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GENERALA ANTAUPAROLO

(1-a ELDONO)
Fine oni devas ne forgesi la rolon de Lanti

| mem, kiu seninterrompe helpadis kaj konsiladis
! en tia senprecedenta entrepreno, solvante kun
| saga takto la teknikajn problemojn de la presado
! same kiel la personajn malfacilajojn, kiuj okaze

levigis inter la redaktantoj de la komunlingva
parto kaj tiu de la teknika parto.

La tiel kompilita vortaro, aperinta en Oktobro
1930, malgraü la neeviteblaj mankoj kaj difektoj,
montrigis tiel taüga kaj bezonata, ke jam en la
samjara Decembro Lanti planis duan eldonon, en
kiu la teknika terminaro prezentus apartan
volumon. Sed la distribuo de la vortoj inter tiuj
du partoj montrigis tro malfacila, kaj oni decidis
konservi la formulon de la unua eldono. Cetere

I. Historio de tiu ci vortaro

Kiam, en Decembro 1927, Lanti konvinkis
Grosjean-Maupin, tiaman Direktoron de la
Akademia Sekcio pri la «Komuna Vortaro»,
entrepreni revizion, modemigon kaj ampleksigon
de la elcerpita «Vortaro de Esperanto» de Kabe,
ili antaü cio akordigis pri la karaktero de la nova
verko: gi estu oportuna, praktika gvidilo por la
ordinaraj esperantistoj; ne gravas, diris Lanti, êu
tia gvidilo ne estos absolute perfekta : la cefa Grenkamp-Komfeld preskaü nenion sangis en sia
afero estas, ke gi ekzistu, ke oni gin vaste uzadu, kontribuo. Male la komunlingva parto grave
kaj ke el tiu uzado rezultu la unuecigo de la pliricigis de la sencesa kolektado de tipaj
komuna lingvo. Ili tute ne volis doni erudician, ekzemploj, kiun faradis Grosjean-Maupin kaj mi,
historian monumenton, kiel ekz. la tiam laü kajere kaj de la pi i nuancitaj difinoj de pluraj
aperanta «Enciklopedia Vortaro» de E. Wiister.
Grosjean-Maupin tion klare difinis en sia
antaüparolo: «Servi ne nur al tiuj, kiuj deziras
guste kompreni ciujn esprimojn kaj nuancojn de
Esperanta teksto, sed ankaü al tiuj, kiuj volas
korekte kaj bonstile verki ion en Esperanto». Por
tion atingi, la plej lauga rimedo estis la citado de
ekzemploj, kiuj estu klaraj, mallongaj kaj
aü toritataj ; kiam tiuj tri ecoj ne akordigis,
Grosjean -Maupin ne hezitis mallongigi au
simpligi malcefajn frazopartojn, markante tamen
la ekzemplon per la signo de la aütoro, de kiu ni
gin pruntis, tiel ke ofte estis plene autenta nur la ! «Zamenhofa Konkordanco» arangita de W.

Bailey, multaj trudis al gi la rolon de lingv-
historia vortaro, kiun gi neniam prétendis. Tiel ke

Esselin kaj mi utiligante la abundan sliparon, jam en la jaroj sekvintaj la duan mondmiliton, mi, kiu
de jaroj kolektitan de Grosjean-Maupin, kaj restis la sola el la komenea kvaropo, devis
aldonante nian propran materialon; li mem devis j konsideri du ampleksajn kontroladojn, unue de
korekti , revizii kaj kompletigi tiun unuan j ciuj a ütorsignitaj ekzemploj, due de la tuta
redaktajon. Sed tre baldaü Esselin, kiu cetere ne j teknika parto.
havis leksikologian trejnitecon, grave malsanigis, \ Sed en tiu tempo Lanti kovis pli a ü dacan
kaj Grosjean-Maupin devis preni sur sin la j projekton : li volis, ke P.V. farigu ia ilustrita
restantan parton de la laboro antaüe difinita al li j enciklopedio, analoga al la franca «Petit Larousse
(i .a. la literojn R, S, S kaj T), dum mi devis j Illustré». Lia instigo (apogita de listo da vortoj
aparté redakti la gramatikan kaj vortfaradan j kaj ekzemploj, kiujn li mem kolektis el la
parton (afiksoj, prepozicioj. konjunkcioj, j «Malnova Testamento» tradukita de Zamenhof)

kaj la traesploro de la granda «Japan-Esperanta
Al tiu komunlingva vortaro Lanti decidis Vortaro» de Okamoto (kio estis mia unua

aldoni nombron da teknikaj terminoj, kaj por tio esperantista laboro de post mia liberigo, en
li turnis sin al S. Grenkamp-Komfeld: ci tiu, sur j 1945), kuragigis min entrepreni fundan revizion
la bazo de la «Enciklopedia Vortareto» de Ch. de la P.V., kun aldono i.a. de la propraj nomoj
Verax (1910), kaj kun la helpo de kelkaj okazaj historiaj kaj geografiaj, kaj kun la starigo de
kunlaborantoj, faris konsiderindan taskon; sed, scienca terminaro komisiita al specialistoj, kiuj
estante mem nur jurnalisto, li ne havis la necesan funde povoscius nian lingvon. La fortuno tiam
kompetentecon por kribri , ekvilibrigi kaj ec renkontigis al mi tri tiajn idealajn kunlaborantojn,
redakti tian malfacilan diversfakan materialon. P. Neergaard, C. St0p-Bowitz kaj W. J. Nijveld,
La plej— kaj eble la sola — bone traktita fako kies kontribuoj resp. pri la botaniko, la zoologio
estis la «historia materialismo», kiun prizorgis la kaj la kemio prezentis modelojn de scienca
konata specialisto L. Laurat. metodo kaj de leksikologia lerteco.

sencokompleksaj radikoj. La nova eldono aperis
en Julio 1934, cirkaü ses monatojn post la morto
de Grosjean-Maupin ; gi entenis 7004 artikol-
ojn — nur cirkaü 200 plie ol la unua —sed la
enhavo de multaj el ili konsiderinde kreskis.

Tia, kia gi estis en sia dua eldono, la P. V.
efektive plenumis la intencitan rolon de fiksanto
de la lingvo kaj de diskreta konsilanto de la
uzantoj. Komence atakita de kelkaj «gisostuloj»,
gia autoritato farigis iom post iom generale
rekonita. Plie : pro la nefinigo de la W üstera
«Enciklopedia Vortaro» kaj la nepublikigo de la

ekzemplodona parto de la frazo.
La laboron devis principe fari poduone A .

subjunkcioj kc).
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Car la cirkonstancoj ne favoris en tiu tempo la

eldonon de granda vortaro, mi decidis uzi la jam
akiritan materialon en iu Esperanta -franca
vortaro, kiu estus kvazaü la generaia provado de
la P. I . V. rilate la nombron de la radikoj, la
difinojn de la sencoj, kaj la strukturon de la tuta
verko. La «Grand Dictionnaire» estis verkita
inter Januaro 1951 kaj Februaro 1956, kun ses-
monata interrompe suldita al okul-operacio; gi
aperis en Oktobro 1957. Intertempe la ü
interkonsento kun L. Bannier, kiu prudentoplene
anstataüis la karmemoran Lanti, mi arangis 64-
pagan «Suplementon» al la P.V., kompilitan inter
Februaro kaj Novembro 1953 kaj aperintan en
Junio 1954, kun 966 artikoloj. La redaktado de
tiuj du verkoj evidentigis la neeblon daürigi sola
tiel ampleksan laboron: felice por mi kaj por la
P.I.V., mi tiam trovis en D-ro A. Aî bault la tiel
bezonatan speeiaüston pri medicino kaj en lia
duobla kompetenteco, esperantologa kaj fak-
vortarista, piej valoran helpon ; aliflanke R .
Haferkorn, kiu jam de dek jaroj okupigis pri
teknikaj terminaroj kaj jus aperigis kun K .
Dellian «Sciencan kaj Teknikan Terminaron»,
konsentis en Oktobro 1956 farigi la Direktanto
de tiu parto en la P.I.V.; kaj lia elektigo, la sekv-
anian jaron, al la Direktoreco de la Sekcio
«Teknika Vortaro» de la Akademio povis nur
faciligi lian penplenan taskon varbi kunlabor-
antojn por la plej gravaj fakoj, ordigi lies
kontribuojn kaj kontroli au harmoniigi ilin.

Fine, en la kotnenco de 1960 R . Haferkorn
disponigis al mi la rezulton de sia laborado. sub
formo de ampleksa sliparo, kaj tuj en Aprilo
1960 mi komencis la redaktadon de la
manuskripto de la P. I .V., kiu dauris gis Marto
1965. La manuskripto kovris 1297 pagojn en
densa tajpado, sed gi ankorau ne entenis la
nemodifitajn artikolojn de la P. V. nek la slipojn
liveritajn de Haferkorn kaj de aliaj
kunlaborantoj. Kunfandi la tuton en unu solan,

koheran manuskripton kaj fari el gi kvar
ekzemplerojn estis la komplika, atentostreca kaj
pezega tasko, kiun A. Caube! plenumis inter
Junio 1960 kaj Februaro 1966, profitigante
krome la komunan verkon per siaj sagacaj
rimarkigoj. La definitiva manuskripto ampleksis
3285 pagojn en maldensa tajpado, kaj la tuta
vortaro entenis cirkau 15250 artikolojn. Sed gis
la ekpresigado kaj ec dum la kompostado, mi ne
cesis enme î i diversajn kompletigojn au
korektojn , kiujn mi aparté pruntis ei la
spertoplenaj proponoj de D-ro Albault, la nuna
Direktoro de la Akademia Sekcio pri la Generaia
Vortaro. Vortaro estas io sama kiel mastrum-
ado— la tasko neniam estas finita.

Se tiel granda kaj grava verko sukeesis vidi la
lumon, lion oni suidas kaj al la kuraga iniciatemo
de la Plenum - Komitato de S. A.T. kaj al la

sindedico de gia Prezidanto L. Bannier, kiu
nenion sparis por trovi la plej taügan kaj fidindan
presejon, kaj prenis sur sin ne nur la arangon de
la tuta eldonplano, sed anka ü la financan
respondecon de tiu timiga entrepreno—fine al la
malavara subtenado de multaj fervoraj
espérantistoj, el kiuj kelkaj oferis ec el sia propra
necesajo por certigi la efektivigon de la P.I.V.
Nur dank’ al la penoj de tiuj anonimaj, sed
a ü tentaj disciploj de Zamenhof kaj de Lanti
kronigis la kolektiva laboro de tiom da jaroj.

II. Celo kaj metodo
La idealo de bona vortaro estas respeguli la

lingvon uzatan en unu pli-malpli vasta medio kaj
en unu pli-malpli limigita tempo. Tio supozigas
la konsideradon de du serioj da faktoj: unite la
elemenloj, kiuj estas herede trudataj de la
tradicio (formo de la vortoj, ilia baza senco, iliaj
derivajoj au kunmetajoj, la reguloj, la ü kiuj ili
arangigas en frazojn); due la elementoj, kiuj
variadas la ü la horngrupoj, la epokoj kaj la
verkistoj (la dirmanieroj proverbaj au metaforaj,
la arkaismoj kaj neologismoj, la stilo ktp).
Krome al tiu registrado aldonigas ofte, konfesata
au ne, ia normiga intenco, car ec la sola elektado
inter la sennombraj eblajoj de la parolo estas per
si mem esprimo de jugo kaj deziro influadi la
uzantojn.

Kiam temas pri lingvo internacia — kaj
sennacia — kiel Espéranto, la kondicoj estas,
kvankam multe pli kompleksaj, esence la samaj.
La herede trudatajn elementojn liveras la
“Fundamento”, kaj la ceterajn elementojn la
uzado de la bonaj verkistoj, car, en tia okazo, pro
la malofteco de multaj kaj da üraj renkontigoj
inter la esperantistoj, la uzadon montras kaj
elvolvas precipe la skriba lingvo kaj de la gazetoj
kaj de la libroj. Tiel mia tasko, preparita de kaj
apogita sur la verko de Grosjean-Maupin estis
duobla : unite prezenti kiel eble plej fidele la
donitajojn de la «Fundamento», due esploradi
plej zorge la postan literaturon kaj prezenti pri gi
plej kompletan bildon. Nur el tiu duobla klopodo
tia verko, kia estas jena, povas atingi sian
esencan ceion, registri la akirilajon kiel sekuran
deirejon al plua elvolvigado. Car lingvo povas
evolui kaj pliricigadi sen dangero por sia unueco
kaj stabileco nur, se ekzistas, de ciuj konata kaj
al ciuj facile alirebla, l'irma bazo el klare difinitaj
vortoj, komune fiksigintaj kunmetajoj, rutine
uzpretaj dirmanieroj kaj generale akeeptitaj
metaforoj; tio klarigas, kial mi penis kolekti plej
grandan nombron da ekzemploj tiom el la
klasikaj verkoj, kiom el la ciutagaj konversacioj,
kaj donis grandan spacon al la senc-esploro de la
plej uzataj radikoj.

!
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A. La Fundamento La klasifikado de la verboj inter «transitivaj»

kaj «netransitivaj» prezentas iajn malfacilajojn
pro la elasteco de uzado de la akuzativo en nia
lingvo. Grosjean-Maupin ec elpensis, en la dua
eldono de la P.V., apartan signon (x), por montri,
ke verbo povas esti au transitiva au netransitiva.
Mi opinias, ke pli bone estas analizi ce ciu verbo,
eu unu senco donas transitivan, alia netransitivan
karakteron al la radiko. Car la regulo, ofte
malguste formulita, estas, ke en Esperanto unu
sama verbo ne povas esti samtempe transitiva kaj
netransitiva konservante precize la saman
sencon: ekz. oni ne povas uzi komenci anstataü
komencigi , car en ambaü okazoj temas pri la
sama procezo; male, inter «li batas sian hundon»
kaj «la tamburoj bâtis», temas évidente pri du
malsamaj nocioj.

B. La posta literaturo

Principe mi tenis min ce skrupula respekto de
tiu unika dokumento. Interalie mi ciuloke
konservis la gramatikan kategorion, en kiu la
radikoj aperas en la «Universala Vortaro» :
kvankam pri kelkaj el ili oni povas dubi, eu alia
kategorio ne pli bone akordus kun la uzataj deriv-
ajoj kaj kunmetajoj, mi ne arogis al mi fari trancan
decidon pri demando, kiun la Akademio sola
rajtas kaj kapablas solvi post serioza diskutado.
Cetere la mencio, en kelkaj artikoloj de tiu U.V.,
de apartaj kunfinajaj formoj apud la senfinaja cef-
radiko (ekz. flor’o apud la verba f l o f ) montras, ke
en la spirito de Zamenhof la kategorieco de la
radikoj estis pli elasta, ol oni ordinale opinias.

Mi same konservis la formojn kun h, kvankam
en pluraj okazoj (ekz. hemio , mehanismo ) la
nuna uzado pli kaj pli decideme préféras la
formojn kun k. Pri la grupo rh (arhitekturo ,
monarho ), neprononcebla por multaj homoj, la
plimulto de la Akademio aprobis, en Junio 1921,
la proponon de Grosjean-Maupin, « la ü vole
anstataüigi la literon h per la Utero k en la okazoj,
kiam gi senpere sekvas post la litero r», kaj tiun
decidon mi simple aplikis.

Ciuj radikoj de la Fundamento kaj la
kunmetajoj de la U.V. estas ci tie signitaj per
antaüa asterisko; ilia listo diferencas iom de tiuj,
kiujn oni trovis en la «Suplemento de P.V.» au en
mia «Grand Dictionnaire»: la kaüzo estas, ke en
Julio 1956 la Akademio decidis, ke oni rigardu
kiel fundamentajn la radikojn entenatajn en iu
ajn parto de la «Fundamento». Tide 95 radikoj
komunuzaj kaj 35 propraj nomoj devas nun
ricevi la signon de la fundamenteco (el ili nur 59
estis jam oficialigitaj).

La zorga kontrolado de la kvinlingvaj tradukoj
en la U.V., de la tradukoj en la rusaj kaj germanaj
vortaroj de Zamenhof kaj de la francaj tradukoj
en la vortaro de Beaufront el la « Kolekto
Aprobita»—kontrolado, kiun faciligis la esploroj
de A. Albault—evidentigis plurajn deflankigojn
en la difinoj au tradukoj kutime prezentitaj:
kelkaj inter ili (ekz. ce cikani ) estis sankciitaj de
la uzado, pri la ceteraj reveno al la fontoj sajnis
konsilinda: en ambaü okazoj registrado de tiuj
sencosangoj estis necesa.

Rilate la gramatikajn instruojn de la
«Fundamento», mi ilin esploris kun la sama
skrupulo; kaj mi estis aparté felica, ke pri unu
longe diskutita punkto, t. e. la pasiva konjugacio,
la Akademio oficiale sankeiis mian interpret-
adon. Por la kompletigo de tiuj instruoj mi helpis
al mi per la «Lingvaj Respondoj», de kiuj mi
donis en 1962 ricigitan kaj pli korektan eldonon,
kaj per la «Plena Gramatiko», en kies tria eldono
(1958-1964) nia plej sperta filologoK. Kalocsay
enmetis la esencon de sia sciado kaj klereco.

Ekde 1908 la Lingva Komitato kaj poste la
Akademio publikigis listojn de vortoj komune
uzataj aü internacie konataj, kiujn gi deklaris
oficiale akeeptitaj, tiele fiksante ilian formon kaj
sencon. Ciuj radikoj entenataj en tiuj sep gis nun
aperintaj «Oficialaj Aldonoj al la U.V.» estis '

kontrolitaj kaj registritaj: tamen ciu el ili, kiuj
trovigis en la ceteraj partoj de la «Fundamento»
kaj estas nun rigardataj kiel fundamentaj, ne plu
estas montritaj kiel oficialaj; fine mi konsideris
ankaü la lastajn decidojn de la Akademio 1, i.a.
pri la senoficialigo de «koncentra».

Sed lingvo estas multe pli ol nura kolekto da
radikoj, kaj gi vivas nur en la homa parolo, kiun
oni povas kontroli . precipe en la skribaj
dokumentoj. Anta ü cio estis do atentindaj la
prozaj verkoj, kaj unuarange tiuj de Zamenhof,
pri kiu la «Bulonja Deklaracio» diras, ke «pro
plena unueco de la lingvo al ciuj esperantistoj
estas rekomendate imitadi kiel eble plej multe
tiun stilon, kiu trovigas en la verkoj de la kreinto
de Espéranto», car li « plej bone konas la
spiriton » de tiu lingvo. Mi do relegadis, kun la
krajono en la mano, ciujn liajn verkojn, precipe
esplorante liujn, kiuj estis publikigitaj post la dua
eldono de la P.V. en 1934, i.a. la du volumojn de
liaj «Leteroj», kies eldonon mi provizis, la 4an
volumon de lia traduko de la «Fabeloj» de
Andersen (kies presprovajojn bonvolis frue
komuniki al mi la eldonistoj), kaj la pecojn,
lastatempe editoritajn de R. Haupenthal kun
rimarkinda diligento.

Mi provis doni la liston de ciuj radikoj uzitaj
de Zamenhof; tamen, car ci tiu verko ne celas esti
erudicia leksikono, mi observis kelkajn limigojn:
mi ne konsideris tiujn voitojn el la «Fundamenta

1 Vd «Aktoj de la Akademio», 1968, p. 73.
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Krestomatio» au el la «Esperantisto», kiuj konscience esploradis; sed ankau la sekvinta
trovigis en pecoj ne subskribitaj de nia aü toro florado de nia poezio estis registrinda. Tiucele mi
mem. Mi rezignis pri kelkaj arkaismoj, troveblaj kontrolis cirkau 30 poeziajn au artprozajn
nur unu fojon ce li, kaj pri multaj senfamaj nomoj | verkojn el la plej talentaj autoroj, kaj mi esperas,

el la Bibliaj tribetoj au vilagetoj. Aliflanke, car I ke tiu parto de mia laboro ne restos senutila, car
mi principe uzadis la finajon a ce la virinaj j neniu vortaro, precipe de juna lingvo, estus inda
nomoj, mi ne opiniis min rajtigita surmeti la j je sia rolo, se gi ne ebligus la plenan aiireblecon
signon de zamenhofeco al tiuj, kiujn li uzis kun la de tia literaturo. Sed literature estas io, alio estas
finajo o. Fine, kiam en unu artikolo mi liveras la komunuza lingvo: tial ciun el la tiel kolektitaj
zamenhofan ekzemplon , mi preterlasis ce la novaj vortoj mi markis per aparta signo (W ), kiu
frontradiko indiki gian zamenhofecon. j averlas la leganton, ke gi ne estas uzebla en la

Pri la zamenhofaj kunmetajoj, mi multe uzis la j ordinara parolo au skribo. Neniu prudenta homo
altvaloran, kvankam nun ne plu kompletan, I uzus en laika konversacio amaürozo anstata ü
kompilon de Prof. N . Kawasaki: « Kunmetitaj j blindeco au gastropodo anstataü limako: oni
Vortoj el Zamenhofaj Verkoj» (Osaka, 1949).

Multajn cilajojn, parte kripligitajn en la P.V., | beleta ekster la propra beletra tereno.
mi regustigis, i.a. kun la helpo de W. Bailey kaj
de A. Caubel, kaj mi penadis aldoni al ili novajn, j viroj, sed ankau de la virinoj kaj de la infanoj, ne

nur en Eüropo, sed ankau ekster tiu malgranda
Aparté la Zamenhofa traduko de la hebrea ! promontoro de la kolosa Azio. Ci tie min multe

Biblio montrigis abunda fonto da tipaj esprimoj, I helpis la korespondado kun miaj kolegoj M. C.
sentencoj au metaforoj, kiuj estas pli-malpli jam j Butler kaj St. La Colla, kiuj proponis plurajn
internacie uzataj kaj sekve devis trovi sian lokon ! ta ügajn nomojn por la diversaj uzajoj de la
en ci tiu inventaro. Sed ci tie levigis la malfacilo, | familia vivo; pri la orientaj landoj mi profitis el la
ke el la traduko fart ta de Zamenhof, kvankam gi i kontribuo, kiun mia kolego N. Kawasaki afable
ankora ü ekzistas manuskripte, estis publikigitaj | disponigis al mi el la «Japana Enciklopedieto» de
nur ok libroj en la eldono «Hachette» ; por la T. Nakamura, el la tradukoj de cinaj autoroj,
ceteraj ni posedas nur la tekston reviziitan de precipe la «Cina Antologio» kaj la «Noveloj de
« Biblia Komitato», konsistanta el Britaj pastroj Lusin»; sed plej konstanta fonto de utilaj tiurilataj
kaj akademianoj. Kiel ajn respektema estis ilia informoj estis la diverslandaj gazetoj, el kiuj la pli
revizio, oni ne povas meti gin sur la sarnan malgrandaj ne ciam estis la malpli fruktodonaj. El
nivelon, kiel la ceteran verkaron de Zamenhof, i tiu stoko da vortoj kaj esprimoj, kies delïciton ni
des pli ke la aü toro mem don rifuzis, la ü jus j sentas je ciu paso en la ordinara vivo, mi distingis
publikigita letero ai Boiingbroke Mudie: «Al per aparta signo ( ($) ) la nove enkondukitajn
pastro Rust mi donas plenan rajton fari en mia radikojn, ke oni ne uzu ilin blinde aü tro abunde:
traduko ciujn sangojn, kiujn li trovos necesaj aü se ili estas allaseblaj en tekstoj destinitaj al jam
utilaj, sed kun la kondico, ke tio estu farata ne j speita publiko, ili nepre neniam devus trovi lokon
sub mia nomo» (23.1.1914 —tiu kondico ja ne j en lemo- aü legolibroj; en la gazetoj oni almenaü
estis observita). Aliflanke la libroj eldonitaj de j klarigu fies sencon ; kaj pri ilia uzado oni ciam
«Hachette» interesas nur la erudiciulojn, kaj la j memoru la sagan konsilon de Zamenhof: «Ne tro
granda publiko konas kaj uzas nur la Londonan i multe, ne tro krude per unu fojo î ».
tekston de ta Biblio. Tial mi decidis marki la j Du finaj rimarkoj: 1° Ekzistas en nia lingvo
citajojn el tiu Malnova Testamento per aparta j kelka nombre da duoblaj formoj: unuj venas de
signo ( x ), kiu tuj avertas la leganton kaj pri la la normala disvolvigo de la lingvo, kiu, avara je
tipa karaktero de la lingvo aü de la stilo kaj pri la radikoj en la komencaj jaroj el propaganda
ne tute certa zamenhofeco de la frazo. La citajoj i motivo, émis poste diferencigi en novajn vortojn
el la Nova Testamento, el kiu bedaürinde nur la ! iajn primitive nedistingitajn nuancojn (ekz.
unua Evangel io estis stile adaplita al la Malnova, j arbedo, arbusto kaj vepro precizigis la signifojn

miksitajn en la sola arbetajo ) ; aliajn prezentas
Apud Zamenhof alia aütoro, K. Bein (ofte sub vortoj provizitaj per internaciaj sufiksoj, kiuj

sia pseüdonimo «Kabe»), kiun la 4a Universala eniris en la lingvon la ü la 15a regulo de la
Kongreso elektis kiel « la unuan stiliston j «Fundamenta Gramatiko» , sed estis iom post
Esperantistan», multe kontribuis per siaj klasikaj i iom anstataüataj de pure Esperantaj derivajoj
tradukoj, inter kiuj elstaras «La Faraono», kaj per j (ekz. deklaro substituigas al deklaracio, iniciato
sia tut-esperanta vortaro al la fiksado kaj ricigado ; al initiative)2', kelkaj vortoj elmodigis, forpelitaj
de la lingvo: ilin ankau mi zorge relegadis kaj ; de pli taügaj formoj, sed, car ili siatempe estis
ekspluatis. ! uzilaj de Zamenhof, ili rajtas konservi mencion

Bazon de nia poezia lingvo prezentas la verkoj i (ekz. eskadrono apud skadro) ; fine, por kelkaj ne
de A. Grabowski kaj de K. Kalocsay, kaj ilin mi j oftaj nocioj, du formoj estis diversflanke

;

same ne uzu foia aü linda anstataü frenezeta aü

Restis la lingvo de Ja ciutaga vivo, ne nur de la

kiel eble plej trafajn.

ricevis alian distingan signon (N ).
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proponitaj kaj neniu gis nun nete triumfis super
la alia (ekz. gazono apud razeno ). En ciuj tiaj
okazoj mi enmetis la formon arkaikan a ü
maloftan kaj mi redirektis la leganton per la
signo «=» al tiu. kiun mi rigardas preferinda, au
kiu trovigas pli ordinarc en la komuna lingvo.

2° Inverse, okazas iafoje, ke du apartaj nocioj
ricevas unu saman vortoformon : sed tiujn
esceptajn okazojn mi ne ciam sammaniere traktis.

a) Kiam ciu el tia paro da homonimoj estas
teknika termino kaj ke iliaj kampoj de uzado
estas sufice malproksimaj, oni povas toleri ilian
kunekzistadon, kvankam gi malobservas
fundamentan principon de nia lingvo. Ekz. ne I
gravas, ke enanto nomas jen herbon, jen birdon,
au ke manao havas jen biblian, jen farmacian, jen
etnologian sencon. Ce tiuspecaj homonimoj mi
kunigis iliajn diversajn signifojn en unu sola
artikolo, ec kiam ili respondas al diversoriginaj
vortoj; ekz. oni trovos sub unu sola frontradiko j
la du sencojn de rumbo, kvankam la unua
devenas, tra la angla, el ia greka rhombos, kaj la
dua devenas, tra la hispana, el Afrika dialekto.
Tio povos eble soki la erudiciulojn , sed oni
memoru, ke neniam estis en la piano de la P.I.V.
farigi etimologia vortaro, aü, kiel oni diras en la
hodiaüa jargono, prezenti diakronan analizon de
la semantika kampo en diskretajn unuojn.
Kompreneble, kiam unu el la du homonimoj
estas fundamenta aü oficiala vorto, a ü propra
nomo, mi pritraktis ilin en du apartaj artikoloj.

b) Male, kiam unu el tiuj duopaj homonimoj
estas komunuza vorto, mi opiniis necesa liveri
rimedon de distingo, ec se nur por la okulo. Jen
kial pri la hebreaj mezurunuoj mi preferis al la
simpla, konfuzodona formo de Zamenhof , la
apostrofmarkitan formon de la Londona Biblio
(ekz. bat’ o , log’ o ). Jen kial, pri kelkaj aliaj
vortoj, mi preferis, laü la modelo de la internacia,
zamenhofa kaj oficiala budgeto , intermeti
superfluan konsonanton (ekz. matco, pitco ). Jen
kial mi konservis ce aliaj vortoj la duoblan
konsonanton de Zamenhof (ekz. brutfe , villo ).
Tiu agmaniero versajne cagrenos bonajn
esperantistojn, kiuj rigardas nepre fonetikan
ortografion esenca trajto de nia lingvo; sed longa
sperto instruis al mi, ke la lingvaj aferoj ne estas
submeteblaj al reguleco absoluta, kaj mi
konsideris, ke en tiuj maloftaj okazoj la uzo de j
internacia kaj pli klara ortografio havas pli da
avantagoj ol da genoj. Oni devas neniam forgesi,
ke Esperanto estas, en la 90% el la okazoj, lingvo

nur legata, kaj ke la facila rekonebleco de la
vortoj estas por tia lingvo almenaü tiel bezonata
necesajo, kiel la fonetika skribo. Oferi unu aü la
alian el tiuj du principoj estas afero de takto, de
sago kaj de oportuneco.

Tian ampleksan kaj kompleksan programon mi
ne estus povinta plenumi sen la konsultado de la
antaüaj leksikologiaj verkoj (el la lastatempaj mi
citu almenaü la bulgarajn de A. Atanasov, D.
Simeonov k.a., la hungarajn de A. Pechan, la
japanajn de Nukina-Miyamoto kaj de Mijake, la
rusan de E. Bokarev, la germanajn de H.
Wingen—la anglajn de M. C. Butler kaj de J.
Wells mi povis profiti nur dum la korektado de la
presprovajoj), kaj sen la bonvola helpado de
multaj amikoj kaj korespondantoj, kies nombro
estas tro granda, por ke mi povu pagi laü nome la
alprenitan suldon ; almenaü mi salutu du
forpasintajn akademianojn , St. La Colla, la
spertulôn pri la enciklopediaj entreprenoj, kaj
Porto Carreiro Neto, la senkomparan konanton
de la zamenhofa lingvo.

C. La propraj nomoj
Jam de longe multaj uzantoj, kaj inter ili Lanti,

esprimis la beda ü ron , ke la P.V. ne entenas
proprajn nomojn. Grosjean-Maupin opiniis, ke
tio estas tro malfacila demando, kiun nur «la
estonteco solvos, se solvebla». Tamen la kresk-
anta literaturo, la oftigo de aviadilaj vojagoj kaj
la densigo de la intemaciaj rilatoj faras tre dezir-
inda ian solvon, ec provizoran kaj neperfektan.
Unuan pason en tiu direkto mi faris en mia
«Grand Dictionnaire», apogante min sur la
sistemo de E. Wüster en lia «Enciklopedia Vort-
aro» kaj sur la rimarkindaj apendicoj al la «Nova
Vortaro Japana-Esperanta», en kiujn J. Okamoto
kolektis el multaj diversaj fontoj la jam propon-
itajn formojn de personaj kaj geografiaj nomoj.
Nun mi prezentas al la jugo de la publiko iom pli
ampleksan kaj pli koheran liston.

1° El la personnomoj mi konsideris precipe du
kategoriojn: la historiajn kaj la individuajn (kiujn
estas kutime kvalifiki «antaünomo», kvankam ce
pluraj popoloj, ekz. la Japanoj, ili estas guste
«postnomoj»). Ci tiuj efektive harmoniigas pli
facile kun la cetera materialo de la lingvo kaj, ec
kiam oni ne asimilas la familian nomon, oni
volonté uzas nacian formon por la individual
Mary Stuart farigas franclingve Marie Stuart ,
Heinrich Heine— Henri Heine; Louis XIV estas
Ludwig XIV por la Germanoj, kaj Wilhelm II—

2 Mi tamen ne ciam cedis al tiu tendenco, precipe ce la teknikaj vortoj: ce ili mi principe tenis min al la
internaciaj formoj kun pseüdosufiksoj, car ili estas pli facile rekoneblaj unuavide de la ne-esperantistoj— kio
en la faka literaturo estas io grava kaj konsiderinda — kaj ec al la esperantistoj gi evitigas okazojn de
vortkonfuzo (dekoro povus anaiizigi al de-koro, dek-oro ktp, dum dekoracio estas tute klara ). Mi opinias
efektive, ke unu el la dangeroj, kiuj minacas nian movadon, estas la esotereco de sekto refermiganta sur sin
mem. kaj sisteme rifuzanta la influojn de la ekstera mondo.
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Guillaume II por ia Francoj; la sama sanktulo
estas nomata Francesco en italujo, François en
Francujo kaj Francis en Anglujo. Mi konsilus
fari saine en nia iingvo. Tamen, en la okazoj,
kiam la nacilingvaj formoj de unu sama individua j supre citita verko, krom pri tri punktoj: la
nomo forte divergas, mi opiniis utila proponi
diversajn esperantigojn : oni tiel trovos Luizo
apud Ludoviko, Gulielmo apud Vilhelmo ktp.

Al la historiaj personnomoj la naciaj lingvoj
ordinale konservas ilian originan ortografion, kaj
plej ofte same faras la Esperanta uzado, krom pri
la antikvaj, kiuj generale estas asimiiitaj. Al tiuj
ci mi dedicis la plej grandan paiton de la dispon-
ebla loko, sekvante, por la transskribo de la
helenaj kaj latinaj la detalajn regulojn de Wüster,
kun jenaj modifoj, kiuj sajnis al mi pravigilaj de
la uzado au pravigeblaj de la oportuneco:

a ) ce la virinnomoj mi sistemigis la finajon
~a, kies uzon proponis K. Kalocsay ekde 1931
kaj kiu de tiam ne cesis disvastigi ;

b) laü la ekzemplo de Zamenhof, mi konservis
la duoblan konsonanton ce la unusilabaj radikoj,
kio lie faciligas ilian rekonon (ekz. Anna, Emma
ks kompare kun Ana au Ema);

c) ankaü ce la unusilabaj radikoj mi konservis
la grekajn finajojn ~as au -es, el la sama kauzo:
Midaso estas pli rekonebla ol Mido, Areso ol Aro

Zamenhof mem skribis Kristo (kaj ne: Hristo),
Mesio (kaj ne: Masiah ).

2° Por la geografiaj nomoj de la antikveco, mi
gvidis min per la principoj de Wüster en la ci-

konservo en la unusilabaj radikoj de la duoblaj
konsonantoj (Kannoj estas pli rekonebla ol
Kano ), la alpreno de la genitiva radiko ce la
neegalsilabaj vortoj finigantaj latine per ~s, ~dis
au greke per ^s, ~dos ( mi skribas, la ü
Zamenhof , Aulido ks), kaj la transskribo de la
greka finajo ~polis per ~polo (ekz. Tripolo,
Napolo, analoge al la kurantaj formoj metropolo
au nekropolo).

Pri la modernaj nomoj mi tiris tre grandan
profiton el la «Mondmapo», kiun kompilis la
« Internacia Komisiono por ordigo de la
geografiaj nomoj» sub la saga gvidado de Prof. J.
M. Mabesoone. Ciujn giajn solvojn mi atente
konsideris, kaj nur kun hezito kaj bedaüro mi en
kelkaj okazoj proponis aliajn:

a ) respektante la antaüajn decidojn de la
Lingva Komitato, mi cie en la teksto mem uzis la
sufikson ~«/, krom ce la statoj, kiuj ne prezentas
unu solan naciecon (ekz. Aüstrio, Belgio,
Cehoslovakio, Jugoslavia ), sed en la nomenkla-
tura mi régulé menciis ankaü la sufikson /y/, pro
gia vasta uzateco kaj ofta oportuneco, precipe en

c) en la vortoj finigantaj latine per ~ius, ~/ï la derivitaj formoj (Italia estas pli plaça ol Italuja
aü greke per ~ios, ~iou, mi konservis la / ce la ks);
antikvaj nomoj kaj forigis gin ce la respondaj
modernaj nomoj: Plinio estas pli legebla ol la
Wiistera Pleno, Kasio ol Kaso; Antonion ni
povas tiel distingi de Antono , Julian de Julo ktp.;

d) ce la grekaj virinnomoj finigantaj per -o (- distingi per la i-sufikso la nomon de urbo aü
ous ) mi konservis tiun vokalon, untie car gi estis | rivero disde landnomo: Luksemburgo/
akcentita, do ne simpla finajo, due car tio Luksemburgio estas pli klara kaj plaça duopo ol
evitigas konfuzojn (ekz. Eratoa, loa, Inoa ks ). la , cetere pleonasma: Luksemburgurbol

Por la hebreaj nomoj mi aiprenis la formon | Luksemburgo ks.
uzatan en la Londona Biblio, aldonante tamen la j c) pri kelkaj malfacile solveblaj okazoj, mi
latindevenan varianton, kiam gi tro divergas de la opinias, ke eblas tiri per retroderivado el la inter-
hebrea (ekz. Ezekielo apud Jehezkel ). nacia nomo de la logantoj pli taügan formon por

Por la hindaj nomoj mi helpis min precipe per ilia lando: el la A., 1. Congolese, F. Congolais , H.
la tre bona «Leksikologia Komentario», kiun J. j Congoleho k.a. oni ricevas tiel Kongolo (formon
Régulo Pérez aldonis fine de «Nepalo malfermas analogan al Angola k .a.), el A. Israelian , F.
la pordon». Tamen unu punkton mi ne povis Israélien k.a. oni ricevas Izraelio ktp.
akcepti, t. e. la konservadon de h post konso- d ) kiam propra nomo de rivero, monto ks estas
nanto, kio sajnas al mi kontraüa al la kutimoj de ! kunmetita el komunuzaj substantivo kaj
nia Iingvo. Kial Esperanto devus malrespekti j adjektivo, mi ordinare lokis la adjektivon post la
sian tradician ortografion favore al la Hindoj, | substantivo por, per tia malobservo de la kutima
dum gi rifuzas tion fari por la Hebreoj, Helenoj I vortordo, faciligi la distingon: mi skribas ekz.
ktp? Se ni skribas, laü Zamenhof , Prometeo au j Arbaro Nigra , Maro Morta, Montoj Rokaj , kio
Tiesto, Atalja aü Bat-Seba, Arturo aü Katerina, i malebligas la konfuzon kun iu nigra arbaro, aü
lasante fali la h, mi ne vidas motivon por gin savi I rokaj montoj.
en Amitabho aü Ghanoj. Sola escepto estas la j e ) entute, en tiu regiono de la vortaro,
Budho, kiun, post longa hezito, mi preferis al la j evidentigis tendenco konservi en la esperantigo
Zamenhofa Buddo, car en tiuj religiaj alnomoj j formon kiel eble plej proksiman al la nacia
plej grave estas konservi la internacian aspekton. i ortografio: oni renkontas preskaü nur Betoveno
ce kiu la h estas pli frapa ol la duobla d; cetere j aü Dresdeno , anstata ü la fonetike pli gustaj

ks.;

b) same kiel ce la aliaj propraj nomoj mi
konservis la duoblajn konsonantojn ce la
unusilabaj radikoj (ekz. Lasso anstataü Lasao ) ;

c) mi restis fidela al la Zamenhofa sistemo
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Betovo au Dresdo. Cetere jam Zamenhof, post
junula entuziasmo por nepre fonetika
transskribado, konfesis, ke «la fonetika skribado
kaüzus ofte tre grandan kriplajon de propraj
nomoj». Jen la kaüzo, kial mi provis konservi
la üeble la internacian aspekton de tiuj nomoj,
skribante ekz. La-Pazo kaj ne Lapazo, Belarus-
ujo kaj ne Bjelorusujo ktp.

3° Por la cinaj propraj nomoj mi uzis la liston,
kiun bonvolis arangi por mi la Cina Esperanto-
Ligo. La leganto eble miros pri la nova formo de
konataj nomoj (kies antaüan skribon mi cetere
menciis): tiu transskribado estas ja konforma al
la «Hanlingva Fonetika Alfabeto», aprobita de la
Stata Konsilio kaj de la Nacia Popola Kongreso.
Sed oni devas averti pri grava konvencio de tiu
sistemo: car la vocaj konsonantoj (b, d, g ) ne
ekzistas en la Pekina dialekto, la reformantoj
uzas tiujn tri literojn por prezenti la respondajn
senvocajn (t.e. p, t, k ), kaj la literojn p, t kaj k ili
uzas por prezenti la aspiraciajn konsonantojn,
kiujn la Eü ropanoj kutime prezentas per p , t’ kaj

kelkaj okazoj tamen mi devis interveni, au por
certigi la homogenecon de la nomenklaturo, au
por rifuzi monstre aspektan neologismon 3, al kiu
mi proponis pli humanan anstataüajon , au por
korekti lingvan malklarajon au nekorektajon, au
por glatigi la stilon: sed ni ciam facile atingis
kontentigan kompromison.

La teknika Iingvo ankoraü ne Lite fiksigis, kaj
oni povas esperi, ke la analogio harmoniigos kun
la tempo kelkajn disonancojn: same kiel soforo
venkis la iaman sofero, eble iun tagon komputero
cedos la lokon al la pli Esperanta komputoro. Sed
estas iuj kampoj, ce kiuj la internacia uzo mem
dividigas. Ne estis nia rolo trudi a! gi arbitrai!
unuecon : ekz. mi enmetis, apud la angla-
germana nomado de la muziknotoj per literoj, la
sistemon de la franca, itala, bulgara kaj rusa
lingvoj, kiuj nomas ilin per la komencaj silaboj
de vortoj el latina himno; same pri la brit-usonaj
mezurunuoj apud la metraj ktp. La diverseco
estas iafoje ec pli granda, kaj ciu nacio havas
siajn apartajojn, tiel ke Esperanta termino povas
doni nur la generalan ideon de la afero: gia difino
devas do resti kompromise malstrikta ; ekz. la
formoj kaj funkcioj de la instruada profesio, de la
stata asekurado k.a. tro divergas, por ke oni povu
priskribi ilin per unuecaj terminoj; same okazas
pri la naciaj pladoj, vestoj, ludoj ktp. En tiaj
okazoj restas la privilegio de ciu a ü toro au
tradukisto jen konservi la nacian terminon, jen
uzi Esperantan transskribon, kaj aldoni al sia
teksto detalan, precizan difinon.

Sed tiuj malfacilajoj ekzistas ja por ciuj sam-
specaj verkoj, kaj ne estas specialajoj de la nia.
Hi do ne devas kasi la fakton, ke dank’ al la kun-
laborado de grupo fervora da esperantistaj
fakuloj au sciencistoj el multaj landoj la nuna
P.I.V. kapablas rivali kun la plej konataj sam-
dimensiaj vortaroj en la naciaj lingvoj kaj pri la
moderneco de la nomenklaturo kaj pri la
ekzakteco de la difinoj. Tial gi prezentas utilon
nekontesteblan, ne nur por la anoj de malgrandaj
nacioj, kiuj ankorau ne disponas en sia Iingvo
enciklopedian vortaron, sed ec por la anoj de la
grandaj, kiuj disponas ja tian, sed ne ciam trovas
en gi vere internacian prezentadon de la
materialo. Oni jam laüdis la rolon de Esperanto
kiel pontlingvo; nia arda deziro estas, ke ankaü
la P.I.V. ludu analogan rolon sur la leksikologia
tereno.

k\
4° La elekto, kiun mi faris inter la multegaj

urbonomoj povos sajni iafoje kaprica: la cefa
motivo estas, ke mi konsideris pli la historian kaj
kulturan aspekton, ol la nuran ekonomikan.
Cetere pluraj estas donitaj precipe kiel ekzemploj
de ebla transskribado el malfacile asimilebla
nacilingva formo.

5° Principe ciuj geografiajoj estas akompanataj
de siaj mapaj koordinatoj: tiun sistemon, la solan
logikan kaj internacian, ni suidas al A. Caubel,
kiu bonvolis sargi sin per tiu kroma tasko,
aldonante tie! plian valoron al la komuna verko.

D. La teknika parto

Car la kvar cefaj kunlaborantoj de tiu parto de
la vortaro klarigos mem ci-poste, kiel ili solvis la
renkontitajn problemojn , mi diros nur kelkajn
vortojn pri mia rolo en la afero.

Same kiel Grosjean- Maupin en la P.V., mi
persone okupigis pri la fakoj de la humanaj
sciencoj: filologio, beletro, estetiko, historio,
mitologio k.a. En ciu el tiuj fakoj mi konservis
multon el la antaüa P.V., kaj por kompletigo mi
helpis min per la novaj terminaroj au verkoj, kiel
ekz. la «Arthistorio», tradukita de K. Kalocsay
au la gvidlibro «Romo kaj cirkaüajoj», kies
glosareton kontrolis Ing. R. Orengo. Mi ankaü
ofte konsultis la «Filozofian Vortaron» de la
bedaürata D-ro St. Kamaryt kaj la «Universalan
Terminologion de la Arkitekturo» de F. Azorin.

Pri la ceteraj fakoj kaj sciencoj mi kompren-
eble respektis la tekston de la difinoj liveritaj de
la respektivaj kompetentuloj: tial oni povos
konstati iajn divergojn, ekz. pri la traktado de la
h, demando, kiun povas solvi nur la uzado. En

G. WARINGHIEN
Vitry-sur-Seine,

la 21. de Novembro 1968.

3 La neologismojn teknikajn au sciencajn mi ne
markis per aparta signo: plej ofte cetere lemas pri
aplikoj de la 15a regulo de la Fundamenta Gramatiko.
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III. Apartaj enkondukoj sama nocio. Ne Esperanto kulpas en tio, sed ja la

lingva historio de la Eüropa medicino: la latino
estis la sola lingvo de la kuracistoj anta ü tri
jareentoj; hodiau gi limigas al la anatomio: la
«Internacia Anatornia Nomenklaturo» jam
subigis al nova revizio (P.N . A. 1956, Parizo): la
fakuloj retrovos do, post la komunlingva difino
de ciu anatornia vorto, la terminojn de P.N.A. en
kursivaj literoj. Intertempe estigis la kutimo
uzadi, komence kaj cefe en patologio kaj
kirurgio, terminojn kreitajn el grekaj radikoj: de
tie duoblajoj, kiel odontlalgio kaj dento/doloro.
La pretendo de la P.I.V. ne povis esti modifi la
gisnunan internacian uzadon de tiaj duopoj; gi
estas nur, unuflanke registri la Esperantan veston
de tiaj formoj, kaj aliflanke indiki — iafoje
norniigi —la proksimuman signifon, por certigi
la pasivan uzon de tiuj sciencaj terminoj al la
vasta klera publiko. La grekaj radikoj internacie
uzataj akceptis iafoje formojn malsamajn lau la
landoj, ec laü la epokoj: en multaj okazoj estis
eble reguligi kaj raciigi tiun nomenklaturon, kaj
ni esperas, ke nia provo en tin direkto ricevos
largan aprobon kaj agnoskon kaj de la fakuloj kaj
de la klera publiko; ni esperas ankaü, ke ni tiele
helpos realigi kontinuecon inter la komuna kaj la
faka lingvajoj.

Por nia laboro ni kontrolis, kaj eventuale
modifis, ciujn difinojn aperintajn en la pli fruaj
eldonoj de la P.V. Ni aldonis ekzemplojn por la
plej gravaj. Plie ni enkondukis multajn aliajn
terminojn, precipe tiujn kiuj jam trovigis en la
«Grand Dictionnaire» de G. Waringhien. Entute
la P.I.V. entenas c. 3000 radikojn pri medicino
kaj c. 3000 pliajn kunmetajojn aü esprimojn, kiuj
por fakuloj utilu kiel ekzemploj, por formi
multegajn aliajn. Tiaj nombroj ne timigu la
«gisostulojn» ; Zamenhof ja antaü vidis, brave kaj
prave, la epokon, kiam nia lingvo kapablus
kontentigi same la bezonojn de la homoj sur la
strato ( kiuj suferas je dentodoloroj) kaj la
postulojn de la sciencisto (kiu por kuraci siajn
pacientojn studas la odontalgiojn).

A, Al la medicina parto
La lingvajo de kuracistoj kaj medicinistoj estas

unu el la plej kompleksaj terminologie: en siaj
studoj kaj artikoloj la aütoroj devas uzi nociojn
kaj vortojn el aliaj sciencoj—matematiko, fiziko,
kemio ktp.; la juro interesas la jurmediciniston,
psikologio kaj sociologio la psikiatron ,
pedagogio la pediatron, ktp. La transportrimedoj
kun siaj postefikoj kaj akcidentoj (auto, aviadilo,
kosmosipo ks) ne povas resti fremdaj al la
medicino. Cio, kio interesas la homon pli-malpli
rekte interesas tiun fakulon: la kuracisto. Plie liaj
propraj fakoj, apud farmacio kaj biologiaj
esploroj, estas multoblaj: anatomio, fiziologio,
patologio, terapiistiko, se citi nur ia cefajn.
Ekzistas specialaj fakuloj, la specialistoj, kiuj
prenas sian scion el ciuj cefaj fakoj kaj aplikas
gin nur al difinita regiono de la homa korpo, al
difinita agperiodo au al difinitaj malsanoj:
oftalmologoj, otorinolaringologoj, gastrologoj,
pediatroj, geriatroj, ftizologoj, reumatologoj,
malariologoj...

Tia kompleksa stato ja pravigis la starigon de
aparta Medicina Terminologia Centro, kiu laboru
man-en -mane kun la Terminologia Centro de
I .S.A.E., kaj interalie donu sian kontribuon al
jena monumenta verko de la 80-aj jaroj de la
Esperanto-movado: la P.I.V.

Bazo de tiu kontribuo estis la bonega
«Esperanta Teknika Medicina Vortaro», kiun D-
ro Briquet aperigis en 1932, cetere jam en
konsultado kun G. Waringhien. Sen gi nenio
estus farebla. Sed intertempe medicino tre
progresis kaj samtempe popularigis; nocioj ne
konataj de la tiutempaj fakuloj nun tiel
disvastigis, ke iliaj nomoj ofte venas sur la lipojn
ec de nekleraj personoj: penicilino, antibiotikoj,
kolesterolo, alergio ktp ktp. Aliflanke anka ü
Esperanto kreskadis kaj iom senigis je diversaj
lingvaj tabuoj, ofte naskitaj de ia sento de
malsupereco. Tial, forigante la tro fakajn nociojn
kaj aldonante la pli modernajn, ni devis selekti la
plej ta ügajn vortformojn el la diversaj, kiuj
plekte-mikse prezentigas en la Vortaro de
Briquet. Ekz. al la formo elektrokorografio aliaj
aütoroj jam preferis elektrokardiografto, formon
kutiman en la tri ceflingvoj de medicino, angla,
franca kaj germana: kiel tuto, tiu lasta formo
povus akiri civitrajton en Esperanto dank' ai la
15a regulo de la Fundamenta Gramatiko; sed
estas pli ekonomie kaj racie fari plian pason kaj
noti la radikon kardi kiel «grekan radikon»: ne
uzebla sola , gi servas por formi multajn
kunmetajojn, preferc kun aliaj grekaj radikoj, sed
ne ekskluzive kun tiaj.

Evidente tio kondukas al la rezulto, ke ni
havas en medicino du, iafoje tri radikojn por unu

A. ALBAULT
Medicina Terminologia Centro

la 14 . de Majo 1969.

B. Al la botanika kaj terkultura parto

La botanika parto enhavas difinojn pri plantaj
nomoj kaj botanikaj terminoj. Krome estas
prizorgitaj la cefaj terminoj de agrikulturo,
hortikulturo kaj silvikulturo.

1° Selekto de plantonomoj. Selektitaj por
pritraktado estis tiuj plantoj, kiuj estas vaste
utiligataj por nutrado, industria prilaborado,
farmaciaj celoj, konstruado, ornamado ktp, kaj
tiuj, kiuj estas ordinare atentataj en la naturo kaj
tial ofte priskribitaj en la populara botanika
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Tial , ekz. mi uzis la neregulajn nomformojn
permesatajn de la Kodo por tiaj vaste uzataj
familinomoj kiel kompozitacoj (Compositae) ,

umbeliferacoj (Umbelliferae ), legumenacoj
( Leguminosae) k.a., aldoninte tamen ciam la
regulan sufikson ~ac- indikantan familion. Tiuj
neregule formitaj nomoj estas difinitaj.

4° Vulgarnomoj de piantoj. Ekzistas du tipoj
de vulgarnomoj por piantoj: tiuj, kiuj formigas
per pli-malpli rekta transskribado de latinaj
nomoj, kaj tiuj, kiuj en naciaj lingvoj ricevas
popularan formon, kreitan jen laü propono de
botanikistoj, jen per ekuzado de laikoj. Ambaü
kategorioj estas pravigeblaj, multaj el la unua
kategorio ofte estas uzataj en sciencaj verkoj,
dum tiuj de la dua kategorio pli facile uzigas ce
laikoj—ofte tiaj popularaj nomoj aludas al iu
elstara karakterizajo de la planto. Mi ci tie ne
povas doni detalojn pri la principoj de trans-
skribado de latinaj nomoj, sed nur indiki, ke ni
klopodis sekvi la tradicion de nia lingvo.

Vulgarnomoj el la populara tipo estis selektitaj
kiel eble plej konforme al la principo de
internacieco, t.e. per redono de la Esperanta
formo de pli -malpii internacie disvastigitaj
nacilingvaj formoj: ne' forgesu min' o por
miozoto, pulmoherbo por pulmonario, leonfaüko
por antirino (sed en iuj nacilingvoj tiu nomo
validas por linario, por kiu en aliaj lingvoj estas
uzata morufaüko ), terfumo por fumario, vergo
d’ oro au ora vergo por Solidago virgaurea.
Kelkaj tiaj nomoj estas rekta traduko el naciaj
lingvoj, aliaj pli nerekte refanditaj lau nacilingva
inspiro, kiel la Zamenhofa negborulo por
galanto. La formoj tiel alprenitaj en tiu ci vortaro
estas nur tre eta parto de tiuj, kiujn oni povus
adapti en Esperanto, kaj ciam mi insistas, ke oni
kontribuu al tiu asimilado per formado de
popularaj nomoj. Estas vere, ke oni ne senkritike
asimiladu el nacilingvaj formoj: antaü cio oni
atentu la supre aluditan fakton, ke vulgamomo en
unu lingvo povas esti nomo por tute alia planto
en alia lingvo. Pri formado de plantaj nomoj en
Esperanto mi cetere référenças al la studoj faritaj
pri tiu temo1.

5° Terminoj de agrikulturo, hortikulturo
kaj silvikulturo. Plejparte temas pri ordinaraj
laborprocedoj kaj laboriloj.

literaturo. Cetere mi klopodis inkludi difinojn pri
gravaj utilaj piantoj de la tropikaj kaj subtropikaj
regionoj, temoj ofte neglektataj en nacilingvaj
vortaroj de la okcidenta mondo.

2° Selekto de botanikaj terminoj. Antaü cio
estis selektitaj tiuj fakvortoj, kiuj estas necesaj
por doni adekvatan priskribon (difinon) de planto
el sistematika (taksonomia) vidpunkto.

3° Difinado de plantonomoj. Mi klopodis
konsekvence priskribi karakterizajn eksterajn
trajtojn de la planto difinita, kaj precizigi gian
lokigon en la natura sistemo père de gia scienca,
latinforma nomo, difmante specion per gia genro
kaj genron per gia familio. La nomo de familio
estas ciam signata per la sufikso ~ac~. Al ciuj
latinaj nomoj de genroj, specioj kaj varioj la
aütoro au aütoroj de la respektiva sistematika
unuo estas aldonitaj, precizigo, kiu precipe por
plantaj nomoj ofte estas nemalhavebla por
identigo. Tiuj ci a ü tor-indikoj, cetere plej ofte
mallongigitaj konforme al fiksita internacia
kutimo, estas tute régulé uzataj en sciencaj
referencaj libroj. Parenteze estas indikita la
origina aütoro de la taksonomia unuo ce nomoj,
kiujn oni pro iu au alia kaüzo reviziis. La aütoron
de la reviziita nomo oni metas ekster la
parentezo. En kelkaj difinoj de piantoj, por kiuj
pli ol unu latina nomo estas vaste uzata en la
nacilingva literaturo, mi aldonis sinonimojn, kiuj,
kvankam ne plu validaj, ankora ü restas ofte
uzataj, indikante ciam antaü ili la mallongigon:
sut .

Ofte la priskriboj estas iornete detalaj, kun
informoj pri praktika utiligado. La precizaj
botanikaj-sistematikaj informoj same kiel la pli
praktikaj donos al la uzantoj de la vortaro la
eblon utiligi gin ne nur simple kiel Esperantan
vortaron, sed anka ü kiel fakan referencan
enciklopedieton. En multaj nacilingvoj mankas ci
tia kompendio de esencaj botanikaj informoj.

Mi intencis difini ciujn familinomojn menci-
itajn en la apartaj difinoj, se ne per régula difino,
almenaü per indiko de gia latina nomo. Tiucele
plena listo estis ellaborita, sed mi devis fine
rezigni pri gia enpresado. Sekve, la plimulto de la
indikitaj familinomoj ne estas eksplicite difinitaj.
Tamen tiuj ci familinomoj estas senpere rekon-
eblaj al ciu, kiu konas la konceman latinan nom-
on, kaj cetere oni povas konsulti la difinon de tiu
genro, per kies nomo oni formis la familinomon.

Mi klopodis strikte konformigi al la
«Internacia Kodo de Botanika Nomenklaturo».

P. NEERGAARD
Kopenhago,

la 16 . de Februaro 1969.

1 Bibliografio : NEERGAARD, Paul , 1933: Fremdvortoj en Esperanto. S.A.T., Parizo. 64 pagoj.
NEERGAARD, Paul, 1955 : Rimarkoj pri kelkaj terminologiaj principoj. Studo kun speciala konsidero al
biontologio. —Scienca Revuo 7: 43-57.
WüSTER, Eugen, 1923: Esperantologiaj principoj. (En) Enciklopedia Vortaro Esperanta-germana... Leipzig.
Vol. 1 (A-J). 66 + 432 p.
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C. Al la zoologia kaj geologia parto (ofte grekdevena) substantivo en singularo,

indikanta la genron, al kiu la specio apartenas,
kaj ciam skribata per majusklo, la dua estas
(latinforma) adjektivo, substantivo au propra
nomo en genitivo, indikanta la specion interne de
la genro. La naciaj lingvoj ofte imitas tiun
sistemon, kreante nomon de subordigita unuo
(ofte de specio) el tiu de superordigita per aldono
de adjektivo. La nomoj de unuoj superaj al la
genroj estas pluralaj, kaj oni ofte formas ilin per
aldono de sufiksoj al la nomo de iu el iliaj genroj.

Ne estas tasko de komunlingva vortaro prezenti
esperantigon de la tuta scienca nomenklatura
nomaro (kontraüe al W üster, la subskribinto
tamen opinias, ke anka ü tio estas kaj ebla kaj
dezirinda, kaj li multe okupigis pri tiu demando).
Ci tie estas grave prezenti Esperantajn nomojn de
laueble multaj komunlingvaj unuoj. La eble solan
konsilon de Zamenhof pri formado de nomoj de
bestoj kaj plantoj oni trovas en lia letero al Verax
( Il /IV/1911) kie oni legas: «por ciuj
natursciencaj nomoj mi konsentas ôiam preni la
nomojn latinajn en Esperanta transskribo... Tio
sama ankaü kun la diversaj finigoj, kiujn mi en la
unua tempo sangadis pro ilia simileco kun
Esperantaj sufiksoj, sed kiujn mi nun ordinare ne
sangas; sekve mi konsilas uzi ~ilo, ~ino, ~u.lo
ktp.». Tiu konsilo tamen nur parte estas sekvinda
au sekvebla: prenante genran nomon oni devas en
la komuna lingvo ofte doni al gi sencon alian,
ordinare pli vastan— prenante specian nomon oni
ec riskas, ke gi estos plursenca, car la sama specia
nomo povas ekzisti en diversaj genroj. Nomoj el
la antikva latino ordinare transiris por uzado
ankaü en la sciencan nomenklaturon, kutime kun
limigita senco, sekve ankaü cerpado el tiu fonto
ne estas tre oportuna. Restas la nomoj ekzistantaj
en la vivantaj naciaj lingvoj. Ili kutime prezentas
la laikajn konceptojn, sed aliflanke ili ne ciam
havas sufice internacian karakteron.

Pro la gisnuna praktiko de Zamenhof kaj de
aliaj aütoroj estis necese akcepti grandnombre
nomojn prenitajn el la scienca nomenklaturo kaj
adapti la difinojn tiel, ke ili laüeble respondu al
laikaj konceptoj, tamen ne tro perfortante la
originan sciencan sencon 1. Tial tre ofte oni
trovas la indikojn «birdo el . ..», «insekto el ...»
anstataü «genro de...» «specio de...» ktp. En
aliaj kazoj estis eble akcepti nomojn devenantajn
el naciaj lingvoj a ü formitajn per régula
Esperanta derivado, kaj certe estas konsilinde
estonte pli vaste eluzi tiujn fontojn, car tiaj
nomoj generale pli bone respegulas la
komunlingvajn, laikajn konceptojn.

1° La zoologia kontribuo ampleksas parte
nomojn de animaloj kaj de animalaj grupoj
(familioj, ordoj, klasoj ktp), parte terminojn
rilatajn al anatomio (inkluzive de fiziologio) kaj
biologio (inkluzive de ekologio) de la animaloj.

La terminoj anatomiaj kaj fiziologiaj rilatantaj
al vertebruloj estas grandparte identaj kun tiuj
rilatantaj al la homo, kaj sekve prilaboritaj de la
medicina kunlaboranto. Cefa tasko de la
kunlaboranto pri zoologio konsistis en aldonoj al,
aü modifoj de difinoj por certigi, ke la terminoj
kovru ankaü la respondajn organojn ktp de la
bestoj. Anatomiaj kaj aliaj terminoj rilatantaj
aparté al senvertebraj animaloj interesas preskaü
ekskluzive specialistojn kaj ne povas pretendi
lokon en komunlingva vortaro. La malmultajn
tiuspecajn terminojn, kiujn oni devas konsideri
nepre necesaj, oni povas rekte transskribi el la
scienca terminologio (ekz. elitro, tentaklo).

La senkompare plej granda parto de la
zoologia kontribuajo konsistas en prilaborado de
nomoj de animaloj kaj animalaj grupoj. Al tiu
parto apartenas ankaü la paleontologiaj terminoj.

La baza nocio en zoologio (kaj botaniko) estas
la specio: grupo da individuoj, kiuj inter si povas
produkti plu reproduktokapablajn idojn, kaj kiuj
similas inter si kaj al siaj idoj en ciuj gravaj
karakteroj. La speciojn oni grupigas en ciam pli
superordigitajn kategoriojn: genroj, familioj,
ordoj, klasoj, kladoj (a ü filonoj—laü W üster:
filumoj), kun multaj interstupoj: superordoj,
subordoj ktp. Aliflanke specio povas splitigi en
subspeciojn aü rasojn. Oni kalkulas, ke ekzistas
en la mondô inter unu kaj du milionoj da specioj
de animaloj (el kiuj proksimume 3/4 estas
insektoj). Memkompreneble la ciutaga lingvo
bezonas nomojn nur por eta malplimulto el tiu
amasego da specioj, kaj ofte la laika koncepto ne
kongruas kun tiu de la scienco: kio por laiko
estas «speco» de besto, ofte por la scienco estas
genro, ampleksas plurajn genrojn a ü havas
ankoraü pli vastan, ofte ne precizan sencon.

Por la Esperantaj nomoj de bestoj (kaj plantoj)
ekzistas tri grupoj da fontlingva materialo: la
nomoj en la vivantaj naciaj lingvoj, la nomoj en
la antikva latino kaj la nomoj en la scienca
nomenklaturo (la t.n. «latinaj nomoj»). Sed oni
ne ciam povas simple reprodukti komunlingvan
nacian nomon de besto per ekvivalenta scienca
nomo aü inverse.

La scienca nomo de specio konsistas ciam el
du vortoj, el kiuj la unua estas iatina aü latinigita

1 La Fundamento tamen enhavas kelkajn ekzemplojn de grava perfortado: dum tetro prave respondas al
Lyrurus tetrix , tctrao respondas ne al la genro Tetrao, kiu sekve devas alpreni la nomon tetraono, sed al
Tetrastes bonasia. Fringo respondas al Fringilla, sed fringelo al Carduelis spinus, kardelo al Carduelis
carduelis...
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fatnilioj, striae por subfamilioj. Por eviti
homonimecon kun la komunlingvaj sufiksoj ^id
kaj -̂in, kiuj aplikigas guste por animaloj, sed
kun aliaj sencoj, ili ricevis la formojn ~ed kaj~en. Tiujn sufiksojn oni aldonas al la nomo de la
cefa genro de la koncerna familio aü subfamilio:
la familio de musteledoj estas dividita en la
subfamiliojn de mustelenoj, al kiu apartenas la
genroj mustelo, melo k.a. kaj de lutrenoj, al kiu
apartenas la genroj lutro k.a. El nomenklatura
vidpunkto ne estas akcepteblaj la antikvaj formoj
^oid kaj ~oin, kiujn proponis Wiister. Cetere
estas tre vaste uzebla la sufikso ~ul, aldonebla al
la nomo de ekz. genro a ü al la nomo de
karakterizajo por formi nomon de unuo el iu
supera kategorio: krokodiloj, aligatoroj k.a.
genroj apartenas al la ordo de krokodiluloj, kiu,
kune kun la ordoj de skvamuloj, testuduloj k.a.,
formas la klason de rampuloj. En simila maniero
estas uzebla la sufikso ~oid (= simila, similulo)
( Asterioidoj). Cetere montrigis bezonaj la sufikso
~vor (= manganto) kaj la prefiksoj eu- (= vera,
malfalsa) kaj pseüd(o)- (= falsa, nevera). La
nomoj de ordoj de fisoj kaj birdoj havas, lau
multe disvastiginta kutimo en zoologio, la
sufikse uzatan finajon ~formaj (fisoj, birdoj),
dum nomoj de insektaj ordoj, lau fiksa zoologia
kutimo, finigas per la pseüdosufikso -pteroj.

Car la sistematikaj konceptoj sangigadas de
aütoro al aütoro, zoologiaj lernolibroj kutime
bazas sin ne sur la plej nove aperinta ideo, sed
sur iom enradikiginta, modere moderna sistemo,
kaj ci tiu vortaro sekvas la saman principon.

Problemon prezentis la demando, kiel elekti,
elkribri la animalojn nomindajn en la vortaro.
Antaü cio registrigis ciuj terminoj rilataj al
zoologio en la antaüaj eldonoj de la P.V. Apude
konsultigis W üSTER: Enciklopedia Vortaro
Esperanta-Germana
WARINGHIEN: Grand Dictionnaire Espéranto-
Français (Paris 1957), HAFERKORN kaj DELLIAN:
Scienca kaj Teknika Terminaro (Tokio 1956),
RIAN: Esperanto-Norsk Ordbok (Oslo 1949),
RIAN kaj HAUGEN: Norsk-Esperanto Ordbok
(Oslo 1963), kaj sporade kelkaj aliaj vortaroj kaj
verkoj Esperantaj. Por doni pli homogenan
cerpajon el la tuta animala regno konsultigis
kelkaj duonpopularaj nacilingvaj verkoj
zoologiaj, antaü cio la 3-voluma norvega eldono
de BREHM (Tierleben). Tamen estis neeviteble, ke
la elekto farigis iagrade hazarda kun kompare pli
granda atento al eüropaj ol al alikontinentaj
animaloj. Tion parte kompensis afabla kunlaboro
de D-ro E. BALECH el Necochea (Argentino), kiu
proponis nomojn kaj difinojn de akceptindaj
bestoj sud-amerikaj sub la literoj A-L (bedaür-
inde ne por la resto de la alfabeto). Aldone
registrigis kelkaj animalaj nomoj, necesaj por
formi el ili nomojn de cefaj superaj unuoj.

En la transskribado de «latinaj nomoj» la cefa
gvidilo estis la principoj starigitaj de W üster
(1923, pp. 51-60). Wüster tamen atentigas pri
konsiderinda nombro da esceptoj aü devioj de tiuj
principoj, kaj okaze donas la motivigon de la
esceptoj. Car la deviaj formoj trovigas grandparte
en la Fundamento (pluraj ankaü ôe Verax k.a.), oni
évidente povas permesi al si tiajn deviojn en
kazoj, kiam ekzistas gravaj motivoj, ekz. por eviti
homonimecon aü tro nerekoneblan formon, aü car
la dévia formo estas jam sufice vaste uzata; tiel
ekz. oni trovos afîdo (el L. Aphis), sed apuso (el
L. Apus, jam multe uzata, anstataü la laüregula
apodo, malpli facile rekonebla), oni trovos cirkuo
(por L. Circus, anstataü cirko aü kirko, por eviti
homonimecon kun la alisencaj radikoj cirk’ kaj
kirk’), formitan analogie ai la Fundamenta paruo
(el L. Parus , anstata ü paro, por eviti
homonimecon kun la alisenca radiko par’), ktp.
Sed en unu punkto oni konstatos regulan devion
de la principoj de Wüster: en grekdevenaj vortoj
la grekan literon «hi» redonas (preskaü ciam) h,
ne k. Tiamaniere oni povas en kelkaj kazoj eviti
homonimojn, kaj oni atingas pli facilan rekonon
de la origina formo, kio por biologoj estas grava.

Nomojn cerpitajn el naciaj lingvoj oni devas
transskribi kun atento al ortografia kaj fonetika
rekonebleco. Tiaj nomoj ofte estas onomatopeoj
imitantaj la sonojn produktatajn de la koncerna
besto (ekz. pipio, cifcafo, fitiso).

Nomoj formitaj per régula Esperanta derivado
akceptigis precipe, kiam en pluraj a ü multaj
lingvoj naciaj la nomo estas (perderiva) traduko
de la sama ideo (ruggorgulo, duelbirdo, mar-
leono, marstelo) : en kelkaj kazoj ec la scienca
nomenklatura nomo estas simile formita (mus-
kaptulo : Muscicapa ). Ofte tia (preferinda)
derivita nomo aperas paralele kun nomo prenita
el la scienca nomenklatura.

El la unuoj superaj al genro nur Ire malmultaj
havas jam apartan Esperantan nomon (fisoj,
birdoj) aü nomon rekte transprenitan el la
scienca nomenklatura ( insektoj, vermoj). En
multaj kazoj transskribita genra nomo estas gis
nun (malfelice) ofte uzata en senco de tia supera
unuo (iimakoj por gastropodoj, sepioj por
cefalopodoj, balenoj por cetacoj). En tiaj kazoj
akceptigis nomoj transskribitaj, tradukitaj aü
derivitaj. Efektive en plej multaj kazoj nomojn de
superaj unuoj oni devas formi per transskribado
(anelidoj, ehinodermoj, amfibioj), a ü per
traduko (pulmfisoj por Dipnoi , senvostuloj por
Anura aü Ecaudata) de la scienca nomo aü per
régula Esperanta derivado. Ciam, kiam nomo
régulé formita el Esperantaj elementoj estas facile
rekonebla, gi trovis preferon (lamenbrankuloj
anstataü lamelibrankoj por Lamellibranchiata ).

En la scienca nomenklatura estas fiksitaj du
sufiksoj por superaj kategorioj: ~idae por

( Leipzig 1923),
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Krom bestnomoj unuradikaj registries ankaü

aro da nomoj regule kunmetitaj (kernmordulo =
kokostraüto, majskarabo = melolonto, marpigo
= hematopo, marsteloj = asterioidoj ktp), sed
speciaj nomoj konsistantaj el substantivo kun
aldonita adjektivo (ekz. granda paruo, blua paruo
ktp) tute ne registries, por eviti troan sveligon de
la zoologia parto de la vortaro. Tiaj, kaj multaj
aliaj bestnomoj, aperu en aparta zoologia termin-
aro, a ü en terminaroj por apartaj bestgrupoj.

2° Pri la geologia kontribuo respondecas fake
muzea kuratoro HALVOR ROSENDAHL ce la
Geologia Muzeo Universitata en Oslo, bedaür-
inde mortinta en 1963. La subskribinlo kun-

la P.I.V., por ke giaj difinoj estu neriproceblaj, ja
devas esti laüsistema terminaro, ordigita lau
fakoj kaj subfakoj: car difini estas apartigi unu
nocion disde la aliaj parencaj aü najbaraj, kaj por
tion fari oni devas antaüe grupigi kaj kompari
ciujn tiujn parencajn nociojn. Mi tre bedaüris
dum la preparado de tiu ci vortaro, ke nia
teknika-scienca parto plurloke ne posedas tian
fortikan fundamenton ; ekzistas ankora ü egaj
malplenajoj en la rondo de esperantistoj-
kompetentuloj rilate kelkajn fakojn, kaj aliflanke
ankoraü mankas al kelkaj el la fakestroj la
koncerna plurlingva difinvortaro eldonita de
internacia fak-organizajo, sur kiu ja devus bazigi
nia laboro. Tamen, por akceli la aperon de la
P.I . V., mi provis trovi konvenan solvon
kompromisan.

laboris kun li precipe pri la Esperanta formo de
la terminoj. Li pritraktis precipe la terminojn
apartenantajn al la fakoj: ordinara geologio,
mineralogio kaj petrologio.

El la abundo da geologiaj terminoj s - ro
Rosendahl klopodis elekti la nociojn , kiuj
prezentas generale konatajn geologiajn fenomen-
ojn, nomojn de mineraloj kaj de rokspecoj. Car la
nomoj de tiuj nocioj plejparte estas tre
internaciaj, ilia esperantigo ne prezentis gravajn
problemojn.

Aparté la nomoj de geologiaj eraoj, epokoj kaj
periodoj (formacioj) en gisnunaj Esperantaj
vortaroj évidente originis el tre antikva geologia
literaturo. En ci tiu vortaro aperas tiaj nomoj lau
moderna koncepto. owitz

1° Principoj de mia laborado
a) Mi preferis unuarange terminojn konsist-

antajn el pure Esperantaj elementoj, kaj nur en
tiaj okazoj, en kiuj la precizeco de la nocio estas
nesufice atingebla, mi alprenis neologismon.
Ankaü ce la terminoj, kies internacia formo estas
konata precipe inter fakuloj, mi preferis la pure
Esperantan formon, ekz. altometro aü denso-
metro (kaj ne altimetro a ü densimetro, kiuj
internaciaj formoj tamen aperas en la alfabeta
ordo kun referenco al la alia).

b) Por registri plej adekvate la teknikan
lingvon tian, kian uzadas la diverslingvaj
sciencistoj, mi ekspluatis la eblojn donitajn de la
§ 15a de la «Fundamenta Gramatiko», kaj sekvis
anka ü gian konsilon pri la reguligo de la
derivajoj.

ç) Por ke la P.I.V. estu vera konsultoverko, mi
devis registri abunde sciencajn vortojn kaj vort-
eiementojn, kutime uzatajn sur la internacia
kampo, paralele al la komunlingvaj, kreante tiele
duoblajojn. La ceesto de la faka vinjeto suficos
por averti pri la teknikeco de la termino.

En la maloftaj okazoj, kiam la teknika
literaturo prezentas du radikojn por unu sama
nocio, mi registris tiujn duoblajn formojn, sed
ciam signis la malpli bonan per la indiko «(evi)»
kaj per aldono de referenco al la pli bona.

d) La teknikaj afiksoj kaj vorteroj prezentas
kampon, kiu postulis apartan atenton. Mi
principe traktis kiel kvazaü-afiksojn ciujn, kiujn
G. Waringhien jam same traktis en la «Grand
Dictionnaire», ekz. ~//, ~logl , telel ktp. Kiel
plenrajtan afikson mi alprenis ankaü la prefikson
kver-.Tio signifas do, ke tiuj afiksoj estas uzeblaj
kun ciu pure Esperanta radiko.

La internaciaj sufiksoj ~ator! kaj ~or/ postulis
apartan enketon kaj diskuton inter fakuloj kaj
lingvistoj. Etimologie , temas pri unu sama
sufikso, kiu alprenis du formojn laü tio, cu gi
aldonigis al verba supino de la unua aü de la tria

C. ST0P-BOWITZ
Zoologia Instituto, Universitato de Oslo,

la 15. de Marto 1969.

D. Al la teknika-scienca parto

La P.LV. distinguas de la antaüaj eldonoj de la
P. V. anta ü cio per tio, ke la teknikaj-sciencaj
terminoj okupas multe pli grandan spacon. Ni
celis, ke klerulo povu trovi ci tie ciujn
fakvortojn, kiuj koncernas generalan , ne
specialigitan kulturon , do minimume la
terminojn , kiujn devus koni kandidalo al la
abiturienta ekzameno, plus la vortojn, kiujn
kulturita homo povas renkonti en la vulgarigaj
artikoloj de bonaj gazetoj aü revuoj.

Estis tamen necese limigi ci tiun kadron, por
ne trosveligi la verkon, kaj tio tre malfaciligis
mian taskon. Mi estis en embaraso ankaü pro tio,
ke en la komuna lingvo ordinare suficas la
fundamentaj radikoj, dum ci tie nepre necesis,
por precizigi la teknikan lingvon, enkonduki
abunde da novaj vortoj, ago kontraü kiu gis nun
luktadis la Akademio.

Mi klopodis pritrakti samdetale ciujn fakojn de
la tekniko kaj scienco. Tiurilate la verko ne
pretendas perfektecon. Mankis ja kompetentaj
kunlaborantoj en diversaj fakoj. Krome, la
antaüstupo de ciu ajn alfabeta vortaro, kia estas
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latina konjugacio (anilat!or, sed act/or ). Sed en
Esperanto la ekzisto de la radiko or faris neebla
la uzadon de tiu sama silabo kiel teknika sufikso.
Tial mi sekvis la agmanieron de G. Waringhien
en la ci-supre citita verko: la formo ~ator! estas
montrita kiel teknika sufikso, sed la formoj
finigantaj per ~or! estas registritaj kiel apartaj
radikoj, ekz. kompresor/o, konvertor/o ktp.

La ceteraj grek - kaj latindevenaj vortpartoj
(ekz. cefal-, ~icid! ktp) ne estas pritraktitaj kiel
Esperantaj elementoj, sed kiel eroj de internaciaj
pruntvortoj. La ü mia opinio estas konsilinde
anstatauigi tiujn pseüdoafiksojn per la pure
Esperantaj, se la kernvorto de la internacia
termina koincidas kun Esperanta radiko, ekz.
kontraüsepsa , prefere al antisepsa, dumetala
prefere al bimetala ktp.

Ankaü la teknika lingvo vivas kaj modifigas
kun la paso de la tempo. Pro tio anka ü nia
teknika-scienca parto prezentas ne rigidan kaj
devigan normon, nek nomenklaturon oficialigitan
de la Akademio; gi volas esti nur fidinda bazo
por plua evoluado de la teknika vorttrezoro, kiu
ôiam kreskas en ciu nacia lingvo. Sed en tiu
evoluo la fakuloj atentu la fakton, ke la signifo de
multaj internaciaj kutimaj vortoj ne estas unueca
en ciuj naciaj lingvoj. Tial mi mem ciam klopodis
sekvi la rekomendojn de la «Terminologia
Subkomitato de la Internacia Normiga
Komisiono» (ISO/TS 37 «Terminologio»), kiu

jam komencis interegaligi la internan
(semantikan) kaj la eksteran formon de la vortoj.

2° Dankoj
Estas al mi agrabla devo kore danki al ciuj

samideanaj fakuloj, kiuj helpis min en mia
malfacila tasko, kaj kies nomojn oni legis en la
listo de la kunlaborantoj de ci tiu verko: pluraj el
ili jam partoprenis en la «Suplemento al la P.V.»
(1954) kaj al la «Scienca kaj Teknika Terminaro»
(1956): la abundaj recenzoj kaj kritikoj, kiujn
kaüzis tiu provizora Terminaro, cetere faciligis la
starigon de ci tiu tute fidinda bazo.

Sed kelkaj el tiuj kunlaborantoj alportis
valorajn kontribuojn anka ü ekster sia propra
fako: mi menciu antaü cio Ingenieron A. Broise,
kiu senlace penis enmeti pli da logikeco, da
skemeco kaj da klareco en nian teknikan lingvon;
D-ron A. Albault, Akademian Sekciestron pri la
Generala Vortaro, miajn kolegojn N. Kawasaki
kaj E. Sonnenfeld de la Akademia Sekcio pri la
Teknika Vortaro, Profesoron F. J. Belinfante de la
«Purdue University» en Usono kaj s-ron E.
Werner, Sekretarion de la A üstria Esperanto-
Instituto, kiuj ciuj eminente helpis al la
plibonigado de la terminaro.

R. HAFERKORN
Weiden i. d. O P f ,

Oktobro 1968.
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REVIZIANTOJ DE LA NOVA ELDONO

Generala gvidanto
Michel Duc GONINAZ, emerita docento (Universitato de Provenco), AdE.

Kunordigantoj
M. Due GONINAZ (Generala vortaro; Sciencoj de la socio)

Kiaüdo Roux (Matematiko, natursciencoj kaj teknikoj), direktistp pri esplorado ( fako
likenologio) en CNRS (Francia centre» pri scienca esplorado)

Organizanto de la perkomputila traktado
K. Roux

Kunlaborantoj por la komunuza vortoprovizo
La komputil-retaj forumoj DENASK-L kaj BJA-LISTO, sub la gvidado de Jouko LINDSTEDT,

prof , pri slava filologio (Universitato de Helsinko ), AdE; por familiaraj kaj vulgaraj
terminoj: Claus J. GüNKEL kun rondo de kunlaborantoj

Kunlaborantoj por la diversaj fakoj
ANATOMIO: André ALBAULT, d-ro pri medicino (histologio: P. DïEUMEGARD, P. JELENC kaj K.
Roux)
ARKEOLOGIO: André CHERPILLOD, AdE
ARKITEKTURO, KONSTRUTEKNIKO: Jan WERNER, docento pri konstrukcioj en arkitekturo ;
Georges LAGRANGE, meti-instruisto, AdE
ARMEOJ: Maurice JEANJEAN, emerita subkolonelo de la aerarmeo de Francio
ASTRONOMIO, ASTROFIZIKO: Hans M. MAITZEN, prof , pri astronomio (Universitato de
Vieno ); Amri WANDEL, prof , pri astrofiziko (Universitato de Jerusalemo ), AdE; Patrick
LAGRANGE, Jaroslav MRâZ
AVIADO: M. JEANJEAN
BAKTERIOLOGIO kaj VIRUSOLOGIO: Ralph A. LEWï N, prof , pri marbiologio (Universitato de
Kalifornio); K. Roux
BELARTOJ: Nina KORJENEVSKAJA-GOURIOU, d-ro pri filologio
BELETRO: Perla ARI MARTINELLI, mag., AdE
BIBLIO: ZECCHIN Armando, licenciulo pri teologio; Gerrit BERVELING, AdE ; A. CHERPILLOD
BIOLOGIO kaj FIZIOLOGIO: Pierre DïEUMEGARD, d-ro pri planta genetiko; CHO Sung Ho, prof
pri biologio ( Inha Universitato, Koreio) ; R JELENC; R. A. LEWIN ; S. NORVELL; K. Roux
BOTANIKO: K. Roux; f André CHARRAS; CHO S. H.; Georges CLAUZADE; Léo DE COOMAN;
Alain FABRE; fFéodor JELENC, diplomito pri botaniko; Pere NAVARRO-ROSINéS, prof , pri
botaniko (Universitato de Barcelono ) ; Jacques Roux, emerita prof , pri botaniko
(Universitato L. Pasteur en Strasburgo ) ; T. PINET (fungoj); Paul SIGNORET; José VINCK.
BUDHISMO: NISI Yasuhiro, ingeniero; Gunnar GàLLMO; Christian LAVARENNE
EKOLOGIO, EKOLOGIISMO: Bert DE WIT, licenciulo pri biologio; K. Roux.
EKONOMIKO, FINANCO: YAMASAKI Seiko, AdE
ELEKTRO: tOliver KESNER
ELEKTROTEKNIKO: f O. KESNER; Sândor HIDEG, ingeniero pri elektra energetiko
FARMACIO: Jean-Luc TORTEL, d-ro pri medicino; Isabelle JACOB, natursciencisto
FERVOJOJ: TERMINARA SEKCIO DE LA INTERNACIA FEDERACIO DE ESPERANTISTAJ FERVOJISTOJ,
sub la gvidado de Heinz HOFFMANN, d-ro-ing.
FILOZOFïO: Vinko OSLAK
FIZIKO: Konrad HINSEN, d-ro pri fiziko; Jesper Lykke JACOBSEN
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GEODEZJO, TOPOGRAFIO: C. J. GONKEL
GEOGRAFIO FIZIKA: Jannes Markus MABESOONE, prof , pri geologio (Universitato de Recife )
GEOGRAFIO SOCIA (loknomoj, popoloj, civilizacioj): M. Duc GONINAZ, kun informoj de B.
SELIMI (pri Albanio), P. CONNEY (pri Britio kaj Irlando), J-C. CARACO kaj Li Shijun, AdE
(pri Cinio), I. VêLEZ (pri Eüskio), W. BORMANN kaj V. LUTERMANO (pri Germanio), P.
DASGUPTO, AdE, kaj C. LAVARENNE (pri Hindio kaj Tibeto), U. BROCATELLI (pri Italio), AHN
Song-san (pri Koreio), J. PIôRO (pri Pollando), C. DOMINTE kaj D. NEAGU (pri Rumanio),
tC. STOP-BOWITZ (pri Skandinavio), F. GARCIA BLâSQUEZ (pri Sud-Ameriko), T.
CARLEVARO (pri Svislando), V. PAJUK (pri Ukrainio), L. Ros’ (pri Usono), J. LINDSTEDT (pri
etnoj kaj lingvoj uralaj), D. VITALI (pri popoloj de eks-Sovetio)
GEOLOGIO (inkl. mineralogion kaj petrologion): K. Roux; Georges CLAUZADE, agregaciulo
pri geologio; P. DIEUMEGARD; J.-M. MABESOONE ; helpis: Bruno COMMENTALE, Arlette
Duc GONINAZ
HERALDIKO: Nikolaj STARODUBCEV, heroldmajst.ro-gardanto ( Rusa Heraldika Kolegio );
Serge SIRE
HISTORIO: A. CHERPILLOD; M. Due GONINAZ
JURO: Vincent CHARLOT; Brian MOON, tradukisto, AdE
KEMIO: Pierre JELENC, d-ro; Donald ROGERS, d-ro
KOMERCO : YAMASAKI S. (asekuro: S. M. VANDEN BEMPT; inventado kaj patentoj: S.
SINAKANSKAS)
KOMPUTIKO: Edmund GRIMLEY EVANS
KRISTANISMO: G. BERVELING; Bernhard EICHKORN kaj Reinhard HAUPENTHAL
KUIRARTO: C. J. GONKEL kun rondo de kunlaborantoj
LINGVOSCIENCO: M. Due GONINAZ; A. CHERPILLOD; KOUTNY Ilona, d-rino pri lingvistiko,
AdE; Vilhelmo LUTERMANO
LUDOJ: M. JEANJEAN; Michel SIMON; S. SIRE
MARNAVIGADO, SIPOJ: Claude BEAUJARD, altamara sipestro
MATEMATIKO; Christer O. KISELMAN, prof , pri matematiko (Upsala Universitato ) , AdE ;
Horst S. HOLDGRON, prof , pri matematiko (Universitato de Gottingen )
MATERIISMO HISTORIA: YAMASAKI S.
MEDICINO KAJ KIRURGIO: Stevens NORVELL, prof , honorkaüza pri kirurgio (Universitato
Dalhousie, Kanado)
METEOLOGIO: C. BEAUJARD
MITOLOGIO: G. BERVELING
MUZIKO: Andreo MARSHALL, instruisto pri violoncelo ; G. LAGRANGE; S. SIRE; M. Due
GONINAZ (kun dânko al Bertilo WENNERGREN, AdE, pro lia Rokmuzika Terminaro)
PALEONTOLOGIO: (animala) fCarl STOP-BOWITZ, emerita prof , pri zoologio (Universitato de
Oslo) ; (precipe vegetaja) K. Roux; J.-M. MABESOONE; G. CLAUZADE; P. DIEUMEGARD;
helpis: A. CHERPILLOD
POLITIKO : Zbigniew GALOR, d-ro pri sociologio kaj filozofio
PRAHISTORIO: Thérèse PINET, Jng.
PSIKIATRIO: Tazio CARLEVARO, d-ro pri medicino, psikiatro
PSIKOLOGIO: Claude PIRON, psikologo-psikoterapiisto
RADIOTELEFONIO: fJean-Jacques NOëL
RELIGIOJ: M. Due GONINAZ
SCIENCOJ: C. J. GONKEL; K. ROUX
SOCIOLOGIO: Z. GALOR
SPEKTAKLOJ: G. LAGRANGE
SPORTO: V. CHARLOT; M. JEANJEAN; S. SIRE
STATISTIKO: C. O. KISELMAN kaj Ingemar KAJ, surbaze de la verkoj de O. REIERSOL
TEKNIKOJ, MASINOJ: G. LAGRANGE; P. LAGRANGE; S. SIRE
TEKSINDUSTRIO, VESTOJ: IMarie BARTOVSKA; Olav BJORNSRUD
TELEKOMUNIKOJ: tO. KESNER
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TIPOGRAFARTO, LIBROJ : André GILLES, diplomito de la Pariza faklernejo Estienne ;
perkomputilaj flankoj: E. GRIMLEY EVANS
TRAFIKO kaj VETURILOJ TERAJ: Werner BORMANN, D-ro, AdE
ZOOLOGIO: tC. ST0P-BOWITZ* G. CLAUZADE, Béla MéSZâROS kaj K. Roux; helpis Alain
NELVA

Tabelo B de mallongigoj: R ARI MARTINELLI

Grave kontribuis al la revizia laboro per multaj diversaj rimarkoj: A. CHERPILLOD, A.
GILLES, E. GRIMLEY EVANS, R. HAUPENTHAL, fL.H. KNOEDT, G. LAGRANGE, MA Young-Tae,

O. REIERSOL, P. VSIGNORET, F. SIMONNET, E. VILBORG.

Dankon pro iliaj rimarkoj, informoj kaj konsiloj al : N . APAOLAZA, K. ASLEBEN, M.
BAVANT, R. BORé, M. BOULTON (AdÈ), L. BOURGOIS, J. BROZOVSKY, fC. BRUINS, M.
BUSTIN, M. BUTAN, J. CAMACHO, N. CARAGEA, P. CHAVIGNON, S. CHAVES, CHOE TAESOK, E.
COMPANYS, PT. CONESA GARCIA, P CONNEY, G. COOL, M. CORTIADE, C. DARBELLAY, A.P.
DA SILVA, L. DE COOMAN, A. DE GIORGI, R. DE JONG, W. DIESTEL, I R - EICHHOLZ (AdE), H.
FARUKUOYE, fM. FEHéR, B. FELBY, E. FENYVESI, C. GACOND, GAMBHIR MAH SHRESTHA, A.
GENTE, B. GOLDEN, tD.B. GREGOR, M. GROSJEAN, J. HENRIKSEN, L IONET, J. JOGUIN, K.
JUHàSZ, J . KAVKA, A. KIEFER, B. KONDRATJEV, L. KOVACS, G. LEDON, L. LENTAIGNE, J. LE
Pu IL, f R. LEVREAUD, P LEVY, E. LIEBERMAN, M. MALOVEC, J. MARIN, A. MARMENOUT, C
MARTINS, U . MATTHIAS, G. MATTOS (AdE), H. MAYER, S. MEYER, L. MEE, R. MILON, U.
MORITZ, 1. NAGY, NAREN DHOLAKIAR, NOBEL, B. PABST, P PEERAERTS, A. PETTYN (AdE), W.
PILGER, J. PIôRO, Z. PLUHAR , EL PLUTNIAK, S. PoKROvsKU (AdE), J. RABELLO DE PAULA, R.
REID, R . RESENDE, G. RISTE, J . H. ROSBACH (AdE), B. SCHUMANN, Z. SIKOSEK, J.
SKORUPSKI, J . E. SMYTHE, A. SALAMON, J. SEMER, N . SIL KARBAJO, N. TADACUNA, O.
TANGERUD, L TAKACS, P. TOURON, W. VAN GANSWIJK, tJ . VINCENT, B. VOGELMANN,
tW.VERLOREN VAN THEMAAT, E. URBANOVâ, H. WELGER, B. WENNERGREN ( AdE), H.
WERNIK, S. YAMAZOE.

Korektado de la skanita versio de la originala eldono: J. ALCACER IBERO, M. BAVANT, J .
BéNIT, P BERLOT, B. BURNETT, B. DE WIT, tR. EICHHOLZ, A. GOULD, A. KOGAN, P. LéVY, V.
LUTERMANO, S. NORVELL, T. PINET, K. Roux, T. SABATIER, L. VIGNAUD.

Korektado de la presprovajoj de la nova eldono: A. ANDRIEU, J. BANNIER, C. BAUDé, M.
BAVANT, N. CARAGEA, G. CAVALIER , G. CHEVROLAT, C. CUENOT, B. DE WIT, W. FIRTH, C.
G ü NKEL, M. HARDY, A. HOULGATTE, J . ï PFELKOFER , T. KAPISTA, N. KORJENEVSKAJA-
GOURIOU, G. LEBEC, G. LEDON, A. LEGROS, J. LEPEIX, P. LéVY, O. MASSERON-DELOUVRIER,
R. MOERBEEK, t Y. PEYRAUT, R. PONTNAU, T. PINET, M. RAMELU, H. RODEWIG, M. SCHERM,

P. SlGNORET, TANI H.

Novaj ilustrajoj: P. DIEUMEGARD, C. KISELMAN, G. LAGRANGE, J. Roux, K. Roux, S. SIRE
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ANTAUPAROLO Sanmarino. Mi optimisme petis de ili

rapidan raporton pri la proponita laboro, car
mi ankoraü ne imagis la amplekson de la
tasko. Sed la manko de reagoj certe ne
suldigas al tiu urgo. El la c. 50 fakaj asocioj
respondis nur unu: la Internacia Federacio
de Esperantistaj Fervojistoj, kies labor-
metodo montrigis modela: gia terminara
komisiono, sub la gvidado de Heinz
Hoffmann, reviziis ciujn terminojn rilatajn
al fervojo kaj prezentis sian laboron al la
asocia kongreso por aprobo. El la Akademio
de Esperanto — kiu propranome ne kun-
laboris — dudek membroj iel kontribuis,
inter kiuj dek du plenumis gravan revizian
laboron. Alvoko al certa nombro da homoj,
konataj pro siaj lingvosciencaj kapabloj kaj
fakaj scioj, ebligis varbi kelkajn pliajn kun-
laborantojn. Sed multaj reviziantoj estis
varbitaj per iompostiomaj personaj kontakt-
oj. Pluraj el ili varbis mem kolegojn por
starigi laborgrupojn pri difinitaj fakoj. La
eho pri la revizia laboro instigis multajn
fakulojn au ordinarajn uzantojn de la
vortaro sendi proprainiciate siajn kontribu-
ojn , proponojn, rimarkojn. La listo, kiu
enhavas la nomojn de c. 90 fakaj kunlabor-
intoj kaj tiujn de proksimume sama nombro
de diversaj kontribuintoj, montras, gis
kioma grado la nun prezentata verko estas
rezulto de kolektiva laboro.

La unuaj jaroj estis do dedicitaj al la
kontaktoj kun la anoncigintaj kunlaborontoj
kaj al malfacila teknika laboro, kies celo
estis eviti la retajpadon de la tuta teksto: la
skanado de la gistiama versio. La tipografiaj
karakterizajoj de la vortaro kaj la malperfekt-
eco de la tiama programo kaüzis dum tiu
transskribado multajn erarojn, kiujn tuta
grupo da voiontuloj devis korekti. La
enkomputiligo de la modifoj komencigis en
1995. Samtempe multaj kunlaborantoj plu
poluradis siajn kontribuojn , dum aliaj
komencis sian laboron. Ankoraü en 1998
estis varbitaj kunlaborantoj por fakoj gis
tiam iom neglektataj. Fine de 1999 ni
komencis dissendi la provofoliojn por la
unua korektada vico kaj kolekti la ilustrajojn.
Komence de 2001 povis komencigi la dua
vico de korektado kun la deflnitiva enpagigo.

La regado de tiel ampleksa laboro estintus
por mi neebla sen la konstanta kunlaborado
de Klaüdo Roux, kiu dum ciuj ci jaroj zorgis

I - Historio de la nuna eldono
Kiam en 1990, la Plenum-komitato de

SAT petis min entrepreni revizion de nia
PIV cele al nova eldorto, la objetoj, kiujn mi
prezentis, estis refutitaj per argumentoj
proksimume jenaj: «Vi ja kapablas tion fari.
La tasko ne estas tiel timinda: enmeti la
Suplementon, korekti la kelkajn erarojn, kiuj
dise vagas, aldoni kelkajn neologismojn kaj
fakajn vortojn, kiuj aperis en nia lingvo-
komunumo post la eldono de la Suplemento,
iom gisdatigi la politikajn informojn ... nu,
entute ne tro peze...». Mi ne rajtas aserti, ke
la gekamaradoj de la PK trompis min .
Ankaü ili, évidente, ne imagis la amplekson
de la tasko.

Mi unue zorgis certigi, ke Waringhien
aprobas tiun planon kaj kunlaboros en gi. Li
respondis jese al tiuj du demandoj kaj, dum
la jaro 1991, mi submetis al li modelon de
korektoj farotaj en la unuaj sesdek pagoj de
la vortaro, kiujn mi uzis kiel eksperimentan
materialon. Li reagis favore, sed, kiel ciuj
scias, ni devis adiaüi lin fine de tiu jaro.
Tamen lia partopreno ne cesis kun lia vivo.
Danke al la afableco de la zorganto de la
kultura centro La Kvinpetalo , Georges
Lagrange, kiu konfidis al mi la ekzempleron
de PIV, apartenintan al Waringhien, mi
povis dum la postaj jaroj transskribi ciujn
aldonojn kaj modifojn, kiujn la cefredaktoro
de PIV estis antaüvidinta per manskribitaj
margenaj notoj. Tiel rezultas, ke 358 el la
modifoj faritaj en tiu ci nova eldono, estas
de Waringhien mem. Aliajn projektojn de
korektoj mi trovis en la arkivo de Roland
Levreaud, kiu kunlaboris kun Waringhien
dum la kompilado de la Suplemento. Tre
utilis ankaü la abundaj notoj, kiujn verkis
André Caubel dum la jaroj 1971-74 kaj
kiujn lia familio afabie disponigis al mi.

Mi rapide komprenis, ke sufice vasta
laboro devas esti entreprenita por pligustigi
la terminojn, rilatantajn al diversaj sciencoj
kaj fakoj. Tiucele alvoko al kunlaboro estis
farita de la Generala Sekretario de SAT al
ciuj tiamaj membroj de la Akademio de
Esperanto, al la respondeculoj de ciuj fakaj
esperantlingvaj asocioj kaj al la dekanoj de
la Akademio Internacia de Sciencoj de
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kun mi, kaj tre ofte pli kompetente ol mi, pri
la gusta irado de la laboro. Al li ni suidas la
tutan komputikan organizon de la redakta
laboro, de la skanado gis la definitiva
enpagigo (ellaboro de la porPIV-aj litertipoj,
skanado de la pagoj de la malnova eldono de
PIV kaj de ties suplemento, enkomputiligo
de la ilustrajoj ktp), kun la solvado de ciuj ci-
rilataj problemoj, renkontitaj survoje. Sed ni
precipe suidas al li la kunordigon de la
revizia laboro super ciuj fakoj rilatantaj al la
paito Matematiko, natursciencoj kaj teknikoj.
Malfacilega tasko estis lia, kiam li devis
krom organizi la revizion de la botanika
nomenklaturo, arbitracii kaj ofte stopi
brecojn en fakoj tre diversaj, sed ankaü inter-
plektigantaj, kiaj kemio, biologio, zoologio,
ekologio kaj ceteraj.

Nepre menciinda estas ankaü la kontribuo
de Serge Sire , kiu komencis en 1999
priiabori ilustrajojn rilatajn al teknologio,
sed sarntempe eltrovadis ciutage dezirindajn
plibonigojn en la prezento de la terminoj
rilataj al tiu multafaceta fako kaj, en la lastaj
monatoj de la laboro, elpensis komputilajn
procedurojn por koherigi la referencojn, tiel
fajnigante la tre utilan kontrolon de la

vortoj. Kompreneble, estus neeble, ec
neutile, mencii ciujn fakajn diverslingvajn
terminarojn kaj aliajn publikajojn, kiuj estis
uzataj de la diversaj kunlaborantoj por
realigi la revizion de nia vortaro.

La fakaj kunlaborantoj disponigis al nia
komuna laboro siajn vastajn diversflankajn
sciojn. Sed oni sciu, ke ili ne nepre respond-
ecas pri la definitiva prezento de la
artikoloj, por kiuj ili kunlaboris.

Kiel videble, ci tiu nova eldono konservas
la strukturon kaj esence la enhavon de la
majstroverko de Waringhien . Sed en-
kondukigis kelkaj gravaj principaj modifoj,
kiuj trovigas en kontraüdiro kun keikaj
punktoj de la Generala Antaü parolo de
1970, kiun oni povas legi ci-supre. Tial mi
klarigas ci-sube la Principojn de la nova
eldono, por ke la uzontoj de PIV —el kiuj
certa nombro kutimigis al la gisnuna
prezento—orientigu en la keikaj enkonduk-
itaj novajoj. Evidente, la capitro Arango de
la vortaro estas ankaü nepre konsultenda.

II - Principoj de la nova eldono
A. Prezento de la kapvortoj

referencoj, kiun antaüe faris Wolfram 1° Leksikaj unuoj
Diestel. Kiel kutime, la morfemoj o, a kaj e signas

Kiel menciite ci-poste, mi klopodis respektive la substantivojn, adjektivojn kaj
gisdatigi la vortoprovizon pere de la tekstoj adverbojn, tiel ke ekz. dom/o simbolas la
de diversaj publikajoj. Pluraj tradukvortaroj, vortojn domo, domon, domoj kaj domojn.
aperintaj dum la jus pasinta jardeko, estis La verbaj formoj (as, is, os, u, us) estas, kiel
ankaü uzataj por multaj kontroloj. Inter ili tradicie, simbolitaj per la morfemo i de la
nepre menciindas la Siownik esperancko- infinitivo. Tamen, por la nulvalentaj verboj,
polski de T. Michalski (1991), la 3a eldono j pro la neeblo redakti difinon per tiu
de la Grand Dictionnaire Espéranto- konvencio, tiun simbolan rolon alprenas as,
Français de G. Waringhien, reviziita de P. ekz. sub pluv/o: « ~as. Falas ~o.»
Signoret kaj A. Albault ( 1994), kaj, a) Propraj nomoj
évidente, la modela kaj plej rica Grofies Ni enkondukis novajn proprajn nomojn tre
W ôrterbuch Ésperanto- Deutsch de E.D. spareme. Temas precipe pri nomoj de novaj
Krause (1999), kiun mi bedaürinde povis regnoj, de kelkaj scienculoj kaj malmultaj
uzi nur dum la lasta fazo de la laboro. aliaj famuloj. Malaperis kelkaj personaj
Kvankam la vortaroj de la modelo «nacia nomoj, malofte uzataj aü dubinde utilaj.
lingvo-Esperanto» estas malpli uzeblaj por a) Personaj nomoj
tiaspeca laboro, mi turnis min plurfoje al la j La ü la ci -supra tradicia principo, la
du plej fresdataj kaj ankaü plej rimarkindaj, substantivoj estas markitaj per o. Tiel aperas
la Vocabolario Italiano-Esperanto de C. la personaj nomoj, kies esperantigo estas
Minnaja kaj la Magyar- Eszperantô jam tradicie akceptita, aü kies scienca uzado
Kéziszôtâr de l . Szerdahelyi kaj I . Koutny (ekz. Baüdo/baüdo) a ü derivajoj (ekz.
(ambaü eldonitaj en 1996). La Zamenhofa svarcajo aü adjektivoj, kiel banaha) tion
Ekzcmplaro de Rihej Nomura (1989) ebligis j postulas. Tamen mi ne sistemece esperantig-
precizigi la Zamenhofan uzadon de diversaj i is tiujn proprajn nomojn, por kiuj ankoraü

» i
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ne ekzistas sufice firma tradicio au facile
aplikeblaj principoj. Tiuj, kiujn mi
konservis sub formo ne plene esperantigita,
aperas kursive. Tio signifas, ke ili, kvankam
konsistantaj el grafemoj de la esperantlingva
alfabeto, restas gramatike fremdaj. Mi
konsekvence lasas al la estonta uzado
decidi , kiamaniere estu nomitaj en nia
lingvo la germana verkisto Heine, la mit-
ologia persono Danae aü la romana persono
Marta, kaj sub kiuj formoj aperos iuj virinaj
nomoj, kiel Barbara aü Helmi. Sed, male al
la antaüa iniciato de Waringhien, mi ne
povas akcepti, ke la lasta fonemo a de
kelkaj el tiuj nomoj, estas esperantlingva
morfemo. Mi ankaü rifuzas, malgraü la
aütoritato de Kaîocsay kaj Waringhien,
«esperantigi» sistemece virinajn nomojn per
la uzo de la morfemo a, kiu en nia lingvo
povas signi nur adjektivojn. Kiam la poeto
Waringhien parolas pri «la Artemisa graco»,
li klare demonstras, ke Artemisa estas
adjektivo, kaj ke konsekvence la nomo de la
koncerna diino povas esti nur Artemis,
Àrtemis/o aü Artemis’. Kompreneble tiun
saman Artemison ni povas prave kromnomi
per la vera adjektivo Feb/a, kiu aludas, ke si
estas la fratino de Febo. Sed se oni rajtas
nomi knabinon Roz/a, Lind/a aü Perl/a, oni
same povas nomi knabon Brav/a, Fort/a aü
Sag/a. La seksajn diferencojn oni sercu en
la radikoj (de la sociaj antaüjugoj!), ne en la
gramatikaj finajoj.

Mi do registris la esperantigitajn virinajn
nomojn sub iliaj formoj Fundamentaj
(Klaro, Mario, SoFio k.a.) aü Zamenhofaj
(Diano, Frino, Ifigenio, Ofelio . . . ) . Tio
neniel malpermesas uzi aliajn formojn laü-
place, car la personaj nomoj estas margena
parto de la leksiko, kiu ankoraü ne povas
esti senmanke reguligita.

Mi principe prezentas kun /0 la person-
kaj lok-nomojn finigantajn per konsonanto,
ec se la kutima uzado (laü kiu, ekz. la nomo
Zamenhof preskaü ciam aperas sen fina o)
kaj multaj tekstoj, ekz. la Londona Biblio,
prezentas ilin sen du finajo. La fakton, ke gi
estas implicita, montras gia apero kun la
morfemo n : Saul venkobatis Amalekonx.
Tion montras ankaü la uzado Zamenhofa—
kaj sufice vastiginta—de pluraj tiaj nomoj
ekster la strikta kadro de la Londona Biblio
(Adamo, Babelo, Izraelo, Golgoto,

Sodomo kaj Gomoro. . . ). Kiam la diferenco
inter la Zamenhofa uzado kaj tiu de la
Londona Biblio estas pli grava, mi menciis
ambaü formojn, ekz. Ev/oz, Evax.

Kiel en la unua eldono de PIV, al la nomo
de historia persono estas aldonitaj inter-
krampe la vivdatoj kaj la etnalingva formo
de la nomo, se la origina lingvo uzas
latinidan alfabeton aü se ekzistas tradicia
latinalfabeta formo. Tiu mencio estas
suplementa informo por la uzanto,—al kiu
eble utilos scii, ke Kartezio aperas en
diversaj tekstoj sub la formo Descartes—,

sed oni ne rigardu gin kiel diskriminacion
kontraü tiuj nomoj, kies etnalingvan formon
(araban, cinan, rusan k.a.) ni ne menciis, kaj
kies mencio estus neuzebla por la plej
granda parto de niaj legantoj.

P) Nomoj de teritorioj
Mi menciis la nomojn de regnoj kaj aliaj

teritorioj laü la plej gisdataj informoj, i.a. la
enciklopedieto de Monato kaj la Toponimia
Terminaro de Lorens’ Mi, kaj cerpis la don-
itajn informojn el la plej fidindaj kaj
fresdataj diverslingvaj informofontoj. La
nomoj de regionoj, urboj ks estis reviziitaj
kun la helpo de la menciitaj kunlaborantoj.
En la aktualigitaj difinoj mi uzis la sufikson
-i/ laü la generaliginta uzado kaj la agnosko
de la Akademio, aü la morfemon land/, kiam
tiu ci estas plej ofte uzata (Pollando, Svis-
lando. . . ). La distingo de la gisnuna PIV, laü
kiu ekzistas morfemo A üstri/, de kiu
derivigu A üstriano, car Aüstrio estas
«plumacia», sed Britujo derivigas de brit/,
car ekzistas iu brita nacio, estas évidente
neaplikebla. Oni povas bedaüri, ke multaj
nomoj de regnoj derivigas de popolnomoj,
kaj ke tiu arkaika principo vastigis lasta-
tempe, kontraü la opinio de la Akademio, al
gis nun ne tre klare fiksitaj kazoj (ekz.
Egipt/, Kore/, Ukrain/, Vjetnam/) . La
genta principo, kiun uzis Zamenhof, ne nur
igis arkaika en multaj modernaj regnoj, sed
estis dekomence absurda: se oni konsideras
la parojn Islando/ Islandano kaj
franco/Francujo, oni devas konkludi, ke
Zamenhof kaj la tradicio ne nur uzis
kritikindan kriterion, sed uzis gin inverse, car
certe Islando estas gente pli homogena ol «la
ujo de la francoj»! Sed mi registris la nunan
efektivan uzadon, menciante la dubojn, kiam
ili ekzistas, ekzemple kiam tiu uzado ne
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sekvas la rekomendojn de la Akademio. ;
Anka ü sur tiu ci tereno leksikografo ne j
povas trudi uzadon au proponi reformojn.

La informoj pri la politika statuso de j
diversaj teritorioj estis gisdatigitaj gis la ;
lasta momento. Tiu zorgo évidente ne povas j
garantii ilian pluan validecon. Oni atentu, ke j
teritorio agnoskata en diplomatiaj rilatoj kiel I
suverena estas, laü la Zamenhofa uzado, j
nomata regno. La stato estas la truda kaj \
administra aparato de difinita regno au de
iel memstara teritorio. Lando estas termino
pli malpreciza, kiun ni uzas por la teritorioj,
kiuj prezentas proprajn ecojn pro geografia
specifeco, historiaj tradicioj, etna aparteco
kaj similaj kriterioj. Sed la vortoj stato kaj
lanclo havas anka ü en iuj regnoj ( Usono, j
Meksiko, Germanio k.a.) apartajn politikajn j
signifojn, kiuj divergas de la ci-supraj indik- I
oj. La popoînomoj prezentas ankaü mai- j
facilajn problemojn. En la regnoj, kie klare j
venkis la nocio «civitaneco», oni povas
difini la kutime uzatan popolnomon per
«civitano de...». En malpli klaraj okazoj
validas ankoraü la nocio «ano de (la cefa) |
gento, loganta en ...». Oni do ne mini pri |
la —espereble provizora— nekohereco en j
tiu parto de la leksiko. La popolnomojn mi j
registris kun komenca minusklo, sekvante i
tiel la Fundamenton , la 8an O.A. de la j
Akademio kaj la nunan generalan uzadon.
Al la derivajoj de loknomoj aplikigas la
rimarko en Arango de la vortaro, 6°, 2. j
Tamen la generala minuskligo estas certe j
rekomendinda por eviti tiajn nekoherajojn, !
kiaj la germanaj , Nederlandaj, japanaj kaj ;
Usonaj kongresanoj.Sed plena stila libereco j
ja ekzistas por elvoki la Parizajn j
monumentojn kaj la parizajn morojn, la
Usonan politikon kaj la usonan vivmanier-

esti konstatita inter diversaj sencoj), estas
rigardataj kiel homonimoj, registritaj aparté
kaj signitaj per antaüa ©, <D ktp. Escepton
mi faris por la morfemoj, kiuj en siaj
respektivaj sintaksaj funkeioj ne havas
finajon (prepozicioj, konjunkeioj, pronomoj
kc), kaj por la propraj nomoj, kiuj havas
saman formon, kiel komunaj. Estas
évidente, ke la kriterioj pri tia decido ne
estas absolute firmaj. Sed mi per tio faris
pason por evidentigi la senbazan aserton,
laü kiu nia lingvo ne havas homonimojn. Se
la esperantoparolantoj deziras, ke ilia lingvo
estu senhomonima, ili estontece devos aü
enkonduki kelkajn pliajn neologismojn aü
krei novajn kunmetajojn.

c) Samsignifaj unuoj (sinonimoj kaj
variantoj)
Bonvolu konsulti p.37 III Liston de la mal-

longigoj kaj simboloj uzataj en la vortaro
(evi, SIN., sin.) kaj p.38 III Liston de la sign-
oj uzataj en ta vortaro (=, ()). Estas évidente
ankaü, ke el la difino de iu vorto per unu alia
vorto rezultas sinonimoj aü variantoj.

d) Kunmetajoj
Neniun sangon mi faris en la analizo de la

vortoj, tradicie rigardataj kiel kunmetitaj:
dependi restas sub pendi, kvankam, pro gia
tre dubinda rilato kun pendi, gi estas ankaü
menciita alfabetorde. Mi bone komprenis la
deziron de la Fervojista Federacio, ke fer-
vojo ne plu estu rigardata kiel kunmetajo,
sed mi ne cedis al gi. Speguiumo havas tre
dubindan rilaton kun spegulo, kaj mi ne
mirus, se juristo opinius malta üga la
terminon kortumo, rigardatan gis nun kiel
derivajon de korto. Oni povas prognozi, ke
estontece la kunmeteco de kelkaj vortoj, kiaj
amindumi, priskribi, elsendi (per radio aü
televido), aldoni, eldoni, ceesti, registaro,
necesejo k.a. konservos nur etimologian
valoron. Sed tiun antaüvideblan evoluon la

on.
b) Propraj kaj komunaj nomoj
Diference de la unua eldono, la vortoj j gardantoj de la PIV-a tradicio ne rajtas

uzataj kaj kiel komunaj kaj kiel propraj j anticipi. Inverse, mi ne hezitis prezenti kiel
trovigas en la sama artikolo. Interkrampe ; kunmetajojn kelkajn vortojn, kiuj gis nun
estas indikita la unua litero, kiu de minusklo. j aperis unumorfeme. Se Waringhien agnosk-
devas sangigi al majusklo aü inverse, ekz. I is la sufikson -ologo kaj konsekvence registr-
(G)̂ oj\sub gemel/o kaj (a )̂ o sub j is i.a. la terminojn algologo, bakteriologo
Amper/o. Pri la prezentomaniero de tiuj j k.a. sub alg/o, bakteri/o ktp, estas klare, ke
vortoj Vd Arango de la vortaro, 6°, 3.

c) Homonimoj
Morfemoj, kiuj havas la saman formon

nur pro koincido (t.e.. ke nenia rilato povas i de finajoj ene de kunmetajoj. Tiuj, kiuj

psikologo povas trovigi en la artikolo
psik/o

Normo ne estas fiksita koncerne la uzon
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kapablas elparoli la sinsekvon rsgv povas
plu uzi la vorton kursgvidanto. Sed mi
rekomendas en tiaj kazoj la konservon de
finajo en la unua elemento, por kio la nuna
lingvouzado donas modelojn (anglalingve,

dormocambro, diference de ruslingve,
bancambro) . Eventualaj variantoj estas
indikitaj interkrampe.

B. Informoj pri la leksikaj unuoj
1° Fundamenteco kaj oficialeco
Tiuj informoj aperas kiel antaüe. Mi ec

vastigis la informojn pri fundamenteco, car
mi menciis per asterisko la derivajojn kaj
kunmetajojn, trovigantajn en la Ekzercaro.
Sed la formo menciita kiel kapvorto ne estas
nepre la «Fundamenta». Por pluraj morfem-
oj (cel/, direkt/, flor/, glu/, gut/, plant/,
teg/, urin/, vest/... ) mi ne hezitis prezenti la
kapvorton sub la formo, kiu plej bone povas
kîarigi la signifon de la aliaj leksikaj unuoj.
Waringhien deklaris, ke li ne aüdacis lion
fari , car por li tio signifis sangon de la
«kategorieco» de la traktata «radiko», kaj
tion li ne volis fari sen decido de la
Akademio. Sed , unuflanke, oni povas
konstati, ke jam pli frue la aütoroj de PV kaj
PIV permesis al si tiajn sangojn kompare
kun la Oficialaj Aldonoj, kaj ke poste la
Akademio faris, okaze de la kompilo de la
Baza Radikaro Oficiala (1975), pli-malpli
eksplicitajn modifojn (flor/ , pak /,
propagand /, raci/ ... ) en la gistiamaj
kategorioj. Aliflanke, mi ne estas katenita de
dogmo pri la «kategorioj». Laü mia
koncepto la elekto de kapvorto estas nur
vortara oportunajo, bazita sur semantikaj
konsideroj. Gi devas gvidi la uzanton ne al
Prokrusta kongruigo kun teorio, sed al gusta
laüsenca uzado de la vortoj. Kaj, évidente,
vortaristo ne povas elturnigi per la truko
«dukategorieco» : kapvorto estas nur unu. Se
oni donas kiel kapvorton urin/i , kiel en la
antaüa eldono, la uzanloj tendencos dedukti,
same kiel Kalocsay en unu el la famaj
sonetoj, ke urin/o estas ago, kio évidente ne
kongruas kun la vera uzado kaj la donita
difino. La kelkaj sangoj, kiujn mi faris ci-
kaüze—plurokaze laü la tre sagacaj konsiloj
de G. Lagrange, direktoro de la Sekcio pri
Gramatiko de la Akademio en 1995-98—
estas do neniel arogaj decidoj pri iu
«gramatika kategorieco», kiun Waringhien

défendis, sed pri kiu li devis konfesi, ke gi
estas «pli elasta, ol oni ordinare opinias».
Tiuj kelkaj sangoj tute ne signifas parto-
prenon en senfruktaj polemikoj, sed nur

| zorgon pri la kohereco de niaj difinoj kaj
konsekvence pri la uzebleco de nia vortaro.
Sed, car mi respektis la kutimon atribui la
fundamentecon ne al morfemoj, sed al
vortoj (t.e. ekz. uzi kiel kriterion la traduk-
ojn de la Universala Vortaro), oni ne miru,
ke ekz. la kapvorto gluo aperas sen la signo
de fundamenteco, kiun havas la pli poste
menciita vorto glui.

Ciu vorto, kiu apartenas nek al la
i Fundamento, nek al unu el la ok Oficialaj
| Aldonoj akademiaj, estas «neoficiala». Tio

I estas informo, kiun ni donas al la uzantoj
! la ü la gisnuna tradicio, neniel trudo de

normo. La nunaj lingvouzantoj estas, post
pli-ol-centjara funkeiado de ilia lingvo,
sufice maturaj por jugi, cu carpio, oblato,
ihtiokolo, miogalo, nankeno kaj zizelo
estas nepre konendaj, car «fundamentaj»,

| dum cantagi, paüti , fridujo, kondomo,
! mesago au omieto povas esti ignorataj, aü

nur indulge tolerataj en la purgatorio de la
«neologismoj». Cetere mi rezignis pri la
mencio «neologismo», kiu tro rapide
malaktualigas. Mi rezignis ankaü pri la

| distingo inter la lingvajoj «beletra» kaj
| «komuna» : oni ja ne rajtas aserti, ke
! kosmaro aü linda estu uzataj nur en beletraj
| tekstoj. Kiel prave skribis Humphrey Tonkin

en rimarkinda artikolo pri la rolo de la
literatura lingvo en Esperanto, «tiaj vortoj,
kiaj trista , ambigua , olda senobstakle
transiris en la parolatan Esperanton». Mi
konservis la vinjeton W nur por kelkaj

| terminoj évidente uzataj ekskluzive en
i poezieca kunteksto. Sed tio signifas ankaü,

ke mi ege spareme registris novajn vortojn
kaj ke mi ne enkondukis tiajn novajojn, kiuj

l rezultas ekskluzive el kapricoj de iuj
verkistoj a ü skoloj. Sajnas al mi, ke ni
ankoraü ne prê tas « verifi kaj varni, ke

j pucelo vigore dekortikas vurston
; unilatérale». Nur la estonteco montros, kiuj
I el tiuj elpensajoj havos konstatebl ü n
I uzadon. Oni plu sercu ilin en tiacelaj
! glosaroj, kiaj tiuj de Cherpillod kaj de Vatré.

La vinjeto plu signas sencon «komun-
uzan», sed nur kontraste kun senco strikte
scienca aü faka.
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2° La fakaj nomenklaturoj
Ni klopodis reguligi kaj koherigi gis la

ebla maksimumo la sciencajn nomenklatur-
ojn. Tio signifas, ke la morfemoj, kiuj
ebligas la regulan konstruon de la sciencaj
terminoj, estas rigardataj nek «grekaj», nek
«internaciaj», sed simple neoficialaj kaj
uzataj nur en la kadro de la fakoj signitaj per
vinjetoj. La fakto, ke ili estas «sciencaj»—
kiel antaüe indikite por multaj el ili —klare
vidigas per la ceesto de la vinjeto /V au de
alia, pli preciza. Argumenti, ke tiaj afiksoj
ne estas «veraj» afiksoj pro tio, ke ilia
kombineblo estas limigita, estas neserioze.
La prefikso met- estas almena ü tiom
produktiva, kiom bo-, kaj la sufikso -ac
certe pli ol -estr. Cetere, ciuj morfemoj de
la lingvo, komunlingvaj au fakaj, uzeblas
nur en tre difinitaj semantikaj kampoj.
Kompreneble, tiu reguligo povas esti nur
parta. Multaj sciencaj terminoj, alprenitaj
surbaze de la 15a paragrafo de la
Fundamenta gramatiko, kaj kiujn Zamenhof
prave nomis «fremdaj», estas neanalizeblaj:
disonanco au paleoceno estas same
neanalizeblaj, kiel telefono kaj geografo,
kvankam -anc, -graf, paleo- kaj tele- aperas
kiel morfemoj en aliaj terminoj. Ankaü ci-
terne eventuala plireguligo apartenas al la
estonteco. La kongrueblo de afiksoj
laüorigine «sciencaj» kun tradiciaj ieksemoj
montrigas en ekzemploj, kiaj televido,
telekomuniko, teletajpi, telekonduki,
biodiverseco, bioindustrio, biomaso,
bronkito, hepatito, laringito k.a. Tio
signifas, ke, se la esperantoparolantoj
kuragus ekuzi teleparoli anstataü telefoni,
ili kontribuus al tiu dezirinda reguligo. Kaj
se niaj kuracistoj uzus nerv/ anstataü neür/
en siaj kunmetajoj kaj parolus pri
vertebrito anstataü spondilito, ili pli bone
interkomprenigus kun siaj pacientoj. Pliajn
detalojn pri la sciencaj nomenklaturoj oni
trovos en la ci-posta enkonduko de K. Roux.
Sed la malglatajoj de nia lingvouzo ne
koncernas nur la strikte sciencan
vortoprovizon. Uzi la radikon redakci/
aldone al la kunmetajoj de redakt/ estas
eble utile kaj ne tro soke. Sed se ni
konsideras la vortojn Semo, semido kaj
antisemito, kiujn ni heredis de Zamenhof,
ni devas konkludi, ke por tiu vortoserio nia
lingvo funkcias malpli régulé, ol ekzemple

la franca. La esperantoparolantoj agus
prudente, se ili estontece dedicus pli grand-
an atenton al la dua parto de la tiom reklam-
ata 15a paragrafo.

Danke al la sagacaj konsiloj de A .
Marshall, ni povis ordigi la prezenton de la
muzik-tonoj kaj -notoj. Anstataü konsideri
du konkurencajn sistemojn, ni atribuis al la
nomoj de la tonoj la literojn de la t.n.
«angla-germana» sistemo, kiuj estas
internacie konataj de ciuj muzikistoj, kaj la
konvenciajn silabojn de la t.n. «franca-itala»
sistemo, ankaü konatajn — kun malgravaj
variantoj—de ciuj kantistoj, ni rezervis al
solfego. Tiel la distingo inter amba ü
terminolistoj ne plu estas teritoria, sed
funkcia: por kanti la tonon E en absoluta
solfego, oni prononças mi. La sola mal-
avantago estas, ke por kanti la tonon C, oni
prononças do—dum D estas prononcata re.
Sed la koncernatoj povos eviti miskompren-
ojn per la forigo de do kaj la reenkonduko
de ut.

3° Fakeco kaj stilaj apartajoj
La vinjetoj indikas, en kiuj fakoj estu

uzataj la difinitaj terminoj. Ili aperas
abunde, sed ne sistemece: ne estas utile
informi, ke pordo apartenas al la fako
«konstrutekniko» aü Saharo al la fako
«geografio». Sed estas utile pravi'gi la
ekziston de neoficiala vorto per la konstato,
ke gi estas uzata en iu fako, kaj estas tre
utile distingi, por la plantonomoj, la
botanikan difinon disde la komunuza senco,
aü, por iuj nomoj de teritorioj, la difinon
politikan disde la geografia aü la historia.
La solaj mencioj, kiujn mi aldonis estas
(fm) kaj (pj), kiuj montrigis necesaj por
eviti stumblojn en la vortuzo. La atentigo
(fm) signas la vortojn uzatajn familiare,
slange aü «triviale». Ju pli nia lingvo estas
uzata en la cirkonstancoj de la ciutaga vivo,
des pli vastigas tiu vortoprovizo. Estas do
utile sciigi al la vortarkonsultanto, ke iuj
vortoj ne estas uzataj en formala parol-
nivelo. Ci tiu kategorio estas iom mal-
preciza, sed fari pli detalan dividon inter
parolniveloj estas certe tro frue: la nombro
de la terminoj signitaj per (fm) ne superas
centon. La mencio (pj) atentigas pri tio, ke
la koncerna termino estas sistemece uzata
kun malsatiga intenco, ke do oni ne povas
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atribui al gi objektivan signifon. Kelkaj aliaj
mencioj («ironie», «serce» ks) estas uzataj
laübezone.

aldonitaj al tiuj tradiciaj informoj indiko pri
la prepozicioj plej normale uzataj por la
kompiementoj: tio estu instigo al estontaj
gramatikistoj kaj leksikologoj prilabori
teorion pri la verbaj valentoj kaj la verba
regado en nia lingvo. Kiam kunmetajoj estas
uzataj same kiel la kapvorto, la mencioj (tr)
aü (ntr) ne ripetigas ce ili. Same kiel en la
unua eldono, oni konsideras, ke por la
verboj, enhavantaj la sufiksojn ig aü ig, la
mencioj (tr) resp. (ntr) ne estas bezonataj.
Tiuj mencioj forestas ankaü ce verboj,
formitaj el nomoj de personoj: la koncepto
«agi kiel» lasas en necerteco la eblon por la
verbo akcepti objekton. Laü la ekzemplo de
Zamenhof , kiu uzis tirani transitive, la
transitiva uzo de megeri fare de W. Auld,
unuavide aüdaca, estas pravigebla; ies, sed
eble ne cies, lingva sento povas akcepti la
esprimojn apostati sian portion, diktcitori
landon au safari kamionon, dum transitiva
uzo de kabei, sklavi aü trampi sajnas ne-
ebla. Preferinde estas studi tiujn nuancojn,
ol atendi de leksikografo la konstruon de
netrapasebla muro inter kategorioj. Resume
oni sciu, ke verba formo ne estas uzebla
guste, se oni ne studis zorge gian difinon kaj
la donitajn ekzemplojn.

C. Fontoj de la citajoj
La tradiciaj fontindikoj pri iuj vortoj kaj

pri multaj ekzemploj estis konceptitaj de la
a ütoroj de la Plena Vortaro, kaj poste de
Waringhien por P1V , kiel esprimiloj de la
aütoritato de Zamenhof, Bein, Grabowski,
Kalocsay kaj de la Londona Biblio. Dezir-
ante aldoni al tiuj klasikajoj ekzemplojn
spegulantajn pli modernan uzadon de la
lingvo, mi cerpis el diversaj fontoj, kiujn mi
kompreneble menciis. Inter ili trovigas
unuavice la verkoj de Waringhien —
reprezentitaj per 69 citajoj—, kiu, inkluzive
sub la poetaj pseudonimoj Maura kaj
Georgo Peterido Peneter, ludis elstaran rol-
on en la esperantlingva literature). Oni certe
ne miros, se oni renkontos citajojn de Auld,
Schwartz aü Szilagyi. Sed la enpreno de
citajoj el diversaj verkoj, inkluzive el
gazetaj artikoloj, tute ne signifas, ke tiujn
verkojn mi rigardas plej elstaraj sur la
beletra tereno a ü plej modelaj el vidpunkto
stila: vortaro ne estas beletrokritika verko.
Oni komprenu , ke, same kiel en diversaj

4° Transitiveco kaj netransitiveco
Ankaü ci-terne la «elasteco de la uzado

de la akuzativo en nia lingvo» (Waringhien)
malvalidigas la gramatikigon de diferencoj,
kiuj estas esence semantikaj. Se oni zorge
legas la difinojn de dus/i, masturb/i, bol/i
aü situ/i kaj la donitajn ekzemplojn, oni
senerare uzos la respektivajn verbojn —
fojfoje uzatajn malguste — sen la lam-
bastono de la dueca kategoriigo «transitiv-
eco/netransitiveco», kiu estas nur unu el la
konsekvencoj de iliaj signifoj. Inverse, la
informoj pri ( ne)transitiveco tute ne
garantias gustan uzadon de la verboj: kiel la
informo, ke anstataüi kaj anstataüigi estas
ambaü transitivaj, povas helpi por ilia gusta
uzado? Por kio utilas informi, ke trejni kaj
vesti estas transitivaj, se ankoraü fine de la
jaro 2000 oni povis en iu literatura revuo
legi tiajn frazojn : « mi préféras trejni
atletikon » kaj «si vestis jakon kaj
kravaton» ? «La preleganto komencigis,
emfazante, ke...» legeblas sub la plumo de
amatora jurnalisto, al kiu bonvolaj kaj
nekompetentaj instruistoj certe enkapigis, ke
oni ne rajtas uzi la verbon komenci ne-
transitive. La multaj malkoherajoj, kiujn A.
Cherpillod kaj C. Kiselman eltrovis en tiuj
artikoloj de la gisnuna PIV, kies kapvortoj
aperas kun la finajo - i , bone montras la
dangerojn de tiu gramatikigo. Mi tamen
konservis la menciojn (tr) kaj (ntr) pro
respekto al la intencoj de Waringhien kaj
pro tio, ke multaj uzantoj kutimigis al ili.
Sed oni uzu ilin prudente kaj sendogme. Oni
sciu, ke la mencio (tr) tre ofte signifas, ke la
traktata verbo povas havi komplementon
signitan per -n. Tio ne ekskluzivas aliajn
eblojn, indikitajn en la ekzemploj a ü
eksplicite menciitajn. La mencio (ntr)
prezentas principe devigan karakteron: boli,
cesi aü situi neniam povas ricevi sufikson
de la serio -it, -at, -ot, kio estas la plej certa
kriterio de netransitiveco. Sed en kelkaj
verkoj oni povas sporade trovi transitivan
uzon de verboj notitaj kiel netransitivaj:
temas pri stilaj aüdacajoj («si ridetis sian
akeepton» ^) aü pri neimitindaj mallertajoj
(«labori, reagi ion»). Por kelkaj verboj estis
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alilingvaj vortaroj, tiuj citajoj atestas nur pri
la uzado de la registritaj vortoj. Ce prozaj
ekzemploj, prenitaj el revuoj, estas menciita
nur la nomo de la revuo.

modifita ce aliaj. Efektive pluraj duopoj au
triopoj de parencaj fakoj, neoportune
apartigitaj en la antaüa eldono de P1V, estas
nun grupigitaj, dum male kelkaj arigoj de
fakoj ne estas akceptitaj en tiu ci eldono de
PIV.Michel Due GONINAZ

La legantoj, kutimigintaj al la antaüaj
eldonoj de PIV, do atentu, ke agrikulturo
( /J) inkludas nun zoo- kaj fito-teknikon kaj
ankaü hortikulturon, kiu estis ne logike
grupigita kun arbarkultivo (eksa
silvikulturo ) ML biologio kaj fiziologio, ne
klarlimaj en la antaüa eldono, estas nun
kunigitaj kaj signitaj per la vinjeto de la
unua ($ ): fiziko ( ) inkludas optikon, sed
ne plu fotografion ((© ), kunigitan kun
kinotekniko ; geologio (© ) inkludas la
subfakojn mineralogion kaj petrologion;
geometric estas traktita kun matematiko,
sub ties vinjeto (A); kirurgio estas kunigita
kun medicino, ambaü montritaj per ' f ; la
antaüa fako masinoj , mekaniko estas nun
inkludita en teknikoj , inkl. tnekanikon kaj
metalurgion (©) ; la fako telekomunikoj
( inkl. radio/onion , videoajoj kaj elektro-
akustiko ) , estas signita per la vinjeto V
( limigita je radiofonio en la anta üaj
eldonoj), dum la vinjeto ® de la malnova
fako telekomunikoj malaperis.

Ill - Enkonduko al la parto
Matematiko, natursciencoj kaj

teknikoj de la nova eldono de PIV :

La scioj en Matematiko, natursciencoj kaj j
teknikoj («Teknikoj kaj sciencoj de la
materio» en PIV 1970) ege progresis, kaj
ties gisdatigo igis tiom pli necesa, ke multaj I
sciencaj artikoloj de tiu eldono évidente
bazigas sur informoj notinde pli malnovaj
(de inter 1920 kaj 1950). Krome la scienca
parto de la suplemento de 1987 ofte
montrigis ne uzinda. La sangoj en tiu parto j
de la nova eldono de PIV estas pro tio tre j
multaj kaj ofte gravaj.

La celoj de la reviziado estis do, krom la j
nepre necesa korektado de multaj eraroj, j
ankaü i.a. la gisdatigo de la artikoloj, la j
malkonsil indigo aü ec la forigo de senutilaj, j
ne plu uzataj terminoj, la enkonduko de j
novaj, hodiaü tre uzataj vortoj, la elekto
inter konkurantaj sinonimoj.

La nuna eldono, same kiel la antaüa, estas ;
iom enciklopedieca i.a. pro la manko de j
esperantlingva scienca enciklopedio. Tial
kusas en PIV informoj, kiujn oni generale
ne trovas en samampleksaj nacilingvaj
vortaroj, i .a. detaloj pri la klasifiko de
vivuloj, difino de genroj de vivuloj kun
indiko pri iliaj disvastigo kaj nombre de
specioj, kemiaj kaj matematikaj formuloj.

j
A. La fakoj

La fakoj Matematiko , natursciencoj kaj
teknikoj estas tre diversaj, sed interdependaj, j
kio pravigas ilian arigon. Inter ili kelkaj i
novaj fakoj, igintaj tre gravaj en la du lastaj j
jardekoj, estas enkondukitaj kun propra j
vinjeto, nome ekologio kaj ekologiismo j
( $- ), bakteri - kaj virus-ologio CS-O * I
komputiko (ë). La enhavo de pluraj fakoj
restas sensanga, precizigita ce kelkaj
( <anatomic kaj histofogio; astronomio kaj
astrofiziko ; botaniko. inkl . vegetajan
anatomion :; kemio kaj biokemio ) kaj |

B. Arkaikajoj
Multaj arkaikaj vortoj, tute ne plu uzataj

hodia ü, estas indikitaj per la mencio ark.
(ekz. akantopterigoj, aksungo, albumozo,
biontologio, boluso, cimozino, elektuario,
enterokinazo, karbunkolo, kastoreo,
kosmografo, levulozo, matraso, mikrono,
solvanta nafto, peptono, proteido, rodano,
salvarsano, sensorio, skizomicetoj, taliumo,
ultraviruso, veronalo) au ec forigitaj (ekz.
ab/, acefaloj, adipociro, akromata,
antropopiteko, asemblero, astata, barjo,
bazidiosporeo, bokso (b), branco 4 , bredi 2 ,
celobiona, cerotino, dasimetro, desmotropio,
diklina, dinamio, disakrilo, epigono 2,
ereptazo, feoforbido, himeno 2 , kakodilo,
karbinolo, kinolo, kokacoj, kompozitacoj,
konfervo, koronio, kozimazo, kseno,
legumeno, mikomicetoj, negatono, nivoo,
sarkokarpo, tanolo, toruso, uviola). En
fiziko kaj kemio, maso kaj pezo estas nun
moderne uzataj (ekz. atommaso, ne
atompezo).
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C. Forigo de tro fakaj au neutilaj terminoj • Ni notinde sangis la difinojn de nomoj,

kies senco estis:
- tro larga, ekz. ajlo, kiu la ü la

Fundamento ne ampleksas la tutan genron
aliuniOy sed nur la specion Allium sativum;
pistakcirbo, kiu ampleksas nur la specion,
kiu produktas pistakojn ( Pistacia vera)y ne la
tutan g-on pistacio;
-tro mallarga, ekz. ctlizarbo, kiu ampleks-

as ne nur Sorbus aria, la blankan alizarbon,
sed aliajn speciojn , ekz. la adstringan
alizarbon; trufo, kiu ne nur apartenas al la
g. Tuber, sed ankaü al aliaj g-oj;
-pli malofte tute erara aü grave konfuza,

ekz. antrakso konfuzita (sub la influo de la
franca lingvo) kun karbunklo kaj reciproke;
kanOy kiu estas komunuza, largasenca vorto,
ne taüga por la genro arundo; kulturi ja ne
signifas kultivi aü bredi, sed prilabori teron
aü akvon por produkti vegetajojn (la logika
distingo inter kulturi kaj kultivi estigis
notindajn sangojn en pluraj aliaj artikoloj);
grava konfuzo en la difinoj de natro (kiu ne
ja estas natria hidroksido, sed natria
karbonato) kaj de sodo (natria hidroksido,
ne natria karbonato), dum la trakto de Plena
Vortaro ( 1934) estas gusta ; sporotriko,
konfuzita kun sporotrikumo; trikoloreto ja
ne sinonimas al violego.

•En pluraj okazoj, vorto guste difinita estas
misuzata, ekz. oleo kaj etera oleo uzataj en
biokemio kaj botaniko anst. esenco; petrolo
en la senco de nafto; puto en la senco de
sakto’y sraübslosilo en la senco de boltilo.

•Kelkaj preseraroj en la kapvortoj de PÏV
1970 estigis gravajn nekomprenojn, ekz. la
misteraj eritio (kiu fakte estas eretio: g.
Ehretia) kaj mororuto (fakte muroruto).

E. Aldonoj de terminoj
La aldonoj estas relative multaj kaj jene

pravigeblaj:
•Tre uzataj vortoj, forgesitaj de la aütoroj

de la antaüa PIV kaj de ties suplemento,
ekz. boltilo, dukotiledon( ul)oj kaj
dikotiledonoj, unukotiledon (ul )oj kaj
monokotiledonoj, magnetofono, papageto,
plumero, terario.

•Hodiaü tre uzataj vortoj, ekz. aidoso,
biosfero, bonsajo, dioksino, fakso, foto-
kopii, kariteo, kivo, klementino, komputilo,
magnetoskopo, pirekso, priono, teflono,
video/.

La enkonduko de novaj terminoj postulas
spacon, kiun ni ricevis i.a. per la forigo de
terminoj jen konfuzaj, jen tro fakaj aü ne
utilaj por PIV:

•Tro fakaj, ekz.: aetito, akrogena, alsino,
auksokroma, cincino, dionino, ekstrorsa,
eü ksenito, fruteska, gemo 2 , gulozo,
halokromio, heteropoliacido, hifomicetoj,
hipokotilo (sub « hipokotiledono»),
idioblasto, indantreno, introrsa, izatino,
klamidosporo, nekrobiozo, perhidrolo,
pikolino, plumulo, rugi, simpodio, sporidio,
stakhidrino, tonolizo, triptazo, zeaksantolo.

•Ne utilaj, generale fie aü apenau uzataj,
ekz. (interkrampe kusas la uzindaj terminoj):
deflagracio (de- au dis-flagrado), dekrepito
(krakkalcinado), gamosepala (kunigsepala),
heliokemio (sunkemio), inhibitoro (inhib-
anto), kaliklo (kromkaliko), karpologio
(fruktologio), kompozita 2 (asteraca),
parietalo (parietosto), pereno (plurjara
planto), perspiri (haütespiri), recipiento
(ujo), uredinaloj ( uredaloj), ustilaginaloj
(ustilagaloj), varietato (vario 2), vegetativa
(laü la sencoj: vegeta, neseksa, senseksa).

•Registritaj komercaj markoj generale ne
a ü apena ü uzataj, ekz. : benzedrino
(amfetamino), ikonogeno, norito.

•Konfuzaj, ekz. niktalopa, kiu elvokas jen
noktovida (i.a. al franclingvano), jen tagvida
(i.a. al anglalingvano).
C. Kunigo de kapvortoj

Kunigo de du aü tri kapvortoj en ununuran
kapvorton ebligas ne nur pli koheran vort-
aristan trakton, sed ankaü sparon de spaco,
ekz. (interkrampe, la pli generala kapvorto):
anilino (anilo), integra (integri), kokaino
(kokao), transmutacii (mutacii ). Multaj
kemiaj nomoj, antaüe traktitaj kiel kapvortoj,
nun kusas sub aliaj, pli generalaj kapvortoj,
de kiuj ili devenas i.a. per nove difinitaj
afiksoj (-adien/, -an/, -at/, -en/, et/, met/,
meta/, tio/ k.a.), ekz. butadieno kusas sub
but/, etano sub et/, metakrilata sub akrilo,
tiosulfato sub sulfo, kaprata acido sub kapro.
D. Korektoj

Ne eblas, kompreneble, mencii ciujn
korektojn ec la plej gravajn, sed nur mencii
kelkajn ekzemplojn.
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•Sufice gravaj vortoj, necesaj al kleraj multajn nomojn de ne-Eüropaj vegetajoj

homoj en la kampoj bakteriologia (ekz. gravaj por homoj, ekz. aükumeo, basoo,
legionelo, listerio, spirulino), botanika (ekz. ; dalbergio, eleo, fitolako, fortunelo, gneto,
budleo, cajoto, cato, filodendro, frezio, | gombo, hematoksilo, heveo, indigofero,
harpagofito, kanopeo, kvinoo, mangrovo, ipomeo, kataranto, kopaifero, kriptomerio,
ofrio, pa ü lovnio, pejotlo, rotenono, lavsonio, longano, mungo, naülo, pandano,
sanpaülio, strelicio, tazeto, tradeskantio, rambutano, tetrakiino, vigno. Pro la graveco
vajdo), biologia (ekz. blasto, mudo, de la superaj fungoj, kolektataj de multaj
neotena), ekologia (ekz. bento, pelago,
resurso), farmacia (ekz. metadono), fizika
(ekz. bariono, ekscitono, gravitono, kirala,
kvarko), geologia (ekz. rifto), kemia (ekz.
adenozino, kolino, poliestero kaj ciuj cefaj
aminacidoj), komputika (ekz. algoritmo,
Askio, Unikodo), matematika (ekz.
informacio, rikuri ), paleontologia (ekz. familinomoj (ekz. akvifoli/o, ~acoj, muz/o,
stromatolito), teknika (ekz. duro©, kento, ^acoj, po/o, ~acoj) au de substancoj (ekz.
kniki ), zoologia (ekz. blakbaso, krilo, majno, atrop/o, ~ino, efedr/o, ^ino, pilokarp/o,
peneo, pufino, serasalmo, serino, uinbro).

•Fakaj terminoj tre uzataj de specialistoj
kaj kleraj amatoroj en la fakoj astronomio noinoj disde tre parencaj komunuzaj nomoj
(ekz. emersio, meteoroido, sinodika ) , (kiuj kusas interkrampe), ekz. aliumo (ajlo),
bakteriologio (ekz. azotobaktero, klamidio, j arundo ( kano ), cinamomo (cinamo),
mikobakterio, mikoplasmo, proviruso, | fazeoluso (fazeolo), fikuso (figarbo), kofeo
rizobio), biologio (ekz. aktino, alostera, j (kafarbo), kukumiso (kukumo), maluso
citozo, diapa ü zo, ekzono, enkariotoj, i (pomarbo), petroselino (petroselo), pipero
feromono, histono, introno, kromatido, | (pipro), piruso (pirarbo), reumo (rabarbo),
miozino, mitokondrio, plasmido, plastido, I salmono (salmo), sorbuso (sorpujo), sevo
ploido, prokariotoj), botaniko (ekz. agatido, j (suko), teobromo (kakaoarbo), vespertiiiono
aktinidio, albizio, beliso, dekura, diospiro, | (vesperto).
endospermo, filodio, ginostemo, | « Konfonnigo al natursciencaj nomenklatur-
infruktesko, kladodio, labelo, oosfero, | aj reguloj, ekz. impatiento (anst. balzamino,
ostiolo, primordio, tepalo), ekologio (ekz. j kiu nun ampleksas nur la speeion Impatiens
ekosistemo, sukcesio, vikara), farmacio ! balzamina), eüripterigio (anst. ihliosauro),
(ekz. ciklospOrino, nerotio, psoraleno), ' maciuko (anst. basio ), manilkaro, mirabilo
geoiogio (ekz. aloktono, alteracio, batolito, j (anst. niktago), pinktado (anst. meleagreno).
detrito, diagenezo, evaporito, f î iso, izostazo, | -Evito de genaj homonimoj, ekz. holosto
kalcito, kratono, migmatito, molaso, riolito, j (anst. holosteo <D), lentano (anst. lantano(D),
subdukcio, transgreso, turbido, zeolito ), | panico (anst. paniko© ).
kemio (ekz. adenozino, fitokromo,
pirimidino, purino), komputiko (ekz.
asembli, Baziko, krementi ), rnatematiko
(ekz. bijekeio, sternajo), paleontologio (ekz. oftas tiu sistemo); mileo (grava nutrôplanto)
numulito, ostrakodermoj, plakodermoj, kaj milio (responda al la g. Milium de sovagaj,
psiloto, psilofito, smilodonto, stegosaùro, ne nutraj herboj); pirulo (birdo, Pyrrhula
terioj, triceratopo), telekomunikoj... (ekz. j pyrrhula) kajpirolo (planto, g. Pyrola).

•Produktivaj afiksoj (ekz. -az/, bio/, ob/,

amatoroj, ni enkondukis plurajn prifungajn
anatomiajn terminojn (ekz. kurteno 3 ,
stipingo, vualo 2) kaj nomojn de fungoj
(ekz. folioto, higroforo, inocibo, kopreno,
kortinario, lepioto, macutako, pleuroto,
poliporo, rusulo, sitako, tremelo).

•Kapvortoj necesaj al la formado de

/N/ ino, sakar/o, ^ato, ^ino k.a.).
•Terminoj necesaj al la distingo de fakaj

•Evito de gravaj konfuzoj, ekz. jurasio
(nomo de periodo kaj sistemo, proponita de
Gérard en 1965) kaj Juraso (regiono, en kiu

lidaro, sepen), teknikoj... (ekz. cementito,
kazimiro, trukseno, vajco), zoologio (ekz. j paleo/) kaj sufiksoj uzataj en biologia
ambulakro, dipnoj. giardio, homokromio, i nomenklaturo (Vd la tabelon rilatan al la
krakso, kvia, naüplio, opiliono, paramecio, I kapvorto sistematiko ). Tiaj afiksoj estas
protoptero, zigeno).

Tial, ke en botaniko la listo de elektitaj ' met/, -ol/ k.a..
plantoj estis tro eüropeca, ni enkondukis ;

i aparté gravaj en kemio: -at/, -et/, -it/, -itoi/, -
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F. Aldonoj de sencoj kaj de derivajoj koenzimo (ne enkondukita), metabolafo

anst. metabolito, sesangulo anst. heksagono,
simbiozanto anst. simbioto, sublimajo anst.
sublimato ks.

•Laü la nuna tendenco, ni preferis la uzon
de -ilo al tiu de -atoro.

•Inter nelogika (aü ec erara) kaj konfuza
tradicio kaj logika kaj klara solvo malpli
uzata, ni preferis la klaran kaj logikan, ekz.
la formon siliciato (jam proponitan en la
enciklopedia vortaro de W üster, en gia
mikrofilma formo) al silikato (kiu ja ne
povas deveni el la kapvorto siliko); petro
(Gérard, 1965) al rokafo en la senco de
«konsistiga materialo de la terkrusto [...]»
(kiu fontas el erara uzo de ajo, male al la
alia senco, «artefarita arango [...] el
rokpecoj»); kromio (enkondukita de Pioro)
al kromo. PIV devas ja sankcii uzadon, sed
ne erarojn a ü konfuzajojn , precipe en
sciencoj.

•En kelkaj okazoj ni ne hezitis proponi
kunmetajojn tre similajn al tiel nomataj
«internaciaj vortoj», ekz.: papajino (el
papajo ) anst . papaino ; papavino (el
papavo), apud papaverino ; salikino (el
saliko) anst. salicino.

En multaj okazoj estis necese aldoni al
vorto de la anta ü a eldono kaj de ties
suplemento novajn sencojn a ü novajn
derivajojn, i.a. en la fakoj biologio (ekz-oj
de novaj sencoj: transdoni, fazo, formo,
transformado, indukti, iniciati, kaliko, per-
anto, subpremi, pura, ricevanto, sekvenco,
spindelo, splisi, ensovi, transskribado; ekz-
oj de novaj derivajoj: kunenzimo, gametujo,
genaro, biogenezo, imuna sistemo,
malkomponanto, biokonverti, mesaganto,
endo- kaj ekzo-nukleazo, cel-, ekto- kaj
endo-plasmo, kun- kaj kontraü-porto, encela
reto, retinolo, ribosomo, celsolo, gonado-
stimulino) kaj komputiko (ekz-oj de novaj
sencoj: afiso, agordi, cimo, dosiero, fasado,
flago, kampo, kolapso, legi, muso, paralela,
proceduro, programo, ruli, skribi, spuri, suti,
tasko, viruso, vorto ; ekz-oj de novaj
derivajoj: afisejo, akumulejo, flankaparato,
datenbaiiko, cifereca, desegnilo, kombinilo,
kompakta disko, misfino, memorilo,
retposto, rastrumi, ïnterreto, servilo, ver-
tabelo, tekstilo).

G. Provo de homogenigo de la trakto de
parencaj fakoj 2° Transskribado de la latin- kaj grek-

devenaj nomoj
Koncerne la nomojn de vivuloj, ni plu

Ni laüeble provis plihomogenigi la formon
kaj enhavon de la artikoloj de la diversaj
fakoj, precipe de la parencaj. Ekz. botaniko uzis, por la transskribo de nove
kaj zoologio okulfrape diferencas en la enkondukitaj terminoj aü en la elekto inter
antaüa eldono pro la strukturo de la artikoloj konkurantaj formoj, la nomenkiaturajn
kaj la uzo aü neuzo de la litero h. Kvankam principojn de Wüster (3a vol., p. 46-60),
kompleta homogenigo ne eblas pro la j kiuj ne malak.ceptas esceptojn i.a. por evito
interfakaj diferencoj, ni tamen enkondukis j de genaj homonimoj. Kelkaj ankora ü
zoologiajn terminojn kun ky pruntitajn el diskutataj a ü negustaj punktoj de tiuj
diversaj Esperanto-nacilingvaj vortaroj, principoj tamen indas je kelkaj klarigoj.
forigis la aütomomojn de plantoj, ja tro fakaj
por PIV, kaj modifis la strukturon de la plej
multaj artikoloj de ambaü fakoj.

a) Transskribo de la intervokala latina
aü latinscienca s
La antaüa eldono de PIV estas nekohera

i koncerne la transskribon de la intervokala
G. Nomenklaturaj principoj latina aü latinscienca „v. En la piej multaj

La nomenklaturaj principoj estas esence la ! okazoj gi sekvas la rekomendojn de Wüster
samaj, kiel tiuj de la antaüaj eldonoj de PIV. j kaj transskribas gin al z (ekz. Rosa, rozo), sed

kelkafoje al .y (ekz. mesembrieinto anstataü
mezembrianto ). Nenio pravigas tiun ci
transskribon, kontraüan ankaü al la tradicio

1° Preferoj
•Ni laüeble generale donis preferon al

terminoj ricevataj laü Ja kunmet-reguloj de
E., ekz. nekristala anst. amorfa, nesimetria
anst. asimetria (forigita), kvarakeno anst.
tetrakeno (ne enkondukita), kunenzimo anst.

de la Fundamento kaj de Z (balzamo ,
parazito, pizo, rezino rozo k.a.). Male, kiam
ss antaüas vokalon, oni ja transskribu ss al .v
(ekz. Cassia, kosio ), kio cetere estas kroma
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pravigo al la neceso normale transskribi .9 :

antaü vokalo per z. Esceptoj al tiu principo ;
pravigeblas, kiam la vorto entenas bone |
rekoneblajn latinajn au grekajn radikojn, !
ekz. dinosaüroj (Dino 'sauria ) , petrosel( in )o j
(Petro'selinum). au por eviti homonimon (ekz. j
tuberoso anstataü tuberozo, car tuber-ozo j
estas nomo de malsano de tubero).

Pluraj sangoj de kapvortoj estis necesaj |
pro la konsekvenca apliko de tiu principo, I
i.a. bambuzo (anst. bambuso), cezalpinio !
(anst. cesalpinio), induzio (anst. indusio), j
mezembrianto (anst. mesembrianto ), !
parafizo (anst. parafiso), sizimbrio (anst. !
sisimbrio ).

b) Transskribo de la latina au greka
finajo is
Tiu finajo estas transskribata laü la formo |

de la genitivo, kion ilustras la fundamenta !
vorto irido ( iris, genitive iridis ). Tiu trans- j
skribo estis generale uzata por la plant- !
nomoj, sed ne por la plej multaj bestnomoj, |
precipe de vertebruloj, pro risko de konfuzo !

kun la sufikso -id / (ekz. g . kartiso, ne j
kanido ). En botaniko, tiu principo estis mis- j
aplikata, ec fare de Wüster, por la malmultaj |
grekaj kaj latinaj nomoj, kiuj genitive !
alprenas -/Y/s, ne -idis. Du sangoj fontas el tio i
ci : hidrokarito (anst. hidrokarido ) kaj |
klematito (anst. klematido ).

c) Transskribo de la greka finajo ys
Laü Wüster ( 3a vol., p. 57, malsupre: j

« ( ... ] plue (-\w)] D grekan finajon -ys oni
transskribu al -io», ekz. stakio (Stachys), el
kiu oni régulé ricevas la nomon de la sukero
stakiozo, kaj ofvio (Ophrys).

c) Transskribo de la greka finajo pus
La ü Wüster oni transskribu tiun finajon

laü la genitivo (podos ) al podo, ekz. dipodo,
filopodo kaj oktopodo. Tamen pluraj nomoj j
de PIV ne sekvas tiun reguIon kaj alprenas j
la finajon op (ekz. hematopo anst. la j
W üster-a hematopodo ) , malgra ü ke la i
grekdevenaj vortoj finigantaj per -ops j
alprenas tiun saman finajon op. Kvankam la ;
formo kun opodo estas preferinda, ne nur j
pro la ci-supra kialo, sed ankaü pro ricevo j
de pli internaciaj famiiinomoj (brakipodedoj i
pli similas al la fam. Brachypodidae ol j
bradipedoj ) , ni plurfoje akceptis la du !
formojn en zoologio, car la uzo de tiuj i
terminoj tute ne estas ankoraü firma en tiu I
fako.

H. Elekto inter konkurantaj formoj

Multaj konkurantaj sinonimoj, ofte
laüforme similaj, estis proponitaj kaj pli-
malpli uzataj en la E-a literature. Pluraj el ili
hodiaü venkis kaj estas rekomendindaj, dum
la aliaj estas ne rekomendindaj (la signo =
antaüas la rekomendindan formon), evitind-
aj (atentigo per evi ) aü ec forigitaj. La
diskutoj kaj ec disputoj pri komputero
(aperinta en la eldono de 1970 de PIV ),
komputoro (kiu kusas en la suplemento de
PIV, 1987) kaj komputilo finigis: la uzo de
ci lasta tre rapide disvastigis, komputero
(forigita el la nuna eldono) tute ne plu estas
uzata kaj komputoro malofte uzata. Jen
kelkaj malpli famaj ekz-oj (interkrampe la
nerekomendinda formo) : asemblilo
(asemblero), astato (astateno), celestito
(celestino), cevalpovo (cevalvaporo),
grumisamo (grumiksamo), hidrokarbono
(hidrokarbido), pulko (puî kvo).
H. Sistematiko

De post 1970 la sistematiko ege sangigis,
kaj tial ni provis doni kiel eble plej
modernajn informojn tamen kompreneblajn
de klera laiko a ü amatoro. La du
fundamentaj regnoj de vivuloj (animala,
vegetaja) jam de c. 1970 estis disigitaj en
kvin regnojn , kaj nun en rninimume 8
regnojn arigitajn en du (aü ec tri) domani-
ojn, novajn taksonomiajn unuojn. Anstataü
tabeloj de klasifiko, ni prezentis klado-
genezajn arbojn, kiuj pli klare kaj pli
precize montras la parencecojn inter la
grupoj de vivuloj.

I. Solvo de kelkaj gravaj malfacilajoj
En ciuj fakoj la reviziantoj frontis kontraü

multaj, kelkafoje tre gravaj malfacilajoj,
kiujn ni ilustros per kelkaj ekzemploj tre
mallonge komentitaj pro manko de spaco (la
detalojn oni legu en la respondaj artikoloj):

•akrido. lokusto
Tiuj du artikoloj de la antaüa eldono

bazigas sur informoj antaüaj al 1922. Se la
gisdatigo de la artikolo akrido glate iris, tiu
de lokusto starigis gravan malfacilajon.
Efektive Locusta (kun la sola sp. Locusta
migratoria ) nun ne plu estas ortoptero kun
longaj antenoj kaj glavforma organo de
ovdemeto (subordo de ensiferoj) , sed
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apartenas, same kiel akrido, al la ortopteroj
kun mallongaj antenoj kaj cizilforma organo
de ovdemeto (subordo de keliferoj). La
anta üa senco de lokusto estas do nepre
evitinda, kaj tri necesaj komunuzaj vortoj
estas enkondukitaj: (herb)saltuloj, cizsalt-
uloj kaj glavsaltuloj (Vd said ).

•arbusto kaj arbedo
Konfuzo regas en la nacilingvaj kaj E-a

literaturoj koncerne la sencon de arbusto kaj
arbedo: iuj uzas la vorton arbusto en la
senco, en kiu aliaj uzas arbedo. La rondo de
botanikistoj, reviziintaj PIV-on, solvis la
malfacilajon per malkonsilindo de arbedo,
kaj konsilindo de arbusto (Akademia vorto)
kaj de du el nove enkondukitaj kunmetajoj,
tute klaraj, tufarbusto kaj trunkarbusto.

•bonazio kaj tetrao
Kvankam fundamenta, la nomo de birdo

tetrao estas malrekomendinda en la nova
eldono, car gi estas ne nur arkaika (nuna
nomo bonazio), sed ankaü ege konfuza pro
la alia fundamenta nomo de birdo tetro, kaj
la genronomo tetraono, ciuj apartenantaj al
la fam. de tetraonedoj.

•grajno kaj scmo
En la anta ü a eldono de PIV, kaj pli

generale en la E-a literaturo, regas konfuzo
en la uzo de grajno kaj de semo, des pli ke,
en PIV, botanika senco estis atribuita nek al
unu nek al la alia. Post longa studado la
rondo de reviziantoj de la botanika parto
alvenis al la konkludo, ke oni devas aldoni
modernan sciencan sencon al semo
(maturiginta ovolo), jam enkondukitan de
Neergaard en Sciencaj studoj (ISAE, 1958),
dum grajno restu komunuza vorto.

•miido
Al la biologoj ege mankis vorto por

esprimi la sangigon de haüto au de haüta
produktajo (karapaco, haroj, komo k.a.): ili
devis uzi pezajn kaj negeneralajn
kunmetajojn i.a. haütsangigo, karapac-
sangigo, harosangigo. La enkonduko de la
termino mudo (el la hispana muda, la franca
mue, la angla moult, la germana Mauserung
kaj la latina verbo mutare ), kiun proponis la
rondo de la reviziantoj de la fako biologio
kaj fiziologio ne nur stopas tiun mankon,
sed ankaü ebligas ricevon de nepre necesaj
terminoj, i.a. ~i, ~igi, ^ighormono.

•Nomoj de plantoj kaj de ties fruktoj
En botaniko la nomo de planto riiatas al la

tuta organismo, kaj ties organoj neniam
alprenas gian nomon. En la komunuza
iingvo, se organo de planto estas tre grava
en la homa vivo, gi ofte igas samnoma kiel
la planto: ekz. melono estas nomo de planto,
sed ankaü nomo de gia frukto. La frukto de
pluraj arboj estas tiom grava, ke gi havas en

I kelkaj naciaj lingvoj apartan nomon, el kiu
| fontas la nomo de la planto per aldono de

I sufikso aü vorto sufikse uzata. Sub la influo
de tiuj lingvoj Z. uzis en tiu senco la
sufikson -uj/ (ekz. pomujo ) , dum aliaj
kunmetajojn per arb/, arbust / ks (ekz.
pomarbo). Tial en la antaüa eldono de PIV
oni trovas jen plantnomojn ricevitajn el
nomoj de fruktoj, jen fruktonomojn
ricevitajn el nomoj de plantoj, jen fruktojn

I samnomajn kiel la planto. En tiu nova
eldono, escepte de la fundamentaj vortoj

| (ekz. ananaso , kastano, pruno ) , kiuj ja
| restas nomoj de fruktoj, ni akceptis la
! botanikan vidpunkton : la nomo riiatas
i unuarange al la planto; la nomo de la frukto
| (aü de aliaj organoj) devenas el gi (ekz.
; arbut/o, -̂ bero; kp kun la eldono de 1970:
! arbut/o, ~ujo) aü en komuna uzo estas sama
j kiel gi (ekz. kukurbo ) ; cetere nenio
! malhelpas, se la klareco tion postulas,
i precizigi ekz. per kukurbofrukto ,

kukurbofolio ks.
•radiko kaj radikalo (en kemio)

| En la nuna eldono, la distingo inter radiko
j kaj radikalo, analoge al la lingvoscienca
| distingo, ebligas klare distingi du kemiajn
! nociojn konfuzitajn en la antaüa eldono.

Klaüdo Roux

IV - Kvantaj donitajoj
En sia nova formo PIV enhavas c. 16780

kapvortojn kaj c. 46890 leksikajn unuojn.



34
KIEL UZI LA VORTARON ! À ldonoj al la U.V., ni montris nur la

fundamentecon , ekz. absolut/a ( ne
absolut’a).

| Kiam en la artikolo estas citita Zamenhofa
ekzemplo, ne havas la kapvorto la signon de
zamenhofeco.

I - Arango de la vortaro
A. Aspekto de la kapvortoj

La substantivaj kapvortoj (propraj nomoj
ks), kiuj ne estas gramatike esperantigitaj
(pro foresto de fina o), estas, kvankam ilia
ortografio konformas al la esperantlingva
alfabeto, rigardataj kiel neasimilitaj, kaj
presitaj kursive (ekz. Adonaj, alfa, Brizeis,
Heine, Hizkija, Helmi, Marta ).

. Dispozicio interne de artikolo
•En la interno de artikolo la kapradiko

estas anstataüita de longa tildo (~).
•Ciu aparta signifonuanco estas montrita

per grasa araba cifero (ekz. 12 3 ktp); ce
kelkaj tre vastasencaj vortoj, tiuj diversaj
nuancoj estas por la klareco grupigitaj en
kategoriojn, indikitajn per romanaj ciferojB. Ordo de la kapvortoj

La kapvortoj estas ordigitaj sen konsidero (ekz. I- A) 1 a),

al la finajoj, kiuj estas apartigitaj per
oblikva streko au per supremetita cifero.
Oni do sercu ag/i antaü agac/o, braman/o
post bram/o ktp. En la okazo, kiam radiko
estas uzata senfinaje (afikso, neasimilita
vorto ks), la sama regulo aplikigas: oni respondas efektiva uzo de la derivajo, ni
sercu meta/ post met/i. beta post bet/o ktp. konservis por la ceteraj la originan numer-

Laü la indiko de Zamenhof ( Lingvaj adon, tiel ke povas tie sin sekvi ekz. la
Respondoj, 6a eld., n°105), la tabelvortoj
finigantaj per -o estas rigardataj kiel
kunmetitaj el radiko kaj el finajo -o : oni do
sercu ki/o antaü kial , kaj ki/a interne de
ki/o ktp.

La propraj nomoj, kiuj havas unu saman
formon kiel komunuza vorto, estas ciam
lokitaj post gi : oni do sercu Kus post kus/i

En la derivajoj, kiam la ekzemploj estas
klasitaj lau tiuj samaj signifonuanco), ciu
estas montrita per la sama grasa araba cifero
( vidu ekz. akcept/o sub akcept/ i ). Oni
atentu, ke, kiam al unu el tiuj nuancoj ne

ciferoj 1, 2, 5, se ekzemploj de 3 kaj 4 ne
estas troveblaj en la ordinara uzado (Vd.
ekz. fantazia , regado k .a. ). Male la
referencoj al aparta signifonuanco de vorto
estas montritaj per kursivaj ciferoj, ekz.
«absint/o 1 Sp. de artemizio[...]uzata por
fabrikado de 2. 2 Verda[...]likvoro[...)»

•La ekzemploj estas kursive presitaj. Iii
estas apartigitaj unu de la alia per punkto-
komo de romana tipo, dum la interpunkcioj
interne de unu ekzemplo estas kursive
presitaj (ekz. li diris: Nu...). Tiu apartiga
punktokomo restas ec post la kursivaj signoj
de frazofino (ekz. / au ? ) . Ciu ekzemplo
komencigas per minusklo, krom se temas

ktp.
La kunmetitaj nomoj de regnoj, teritorioj,

urboj ks estas prezentitaj alfabetorde (Nov-
Zelando ce N. Sankta- Vincento kaj
Grenadinoj ce S ktp). Resendoj helpas en
okazo de dubo, ekz. sub Zeland/o: Nov-~o
Vd Nov-Zelando.

pri propra nomo.
•La ordo de la derivajoj au kunmetajoj

estas ciam jena:
la radiko + finajoj (-o, -a, -i, -e)
la radiko + sufiksoj
la radiko + radiko(j) (Vd 5°)
prefikso + la radiko + (eventuale)

C. Fontindikoj de la kapvortoj
Estas régulé signitaj: a) la Fundamentaj

vortoj; b) la vortoj oficialigitaj; c) la vortoj
rekomendataj de la aütoritato de Zamenhof, j
Kabe, Grabowski, Kalocsay, de la Londona j
Biblio au, esceptokaze, de alia fonto.

Oni notu, ke la signo de fundamenteco | $ufikso(j)
estas atribuita ne ai nuda morfemo, sed al radiko( j) + la radiko + (eventuale )
vorto (kiam tiu ci bezonas finajon) tia, kiel j sufikso(j )
gi rezultas el la tradukoj de la Universala j Do, ekz., oni havos la sinsekvon:
Vortaro (Vd Principoj de la nova eldono). j akv/o, â, ~i ; ~ado... ~eca... ~umi;

Kiam vorto entenata en la Fundamento ! ~afina ; el~igi, sen~a... ; balast̂ ujo...
estis poste registrita en unu el la Oficialaj ! saüm~o... ktp.
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D. Lokado de la plurradikaj kunmetajoj Maktiko, ^veturi.

" ISTOJ: ~instruisto, ~majstro, ~oficisto,

~peristo, ^verkisto.
" NOCIOJ LOKAJ : ^fundo, ~lingvio,

~loko, ~mezo, ~oficejo; TEKNIKAJ :
^aparato, ~breto, ~cambro, ~masino,

~prilaborilo, ~programo, ~stako, ~uzo,
kaj partoj de mekanismoj: ~beko, Mtatono,
~buso, ^faco, ~fasko, ~forigilo, ~fundo,

~helpilo, ~kapo, Mcesto, ^lango, ~paro,
~pinto, ~pordo, ~rado, ~sekcio, Mirilo;
^varoj; SCIENCAJ: acido, aldehido, esenco
(ekz. bromita acido Sub bromo, gerania
esenco sub geranio) , ~arbo, ^arbusto,
^arko, ^akvo, ~bero, ~birdo, ^branco,

~butero, ~fabo, ~folio, ~forto, ~frukto,
glando, ~grajno, ~gibo, ~indiko,

~karno, ~ lobo, ^manio, ~magneta ,
mineralo, ^muskolo, ^nomo, ~nukso,

~ondo, ~osto, ~palmo, ~patio, ~petro,
~planto, ^polvo, ~premo, ~ puivoro,
~sako, ^scienco, ~sistemo, ~strio, ~suko,
~soso, ~stono, Mavolo, Mempo, Mruo,
Mrunko, ~valo, ~vorto, ^blanko, ~>flavo
ktp. (do banloko sub ban/i, vinbero sub
vin/o, kastanarbo sub kastan/o, kudro-
masino sub kudr/i ktp).

Ankaü la kunmetajoj, en kiuj la rilato
inter la radikoj ne estas subordiga , sed
adicia, estas lokitaj sub la unua radiko
(anglonormanda kaj angiosaksa sub
angl/o, cerbospina sub cerb/o).

Cetere, la rimarkoj kaj ekzemploj, donitaj
en la artikoloj traktantaj ambaii radikojn,
ebligas facilan trovon en la dubaj okazoj.

dika, ! Ekz. sub lok/o, la rimarko, ke loko estas

En la nacilingvaj vortaroj anglaj, german-
aj k.a. la kunmetitaj vortoj estas ordigitaj lau
sia unua ero kaj metitaj en la artikolon
respondan al tiu ero; multaj Esperantaj
vortaroj adoptis tiun procedon , plej
oportunan por la uzantoj, kiuj tuj scias, kie
serci kunmetajon (ekz. akvokondukilo sub
akv/o, saümakvo sub saüm/o ktp). En ci
tiu verko tamen la postuloj de la faktermin-
aroj trudis malan ordigon: ofte la super-
ordiganta koncepto prezentas la plej taügan
kadron por difini la subordigitajn nociojn:
ekzemple, estas necese kunigi en unu sama
artikolo la diversajn speciojn de alaudoj, la
diversajn genrojn de baciloj, la diversajn
kultivoformojn de brasiko, la diversajn
specojn de korboj, des pli ke kelkaj el ili
estas ordinare esprimitaj ne per kunmeto,
sed per adjektiva epiteto.

Principe do oni sercu kunmetajon sub gia
lasta radiko, ekz. fajfanaso sub anas/o,

laborbrigado sub brigad/o, bulcapelo sub
capel/o ktp, kaj sintagmon adjektivo +
substantivo ce la substantivo, ekz. Brusela
brasiko sub brasik/o.

Esceptokaze, kiam tiu lasta radiko, au ec
la substantivo de sintagmo adj. + subst.,
havas tian senc-amplekson, ke gi fakte rolas
kiel sufikso, la kunmetajo ait sintagmo estas
lokita sub la unua radiko. Tio okazas en la
sekvantaj kazoj:

" ECOJ : ~altira, ~ama, ^aranga, ~avida,

~amo, ~bezona, ~borita, ~ceesto, ~daura,
~denta, ~dependa, ~detrua, ~deva,
^dona, ^eliga, ^eltena, ~eniga, ~estiga, j uzata sufikse, montras, ke eventualajn kun-
~fara, Moresto, ~forma, ~forta, ~gusta, j metajojn (naü ekzemploj estas donitaj, i.a.
~haltiga, ~hava, ^havanto, limita, | ban~o) oni sercu sub la unua radiko (ekz.
~imuna, Mndulga, ^kolora, ^komenca, | ban/ i ). Male, sub ban/ i , la indikoj —~konduka, ~kon forma, ^konscia, ~kalsono, ~kostumo montras, ke la difinoj
^konserva, ~konsuma, ^korpa, Mibera, de tiuj kunmetajoj trovigas sub kalson/o,

~lingva, ~luma, ~manga, ~manko, resp. kostum/o.

^montra, —pikita, ~plena, ~porta, ~pova, Por la kunmetitaj geografiaj nomoj, vd 2°.
~preta, ~produkla, ~propra, ^rica ,
^rivela, ~scia , ~sena, ~sida, ^senti,

/V/

r-sj

E. Majuskloj kaj minuskloj
• Komenca majusklo montras propran^sira, Mauga, Mima, ^(ne)tolera, Mrua,

~vola ks (akvimuna sub akv/o , nomon.
karbodona kaj karbohava sub karb/o ktp). • La uzado de komenca majusklo ce la

" FAROJ : ~arto, ~casi, ^doni, ^fari, | derivajoj de iuj propraj nomoj, ekz. la
^bleki (kaprobleki sub kapr/o) , ~casi, | landonomoj, ankora ü ne estas firme
~eviti, ^fisi, Mndikoj, ^instrukcioj, | decidita: tial oni trovos en la interno de ties
~instruo, Mculto, ^ligi, ~preni, ^servo, \ artikoloj nenian indikon tiurilate.
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• Kiam, interne de artikolo, okazas sango unuavice la longitudon, car gi sekvigas la

de minusklo al majusklo au inverse, tio horzonon.
estas indikita interkrampe. Ekz. sub agl/o:
(A)~o. Ekvatora konstelacio; sub Satan/o:
(s)'vdo. Diablo. La vorto, rezultanta ei tia
sango, estas rigardata kiel aparta leksika
unuo ene de la koncerna artikolo, kaj do ne
ricevas ordan numeron. Tiu sango estas
konservenda, sed gi ne estas ripetita en la
teksto por la eventuaiaj variantoj (ekz. sub
afgan/o: (A)~io, ~ujo, ~Iando). Gi ankaü
ne estas ripetita por la ekzemploj. Ekz. en la
jena artikolo :

Alenson/o * Francia urbo (0°05’E,
48°26’N). (a)~Oz % Punto produktita en
~o: kalsono brodita kun border de ^6> w.

«~o» en la difino de (a)~o égalas al
«Alensono», kiel en la kapvorto, sed «~o» en
la ekzemplo sub (a)~o égalas al «alensono».

Se tiu sango devas koncerni plurajn
leksikajn unuojn, tiuj estas grupigitaj en
aparta paragrafo kaj la sango validas por la j
tuta paragrafo. Se sango okazas en iu \ V
ekzemplo, gi estas menciita per la sama 4M
procedo. Ekz. sub barbir/o: la ( B )~o de X
Sevilo. ^

En aliaj kazoj estas uzataj la mallongigoj +»
(maj.) kaj (min.).

F. Divido de la vortoj
Divido de vortoj pro liniofino koincidas

kun vortanalizo (ekz. river-arbaro, vastig- j éh
antajn). Alilingvaj vortoj estas dividitaj H
laüsilabe (ekz. Alveoli-nidae ).
G. Geografiaj infornioj

1° Cefurboj
La nomoj de la cefurboj de regnoj estas <>

donitaj interkrampe. Iliaj koordinatoj trovigas £
ce la nomoj de la koncemaj urboj. Por la aliaj
gravaj teritorioj, la nomo de la cefurbo trov-
igas nur interkrampe kun ties koordinatoj.

G. Aneksajoj
Por faciligi al la leganto la uzadon de PIV,

ni disponigas ci-poste la listojn de la
vinjetoj, mallongigoj kaj signoj régulé
troveblaj en ci tiu verko.

La liston de la tabeloj, kunigitaj post la
vortaro mem, oni trovos je la fino de tiu
parto.

Ni esperas, ke, tieî provizita, la uzanto ne
havos tro da geno en la manipulado de ci tiu
nova vortaro.

G.W.
(kun teknikaj modifoj de la reviziintoj)

II - Listo de la vinjetoj

J Agrikulturo (inkl. hortikulturon, zoo-
kaj fito-teknikon)

Anatomio kaj histologio
Arbarkultivo
Arkeologio
Arkitekturo
Armeoj
Astronomio kaj astrofiziko
Aviado
Bakteri- kaj virus-ologio
Belartoj
Beletro
Biblio hebrea kaj judismo
Biologio kaj fiziologio (inkl. genetik-
on, celbiologion, embriologion)
Botaniko (inkl. vegetajan anatomion)
Budhismo
Ekologio kaj ekologiismo
Ekonomiko kaj financo
Elektro kaj elektrotekniko
Farmacio
Fervojoj
Filozofio
Fiziko (inkl. optikon)
Fotografio kaj kinotekniko
Geodezio kaj topografio
Geografio
Geologio ( inkl. mineralogion kaj
petrologion)
Heraldiko
Historio
ïslamo
Juro

Ml

*-
p

*k

-'D
Êm
O

2° Koordinatoj
Ili sekvas la difinon ce la nomoj de urboj

kaj de montoj. Por la teritorioj, la Jk
koordinatoj koncernas la cefan urbon, kiu ne *
estas nepre menciita. Ekz. la koordinatoj sub ©
Nebrask/o difinas la cefurbon Lincoln.

Ce la rivemomoj, la koordinatoj difinas la ! 55
situon de la enfluejo; ce la montocenoj— S j[
arbitran punkton meze de la regiono.

Male al la kutimo de la navigistoj, ni donis j
C
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(K) Kemio kaj biokemio
El Komerco
ë Komputiko

^ Komunuza senco
H Konstrutekniko
U* Kristanismo
Y Kuirarto kaj gastronomio
A Lingvoscienco (inkl. fonetikon) kaj evi

filologio
4 Ludoj
A Mamavigado kaj sipoj
A Matematiko (inkl. geometrion)
H Materiismo historia
f Medicino kaj kirurgio
$ Meteologio
O Mitologio (Helena kaj Roma; alia, se gl.

precizigite)
Muziko
Paleontologio
Poeziece uzata termino

£ Politiko
n Prahistorio
'F Psikologio kaj psikiatrio

Telekomunikoj ( inkl. radiofonion, j.a.K.
videoajojn kaj elektroakustikon)

0 Religioj (generalajoj; diversaj religioj k.a.
escepte de budhismo, judismo, kc
kristanismo kaj islamo)

Â- Sciencoj
© Sociologio

^ Spektakloj (inkl. kinoaktoradon)
'S" Sporto
*4* Statistiko
O Teknikoj ( inkl. mekanikon kaj ks

metalurgion)
Teksindustrio kaj vestoj

Ui Tipografarto kaj libroj

* Trafiko
m Veturiloj teraj
b Zoologio

III - Listo de la mallongigoj kaj
simboloj uzataj en la vortaro

c Centra
centilitro
centimetro
cirkaü
orienta (eosta)
Esperanto
ekzemple
evitinda
figurasence
formo (speciala)
familio
Fundamenta Krestomatio
familiara, familiare
gramo
genro
glandula, glandulae
grupo
interalie, inter aliaj
infinitivo
inkluzive
interjekcio
jaro(j)
jarcento
jaroj antaü Kristo

cl
cm
A

C.

E
E.
ekz.

f
f.
fam.
F.K.
fm
g
g-
gr-
î.a.
inf.y

w inkl.
interj.
J
je

k kaj
kaj aliaj
kaj ceteraj
kultivoformo
kilogramo
kilometro
kolektiva nomo
konjunkcio
komparu :
kaj simile, kaj similaj
kaj tiel plu
litro
Latino
Londona Biblio
Lingvo Intemacia
Lingva Komitato
metro
meza
mortinta en
majuskle
minuskle
mililitro
mallongigo
milimetro
minuto
norda
netransitiva
proprasence
pago

kf
kg
km
kn
konj.
Kp

ktp
i
L.
L.B.
L.I.
L.K.
m
M
m.
maj.
min.abs absoluta, absolute

Akademio de Esperanto
adjektivo
adverbo
antaü Kristo
akuzativo
anstataü
arkaismo, arkaisme
artikolo

AdE ml
miladj.

adv.
a.K.
akuz.
anst.

mm
min

! N!

! ntr
ark. ! P
art. P-
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IV - Listo de la signoj uzataj en la

vortaro
paît. participo

propra- kaj figura-sence
pejorative
post Kristo
se paroii pri
prononcu:
prefikso
prepoziçio
proksimume
pronomo
propozicio
pseûdonimo
radiko
respektive
Rimarko
sekundo
suda
simbolo
sinuso
sinonirno

pf
PJ
p.K. ©, (D.. . antau kapvortoj, signas homonimojn.

antaü radiko, derivajo aü kunmetajo
, indikas ties fundamentecon.

cifero, supreskribita inter kapradiko
j kaj la finajo, montras la numeron de la
; Oficiala Aldono, en kiu gi estas registrita.

disigas kapradikon disde ties finajo,
kiam ne ceestas cifero supreskribita.

anstataüas la kapradikon de la
koncerna artikolo.

PP
pr.

1 ...8pref.
prep.
proks.
pron.
prop.

/

ps.
rad.

j = montras preferindan formon.
! - (ekster gia kutima kunliga rolo)
; antau au post morfemo montras, ke du
| morfemo estas sufikso au fina morfemo,

j resp. prefikso.

resp.
RIM.
s
S
simb.

~ antaü morfemo aü ~ signifas, ke oui
povas gin anstataüigi per iu ajn morfemo

sin
S1N. !

sinonirno (de latinscienca nomo) j semantike kongrua.
subkompreni, subkomprenu

sm.
sk. 1- en kapvorto aü kunmetajo, enlenas

morfemon, kiu povas esti aü ne esti uzata,

tiel ke rezultas variantoj
A) samsignifaj

a) pro nefiksita formo, ekz. Nes(s)o,
Hon(g)kongo, Karak(as)o
b) kun/sen interna finajo, ekz.
semajn(o)fino, kelk(a)foje
c) kun/sen la interkrampa morfemo ekz.
abort(it)ajo, antau(aj)o, baston(et)-
bakterio, diurez(ig)ilo
c) kun/sen forlasebla precizigo en faka
lingvajo, ekz. super(galaksi)amaso

B) kun ia senco-modifo

( )
sp. specIO

striktasence
subspecio
substantivo
sufikso
tio estas
î iel nornata
transitiva
okeidenta (uesta )
Universala Kongreso de
Esperanto
Universala Vortaro
vari(aj)o
vidu
vastasence
Zamenhof

ss
subsp.
subst.
suf.
t.e.
t .n .
tr
U
U.K.

U . V.
var.
Vd a) pro nuanco laü la kunteksto, ekz.

vocdon(ad )o, boj(ad)o, arbitr(ec)o,
bunt(ec)o ktp
b) pro dueca a ü plurobla opozicio por
indiki : neon aü maton ekz. (ne)aüdebla,
( mal)varma ; movon, ekz. hejme(n) ;
diferencon de persono aü laü sekso, ekz.
amat(in)o, flegist(in)o, pîuredz(in)eco,
aü laü parolsituacia kriterio, ekz.
mia(via. . . )fide
c) pro sango de minusklo al majusklo aü
inverse (Vd Arango de la vortaro 6° 4 )

Il - interne de difino, enlenas klarigon

vs
Z.

hibrido (en latinscienca nomo)
grado(j)
cclsia(j) grado(j)
farenhejta(j) grado(j)

Noto. El la ci-supraj mallongigoj, unuj |
estas skribitaj sen posta punkto: ili estas |
kvazaü simboloj, kaj neniam sangas sian :
formon ; aliajn sekvas punkto, kio signifas, i
ke, kiam ili devas esti uzataj plurale a ü adj-e \
ktp, la punkto estas anstataüata de streketo i
kaj tiu akompanata de la laüga finajo. ekz. j 111 - interne de ekzemplo, entenas a ü

klarigon. aü resumon de tro longa teksto-

x

°C
°F

akuz-on, E-a, p-oj ktp.
En la lino de la vortaro oni trovos la parto

IV - kiam gi entenas la signojn aü -4,
i montras, ke tiuj referencoj koncernas nur

tabelon de mallongigoj kutimaj en E. kaj
ankaü uzataj en ci tiu vortaro.
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L E. Lanti

L. Beaucaire
Literaturei Foiro
La Kancerkliniko
Lorjak (ps. de J.L. Mahé)
Leono Zamenhof
Monato aü Manlibro pri politiko (S.
Maul, red.)
Mao Zifu
Nova Testamento de la Londona
Biblio.
La Nobla Korano (trad. I. Chiussi )
Pomasa Gvidlibro
P. Lobut
P. Màhrti
K. Pic
E. Privât
J.H. Rosbach
Rok-gazet’ au diskoj de Vinilkosmo.
K.R.C. Sturmer
H. Sun kaj J. Bril
S. Elgo (ps. de G. Lagrange)
F. Szilâgyi
R. Schwartz
S. Stimec
Tincjo
T. B. Carr
C. Tavanti kaj I. Ertl
T. Steele
E. Urbanovâ
B. Vaha
G. Waringhien (inkl. sub
pseüdonimoj)
Hebrea Biblio (Malnova Testamento)
lau la Londona eldono.
L.L. Zamenhof

la laste pritraktitan vorton au esprimon,
sed ne la antaüajn.

(...] indikas forlasitan paiton eje ekzemplo. LF

entenas fonemo(j)n
référenças al vorto, apartenanta al la L0

sama semantika kampo.
référenças al esprimo, ligita kun la M

koncerna vorto, aü al vorto, elvok-
anta najbaran nocion.

La jenaj literoj, supreskribitaj post vorto N

aü ekzemplo, signifas, ke la menciita vorto
aü citajo estas prenita el la responda verko,
revuo ks aü el la verkaro de la responda
aütoro:

LB

LK/ /
m1

LZ

MZ

NK
PG
PL

A PMW. Auld
A. Montagut
ABZ de arno (I. kaj S. Hegeler)
K. Bein
R. Corsetti
C. Rossetti

A

El Popola Cinio
radio-elsendo (Svisa Radio aü Radio-
Varsovio)
E. Mihalski
M. Fernandez
Fonto
Fundamenta Krestomatio
F. Zamenhof
A. Grabowski
G. Neves
Enciklopedieto Japana
J. Baghy
J. Francis
J. Camacho (aü G. Kamaco)
K. Kalocsay (inkl. sub pseüdonimoj)
Kulturo de la arno (V. Szilâgyi)

AM KP
AZ p

B R
c RG
CR S
C SB
E SE

Sz
SEM

! StF
! TFO

TCFK
! TEFZ

G i TS
GN U
J V

wJB
JF
JC X
K
KA Z





a. I - Unu el la kvin vokaloj de E., la centra,
plej vasta, k nomo de tiu fonemo.
H - La unua grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.
kiel: A. (maj.) 1 nomo de la sesa tono de la C-
majora gamo (440 Hz; absolutsolfega la), konvencie
uzata kiel bazo por agordi instrumenton k por kun-
agordi la instrumentojn de orkestro: A bemola,
diesa; 2 simb. de: ® argono, ampero; 3 kodo
de normigitaj formatoj de folioj: (297 x
210 mm); B. (min.) 1 simb. de aro. volvita ~ S
La signo @. SIN. heliko. ^boco Vd aboco.

-a. Fina morfemo, markanta la adj-ojn; -a,

signifanta «rilata», «kvalita», estas uzata: A. post
morfemo montranta ajon, personon ks, por signi, ke
la kvalifikita vorto: 1 estas en apartena rilato kun la
ideo entenata en la koncerna morfemo { hom~
mano, koton~ industrie/ ) ; 2 havas tute au parte ties
kvaliton {reg~ persono, lego); 3 estas tute aft parte
el ties materialo {ston~ statuo, tero ) ; 4 similas tute
aft parte ties aspekton ( ole~ likvo, karaktero ). RIM.
1 Tiujn ci lastajn sencojn oni povas pli precize
esprimi helpe de suf-oj (stonhav~ tero ; oleec
oleesk~ likvo) au de kunmeto per -plen~ , -ric~,
~aspekt~, -simile. B. post morfemo, signifanta
procezon, por signi, ke la kvalifikita vorto havas
kun la ago esprimita en la rad. rilaton de aparteneco
{la nutr~ problemo, radio (nutroproblemo,
lumradio), au estas iel karakterizata de gi (nutr~
substanco ; lum~ globo, cambra ). RIM. 2 Tiujn ci
lastajn sencojn oni povas pli precize esprimi helpe
de suf-oj (lumigr^ globo, lumit~ cambro). C. post
prep., por signifi «estanta» (en la pozicio au la stato
montrata de la prep.): transe regiono, antaü~ tago.
D. post numeralo, por signi la vicnumeralon : du~,
cent~. ~-vorto. Adjektivo.

Aaron/o 3 Frato de Moseo k unua cefpastro de
la hebreoj: Vi kondukis Vian popolon kiel safojn per
la mano de Moseo kaj ~oz.

Abadon/o 21 Angelo de la abismo: cirkaüita de
rabistoj [ ...] mi staras kiel krieganta ~o!z.

abak/o 1 jfi Supra piata. ofte kvadrata parto de
kolona kapitelo. 2 Kalkulilo, konsistanta el bidoj
trairitaj de stangetoj, laü kiuj ili estas soveblaj. EST
sorobano.

la plej malnovaj monahaj ordenoj: benediktana,
cisterciana ~ejo. 2 Aro de la tie logantaj monahoj,
rigardata kiel societo: tiu ~ejo posedis multajn
vilagojn. 3 Pregejo au logejo, kiu estis iam difinita
por tiu uzo: la ~ejo de Vestminstro, de Mikael-
monto. ~ino. Estrino de kelkaj malnovaj
monahinaj ordenoj.

abatis/o ( ark.) Barajo, farita el dehakitaj
arboj.

abazi/o f Perdo de la kapablo pasi, sen perturbo
de la muskola forto.

abdik ’i tt (tr) 1 Formale demeti ciujn rajtojn pri
regeco, imperiestreco ks. 2 Memvole forlasi altan
oficon au rangon: ~i la prezidantecon. isr demisii ,
eksigi. ~0. Ago de tiu, kiu ~as: kaüzi la ~on de
diktatoro; la de papo.

abdomen/o 1 V Parto de la korpo de la
vertebruloj, situanta inter la torako k la pelvo, k
entenanta la inteslojn k diversajn viscerojn
envolvitajn de la peritoneo. itæ ventro. 2 b La mal-
antaüa parto de la korpo de diversaj senvertebruloj.
K§T torako.

abdukei/o V Tiu movo de membro au de
anatomia elemento, kiu malproksimigas de la meza
ebeno de la korpo: muskolo; ~a nervo (la sesa
paro de krania nervo; gi ~as la okulon ). —*
adukeio.

abduktor/o V Nomo de iaj difinitaj abdukeiaj
muskoloj: de eta fingro ( M . abductor digiti
minimi ).

abel/o b G. ( Apis ) de insektoj el la ordo de
himenopteroj, kiuj produktas mieion k vakson: ~o
zumas ; kiu havas ~ojn , havas mielonz (ofico
ebligas profitojn) ; ili pelis vin tiel , kiel faras la
~ojx ; vir~o, ~ino, ~regino. fcü" burdo, formiko,
vespo, svarmo, esameno. —* ~bredado. ~a 1 Rilata
al ~o(j): ~a pikilo; ~a senso de orientigo; ~a (ne
artefarita) mielo. 2 (f) Komparebla al tiu de ~oj:
r^a diligenteco ; ~aj ( tre etaj) klopodojz. ^ejo.
Loko, kie bredisto arangis ~ujojn . ~istO.
~bredisto. ~ujO. Dometo, destinita por logigi
~ojn: en ~ujon ne blovuz (ne incitu koleremulon).~kesto. Moderna formo de ~ujo kun vertikale
moveblaj kadroj.

Abelard/oz. Mezepoka filozofo, teologo k poeto
(1079— 1142), edzo de Heloizo.

aberaci/oz 1 >, Diferenco inter la sajna k la
vera situo de astro. 2 Disperso de la lumradioj,
kiu kontra üstaras la formigon de preciza bildo:
sfera , kromata 3 V Devio disde la normala
tipo. 4 Y Deflankigo disde la normala stato: de
la sensoj, de la jugokapablo; genera ~o. (ntr)
Prezenti ~on.

abevili/o n Unu el la ace ü leaj industrioj,
karakterizata de krudaj bifacoj.

abi/o «4* 1 (ss) G. { Abies el pinacoj) de
pinglarboj sen sosetoj, kun plataj pingloj, kiuj~eco. Funkcio, ofico de ~o. ^ejo ft 1 Vivejo de | defalinte postlasas rondajn, ne elstarajn cikatrojn, k

- /

abako. a) bido;
b) stangeto.

abandon/o E! Ago, per kiu oni cédas al
asekuristo la asekuritan objekton au tion, kio restis
el gi post difektigo, k anstataüe postulas la plenan
asekuritan sumon: mencii rajton pri ~o. ~t. Cedi
per ~o. ~ismo NK Psika perturbo, karakterizata de
granda malfacilo alfronti eblan forlasitecon.

abat/o ft Estro de ~ejo: jurisdikeio.
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| abiturient4o. Tiu, kiu finis pienan mezgradan
i studadon k sukcese trapasis la koncernan
! ekzamenon: iras ~ jam for ...K ; diplomo. eg3

bakalatiro.
abjur/i ( tr) 1 Malagnoski. 2 Forjuri.
ablaci/o 1 If Fortranco de histo, organo au

membro: de ovario. csr desekci , ektomio. 2 ®
j Fazo de erozio, konsistanta en forigo de solidaj
| materialoj: de glacera (konsumigo de glacio pro
| vento, fandigo k.a.), de roko; eola ~o. RIM: Precipe

uzata pp glaceroj. — abrazio. 3\a) Konsumigo
de objekto (ekz. meteorite) pro frotado tra la

j atmosfero. b) Konsumigo de materialo pro intensa
j radiado.

ab!ativ/o A Kazo en diversaj lingvoj (L.,
hungara k.a.), esprimanta propre la disigon au
deirpunkton, k akcesore uzata por diversaj adjektoj:
~o absolutaz (aparta konstruo, en L., de ~aj subst.
k part, kun signifo de adjekta subprop.).

abnegaci20. Volonta foriaso de propraj
komfortajoj au plezuroj, por ia bono de aliuloj au
pro religiaj motivoj. rezigno, sindonçmo. (tr)

j Foroferi (sin mem au sian bonstaton): se iu volas
veni post mi, li sin k leva sian krucon N.

Abner/o H Generalo de Saulo, poste de Davido.
abnorm/a = nenorma.
aboc/o 1 Alfabeto. 2 (f ) Elementa instruo pri iu

sciaro: /w> de fiziko , de sennaciismo. fcë3

kompendio , rudimento. ~libroz. Lernolibro de la
~o. SIN. alfabetumo.

abol/i dà (tr) Per oficiala akto nuligi au forigi
arangon au kutimon: sklaveco estis ~ita en Usono
nur en 1865 . >̂ 0 . Ago de instanco, kiu ~as:
voedoni lu ~on de la mortopuno.^ismo. Doktrino
k movado de tiuj, kiuj kontraustaras leg(ar)on.
sr abrogi.

abolici/i = aboli
abomas/o V La kvara stomaka poso de la

remaculoj, lokita post la omaso. centipelio,
rumeno.

abomen/i ( tr) 1 Malamegi pro fizike naüzaj
ecoj : '-w odoron , ostrojn ; ~/ trinki akvon. 2

j Malamegi pro morale tre malplacaj ecoj : oni
perfidon prenas, sed perfidulon ~asz ; ne ~u
Edomidon , ear li estas viafratox ; ~alo de la
popolojx ; (f) CM si posedis tiun fierecon, kiu ~as
limon -~0. Porta antipatio, ka üzata de tre
malagrablaj au malnoblaj ecoj de objekto, persono
au ago: ~o de iu pri io; senti ~on al iu; si sentis ec
ian ~on kontraii mangado1; se okazas al mi ekvidi

j ekzemple ian karoan regon, tiam alakas min tia ~o,
j ke mi simple kracas /z. ~a. Tia, ke gi , li, si kaüzas
j ~on: kia ~a urbeto! z ; neniit kreajo estas por mi
I tieI ~<r/. kid araneo k maljuna virinoz; kanaflof .
~ajO. lo ~a: ciu ~ajo trovas sian adorantonz.
~igi. Fari ion ~a: se oni pensas ~igi al vi nian
aferon k giajn laborantojn l ...] z. ~inda. Inda je
~o; tiel fia, ke oni devas gin ~i: lepro kovris nian
korpon per ~inda seloz ; sur la flugiloj de la
sanktejo estas ~inda dezertecox; mia projekto de
reformoj, kiwi mi mem trovas nun terure. ~indaz; vi
r̂ indigis vian belcconx.

\

abio (blanka ~o): a) arbo;
b) juna folia soso ; c) pli
maljuna soso ; c) matura
konuso; d) folio (pinglo). M.

kun staraj konusoj, kies skvainoj iom post iom
defalas; 49 sp-oj, N-hemisferaj, i .a.: balzama
( A. balsamea), el Kanado, kun rugaj, rezinkovritaj
burgonoj k kun -pingloj similaj al tiuj de la blanka
~o, sed karakterize aromaj k oblikve suprendirekt-
aj; bianka ( A . alba ) , el Europe), kun obtuz-
apeksaj pingloj, kies suba flanko havas du blankajn
striojn, k sidantaj lau du vicoj ambaüflanke plataj,
tiel formantaj kvazau disigan mezan linion sur la
soso; Hispania ( A. pinsapo ), el S Hispanio,
kun mallongaj, ne pikaj pingloj, formantaj sur la
sosoj kvazau tubobroson; skvama ( A . squa-
mata ), el Cinio, kun oranga k rozete bruna selo
estiganla grandajn skvamojn paperecajn, volvig-
emajn. 2 (vs) ~o 1 k parencaj genroj ( i .a. cugo,
pseüdocugo k piceo), forstumataj por ligno ofte
carpenle ekspluatata; iuj sp-oj estas uzataj en pluraj
landoj kiel ornamajo ce Kristnaska festo: ~o vi , kun
foliar’ fidela ! . kristarbo, cedro, lariko , pino.
~aroz. Arbaro el ~oj. •

abiogenez/o (ark.) Spontana generado; estigo
de la vivo el neorganika matcrio. asp biogenezo.

abisen/o. Ano de la gento de (A)~io. (A) îo,
^ujoz. Eksa nomo de Etiopio.

abism 1 o 1 3 La prahaoso: la tero estis
serifanna k dezerta. k mallumo estis super la ~ox.
2 Loko, en montoj au en maroj, tiel profunda, ke gi
sajnas senfunda: la agio kvazau faits en la ~on k tuj
aspektis kiel museto; esplori la oceanajn ~ojn. essj

faitko. 3 ( f ) Profundo, kiun ia inenso ne povas
gisfunde esplori: fremda ammo estas ~o sen lima7 ;
~o da silento, da scicnco; kusas (neakordigebla
malsamo) inter tiuj du opinio]. 4 ( f ) Profundego.
ekstremo, kie oni estas forperdita: de mizero ;
esti sur la rando de la ~o (tuj pereonta); si ripozis
antaü nova malsuprenigo en la malluman ~on de
sia sortoz; la amaso] vin dispremos per la piedoj, la
r̂ o vin englutos!7 ; miaj esperoj forfalis en la ~on7\~a 1 Rilata al ~-- o : perspektivo ; ( f ) ~a
nesciado. 2 m Situanta pli profunde ol 2 000
metrojn en ia maro: la fauna ; ~aj sedimentoj.
en~igi. Pali , sinki en ~on (pf).

Abisag !2 Junulino, kiu flegis la maljunan
Davidon.

;
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i rajtigitaj instancoj. (tr) Ago de instanco, kiu
~as. «sr aboli.

abrogaci/i = abrogi.
abrotan/oz ^ Sp. de artemizio ( Artemisia

abrotanum ) de nekonata deveno, gis 1 m alta
tufarbusto kun duoble plume dividaj, citronsel -
odoraj folioj; kvazaühejma en S Eüropo k SU Azio,
pasintece uzata por medicino k spicado, nun
kultivata por ornamo.

abrupt2a. Malagrable subita, negentile sen-
prepara: (ordoni) per rapicla, VOCOZ ; adiauo.

| seka, kruda. ^e. En ~a maniero: en la kanto
! cdternis tirata moleco k raüka malmoleco; mi

gojas... ( subite k ) Morion vi ne havas?7 ;
turni al iu la dorson.

Abruz/o. Regiono de C Italio (14°E, 42°N).
absces/o If Amaso da puso, kolektiginta en

: kavajo formiginta meze de cirka üantaj histoj
detruitaj au desovitaj: varma, malvarma ~o; dreni
~on; la ~o disrompigis. — tumoro, ulcero. ~i.
Formigi en ~on. gum^O If Mola tumoro
nodoforma, el kiu povas elflui gumsimila solvajo,
au kiu postlasas profundan ulceron : sifilisaj ,
tuberkulozaj, fungozaj gum~oj.

abscis/o A La unua kartezia koordinato, en la
ebeno kutime metita horizontale: ce funkcio kun
unit variable) là ~o représentas la argumentait , vs?
orclinato.

absid/0 É Tiu duonronda funda parto de
katolika pregejo, kiu formas unu el la ekstremoj dc
la navo k enhavas la horejon k la altaron. M5tO. Ciu
el ia akcesoraj ~formaj kapeletoj, kiuj kronas la
~on en kelkaj pregejoj.

absint/o 1 ^ Sp. de artemizio ( Artemisia
; absinthium ) el Eüropo, plurjara herbo kun unu- aü
I duoble plume dividaj, silkharc feltaj folioj; amar-
| aroma ekstrakto el la planto estas uzata por

I fabrikado de ~o 2. 2 Y Verda, forte alkoholita
j likvoro, entenanta i.a. ekstrakton de ~o 1 . SIN. ~a

likvoro. — vermuto. ^a|o. La ekstrakto el ~o 1 .

~ismo If Venenigo per ~a likvoro.

*absolut/a 1 Tute sendependa de cia potenco
| aü kontrolo: ~a rego (reganta nur laü sia arbitra);
| ~a monarkio ; sed redaktoro mi devas esti ~az. 2
| Ne elmetita al ia kondico, rezervo au limigo: ~a
! principe , regulo. logikoz; ~a manko de singardoz\

abon/i ( tr) Ricevadi , laü kontrakto k post
pago, dum difinita tempo, gazeton, komercajon ,
fervojbileton, telefonservon ks: mi ~as la Gazeton
de Anoncojz; logion en la teatro; li volu sciigi
min, cu li ~os la Bibliotekonz. RIM. Alia uzado
donas al aboni la signifon «mendi, pagi por la ~o,
ek~i»: kiom da ~itaj ekzempleroj de «E-isto»1z.
~0 1 Tiucela kontrakto: akcepti la novajn kondic-
ojn de ~oz\ kiel provo rekomendas sin la de
kvin membroj po 0,90 frz\ ~karto, ~prezo.2 Daüro
de tiu kontrakto: via ~o finigas en Majo\ Hia tempo
de ~ado finigis kun tiu ci numéro7-. ~a. Rilata al
~o: ~a mono, pagoz. ^anto. Tiu kiu ~as ion :
varbadi novajn ~antojnz\ rilato inter ~antoj k ilia
~ata gazetoz.^ebla. Tia, ke oni povas gin ~i: per
tia maniero gi estos nun facile ~ebla ec al la plej
malrica amikoz, tiu suplemento ne estas r^ebla
aparté. ~pago. Kosto de la ~o: la amikoj, kiuj ne
alsendis ankorau [ . . . ] ~pagon por la jaro
1893 ( . . . ]z. ek~i. Kontrakti ~on. mal~i. Cesigi
sian ~on. rê i. Renovigi ~on: ni petas re~i!z.

aborigen/o 1 £ Mita praloganto de Latio. 2
Praloganto : la Australiaj ~oj. autoktono,
indigeno.

abort1 i (tr) 1 Naski antautempe nevivipovan
idon: se viroj [. . .] frapos gravedan virinon, k si ~os
[. . . ] x; pH felica ol li estas ~itox. v&' akusi. 2
(ntr)(f) Haiti en sia evoluo, kreskado: kiom da laüte
reklamitaj projektoj de lingvo internacia ridinde
~isl. fiaski. ~0. Ago de ino, kiu ~as: ~o de
bovino, de malsanulino. ^(it)ajo. Nevivipova
antautempe naskita ido: fine li aperis al mi ankaü ,
kiel al la r̂ afoN; kiel ~itafo kasita mi ne ekzistusx.
~ema . Havanta tendencon al ~o: donit al Hi
ventron ~eman Icaj mamojn sekigintajnx. ^igi 1
Kaüzi ~on ce ino: la ^igo estas malpermesita en
pluraj landoj ; ~iga operacio. 2 (f) Haltigi la
evoluon, kreskadon de io: per lertaj manovroj li
~igis la ribelon. ^igilo. lio, per kiu oni estigas
^on.

Abraham/O !3 Patriarko, komuna praavo de la
hebreoj k araboj: ce la brusto de ~oz (en la
paradizo). ^a, . Rilata al ~o: la tri ~aj religioj (la
monoteismaj hebreoj, kristanoj k islamanoj).

abrazi/o 1 ® Erozio pro frotado de materialo
transportita de akvo, glacio au vento. cS" bati :
albata erozio. — ablacio. 2 If Disigo au foilranco
de etaj suprajaj eroj de hauto au de mukozo. 1
Rilata al ~o. 2 (pp substanco) Kapabla forgrati la
suprajajn erojn de korpo.

abrikot/o Frukto de ~arbo: drupo kun
glata kerno, kun flava, iom faruneca karno k kun
orange flava, ofte parte ruga lanuga hauto: kompoto
el ~oj\ krudaj, sekigitaj ~z>/. ~a. El au kun ~oj:

likvoro; ~aj knedlikoj. ~ujoz, ~arbO. Grava
fruktarbo de la g. prunuso (Armenia prunuso), kun
petiolaj, korformaj, duoble dentaj folioj, kun
blankaj au helege rugetaj floroj aperantaj antaü la
ekfoliado, k kies fruktoj estas ~oj; hejma en C
Azio, kultivata en varmaj-sekaj regionoj i.a. de S
Eüropo k de N Afriko. DîT anzuo, persiko, umeo.

abrog/i (fb Nuligi legon au dekreton fare de la

i 1 ) abrikoto k /^arbo : a) tigo ; b) folio ; c) flora
i soso; c) frukto (~o); d) kerno. C.

| 2) absinto : a) tigo ; b) folio ; c ) kapituloj en
j paniklo. C.
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mi estis amiko ~a de via entrepreno7: mi faros el la «beleco» estas ~aj vortoj. 3 if Celanta ne la pli-
larnlo ~ajn ruinojnx, ~a mallumo regis cirkaii si. malpli gustan prezentadon de la realajo, sed nur la
it^ nepra, perfekta. pura. radikala. 3 A Sen sintaksa | ludan kombinon de formoj, koloroj ks : ~u
rilato kun sintagmo de la sama frazo: En E. ne 1 pentroarto, skulptafo. væ figura. 4 Ne havanta
ekzistas ~a participo. 4 ® Senmiksa, tute pura: ~a kontakton kun la realajoj, nepraktika: batalado ~a
alkoholo. 5 D Sendependa de arbitra mezurilo au k teoria7: ciu verajo, dum gi restas ~a doktrino,
mezurvaloro: temperaturo\ ~a nulpunkto; havas nenian influon en la mondon7. câ3 metafiziko,
ekarto. 6 A a) (pp reela valoro) Sensignuma: la ~a nebula , himera, spekulativa. ~i (tr ) Konsideri
valoro de -3 estas 3. b) (pp kompleksa valoro) parton aü econ, izolante gin el la tuto, al kiu gi
Estanta la distanco al la origino: la valoro de apartenas: oni nomas substanco tion, kio restas el
4 + 3i estas 5. ~e 1 En ~a maniero: neniu verko en unit objekto , kiarn oni ~is de gi ciujn giajn
la mondo estas nek povas esti perfekta ~e7 ; lingvo percepfeblajn ecojn. ~ajO. Io ~a: geometria
r̂ e logika estas lingvo senviva7. 2 (kun negacio) | punkto estas ~ajo. ^eco. Karaktero de io ~a: la
Tute, nepre: ekzistas nenia neceseco, par ke ni \ eco de liaj rezonoj lacigas la leganton. ^ismo
forfetu [... ] z; restis nenio ~e nek por mordi nek j Tendenco en pentroarto, aperinta en Eüropo c. 1910,
por gluti7 \ Hi ~e ne volis kredi , ke ...7. 3 A
Senkompiemente, ne sekvale de la atendebla
objekto: en la frazoj «konfidu, sed vidu» au «la
edzino de Abram ne naskis al li» , la verboj estas
uzataj ~e. O Esto, kiu ne dependas de alia esto,
ekzistas per si mem k estas kaüzo de la ceteraj estoj.~ismo E Sistemo de regado per ~a aütoritato.

4 + 3i

rifuzanta ciujn ligojn kun la realo: la romantika (aü
emocia ) ~ismo respegulas la internan mondon de
pentristo; la geometria ~ismo konsistas el konsciaj
sercoj de formo k koloro kun uzo de matematikaj
metodoj. csr suprematismo, makulismo.

absurd1a 1 Kontraüa al la komuna sago: tie!
blindigita per la rutinaj kutimoj, ke gi tamen faros
tian ~an elekton7', via iniciativo estis ~a en tiaj
cirkonstancoj. fc$3 sensenca, idiota. 2 <t> Ofendanta
la regulojn de la logiko: «mi tion kredas, car tio
estas ~a » estas sprita resumo de la pensa de
Origeno: la ideo de senfina movado estas ~a
hipotezo. £§* malracia, memkontraüdira. ^0 1 Tio,

x ! kio estas ~a en si mem : la ~o estas la baza
-3

33
| elemento de ta diversa] ekzistadisrnoj ; pruvi
| geometrian proponon per (pruvante, ke, se oni
; ne akceptas gin, oni ricevas ~ajn konsckvencojn);
j redukto al ^o. 2 ^ajo aü ~eco: ekzistas granda

nombre da vortoj (internaciaj) , kiuj al ciuj estas
konataj sen ellernado k kiujn ne uzi estus rekta
~o7. ~ajo. lo ~a: tiu rezono estas ~ajo. ^eco.

La absoluta valoro de -3. 3 kai 4 -f Zi

absoluta 6.

abSOlv/iz ( tr ) 1 Pardoni k nuligi la pekojn de iu .
SIN. pekliberigi. 2 (f ) Deklari iun senkulpa. SIN.
malkondamni. RIM. Malgusta estas la uzo de «~i»
anst . « plenumi » ( kurson) , «fini » (studadon ). | Eco de io ~a: la ~eco de la milita ciam pli k pli
«sukeese trapasi» (ekzainenon).

absorb3! (tr) 1 Ekskluzive okupi (la menson aü
atenton): fabcloj. kies enhavo [ .. .] tie! forte ~as la
menson k ravas la imagon de infanojz; li k la
mastro de la magazeno estis eble ~itaj de sia j
komuna okupo7\ la esprimo de lia vizago estis !

obsedi. 2 (evi) = sorbi: tiiij libroj estis j

evidentigas.
Absalom/o 21 La longhara , ribela filo de

Davido.
Abudabi/o. Cefurbo de la Unuigintaj Arabaj

Emirlandoj (54° 22' E. 24°28’ N).
Abug/o. Cefurbo de Nigerio (7°11’ E, 9°12' N),
abul î/o T Nenormala stato, konsistanta en

manko de volpovo ; nekapableco veni al ia vola
decido.

tiel grasmakulaj, ili verte ~is en sin tutajn torentojn
da farmoj7. ~igi. lgi ~ita: li tiel ~igis en sia tasko,

^ke li ne audis min. es3 enprofundigi. ~igo, ~!teco. | abund3a 1 Estanta en pli ol sufica kvanto a ü
Stato de iu ~ita. : nombro : rikoltob\ mangajoz ;

abstemi/oz = abstinado. j programo ; sago ~a , sed ne profundaz; ~aj
abstin4i (ntr) 1 Sin detenadi, pro principo, de la | larmoj7, harojz. 2 Entenanta en pli ol sufica kvanto

uzado de io plezuriga (ekz-e alkoholo, viando, j aü nombro: maljunulo ~a je proverboj; tero ~a je
tabako, seksaj rilatoj ktp). — asketo. 2 ij* Sin deteni | rikoltoj. e®* riva. — nagi , boni , pluvo, maro.
de la mangado de viando a ü i i m i g i troan j En ~a maniero : miaj okuloj ~e fluigas akvonx ; kiu
konsumadon, precipe dum vendredo, la mortotago ! riperas lernas plej funde7 ; ~e venis la
de Jesuo. isr fasti, oferi 2. ~a. Rilata al ~o. ^o. protestoj. ~0. Pli ol sufica kvanto a ü nombro,
Ago ~i. /vado. Konduto de tiu, kiu ~as. <vemo. malmanko: ~o da fruktoj , da pluvo, da vizitantoj,

Tendenco al ~o. ~UlO. Tiu, kiu ~as (plejofte pri j da paroloj; Li donos al vi ~on da bonox : fiso
sercas profundon, homo seteas ~on7 (da mono); el
la ~o de la koro la buso parolasH (montras la veran

abstrakt1a 1 <t> Pritraktanta nur purajn ecojn, ne : internon de homo), es5 superfluo. **1 (ntr) Esti,
realajojn: ideo. idea, neperceptebla. 2 A (pp ! montri sin ~a: la lando ~is je riveroj k lagoj. BS3

subst. ) Esprimanta econ , estmanieron: «kurago» , \ svarmi. ~6CO.Stato karakterizata de ~o: jen venos

alkoholajoj).
abstinenc/oz = abst inado.
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sep jaroj de ~eco en la tula landox. — korno.
mal~a. Estanta en nepre ne sufica kvanto aü
nombro: mal~a fonto ; fonto maf ~a je akvo ;
mal~eco ruinigas la homan dignon. SUper~a.
Estanta en tia kvanto aü nombro, kian oni ne povas
utile uzi: super~a porcio , rikolto. SUper~i. Esti
super~a: super~i je greno\ kie peko plimultigis,
graco multe pli supervw$N.

abut!I/O qft G. ( Abutilon el malvacoj) de pli ol
100 sp-oj de arbustoj k unu- k plur-jaraj herboj el la
tropikaj k varmaj regionoj; multaj sp-oj kultivalaj
por ornamo au (ekz. A. theophrastii, el Cinio) por
fibroj utiligataj por juto.

abutment/o 1 tj& Fortika masonajo, konstruita
ce la du ekstremoj de ponta arko, por kontraüstari
gian puson . 2 O Apogsurfaco, realigita per
pligrandigo de la sekco.-ac/ { -aceae ) Suf., uzata por formi nomojn de
plantfamilioj el la nomo de ilia nomenklatura genra
tipo: lili~oj, plantag^oj , roz~oj, salik~oj ,
ulm~oj. RIM. I Pluraj familinomoj, devenantaj el
nelegitimaj genronomoj, estas konservataj, ekz.
akvifoli~oj, ebon~oj , fab~oj , kariofil~oj ,
onagr~oj. RIM. 2 Kelkaj familinomoj estas j CH3-C0-0-CH2-CH2-N(CH3)3

+; ~il-klorido, CH3-
neregule formitaj k akceptitaj kiel esceptoj : j CO-Ci . ^î li (tr) Enkonduki en molekulon ~ilan
gramineoj (Gramineae ) = po~oj, kompozitoj ! grupon. ^acido = ~ata acido, CH3COOH.
(Compositae ) = aster~oj, labiatoj ( Labiatae ) = acetabul/o ¥ ( acetabulum ) Kavajo de la
lami^oj. kruciferoj (Cruciferae) = brasik^oj, k.a. koksosto, en kiu artikigas la femurosta kapo.
La aldono de aco al la nomo de tiuj familioj (ekz. acetilen/oz (K) Etino, HCsCH, bruligebla gasa
«kruciferacoj» ) estas nelogika, kontra ü a al la hidrokarbono, pasintece uzata por lumigado, nun
botanika kodo de nomenkiaturo k nepre evitinda. væ por veldado k en la fabrikado de diversaj kemiajoj.
-all , -el, -inel , -oidel. aceton/o ® Propanono, CH 3-CO-CH3, sen-

ace/ ® Pref., uzata por indiki : 1 rilaton al etino kolora likva ketono, produktata i .a. per distilo de
au eteno; 2 -C-C-grupon, ligitan al ducikla sistemo ligno. ^emio Y Enesto de ~o en la sango, precipe
inter la la, 7a k la 8a karbonatomoj: acenafteno. pro diabeto. ^ilo ® Radiko de ~o, CH3COCH2-.acer/o G. { Acer el ~acoj) de falfoliaj arboj ~urio Y Enesto de ~o en la urino.
k trunkarbustoj kun folioj de mtegraj gis plume acid/o ® Kombinajo, havanta hidrogenjonojn
kunmetaj, kiuj aütune montras belegajn kolorojn (de en akva solvajo, k rugiganta lakmuson: ciu
flavaj gis rugaj), kun sekaj, duflugilaj fruktoj konsistas el hidrogeno k presto. —* ~mordi ,
(dusamaroj) k kun blanka aü hele brunruga ligno ~nombro, ~obaza ekvilibro (Vd ekvilibro 3). ^a
utiligata precipe por mebloj k tornajoj; Il l sp-oj el 1 Havanta la ecojn de ~o: ~a solvajo, ® fendado,
la N hemisfero k tropikaj montaroj, i.a.: Japania fendigo (Vd fendi ), © petro [magma petro rica
'vO {A. japonicum), el N Japanio, malalta arbo kun 66% laümase) je dioksido de silicio Si02], -0~ pluvo
5-7-lobaj, duoble dentaj folioj, pororname (Vd ~igo ). 2 ^ Havanta tian akran guston, kiel
kultivata ; platan^O { A. pseudoplatanus ) , el vinagro a ü citrono: ~aj pomoj, bombonoj.
Eüropo k U Azio, arbo kun pinte 5-lobaj folioj k amara, ranca. 3 (0 Malagrable pika: ~a humoroz,
kun samaroj formantaj angulon ne pli ol 90°; tono, respondo; si tre ~an havis mienetonG. m1

plataneca { A . platanoides ) , el Eüropo k U maldolca , akra , acerba. ^ajo. Likvo ~a: via
Azio, arbo vaste kultivata, kun longpinte 5-7-lobaj vino estas nur ia abomena ~afoz. ^eco 1 ®

Grado, en kiu ~o ceestas: la stomaka ~eco. 2 ®
pH. ~etaz. Nur iom ~a : ~eta saitco. ^igi 1 Fari
~o. 2 Fari ~a. ~etigi Fari ~eta. ^igo -Q

~igo de pluvoj (~aj pluvoj), nebuloj, riveroj, lagoj,
grundo ks, kiu estigas pro ellasoj de ^(ig)aj gasaj
substancoj (sulfurdioksido, nitrogenoksidoj) el
industrio, elektrocentraloj ks: la arbarmortado en
centra Eüropo estas unu el la rezultoj de ~igo.
'vOZO Y Hista ~eco, renkontebla en iuj malsanoj,
cefe en diabeto. ~ometro O Aparato, servanta por
mezuri la denson de ~o. amin(o)~0 ® Organika
substanco de la vivuloj, kun funkcio amino k

! funkcio karboksiia ~o, R -CH( NH 2 )-COOH ,

folioj k kun samaroj formantaj angulon preskaü
180°; suker^o { A. saccharum ), el N Ameriko,
arbo kun 3-5-lobaj folioj (emblemo de Kanado),
kun ligno utiligata por mebloj k kun suko, el kiu oni
ricevas sukeron. negundo. — platano.

acerb/a 1 Adstringagusta, kiel nematura frukto.
2 (f) Kritike, ofendintence pika, morda.

acet/o ® ~ilo, CH 3CO- (en kunmetajoj) :
~anilido , C6H 5- NH-CO-CH3. ~atOz. Salo a ü
estero de ~ata acido: ~ata silko konsistas el
spinitaj fibroj el celuloza ~ato. ~ata acido.
Senkolora, pikodora likvo, CH3-COOH. SIN. etanata
acido. glacia *vata acido. La pura acido, kiu
solidigas ce 16°C al glacieca maso , ^ata
aldehido. Senkolora, akre pomodora likvo,
CH 3CHO. <^ata anhidrido. Senkolora akre
pikodora likvo, (CH3C0)20. butila ~ato. CH3-
C0-0-C4H9, grava solvanto por plastoj, vernisoj,
lakoj. etila ~ato. CH3-C0-0-CH2-CH3, likvo kun
agrabla, frukteca odoro, uzata kiel solvanto, en
parfumoj k por artefaritaj fruktesencoj. <^igi.
Transformi ion en ~on : ~iga bakterio (SIN.
^bakterio). ^ilo. La radiko CH3CO-: ~ilkolino,

c .

acero. 1) plataneca 2) platan^o. 3)
suker^o. a) tigo; b) folio; c) infloresko ; c) frukto
(dusamaro).
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konsistiga elemento de la proteinoj: la proteinoj de
la vivuloj konsistas cl 20 cefaj amin^oj: <$ esenca
amin~o (nesinlezebla de la organismo k liai nepre
ricevata el la nutrajoj). dolc^a. Havanta guston
samtempe ~etan k dolcan: dolc^aj cerizoj; chia
dolc~a saüco; (f) dolc~aj salutvortoj. gras^O (K)
Kn de naturaj, organikaj ^oj, generale mono-
karboksilaj, kiuj estas plej grandparte sub forrno de
esteroj, k kiuj konsistigas i.a. grasojn k oleojn:
saturitaj grcts~oj (CH 3-(CH -,) n -COOH, ekz.
palmitata, stearata ~oj); nesaturitaj gras^oj (kun
unu au pluraj duoblaj ligoj, ekz. oleata. linoleata
~oj) ; esenca grosso ( nesintezebla de la
organismo k liai nepre ricevata el la nutrajoj). væ i peka stato: Kristo el~is nin el la malbeno de la
lipido, glicerido. j Lego^\ la El~into (Savinto). el^O. Ago de tiu, kiu

el~as, k ofero tiucele farita: frato ne donos el~on
por lix; (f) la Filo de homo venis [...J por doni sian
vivon kiel eI~oti por muliajH; nekredebla estis la
el~a mono, kiu estis postulataz. for>*i. Akapari.
retro^o. Fino de longedaüra vivasekura poliso,

fare de asekurito, antaü la fino de la limtempo.
sub~i. Delogi per mondonaco kasità: li subits

la camhristinon, ke si lasu la pardon ncslosita; nu,
en forrno de hundidoj ait de io alia, gi ciam estas
sub~oj!z\ subr^ebla atestanto. — smiri. icr vendi

dum si faris siajn ~ojnz (en butiko); mi ne povas
permesi al mi la ^on de tiu luksajo. /^ado. La
komerca agado de tiu, kiu régulé ~as: grupo de
laboristoj por komuna ~ado. ~antO. Tiu, kiu ~as:
ju pli da r̂ antoj, des pli alia la prezoz; konstanta
r^anto (régula kliento). ^ebla. Povanta esti ~ita:
r^ebla domo\ ~cbla jugisto.^ejo. Vendejo. ~îstO.
Tiu, kiu profesie ^adas por iu firmo. el~i 1 Pagi,
por liberigi iun el kaptiteco: ce la Romanoj la
sklavoj povis sin el~i ; ni el^is niajn fratojn, kiuj
estis venditaj al la naciojx; (f ) senpage vi estis
vendita , k ne per argento vi estos el~itax ; la
elr^itoj de la Eternulo revenosx. 2 ü* Liberigi el

acidimetr/o- acidometro.
acin/o V Rondforma amaso de pluraj sekreciaj

celoj cirkaü kaveto, ofte kontinua kun elsekrecia
kanalo: la salivaj k larmaj glandoj konsistas el ~oj.

acipenser/o b G. ( Acipenscr ) de kondrosteaj
fisoj, al kiu apartenas sevrugo, sterledo k sturgo; el
la frajo de pluraj el tiuj sp-oj oni faras la veran
kaviaron. ^oformaj. Ordo (Acipenseriformes) el la
superordo de kondrosteoj, al kiu apartenas ~o k
huzo.

4.
! aceüle/o n Kultura facio de la frua paleolitiko,

karakterizata i.a. de migdalforme tajlitaj silikstonoj,
retusitaj sur la du facoj; en Afriko la ~o aperas c.
-1,5 miliono j, en Eüropo gi daüras de c. -600 000

| j gis c. -100 000 j.
j -ad/. 1- Suf. esprimanta generale agon k uzata
| por formi: A. Subst-ojn: 1 El morfemo signifanta
| objekton, por signifi pli-malpli daüran agon faritan

Acis/o O Helena vira noino, i.a. de la amanto de j per la koncerna objekto: martel~o, telefon~o\
Galateo. brôs~o, kron~o, afis~o. RIM. 1 La responda verbo

estas sensuf-e derivata el la subst.: marteli , kroni

Æww l/'C y -!c

acipensero. P

Acor/oj. Portugalia insularo en Atlantiko
(27° Î 2’U, 38°38'N): la ~a anticiklono. ktp, k la unuopan agon oni esprimas per aliaj-ac/1. I ~ Suf. esprimanta senvalorigon ( pro j kunmetoj: marteIbato, peniktuso, brostiro ktp. RfM.
malbela aspekto, maltaügeco, malbona kvaiito au 2 El tiu senco venas la uzebleco de -ad por nomi
karaktero ks) : dom~o v\ ceval~oK , virin~oz, poemon, kiu rakontas la agojn de heroo: Odise^o
pastr^o z, popolr^o z; babil~iz, elparol~iz, (pri la aventuroj de Odiseo), Ene~o, Mesi^o ktp. 2
rigard~i kiel bovido7, kiï~iz: mol^a.tsr fi, mis. El morfemo signifanta agon , por signifi : a )
II - Memsfare uzata morfemo, kun la sama signifo: generalan k abstraktan ideon de la koncerna ago: la~a. Ka üzanta malagrablan impreson: raüka j uz~o de la artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj
voco de publikulino. ~ajO. Senvalora, malbela lingvoj7- (Kp: la uzo de la artikolo en tiu okazo ne
objekto. ~ajaro. Senorda aro da senvalorajoj. KS" estas gusta ) : oni aüdis rnuzikon k kant~onz\
fatraso, brikabrako. ~iç|i. Malbonigi: lia stato pli k i veng~o estas mia metioz; ciuj pozicioj de homa
pli r^igis. ~ulo. Homo malagrabla aü nefidinda. KT j korpo , star^ o, ir~o. salt^o, klinig~o al ciuj

j flankoj , grimpr^o sur ciuj muroj , disclon^o de
acet/i (tr) 1 Akiri kiel proprajon per pago de j salutoj, plénum^o de plej diversaj gestojz\ la ir~o

mono : ~i ion de iu. disde iu : la kampo k la ! de la aferojz. RIM. 3 Pro ci tiu senco -ad servis por
kaverno ( ... ] ~itaj de el la filoj de Hetx\ ~i teon j nomi la artojn ( kant~o ktp), sed oni nun préféras aü
por unit frankoz\ David ~is [...] bovojn pro 50 kunmetojn ( pentroarto ktp) aü apartajn rad-ojn
siklojx : birdojn koniraü kclkaj spesdekoj; ciujn ci (skulpturoz k.a.). b) longdaürecon aü ripetigon de
bie.nojn li ~/.ç per la heredajo de sia patro; (abs) la ago esprimata de la rad.: lia hieraüa parolo estis
firme, kontante , kredite; marcando ne devigasz. tre bêla, sed la tro multa paroleo lacigas linz\ la
2 Akiri per mono la uzon de io, la guon de iu: paf~o daüris tre longe7: mafricigas ne nehav~o, ;sagonx, amonz : alia vidas en mi nur nemalbelan sed tro gronda dezir~oz : don~o de alrnozoj
virinon, kiun oni povas ~iz. 3 Sub~i : la E-istaro J neniam malricigasz; putr~o de fiso komencigas de
nun estas tro gronda, por ke kelkaj ~itaj personoj i /’ kapoz. B. Verbojn el morfemoj signifantaj agon
povu mnlte fciriz. ~0. Unuopa ago de tiu, kiu ~as: j aü objekton, por prezenti la agon en gia malvolvigo

fripono, kanajlo.
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la nazofaringo) ~oidismo. Karakteriza aspekto de
iu malsana pro ~oidaj vegetajoj. 'vOidito. Inflamo
de la ~oidaj vegetajoj. ~omo. Glanda tumoro.
^(o)patio. Ciu afekcio de glando. limf~0.
Limfonodo. limf/̂ ito. Inflamo de la limfonodoj.
limf^opatio. Ciu afekcio de la limfonodoj.

Aden/o. Urbo en la SU parto de la Arabia
duoninsulo (45°03’E 12°50‘N). ^a. Rilata al ~o:
la ~a Golfo, la iama Brita ~a Protektorato.

adenin/o ® Purina nukleobazo, C3H5N3.
adenozin/o ® Estero de adenina ribozido,

C,()H13N304, kies fosfataj derivajoj grave rolas en la
energia metabolo (~trifosfato k ~difosfato) aü kiel
cela mesaganto (cikla ~monofosfato ). ADP,
AMP, ATP.

adenozil/o ® Radiko de adenozino :
~metionino rolas kiel metildonanto en multaj
biokemiaj reakcioj.

adept10 1 Majstro en alkemio. 2 Persono inicita
en sekton aü doktrinon k konanta ciujn ties
sekretojn. 3 ( f ) Persono a) sin okupanta pri
rnalfacila au nekutima arto au scienco; b) aliginta al
iu idealo, vivmaniero ks, k aktivanta por gi : se.
Volapiik akiris certan nombron da ~oj, tio okazis
nur iial , ke E. estas lingvo havanta jam
multajn ~ojn en diversaj landojz. ano, aliginta,
disciplo, partiano. — esotera, okulta. ~igi 1 Inici.
2 Anigi. KT varbi.

adher/i (ntr) Supraje gluigi sur io; supraje fiksigi
pro ia speciala forto: f la da randoj de la vundo
~is\ O en la armita betono la fero ~as al la
betono. Forto inter du diversaspecaj
substancoj, devenanta de molekula altiro: pavas
ekzisti inter da solidoj, inter solido k likvo ail inter
du likvoj. usr" kohero. <^a. Tia, ke gi ~as:
rubando. (cs" glubendo, sparadrapa ). ~ajO. f
Okaza algluigo de du apudaj histosurfacoj.

adiabat/a 1 Okazanta sen aldono au depreno
de varmo. 2 Ne ka ü zanta transiron de unu
kvantumstato al alia. ~o. Kurba linio en
termodinamika diagramo, esprimanta ~an
procezon. pseüdo^o. $ Kurba linio en diagramo
prema k temperatura, prezentanta la staton de ereto
da humida aero.

adiant/o Hj* G . ( Adiantum el pteridacoj)
kosmopolita de c. 150 sp-oj de filikoj, precipe el
tropika Ameriko, el kiuj multaj havas plurope plume
dividajn foliojn k estas generale kultivataj, ofte en
forcejoj. SIN. harfiliko. venushara »̂0. Sp. de ~o
( A. capillus-veneris), kosmopolita. SIN. venus-
hararo.

k insisti pri gia daü ro aü ripetigo: martelai (longe
m.); vizit^ i (ofte au régulé viziti); mi sa11^is la
tutan tagon de loko al lokoz\ Karolino ciam obe~is
la ordonojn de sia patrino, sed hodiaü si ne obeisz\
kiam mi venis al li , li finals sian laboronz; dum en
unu cambro la gastoj danc~is, en la dua cambro
estis preparata la vespermangoz. RIM. 4 Kiel
videble el la tri lastaj ekz-oj tiu ci formo similas la
imperfekton de la latinidaj lingvoj.
II - Memstare uzata morfemo, signifanta daüron,
pluigadon: la ekonomia vivo de / ' homaro
sennaciigas ; ~$ubstantivo (subst. montranta agon
aü staton). ^asismo 1 La kutimo rimi per suf-oj
(kiel am~as/ vid~as, ekz. laborado/ batado ,
soifanta/militanta). 2 Tia rimo mem: vin gardu , kiel
de abismo, de la mucida, teda ~asismoK.

adag/o j Peco, kies movo estas malrapida.
Malrapide.

Adam/o 13 La unua homo, simbolo aü de la tuta
homaro a ü nur de la viroj: komenci de ~oz
(komenci de tro malproksime la rakonton); parenco
per r^oz (tre malproksima); denied de si la antikvan
~onz (rezigni pri malbonaj kutimoj); ~ulo (homo);
~pomo (elstarajo de la tireoido ce viroj) ; ~tero
(ruga, minerala, plej supera tavolo de la multkolora
sablostono). BSP Evo.

adamantin/o V Emajlo i.
adapt3i (tr) 1 Konformigi al specialaj celoj aü

kondicoj: oni devas sian parolon al la
cirkonstancoj; romanon al la ekrano, poemon al
ario ; /w teatrajon (gin modifi, por faciligi gian
sukceson ce alikultura publiko). 2 Taüge, guste
kunigi ion materian al iu materialo: ~/ kovrilon al
kesto, tendon al tino. osr aljdri, algusligi. ^(ad)o 1
Ago de tiu, kiu ~as. 2 ijo Konformigo de teatrajo,
novelo aü romano al filmado. ~ajo. Io ~ita :
ekzistas pluraj ~ajoj de la teatrajo «Volpono».
~igi. Igi ~ata: si rapide ~igis ai sia nova situacio;
Y la retina ~igemo (kapablo ~igi al malsamaj
lumintensoj); ~igo al ekstrema medio. ~ilo 1
® Distila ricevilo, troviganta ce la fino de dislila
kondensilo. 2 © Aparato, organo, cirkvito a ü
elemento de cirkvito, aldonita por -̂ i alian aparaton
al antaüe neintencitaj uzoj. 3 ©Tubopeco, pli larga
aü pli mallarga je unu fino, servanta por kunligi du
malsamdiametrajn tubojn. ~ometrio f Mezuro de
la retina ~igemo. re^ado f Forigado de la sekvoj
de akcidento, operacio ks, kun la celo denove ~i la
suferinton al normala vivo k profesia aktiveco.

adekvat/az 1 O Klare k tute ampleksanta ciujn
karakterojn de la objekto: difino, scio, kaüzo. 2

Guste konforma al la cirkonstancoj : ~aj
preskriboj, preparoj , instrukcioj. RIM. Ne uzu
adekvata kun la senco sufica au ekvivalenta.

Adelajd/o. Cefurbo de S-A üstralio (138°33’E,
34°56’S).

Adeliland/o. Antarkta regiono, sude de
Tasmanio, bazo de francaj esplorekspedicioj
(140°E, 68°S).

aden/o V f Glando (en kunmetajoj). îto. Kn
de la glandaj infiamoj. ~oida. Glandosimila :
~oidaj vegetajoj (hipertrofio de la ~oida tavolo de

adianto (venushara
~o) : a) rizomo (kun
radikoj k petioloj de
folioj); b) folio plume
divida (supra parto) ; .

c ) dividafo de folio.
C.
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adiaü. Interj., per kin oni salutas iun, irante for
de tiu persono por longa tempo: ~ por ciam! z ;
farita via faro , nun mia kara! z (mi ne plu
bezonas vin ); diri ~ aI la monda surfera2; letero de
~ z. ''•'O. Saluto per tiu vorto au samsignifa gesto:
kapsigni ~on al iuz. ^a. Esprimanta ~on:
beno; ci tiu saluto estis klare ~az ; ~a kunveno. —revido. 1 (tr) Diri ~ al iu: H ~is sin kun larmoj.
2 S. Indiki al komputilo la finon de seanco. BS*

saluti.
adici2i (tr) A Fari la operacion ~o: se ni ~as 4 k

4, ni ricevas 8. csf aldoni. ~0. La operacio, kiu a!
du au pluraj nombroj asocias ilian sumon ; la signa
de la estas plus (+ ) ; fari longan ~on. — suma.~atO. Nombro, kiun oni ~as. ~ilo = sumigilo.-adien/ ® Suf., montranta, ke hidrokarbono
havas du duobiajn ligojn: hut~o ( Vd but / ) ,
cikloheks^o.

Adig/O. N-ltalia rivero (12Ü20’E, 45° lO’N). Alta
= Sudtirolo.

adip/o A Graso 1 . nsr steato. ~ata acido (K)
Dubaza organika acido, COOH-(CH2)4-COOH, en
formo de blankaj kristaloj, uzata en la fabrikado de
nilono. ^ozo f Patologia trograseco. — ~oêelo,
steatozo. ^ogenezo § (K) Formigo de graso 7 ce
animaloj.

Adis-Abeb/o. Cefurbo de Etiopio (38°42’E,
9°02’N).

Adison/o. Brita medicinisto (T. Addison,1793-
1860). (a)~a If (pp morbo) Kaüzata de lezo de la
surrenaj glandoj k karakterizata de astenio,
hipotensio, lumbaj doloroj k bronza koloro de la
haüto.

adjekt/o À Sintaksa funkcio (k sintagmo kun tiu
funkcio), esprimanta unu el la cirkonstancoj,
aldonigantaj al la predikato. Ekz. en la frazo: li
kuris la tutan vojon. sen Imita, kun kurago, par la
venko, kvar ~oj akompanas la predikaton kuris.
SIN. cirkonstanca komplemento. frazelementa.
~a propozicio. Subpropozicio, ludanta la rolon
de ~o.

se vi (generalo) devas ien veturi , kurieroj k ~oj
ciani rapidas antaüez; generala ~o (~'o de
komandanta generalo); ~o-generalo (generalo, ~o
de suvereno).

administr/ i ( tr ) 1 Prizorgi la aferojn de
persono au de organizajo, ekzemple pri financoj k
havajoj: ~z sacieton, privatan lernejan, bankon; li
~adis la malgrandan terposedajanz; mi ne estis tro
maljusla ~anto de la havo kanfidita al miz ; la
r^anta de la doma akceptis sin2; la ~antaro de la
sinagogoz ; kuratora ~as la posedajojn de orfo.— direkti , estri , gvidi , ré gi. 2 Plenumi
administracion 3. ^(ad)o. Agado de tiu, kiu ~as:
observi la regulojn de bona ~ado. ~a. Rilata al
~ado: la ~a konsilantaro de eldoneja , de
sipkompanio. ~ejo 1 Loko, kie la koncernatoj
plenumas ~adon. 2 Tiuj ^antoj mem, kiel tuto.~istaro. Aro de la ~antoj de entrepreno, precipe
komerca au industria.

admînistraci30 1 Administrejo. 2 Administris-
taro. 3 Stata au statkaraktera funkcio, konsistanta
en la aplikado de la legoj k en la ciutaga plenumado
de publikaj servoj konforme al juraj preskriboj k
direktivoj de la registaro, por kiuj la oficisto estas
rajtigita: la de la justico, de la fervojoj, de
distrikto. ~a. Rilata al ^o: ~a honcsteco , pedant-
eca, malrapideco. —4 burokratismo. forst^O
Stata ~o, zorganta pri la konservado de la stataj
arbaroj. proviant^O +6* Parto de armeo, zorganta
pri la proviantado de la trupoj.

administrator/oz. Administrante, administr-

'

isto.
admîr/i (tr) 1 Senti entuziasman ravon, rigard-

ante au aüsku îtante iun au ion aparté belan: Marion,
tiel aminda k ~ata! z ; edzin ~ata — edzo mal-
sataz ; ec monstron ~as, kiu ame délirasz; kiel ne

tian muzikon?; pejzagon, statuon ; oni maron
~as, se oni maron ne iras2; du pentrajoj kolektis
cirkaü si amason da ^antoj. es* adori. 2 Senti
profundan respekton kun ia animaltigo antaü iu au
io rara pro aparta boneco: ~i la antikvajn heroojn ;
~i la virton, la asketismon; (ironie) stultulo ciam
trovas pli grandan stultulon, kiu lin ~as: mi ~as
mian malfelicon!2. ~0. Sento de tiu, kiu ~as: A.
rigardis sin kun granda intereso, ec kun ~oz; estis
malfacile deteni sin de kiel ili dancadis!7-; la
knabo staris antaü la montrofenestro, muta de
~inda. Tia, ke ~o estas vekata: ~inda poemo,
heroafo, aktoro.

a d m i r a l ' o Estro de milita siparo, plej
altranga maroficiro: êef~o, vic~o, sub~o (la tri
plej altaj gradoj); sipo, kiu portis la ~an flagon sur
la mastoz.

admiralitat30 1 Aro de la admiraloj de iu regno.
2 Loko, kie ili administras. 3 La organizajo, kiu
komandas la militfloton k ties personaron.

Admiralt/oj. Insularo en Pacifiko, norde de
Nov-Gvineo (!47°E, 2°S).

admitanc/o Grando égala al kvociento de la
intenso de kurento trafluanta cirkviton per la
interklema tensio (inverso de la impedanco); simb.:
Y. Y = G +jB. us? simenso.

adjektiv/o A Vortospeco, dependanta de subst.
k determinanta gin , esprimante econ, rilaton,
kvanton ks, ekz. « bêla», «borna», «ioma», «mia»

ks. SIN. a-vorto. os* epiteto , predikativo, kvalifiki ,
determini. ~igi. Transformi en ~on (ekz. tie >
tiea ).

adjudant/o En pluraj armeoj, suboficiro de
alta grado. cef ~o. Grado supera al ~o.

adjudik/i ( tr ) 23 6^ Proponi kontrakton pri
laboro, livero ks al konkurencantoj, ordinare kun la
antaüa kondico, ke la akiranto estos tiu, kies prezoj
estos la plej favoraj: la konstruon de ponto, de
lernejoj ; ~ado de publikaj laborajoj ; la ~anto
estas la stata administracio de la tabakoj. es* aljugi.

adjunkt/oz. Helpanta oficisto: de urbestro,
de direktoro. asistanto, asesoro. ^a A ( pp
bildigo) Reprezentanta la bildigon dualan al la
donita bildigo helpe de dulineara formo. mem^a.
Koincidanta kun sia ~a bildigo. use simetria.

adjutant 'o *6 Oficiro, laüofice akompananta
cefon k helpanta lin en la detaloj de la komandado:
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admon/i (tr) 1 Instigi per parolo al la plenumo
de ago au devo: la instruisto ~is la lernantojn al
diligenteco7 ; vi povas almenaü ~/ ilin, ke oni pro
singardeco uzu ne la voiton [...]z; oni ~as min, ke
mi ne miksu min en la aferojn z; la policano ~is la
popolamason disiriB. ssr instigi. 2 Severe riproci,
mallaüdi pro malbona konduto: la instruisto ~as la
lernantojn pro ilia maldiligenteco; mokanto ne
amas tiun, kin lin ~asz\ ne por hontigi vin mi tion
skribas , sed por vin N. car skoldi. ~0. Ago k
vortoj de tiu, kiu ~as: 1 per lerta affluas lamonoz; oni pli facile donas ~on ol motion; mian
~on, ke oni pli rapide laboru, oni ne obéis. 2 al
malsagulo ne helpas ~o, nur bastonoz ; la ~o de la
jugisto al la kondamnito por pli bona konduto.
de~i. Instigi iun ne fari ion : de~i infanon legi
romanacon; mi de~as vin de tiaj filmoj\ generaloj
asertas , ke la atombombo estas de~a armilo.
Re~Oz Ü1 La kvina libro de la Torao, en kiu Javeo
denove ~as la ïzraelidojn al sia servo, moral^o.
Instigo al pli morala konduto.

adob/o tîljî Ne bakita, sunsekigita briko.
adolesk/i (ntr) Esti en tiu vivperiodo, kiu venas

post la infanago, k estas karakterizata de la
ekfunkciado de la seksaj giandoj. /^anto. Junulo
inter 15 k 25 jaroj.^antino. Junulino inter 12 k 20
jaroj. ~(ant)eco. Periodo inter infanago k
plenkreskeco: la ~anteco komencigas ce la
puberigo k finigas per adoltigo.

Adolf/o. Vira nomo.
adolt/o. Estajo, kiu atingis sian plenkreskan,

definitivan formon: filmo permesata nur al ~oj\ ~a
hundo. SIN. plenkreskulo. cgr seksmatura.

Adonaj 21 Nomo («mia Sinjoro», fakte pluralo
uzata kiel singularo). per kiu la hebreoj anstataüigas
la nomon JHVH en la legado de la Biblio. ep Javeo.

adonid/o G: ( Adonis el ranunkolacoj) de
unu- k plur-jaraj herboj kun duoble plume fajne
dividaj folioj, la unujaraj sp-oj kun rugaj floroj, la
plurjaraj kun flavaj; 26 sp-oj el Eüropo, Azio k N
Afriko, kelkaj garderie kultivataj, ekz.: aütuna ~0
(A. annua, sin. A. autumnalis ), unujara; printempa
<V0 ( A. vernalis ) , plurjara ; SOmera /-- O { A .
aestivalis ), unujara.

~is Tiberion; la rilatoj inter ~ito kaj ~into. cs3

filigi. 2 (f) Alproprigi al sia menso, konduto ks:
opinion, metodon , konduton, lingvon , kostumon,
modon, vivarangon. ~0. Ago de tiu, kiu ~as, k
kontrakto, kiu tion sankcias: la estas submetata
al diversaj kondicoj de ago k.a.. ~a 1 Rilata al la
~o: la ~aj legoj. 2 Karakterizata de ~o: cu vi
volas farigi mia ftlino?7-, ~aj gepatroj.

ador/i (tr) 1 0 Honori kiel diajon per la decaj
vortoj k gestoj: li Juris al si idolon, li ~as ginx; la
veraj ~antoj ~os la Patron lad spinto k veroN;
forrabi sanktan, al mi konfiditan k ~atan bildonz.
03= kulti. rsjklinigi. 2 (f) Ami per respektoplena
pasio: vivanton ni malhonoras, mortinton ni ~asz,
kiu sin mem ~as nenion valorasz; si estas virino,
kiu méritas esti ~ataz\ herooj de mi en infaneco
~atajz. admiri. 3 Havi pasian emon al io: la
poezionB\ mi ~as palajn vizagojn k sentimentalajn
okulojn ce la virinoj7 ; ciu abomenajo trovas sian
canton7. Ago k sento de tiu, kiu ~as: la viro
klinigis k Juris ~on al la Eternulox\ «la ~o de la
Magoj» estas la temo de multaj pentrajoj. ~adi.
Régulé k tradicie ~i: niaj patroj ~adis sur ci tiu
montoH\ la idoloj, kiujn lifaras al si por ~adox ; (f)
la ideo méritas ~adonz. ^ejo. Loko de ~ado. vw
pregejo, templo, sanktejo. ~inda. Tia, ke ~o estas
suldata: ~inda knabino, patrino.

ADP (K) Mil de adenozin-difosfato.
adrenalin/o < j> ® Substanco, C6H 3( OH )2-

CH(OH)-CH2NH-CH3, rolanta kiel hormono k kiel
nerva peranto, sekreciata de la medola parto de la
surrenaj giandoj k de la simpataj nervoj, medicine
uzata : akcelas la koran ritmon , pliigas la
arterian tension, mallargigas la angiojn, plilargigas
la bronkojn k pupilojn k pliigas la glukozemion. SIN.
epinefrino. nor-~o. Anta üanto de ~o, same
sekreciata k grandparte samefika kiel ~o, medicine
uzata SIN. nor-epinefrino.

adres/o 1 Preciza logloko de persono, firmo
ks, difinita per strato, urbo ktp: mia nuna ~o estas
la sekvantaz; telegrafa (mallongigita au simbol-
forma, por uzado en telegramoj). 2 Surskribo, sur
koverto au pako, montranta la nomon k la precizan
loglokon de la persono, firmo ks, al kiu gi estas
sendita : sub la ~o de sro Bourlet mi multe
korespondis kun la grupo Parizaz; (0 Hi esprimis
sub mia sian favoron por la afero E.z\ la kritiko
trafis sian ~on. 3 S Nombro indikanta la lokon,
kie dateno estas tenata en memoro: absoluta ,
relativa , virtuala , fizika ~o ; ~spaco ; ~ingo
(dateningo por teni ~on). (tr) 1 Skribi ~on sur
leteron, pakon ks. 2 Sendi ion al ies logloko: mi ~is
la manuskripton rekte al la presisto. 3 (f) Direkti
parolon al iu: ~/ al iu sian dankonz. nsr sin turni.
~antO. Tiu, kiu ~as. ~aro. Kajereto, kun la ~oj
de ies konatoj. ~atOz 1 Tiu, kies nomon surhavas
letero au pako. 2 A Tiu , al kiu estas direktata
mesago. ~aparatO. Masino por surpresi la ~ojn
sur leterojn, banderolojn ks. ret~0 fi Signoceno
uzata en retposto por indiki uzanton k komputilon.

Adri/a. ~a Maro = Adriatiko.
Adrian/o. Vira nomo.

adonido (somera ~o):
a) tigo; b) folio (plume
fajne divida) ; c) floro
c) frukto. C.

Adonis/o1 © Dio de la vegetajaro ce la fenicoj,
helenoj k Romanoj; bela junulo, amata de Istar,
mortigita de apro, li malsupreniris en Seolon,
relevigis k supreniris en la cielon. 2 (f) Bela junulo.

adopt1! (tr) 1 db Alpreni, per oficiala laü lega
akto, iun kiel sian propran filon au filinon: Aügusto
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Adriatik/o. Maro inter la Balkania k la Italia
duoninsuloj (14°E, 44°N).

adsorb/i (tr) ® Alsorbi.
adstring/iz (tr) Y Kuntiri la histojn k malpliigi

la sekreciojn. ~a. Havanta la econ ~i: aluno estas
substancegusto.

adukei/o ¥ Tiu movo de membro au anatomia
elemento, kiu proksimigas al la meza ebeno de la j barelistoj.
korpo: ~a muskolo. »sr abdukeio.

aduktor/o ¥ Nomo de iuj difinitaj adukeiaj
muskoloj: haluksa (M. adductor hallucis ).

adulari/o © Mineralo, var. de ortoklazo
senkolora, travidebla au diafana, kun perlamota
rebrilo. BSP lunstono.

Persono, kiu parolas au pledas favore al afero, ait
vice de alia persono: mi elektis Un kid ~on, kiu
devus defendi antau la Delegacio la gisnunan E-onz\ estu mia antau mia edzino! 2. ~aro.
Korporacio de la ~oj ce iu jugocentro. ~eco.
Ofico au profesio de ^o.

adz/o. Speco de hakilo, uzata de carpentistoj k

!

adzo.
1

adult/i (ntr) 1 Ü Atenci la rajton de viro je
posedo de virino, koitante a) (pp viro) kun la edzino
de alia viro; b) (pp edzino) kun alia viro, ol sia akompane de liro, la glorajn agojn de dioj k herooj.

bardo. rapsodo , skaldo. liriko. 2 b G.
(Acdes) de moskitoj, kies piej konata sp., A. aegypti,
transportas la flavan febron.

aer/o 1 ® Spirebla nesimpla gaso, kiu
cirkaüas Teron: ~o konsistas precipe el nitrogeno k
oksigeno; pesi, malkomponi ia ~on, ~fluo, ~ondo,
~hejtado (helpe de vanna ~o), ~tiro (artefarita
~fluo en fornoj, por eksciti la lajron), ~truo (por
allasi ~on), ~veziketo (csr bobelo )\ kunpremita
2 (en kunmetajoj) Tiu gaso au alia, uzata en
pneümataj objektoj: ~kuseno, ~matraco, ^pafUo,
~bremso. 3 Tiu gaso, rigardata kiel la medio de la
vivo: la tie estas ja multe tro peza , ke prudenta
ekzistajo tie povus vivi7- ; seka , humida, saniga
sufoka ~o; fresigi la ~onz; preni iom da fresa
~oz\ sango de (de klimato, por resanigo),
aprila vetero—trompa ~oz\ vivi en la liberaz, en
plena ~sakto (por allasi ~on en la minojn);
r^terapio (per densigita au maldensigita ~o), raviva
(~bezona). 4 La libera spaco cirkaü k super ni: la
luno estis granda lampo allé en ia blua ~oz ; ili
tenis ta manojn eltirite en la ~oL\ gi estas ankoraü
pasero en la ~oz (necertajo); cell anseron, pafi
~onz (mistrafi), kasteV en ~o—malsato sur tero1

aed/o 1 dp Helena pratempa poeto, kiu kantis,

edzo: sc iu ~is kun la edzino de sia proksimulo,
estu mortigitaj la ~into k la ~intinox ; ciu , kiu
rigardas virinon, por deziri sin , jam ~is je si en sia
koroN. 2 H ( f ) Kulti alia(j)n dio( j)n, ol Javeo,
konsiderata kiel la edzo de la Izraela popolo: ili ~is
kun siaj idolojx. 3 (en la burgaj moralo k juro) Koiti
kun alia partner(in)o, ol sia edz(in)o. «r kokri .
~(ad)o. Ag(ad )o de iu , kiu ~as: Fariseoj
alkondukis virinon , kaptitan en N ; ~aclo tre
disvastigisx. ~igi. Fari, ke iu ~u: sc mia koro
forlogigis al virino, tiam mia edzino estu ~igata de
aliulo! x. 'vulo. lu kulpa je ~o : la okulo de ~ulo
atendas la krepuskonx ; idoj de ~ufo k
malcastulino! x. sang^Oz (ark.) Incesto. vir~oz
(ark.) Vira saniseksemo.

adulter/i ( tr) Aldoni senefikan au maibon-
kvalitan elementon al uzotaj substancoj: ~/ lakton
per aldono de akvo. iw falsi.

advekei/o ïf ï La almovigo de aermasoj en
plejparte horizontala direkto, kontraste al
konvekeio, kiu okazas en plejparte vertikala direkto.

Advent1o i]1 La kvar semajnoj antau Kristnasko.
~isto. Ano de grupo de komunumoj, kiuj kredas je
la baldaüa reveno de Kristo.

adventic/o 1 f La ekstera tuniko de arterio au
vejno. 2 4fr Planto, kiu antaüe fremda al iu teritorio,
kplonias au antau nelonge koloniis gin spontané
post nevola enporto (ekz. per la selo de sipo au lanaj | tero7 (tute neatendite), ~disigi (malaperi subite). 5

! Tiu spaco, rigardata kiel la medio de la aviado:
réarmeo, ~atako, ~invado, ~floto\ ~ fotografado
(eide aviadilo); ~linio (régula kiirso de aviadiloj);
~kavo ( loko kun maidensa ~o), ~mcthano\
~ministro, ~posto, ~sipo, ~veturado. flugi. ~a
1 Konsistanta el ~o: veziketoB; konstrui ~ajn
kastelojn7 (himerajn projektojn). «ar venta. 2
Estanta en la ~o: kelkaj vegetajoj havas ~ajn
radikojn; tute libera, kiel birdo ~a7. 3 Rilata al
~o: r̂ a konvencio (pri flugrajtoj); instituto de ~aj
esploroj. 4 (f ) Malfirma, senbaza: la gioramo havas
esencon ~an k senfundamentanz. (tr) Sveligi
~tubon de auto per kunpremita ~o: senpaga ~ado.
»̂ ujo. Parto de aparato, kiu entenas ^on, generale
kunpremitan: ~ujo de pneümatiko ; ~ujo de
spiraparato de subakva casisto. csr aeroforo.
^umi ( tr) Elmetadi al la ~o, por sanigi au forigi

(himerado ne ricigas) ; projektoj en ( vanaj,
senbazaj); se li mortos, au forveturos Afrikon, tiam
mi restos kun mia familib en la ~oz\ el ~o al la

feloj). os' trudherho. — naturigi.
adventiv/a 4^ ( pp organo) Aperanta cu

eksterordinare, en multaj okazoj reage al nefavoraj
cirkonstancoj, cu ordinare sed nenorme lau pozicio
au disvolvigo: ~a burgono , Soso, radiko ; ~a
radiko senpere elkreskas el tigo ( inkI. rizomon ) au
folio.

adverb/o A Vortospeco, dependanta de verbo,
adj. au alia ~o k esprimanta ideon pri eco, maniero,

loko, tempo, kvanto ks: bele, fuse , hejme. ciutage,
multe. SIN. e-vorto. esr adjekto.

advers/a, Kontraübatalanta, kontraüaga. ^ulo. i
Tiu, kiun oni kontraübatalas: vi ne devis ja respondi
foulon nekonatan K.

advokat 1 o 1 tfb Persono oficiale rajtigita
defend! en jugejo la interesojn de procesanto au de
akuzito: pastro vivas de pregoj. ~o de legojz. 2
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apud plena mangotablo cm estas tre ~az ; eu vi ne
volas esti tiel k traduki por mi la tekston?z\ mi
r^e petis lin, ke li sidigu B; lafirmo ~e proponis al
mi, ke [...]z. B®3 gentila, galanta. 2 (io) Plaça pro la
montrata bonvolemo au komplezo: informoz,
invitoz; ^a vorto pH atingas ol fortoz; nur pano
kun fromago, sed vizagoz; grafo per ridet’ ~a
sajne dankis por tiom da laudoG; ^aspekta domoz.
3 S Facile uzebla por nesperta uzanto:
programo. ~ajO. Io, per kiu oni montras sin ~a.~eco. Eco de iu ~a: dankon pro la speciala ~eco,
kiun ili montris al mi per sia por ni tre kara
memoraja donacoz ; havu la ~econ skribi [... ) z.

rnal~a. Montranta aü esprimanta malbonvolon,

malfavoran humoron : mal~a akcepto ; mal^e
rigardiz. E®* acida, grumblema.

afanipter/oj d Ordo (Aphaniptera) de senflugilaj,
saîtantaj insektoj, kun suça au pika buso, k pasantaj
tra pupa stadio; al tiu ordo apartenas ekz. la puloj.

Afar/o. Afrika kavigego situanta cefe en Etiopio:
~a aiistralopiteko.

afazi/o Y Perturbo de la kompren- k/au parol-
kapablo, sen difekto de la aüd- k parol-organoj:
~ulo. — afonio.

afekci/iz (tr) 1 d> Estigi sangon en la animstato
de ekzistajo: objektojn ni konas nur per tio, ke ili
~as nian konscion. 2 *F Forte tusi la sentojn. SIN.
emocii. 3 Y Malsane aliigi la fizikan staton: iaj
venenoj ~as aparté tiun aualian organon; maraero
~as la nervozulojn . B®> ataki , trafi . ^O 1 d>
Sangigo en ies stato: lau Spinozo, ciuj fenomenoj
estas ~oj de la substanco; sensa ^o. 2 'P Subita
sangigo en la psika ekvilibro; pli-malpli forta
sentoskuo: kolero, miro , envio ks estas ~oj; estri
siajn r^ojn. 3 Y Malsano. ~a Ekscitanta nian
sentokapablon; rigardata nur el la vidpunkto de la
agrablo au malagrablo: la valoro de la vortoj
estas pli grava en poezio au en reklamado, ol ilia
intelekta signifo. — elvokiva.

afekt/i 1 ( tr) Sajnigi ion per nenaturaj,
nesimplaj manieroj: M solenan sintenadon, gravan
mienon, modestecon, interesigon; ili ~is ne scii sian
nacian lingvon. n®3 hipokriti. 2 (ntr) Fari mienojn,
kvazaü oni ne volus, dum oni ja volas; montradi
nesimplan, pretendeman, atentovekan sintenadon:
ne ~u, infano, k ne enmetu al vi frenezajojn en la
kapon!7-; si aüdis, ke la postestro estas ci tie k jen si
komencas ~adi antau la spegulo!7; cu vi jam aüdis,
ke la ekzekutisto ~us, kiam li devas plenumi jugan
decidon?7. /^(ad)o. Konduto de tiu, kiu ~as:
morala, higota ~ado. ~lll(in)o. Tiu, kiu kutime
~as: hipokritulo sajnigas por kasi , ~ulo por
paradi. sen^a. Tute natura en siaj manieroj: la
vere grandaj homoj estas sen^aj. B®3 naiva, sen-
arta. pi~a, sankt^a. Bigota.

afeli/o \ Tiu punkto de la orbito de sunsistema
astro, kiu estas la plej malproksima al Suno. B®3

perihelio, apsido.
afer/o 1 Cio, kio estas en la mondo konkreta

j au abstrakta, montrata en nedifinita maniero: dum
mia vojago mi vidis interesajn ~ojn; pri kiu ~o li
parolas? ; ec la plej nekredeb/ajn ~ojn li kredasz;

haladzojn: fourni litajon, vestojn7, cambron; ~umi
ion fundamentez ; ~umado de tunelo, de akvario.
A#emio Y Enesto de libera ~o en la sango k
difektoj kaü zataj de gi : ~cmio cefe trafas la
laboristojn en kasono. B®3 kasonmalsano.
/vbezon(ant)a ÿ Bezonanta oksigenon (02) por
vivi. SIN. aerobia. ^netoler(ant)a ÿ Netoleranta
oksigenon por vivi. SIN. malaerobia. ~toler(ant)a
$ Ne bezonanta oksigenon por vivi, sed toleranta
gin. SIN . neaerobia. plerwe. Ekstere de cia
konstruajo.

aerobatik/o >}- Aviadilaj akrobatajoj.
aerobi/a ÿ Aerbezona. mal^a. Aernetolera.

ne~a. Aertolera.
aerobik/o Gimnastiko, kiu aktivigas ia

spiradon k la histan oksigen-saturadon per movigo
kun muziko.

aerodin/o » -̂ Generala nomo por iu ajn
aviadilo, kiu estas pli peza ol la aero, k kies subteno
en flugado pliparte rezultas el aerodinamika forto.
c® aerostato.

aerodrom/o Difinita k limita areo, kun la
koncernaj instalajoj, destinita ebligi la alvenon,
foriron k servadon de aviadiloj sur tero au sur akvo.
E® flughaveno, kurejo.

aerofagi/o Y Englutado de aero pro anksieco.
aerofor/o 0 Aparato, ekipita per premaerujo

(pneümata ujo), servanta por savado.
aerofram/o (ark.) Celo de aviadilo sen

motoro nek ekipajaro.
© aerogram/o. Malpeza aerposta letero,

ekspedata je reduktita prezo.
©aerogram/o Speciala diagramo de la rilato

inter temperaturo k humideco en la atmosfero.
aerolit1o \ 0 Petra fragmento, falinta sur

Teron el la cielspaco. SIN. meteorstono, stona
meteorito. B® meteoroido.

aerolog/o ^ Spertulo pri
~io. ~io. Scienco pri la esplorado
de la altaj aertavoloj en la atmosfero.

aerometr/oz Instrumento por
mezuri la denson de gasoj. c®3

densometro. <vio. Scienco pri la
fizikaj ecoj de la aero.

aeronaut/oz Tiu, kiu veturas
en aerostato. ^iko. Arto k scienco
pri aerveturado.

aerop!ansO Aviadilo, kiu funkcias per
motoro k kies aloj estas fiksaj dum la f îugado. c®3

amfibia, flugboato, hidroplano.
aerosol/o. Suspensio de tre fajnaj, solidaj au

likvaj partikloj en gaso: Y antibiotikaj ~oj, virusaj
~oj; $£ atmosfera ~<y.

aerostat/oz *}- Aparato, generale sfer- au cigar-
forma, entenanta gason pli malpezan ol la aero, k
servanta por sin levi k veturi en la aero, o®3 aersipo,
balono.

aerostat!k/o Tiu parto de la mekaniko, kiu
pritraktas la ekvilibron de gasaj korpoj. csr
aerodinamiko.

afabl/a 1 ( iu ) Kondutanta placivole kun
agrablaj vortoj k komplezo: esti ~a al, kontraü iu;

aerometro.
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tri ~oj estas nekompreneblaj par mi, k kvaran mi ne
sciasx: sen povo kolero estas ridinda ~oz. — ajo,
objekto. 2 Tio, pri kio oni okupigas, kion oni faras
aü intencas fari : la ~o ne urgasz : mi arangis la
~on ; nun ni transim al la ~oz (diskutota temo);
saga tenas ~on, malsaga esperonz; la ne iras
glatez (— tubero), malsukcesis7 (— fiasko ): la
estas plenumitaz; tio estas alia ~o, konata
malnova ~oz: tio estas lia (koncemas nur lin );
havi ~on kun (trakti kun, pritrakti); vi kutimis havi
~on kun aliaj , mi ne estas tiaspeca! z\ ambail
lingvoj. kun kiuj vi ci tie havis ~on [ ... ] z. 3 Tio,
kio koncernas la privatajn aü publikajn interesojn:
tio estas stata ~o ; ministro pri interna] ,
eksterlandaj ~oj : religiaj ~oj\ zorgu pri viaj
propraj ~oj , plenumi la kurantajn ~ojnz. —rsvojago. 4 Tio, kio estas diskutata anta ü
jugisto(j): dé fendu ~on de vidvinox; havi ~on kun
iuz; kiam oni estas maljusta kontraü homo en lia
juga [... ] z; mi esperas, ke mia ~o venos
baldaü antaü la tribunalon; krima, sensacia ~o. usr
proceso. 5 Tio, kio estas diskutata inter proponanto
k postulanto: negocaj ~c>/ estas severajz\ ludo
aparté k ~c; aparté7' : tago festa—for ~oj! z\ sen
ordo en ne ekzistas prospéra7 : ne taügas la vero
por komerca ~oz.6 La E-a movado: rapide kreskas
la ~oz\ se ni ne observos severan ordon k
disciplinon, nia ~o baldaü percosz; mi forme/as de
mi cian oficialan rolon en nia ~oz. ^isto 1 Tiu,
kiu okupas sin pri negocaj ~oj. 2 Tiu, kiu prizorgas
administradon de ies havajoj.

aferez/o A Procedo k rezulto de forlaso de unu
aü pluraj fonemoj aü silaboj en komenco de vorto
(ekz. Tonio anst. Antonio, Zabet ^ anst. Elizabeto ).
m- apokopo.

afgan/o. Civitano de (A)~io. (A)~io, ~ujo,~lando. Regno en C Azio (Kabulo).
afid/o b Malgranda insekto { Aphis k parencaj g-

oj) el la ordo de hemipteroj. kiu suças sukon de
pianîoj. SIN. planîlaüso. ^edoj. Fam. (Aphididae )
de insektoj el la ordo de hemipteroj, subordo de
stemorinkoj, al kiu apartenas la ~oj.

afidavit/o E3 Oficiala deklaro, kiun eksterlanda
posedanto de valorpaperoj aldonas al la pagebligint-
aj kuponoj, por eviti pagi la kuponimposton.

afiks10 A Morfemo, lokiganta antaü (prefikso),
post (sufikso) rad. aü interne de gi (infikso), por
formi novan leksikan unuon. tsr derivilo.

afin/a 1 Prezentanta similecojn de strukturo,
humoro, karaktero ks. 2 ^ b Sistematike parenca:
eruko estas ~a al brasiko. 3 ® Kombinigema: fera
estas al sulfura, hidrogeno al oksigeno. 4 /V
Facile kolorigebla, solviganta, sorbebla, altirigema:

(K) akvo~a, akvo-ne~a substanco (Vd akvo ): V
acid~a granulocito (facile kolorigebla per acidaj
koloriloj, ekz. eozino); f nerv~a viruso. B®* trop] 5
A a ) ( pp transformo ) Konservanta rektojn k
paralelecon inter tiuj ci. b) (pp spaco) Ri lata al ~aj
transformoj. ~i (ntr) Esti ~a (al), ~eco. Propreco
esti ~a : du substancoj povas montai apartan
kernian ~econ\ «La elektaj ~ecoj» (altirigemo inter
du samkarakteraj homoj) estas wmano de Goeto.

afinaci/i (tr) Purigi likvan metalon. ~0.
Metalurgia procedo, konsistanta en la sangado de
krudfero en stalon pere de oksidigo de la kromaj
substancoj (aldonado de oksidoj) en Martin-forno.
c® pudli, raftni.

afis/o (evi) = aftdo.
afis10 1 Sciigo al la publiko, presita sur papero k

ordinare gluita sur muro, kolono ks: teatra ,
reklama, balota ~o\ ~tabulo. nsr avizo. — ~homo.
2 g Publika mesago en komputila reto. e®
retnovajoj. (tr) Sciigi per ~o: tiu magazeno ~as
grandrabatan vendon; malpermesate ~/7. ^ejo S
Sekcio aü forumo por ~oj 2. B®3 bultenejo. ~iStO.
Tiu, kiu surgluas ~ojn.

atIikt3i ( tr) Ka ü zi severan kordoloron : sia
konkurantino ~is sin k tre incitis sinx : mi scias, ke
mia malgojo vin sincere ~asz\ mia pathno estis tre
r^ita , ke la variolo min tiel terure malbeligisz;
revivigi la koron de la ~itojx. c® cagreni, deprimi.~0. Sento de iu ~ita: sur la vizago de M. aperis
mira , ~o k konfuzoz; mi ne volas fari al mi ~on pro
tioz. ~igi. Igi ~ita: kial tied ~igas via koro?x; kiu
~igos pri vi?z. B®5 zorgi. ~igo. Stato de iu ~ita:
sia patro perdis sian oficon , k de ~igo li
malsanigisz; ni ne konsumu niajn korojn per vanaj
~igoj!z. K® melankolio.

afoni/o Y Senvoceco pro malsanigo: plena,
nekompleta ~o. — afazio.

aforism10 c§> Konciza, sencorica eldiro,
esprimanta principon aü penson rilatan al science,
arto, moro aü kredo: juraj ~oj; Hipokrato esprimis
sin per ~oj. —- aksiomo , maksimo. proverbo,
sentence.

afrank1 i (tr) Antaü pagi la sendokostojn de letero
aü pako: ne sufice ~ita letero; per memoriga
postmarko.**O 1 Ago ~i. 2 La difinita sendokosto
pagota : kiom kostas la por ci tiu presajo?\
punpago pro nesufica ; la korespondo kun
soldatoj estas sen~a.

Afrik8o. La kontinento sude de Eüropo: Nord-
~o, Mez-r^o, Sud-~o. ~a. Rilata aü apartenanta al
~o: la ~aj regnoj ; la ~aj bordoj de maroz. ^ano.
Loganto en ~o. B®5 arabo, negro. Centrée. Regno
en C ~o ( Bango). Sud-^o. Regno en la plej S
parto de ~o (Pretorio)

afrikans/o A Lingvo de la nederlanddevena
gento de S-Afriko.

afrikat/o A Kombino de plozivo k frikativo, ce
kiu ploziva alteno estas sekvata de frikativa forteno
(ekz. en E.: c, c, g ).

Afrodit/ow O Helena diino de la belo k amo.
Venuso, Istar. (a)~0 ^ G. { Aphrodita) de anelidoj el
la klaso de poliketoj; mallongaj dikaj vermoj kun

r^ jQ

1) afido. a) stadiformokun flugiloj; b) sen flugiloj
(b). BAKER k TURNER. 2) afrodito. FAUVEL, 1927.
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belkoloraj ketoj flanke k kun dorso kovrita de dika televido. K® dialogo. realtempa. kontratwi
tavolo da harsimilaj ketoj; vivas en slima aü sabla en kontraüa direkto: kontraü~antajfortoj.kurwi1
marfundo ce la bordoj. K® nereido.

afrodizi/o Y <§ Eksciteco de la seksorganoj. internan militon. 2 ~i en unu sama direkto: du~iga. Estiganta ~on. ~iga}o. Substanco, kiu fortoj kiuj kun~as adiciigas. mis^O H* ~o farata
estigas ~on. mal^O, ne~0. Pli-malpli kompleta erare pro kaüzo, kiun la ~anto ne konscias, anst. la
manko de seksa ekscitigo. c® nimfomanio , intencata ~o, ekz. misprononco, mislego,
satiriazo. mislokado. ne~a Imaginara; karakterizanta la

aft/o7 Y 1 Sendangera ulcereto de la busa neaktivan komponanton: ne~a kurento, ne~a
mukozo. 2 Febrodona svelajo ce la buso, mamo k povumo. ne^ema. Ne inklina ~adi. n®1 inerta ,
piedo de kelkaj bestoj, bovoj, porkoj, safoj: langvora, maldiligenta, malvigla. re~i 1 Estigi
epidemio. respondan au reciprokan ~on; ~i sur la canton: ili

afUSt10. Portilo de kanono au masinpafilo: re~as unu sur la alian ; tiraneco re~as sur la
~ovosto (per kiu gi fiksigas en la tero). tiranon\ <$ re~i al stimulo per movigo. 2 Respondi

al ekstera ekscito, stimulo: ne lasu vin deprimi:
re~u!; kiel li re~is al tia sciigo?; ni devas re~i al
tiu propaganda. 3 ® Reakcii. re^O 1 Returna
efiko de io, sur kion io alia efikis: ni ne pavas lasi
tiun provokon sen re~o\ la atmosfero saturita de
intergenta malpaeo per neevitebla natura re~o
naskis la E-isman movadonz\ la tempo de re~o ($
la daüro inter la ekscito k la respondo). reakeio.

Samcele kunlabori: ciuj partioj kun~is por eviti

ag/l (ntr) 1 Eksterigi siajn kapablojn ; uzi siajn
fizikajn aü mensajn fortojn, por produkti ian efikon:
lasu min nur ~i!7-; kiu bone ~as, timi ne bezonasz\
kiu r^as afable, vivas agrable7; ~/ juste7' , noble ,
malprudente7, nesingarde, kun koleroz; se vi tiel
~os, vi estos gramatike tute pravaz; tiel ~as la
cefaj eüropaj lingvoj. CJT fari. 2 Konduti iel kontraü
iu, trakti iun iamanicre: ~i afable kontraü iuz; ~u
kun aliaj, kiel vi volas , ke oui ~u kun viz; kiu povus j 2 (K) Reakeio 3. 3 ~o en la mala direkto: la lego
supozi , ke s-ino H. iam ~os kun vi en tiel kruela pri ~o k re~o. 4 La efiko de la kuplo inter du
maniero! z. 3 ® Efiki sur : kloro ~as sur cirkvitoj trapasataj de periodaj kurentoj, kiuj povas
hidrokarbonojn; la forto ~as sur la pezoccntron; du influi la naturon de la osciloj; la rezulto de la kuplo
fortoj, kiuj ~as en malaj direktoj. ~o 1 Ekstera inter la enmeto k la elmeto de amplifa cirkvito, per
montro de ies forto aü kapablo: konigas birdo laü j kiu la enmeta tensio sangigas k rezulte sangas la
flugo k homo laü ~o7\ vortojn spam, ~ojn famz\ i valoron de la elmeto. re~0 de î nduktato La
diru al mi vian kredon k montra gin al mi en viaj magneta re~o, rezultanta el la paso de kurento en la
~ojz ; post ciu r̂ o venus la tempo de pagoz; la volvajoj de la induktato de elektra masino.
( A )~oj de la apostolojN ; gi estas de BeHalo7. kontra ü a re^O ^ Reakeio 2 . re^anto ®
e® akto. RIM. Inter ago k faro ekzistas tiu nuanco, ! Reakcianto. retro^i. Efiki per retro^o. retro~o t
ke per ago oni akeentas la intencitecon a ü la j A Re~o kontra ü a al la efiko de perturbo de
eksteran aspekton, dum faro altiras la atenton plie al \ fenomeno: nerva, hormona retro~o. SrN. retroefiko.
konkreteco. 2 Generala ideo pri efikprodukto: se mi' j B® retroreguligo. 2 O Re~o automate estigata de
parolas ne pri la de ekokupo mem, sed pri la perturbo, k kontraüa al tiu ci: termostato funkeias
staro, en kiu mi trovigas [...]z; verbo de ~o\ la laü la principo de retro~o. sen^ado. Plena
demand!. 3 Fizika grando égala al integralo de manko de ~ado. n®1 dormo, nenifarado, malvigleco.
energio laü tempo: la ~kvantumo de Planck indikas superre^o V Metodo de amplifo per re~o, uzata
la skalon de kvantumaj eftkoj. 1 Rilata al ~o: en la pratempaj a ü nunaj hiperfrekvencaj
~a substantivo. 2 (pp alterna kurento) Reala radioriceviloj. jug~ado. Proceduro.
komponanto de grando en gia kompleksa formo: aga/o ï Otomana oficiro aü statoficisto.
r̂ a kurento ; ~a povumo. ^ado 1 Longa aü ripetita agac/o. Malagrabla nervincita sento, kaüzata
~o; serio, komplekso da ~oj: mia maniero de ekz. de acida frukto, de akuta bruo ks. (tr) Kaüzi
~ado ne kontentigas viré7; havi plenan liberecon de tian senton : Dio mangon donacis , sed la dentoj
~ado7\ ilia ~ado estas dangerega por nia afero7\ ; ^as7\ frotado de kretpeco sur vitro ~as\ la patroj
socia ~ado\ ~ada komitato. — plenumi , j mangis nematurajn vinberojn k la dentoj de la filoj
ekzekutivo. 2 La tuto de la ~oj, konsistigantaj j ~igisx. B®5 iriti.
literaturan rakonton: loko de ~ado: arbaretoz; la j agam/o 8 G. (Agama ) de reptilioj el la subordo
komplika malrapida ~ado de tragedio. e® sceno. j de lacertuloj, karakterizataj de egalaj skvamoj, kiuj~antO (g) Y Substanco, kiu efike ~as. —4 j formas oblikvajn liniojn sur la korpo, de plata kapo
agento. stresa ~anto. Ciu ~anto, kiu trudas j k de fortaj membroj; vivas en la varmaj landoj.
novajn kondicojn al la organismo: malvarmo, \ ~edoj. Fam. ( Agamidae) de lacertuloj, al kiu
akeidento, veneno, emocio ktp estas stresaj ~antoj. ; apartenas ~o, drako k.a.
~ema. Inklina fari ~ojn. s® aktiva, diligenta, j Agamemnon/o Mita rego de Argo, estro de
vigla.'vigi. Fari, ke iu ~u, lasi libéré ~i: mi plene la helenoj dum laTroja milito, kiu oferis sian filinon
~igos mian koleronx. inter^i. Efiki aü influi al si | Ifigenion k estis murdita de sia edzino
reciproke: la ideoj internas', oni internas kun aliaj ! Klitemnestro; protagonisto en tragedioj de Eshilo,
uzantoj. interna S Ebliganta a ü rilatanta j Seneko k.a.
amba üdirektan komunikadon kun uzanto dum j ©agami/a (evi) 1 = nesekse reproduktiganta. 2
funkeiado: interna komputila sistemo; interna ! = neseksa, senseksa.



54 agioagamio

©agami/o b Sp. de birdo (Psophia crepitans ) el
la ordo de gruformaj, vivanta en S Ameriko.

agap/oz 1}* Komuna mango ce la unuaj kristanoj,
primitiva formo de la komunio.

agapant/o «4* G. (Agapanthus e! aliumacoj) de
plurjaraj herboj kun rizomo, kun floroj en umbeleca
infloresko sur longa tigo k kun alaj semoj; 9 sp-oj el
S Afriko. i .a. A. africanus pororname kultivata.

agar/o. Mil de agaragaro, uzata en kuirarto,
biotekniko k.a..

agaragar/o ® Gelozo.
agarik/oz dff G. (Agaricus el ~acoj) de

ombrelfungoj kun ringo k kun liberaj lamenoj unue
rozaj, poste brunaj, finevolue nigraj, ne likvigemaj;
kosmopolita g. de c. 200 sp-oj, pluraj mangindaj,
ekz. la duspora ( A. bisporus; campinjono).

kuiritaj, i.a.: Amerika ~o (A. americana), el E
Meksiko, naturigita en S Eüropo, N Afriko k ec
parto de Azio; sisala ~o ( A . sisalana ), el E
Meksiko, liveranta sisalon. n® jukao. — aloo.
~brando. Tekilo. ^a. Rilata al ^o: ~a fibro,
kanabo (H® sisalo), vino (SIN . pulko).

agend/oz. Kajero, en kiu oni notas je ciu tago la
farotajn aferojn.

agent10 1 Persono, komisiita de iu, por
konstante fari ion: administra, diplomatia ~o. 2
Tiu , kiu reprezentas personon au firmon en
komercaj aferoj: kiu. estas via ~o en Parizo? êjo.
Oficejo, regala de unu au pluraj ~oj: teatra ~cjo‘,
patent~ejo, vojagr^ejo. inform êjo, novaĵ ejo.
Entrepreno, liveranta informojn al gazetoj k aliaj
amasinformiloj.: statu, privata , faka inform~ejo.
svat /̂ ejo. Komerca entrepreno, kiu faras
svatadojn.

agentur/o 0: Rajto pri komerca reprezentado
de unu au pluraj specoj de varo: U bavas ~ojn en
sukero, en Porlovino, en libropapero.

agerat/o ^ G. (Agératum el asteracoj), parenca
al eüpatorio, de arbustoj k de unu- k plur-jaraj
herboj kun bluaj, purpuraj, rozaj au blankaj
kapituloj: 44 sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj
pororname kultivataj.

agit2» (tr) 1 Varbi por politika, sociala, religia ks
celo, ekscitante la senlojn : ~i la popolamason
kontraü la rego; (abs) tio farus la impreson, kvazaü
mi hasite ~as kontraü tiu au alia partio7-. c®
propagandi , polemiki. 2 Naski en animo sinsekvajn
sentojn, kiuj gin malkvietigas: sia spirito estis ~ata
de mallumaj antaüsentoj. ~~+ maltrankviligi, skui. 3
® Skui likvon, ne movante la ujon. ~adi. ~i
kutime au longatempe : ciu E-isto havos la plenan
eb/on frutempe ~adiz. âdo. Agado de tiu, kiu

agav/o G . ( Agave el ~acoj) de grandaj ~as : li komencis vastan sisteman ~adon per
plurjaraj plantoj kun longaj karnecaj, fibraj folioj publikaj paroiadojz\ ili penas renversi ( ion, kion
ofte elbazaj, meze de kiuj en malfrua ago de la kreis la kongresoj , k per fîanka ~ado krei ion
planto elkreskas plurajn metrojn alta pedunklo de novanz\ sub la influa de antaükongresa ~ado7-. c®
infloresko mullaflora ; post la florado la planto
mortas: pli ol 100 sp-oj el Ameriko, pluraj uzataj
i.a. por fibraj, por suko utiligata en la fabrikado de
pulko k tekilo k por burgonoj k floroj mangataj cilindra magnéto, kovrita de plasto (teflono) k

rapide turnata per ekstera motoro kun magneto;
uzata por ~i likvojn.

agl/0 1 b Granda rabobirdo (Aquila k parencaj
g-oj) el la fam. de akeipitredoj, kun kurba beko k
akra vido: la ~o estas rigarda!a kiel la rego de la
birdoj; trumpetas\ kie ajn estos la kadavro, tien
kolektigos la ~ido, ~ino , ~ones( o. E®
harpio, vulturo. 2 Ties figuro, uzata kiel milita
emblemo: la romaj, la napolconaj ^oj (armeoj). 3
y Ties figuro en frontpozo kun etenditaj flugiloj: la
Prusa ~o; la Austria dukapa ~o. 4 (f) Homo kun
ire penelranta inteligento: li ne estas ~oz (—pulvoro). (A)~0 Ekvatora konstelacio ( Acfuila ).
imperia ~o. Sp. de ~o ( Aquila heliaca). rega

agavo. 1) Agave cochlearis : a) senflora planto ~o. Sp. de ~o ( Aquila chrysaetos). ~a 1 Rilata al
kun elbazaj folioj : b) maljuna planto kun alta ~o(j): krio. 2 Simila al tiu de ~o:~Q rigardo;
infloresko. 2) Amerika ~o : a) floro k butono; b) j ~a (hoka) nazo; ~a rapidecox. bot/v-o b Sp. de
frukto; c) sekcajo de frukto; c) semo. Bg.

agariko (bazidiujoj de
duspora ~o) : a) piedo
(SIN. stipo); b) ringo;
c) ôapelo; ê) lamenoj.
F.

agat1 o© Mineralo, var. de kalcedono laüzone
diverskolora, uzata en juvelarto.

agatid/o dfr G. ( Agathis, sin. Dammara , el
araukariacoj) de koniferaj, generale monoikaj arboj
kun fortika trunko, verlicilaj brancoj k kontraue
duopaj au alternaj folioj lancetformaj au longe
ovalaj, mallonge petiolaj; 20 sp-oj hejmaj de
Sumalro gis Nov-Zelando k Figioj, kelkaj kultivataj
por ornamo, por ligno k/aû por helkolora rezino
uzata por produktado de speco de kopalo. i.a. kaürio
k damaro. aüstrala ^O. ( A . australis ). Kaürio. R®
araükario.

kampanjo. ~igo f Malsaneca ekscitigo de la sensoj
au sentoj. ~ilO ® Stangeto, generale vitra, por ~i
au kirli likvon. magneta ~ iio ® Malgranda

~o (Hieraaetus pennatus). fi§~0 b Pandiono. eta



Aglajo 55 agrabla

kri'vO b Sp. de ~o { Aquila pomarina ). granda
kri/vO b Sp. de /N/O ( Aquila clanga). mar~o b
Haliaeto. niz~o b Mediteranea sp. de ~o
( Hieraaetus fasciatus ). rab~0 b Sp. de ~o (/\.
rapax).serpent~o b Cirkaeto.

agorafobi/o f Psika perturbo, karakterizata de
senkaüza timo antaü specifa situo en la spaco. rar
fobio.

agord/i ( tr) 1 j* Starigi la gustan rilaton inter la
sonoj de instrumente au de pluraj instrumentoj de
orkestro: la violonisto ~is sian violonon ; ce cimbal'
(zimbalono) du lernantoj ~as nave kordojn, provas
ilin zumeG ; en la kapo de violono estas ~aj kejloj.
2 ^ Algustigi cirkvilon, por ke gi funkciu la ü la
dezirata frekvenco: radioricevilon. 3 (f) Vibrigi
la kordojn de ies animo en difinita maniero: dim,
frateto, eu ne la mizero vin del ~as? z ; ree si ~is la
vizagon severeG; tiuj mensogoj ~is vin maljuste
kontraü li. 4 ë Elekti konvenajn valorojn por la
parametroj, kiiij difinas la funkciadon de komputila
programo: ~i novan programon. instali. /vO 1 }.

Gnsta rilato estigita inter la diversaj sonoj de unu au
pluraj instrumentoj: la de via tria kordo estas
malgusta. osr akordo. 2 V Egaleeo de frekvenco de
la osciloj en du kuplitaj cirkvitoj: akuta ~o (per kiu
ciu sendostacio estas subtile ~ebla inter tie najbaraj

aglomer/iz (tr) Kunigi en densan, nedisigeman limoj sur la staciplato); unuturnila ~o (en kiu la
mason per premo au varmigo: ~itaj karbobrikoj; reguliloj por la diversaj altfrekvencaj cirkvitoj estas~ajo de lafo ; ~ panclo, ~plato. EST brecio , grupigitaj k moveblaj per unu sola turnilo). 3 (f)

Emo, humoro: doni al la interparolo pli ciutagan
en unu ~onB ; tia politika situacio kreas ~ojn momente

malfavorajn por nia movado. Kg’ tono. 4 c£b Speco
de rimo, en kiu samsonas nur la konsonantaj
elementoj, ekz. «ondo / abundo» au « post festo

morfemojn leksikajn k gramatikajn. SIN. alglui. venas fasto». asonanco. ~igi. Igi ~ita : lia
(pp lingvo) Karakteriza por lingvo, kies vortoj animo_ ~igis piez. ~ilo 1 Levilo, provizita per ingo
konsistas plejparte el morfemoj sensangaj au kun por turni la ~ostiftojn. 2 (evi) = sonforko. ~istO.
regulaj varioj: E. estas la tipo perfekta de ~a Tiu, kiu profesie ~as la instrumentojn : ~isto de
lingvo. ~ino ® ÿ (kn) Sera antikorpo, kiu ~as piano, al*vi. Igi taüga per ago simila al ~o: si ne

kapablis al^ i sian vocon [ ... ] al la tonoj de
almozpetadoz. mis^i 1 Malguste ~i muzikilon. 2
V Tie! ~i cirkvilon (ricev üon ktp), ke gi ne funkcias
laü la dezirata frekvenco. 3 (f) Malbonhumorigi.

agr/o. Kulturata kampo. — ^okulturo. ^aro.
Kamparo, rigardata kiel rimedo produkti nutrajojn.~ara z. Rilata al ~aro : ~ara krizo, programo,
lego, r̂ ara konflikto (pri posedrajtoj de la ~oj).~aruloz. Homo, laboranta en ^aro. vsg agrikultur-
isto, kamparano.

agrabl/a. Plaça k plezuriga: esli ~a al, por
in7-’, r^a vizago, vizito ; tio estas la juveloj kiaj estas
~aj al la koro de kantantoz; pli bona estas vorto
qfabla. ol kuko ~az; ~a estas gasto, se ne longe li
restasz. ^e. En ~a maniero: si kantis ~e, sed ne
ciam guste ; estas al mi tre ~e, ke mi havas nun la
okazon sa/uti vin7- ; estus al mi ~e , se vi volus
komuniki mian leteron al s-ro S.z. ~ajO. Ago, afero
~a: fari al in ~afonz. ~eco. Eco de iu, io ~a: mi
guis la ~econ de lia konversacio; sento de ~ecoz.
~igi. Fari ~a : kiel oni distrigu , k vivon al si
~igu.,G. mal~a. Ne kontentiganta ies guston au
emojn ; gene impresanta : mal~a odoro, voco ;
mal~a renkonto , surprizo ; ne uzu la vorton
«majstro» , kiu estas al mi tre mal~az; la grandan
malutilon k diversajn mal~ajojn, kiujn donus mia
neveturado (Genevon ) mi vidas tro bonez ; la
mal~econ de via ceesto mi devas lamen elporti.

2

agio. 1) ~o 1 : la rega ~o; DH (a : kapo. E ). 2)~o 3: la Austria, dukapa ~o.

Aglaj/o O Unu el la tri Gracioj.

konglomeri.
aglutin/iz (tr) 1 ® ^ Kunigi gluante

mason : la sero de la grupo A ait B la
sangoglobetojn de ciu alia grupo ; ~a jo da
bakterioj. B® glui. 2 A Formi vortojn, kunmetante

antigenon.
agnat/o tit Familiano el la vira devenlinio. osr

kognato.
Agni/o 0 Dio de la fajro en la Vedoj. -4 Vesto.
agnosk/i (tr) Dekiari oficiale rajtigita: nur kiam

E. estas formale ~ita de plej multaj registaroj, ni
povos ekpensi pri sangoj; rajton, rekordon pri io
(B®' adopti , promuIgi ) ; (f) dekiari (ion, iun) gusta,
aprobinda (KS" konfesi ).

agnostik/a O Rilata al ~ismo. 'vismo. Noetika
doktrino, laü kiu esenco de fenomeno ne estas
kognebla. ~ulo. Homo, kiu opinias, ke oni nenion
povas kogni pri la ekzisto de Dio au diajo. ES*

ateisto.
agnozi/o f Perturbo de la sentuma (tusa, vida,

aüda) rekono de objektoj aü de formoj, kaüzata de
cerba malsano. Kg' ikto.

agoni/i (ntr) 1 Suferi la lastajn dolorojn antaü la
morto: prenu thin ci glavon, li diris ~antez ; saturi
la kreskajojn ^antajn de 1' soifoB ; senfortigita , kun
malsana korpo k ~anta spiritoz; prego por la
r̂ antoj. 2 (f) Esti tuj finigonta: tiu brila epoko nun
~as ; la somera tago ~is. eg* aütuno, kaduka,
krepusko. Dolorplena lasta batalo de mortanto
kontra ü la morto: k estante en ~o, li pregis pli
fervoreN.

agor/o juH Placo en la antikvaj helenaj urboj. ns*

forumo.
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ne~a. Ne konforma al ies gustoj: ta uzado de «vi»
(anst. «ci») sajnas ne~a nur en la imua tempo7.

agraf10 1 Metalhoketo, kiu, enigante en ringeton
(~ingon), kunfiksas du randojn de vestajo au tuko.
2 Simila ilo, servanta por teni fermitaj la du kovro-
platojn de libro, la du fmojn de koliero. 3 Simila ilo,
uzata por kunfiksi plurajn paperfoliojn, la randojn
de vundo ks. es? buko, pinglo, vinkto, zipo. 4 A
Supersigno en la vjetnama lingvo kun la formo de
senpunkta demandosigno. ~i (tr) Kunfiksi per ~oj
/ au 2: ~i robon , kolieron. '-ilo. Aparato por
kunfiksi per ~oj 3: oficeja, bindista, kirurgia ~ilo.
^ingo. Ringeto, en kiun enigas ~o. mal^i. Mal-
fiksi. eligante ~ojn el ~ingoj: mal~i sian jupon.

agrafi/o Y Organika perturbo de la kapablo
skribi. irsf aleksio.

agreg/i (tr) Kunigi per nekemiaj fortoj: la tri
statoj, kiel ta materio estas ~ata. estas la gasa , la
likva k la solida. ^ajo Amasigo, kuntenata per
nekemiaj fortoj.

agregaci/o 1 En Francio, plej alta konkurso por
dungo de liceaj au universitataj instruistoj: ~o pri
filozofio , pri matematiko. 2 Rango de sukeesinto en
tiu konkurso. ~ulo. Persono havanta tiun rangon.

agregat/oz. Agregajo.
agres/i ( tr) Ataki kiel unua, ne estante mem

minacata de atako. ^a. Rilata al ~o: ~a tono ~aj
riprocoj. ~ema. Ciam prêta ataki, ec ne provokite.
'vemo 'P Tendenco ataki, eu por senti au elmontri
superecon, eu por kompensi mankon, eu reage al
frusligo. ~iva. ~ema; kapabla krei au sajnigi ~on:
eviti cion ~ivan!7.

Agrigent/o. Antikva urbo en Sicilio (13°30’E,
37° l 7'N).

Agrikol/o. Romana vira nomo.
agrikultur/oz. Agrokulturo kune kun Ciuj

farmorilataj okupoj (bredado de birdoj. bovoj k.a.).
Kg" hortikulturo, arbarkultivo. ~ÎStO. Praktikanta
fakulo de ~o. i®" agrarulo, kamparano, agronome.

agrimoni/o ^ G. ( Agrimania el rozaeoj) de
herboj kun lanugaj, plume kunmetaj folioj, kun
longforma grapolo el flavaj, mallonge pedunklaj
floroj, havantaj daüran kalikon, kiu cesupre portas
multajn hokajn dornetojn, aikrocigantajn al bestoj;
la floroj k folioj estas adstringaj; 15 sp-oj el la N
hemisfero k C k S Afriko, i.a. A. eupatorium.

Agrip/o. Romana vira nomo. ~ino. Virina
nomo. i.a. de la patrino de Nerono.

agronom70 Sciencisto pri ~io. ~i1o. Scienco
au teorio de terkulturo, precipe de agrikulturo en
vasta seneo k kelkafoje inkludanta ankaü hortikultur-
on k arbarkultivon: ingeniero de ~io (diplomito el
~ia altlernejo au universitato, formita precipe por
teknika konsilado en la praktiko) ; magistro de ~io
( plej altgrada diplomito el ~ia alternejo au
universitato, formita precipe por scienca esplor-
laborado). ~ia. Rilata al ~io: ~ia altlernejo; ~/Vv
eksperimentostacio.

agropir/o 1 G , ( Agropyron el poacoj) de
plurjaraj herboj kun spiko el spiketoj unuopaj sur
ciu nodo de la akso; c. 15 sp-oj el la mezvarmaj
regionoj. 2 (ark.) = elitrigio k parencaj g-oj.

agrostem/o ^ G. ( Agrostemma el kariofilacoj)
de du unujaraj Mediteraneaj sp-oj de herboj; pli
konata sp., A. githago, kun violrugaj floroj k nigraj,
venenaj semoj; grenkampa trudherbo hejma en la
Mediteranea regiono, sed disvastiginta al la preskaü
tuta mondo anta ü gia nuna malaperemo pro
vastskala uzo de herbicidoj: disigi la ~on disde la
tritiko.cr loio.

agrostemo : a) tigo ;
b) folio; c) pedunklo;
c) floro. C.

agrostid/o >4? G. ( Agrostis cl poacoj) de unu- k
plur-jaraj herboj el la mezvarmaj regionoj k tropikaj
montaroj; c. 220.sp-oj, kelkaj (ekz. A. capillaris )
utiîigataj por gazonoj, aliaj (ekz. A. tenerrima) por
ornamo.

agvara/o b Sp. (Chrysocyon brachiurus) de S-
Amerika rabobesto el la fam. de kanisedoj, kun tre
longaj membroj k grandaj oreloj.

aguti/o b Sp. ( Dasyprocta aguti ) de Amerikaj
mamuloj el la ordo de ronguioj, same granda kiel
kuniklo, sed havanta tre mallongajn orelojn k
voston, longajn krurojn k brilan hirtan hararon, k
rapide moviganta per saltoj.

ag/o 1 Kvanto da tempo, pasinta ekde la
naskigo de ekzistajo, au ekde la ekesto de io: li
havis la ~on de cirkaü 25 jaroj7\ en la ~o de 8
tagoj7 ; gi estis virino de meza ~o7 ; kia estas via
r^o vZ; kian ~on vi bavas ? z; ~o tro montra ne
estas plezura7\ la ~o de hundo, de kverko\ la ~o de
Luno (fazoj); de mililsipo. Kg" infano, ( mal )juna,
adoleski , adolto. — ~piramido, ~oprezidanto. 2 ©
Baza geokronologia unuo, responda al la stratigrafia
unuo etago: generale daüras 5-6 milionojn da
jaroj. —* geokronologio. ~a. Havanta ian ~on: mi
estas pli ~a ol vi ; esti 5 jarojn ~cr, ~ulo de unu
monatoz. ~i. Esti atinginta la ~on de: li nun ~as
sesdek jarojn. grandma 1 Pli ol iom maljuna. 2
(evi) = adolta, matur~a. Atinginta la plejon de sia
kresko k forto. infan^O. La tempo, dum kiu oni
estas infano. jar~a. Havanta la ~on de unu jaro:
pretigu jar~an safidon kiel bruloferonx\ jar~a
cevalo. matur~a. Adolta. neplen~a fa Ne
atinginta la ~on, poslulatan de la lego por gui ciujn
civilajn rajtojn. neplerweco. Stato de homo
neplen~a. plej^ulo x. Plej respektata ano de
komunumo pro sia ~o k sago. plerwa fa
Havanta la agon, je kiu la lego agnoskas al persono
la kapablon plenumi siajn rajtojn, responded pri siaj
agoj ks. plen~eco ô^Stato de homo plen~a.
profund~az. Tre maljuna. sam~a. Havanta la
saman ~on kiel alia: li estas sam~a kiel mi\ ne cio
sam~a estas ankaü samtempa', liaj sam^ uloj jam
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malaperis. temp~o. Ciu el la grandaj periodoj, per
kiuj oni dividas la historien k la prahistorion: la
temp~o de la tajlita stono ; revenigi la oran
tempr^on z. e®* ago 2, epoko, erao.

agi3o £ Diferenco inter la nominala k la efektiva
(laükurza) valoro de la mono; profita ce monsango.

agîot/i7 (ntr) £ Spekuli pri la prezosango de la
borsaj valorajoj au de varoj.

aha ! Interj., esprimanta la konstaton de io
atendata au suspektata: jeu venas la du advokatoj,
sinjoro! diris Clemency.—~/ ekkriis la doktoroz.

Ahasver/o. Nomo de la mita «eterne migranta
judo».

ahims/o. Frincipo de multaj hindaj kulturaj k
ideaj sistemoj, la ü kiu la homoj devas vivi sen
perform al aliaj vivantoj. ~a. Konforma al ~o:
lukto kontraü la imperiismo. ^ano. Adepto de ~o:
multaj r^anoj estas vegetaranoj.

Ahura 0 La plej alta dio en la zoroastra religio.
us* Mazdao.

ah! Interj., esprimanta fortan surprizon ,
beda ü ron : la poet ' similas iam al monah' kiu
malgraü multaj ho! k multaj ~! skrihas sanktan
lihronKp. ~i (ntr) Eldiri «ah», gémi.

Ahab/o 21 Rego de lzraelo en Samario (874-
853). —¥ hebel, Nahoto.

Ahaj/O. Homera nomo de Helenujo. ~ano.
Heleno.

Ahasveros/o II Hebrea nomo de la persa rego
Ksajarsa, helene Kserkso.

Ahemen/o. Mita prapatro de la ~idoj. /s/idoj.
La unua dinastio de la persaj regoj.

Ahen/o = Akcno.
Aheron/o. O Rivero en Hadeso, kiun oni ne

rajtis trapasi dufoje: pulvoreto, kiu vin tute silente
ekspedos irons la ~on7. nar Karono, Slikso.

aherontî/o = akerontio.
Ahil/o 7 c?o Mita filo de Peieo k cefa heroo de

ïliado. — (a )~a tendeno.
aidos/o ,9X Y Grava malsano, ka ü zata de

retroviruso (HIV), transdonebla per seksaj rilatoj au
persangaj injektoj, karakterizata de drasta malpliigo
au ec perdo de la imunaj reagoj.

Aiks/O. Nomo de pluraj urboj de Francio, i .a. ~o diris7', kia ~ penso povus resti ce vi , ti neis k tio
Provenca (5°27’E, 43°31’N ) k ~o-Banurbo ! devas suficiz; kiel ~ rica mi estas , mi J'arus pli

hone, se mi edzigus kun kampulinoz; la afero pli au
ailant/o 4(* G. (Ailanthus el simarubacoj) de malpli frue devas efektivigi , kiom ~ la inerciuloj

arboj, kun grandaj (0,5-1 m longaj), plume kun- hahilus kontraü giz\ kiarn ~ vi venos , mi vin
metaj folioj k kun flugilhavaj fruktoj (samaroj); 5 volonté akeeptos. B. post nedifinaj pron-oj au adj-
sp-oj hejmaj de Azio gis Aüstralio, i.a. A. altissima, oj: ili deziras , ke ni faru iun ~ decidon z, iu ~
naturigita en N Ameriko k C k S Eüropo, pasintece poseclanto de bieno donas al siaj brutoj konvenan
kultivata por bredado de sp. de silkraüpo (Samia mangonB; kial si forlasis tiun lokon, en kiu si havis

! ian eb/on, por ion ~ laborenspezi ?z; iam iel
! sed venu, mi petegas! RIM. Z., pro emfazo, ofte uzas

air/o 4^ G. (Aira el poacoj) de unujaraj herboj j ce ajn la rilatajn pron-ojn kun la senco de nedifinaj:
kun 2-floraj spiketoj en paniklo ; c. 10 sp-oj el j ellernante kiun ~ lingvon. mi konsenlas akeepti
Eüropo k la Mediteranea regiono, plejparte sekejaj k kian ~ pagon, sed tre malofte la rilatajn tabeladv-
sablejaj, kelkaj (ekz. A. elegantissimù ) kultivataj ojn anst. la nedifinaj. '̂ a. lu ~ arbitra: ~a nombro.

~e... ~e. Konj-a paro, per kiu esprimigas la plena
indiferenteco de elekto inter du ebloj: k nun vi
povas legi , promeni. ~0. Io homo
senhelpa ne restas pri futura ^ . ^IstO. Homo

plejparte sukulentaj herboj, sed ankaü arbustetoj k
tufarbustoj; precipe S Afrika fam. de c. 1850 sp-oj
el c. 128 g-oj, i .a. ~o, litopso, mezembrianto k
tetragonio.

aj! Interj., esprimanta vivan doloron: pingloj, je
kiuj oni pikigas: oni ekkriasz. ^i. Ekkrii pro
doloro.

Ajaks/oz. Helena vira nomo, i.a. de du herooj en
ïliado.

ajapan/o 4k G. ( Ayapana el asteracoj), tre
parenca al e ü patorio , de 14 sp-oj el tropika
Ameriko, i.a. A. triplinervis, tufarbusto, kies folioj
estas uzataj por tizano servanta kiel te-surogato.

ajatoi/o C Honortitolo de la plej gravaj religiaj
cefoj de sijaismo.

ajl/0 4^ 1 Sp. de aliumo ( Allium sativum ),
plurjara legomo kun specifa odoro k gusto, kun
folioj similaj al la poreaj k kun akragusta bulbo;
uzata por spicado k medicino. væ ampeloprazo,
cepo, poreo, saloto, senoprazo. 2 La bulbo de
~o / : safrostajo kun ~a 1 Entenanta ~on: ~a
saüco, r̂ olea saüco. 2 Karakterizata de odoro au
gusto de ~o: // elblovis ~an spirajon. ~i Y (tr)
Spici per ~o: kaprinfemuro ~ita. ~obu!bo = ~o
2. ~0fO, ~obuibero. Bulbero de ~o.

ajlo : a) bulboj; b) tigo; c) folio ; c) spato; d)
infloresko. C (b-d) k VA (a).

ajn. Partikulo, esprimanta generalan k insistan
nedifinitecon, k almetata: A. post rilataj pron-oj au
adv-oj: kiu ^ tion diris al vi , estas ma!saguioz; la
spertaj E-istoj skrihas per stilo preskaù simHa. al
kiu ~ nacio ili apartenas’, mi mensogis, kion ~ mi

(5°54’E, 45°4 l ’N ).

cynthia).
ain/o = ajnuo.

por omamo.
aizo/o 4f* G. (Aizoon el ~acoj) de 11 sp-oj de

plurjaraj herboj el Afriko, SU Azio k S Hispanio.
~acoj. Fam. (Aizoaceae ) de dukotiledonaj planta ), i
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sen principoj, gvidlinio ati logiko en sia konduto au
siaj paroloj: «La Kancerkliniko» , gazeto ~ista.

ajnu/o. Ano de gento, loganta en nordaj insuloj
de Japanio.

ajug/o G. (Ajuga el lamiacoj) de plurjaraj
herboj kun kruce kontraue duopaj folioj k kun
sajnverticiloj el aksclaj floroj sidaj au preskau sidaj;
c. 50 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de la Malnova
Mondo, kelkaj Jardene kultivataj.

Ajun/o. Cefurbo de Okcidenta Saharo
(13° 12’ U. 27°09' N ).

ajut/o O Tubeto au specialforma aperturo, ekz.
en nebuligilo au vaporcilindro, lutita al la fino de
tubo k seryanta por reguligi la elfluon de likvo au

esencan konstantan econ de la priparolatajo, dum la
dua signifas nur, ke ia ~o havas ian okazan
neesencan econ, ekz.: ne estas nov^o, ke nova
plaças; siaj bel^oj superbrilis la belajn ~ojn
Cirkaü si ; tin ~o estas malpura, sed gi ne estas
malpur~o.

ajur/o 1 Strio, farita per eltiro de pluraj
vefteroj au varperoj, en kiu la restintaj fadenoj estas
diversmaniere orname faskigitaj: tajli ~ojn en
littuko, en tablotuko. 2 Simila strio, farita per
eltondoj. ~a. Prezentanta ~ojn: ~aj virincemizoj;
Zonjo surmetas ~ajn strumpetojnG, ( f ) la
silueto de la Ejfelturo. (tr) Fart ~ojn en teksajo.
mis~o. Difekto en trikajo, ekz. en virina strumpo.

a.K.. Mil de antaù Kristo. — erao.vaporo.-aj/. I - Suf. esprimanta: 1 konkretan objekton,
koncernatan de la rad.: bon~o, bel~o, neces~o,
mangebl~o, uz~o (ciu uzata objekto au ilo) ;
kav~o, arane~o, francr^o, cirkau^o, krom~o; arbustoj k arboj kun duoble plume kunmetaj folioj,
sensenc~o. tol~o (io el tolo), lign~o, fer~istoj k kiuj estas anstataüitaj de filodioj ce multaj sp-oj, k
kupr~istojx. 2 eksteran manifestigon de ago au kies stipuloj estas anstataüitaj de domoj ce iuj sp-oj;
sento: flu^o (io fluanta ) ; skrib~o (io skribita): c. 1200 sp-oj e! la varmaj regionoj, pluraj kultivataj
konstru~o , veget~o , akir~o\ okazint~o\ por omamo en la mildaj regionoj, aliaj por valora
enteksit~ox\ kreot~o; amik~oj, pork~oj, azen~oj, ligno: branceto de estas unu el la framasonaj
infan~o (agoj indaj je amiko, porko, azeno, simboloj. c®’ mimozo, robinio. Farneza ^O.Sp. de
infano); fierind~oz, abomenind~oz. 3 (post rad-oj ~o ( A. farnesiana ), arbusto el S Ameriko, kultivata,
montrantaj mangeblajn bestojn au materialon ) | ec en ne tropikaj regionoj k SU Eiiropo, por aromaj
mangajon faritan el tiu materialo: ov~o\ glaci^o i floroj entenantaj famezolon. kateciwo. Sp. de ~o
estas dolca glaciigita frand^oz; pork~o, kokidr^o , ( A. catechu), arbo hejma de Hindio gis Cinio, el kiu
bovid~o. RIM. I Post morfemo esprimanta agon, -aj oni ricevas katecuon I . Senegalia ~0. Sp. de ~o
povas, laü la senco de tiu morfemo signifi jen { A. Senegal ) el arida tropika Afriko, arbo el kiu oni

ricevas araban gumon. sajrwo. Sajn~a robinio.
Akad/o JL Semida urbo, poste regno en la N

parto de la MezopOtamia ebenajo (44°E, 33°30’N):
(a)~a lingvo (semida lingvo, de kiu la Babilona k la
Astria estas dialektoj).

Akademi/o X La gardeno apud Aleno, en kiu
filozofadis Platono k lia skolo.
(a )~1o 1 Societo, konstanta k oficiala, de
beletristoj, artistoj au sciencistoj: la franca ( A )~o
estis fondita en 1635; la. ( A )~o de E. (ekde 1908 la
maksimume 18-membra supera komisiono de la
Lingva Komitato, ekde 1948 la 45-membra
anstataüanto de ci tiu ): vivu do 1' ( A )~’ , saga k trt
klera!*. 2 (evi) = supera lernejo. ~a. Rilata al ~o:
~aj premioj; (ironie) poemo en la ~a gusto (banale
tradicia). ^ano 1 Membro de ~o 1: mi demandh

Akab/o. Golfo sur la Ruga Maro. kies N pinto
apartenas al Israelo (34°54’E, 29°33’N).

akaci1 o ^ G. ( Acacia el fabacoj) de herboj,

aktivan, jen pasivan uzeblecon: nutr~o (io, kio
outras), trink~o (io, kio estas trinkata); en okazo de
bezono, oni uzu la participan suf-on: cl mangant^o
devenis niangat~ox.
II - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~o.
Objekto, afero konkreta: // prenis siajn ~ojn sur la
suitron k elirisz\ inter eternajn ~ojn plektigu via
famo.,K.~eto. Malgranda aü malgrava objekto: mi
beionas aceti kelkajn ~etojn. RIM. 2 Subst., formita
per aldono de -aj al morfemo esprimanta econ,
diferencas de la vorto ajo memstare uzata en
akompano de adj. per tio, ke la unua montras

la r^anojn pri ôiuj punktoj de alfabeto k gramatiko,
skribis Boirac; ci kusas , kiu estis vano, k ec m

ano!. 2 (evi) = studento.
akaju/o ^ Frukto (sajnfrukto) de ~arbo,

konsistanta el du partoj: ~pomo k ~nukso. ~arbo.
Okcidenta anakardio. ~nukso. Vera frukto de
~arbo ; malmolsela drupo, enhavanta semofl
mangatan kruda au rostita. ^pomo. Fruktosimile
svelinta, flava au ruga supra parto de la pedunklo de
~arbo, portanla la ~nukson; gi gustas kvazaü pomo
k estas uzata por farado de suko, kaco, konfitajo,
vino k brando. ;

akant/oz G. ( Acanthus el ~acoj) dr
tufarbustoj k pluxjaraj herboj kun plume pli-malpS
profunde entrancaj, kelkfoje dornaj folioj k kun start

1) akacio. katecu^o. a) tigo; b) folio (duoble
plume kunmeta) ; c) infloresko; c) floro. St.
2) akajuo. *̂arbo : a) tigo; b) folio; c) infloresko;
c) floroj; d) ~pomo; e) ~nukso; f) sekcajo de
~nukso entenanta mangeblan semon. J.
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vunditoj; ili ~is la malfelicon7. 3 (f) Plifruigi:
kio min minacas?7; ni devis ~i nian revenon

hejmen ; per dubo ni ~as dangeron7; tio nur ~os la
ruinon de la imperial. 4 (f) Progresigi, antaüenigi:
la aligo de scienculoj forte ~us la progreson de E.z ;
cion, kio ~as fratecon inter la homoj, ni salutados
ciam kun gojo7\ jugislo celanta justecon, ~anta laveronx. /̂ (ad)o 1 Variado de la rapido en la
tempunuo: centripeta , tanga, gravita ~o. 2 Plirapid-
igo de fenomeno, ago ktp: tro rapida ~o ne konduk-
as al celoz; ^ado de la kora rilmo; postuli ~adon
de la laboroj, de la laborkadenco\ (f ) ^ado de la
historio (ekde la fino de la 18a je, pli rapida sinsekvo
de la politikaj k ekonomiaj transformigoj). 3 (f)
Stimulado, favora helpo: la artoj ricevis grandan
~on dum tin epoko ; societo por la ~ado de la
sciencoj. ~anto ® Substanco kiu ~as reakcion. usf
katalizanto. îlo 1 Pédalo regulanta la kvanton da
allasata benzino k sekve la rapidecon de la motoro;
premi la ~ilon. SIN. gaspedalo. 2 Masino, per kiu
elektronoj au jonoj estas ~ataj: linia ~ilo (~ilo, en
kiu la partikloj movigantaj tra serio da luboj rektlinie
arangitaj estas ~ataj per elektraj kampoj intertubaj,
oscilantaj samfaze kun la pasado de la partikloj de
unu tubo al ia sekvanta). vw ciklotrono, betatrono,
sinkrotrono). mal̂ i 1 Malkreskigi 1a rapidecon de
korpo au atomo: rnal~i la movon; kemia mal~anto
(car- katalizanto ). 2 (f) Malhelpi, bremsi, prokrasti:
tiaj iniciatoj povas nur mal~i nian progreson.

mal~ado Negativa ~ado de movajo.
akcent/o 1 A Emfazo de silabo, morfemo,

vorto, vortgrupo au frazo per pliigo de la sonforto au
modifo de la alteco au longeco; gia celo estas
distingo de la koncerna unuo disde aliaj samnivelaj
unuoj: en E. la vort^o estas ciam sur la antaulasta
silaboz; ~a , sert~a silabo . - nsr tono , enklizo,
proklizo, oksitona, proparoksiiona, paroksitona. 2
La relativa forto (emfazo) de difinita puls'd au tono. 3
(0 Klara k forta prononco de ciuj silaboj de vorto au
vortgrupo, por reliefigi ties signifon: diri kun ~oz ;
Hi ~e citis vian nomon (t&marteli, insisti ). ~i (tr)
întensigi la prononcon de silabo, de vorto: mi forte
r^as la «tre» , por ke li min komprenu7 ; jen estas la
kaüzo kial la silaboj ~Ataj ofte restadis sensangaj7 ;
la unua pulso de mezuro ( k de tono sur tin pulso)
estas nature ~ita ; (f) mi kompreneble forte ~os, ke
tio estas mia afero pure privataz. — akcento.

akcept/i (tr) 1 (ill ion ) Konsenti ricevi ion,
kion iu donas au proponas: «-w motion, rekompenc-
on, ordenon; eu bonon ni ~u de Dio k malbonon ni
ne ~/< ? x ; ~u mian plej koran dankon z, mian
funebran saluton! z. RIM. akcepti diferencas de
ricevi per tio, ke gi montras la manieron de la
ricevo, la sintenon de la ricevanto. 2 (iu iun) Lasi
eniri en sian domon , hejmon ks : la malfelica
knabino, trovinte neniun, kiu volus sin ~i , mortis en
arbaro7; komunumo. kiu ~as en sin tutajn amasojn
da forkurinto]7\ nun tiu sama cambrego ~as fa
reprezeniantojn de la mondo E-istaz; (spéciale pri
instru - institucio) en la gimnaziojn k en la
universitatojn oni ~as la hebreojn nur en la nombro
de difinita procentoz ; sc mia fdo volas eniri en la

spiko el blankaj au purpuretaj floroj; t . 30 sp-oj el la
Mediteranea regiono, Azio k Afriko, i.a. A. mollis,
S-Eüropa plurjara herbo kun relative iargaj, plume
duondividaj folioj k grandaj floroj, pororname
kultivata: la korintikaj kapiteloj estas ornamitaj per
~ajfolioj (versajne el A. spinosus, E-Mediteranea).

akanto (Acanthus mollis): a) tigo ; b) folio (plume
kvazaüdivida) ; c-c) infloresko; d) floro ; e )
dehiskinta frukto. EP (a-c). LMD (c), Ba (d-e).

akantias/o b Sp. ( Squalus acanthias ) de sarko,
griza k blanka, kun akra pikilo antaü ciu el la du
dorsaj nagiloj; vivas ce la marfundo, mangas fisojn;
kosmopolita.

akantocefal/oj b Filumo ( Acanthocephala ) de
vermoj similaj al nematodoj, sen buso k sen intesto,
sed kun eligebla hok-aparato ce la kapo ; la
plenkreskulo parazitas en la intestoj de vertebruloj,
la larvoj en krustacoj au insektoj.

akantopterig/oj (ark.) b Eksa ordo au
superordo ( Acanthopterygii ) de teleosteoj, kiujn
karakterizas posedo de malmolaj ostradioj en la
nagiloj. aktinopterigoj.

akapar2i ( tr ) 1 Aceti kiel eble plej multajn
varojn , k poste per reteno maioftigi ilin sur la
merkato, por povi vendi ilin pli kare: la grenon ;
dum la franca Revolucio la ~ istoj estis punalaj je
morto. itâP monopoligi. 2 (f) Proprigi al si, kaüzante
al aliaj malutilon: la Romia imperiestro iom post
iom r^is ciujn povojn «N,(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as.
US’ kartelo, trusto.

akar/O ft Artropodo
(Acarus k ptirencaj g-oj) el ia
klaso de araneoidoj, tre
malgranda, kun neklare
distingeblaj artikoj. -̂ ozo f
Malsano, kaüzata de ~oj. i®'

skabio. ^uloj ^5 Ordo
(Acarina) de ai-aneoidoj, al kiu
apartenas ~o, sarkopto, iksodo

\

gmm
>£ \ m

akaro. ^ulo.
k.a.

akcel/i (tr) 1 Kreskigi la rapidon de korpo
au atomoj: ~i movon -, movo unuforme ~ata: ~i la
peladon de motoro, de raketo. 2 Plirapidigi komenc-
itan agon: ~i la iradon de la naluro7; kemian
reakcion; febro ~as la palson ; ~/ la marson de
trupo, la kadencon de danco; la evakuadon de ta
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than klason, [...] li estas eerie ~itaz. fcr enlasi. 3
(iu, iun ) Tiel au tiel konduti kontrau invitito, gasto
ks: decez. malbonez ~i iun; 0/7/ ~as lau vizago.
oni forlascis lau sago7 ; la lando. kiu gastame nin
~isz\ neniu forgesis. kiel amike ni estis ~itaj en la
britaj urboj7'. 4 (iu ion) Konsenti pri io, aprobe
allasi: mi atentigis lin, ke li ne bavas la rajton ion
~/ en la noma de la E-istojz ; ~/ propononz,
Deklaracion7,projektonz, postulajit7-, rolon7 ; /a
baialon; /// postulis , ke tiuj decidoj estu ~ataj tuj7 ;
ia propono par tia organizo ne estas ankoraü
~itaz ; garantio, ke giaj decidoj estos sendispute
r̂ itaj de cittj7 ; la Dekiaracio estis unuanime ~ita
en la Bulonja Kangresoz; tian vorton estas ~ite uzi
tiel , k tiaI ni devas gin uzi tiel7 ; komune ~ata
opinio7, teksto. 5 (io, iu ion) Esti trafita cle ago, kiu
modifas la staton de la trafitajo au donas al gi ian
econ: la lingvo devas definitivan porciarnan
fornion7- ; la pola lingvo ~is konstantan akcenton
sur la antaülasta silaboz; por respondi al la
demanda kien , la vortoj ~as la finigon de / ’

akuzativo7 ; regulo, kiu ^as multajn esceptojn ; Hi
~is plej diversajn formojn7; la okuloj ~is esprimon
de prudento k memkonscio7. ricevi . 6 E3
Devontigi sin pagi : ~/ kambion ; (f) vi ~as por
kontanta mono vortojn, kiuj ne enhavas indon7-. ~a.
Esprimanta ~on: ~a salutoz ; la ~aj ceremonioj.
~0. Ago de tiu, kiu ~as:1 la ~o de posteno trudas
devojn ; 2, 3 ~o de gastiganto al gasto, de gastofar
gastiganto; fariz, arangiz, pretigiz, prepari7 r^>on
al iu , por iu ; vanna 4 la ~o de la projekto
faros al mi ian agrablajonz; 6 de kambio (ago,
per kiu la tratato subskribas sur la kambio deklaron,
ke li plenumos la pagordonon faritan de la tratanto);
bianka (de kambio, sur kiu la sumo estas
ankoraü ne menciita). ~adi. Régulé, konstante ~i:
s-ino X ~adas ciun jaudon. ^anto 1 Malpurajo
en duonkonduktanto emanta kapti elektronojn. œr
donanto, bendostrukturo. 2 ® Substanco, kiu ~as
alian substancon a ü ~as elektronojn: en histoj
trovigas oksigen~antoj ; elektron^anto. <*̂ ebla.
Tia, ke gi povas esti ~ita: eu principe gi trovas, ke
la enkonduko de tabelo de neologismoj estas nun
r̂ ebla?7 ; se mi trovos vian proponon ~ebla por mi
[,..]z; ne^ebla kondico; la ~ebleco ait ne^ebleco
de via nobla propono dependos de tio, cu f ...] z.
~ejO. Loko, cambro, kie oni ^adas vizitantojn:
~ejo de kuracisto, de kongreso. mal~i. Rifuzi.

akcesor3a 1 Akompananta , sed ne necesa ;
necefa , kroma : demando , profito ; ©
mineralo. 2 Helpa, kvankam malpli grava o! io alia:
r^a defendajo; ~a nervo (f la lia para de la kraniaj
nervoj, N . accessorius ). flanka , suplementa.

~ajO. Objekto, ilo, meblo ks ne nepre necesa, sed
oportuna por iu aktiveco: ~afoj por prezentado
rekvizito ) ; ~ajoj de filatelisto (ekz. albumo, lupeo
ktp). B3T ilaro. uzajo.

akei ' o £ 1 Frakcio de la kapitalo de finança
societo au industria entrepreno, kies posedo rajtigas
partopreni en giaj proprietajoj k en giaj profitoj. 2
Atesto pri tia partopreno, valorpapero: ordinara

; fondinta ~oz (subskribita jam ce la fondo de la

kompanio k rajtiganta je apartaj avantagoj); préféra,
privilégia7 ~o (donanta privilegion au en la
decidoj, au en la elektoj au en la profitoj); je
montranto, je nomo. ~a. Karakterizata de ~oj: ~a
kompanio. ^anoz, ~ulo. Posedanto de unu au
pluraj ~oj en ~a kompanio.

akcidenc/o Tiu eco de fenomeno, kiu ne
estas esenca , sed trovigas ce gi nur hazarde.
kontingente: koloro, pezo, malmoleco estas ~oj de
la materio.~a. Rilata al ^o: rezulto.

akcident20 Malfelica okazajo, kaüzanta materi-
ajn au korpajn damagojn: suferi ~on sur la strato ;
esti trafita en ^0 de aviadilo; fervoja ~o; asekuro
kontrau ~oj. ~a 1 Rilata al ~o: ~a mono ; tio
estis ce li nur (ne kutima) preteratento. 2 =
akcidenca. labor/^O efb Cia vundo aü korpodifekto,
ricevita dum la profesia laboro au dum la irado inter
la hejmo k la laborloko.

akeipitr/o 8 G. ( Accipiter ) de maigrandaj
rabobirdoj, kun relative mallonga, kurba beko, i.a.:
gentila { A. gentilis ), maliongkrura ~o ( A.
brevipes ) k nizo. usr agio, falko, milvo. ^edoj.
Fam. (Accipitridae) de rabobirdoj (ordo de falko-
formaj), al kiu apartenas agio, ~o, buteo, cirkuo,
nizaglo, grifo, milvo k.a..

akciz1o £ Imposto pri la uzo de difinitaj varoj,
pagata au de la fabrikisto, au de la importanto, au de
la acetanto: ~opaga varo; ~oficejo. / î. Imposti
per ~o. /venda (pp varo). Submetata al ~o.

akcent/o A Tuto de la artikulaciaj kutimoj de
parolanto au grupo de parolantoj ( pro trajtoj
dialektaj aü socilingvaj, influo de denaska lingvo
ks), kiu aspektas nenorma en la kadro de difinita
lingvo: havi sudan, kamparan, usonan ~on.

ake/o = bradip(od)o.
Ake/o = Ahajano. RIM. Pri aliaj propraj nomoj

ne troveblaj sub Ak... vidu Ah...
akebi/o 4* G. (Akebia el Lardizabalaceae ) de

volvigantaj arbustoj kun mane kunmetaj, 3-5-
folieraj folioj, kun unuseksaj, brunaj au violaj floroj,
k kun fruktoj (beroj) purpuraj au hele violaj, 7-15
cm longaj ; 5 sp-oj el mezvarma E Azio, du
kultivataj por ornamo.

aken/o ^ 1 (ss) Seka frukto (precipe de la
asteracoj) ne dehiska, unusema, kies perikarpo ne
estas kuniginta kun la semo: la fruktoj de helianto,
de kalendulo estas ~oj. 2 (vs) ~eca frukto: ne
dehiska seka frukto divers-forma k -struktura.
kariopso, nukulo, nukso. samaro. ~aro. Grupo de
~oj, devenantaj el floro kun pluraj karpeloj au
liberaj ( BS" plur^o ) au kunigintaj ( ir§" fend~o,
kvar~o). dû o. Fend~o el du karpeloj, i.a. de la
apiacoj. kvar~0. Fend~o de lamiacoj k de
boragacoj, devenanta el floro kun du kunigintaj ~oj
dusemaj, k kiu fendigas en 4 erojn ce la maturigo.
plur/v/O. ~aro el liberaj ~oj, ekz. ce ranunkolo k
potentilo. fend^O. ~aro el kunigintaj ~oj, kiuj
finevolue fendigas k apartigas unuj de la aliaj (ekz.
ce malvo).

Aken/o. Urbo ce la U limo de Germanio, iama
kortegurbo de Karolo la Granda (6°05’E, 50°46’N).

Akeron/o. Aherono.
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akeronti/o b G. (Acherontia) de noktpapilioj el
la fam. de sfingedoj, i.a. atroposo (A. atropos ).
akile/o 4ft G. { Achillea el asteracoj) de plurjaraj
herboj kun folioj de dentaj gis plume dividaj k kun
densaj, plejofte korimbe arigintaj, radiaj kapituloj;
c. 115 sp-oj el Eüropo k Azio, kelkaj spicodoraj, i.a.
A. herba-rota el C Alpoj, uzata por likvoroj k
biteroj. milfolia ^O. Sp. de ~o { A. millefolium) el
Eüropo, kun plume dividaj folioj. SIN. milfolio 1.

akinezi/o f Malfacileco au neebleco de movoj.
akir/i (tr) 1 Igi posedanto de io konkreta per

aceto, intersango au alie: domon; ~/ pentrajon
je malalta prezo; eu ni ne povus la snuron per
kiu oni Iin pendigos? B ; rigardi k aspiri ne devigas
~iz ; peke ~ita ne estas profitaz; kiel ~ite , tiel
perditez. 2 Sukcesi ricevi ion petitan: tie vi petos, vi
tiros , vi nenion ~osz ; la katolikaj pastroj ~is
papan dekreton, kiu malpermesis [ ] z; vi devas ~i
por tio la permeson de la Akademioz. 3 Per propra
klopodo sukcesi havigi al si ies favoron, helpon,

apogon: ~/ amikon, prozelitojn; se ni sukcesos ~i
por nia afero unu el la ricaj amerikanoj, tio ci estos
por ni tre grava7-; per flatoj si ~is mian koronz. 4
Havigi al si ion abstraktan per penado au klopodo:
'•w influon, sagon, potent:on ; scion sed ne cion
eldiruz; kiu malmulte deziras, felicon ~asz; nenia
ofero estus tro gronda, se ni povus per gi al ni
lingvon komunehomanz; neologismoj , kiuj ne
rompus la unuecon inter la ~ita k la ~otaz; (f) tiu
propono ~is cies aprobon: la legendo tiam ~is
grandan disvastigon. atingi, gajni. ~0 1 Ago de
iu, kiu ~as: ~o k perdo rajdas duope7 ; satu
amikon laü la dato de ~QZ. 2 Io ~ita: malsagulo en
foiro estas bona ~oz; ju pli granda la deziro, des
pli kara la ~oz; la homaro farigis pli rica per unu
nova grava ~oz ; leono, kiu avidas ~onx. ^afo.
~o 2: li faluze kasas siajn ~afojn ; eu de fortulo oni
povas forpreni la ~itajon ? x. EST kaptajo, predo.
/vanto. Tiu, kiu ~as : li farigis ~onto de la
plimulto de la akcioj ; se (virino) ne trovas por si
canton, si farigas nu!oz. ~ebla. Tia, ke oni povas
gin ~i : ciuj produktoj de la homa spirito farigus
~eblaj por ciu7 ; ne~ebla virino. ''-igi. Fari, ke iu
~u : ~igu al li favorkorecon antaü ci tiu homox ;
per mezuro k peso ~igas sukcesoz. re~i. Denove
~i ion perditan: en la dormo la lacaj re~is la
fortojnB; re~i sian tronon. flat~i. ~i per flatado: li
flat~os vian pardononz. militai. ~i, militante:
Holger, la Dano , militais la grandan landon
Hindujon7. bataI~ox, cas~ox, labor~oz,
rab~Ox Io ~ita per batalo ks: la leonidoj krias pri
rab~ox.

aklam3i (tr) Per favoraj krioj akcepti, saluti (pp
granda amaso): la kongresanoj ~is la veteranon, la
elekton de la nova prezidanto; (li estis elektita) per
~o7. ew aplaüdi , ovacii.

aklimatiz/i 7 = alklimatigi.
akme/o 1 f Tiu periodo de malsano, en kiu la

simptomoj atingas la maksimumon de intenso. 2
Kuimina punkto de ies kariero, de movado k.a..

akn/o f Pli-malpli ruga svelajeto, pli-malpli
longe videbla sur la haüto. butono.

akne/o f Kn de haütaj afekcioj, karakterizataj
de lezo de la sebaj glandoj, k ofte manifestigantaj
per pintaj aknoj: juneca ~o.

akoli/o = sengaleco.
akolit/oz ^ (ark.) Mesohelpanto, komisiita de

episkopo. EST mesoservanto. —* sakristiano ,
komunihelpanto.

akomod/iz ( tr) Algustigi ion, por ke gi povu
taüge funkcii: ~i la rimedojn al la celo; sin ~i al
nova situacio; la homaj okuloj tre rapide ~igas al
diversaj distant-oj. ~0 . Ago de iu, io ~ata: la povo
de ~o de la homaj okuloj.

'Arakompan/i (tr) 1 Esti au iri kun iu : cu vi
permesas, sinjorino, ke mi vin ~w ?z; mi ~os vin al
la nova logejoz; inn gis la pordo; li rajdis, ~ata
de du adjutantojB; (analoge) si ~is la donacon per
vortoj7. n®’ eskorti , kompanio. 2 Aldonigi al io,
okazi samtempe k ofte interligite kun io: filantropio
ne ciam ~as ricecon ; dun teatran pozon ~is vizag-
esprimo, kiu signifis raviteconz; ci tiuj ekkrioj estis
~ataj de seka rido7. 3 } Subteni, ludante au kant-
ante samtempe akcesoran parton: kantistinon,
horon ; si ~is min per gitaro. ~0. Ago de iu, io
~anta: 1 jen estas viaj gepatroj en ~o de via
edzoz ; 2 milde, milde! li diris kun ~o de kareseto;
3 kanti kun ~o de liuto7-. ~a. ~anta : © ~a
mineralo; specio. âdi. Régulé aü konstante
~i : mia beno vin ~adu!7 ; du ci ideo ~adis E-on de
gia naskigo gis la nuna tempo7. ~ajO. Muzikajo
por ~i. ~ant(in)o. Iu ~anta: la ministro prezends
siajn r^antojn ; li palpebrumas k montras per la
okuloj la r̂ antinon7 ; si estas la ~andno de lafama
violonisto. vw kavaliro , servante. ~antaro. Tuto
de la homoj, kiuj ~as iun: la regino de Seba venis
Jerusalemon kun tre granda ~antarox. && eskorto.
el~i. Por honoro ~i gis la elirejo de la domo.

akonit/oz 1 G. { Aconitum el ranunkolacoj)
de unu- k plur-jaraj herboj tre venenaj, kun bluaj,
violaj, flavaj au blankaj tloroj kaskoformaj; c. 300
sp-oj, N-hemisferaj, i.a. napelo. SIN . kaskofloro. 2
(evi) = napelo. ~ino ® ^ Ege toksa alkaloido,
ekstraktata el ~o, precipe pasintece uzata etdoze
kontraü doloro k febro.

akonito ( napelo) : a )
folio (mane divida ) ; b )
infloresko; c) floro. C.

Akonkagv/o. Plej alta supro de Andoj (7040 m.;
70°U, 32°38’S).

akonti/o b G. (Acontias ) de Afrikaj, senkruraj,
vivonaskaj lacertuloj el la fam.de scinkedoj.

akor/o ^ G. (Acorus el akoracoj) de plurjaraj
herboj kun horizontala rizomo, kiingoformaj folioj,
mallarga spadiko k foliforma spato; 2 sp-oj, N -
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ofende impresanta la sentojn: ~aj mokojz, riproc-
ojz; per ~a tonoz; eviti cion ~an k polemikan7; lia
(de Cart) —c/ maniera de agado farcis al ni multe da
malbono7; la plej ~aj malamikoj de la homaran-
isnioz\ rsja krizo, batalo; li —e atakis la pastrojnB.
nsf amara, severa.4 (pp sensoj au, f, pri la intelekto)
Kapabla percepti tre etajn, malfacile distingeblajn
detalojn: gasto havas ~qjn okulojnz; ili ôiuj havis
r̂ ajn orelqjn, ili aüdis ciun vorton7-\ si observis lin
~e per sajne mallevitaj okulojz ; ~evida spinto. os’
sagaca, penetri. ~ajO 1 Trancrando: li frapis cion
per la r^ajo de la glavox. os’ pinto. 2 Ego. ~eCO.
Eco de io —a: la ~eco de klingo, de voco, de
kritikoj, de ies orelo. ~igi. Fari —a: 1 ~igi glavonz,
plugilonx, fosilon7, hakilon7, rikoltilonx; ~igita
razilo7, krajono ; bonodora fojno igis ciun
preterirantan cevalon ~igi la orelojnz\ 2 la apetito
r^igados dum la mangado7; 3 tiuj, kiuj ~igas sian
langon kiel serpentax ; tiu deklaro ~igis la
disputon ; 4 sperto sagon ~igas7 ; ce li precipe
~igita estis la sento de aüdado7. ~igilo. Cia ilo,
por ~dgi pinton au randon: rotacia , plata , stona,
rimena ~igilo\ ~igilo de krajonoj, de razklingoj.
~igi. Igi —a : la ekonomia krizo ~igis. for^igl.
Forigi, —igante: for~igi la brecetojn7 -, (de glavo).

mal^a. Tia, ke gi ne pénétré vundas la sensojn au
sentojn : mal~a skriboplumo , injektila nadlo ;
bruligi herezulon per mal~a fajro ( por daürigi la
torturon); mal~a serco; la trancrandoj de la plugil-

hemisferaj, humidejaj, pororname kultivataj, i .a.
kalam-^o (A. calamus ).

akord10 1 Sameco de sentoj au opinioj inter du
aü pluraj personoj: dum nia kunlaborado ni ciam
trovis nin en perfekta ^o ; veni en ~on pri io. KSP
harmonio, kunsento. 2 Gusta konveneco inter du au
pluraj aferoj: estas ia mirinda —r? inter la movoj de
la astro]\ esti en — kiel peto k mordoz (plena
mal—o; osr kato); lego de la interna] statoj (de
van de Waals). 3 0 Surmetigo de sedimenta
formacio sur pli maljuna formacio nek faltita nek
baskuligita, ec se ekzistas tavolmanko inter la du
formacioj: —« tavoligo. vsc ne~o. 4 A Sintaksa
fenomeno, la ü kiu la formo de iu vorto varias
dépende de ties rilato kun alia vorto: en E. ekzistas—r; de la epitela adjekfivo kun la substantive, sed ne
de la verbo kun la subjekto. 5 } Kombino de tonoj,
kousonanca au disonanca: —c> trinota ; oni distingas
diatonan k kromatan ~ojn ; ~oj estas nomataj laü
ta gamnomo de la radiko : tonika , supertonika,
medianta — <y/ klp; se 1' harpo estas ec rompita, /’
~o ankoraü do ploras(:; g /orkanto, kiu levigis per
dankaj —r;/z; fus fuisse sonas siblo de serpenta°,

iisr' kadenco, agôrdo. ~i (ntr) Esti en —o: tomato,
ajlo k olivoleo mirinde ~as. ^igi. Fari, ke du aü
pluraj aferoj aü personoj venu en —on: peni ~igi la
naciajn fierecojn ; ~igi horlogon (kun alia - référença
horlogo); A kaze ^igi vorton kun aliaz. ''Agi. Veni
en —on: ili ~igas por vin Iront pi7 ; la humera stato
de la spirito ~igas kun la movoj de la materio7 ; feroj ma!~igisx\ lia vidado komencis mal~igi k li
kun la kreskado de la tempo cio ~igosQ ; ilia private ne povis vidiz. frang^igi O Frangigi. vid^eco t
interest) lute ne ~igas kun la generata. ~igema. i Penetremo de la vidkapablo, difinebla kiel la angula
Volonté —iganta. ne~o 1 Manko de —o. 2 0 Sur- j distance inter ia du plej proksimaj punktoj, kiujn la
meligo de sedimenta formacio sur pli maljuna j okulo povas distingi, k mezurebla per optometroj.
formacio faltita aü baskuligita k parle eroziita : ] @akr/oz = akreo.
nc~a tavoligo ; angula ne~o. mal^o. Plena j
manko de ~o: inab^o de la mekanikaj vibraci- j
ojz\ A mal~aj ekvacioj (ekz. du ekvacioj kun du j en Francio c. 80, en Anglio c. 40 k en Germanioc.
nekonatoj, kiuj nè havas solvon). ne^igebla. Tia. j 55 arojn. m arpento, hubo.
ke oni ne povas îrovi —on: ne~igebla konflikto. i akredit/ î z ( tr) 1 Oficiale akeeptigi iun,
re^igi, ~igi denove. provizante tiun personon per tiucelaj rajtigiloj:

akordion /o j* Portebla blovjnstrumento, ambasacloro ~ita ce la papo. 2 !2) Komisii al
provizita per lamenoj k klavaro. ose bandoneo, banko, ke gi pagu el la kredito de la —anto difinitajn
harmoniko. I sumojn gis difinita limo al tria persono, la —ato.

akred îtiv/o S Komisio de importisto al ties
(Ü ^akr/a 1 Tia. ke gia rando estas tranca aü gia j banko iikcepti aü pagi tratojn de la eksportisto gis

pinto pika: —a glavo7- , trancilo7: ~aj dentojz, sag- j difinita sumo. kreditletero.
ojx: malgranda birdo, sed —a ungeto7. tst akiita. 2 j akrid/o 1 b G. ( Acrida ) de saltantaj insektoje!
Vive k pénétré ekscitanta la sensojn : —a kreno7-, j la ordo de ortopteroj, subordo de keliferoj, kun
pipro, venta7\ sono7 , voco7-, bojado7; — a j longaj abdomeno k torako plilongigitaj de longs
haladzo: —a brilo7, rugo. kontrastoz; ~<r/ doloro: j kapo, k kiu j ne muzikas. 2 ^ Saltanta insekto el la
ira ~a fajro estas sen dctùro7", la malvarmo estis tie/ ! ordo de ortopteroj, subordo de keliferoj, kun

ke ce ta Azianoj biovis en la manojn B. mr \ mallonga j , dikaj antenoj, k generale kapabb
mordu , siri. trabori. blindiga. 3 (f ) Malagrable k I muzikadi per frotado de la postaj kruroj sur la

Akr/o. Cefurbo de Ganao (0°12'U, 5°33’N).
akre/o A Eksa unuo de termezurado, kiu valons

akori/o (ark.) = trikofito.

—t/ ,

H§b_ a akrido. 1 ) 1 ( Acrida méditer
ranea). 2 ) migra ~o ( Locustai
migratoria). a) ne grega formo; b) :
grega formo. Laü CHOPARD.
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aks/o 1 © Cilindroforma stango, kelkafoje
provizita per pivotoj, cirkaü kiu turnigas peco de
masino: de rado, de pulio; kuplita, libera
car safto. 2 Pedunklo de infloresko au de
infruktesko: akso portas florojn, fruktojn, spiketojn
au pedunkletojn. 3 A a) Rekto, rilate al kiu figure
estas simetria : de elipso, de hiperbolo, de
cilindro ; de vojo. b) Rekto, laü kiu estas
determinita koordinato de punkto: koordinata
~okruco; tri^a koordinataro. — absciso, ordinato,
kartezia. 4 ^ Imaga rekta linio, cirkaü kiu rotacias
astro: la de la planedo Tero estas klinita sur la
ebeno de la ekliptiko. 5 4ft © ® Imaga rekta linio,
kiu trairas la centron de objekto k rilate al kiu ties
partoj estas simetrie arangitaj: ~o de kristalo, de
tigo, de infloresko; cef~o, krom~o de kristalo. 6 (f)
Centra, plej grava organo en organizo: tin komitato
estis la vera de la societo 7 (f) Politika alianco:
la ~o Berlino-Romo-Tokio en 1942. optika
Rekta linio, kiu pasas tra la okulo k falas orte al
surface, au tra la lensocentroj de optika sistemo.
~a. Rilata al ~o: prilumado de strato. ~ingo.
Nabo. ^umi (ntr) Rotacii cirkaü ~o. ^oido ¥
Aksiso. cilindr~o = aksono. rad~o Êm Kompleto
el cilindroforma stalstango kun du radoj fiksitaj en
distanco inter si laü la spuro: spursangebla rad~o;
rad~lagro; rad^ pivoto; rad~$afto.

aksel40 1 ¥ Kavajo ce la artiko de la brako kun
la trunko: kavo { fossa axillaris). SIN. subbrako.
2 ^ a) (pp florplantoj) La angulo inter petiolo k
tigo. b) (pp likenoj, ekz. klüdonioj) La angulo inter
du vicorde diferencaj brancoj. ^a. Troviganta en la
~o: r^a flow.

aksiorrt10 1 Aserto, rigardata kiel evidenta per si
! mem aü generale akceptata: la tre malnova ~o, ke
j ekzislas nenio certa en la mondoz\ la amo

elitrojn : la ~oj ampleksas preskaü ciujn
êizsaltulojn; venis ~oj k formangis la tutan herbon
en ilia landox ; lia nutra/o estis ~oj k sovaga
mieloN . vs? grilo, lokusto. 3 (evi ) = herbsaltulo.
migra ~0. ~o 2, kiu en varmaj landoj de tempo al
tempo amase migras, detruante la vegetajaron k
kultivojn: migraj ~oj apartenas al la g-oj lokusto k
parencaj. ~edoj b 1 Fam. (Acridiidae ) de
keliferoj, generale kapablaj muzikadi per frotado de
la postaj kruroj sur la elitrojn, al kiu apartenas i.a.
~o / k lokusto. 2 (ark.) = keliferoj.

akrii/o ® Radiko de ~ata acido, CH2=CH-CO-.
isr prop!: propenata acido. propenilo, propenalo.
^ata acido. Propenata acido. ~aldehido.
Propenalo. met̂ ata acido. Karboksila acido,
CH2=C(CH3)-COOH: poli(metil )met~ato estas ofte
uzata plasto, alinome vitroplasto.

akrobat20. Gimnastika artisto, faranta lertegajn
elmontrojn de ekvilibro au de forto en cirko ks. ter
snurdancisto, jonglisto. ~ajO 1 Malfacila , ofte
dangera gimnastikajo. 2 (f ) Elmontro de granda
lerteco: lingva ~ajoz\ rimaj ~ajoj.

(Dakrocefal/o b G. (Acrocephalus) de birdoj el
la ordo de paseroformaj, faut, de silviedoj, kun kapo
grade transiganta al beko k kun ronda vosto; vivas
ce kanoplenaj riveroj k lagoj, kantas bele precipe
dum nokto. SIN. kanbirdo. ter filoskopo, hipolao,
lokustelo, silvio.

© akrocefal/a ¥ Havanta pintan kranion a ü
kapon: ~ulo.

akrocianoz/o If Blua koloro de la ekstremajoj,
kaüzata de malbona cirkulado de la sango.

akrohord/o b Reptilio (g. Acrochordus ) el la
subordo de seipentoj, senvenena, vivanta en akvo ce
la bordoj de Hinda Oceano.

akroiein/o ® Propenalo.
akromat/a £>$ (pp optika lenso au sistemo) j maljunigas, velkas, pasas—mi pruvos, ke ci tiu

koncernas nur hornojn maisagajn.,B ; la ofte tro
subjektivajn hipotezojn oni ne altrudu al la
kredemaj homo] kiel ~ojn z. aforismo, maksirno,
sentenco. 2 A Fundamenta aserto, el kiu oni éliras

Korektita pri la aberacio, kiun kaüzas la kolora
disperso. ter kromata.

akromatopsi/a = kolorblinda.
akromegali/o f Malsano de la cerba hipofizo,

karakterizata de hipertrofio de manoj, fingroj, por pruvi teoremojn. cl3 lemo, propozicio, teoremo,
korolario.

aksiometr/o vL Instrumento, lokita apud la
stirrado k montranta la pozicion de la stirilo rilate al
la sipakso.

komencliteroj de kompleksa nomo komerca, aksis/o ¥ ( axis) La dua nuka verlebro, sur kies
scienca, politika ktp, precipe uzata, kiam la tuto vertikaia apofizo pivotas la atlanto. SIN. aksoido. DSP
formas prononceblan vorton, ekz.: SAT (siglo), j atlanto 2.
Unesko (siglo de neesperantlingva deveno), aidoso, j aksolotl/o b La larvo de la Meksika
lasero (~oj laü deveno, igintaj komunaj nomoj). j amblistomo, kapabla sin reprodukti. — neotena.

akropol/o X Alte situanta fortikajo de la j akson/o Parto de nervocelo, en formo de
helenaj urboj: la ~odeAteno. j filamento ordinare longa, kiu kondukas

akrostik/o z 1 <§> Poemo, en kiu la versaj j nervoimpulsojn for de la cela korpo a! muskolo,
komencliteroj, sinsekve legitaj, formas vorton, ! glando au alia nervocelo. ter dendrito. neîirono.
nomon ktp, ekz.: Kiu rivale Al ci stilisto Brilus * aksung/o'T?.. (ark.) Preparita porka cirkaürena
égalé En stelolisto?. nsr mezostiko, telestiko. 2 21 j sebo. pasintece uzata en farmaciaj pomadoj.
Poemo, en kiu ciu verso aü duonverso komencigas | akt10 1 Parto de teatrajo, enhavanta kelkajn
per unu el la sinsekvaj literoj de la alfabeto (ekz. j scenojn kunligitajn : tragedio en kvin ~ojz. 2
Psalmo 119). SIN. alfabeta komponajo. i Oficiala grava faro aü decido: mi , kiu post la

akroter/o id Alte, ekstreme staranta skulplajo ! publikaj ~oj en Bulonjo k Geneva , havas nun
sur la anguloj au la pinto de klasika frontono. | nenian moralan rajton miksi min en tiun aferonv\

piedoj.
akromi/o ¥ (acromion ) Skapola apofizo, fina

parto de la skapola spino.
akronim/o A Vorto konsistanta el la
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aktinomicet/o ,2-, 1 G. (Actinomyces) el la
grupo de ~oj. 2 Ano de la ~oj. ~oj. Grupo de
grampozitivaj eübakterioj, ne movigemaj, generale
plurcelaj, fadenformaj, brancigantaj, ofte supraje
similaj al neperfektaj au malsuperaj fungoj; multaj
sp-oj grave rolas en la grundogenezo, pluraj
produktas antibiotikojn k aliaj kaüzas malsanojn ce
homoj, bestoj au plantoj. mikobakterio ,
streptomiceto. — tuberkulozo, terpomskabo. ~ozo
T Ciu malsano, estigata de ~o.

aktinopterig/oj b Subklaso (Actinopterygii) de
fisoj kun pli-malpli osteca skeleto, ampleksanîa la
ordinarajn, verajn fisojn. KS3 elasmobrankoj ,
krosopterigoj, dipnoj.

aktiv/a 1 Tia, ke li/si/gi kapablas agi, efiki sur
ion: membro de UEA\ ~a logantaro (tiu parto
de la logantaro, kiu kapablas labori ); ~a firmano
( kiu partoprenas en la administrado) ; © ~a
margeno -, \ galaksio; (analoge) la ~a vivo
(dum kiu individuo kapablas labori); militservo
(dum kiu civitano efektive dejoras en armeo; i®*

rezervo ) . 2 Plena je vigleco k energio; multe
aganta: H estas tiel ~a , ke li apenaü dormas ;
komercisto ; (analoge) propaganda, trafiko. 3
Rezultodone, energie efikanta : kuracilo ; ~a
pruvo de kompatoz ; estis inter Hi multe da
malkonfido, ofte e.c ~aj eksplodoj de pasioz. 4 A
Esprimanta procezon plenumatan de iu au io,
reprezentata per la sintaksa subjekto : «amanta»
estas participo eu la verbo estas ~a au nez. 5
Uzanla instrumetodon, per kiu oni igas la infanojn
efektive partopreni en sia propra edukigo. 6 £
Koncernanta la pozitivajn partojn de proprieto,
entrepreno ks: suldo. ~0 1 ~eco. 2 A La ~a
voco de verbo. 3 £ Tuto de la varoj k de la
posedataj au ricevotaj sumoj: la ~o de tiu banka
malsuperas gicm pasivon. valuta , havo. (ntr)
Esti produktanta, efikanta, funkcianta: H ~is en la
Rezistado. ^ajo £ Ciu elemento de ~o 3. ~ajoj.
~ecoj. ~eco. Eco de iu , io ~a: oni admiris la
r^econ de la generala sekretario. ~ecoj. Tuto de
ies agoj: koncizaj informoj pri la ~ecoj de SAT.
~igi. Fari ~a. irif akceli , stimuli , ^igi. Igi ~a.
~ismo 1 I Politika sinteno, kiu rekomendas la
rektajn agadon k propagandon. 2 <t> Pragmatisma
doktrino, rigardanta la veron afero de vivo k agado,
multe pli ol de intelekto. ~ulo. Tiu, kiu ~as en
organizajo, partio ks: medi^ulo (kiu ~as por la
defendo de la naturo k de la vivmedio, kontrau
diversaj formoj de poluado). retrcwaz. Valida por
la tempo anta ü a al la koncerna decido: tiu
dispozicio retrace efikas de la unua de Januaro 99;

lego ne havas retrojan cfikon.
aktor10§ Tiu, kiu ludas rolon en teatrajo, filmo

ks: la plej bonaj ~oj en la mondo, por tragedioj,
komedioj , por dramoj sendividaj k por poemoj
senfinajz\ la ludo de /’ ~6>/ z; (0 si ne estis sufice
bona ~ino, por konvinki la edzon pri sia fideleco.
vsr stelulino. histriono. ^i. Ludi kiel ~o; li ~is en
« Hamleto». ~ado. Ago de ludanta ~o, maniero
~i : sia ~ado estas fro afekta. film~0. ~o, kiu
ludas en filmo.

liaj pensoj estis tiel solenaj, kiel ce la plej sankta
~oz; (edzinigo) estas ~o de prikalkulo en esceptaj
aferoj k cirkonstancoj, sed generale gi estas ~o de
amoL. ago. 3 Oficiala dokumento atestanta tian
faron : la ~oj de niaj kongrcsoj ; testamento estas
lega ~t> ; de naskigo , de edzigo , de akuzo ;
transdona dum la tago mi sidas en la police jo
ce la enuigaj ~oj7\ la stilo de la ~oj. ^aro.
Kolekto de ~oj rilataj al difinita afero. /^isto.
Oficisto. kiu redaktas k konservas la oficialajn
~ojn. cs* arkivisto. ^lljo 1 Dosiero. 2 Teko.
inter~0 La tempo inter du ~oj en teatro, du
filmoj en kinejo ks. Sllb~0 Divido interne de
~o, kun sango de dekoracio.

akte/o ^ G. (Actaea el ranunkolacoj) de 8 sp-oj
de plurjaraj herboj el Eiiropo, Azio k N Ameriko,
i.a. la Kristofora herbo (A. spicata ).

Akteon/o © Casisto, kiu, ekvidinle Artemison
dum si sin banis, estis transformita en cervon k
dissirita de siaj propraj hundoj.

© aktrn/a © (pp lumradio) Kemie aktiva, i.a .
influanta la impresigemajn filmojn. /^ometro 5^5
Instrumento, por mezuri la intenson de la
sunradiado.

(2) aktin/o ^ (K) Fadenforma proteino de multaj
eukariotaj celoj, tie abunda en la muskoloj, rolanta
en la celmovigoj, i.a. en la muskola kontrahigo k la
movigo de la flageloj. ns" miozino, mikrofdamento.

aktini/o 1 b Rozosimila ses-koralulo (Actinia k
parencaj g-oj), vivanta unuope, fiksiginta sur stonoj
ks en la maro. SIN. marrozo. 2 (K) Radioaktiva |
elemento, Ac, atomnumero 89, atommaso 227. j
/^idoj (K) Ciu elemento el serio de 15 radioaktivaj
elementoj, ~o k la sekvanlaj, kun atomnumeroj de
89 gis 103, inter si tre parencaj: torio, protaktinio,
uranio k la transuraniaj elementoj estas ~idoj.
^uloj b Ordo (Actiniaria) de ses-koraluloj, al kiu
apartenas i.a. la ~oj. SIN. maranemonoj.

aktlnio
i

aktinidi/o 4#* G. (Actinidia el ~acoj) de dioikaj j
au poiigamiaj arbustoj generale grimpaj, kun j
blankaj au flavetaj floroj en cumoj au korimboj, k
kun fruktoj (beroj) generale mangeblaj: 40 sp-oj el !
Azio, i.a. la bone konata Cinia /v-o (A. deliciosa. \
sin. A. chinensis ) , hejma en E Azio, kultivata en
multaj regionoj ne tro malvarmaj, i.a. en Nov-
Zelando, por bongusta hero rica je vitamino C.
~bero. Frukto de ~o, pli spéciale de la Cinia ~o.
nr<r kivo.

aktinist/oj b Superordo ( Actinistia ) de j
krosopterigoj, al kiu apartenas latimerio.

aktinolit/o © Mineralo, sp. de amfibolo, j
monoklina Ca^( Mg, Fe)s(Si8012)(0H)2, sub formo :
de radiantaj nadloj ; gia asbesta var. estas !
ekspluatata por produktado de asbesto. SIN. j
radistono. asbesto.
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aktua!4a 1 Efektive ekzistanta en la nuntempo: disertacion. ^O. Ago de ino, kiu ~as: nonnala,
potenciala signifo de vortkunmeto, kiu farigas ~a antaütempa ~lito. ^ejo. Hospitalo, spéciale
dank’ a I la kunteksto. 2 Interesanta pro la destinita por ~oj. ~igi. Helpi la ~on : kiarn vi
nuntempeco: verko, kiu traktas pri unu el la ~aj ~igos la Hebreinojn se estas filo , mortigu
sociaj demanda/1; la problemo estas ~a, tre grava linx. ~ilo. Forcepso. ^istino. Virino, kies
por la mondaz; la televidaj ~ajoj; la ~eco de la j profesio estas prizorgi la ~ojn: antau ol venis al Hi
klopodoj por la L.J . ~igi. Igi ~a per provizo de j la ~istino , Hi jam estas naskintajx. ~ologio.
novaj informoj au principoj. gisdatigi. ^ismo ! Obstetriko. post~o. Elpuso de la fetaj membranoj.
© Teorio, laü kiu la legoj de la nunaj geologiaj
fenomenoj valoris ankaü en la pasinteco: hodiaü la
~ismo venkis la katastrofismon, ec se la ekzisto de
katastrofaj eventoj ne pavas esti neata. cs*

katastrofismo.
aktuar/o = aktisto.
aktuari/o £3 Matematikisto, kiu ordinare estas

akut2a 1 A (pp angulo) Malpli granda ol orto:
triangulo havas almenaü du ~ajn angulojn. 2 "f
Prezentanta fortajn simptomojn, rapide graviganta:
li suferas ~an krizon. — kronika. 3 ( pp sono)
havanta altajn frekvencojn: ~a voco de knabino; A
rsjaj vokaloj (ekz. i ) , konsonantoj (ekz. t , d ) ;
(analoge) supersigno ( '). B®* akra. mal^a.
Obtuza: mal~a murmuro de rivero. es* surda 3.en la servo de asekurkompanio, por kalkuli la

asekurajn premiumojn.
akumul/i (tr) 1 Pli oi sufice amasigi, kunigi: ~i

akuz3i (tr) Aserti iun kulpa: inn pri io ; iun,
ke li farts ion\ elpasu k min publike ! z\ vi

la pruvojn kontrau la akuzitoj; ~i la erarojn. 2 (Mü malprave Un ~isz\ oni ne devas ~i la Akademion
Uzi parton de la plusvaloro ne por persona pro gia tute natura k prudenta konservemeco k
konsumado, sed por pligrandigo de la produktiva singardecoz\ pri tiu espero mi estas ~ita de la
kapitalo. ~a (pp rento au interezo). Ne konsumata, JudojN ; Sokrato estis ~ita , ke li koruptis !a
sed aldonata al la kapitalo, kiu gin produktis. »̂ado j junularon. «3’ kulpigi , denunci , kalumnii. ~o. Tio,
1 Ago de tiu, kiu regule ~as: scienco estas ~ado de j pri kio oni ~as: gis nan vi makis miajn ~ojnz\ pri
etajfaktoj. ~atoro. Aparato, por amasigi provizon j unu mi decidis nun doni klarigonz; malveraj
da elektro k gin ree lived la ü bezone : Edisona , j ~ojz. riproco. ~ado tft Ago de tiu, kiu ~as: la
nikela, fera ~aloro; ~atoro kun senmovigita likvo j akto de ~ado (difinanta la faktojn, pri kiuj la ~ito
(kun gelateneca eleklrolito, simila al tiu de seka j estos jugata ). ~antO. Tiu , kiu ~as : tion
baterio). /^ejo S Dateningo, kiu tenas unu el la | distrumpetis miaj ~antoj mem7. ^isto Stata
argumentoj k la rezulton de aritmelika operacio. ; oficisto, kiu en iuj landoj prezentas la ~ojn en
~i§i. Igi ~ita : multaj faktoroj ~igis k kaüzis la | kriminala proceso. B3" prokuroro. ~itO. Tiu , kiu
katastrofon ; A ~iga punkto. ^ilo. ~atoro. | estas ~ita : ne ciu ~ito estos kulputo. car jugoto.
(bio)^igo ÿ <> ~igo de substanco kun au sen | miS'-i. False, erare ~i. sirt~0. Spontanea ~ado
metabola rolo, toksa a ü ne: ~igo de piumbo en j de si mem: lifaris publikan sin~on. væ memkritiko.
planto, en osloj de homo, B®' biokoncentrigo.

akumu!atoroz Vd akumuli.
; akuzativ/o A Kazo en diversaj lingvoj, kiu, se

uzata sen prep., esprimas interalie la rektan
akupunktur/o Y Kuraeado, kiu konsistas en la j objekton de la verbo; analoge en E. la funkcio,

pikado de difinitaj korpopunktoj per tre delikataj | markata de la morfemo n : uzi la substantivon ait
pingloj: ~o havas cinan originon. j pronomon en ~t»z. RIM. I Malkonsilinde estas uzi

akurat1a. Plenumanta promeson, servon, devon j ~on ansi. prep, kiu signifas deiron, formovon k tiel
ks precize en la difinita tempo, je la interkonsenlita j kontraüdiras la almovan signifon: oni diru : eliri el
horo : oficisto: li estas ciam ~a kun siaj j urbo, ne: eliri itrbon. RiM. 2 Z. uzis la ~on post
respondoj; multaj kredeble miras, ke mi estas tiel | agsubstantivo: akceptu mian korun dankon por la
ne~a en la korespondado7. En ~a maniero: li i elekto min kiel honorait membronla konstanta
promesis reveni al ni ~e je la oka horoz\ mi amas, | alkalkulado sin aI ia spedala gento f ... j forte
ke oni pagu ~e la Inan paganz; donadu ~e la I subtenas la genian sovinismon. de direkto2.
medikamentojn7-; tiam li ~e ricevados per la posto ] En E. la uzo de n por montri la almovon, au sola: mi
ciun novan nomaron, Utj kiam gi estos presitaz ; ni | veluros Parizonz\ aü post prep, ne montranta la
amu nin fraie , sed kalkulu ~ez ( t.e. ne j almovon: mi vojagas en Hispanujonz\ analoge, por
preteratentante la pagdatojn ). ~eco. Eco de iu -~~a: | montri novan staton, rezultantan de ago: disrompi
oni multe plendas pro via ne sufica ~cco\ (f ) la ; vazon en mil pccojn ; organizi popalon en regnon.
~eco, kun kiu la suno levigas mateneB. ; anstataüa ~0. En E. la uzo de n kiel anstataüajo

akUStik/oz 1 Tiu parto de la fiziko, kiu I de prep, en la tempaj, daüraj, mezuraj k.a. adjektoj:
koncernas la sonojn. 2 Sonaüdebleco: bona ~o de | mi promenis la tutan tagon7 ; la domo estas tri
salono, teatro. ~a. Rilata al la sonpercepto. j metrojn largo ktp. sisterona (fm) Malgusta
elektro^O\Tiu parto de la ~o, kiu temas pri la j uzo de la ~o ( pro iama gazeteto, eldonata en
transformo de kurentoj en ^ajn signalojn k ; Sisterono. k en kiu la ~o estis mistraktata): elingigu

j la sisteronajn ~ojn!w.
akus/i (tr)1 Elpusi maturan felon el la utero: I akv/o 1 ® Likva kombinajo de hidrogeno k

~/ je gemeloj , je malviva infano; la patrino ~/.v oksigeno, H20: pura, distilita mala ~o (en-
belan infanonB. rar naski , aborti. 2 (f) Malfacile k | tenanta malpli ol 0,6 g da saloj. precipe kalciaj k
pene produkti : li ~is antaü nelonge dikan ! magneziaj, en litro), ma/mola , dura ~o (entenanta

reciproke.



akvo 66 akvifolio
pli ol 0,6 g da saloj en litro); sala, niara , saleta , |. ~on : la en^igintaj salikoj ankoraii desegnis la
sensala (SIN. dolca ) ~o; filtri ~on; Hi akordas kid j Union de la iama vojo; la sipo en^igas tri metrojn.
~o k fajro; Hi simi/as unu la alian kid du gutoj da j (osr mergi. —¥ floslinio. ) serwa 1 Ne havanta ~on:

' d similas al ~o, kin estas versata sur la teron ! sen~a regiono. (irr dezerto, arida ). 2 (K) Anhidra.
k kiwi oui ne povas enkolektix. 2 Tiu iikvo, el kiu j sutwigi 7. Meti sub ~ou. sub~igi. Profundigi
konsistas pluvo, maro, lagoj k riveroj: la spinto de | sub la ~on: la submarsipo, la baleno sub~igis.
Dio sin portis super la ~oz; la ne farigos phi j sub~istOz. Tiu, kiu profesie laboras sub la ~o. i®1

diluvox ; nur unu klafton sub la ~o starts (sipeto)7; j skafandristo. plongi. super î. Inundi : la stormo
nagi sub la ~o: fdica, kiel fiso en trapasi la ! super~is parton de la ebena lando ; la herbejoj~on (maron, riveron ks); veturi per ~oz (sipe);./a// ! estis super~itajB. super-ego7-. Diluvo. sur~igi
en la ~on; la suoj ne eltenis la ~on : ~o silenta Ektusi la ~an suprajon, perdante flugrapidecon,
sitbfosas la bordojn7-; kura , piira7- ; en por halti flosante. trâ igi, Irigacii. balast~ujo J/

malkiara oni fiskaptas facile7-; gi estas ~o al lia ^ujo, kies plenigado ebligas al submarsipo mallev-
mueliloz (alportas ai ii profiton , helpon ) . igi en la ~o, k inverse. fal~Oz = ~ofalo. flll~0.
~okoko. 3 Tiu Iikvo, servanta al la diversaj uzoj de ~o fluanta: banu vian korpon en flu~ox. fliweja
la hoina vivo: trinku ~on d via cistcrnox; via vino (pp vivulo) Ekskluzive au préféré vivanta en
miksigis kun ^ox; lakto kun ~o ; kiu trinkigos nur rapide fluanta ~o. fort~o. Nitrata acido, miksita
tason da malvarma ~o [ ... J neniel perdos sian j kun ~o, uzata en gravurado. gas^O. Trink.~o, en-
rekompenconN; trempi haringon en (por sen- .! tenanta nature au artefare solvitan gason (karbonan
saligi); ~o k pano servos al sanoz; semi lavus min i dioksidon). SIN. saümakvo. kinin~o. Sauirwo kun
per nega ~o [ ... ] x; postlava ~o; ( f ) Jeti mafvarman I kinino, tonika , uzata kun alkoholajo (gino).~on sur ies entuziasmon ; 0 sankta ~o; Y mineral- | krarwo. Akvo liverata domen per tuboj. meliŝ O.
aj ~oj. 4 Nomo de diversaj likvoj: lavenda , roza, j Alkoholato kun esenco de folioj de citronmeliso, uz-
Kolonja (por la tualeto); gliciriza ~o ; plumb- ; ata kontraü svenoj. miel~Oz. Medo. ~o-neafina
acetata ~o. oksigena ~o (en farmacio ; i®- I (pp substanco) Ne au malfacile sorbanta ~on k/au
hidrogena peroksido) ; hipoklorita ~o (por blankigi j solviganta en ^o. SIN. hidrofoba. okul^o 2.
tolajojn ktp); peza ~o ((R) kombinajo el oksigeno k Kolirio. reg ô = rega ~o. sankt~ujoz U1 Speciala
deuterio, D0O, denso 1 ,106; trovigas en la ordinara kuvo, ce la enirejo de pregejoj katolikaj, pordispon-~o, en proporcio de 1/5 000). 5 Likva sekrecio de i igi sanktan ~on al la piuioj. SOd^O 1 Origine
la korpo: de rtiaj palpebroj elversigu tiu ! minerala gas~o au simila artefarita solvajo, enten-
respondo venigis ~on en siajn okulojn ; ce la nura | anla natrian karbonaton (sodon 2) k karbonan di-
vido kolektigas al mi ~o en la huso ; ellasi j oksidon. 2 Y Refresiga, dolca trinkajo kun frukto-~r>n 7 (urini ) ; 6 Travidebleco k pureco de gemo: ekstrakto, saü ma pro karbona dioksido: sod~o
diamanto de plej pura (f) H estas kanajlo de la citrona (rnr limonade). oranga , sasafra, zingibra.
plej bela ~o. orangoflora ~o. ~o kun dolca BA? limonado, gas^o, saüm^o, kolao 2. stagn~eja
parfumo (pro enhavo de iom da nerolio), uzata por 0- (pp vivulo) Ekskluzive au prefere vivanta en
aromigi diversajn preparajojn en apoteko, kuirejo stagnanta ~o. sterk ô. Malpura Iikvo, kiu defluas
ktp; kromprodukto de la ekstraktado de nerolio el de sterkamaso sauirwo. Gas~o. trink^vO 7. ~o
bigarado. rega (K) Miksajo de 3 partoj da
klorida acido k unu parto da nitrata acido, kiu solvas
i .a. oron (la regon de la melaioj) k platenon. â 1
Konsistanta el ~o: ~a solvajo , trinkajo, medio. 2
Vivanta en ~o: ~aj pionto j, bestetoj. (tr) Doni
al vegefajoj la bezonatan ~on: si ~is sian carman
pizon. vsf r^umi, sprucigi, aspergi , irigacii. .̂ado.
Ago de tiu, kiu ~as plantojn. ^aro. Amaso da ~o.
^eca. Entenanta tiom da ^o, ke gi iel similas al gi: |
~eca tereno ; ~ecaj legomoj; ~eca kaco. -̂ero. |
Guto da ~o. ^/ilo. Ho, konsistanta el ujo, versilo k j akvosolveblaj farboj.
rozo por ~umi. (A)~istO\ Konstelacio ( Ac/ ua- \ akvari1o. Akvujo, ordinare vitra, por la tenado
rius ) de la australa hetnisfeio. SIN. Amforo. ^ujo. de akvejaj plantoj k bestoj (ekz. fisoj, ranidqjl
Ujo au loko, por ricevi k konservi ~on. ^-umi (tr) maranemonoj ): dolcakva, salakva ~o.
Malsekigi, sursprucigante au trafluigante ~on: si akvatint/oz Procedo de gravurado pet
~ttmis sian rozarbeton7 ; vi estas kiel gardeno j rezinsolvajo k nitracido. imitanta la tucon.
~umatax ; ~umi stofon antaii ol gin glacli; ~um- j akvedllkt/o {^t Masona kondukilo, subtera a«:
veturilo. ^afina ( pp substanco) Facile sorbanta j surponta, destinita transporti akvon de unu lokoj
^on k/au solviganta en ~o: koloidoj estas ~afinaj. j (rivero, fonto ks) al alia malproksima: Romanaj
SIN . hidrofila. ^altira. Ema sorbi la aeran mal- | akvifoli/o ^ 1 (ark.) Alia nomo (Aquifolim
sekon : kalcia klorido estas ~oa!tira substanco. j nomenklature ne légitima) de ilekso. 2 Sp. de ileksti;
~ imuna. Ne tralasanta akvon. est permeable. | ( Hex aquifolium). SIN. ordinara ilekso. ~acoj. Fam:
e!~igi. Eligi el ~o: ce la forcedo de la inundo la ! ( Aquifoiiaceae) de dukotiledonaj plantoj— arbojf
kampoj iom post iom el^igis. erwigi. Enigi en j arbustoj— kun piejofte daGraj, ledecaj folioj, kut

sufice para, por esti sendangere trinkata de homoj.
tualet/^o. Alkoholita k aromigita ~o, uzata kvazafi
parfumo. turn^O7. Amaso da ~o, rapide tumig-
anta pli-malpli funelforme, en rivero, lago au maro.

akvafort40 1 Kupra plato, gravurita per
fortakvo. 2 Uj Papera gravuro, presita per tia plato.

akvamarln/o 0 {aqua marina ) Mineraio, vat
de berilo, el grandaj, verde bluaj, travideblaf
kristaloj. SIN. marblua smeraldo. csr gemo.

akvareUo Pentrajo sur papero per
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unuseksaj floroj k kun drupecaj fruktoj; 420 sp-oj el logike postulus de-komplementon : ursino, ~ kin
4 g-oj, i .a. ilekso, el la mezvarmaj k tropikaj estas rabitaj infanoj*; steli , forpreni ion ~ iu7 ;
regionoj. demandi , peti ion ~ in , aceti ion ~ iu. Pli klare

akvilegi2o G. ( Aquilegia el ranunkolacoj) de estas uzi disde. RIM. 4 Tie ci klasigas la
plurjaraj herboj kun multabranca tigo k komplementoj de la ig-kunmetoj, en kiuj la kaüzata
diverskoloraj floroj, kies kvin petaloj cebaze ago estas pasiva, k ties subjekto ricevas, okaze de la
plilongigas per pli -malpli longaj, nektardonaj ago, ian profiton aü malprofiton : trinkigu ~ li
spronoj po unu; c. 80 sp-oj el la mezvarmaj regionoj \ akvon7 ; ii sentigos ~ vi sian skurgonx ; vidigi7 ,

j aüdigi, konigi7 ; sciigi7 , perdigi , evitigiz ion ~ iu.

Akvilon/o 0 Dio de la norda malmilda vento. j ear per. 7 Adicion, kompletigon: aldoni du ~ kvar ;
(a)/vo (f) Norda vento.

Akvin/o. Latina k Italia urbeto ( 13°40’ E,
41°30’N). ^ano. Loganto en ~o, i .a. kromnomo
de la teologo Tomaso la ~ano.

Akvitan/o. Loganto de ~ io. *do, ^ujo 1 ï
Provinco de la Romia Gaü lio, inter Luaro k
Pireneoj. 2 .•)*-- SU parto de Okcitanio.

al. I- Prep, montranta: 1 Fizikan proksimigon
en iu direkto: iri ~ la urbo , ~ la leme jo, ~ la
onkloz\ eliri renkonte ~ iu7 ; apogi sin ~ iu7 ; ~ la ! naskigoz; ~ la baldaüa komencigonta nova jaw mi
muro ; la riveretoj fluas ~ riveroj7 ; la suno klinigas sendas ~ vi la plej korun gratulonz\ la figarboj, ce
~ la okcidento7 ; nun de lokoflugu gi ~ loko!7 ; (f) kiuj la vojagantoj sidigas ~ la vespermangoB ; la
de tago ~ tago; de tempo ~ tempo7- ; venos ~ vi plej amata cevaleto , sur kin Hi elveturas ~ ci it
mizero7. RIM. I «al ordinare montras nur la celadon okazoz; ~ la malfelico1 (malfelice); = okaze de. 9

Gramatikan rilaton inter agsubst. k ties objekta
suplemento: estimo ~ la tradietoz ; akceptola
kongresanoj ; subtenado ~ io ; ofendo, persekuto,
protektado, sato, timo, vpko ~ iu, io . RIM. 5 Tiu uzo
estas utila , en kelkaj okazoj, por eviti la
dubasencecon de la prep, de: amo de la file ~ sia
patro ; sed ekz. post la verboj de produktado al
signifas nature «aldone al» : (verkado de capitro al
romano ks), k la vera solvo estas la anstataüigo de
la subjekta suplementa de per fare de au far. 10
Post adj. au adv. : a) estmanieron de la koncernatajo
rilate al iu au io: afabla , avida, bona, danka , favora.

de la N hemisfero. SIN. aglofloro.

li enfermis gin en la kokinejon, ~ la kokinoj k
anasoj7 ; (f) aldonigos ~ vi jaroj da vivoz ; por kio
ni bezonas apartan serion da finigoj por ciu
persono k nombro, k ~ (krom) tio ci en ciu tempo k
modo novan serion da finigoj ? 2 ; ~ tio ci ne
forgesu , ke [ ...] z. KST plus . 8 (ark . ) Daton au
momenton, ce kiu oni faru ion : dankon por via
amika sendajo ~ mia naskotagoz ; koran dankon
por via amika gratulo ~ la datreveno de mia

al iu loko, dum la akuz. povas enhavi en si ankau la
atingon de la celo.» (Z.). 2 Direkton aü celon de ia
movo au fizika ago: frapi ~ la pordo7- ; fed ion ~
iu , prezenti ion ~ iu, etendi la manon ~ iu7 ; direkd
sian voconz, levi la okulojn7 ~ in, sin tarni ~ iu7 ;
(p, f) rigardi ~ la strata ; diri , skribi , respondi ~ iu ;
pagi ion ~ iu , tiu pordo kondukas ~ la parko ;
entre jo ~ la gardeno ; jen la vojo ~ Parizo; (f ) la
kongreso estas en bona vojo ~ efektivigo. RIM. 2 al
montras kelkafoje la staton rezultantan de la movo:
disrompi vazon ~ pecoj ; natrio k kloro kombinigas
~ natria klorido. KT en. 3 Celon de ia sento, penso
aü volo: via koro sin dru ne ~ pekulojx ; sopiri ^ la \ inklina , sttrda ~ iu, io ; b) bonan au malbonan econ
hejmoz; deziri bonon ~ iu ; minaci , flati , j de iu aü io rilate al la koncernatajo : abomena ,
kontraüstari , pardoni , ordoni ~ iu ; amo, abomeno, \ agrabla , antipatia , kara , simpatia ~. .. ; c)
inklino ~ io; montri enluziasmon ~ E. ; intencoj ~ | konkretan au metaforan proksimecon a ü
bono k malbonoz ; la nuilamo, kiun li eksentis ~ j inalproksimecon : konforma , é gala , sirnila , parencci ,
si7 ; ni eslu amikoj ~ ciuj popoloj! ; ne estu tro najbara ~ iu, io ; danke spite
severa ~ li . 4 Atribuon, destinon, apartenecon: II - Kunmetebla morfemo kun la sencoj / , 4 , 7 de ia
doni , proponi , komisii , sendi ion ~ iu ; prezentu ~ prep.: ~ajo. Io, kio estas aldonita al io, dependajo,
vi mian embarason; apliki leorion ~ la prakdko ; flankajo, akcesorajo. ^igi 1 Aldoni , almeti: ~ tin
kondamni iun ~ mono ; konveni , aparteni akiri gesto li ~igis ironie mildan vorton. 2 Fari, ke iu, io
~ si gloronz; preni ~ si la liberecon, la rajtonfari farigu parto, ano de : ciun bonan esprimon, kiu
ion ; cio bona estas ~ via dispono7 ; knabo Iasita ~ j ekzistas en kiu ajn littgvo, lingvo arta havas plenan
si mem7 ; ^ kio oni estas naskita , don oni tuj povas Î rajton ~igi ~ si7 ; Hi discipline ~igos siajn fortojn
vidi lait la eksterafoz ; sklavoj ~ Faraonox; ~ via ! ~ nia granda armeo7. îgi 1 Aldonigi , almetigi :
sano!z. 5 Interesatecon , profiton aü malprofiton, se gut' al guto ~igas, marofarigasz; ~ tio ci ~igas
kiun iu ricevas per la ago: servi , malutili ~ iu ; mu /lego da deklinacioj neregulajz; ~ la koreco
detrancu ~ mi peconz; starigi ~ iu monumenlon ; ~igadis videbla nuança de silenta kompatoz; (f) li
lavi ~ iu la piedojn , bad ~ si la brustonz ; legi , turnis la portreton de la praavo ~ la muro, por ke
kanti ion ~ iuz ; estas ~ mi varme , malvarmez, gi ne povu ~igi ~ la interparolado7 . 2 Anigi ,
bone7 , gojez, // fans ~ si vestonx ; mi plantis ~ mi apartenigi ~igi ~ E-ista grupo ; por ke ~ la
gardenonx; mi kolektis ~ mi argentan x ; si i Ligo povu facile ^igi ciu [ . . . ] z ; gi (E.) devas ne
nialfermas sian manon ~ la malriculox . 6 Rilaton sole allogi ^igontojn, sed esli oportuna por siaj
de koncemeco, esprimeblan ankau per akuz. : danki , uzantojz; eu vi ricevis ankoraii de iu ~igon ~ la
helpi , aludi , kompati , obei , placi , rilati ~ iu . io ; homaranismo ?7 . RIM. 6 La kunmeto kun re-
konforma, fremda ~ io. RIM. 3 Tiu malpreciza uzo j prezentas eblon de konfuzo kun la rad. real; tial
klarigas, kial oni trovas al, ec ceZ. , post verboj, kiuj j estas konsilinde uzi reanigi anst . realigi. ~igilo.
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pendigis la flagon de ~oz (pri dangero de drono). 3
(0 Maltrankviligi pri minacanta dangero, obstaklo:
~anta novajo; esti ~ita de kalumnia kampanjo. ~0

1 Signalo, alvokanta al batalo: kial vi trumpetas
~on? B ; ni kuru, eu vi ne audas la ~on? B. 2 Averta
sono, informanta pri minaca dangero: krii ~onz\
sonorigi ~onz\ tvajna ~osignalo. 3 (0 Ekscita
atendo de dangero, malfelico ks kun deziro sirmigi:
la anonco Jetis la urbon en ~on. ~a 1 Signifanta
~on : trumpetoj ludis ^an alvokon B; bruina
sonorifo7. 2 Maltrankviliga, dangeroplena: la ~a
stato de la lando. ~ejo *6 Loko, kie la trupoj
kolektigas ce ~o. /^ilo. Aparato por ~i: snura ,
vapora, automata ~/7o.

Alask/o. Unu el la statoj de Usono (150° U,
65°N). ~a Markolo. Markolo inter N Ameriko k
Azio (169°U, 65°N).

alatern/O 4* Sp- de ramno (Rhamnus alaternus )
el la Mediteranea regiono k Krimeo, arbusto au
arbelo kun folioj vintroda û raj, malhele verdaj,
briletaj, pli-malpli maldense dentaj, havantaj
diafanan randajon.

Dokumento, per kiu oni deklaras sian ~igon al
asocio, kongreso ks: plenigi la r^igilon.
III - Pref. kun la sencoj / , 2. 4 k 7 de la prep.: 1
r^veni, ~porti. ~kuri ~esti ; 2 ~konduki, ~rigardi
paroii ; 4 ~mezuri ^ proprigi , ~fari, ~gustigi ; 7
r^doni, ~diri ~meti ktp.

(J) -al/ 4* Suf ., uzata por formi nomojn de
plantordoj el la genra nomo uzata por la tipa familio
de la ordo: roz^oj , poligon~oj , kukurb~oj ,
orkid^oj. es" -ad . -e!. -inet , -oidel.

(D-al/ (K) Suf . , uzata por formi nomojn de
aldehidoj: metan^o, etan~o. mono~0, di~o.
Aldehido kun unu, du grupoj -CH=0. use -oil.

(3)-al/. (evi) Suf., uzata por formi nomojn de ostoj.
@ aI/O 1 V a) Ciu el la du flankaj partoj de la

nazo. b) Pli generale, cia flanka elemento de
organo. 2 4* Lamenforma elkreskajo de tigo,
petiolo, sepalo, frukto au semo ; ~o de frukto au
semo ofte faciligas disportadon fare de la vento k
tial estas nomata anka ü flugilo. 3 4> Ciu el ta du
libérai mezaj petaloj de la korolo de la fabacoj kun
papiliformaj floroj. Kg-' kareno, standardo. 4 Flugilo
de birdo 5 O Ciu el la flugilformai ekstremajoj de
hélico. 6 Ciu el la flankaj portaj surfacoj de
aviadilo: sargo. SIN. planeo. 7 Ciu el la du
flankaj partoj de konstruajo: mezepoka kastelo kun
du renesancaj ~oj. 8*6» Ciu el la du ekstremoj de
armeo: la malamika kavalerio pretergalopis la
dekstran ~on; (f ) tiu frakcio estas la marsanta ^o
de la partio. 9 Parto de kutime paraj spegulbilde
arangitaj objektoj: fenestra ~oz. 10 O Ciu el la
rotaciantaj velportaj framoj de ventmuelilo. 11
Rando de largranda capelo. ~etO O Flugilforma
apendico ciuflanke de sraübo au sraü bingo. servanta
por faciligi ties turnadon per mano. cirkaiwa 4*
(pp ronda aü ovala semo aü frukto) Cirkaü ita de ~o.
frog~o Vd alo.

Aiabam/o. Unu el la Usonaj statoj (87°U ,
33°N ).

aiabastr1o © Diafaneta, fajnkristala var. de
gipso, aspeklanta kiel matmoro k facile poiurebla:
statueto el ~o. ~a. Simila al ~o per sia blanko aü
diafaneco: ~a kolo, salira , mano de viri.noz.

Alah/o7 C Dio. RIM. En la Korano tiu nomo

aiaterno : a) tigo; b)
folio; c) floroj ; c) fruktoj
(drupoj). M.

alaüd/o b Birdo {Alauda k parencaj g-oj) el la
ordo de paseroformaj, vivanta sur kampoj k
karakterizata de tre longa, rekta posta ungego k de
trila kanto: la ~o estis la emblemo de la Gaula
legio. tuf~o. Sp. de ~o (Galerida cristata ) ~edoj.
Fam. ( Alaudidae) de paseroformaj birdoj, al kiu
apartenas i.a. la ~oj. kamp/^o b Sp. de ~o (A.
arvensis ), helbruna kun malhelaj strekoj laülongaj k
kun blankaj vostflankoj; gi levigas vertikale dum
kantado, k poste lasas sin fali vertikale teren.
Step~0. Sp. de ~o { Melanocorypha calandra )
mediteranea, kun nigra makulo sur la kolo.

alb/o 1}* Pastra gispieda mesvesto el blanka tolo.
Alb/o. Italia urbo, kies kolonio estis Romo

aperas sub la formo Allah.
alambik/o (K) Distililo. ese distilbalono.
aland/o (evi) = iduso.
alanln/o ® Aminacido, CH3-CH(NH2)-COOH,

unu el la 20 cefaj aminacidoj de la proteinoj; simb.:
Ala. fenil^o. Aromata aminacido, C6H5-CH7-
CH( NH?)-COOH, unu el la 20 cefaj aminacidoj de
la proteinoj, esenca por la homo.

alantoid/o b Embria elkreskajo de reptilioj,

(12°42’E,41°46‘N).
alban80. Ano de gento loganta cefe en ( A)~io k

en Kosovo, parte en Makedonio. (A)~ io, ~ lijo.
Regno en Balkanio, ce Adriatiko (Tirano).

albatros/o 7 b Sp. ( Diomedea exulans ) de
grandaj marbirdoj el la ordo de procelariformaj

birdoj k mamuloj, funkeianta samtempe kiel urinujo I birdoj, blankaj kun nigraj flugiloj, vivantaj super la
sudaj maroj. SFN. diomedeo.

albed/o Kvociento de la reflektita lumkvanto
k kiel spir- k nutrorgano.

Alarik/o ï Rego de la Ostrogotoj, la unua, kiu
prirabis Romon (5a je).

alarm 1! (tr) 1 Alvoki al batalpreteco: mi tuj
'v'os la divizion; ~i la trupojn kontrait aeratako. 2
Averti pri dangero per sona signalo, krioj ktp:
tacmento du flamaj rajdantoj krias: frakasu ! I 4a je en Langvedoko/û ~oj estis ekstermitaj de la
frakasu! la tuta vif ago estas ~itaz\ (analoge) oni j katolika Inkvizicio kiel herezu/oj. Kg’ katarismo.

per la ricevita lumkvanto, ce la difuze reflektantaj
korpoj.

Albert/oz. Vira nomo. ~ino. Virina nomo.
albigens/o. Ano de religia komunumo de la 12-
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albin 'o $ Homo au besto, ce kiu de la naskigo
mankas pigmento (melanino) en la hauto, haroj k
okuloj: la ~oj havas blankajn harojn k sangorugajn
okulojn; kuniklo. êco Y Stato de ~o.

Albion/oz V) Britio.
albit/o © Mineralo, triklina feldspato,

Na(Si3AIOx), el la plagioklazoj.
albizi/o ^ G. (Albizia el fabacoj) de arboj,

trunkarbustoj k lianoj kun duoble plume kunmetaj
folioj k kun cebaze kuniginlaj stamenoj; 118 sp-oj
el la varmaj regionoj de Azio, Afriko k S Ameriko, j Odiseo k patro de Naüsikao.
ekz. A. jul'ibrissin, el Azio, arbo kun unuopaj
glomeruloj el blankaj, rozaj au rugaj floroj, ;
pororname kultivata.

albug/o f Blanka makulo en la komeo.
albugine/o V Tre blanka fibra membrano de okkoraluloj, al kiu apartenas i.a. ~o.

testiko k aneksajo; (ankaü : ~a tuniko ). ~itO f
Inflamo de ~o.

rekta beko, vivantaj ce riveroj k mangantaj fisojn.
SIN. alciono. ~edoj. Fam. ( Alcedinidae) de
koraciformaj birdoj, al kiu apartenas i.a. ~o.

aicelaf/o b G. (Alcelaphus) de grandaj Afrikaj
antilopoj kun postkolo notinde pli alta ol la postajo.

Alcestis/o. Helena virina nomo, i.a. djjb de
heroino de Eüripido.

Alcibiad/o \ Atena armeestro k politikisto (5a
jc a.K.).

Alcino/o © Rego de la Feakoj, gastiganto de

alcion/o Alcedo.
Atcion/o \ Cefa stelo en la Plejadoj.
alcioni/o 8 G. ( Alcyonium ) de diverskoloraj

okkoraluloj. ^uloj. Ordo ( Alcyonaria ) de

alcemil/o = alkemilo.
© ald20 } 1 Kordinstrumento, meza inter

violono k violoncelo. 2 = kontralto. ^a (pp registro
de instrumente) Inter soprana k tenora: bekfluto,
saksofono.

(Dald/O ® Aldehido (en kunmetajoj) : ~ozo,
~oheksozo\ ~oksimo estas oksimo de aldehido.

album10 1 Bindajo libroforina por teni notojn,
fotojn, desegnojn ks: skribu al mi pro memoro iajn
versojn en la ~on! z. 2 Libro, konsistanta preskaü
ekskluzive el bildoj: ~o pri Parizo. 3 Eldonita
sonregistrajo sub formo de disko(j), kasedo(j) ks.

alburnen/o7 1 Nutrajrezerva, triploida histo
( rica je proteinoj k amelo, hemicelulozo... au
lipidoj) de la semo de iuj angiospermoj, kiu nutras k
pli-malpli cirkaüas la embrion dum la germado: | generala formulo R-CH2-CHOH-CH( R ’)-CHO.

~ola kondensado. Kombinado de du aldehidoj,
enhavantaj a-hidrogenojn.

Aidebaran/o ^ Rugeta stelo (a Taüri ) en la
konstelacio Taüro, cirkaüita de la Hiadoj.

aldehid/o ® Substanco, enhavanta la grupon
-CH=0, ekz. aceta ~o au acet~o, CH3-CHO (SIN.
etanalo). m- all. tio^o = tialo.

Aidernej/o. Anglonormanda insulo (2° l 2’ U ,
49°43’N).

'N.olo 1 Substanco, CH3-CHOH-CH2-CHO, estiginta
per kombinado de du molekuloj de acetaldehido
(etanalo) katalizita de bazo. 2 Kn de molekuloj kun

semo sen~a (ekz. de fazeolo), ohav )a (ekz. de
ricino). K?5 endospermo, perispermo. migdalo. 2
(ark.) = albumino.

albumin/oz ® ( kn) Globforma, akvosolvebla
holoproteino. lakt^o, ov^o, ser~o ® ~o de
lakto, ovoblanko, sero. ^urioz If Malsano,
karakterizata de la ceesto de ~o en la urino.

afburnoz/o ÿ ® (ark . , kn ) Polipeptido,
rezultanta el nekompleta hidrolizo de proteinoj age
de pepsino, k pli granda ol peptono. us? peptono. aldolo Vd aldo.

(Dalburn/o 4* La juna, mola, generale blanka, j aldosteron/o § Kortikosurrena hormono,
ligna tavolo, kiu trovigas senpere sub la selo de la j efikanta al la reno k rolanta en la minerala
trunko de dukotiledona arbo au arbusto, k kiu j ekvilibro: ^o estigas retenon de natrio k forigan de
ciujare formas novan rondon cirkaü la kambiumo: ! kalio.

kondukas la alsupran seven. j ale10 1 Irvojo en gardeno au parko, inter du vicoj
@ aiburn/o 1 Malgranda sp. ( Alburnus j de arboj: karpen~o. 2 Larga urba strato, kun du

alburnus ) de fiso el la ordo de ciprinoformaj k fam. j vicoj de arboj. avenuo, bulvardo.
de ciprinedoj, kun molaj nagiiaj radioj k malgranda
buso; ties skvamojn oni uzas en fabrikado de
artefaritaj perloj. 2 G. Alburnus k tre parencaj g-oj,
kun la samaj karakteroj kiel ~o. SIN. blankfiso.

:

; aleator/a 4L Rilata al hazardo; loteca.
Alecj/o. Diminutivo de Aleksandro.

Alegan/oj. N-Amerika montaro, etendiganta de
j Pensiivanio gis U Virginio (79°30’U, 39°N).

alegori 'o c 1 Metafora parolo, kiu sub la
; propra senco aludas kasitan signifon pli profundan,

alburno @ 1, i plej ofte moralan: apologo k parabola estas specoj
j de ~oj. 2 21 Similajo, en kiu la celata ideo estas
| instruata per verkelementoj, unuope konsiderataj. 3
! d?o Literatura au plastika prezento, per kiu oni

alce/o 4* G. (Alcea el malvacoj) de du- k plur- j konkretigas abstraktajn ideojn: bronza matrono kun
jaraj herboj kun lobaj au senlobaj folioj, kun floroj j pesilo, ~o de la Justico. KS* simbolo, emblemo. ^a.
en longa grapolo k kun fendakeno disiganta en c. 40 | Prezentanta ~on: parolo, rakonto.
verticilajn akenojn; c. 50 sp-oj el la Mediteranea j alegr/oz } Parto de verko kun vigla k gaja

movado. ^e. Vive k gaje ludote. «̂ eto. Tia
komponajo kun modere rapideta movado.

aleksandr/o © Verso franedevena, ekzistanta

regiono k C Azio. tst rozalteo.
Alce/o = Alkajo.
alced/O 8 G ( Alcedo) de birdoj el la ordo de

koraciformaj, kun verda k lazura koloroj k longa, en diverslingvaj metrikoj k konsistanta el 12 gis 14
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silaboj: la E-a /consistas el du hemistikoj po du
jamboj k unit amfibrako.

A!eksandr/o. Vira nomo, i.a. de la Makedonia
rego (~o 3a la Granda, 4a je a.K.), konkerinto de la
Persa imperio. (karesformo: Alecjo).

Aleksandri/o 1 Helena urbo, fondita en Egiptio
de Aleksandro la Granda en 332 a.K., fama pro sia
lumturo k sia biblioteko.-forbruligita en 391. 2
Havenurbo en Egiptio (29°58’E, 3 l° l 2’N). 3 Nomo
de alia] urboj en Italio, A üstralio, Usono k.a ..~anismo Tre rafinitaj poezio k kulturo el la
Ptolemea epoko, poste imitita en Romo de la ~aj
verkistoj, ekz. Katulo. cse helenismo.

aleksi/o Y Organika perturbo de la kapablo legi .
agnozio, agrafio.

Aleksi/O. Vira nomo, i.a. de rusa sanktulo k de

aieürod/o d G. ( Aleurodes ) de insektoj el la
ordo de hemipteroj, parazitantaj sur vaskulplantoj.~edoj. Fam. (Aleurodidae) de insektoj d la ordo
de hemipteroj, subordo de sternorinkoj, kies inoj k
virseksuloj havas 4 membranecajn flugilojn ; ili
parazitas sur vaskulplantoj k grave damagas
kultivatajn plantojn precipe en tropikaj regionoj k
forcejoj.

Aleut/oj. Insuloj inter Alasko k Kamcatko
(!80°E, 52°N).

aleürit/o ^ O . (Aleurites el eüforbiacoj) de
arboj k trunkarbustoj; 5 sp-oj el Azio k Pacifiko,
kies semoj estas uzataj por produktado de oleo tre
rapide sekiganla.

alez/i (tr) © Glatigi la internon de cilindro, tubo
ks. ~(ad)o. Ago ^i. ^ilo. Ilo, uzata por ~i.

alf /o ^ vSp. de stipo (Stipa tenacissima ) el N
Afriko k S Iberio, plurjara herbo, kreskanta precipe
sur stepoj, kun preska ü 1 m longaj, firmaj,
cilindroformaj, volviganfaj folioj uzataj por
espartado k fabrikado de speco de malpeza papero.

mullaj slavaj princoj.
aleksln/o (ark.) = komplemento 3.
a îektor/o b G. (Alectoris) de birdoj parencaj al

perdriko / , sed kun vizago ne rufa k kun rugaj
kruroj.

alel/o $ Formo de geno: ebligas au ne & ligeo.
ebligas formon de fenotipo ; ce la homo , sangaj
grupoj A , B , O , AB estas fenotipoj de duopaj a), rcsponda al a, ofte pref-e uzata en vicmontra
kombinajoj de tri ~oj A , B , kO de la sama geno.

aleman/o î Ano el grupo de germanaj triboj,
logantaj ce Rejno en la 5a jc. ~a 1 j[ Rilata al la heliumaj kerrioj). irsr beta , gama, omega.
~oj. 2 A Rilata al la germanaj dialektoj nun
parolataj en Badenio k Svabio, en partoj de Alzaco
k Svislando, k pli spéciale al la koncerna teritorio en
Svislando. svisgermana.

alen4o. Rekta aii kurba pika stangeto, uzata de
ledlaboristo, suisto ks por bori truojn k ebligi slebon:
sako ~on ne tenas , gi haIdaü elvenas7- (oni ne
povas teni sekreton). SIN. kudrilego.

Alenson/o * Francia urbo (0°05’E, 48°26’N).
(a)«~oz F/.Punto produktita en ~o: kalsono brodita
kun border de

alfa. La unua grafemo de la greka alfabeto (A,

signifo, kun la senco unua, ekz.: ^ partikloj,
~radio] (radioaktiva emanajo, konsistanta el

alfabet/o 1 Listo de ciuj grafemoj uzataj en iu
lingvo k arangitaj en difinita ordo: se mi nun. post
tin granda sperto, kiun mi havas, devus krei E-on
denove , mi ne clonus al gi alian ~onz\ fa Morsa
r^o; la Internacia Fonetika ( A )~o ( lFA ). 2 Tiu listo,
lernota de tiu , kiu volas scipovi legi: li neniam
venkis la ~onz ; U svitas ankoraü super la (li
estas maiklera aii stulta). iis* aboco. ~a. Rilata al
~o: ~<r/ ordo. ^igi. Instrui iun pri la legokapablo.
'vumo2. Abocolibro.

alfenid/oz (8) Alojo el kupro, zinko, nikelo k
aler/o m Tegmenteto super domenireja pordo, kun 20% da argento. osr argentano.

destinita por sirmi precipe kontrau pluvo. csr
markezo. porco.. partiko.

alergi/o Y ÿ Troa reago de organisnio kontrau iu alg2o ^ Ano de ~oj. ~oj. Mullforma grupo de
aganto (mikrobo, nulrajo, poleno k.a.) kapabla roli | klorofilhavaj, senarkegoniaj, unu- k multa-celaj
kiel antigeno: nianifestigas per simp/a ntgigo de j talofitoj, plejparte vivantaj en akvo. ~ino (K) SO

haülo, urtikario, edema aii ec anafilaksio. ^a. ; Miksajo el ~aj polisakaridoj, uzata kiel
Rilata al ~o: individuo r^a dl ovoblanko ; ~aj j medikamenta substrate, ~inato (K) Salo de ~inata
perturboj; kontrauma medikamento.

aleron/o A- Diversinaniere movebla klapo,

metita ce aü apud la alopinto k uzata por doni
ruligan movon al aviadilo. SIN. kromklapo.

Alfons/o. Vira nomo. A-irto. Virina nomo.
Aifred/o. Vira nomo.

acido, makromolekula cefa konsistajo de ~ino.
's/ologo. Specialisto pri ^ologio. ^ologio.
Scienco, pri la ~oj. bliwoj. Cianobakterioj.

| brun~oj. Grupo dc multacelaj ~oj, kies celoj

1) alto: a) radikoj; b) tigo; c)
folio ; c) infloresko; d) spik*

eto ; e) malsupra glumeto
(aristohava); f) grajno. MAIRE,

fgpd 1953 (iom modifite).
y ' 2-4) algo. 2) brun^o: fuko

( Fucus spiralis ).H . 3) rug^o:
Delesseria sanguinea. W. 4)
verd~o: ulvo (Ulva lactuca).

r<

N.
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entenas brunan pigmenton , proks. ampleksanta ia
klason fukoficoj. feofitoj. flav—oj. Grupo de
unucelaj au koloniformantaj —oj, kies celoj entenas
pli-malpli flavan pigmenton, proks. responda al la
filumo Xanthophyta. diatomeoj. or^oj. Grupo
de unucelaj au koloniformantaj —oj, kies celoj
entenas pli -malpli orflavan pigmenton, proks.
responda al la filumo Chrysophyta. rug~oj. Grupo
de unu- k multa-celaj ~oj, preskaü ekskluzive
maraj, kies celoj entenas rugan pigmenton, k kiu
proks. ampleksas la filumon rodofitoj. verd^oj.
Grupo de unu- k multa-celaj —oj, en kiuj la verda
koloro de la klorofilo ne estas kasita de aliaj
pigmentoj kiel ekz. ce la rug—oj k brun—oj, k kiu
proks. ampleksas la filumon klorofitoj.

algebr10 A Branco de la matematiko, kie oni
studas grupojn , ringojn , korpojn k similajn
strukturojn. salt'vO S Bulea —o aplikata al la
konstruado de ciferecaj cirkvitoj. kombinilo.^a.
Rilata al —o: —a ekvacio (ekvacio egaliganta
polinomon al nulo) ; —« nombro (nulejo de —a
ekvacio kun entjeraj koeficientoj). csr transcenda.

algi/o Y Doloro (suf-e uzata): neiir^o, cefal~o
(kapdoloro), termoalgio (SIN. kausalgio).

algid/a f Hipolermia. ~eco.Hipotermio.
© Algol/o X Duobla varia stelo (B Persei), en la

konstelacio Perseo.

estas akompanata de negacio, oni povas uzi
sendiference ol aü krom (atentante, ke post la prep,

kroni oni ne uzas akuz-on): la diletanteco ne povas
esti io —a, krom aldono, ornamo de la vivoz\ nia
tufa vivo estas nenio — ol konstanta incensado pro
lia honoroz\ la kongreso lute ne povas elekti ian
~an lingvon krom lingvo artaz; ne scii ~an lingvon
krom sia propraz\ (sed: ol sian propran ). 3 Dua ei
du personoj, objektoj au grupoj: la lingvo
transiradis de unu homo al — n u r per la oreloz; la
transportado de 1’ akcento de unu silabo sur ~anz\
krei malamon inter unuj gentoj k ~ajz\ tittj fratoj
farigis tute fremdaj unuj al~ajz\ el siaj infanoj unuj
estas bonaj k ~aj malbonajz. 4 (pron-e uzata) Iu— a homo: tiam mi semu k —a mangu ! x\ ne
kondamnu ~an , oni vin ne kondamnos7 : ~ajn
gvidas k mem ne vidasz; ne moku mizeron de —car baldaü venos via7: amu unu la ~anx. RIM 2
En la korelativajo unu. .. alia .. . , oni enmetas la
art -on anta ü — a, kiam oni volas akcenti la
reciprokecon . /va ... ~a .. . Korelativajo,
esprimanta, ke, se unu afero sangigas, ankaü same
la dua afero sangigas: —a/' domoj, ~aj homojfL\ —a/
tempoj , ~aj morojz. tiu au ^a. lu ajn : fari
oficialan decidon pri tiu aü — « duba lingva
demando7: homoj , kiuj perdis cian kredon je la
dogmoj de tiu aii — tf religio7-. 1 En — a
maniero: gi estos tieI k ne —e/z; ni havas sufice da

' tempo, por prepayi la aferori —ez; agi —e mi ne
j povisz\ longan tenipon neniu en la mondo respondis

(D Algof /o S Matematikeca programlingvo
aperinta en la I 960aj jaroj.

algonki/o ® (ark.) = protcrozoiko.
algoritm/o 1 AS Eksplicite preskribita procedo tiun ci demandon —<? ol «Jes» z\ ne paroli —e, ol

por plenumi iun kalkulon: la —r? de Eüklido (por kun ironia ridetoz. 2 En —a supozo; se ne: mi ja
trovi la plej grandan komunan divizoron de du bezonas mangi , ~e -mi povas tute maldikigi!z\ —e
entjeraj nombroj); ~o por ordigi liston en tempo oni pensos, ke ni ciuj havas tiun ideonz\ obeu, —e
nlogn. use programo. 2 ( vs, i .a. en didaktiko) j vi estos punatct . ~e . . . ~e. . . Unumaniere ...
Metodo, kiu uzas serion de reguloj por automate ! alimaniere... : infanoj, kiuj konstante vidas ke ilia

I patro parolas — <? k agas —ez; (analoge) unu parolis
| del , —a parolis —cx. ~0, —ajo. Io —a: semu, car

vi ne scias, eu tio au —(? estos pli gustax ; dum via
servanto estis farantation k — <?/î |...) x; nek io, nek—oz; la sperto baldaü months tute ~onz ; abendi
korespondojn al gazetoj k inter ~ajoj rakonti ,
ke [ . ..] z. /vi (ntr) Diferenci : vesto nohelina plej
malrica ~as ol jup’ kampulinaG. CO.
Malsameco: homoj vere pensantaj neniarn malamas
regentanon pro la ~eco de lia religioz. /vjgi. Fari
ion ~a, sangi, modifi: por ke oni lin ne rekonu , li
~igis sian voâon; sorce ~igi homon en porkon. car
metamorfozi, transformi. /vulo. lu ~a: sekreton de
r̂ ulo ne malkasux\ la kampo de ~ulo. inter/ve.
Inter ~aj aferoj. kun^e. Sendistinge kun ~ajoj:
kredeble mi metis gin kun~e en mian pakonz. RIM
3 La vorto alia k giaj derivajoj ne apartenas al la

plenumi planon.
algvazil/o. Hispania polica oficiro.
aigebr/o A Algebra strukturo, kiu samtempe

estas ringo k vektora spaco.
Alger/o. Cefurbo de -io (3°08’E, 36°42’N).

M8o. N-Afrika regno, /vjano. Civitano de —io.
Alhambr/o mil Maura palaco en Granado.
alhemi20. Alkemio.

ali/a 1 Ne la sama, kiel iu au iuj jam
menciita(j), ne identa kun: si edzinigis kun sia kuzo,
kvankam siaj gepatroj volis sin edzinigi kun
persono7 ; la hirundo flugis irons la riveron, car
trans la rivero sin trovis —aj hirundojz; transporta
la segon de ci tie sur ~an lokonz; skatoio aii —a
objektoz; sen ia —& vorto li eliris ; kelkaj ~aj
ekzemploj ; diversaj ~aj kreskajoj7; kian ~an, pli
bonan formon oni povus troviz\ inter ~aj aferoj si
devis iri cerpi akvonz; ne ekzistas —a dio, kiu povus tabelo de koreiativoj. Maksimume allasebla estas la
vin savix ; mi estas la Eternulo k ne ekzistas —ax formo poseda : ies gajno, ~esperdo.
(sk. Dio); diversaj acidoj : vinagro, sulfuracido.
azotacido k ~ajz (sk. acidoj). 2 Diferenca per unu
aü pluraj ecoj: tio estas tute ~a afero7\ la rezulto
estis tute ~a, ol ni esperis; nun sia rideto estis —c/,
ol matene: kun la tempo la formo de la lingvo eble
estos ~a, ol tin, pro kiu ni nun laborersz; si estis j sizimbrio, de herboj, kies folioj frotate eligas
tute —a, ol kiel li sin imagis al siz. RIM. I Se alia j odoron de ajlo; 2 sp-oj el Europe k U Azio, i.a. la

Ali/O. Araba vira nomo: la kaverno de ~-Babo.
alianc/o. Provizora ligo inter statoj: la triopa, la

kvaropa —o: petfidi sian ~anon. —i (tr) Ligi per—o: sin —i kun najbara regno. && akso, ligo.

aliari/o 4* G. ( Alliaria el brasikacoj), parenca al
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oficina ~0 ( /4. petiolata, sin. A. officinalis ) , el j ripeto de iu sama, voca au senvoca konsonanto en la
komenco de la akcenta silabo de kelkaj voitoj, en iu

alibi2o Pruvo, ke akuzito ceestis en alia loko j verso au frazo, ekz. «luktu /irme, forte,/ajre!» au
en la tempo de la kriino au delikto: kontroli . j «vibras vok’ en vaga vento» ks: la ~o estis esenca

! parto de la pragermanaj versoj. ose agordo ,
i asonanco. (ntr) ( pp vorto) Prezenti ~on kun alia

Eüropo, medicine uzata. nsr sizimhrio.

malkonfirmi ~on.
Aiic/o. Virina nomo: ~o en Mirlando.
alicikl/a (R) Havanta ciklon e! karbonatomoj, sed j vorto.

ne apartenanta al la aromataj kombinajoj; mil de j alium/o G. (Allium el ~acoj) de unu-, du- k
plur- jaraj herboj kun tunika bulbo k kun

alidad/o © Stangeta montrilo. tumebla cirkaü j umbelsimila infloresko; c. 690 sp-oj, N-hemisferaj,
centra akso super cirkla gradaro de angulmezuraj j plejparte kun forta odoro specifa. tuba ~0. Sp. de
instrumentai, ekz. ce teodolitoj kun verniero.

aliel (evi ) = alie, alimaniere.
alien/i ( tr) Aliproprigi, translasi en fremdan

alifatcikla: la ~a serio.

j ~o ( A. fistulosum ). SIN . tubocepo. BSP ajlo ,
j ampeloprazo, cepo, poreo, senoprazo, saloto.

aiiz/o Frukto de ~arbo, speco de ovoida,
posedon. ~a If Trafita de ~eco. «̂ eco. Genra faruneca, bruna au ruga sorpo. ~arbO, ~ujo. Ciu
termino por ciuj intelektaj perturboj. KF demenco, arbo au arbusto el grupo de sp-oj de sorbuso kun
frenezeco. ~isto. Kuracisto, zorganta pri ^uloj. j dentaj aii ne profundc lobaj folioj. os* sorpujo,

sorbuso. blanka ^arbo. Blanka sorbuso.^ulo. Malsanulo, trafita de ~eco.
alies (evi) = aliula(j). dc iu(j) a!ia( j).
alifat/a (K) ( pp organika substanco) Ne havanta !

aromatajn ciklajn cenojn de atomoj: la dérivafoj de |
la serioj de hidrokarbonoj saturitaj k nesaturitaj j
(metana, etana , etena k etina serioj ) estas ~aj, ekz. ;
la grasacidoj. car aromata.

adstringa ^arbo. Adstringa sorbuso.
aiizarin/o ® Ruga kolorajo, C|4 Hg04, pasintece

ekstraktata el la tinktura rubio. nun kemie sintezata.
alize/o $}> Iu el la ventoj, kiuj regule blovas tra la

tuta jaro inter la tropikoj k estas deturnataj
okcidenten pro la terrolacio: ~6> blovas de NE en la

aligator1o b G. ( Alligator) de N -Amerikaj k | N duonhemisfero k de SE en la S duonhemisfero.
kontra ü^o. Vento , kiu blovas en la samaj
kondicoj, sed en mala direkto en la stratosfero. osr

Aziaj krokodiluioj. cse gavialo. kajmano.

musono.
© alk/o b G. (.Alces ) de grandaj, rcmacantaj

mamuioj el la ordo de parhufuloj, fain, de cervedoj,
kies virbesto portas grandan platan ramuron. KF
boaco, cervo, darnao, kapreolo, rangife.ro.

(!) alk/ ® Pref., uzata por nomi nearomatajn
hidrokarbonojn. ~adieno. Nesaturita necikla
hidrokarbono kun du duoblaj ligoj, CnH ^ n
butadieno. '«ano. Saturita hidrokarbono, CnH2n+2:

parencon , precipe infanojn au separitan edzinon, per j metano , ctano , propano , butano , okiano. osr
parafino. ^analo. Aldehido derivita de ~ano. —alkalio. ^anoî o. Alkoholo, derivita de ~ano.

aligatoro

alil/o (K) 2-propenilo.
aliment/o7 éh Devo provizi parencon au bo-

la vivrimedoj necesaj al ties situacio.
aline2o ( J / 1 Peco de teksto, normale konsistanta

el pluraj frazoj, komenciganta per nova linio k ; ~anolatQ. Metaia kombinajo de ~anolo (ankaû:
distingita de aliaj ~oj per vertikala spaco, desovo ! alkoksido ) . ^anono. Ketono derivita de ~o.
de la unua linio ks: page 13a. dua ~o. OSF | ~eno. Nesaturita, necikla hidrokarbono kun unu
paragrafo. 2 Desovo de la unua linio de ~o / . j duobla ligo, C H2 : eteno, propeno. ^ilo. Radiko

al îs/o G. ( Alyssum el brasikacoj) de herboj k j de ~ano, C H, simb. en forinuloj: R . ^ino.
arbusletoj. kies folioj surhavas pü-malpli densan ! Nesaturita necikla hidrokarbono kun unu triobla
harkovrajon grizan, blanketan au glaü kan ; c. 190 j ligo, C lk etino (acetileno). RIM. La menciita
sp-oj el Eüropo, Azio k N Afriko, pluraj kultivataj, i nomado validas ankaü por aliaj substancogrupoj de
precipe en rokgardenoj. j la organika kemio, kies nomoj ne estis enmetitaj en

al îsm/o G. ( Alistna e! ^acoj) de 9 sp-oj de i ci tiu vortaro, ekz. ~enalo. ciklcwano. Molekulo
plurjaraj, akvejaj herboj el la N hemisfero k j simila al ~ano, sed kun unu ciklo en la karbona
Australio. ~acoj. Fam. ( Alismalaceae ) el plurjaraj ; skeleto: ciklopropano. c î klo^adieno ;
herbecaj marcplantoj kun elbazaj folioj k regulaj, . ciklcweno. Molekulo simila al ~adieno ( resp.
trinombraj floroj; 100 sp-oj el 14 g-oj, i .a. ~o k i ^eno), sed kun unu ciklo en la karbona skeleto:
sagitario. plantag~o Sp. de ~o ( A . plantago- ; ! ,3-cikloheksadieno. ciklo~ino. Molekulo simila
aquatica ) kun blankaj au helrugaj floroj en 2-3 vicoj ] al ~ino, sed kun unu ciklo en la karbona skeleto.
da verticiloj sur gis 80 cm alta pedunklo; kreskas en | alka/o = aü ko.
marco au malprofunda akvo. SfN. akvoplantago. alkad/o i Justica oficislo en hispana, portugala

alit/o b G. (Alytes) de teraj amfibioj el la ordo de ; au hispan-amerika urbo; nun: urbestro en Hispanio.
anuroj, kies virbesto helpas la inon eligi la ovojn k ; Alkaj/o 1 O Filo de Perseo k prapatro de
poste portas k de tempo al tempo akvadas iiin. SIN. ; Heraklo. 2 Helena poeto (c. 630-580) el Mitileno.
akusbufo. cw bufo. (a )^a éf ( pp strofo) K varversa jamba, laudire

aliteraci/o <’- f Sonfiguro. konsistanta en la efekla ; kreita de ~o. «zr sapfa.
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alkal/o7 ® 1 Oksido au hidroksido de kelkaj j vojakcicienfo jam ekzistas kun ~emio je 0,3 %c.
metaloj (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). 2 (vs) Hidroksido | ~ jsmo f Stato, konsiderata malsano, karakterizata
de metaio k, pli generale, substanco, kiu, kombinig- ! de troa ^trinkado, de malkapablo cesigi gin k de
ante kun acido, naskas salon. — ~bluo, alk /allo. giaj psikaj, korpaj k sociaj konsekvencoj.~a. Rilata al ~o: reakcio; ~a tero (Vd tero II , ^ometro. Mezurilo por taksi la enhavon je ~o.
7); ~a, tercet metaio (Vd metalo ). A-eco. Eco de io brul~o. Kolorigita, denaturigita ~o, servanta por
~a: la ~eco de la svito. ~OZO f Troeco de la sanga hejti k boligi. tio~0 ® Tiolo.
~eco acidozo. ~ometrio ® Titrado per ~oj, au
dozado de ~eco. ter^o (evi) = ter~a metaio.

alkali/oz (evi) = alkalo.
alkaioid/o ® If Nitrogenhava, generale alkala medicinaj plantoj: Kolonja akvo estas ~o.

alkoholato.
alkov 1Q Encambra litnico, kelkafoje fermebla

per kurteno au pordo.
Allah. Alaho: Sinjoro de 1' Universo, la

Donema, la Pardonema ^ K.
aim/o O La meza veitikala parto de profilo (pp

I-fonna relo ks).
Aimagest/o \ Grava astronomia verko fare de

Klaüdio Ptolemeo. (a)~o. Kolekto de astronomiaj
observoj.

almanak1o. Libreto, entenanta kalendaron,
astronomiajn sciigojn por la kuranta jaro, veter-
antaüdirojn k aliajn diversajn informojn, ofte kun
distra parto.

almandin/o © Fera k aluminia grenato,
Fe3AI 2(Si04)3, ruge bruna.

alme/o. Egipta dancistino k kantistino.
almenau. Partikulo signifanta : 1 «ec

limigante sin je la plej malgranda kvanto», «ne
malpli ol», «se ne pli»: la foso [ ...] havis ~ ok
futojn da largeroL\ tio kostos ~ dek milionojn\
lingvo arta estas ~ kvindek fojojn pli facila , ol cia
lingvo natura7; io tia, kio alproksimigus la celon ~
je unu pasoz; neniu povas dubi , ke êiujn, au ~ la
grandan plimulton da personoj ligas unu komuna
idcoz; si estas ~ kvardekjara; vi sajnas ~ tiel juna,
kiel via kuzino. RIM. Kiam oni indikas samtempe la
superan k la malsuperan limojn, oni préféré uzu
minimume : la cambro entenas minimume 200 ,
maksimume 250 personojn. 2 «ec en la plej
malfavora okazo», «se estas neeble fari pli bone»,
«se ne estas pli kontentiga solvo»: vi povas tute gin
(la artikolon) ne uzadi, ~ gis la tempo, kiam vi tute
bone scios gian signifon1; la vera stilo E-a estas,
au ~ devas esti , nur stilo simpla k logikaz; ha, mia
Diof ~ ion simplan brasikajon!7; ~ neniun ili havu
viva!7 ; sed mi ~ estas trankvila en mia koro\ tio
prezentas estontecon malgajan, nudan, sed ~ jam
klare difinitan7 -, post tia skandalo li ~ devas silenti.

almoz/o. Favorkora donaco plejofte mona,
kiel helpo al malriculo: petadi ~onz\ M . ekgemegis
de honto, kiam si ricevis ~on7; kiam vi donas ~on,
ne lasu vian maldekstran manon scii, kionfaras via
dekstraN \ ~o estas unu el la kvin kolonoj de
Islamo; vivi7 ; mi evitis morion permalsatan k
vivon persan7. —* ~kesto, ~osako. (ntr) ~peti :
kiu tro ripozas, baldaü ~as7. icr kvesti. — ~doni ,
~peti. ~ulo. Homo, kiu petadas ~ojn : en sia
penetranta voco sonis jam tirataj k plendaj sonoj de
~ulo7. «sr trampo , vagabonda. — monaho.
~ulejo. Rifugdomo por ~uloj.

alkohoiat/o ''P. Distilajo de alkoholaturo. —alkohol/at/o.
alkoholatur/o Alkohola macerajo de

organika substanco, troviganta en plantsukoj,
generale toksa, k uzata en farmacio: kokaino,
kolcikino, kafeino, morfino k.a. estas ~oj.

alkaraz/o. Vazo el pora argilo, en kiu la akvo
malvarmigas pro vaporigo.

alkazab/o J[ En N-Afriko k S-Hispanio, citadelo
aü palaco de araba cefo.

Alkazar/o % En Hispanio, rega kastelo araba.
alkekeng/o ^ Sp. de fizalido ( Physalis

alkekengi), plurjara herbo el Azio k SE Eüropo, kun
blanketaj, unuopaj, mallonge pedunklaj floroj, kies
kaliko post florado sangigas al membraneca, apekse
pinta veziko enfermanta rugan beron.

alkekengo : a) tigo; b)
folio ; c) floro; c) post-

^ florada kaliko formanta
vezikon ; d) frukto
(bero). C.

alkemi8o. Okulta procedaro, bazita sur kemiaj
metodoj k mistikaj instruoj, k penanta atingi celojn
materialajn (transformo de metaloj en oron, eltrovo
de viveliksiro) àü de spirita perfektigo. ~istO. Tiu,
kiu praktikas ~on.

alkemil/o G. ( Alchemilla el rozacoj) de
malaltaj plurjaraj herboj kun petiolaj, pli-malpli
mane lobaj, kvazaüdividaj aü dividaj folioj k kun
malgrandaj, flave verdaj floroj; c. 250 sp-oj el la
mezvarmaj regionoj k tropikaj montaroj. SIN.
dammantelo.

Alkmen/o O La patrino de Heraklo.
alkohol ' o ® 1 Organika substanco kun

hidroksio (-OH). BW oit. 2 Likvo, akirita per
distilado de fermentintaj sukerhavaj substancoj, kiel
greno, vinberoj ktp. SIN. etanolo, C2H5OH. pentila
<vO, Pentanolo. ~ajO. Trinkajo, enhavanta pli au
malpli da ~o 2; brando. use drinkajo, ebriigajo.~atO ® Metala salo de ~o I . — alkoholatlo. ~i.
Aldoni ~on al io: delikate ~ita kremajo, kuko.
~emio. Ceesto de etila ~o (etanolo) en la sango:
la tolereco al etila tre diversas laù la
individuoj: generale , de I gis 2 ,5 %o gi estigas
eüforian aü ekscitan staton ; ekde 2 ,5 %o aperas
narkoza stato ; komato estigas c. 4 aü 5 %o; risko de
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aln/o 4^ G. ( AInus el betulacoj) de falfoliaj | multarista spiko; 36 sp-oj el la mezvarmaj regionoj
arboj k arbustoj kun defitaj folioj k konussimilaj j de la N hemisfero k S Ameriko. SIN. vulpovosto.
inseksaj amentoj; c. 25 sp-oj el la N hemisfero k j aloritmi/o If Période nenormala ritmo de la pulso.
Andoj, precipe sur humida grundo; la selo de iuj sp- j aloster/a ÿ ® ( pp molekulo de enzimo)
oj estas uzata por tanado, la ligno por tornajoj. j Havanta almenaü du apartajn lokojn de ligigo: unu

alo4o 4* G. { Aloe el asfodelacoj) de sukulentaj por ia substrato, k la alian por molekulo ( ~a
plantoj kun longaj. dikaj, sukplenaj, elbazaj folioj k efikanto) efikanta al la aktiveco de la enzimo per
kun tubformaj floroj en grapolo au spiko sur longa sango de la formo de ties molekulo.
pedunklo; c. 365 sp-oj el la tropikaj k subtropikaj alotrofi/o T Stato, en kiu organaj substancoj,
regionoj de Afriko, Arabio k Kanarioj; multaj sp-oj albumino, fibrino, perdis siajn normalajn nutrajn
kultivataj por omamo. agavo. ^ajo -'T?, Laksiga ecojn, ekz. post malsano.
rezino, ricevata el folioj de iuj sp-oj de ~o. alotrop/a (j$) (pp substanco) Ekzistanta sub du
akvcwo. Stralioto. au pluraj fizikaj (i;a. kristalaj) formoj: fosforo estas

~tr, grafito, diamanto estas ~aj fonnoj de karbono.
| es? enantiomorfa, enantiotropa. ^ajo. ~a formo.
] ~eco. Eco de ~a substanco.
! aloz/o b G. ( Alosa ) de mezgrandaj U-Europaj k
l U-Marokaj fisoj el la fam. klupeedoj, kun vico de
| malhelaj makuloj ambauftanke; vivas en maro,
i frajas en rivero. haringo. 2 La plej konata,
| Atlantika sp. de ~o { A. alosa ).

alozo.
1) alno : a) tigo; b) folio; c) burgonoj sur soso; c)
du infrukteskoj (fruktigintaj inseksaj amentoj) . M.
2) aloo ( Aloe vera) ; a) tigo; b) folio ; c) pedunklo;
c) infloresko. LMD.

alp/o7 * Alta monto, kun pastejoj sur la flank-
oj: kabano sur ~o; konduki la bovinojn somere sur
la ~on: ~obastono. (A)~ojz. Nomo de la plej
granda Eüropa montaro, kiu iras de Mediteraneo gis

alod/o Senkondica posedo de bieno (unu el la I Austrio: lafrancaj, svisaj, dinaraj ~oj\ (analoge) la
tri formoj de proprieto duiri Mezepoko); KS* feiulo, j Australiaj ~oj. *̂ a. Rilata al ~oj: faliigo, valo;

j ® ~a montango ; la ~a row (rododendro). ~ismo
Sporto de la surgrimpado de altaj montoj. 'visto.

kondicita varianto de iu fonemo, ekz. en E. la tri | Montgrimpisto. ClS^a X Troviganta sur la Italia
specoj de k (antaua en «kilo», meza en «kaio», I flanko de ~oj. trans~a X Troviganta sur la alia
malantaüa en «kulo»). la (mal)fermitaj e, o k.a.. ~a | flanko de (A)~oj, el vidpunkto de Romanoj.
(pp transskribo) Inkluzivanta specialajn simbolojn, i alpak/ûz 1 d Sp. de lamo { Lama pacos), malpli

! granda ol la cefa sp. (L. glama), kun mallongaj
aloj/o © Miksajo el kunfanditaj metaloj. cr I oreloj k kapo, k kun korpo kovrita de longa hararo

generale malhelbruna, preskaü nigra ; gi vivas en
aiokazi/o 4* G . ( Alocasia el arumacoj) de j Peruo k Bolivio. «3? gvanako. vikuno. 2 Lano de tiu

plurjaraj, ofte rizomaj herboj kun grandaj folioj; c. ! besto. 3 Teksajo el tiu lano: somera vesto el ~o.
70 sp-oj el tropika Azio k Aüstralio, pluraj kultivataj | alpar/o £ Egaleco de valoro: de valuto
por ornamaj folioj sag- au blazon- formaj, du- aü j (agnoskita valoro de la monunuo de unu lando,

kalkulita per la monunuo de alia lando) ; de
aiokton/o © lo aliloke estiginta: mineralo, j kurzo (kiam akcio aü obligacio atingas sian nominal-

petro. tereno. «as* aütoktonô, pustegajo.
alomorf/o A Varianto de morfemo (precipe en

aglutinaj lingvoj). ' - V.

along/o 1 o Papera folio, kiun uni algluas al j sp-oj el Azio k Oceanio, i.a. galango k la oficina
kambio, kiam sur lies dorsa flanko ne plu estas loko | { A. officinarum), el E k SE Azio, kies rizomo
por giroj. 2 ® Longiga tubo, ofte kurba, por fluigi | estas uzata por spicajo k medikamento; kelkaj sp-oj
distilajon en ricevilojn: plur~a tubo. 3 Tabulo, kiun ! pororname kultivataj. cr galango.
oni povas adapti al tablo. por pligrandigi gian ! alt/a 1 Granda en vertikala k suprenira direkto:
surfacon. ! ^a arbo, monto, domo, turo; ^a homo. elstara.

alopat/o. Specialisto pri ~io. ~iOz f Doktrino, j 2 Havanta difinitan dimension en tiu direkto: muro
laü kiu oni kuracas per la kontraüajoj; kromnomo | duonmctron ~<z; hometo ~a je iom malpli ol unu
de la klasika medicino, kontraste kun homeopatio. j klafto. 3 Troviganta je granda distanco super la tero:

r^aj nuboj : ~a cielox. 4 (f) Superanta la ordinaran

tenuro.
alofon/o A Parolsono, kiu estas libéra a ü i

por figuri ^ojn.

amalgama, ^igi. Fari ~bn.

piur-koloraj.

an valoron); laüora esti sub^e, superbe.
alpin î/o *4* G. ( Alpinia el zingibracoj) de altaj

( l-5 m) plurjaraj herboj kun aroma rizomo; c. 200

alopeci/o f Tuta au parta senhareco.
aiopekur/o <4? G. (Alopecurus el poacoj) de nivelon, intensa, ega : ~a premo , varmo,

unu- k plur-jaraj herboj kun ovoida aü cilindra, j temperaturo ; ju pli da acetantoj , des pli ~a la
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prezoz; en plej ~ci mizero al Dio espent! z\ mia mal~a pordo, fenesiro, kabano,. sego, plafono;
estimo por vz ; /« ~a sago de la rabeno. 5 Supera al mal~a reliefo; /zr mal~aj teroj de Skotlando\ la
aliaj samspecaj aferoj: ~a ofico, rangoz , devenoz; akvo en la baseno estis mal~a. csr basa, profunda.~a 1ernejo; la ( A )~a Cambro (kontraste al la C. de
la Komunumoj, en Britio); la ~a matematiko; /#
pecc? ne placis cd la amaso, gi estis tro ~a por la
popoloz; /a latitudoj (pli malproksimaj de la
ekvatoro). 6 Morale supera, nobla: ~aj pensoj ,
sentoj; nia ~a celo; / /' ~a figuro en ci tin
proza jarcento ; /a (A )~a Kantoz. n®“ ma jesta ,
sublima.7 Konscianta pri sia supereco: de rigardo aro, ekleziularo (konlraste al la pli honorata parto).
tro ~a malsanigas la okuloz. im‘ fiera, orgojla. 8 f 5 } Havanta mal~an frekvencon : mal~a tono.
Havanta ~an frekvencon: ~aj tonoj7-, la lasta tono mal~e. En mal~a pozicio aü situacio: 2 la suno
de tiu kanzono estas tro ~a por via voco. csf akuta. staris mal~e sur la horizonto ; la hirundoj mal~e
^ À Vd eksponento 1. ~e. En -~a pozicio au flugadis ; mal^ e klinigi7 . 4 mal~e echinigi .
situacio: 1 rokmuroj staris ^ez\ la nego kusis ~e mal~0. Stato, eco de iu, io mal~a. mal~a]Oz. la
eksterez\ sabla monteto estis amasiginta gis ~e mal~a loko. mal^igiz. Fari iun aü ion mal~a:
super la pordo de la pregejoz\ 3 allogis la vinbero, mal~igi la nivelon de likvo en vazo; (f) mal~igi ies
sed estis iom la luno estis suprez; jeti ~e/z fierecon ; mal^igi la vocon. vsr humiligi , mallevi.
en la aeronz\ Vi supreniris ~<?z? x; 4 sati , taksi ,
favori ; 7 generacio, kiu tiel ~e tenas siajn
okulojnx; ne tenu vin ~e, sed timuN; rigardi iun de
~ez. **o 1 Vertikala dimensio en la suprenira
direkto: kvarangula esta la altaro k gia ~o esta tri
ulnojx; gi havis la ~on de 90 metrojz\ gia ^o
atingas la cielonx. 2 A Distanco inter la bazo k la
supro. 3 A Rekto ortanta al latero de plurangulo k
trapasanta verticon, aü ortanta al faco de pluredro k
trapasanta verticon. 4 A La streko de ~o 3 inter la
vertico k la latero aü faco. 5 = altitudo. 6 ~ajo aü
~eco: Dio en la ~o/ x. '^ajo 1 la ~a loko: ce la
bazo de la ~a}o staris domoz\ la ~ajoj de Romo\ konstelacio Agio.
anonci sur la pintoj de la ~a/oj de la u.rbox ; mi
supreniros sur la ~ajon de la nubojx ; (f) la tempo
de la infaneco havas siajn lumajn ~a.fojn z. 2 Ü3
Kultejo de paganaj dioj, arangita sur montosupro: li
forigis la altarojn de fremdaj dioj k la ~ajojnx.

^eco 1 Eco de io ~a : la ~eco de turo , de religiaj oferoj en di -servo : faru la ~on el akacia
montoz\ r̂ eco de prezo, salajroj\ la ~eco de tiuj j lignox\ li konstruis tie ~on al la Eternu/ox; la fajro
kostoj estas difmita per f ...] z; timi la ~econ de la j sur la ~o ne estingigu; ciu fremda devis siati vivon
nombroz\ ho, ~eco de la Diaj jugoj!\ (kortega j sur fa ~o de Diano perdi7; (f ) la suno staris kiel
titolo) Via Rega , Serenega (A )~eco; gi (najtingalo) j granda luma ~o malproksimez; (f) starigi ~on al
jam alingis la ~econ de grandimperiestra j iuz (lin adori kiel dion). 2 (f) Pregejoaü ekiezio: li
kantistoz. 2 a) = alto, b) = altitudo: en la loko .! stelas de najbaro por doni al ~oz\ ricevi grizan
Kalaveraso sur la ~eco de 1400 metroj super la haron , ne vidinte ~onz (fra ü line maljunigi ) ; la
nivelo de la maroz. absoluta ~eco = altitudo. trono k la ~o ( la stato k la ekiezio). ripoz~o. Ciu~ejo. = ~ajo 2. A^igi. Fari ion, iun ~a: ~igi la el la ~oj arangitaj laü la vojo de procesio.
manon super iu\ ~igi la tonon, la prezojn; (f) per alte/o 4k G. ( Althaea el malvacoj) de du- k
tio ni mem tre ~igos la sensignifan Delegacionz\ j plur-jaraj herboj kun floroj havantaj kromkalikon el
kio estas ~igita inter homoj, tio estas abomenajo 6-9 brakteoj malsupraparte kunigintaj; 12 sp-oj el
antaü DioH ; ^igado de la ml pro de la Delegacioz. Eüropo k Azio, pluraj gardene kultivataj k unu, la
isr Levi , ^igilo Ilo, servanta por ~ igi la oficina ( A. officinalis), farmacie uzata kiel
celfendon de pafilo laü la pafdistanco. cs" celgrajno.
A/l§i. Igi ~a: ~igas la nebulo, baldaü ni povos
vojiri; ~igos la kornoj de virtulojx\ (f ) precipe j
dank’ al la lingvo la homoj ~igis super la bestojz; j~igo de rango (us3 avcmci , promocio ). /^ometro i
1 Iu ajn instrumento, por mezuri ^on. 2
Instrumento, lokita sur aviadilo, por mezuri gian
~on super la tero. /^ometrlo. Parto de la geodezio
koncernanta la mezuradon de ~ajoj, alireblaj aü ne.

mal^a 1 Ne atinganta la ordinaran nivelon : j

2 Troviganta ne tre malproksime de la ternivelo:
mal^aj nuboj; mal^aj brancoj de arbo. 3 (f) Ne
atinganta la normalan nivelon aü intenson: mal~a
tension mal~a sangoprerno; regiono de mal~a aer-
premo ; mal~a temperature>\ vendi je mal^aj
prezoj. 4 (f) Socie aü morale malsupera: homoj de
mcil~a nivelo; la mal^aj klasoj; la mal^a nobel-

mal^igi. Igi mal^a: li ne tintas mal^igi je tiaj
etaj detaloj\ mal~igi al iuz. pli^igi. Igi pli ~a
(ekz. prezon). pli^igi. Transiri al stato pli ~a (ekz.
pp prezoj). Pleĵ a. Epiteto de Dio: antaü la vizago
de la Plej~ulox. dikmal^a . Denskorpa.
kurz^igo ® PIi~igo de la prezo de borsa valoro.
prez^igo. Pii ~igo de la prezo de varo.
inflacio. rang /vjgo. Promocio. ton^o }
Referenca sonalto de tono, gamo, instrumento au
voco: la plej kutima ton~o de A estas 440 Hz\ levi
la ton~on. SIN. pico @.

Altair/o X- Blueta cefstelo (a Aquilae ) en la

Altaj/o. Montaro en C Azio (88’E, 49°N).
altan/oz. Rigardejo, konsistanta el teraso,

plejofte kun tegmento ce la supra parto de konstru-
ajo. ter belvedero, bedkono, kiosko.

altar/o 1 Rita tablo, sur kiu estas farataj la

alteo : a) tigo ; b)
folio; c) infloresko;
c) floro; d) akeno.
C.



aIterado 76 alveolino

h diiis al si : «Goju mia regino! » z: si ~is ' pri la
/amilia fila , kiu clevas dcmandi la artikolo
klare ~as la jusan skandaloit ; mi ne volas ci tie ~/‘

la okazintajojn interne de la komitato ; ( f ) tin
nezorge ligita kravato ~is la liberecon de la
kampara vivoB. 2 Nerekte sciigi, subkomprenige
averti: sciante jam hone la intencatan rolon de s-ro
de B., H ec per unit vorto ne ~is al nu , ke tin ne
povas esti mia reprezentantoz; kelkaj ~adis, ke la
rabcno eclzigis je sia edzino gliste pro la monoz;
doni signon per la okalo k per siaj picdojx.
sugesti. '*-'0. Ago k vortoj de tiu, kiu ~as: 1 tiaj
~oj kontraü mi interesas min tre malmilitez; s-ro
de B. neniant faris al mi ian ec plej malgrandan
r^on pri tio. ke li proponas fart en E. ian sangonz;
li numtris per la fingro unu bildon: ci tiu apenaü
rimarkebla ~o ( ...]z; (f) se sub la nomo de vino oni
donas al vi simplan akvon, kiu ne bavas ec la plej
malgrondan ~on de vino liant ( ... ) z; la miiziko
sajnas al mi ~o al iu senlima, ie ekzistanta felicoB.
2 par sagulo su ficas ~oz\ en serco k ludo ofte sidas

(— kovri ).
alumet/o. Stangeto, havanta unu eksiremon

smiritan per fosforo au alia substanco, kiu ekbrulas
per frotado: skatolo da ~oj. væ fajrilo.

alumin/o 0 Aluminia oksido, Al ?Ov SIN.
aluntero.

alumini4© ® 1 Elemento Al, atomnumero 13,
atommaso 26,9<S. 2 Metalo blanka, maldensa, kun
argenta brilo: oni ekstraktas ~on el baüksito. 'va.
Rilata al ~o: ~a klorido (A1C13); ^aj folio, slango,
lado , anso de pordo. ~at© (au : alum î natO,
evitinda formo). Salo de teoria '-ata acido H3A)03.

alun/o ® 1 Duobla sulfato de kalio k
aluminio, K ^A17(SG4)4, 24H20, diverse uzata (i.a.
en tinkturado, tipografio k medicino). SIN. kalia ~o.
2 Hibrida sulfato de aluminio (au simila trivalenta
metalo) k kalio (au alia unu- au du-valenta metalo):
natria NaAl(S04)7, l2R,0. 3 0 Mineralo kun
sama konsisto kiel ~o / au 2, precipe kalia ~o.
r^o I , fêtera. (tr) Sorbigi per ~o: '•w tinkturotajn
stofojn.'vejo. Mino de ~erco. ^erco. Mineralo, el
kiu oni ekstraktas ^on I au 2. cse 3, alunito.~tero. Naturaj teraj masoj ricaj je ~o 3.

a!unit/o 0 Mineralo el romboedra KAl3(S04)2,
6HLO, el kiu oni ekstraktas i.a. alunon /.

àluvi/oz 1 Tavolo de tero, alportila de akvoj: la
~oj de Nilo kreis Egiptujon. 2 0 Sedimento de
riveroj k lagoj. ^î. Demeti ~ojn.

alveol/oz V Kavajeto: dentaj ( alveoli
dentales ) , pulmaj ~oj; semaj ~oj.~itoz f Inflamo
de denta au pulma ~o. ^uloj ^ b Regno
( Alveolata ) de unucelaj eükariotoj, ofte inkluditaj en
la regno de protozooj, karakterizataj i .a. de cel-
membrano plena de mikro~oj, k ampleksanta la
ciliulojn. sulkoflagelulojn k sporozoojn.

alveolar/o A Dentalo, produktata per la al-
proksimigo de la langopinto al la supraj alveoloj.
SIN. dentalveol-sono.

alveolin/o J b G. ( Alveolina el ~edoj) de
foraminileroj. /*̂ edoj. Fam. ( Alveo/inidae ) de
plurcambraj foraminiferoj spinilformaj au preskaü

antitusajo. roz~0. Sp. de alceo ( Alcea rosea , sin.
Althaea rosea ), herbo kun rekta, fortika tigo, kun
grandaj, mane lobaj folioj k kun multaj, grandaj.
silkecaj, funelformaj floroj; gardene kultivata en la
mezvarmaj regionoj. alceo, malvo.

aiteraci/o 0 Kemia sangado de mineraloj k
sekve de petroj fare de eksteraj agantoj: supraja ~o\

de feldspato al argilo fare de akvu rica je CO-,:
de granito al sublo. ET aliigo. erozio, difekto,

disfaügo. dissolve) , malkompono. malkombini ,
korodo.efloresko. ~i. Fari ~on al. '-igi. Igi '-ita.

altern/i (ntr) 1 Sin sekvi la üviee, kun pli -
malpli da reguleco: ta sezonoj ~as: suno k luno
~as en la cielo ; silento k tondra ~/.vz; rentre nttn

~as la kolcro en mia kor jen kontraü si jen kontraü
miz. 2 Esti la ü viee pozitiva k negativa. ~0,
~ado. Ago de aferoj, kiuj '-as. /-a. Prezentanta
~on: ~aj kidtivoj: éh ~aj rimoj (laü skemo: a b a
b ) ; kurento; ~aj floroj, folioj (helice
~antaj laü longe de la tigo; MP kontraite duopaj ): A

aj anguloj. ~e. En ~a maniero, arango. ~eco.
Eco de io ~a: ~eco de kurento. -̂ igi. Fari, ke iaj
aferoj ~u: ~igi la blankajn k nigrajn stonkubojn en
mozaiko ; ~igi la virojn k virinojn cirkaü tabla.
^atoro 4=- Masino, kiu produktas ~an kurenton per
elektroniagneta indukto. son^o Ludo inter du
vortoj, kies fonetikaj elementoj estas ciuj, a ü
preskaü ciuj, la samaj, sed ne arangitaj en la sama
ordo (ekz. «iabori fisc k muse» anst. «fuse k mise»),

SIN. kontraü knalo. — anagramo. metatezo.
aiternanc/o Duonperiodo de alterna

fenomeno.
alternativ20 1 Necesa elekto inter du eblaj k

ofte kontraüaj decidoj aü proponoj: esti malica aü
stulta, ni peint eviti tiun ~on\ silenti aü morti , jen
kia sin trudis al la surprizita gardostaranto:
solvi ~oitz. 2 Alia ebla maniero solvi problemon a ü
plenumi ion. 1 Rilata al ^o. 2 (pp idearo,
movado ks) Oponanta al la diversaj aspektoj de la
regantaj sociordo k ideologio, aü kiopodanta agi
ekster ili: estigis ~aj movadojM : ~a medicino. 3 0
(pp energio) Proponita por anslataü i la tradiciajn
energifontojn. '-lllo. Ano de ~a idearo aü movado:
fiitj ~uloj, inter ili ofte verduloj \ . . .|M.

altimetr/o altometro.
aititud/o 1 A. Alto de punklo super la meza

marnivelo. 2 Angulo, kiun faras la direkto ai
astro kun la horizontala ebeno. ^a. Rilata al ~o:
'-r/ malsuno (f malsano de personoj, kiuj rapide
supreniras al altecoj ne kutimaj por ili ).

altruism/o O Etika principo, kiu vidas la celon
de la homa agado en la bonfarto k bonstato de la
aliaj homoj; malegoismo. ahnegacio. karituto.
sin forgeso.

altruist/©. Tiu. kiu praktikas altruismon .
aiuat/o b G. ( Alouatta) de Amerikaj sitnioj e! la

fam. de cebedoj, kun tre dika gorgo k fortega voco.
konataj pro sia blekado aü kantado. SIN. bleksimio.

alud/i ( tr) 1 Paroii pri iu a ü io, ne uzante la
propran nomon aü vorton, sed iel komprenigante.
pri kiu aü kio temas: riante la antikvan sercon, ke
hebrea familiestro sin tenas en fin vespero kiel rego.

i
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Dio generale ne estas mia ~atajoz. ^at(in)o. La
~ata persono: venu mia ~ato en sian gardenon k
mangu giajn multevalorajn fruktojn!x; via tutajo
estas bêla , mia ~atino! x. ~egiz. Pasie ~i. e®3

adori. ^ema. Inklina al ~o pro kora au korpa
moleco. tenera. ~inda 1 Meritanta ~on: et: en
la plej mizera krip/ajo povas brili granda, ~inda
animoz\ cio estas ~inda en si. 2 Agrabla pro
aspekto au konduto: kia ~inda infano!. car carma,
linda , plaça , ^indumi ( tr) Peni placi al iu
persono, precipe pro seksaj celoj: mi logas ce la
urbestro, ~indumas seniime Han edzinon kfilinon7;
tio estis tre romantika ~indumado. car flirti , koketi.~istO 1 Amoranto: via nudeco estis ma/kovrata al
viaj ~istojx. 2 ^indumanto: la ~istoj altrudas sin
nur tiam, kiam oni lion akeeptasz. ISP galantulo.
ek~i. Bksenti ~on: juna pficisto ek~is la belan
fraülinonz; sankta k para , kiel unua ek~oQ.
erwigi. Eksenti fervoran ~on por iu : oni diras al
mi , ke vi en~igis en minz ; mi efektive en~igis je la
bêla statuo, kiu ricevis vivon en miaj brakoj7 ;
adiaü , sovaga belulino! La vorto montras
en~igon! z. RIM. 1 Estas preferinde uzi post tiu
verbo la prep. al. ge~antoj. Paro da homoj ~antaj
unu la alian : ge^antoj sin pikas7-, mal^i 1 Havi
kontrau iu tian senton, ke oni deziras al tiu
malbonon : li morte malais sian ofendinton ; Hi min
mal~u , se nur ili min limas ! ; sanktfigurojn
ornamas k homojn mal~asz; se iu venus al mi , k ne
mal~as sian patron k sian patri.non [...], // ne povas
esti mia disciploN; malriculo estas mal~ata ec de
sia proksimulox; mi ne ripozos, antaü ol mi ambaü
miajn mal^ atojn mélos sub la teron! z. 2 Forte
malinklini al io : mi mal~as societon de
malbonfarantojx , malvirtonx; sed kion mi mal^as,
lion mi farasN; kiel ne mal^i militon? ; tro multaj
estas la kisoj de inal~antox. irâ" abomeni, antipatii.--* naüzi. mal -̂o. Sento de tiu, kiu mal~as:
perforla ~o estas plej farta mal~oz ; ho kiel
malfelica por nia a fera estas la redproka mal^o
inter giaj cefaj batalantoj !7. mal^inda.
Meritanta maison: si farigis tie! mal~inda, ke sia
propra patrino sin forpelis de si7. sen^az. Ne
montranta, ne entenan îa ~on . civ malvarma.
mem ~o. ~o ai si mem. sin^o. Egoismo.
gast~a kc Vd gasto. horrwo. Generala ~o al niaj
kunhomoj: mi pro kristana hom~o volas, ke (...]z.
hom~a. Montranta au sentanta hom~on: « Inter
Biinduloj» estas grava k hom~a verkoz; (ironie)
klarigo , kiun si aûskultis tre hom~e7 ( vir~e ).
hommal'V'O. Generala mal~o al ciuj homoj: ciujn
idealojn gente-naciajn mi rigardas nur kiel grupan
egoismon k hommal~on 7. mizantropeco.

teatr~anto Vd teatro. RIM. 2 am estas ordinare
uzata suf -e post morfemo, signifanta ajon au
vivulon: best~a, muzik^a, gast^eco.

Amade/o. Vira nomo.
Amalek/oz D Mita praavo de la ~idoj. ~idoj.

Popolo malamika al Izraelo en la tempo de Moseo.
amalgam/o7 O Kunmiksajo de hidrargo kun

mefalo: ~o el stano. ~igi. Pari tian kunmiksajon:
~igi oron, argentan, ^igi. Igi ~o.

globaj, kun kalcikarbonata selo, vivantaj de malnova
kretaceo gis nun en malprofundaj, varmaj maroj.

alvus/O b Fisido, fisideto, enmetota en riveron
au lagon, por gin reprovizi je fisoj. umi. Enmeti
~ojn en riveron aü lagon.

Alzac/o. Lando, apartenanta al Francio, inter
Vogezoj k Rejno (Strasburgo): la ( a )~a lingvo
(dialektaro aitgermana).

alzan/o. Besto (precipe cevalo, muio), kies felo
estas brunruga.

am/i (tr) 1 Havi seksan inklinon al iu, de kiu
oni esperas precipe plezuron : si ~is volupté la fdojn
de Asiriox ; si ~is k estis ~ataz\ ne bêla estas
~ata, sed ~ala estas bêlaz; mia plej ~ataz. i

amori , erotika. 2 Havi koran inklinon al iu, kies
felicon oni deziras: kiu ~as sian filon, tiu baldaü
lin punasx; dornon novan k amikon malnovanz;
mi ne ~as homojn duvizagajn7', kiu min ~as, ~as
mian lutndon; z; viajn malamikojnN; Dio tiel
~is la mondon , kc Li donis Sian solenaskitan
Filon N ; car homoj estas sin ^antajN; ( f) dentoj
mordus la langon , tamen ambaü sin ~û.î z. 3
Volonté k plezure uzi ion : li postulis tiajn
mangajojn, kiujn li plejmulte ~is7- ; mi ~as vian
kuirejon multe pli ol vian religion z; kiu ~as
honoron, laboronz; plezuron ~antaj pli ol
Dionn\ la ~ata peko de ciuj artistojz; ( f ) mono
~as kalkulon7. irâ* sali. —+ placi. 4 (kun inf . au
subprop.) Volonté k plezure fari aü sperti agon: mi
~as vivi alie ol ciujz; ili ~as danci7, fanfaroni pri
siaforto7- ; vi ~as preni , ~u redoniz; ~i esti
laüdataz; mi serai ne ~as7 ; la amaso ~as, ke oni
donu al gi legojnz; plej multe li ~as , ke oni lin
bone akeeptuz. ^O 1 Seksa inklino al iu: la ~o
de virinojx; refresign min per pomsuko, car mi
estas malsana de ~ox ; la ~o estas forta kiel la
morlox\ nun la trompita ~o trovis sian rif ügejon, la
monahinejon7- 4, li delogis la réginon al la plezuroj
de nudnobla ~oz\ oni ne forgesas facile sian unuan
~onz\ edzigo pro ~oL\ ~qfero, ~deklaro , ~ fetero,
~sopiro. et3 amoro.
Simpatia inklino al iu: havi , senti, parti7 ~on a! iu;

al la proksimulo7; neniu havas ~on pli grandan
ol tio, ke iu demetus sian vivon por siaj amikojN.
korinklino, karitato. 3 Tre forta emo a! io: la ~o al
la kartludo lin plene ruinigis ; edzigo pro ~o
flamanta al sako sonantaz; rnorti pro ~o al la
libereco, al la paca. ~a. Rilata al ~o: ~aj rilatoj;

frenezo; krii siajn ~ajn plendojn al la ehoz;
rigardàdi , fiegi, prizorgi; ec monstron admiras, kiu
~e déliras7.^ajOz. Afero, interri lato de seksa ~o.

~aîisto, ^ajistino (ark .) Tiu, kiu sekse ~as.
precipe ekster edzoligo ; amôrant ( in )o : eu si
préféras vidi min rnorti aü farigi la ~ajistino de la
princo?7. ânto 1 Tiu , kiu sekse ~as: kiel virino,
kiu perfidis sian canton x ; la privilcgioj , kiujn
havas la edzoj, estas teruraj por ^anto, kiu verc
~asz\ mi havigis al mi multajn ^antinojnx. 2 Tiu,
al kiu io estas plaça aü kara: vi ne estas ~anto de
cigaredojz; ec por porno putranta trovigas ~anto7 ;
la ~antoj de la libereco. D3f amaloro. ^atajO. La
preferata okupo, afero: interrilutoj kun la popolo de

!

i

r̂ donantino, ~vendistino. 2

i
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Amali/oz. Virina nomo.
Aman/o. Cefurbo de Jordanio ( 35°52’E,

3 I °59’N).
amand/o 1 Semo de migdalo: dolca, amani ~o.-4 blamango , drageo , krokanto , makarono ,

marcipano, nugoto, pralino. «SP 2 Semo, entenita de
malmola kerno: ~o de abrikoto, de persiko, de
juglando. 3 -- semkerno.

amanit/o . G. (Amanita el ~acoj) de
ombrelfungoj kun ringo k stipingo k kun blankaj
lamenoj k sporaro; subko.smopoüta g. de c. 200 sp-
oj, i.a.: Cezara ~o ( A. caesarea) au orangfungo,
manginda ; faloida, faius(ec )a ( A .

phalloïdes ) , ege venena, mortiga; musa ( A .
muscaria ), venena. SiN. musfungo. pantera
( A . pantherina ), venena ; rugiganta ~0 (A .
rubescens ), manginda se kuirita. 'sdno ® Unu el la
~àj toksoj. ~aj toksoj. Toksoj de multaj sp-oj de
~o, notinde malpli dangeraj ol la îoksoj de la falusa
~o. falus^a venenigo. Venenigo, plejofte
mortiga, estigata de la falusa ~o k parencaj sp-oj,
kiu manifestigas i.a. per detruo de la hepato k renoj.

amas/o 1 Granda, plejofte senorda kvanto:
da nego7, da fojno7, da multekostaj objektojz\

la densaj ~oj da homoj7,\ da parencoj7, da
brutojz; dafiancoj, sed la gusta ne venasz;
da mono7, da Suldoj7 ; tiaj proponoj estis faritaj al
ni en granda ~oz\ ~o da koto estos mm fetata sur
minL. vsr kolono, stako. 2 La aro de la ordinaraj
homoj: en ~o et mono estas pli gajaz; al kuko k
kaso ciam venus ~oz\ al la ~o tiaj instruitaj
paroloj tre imponasz; la ^o , kiu ciun vorton
elparolitan per aütoritata tono sankte kredasz\ pro
la aplaüdado de la. ili pré féras fermi la
okulojnz\ rsjkomunikiloj, ~konsumado, ~turismo,
~varbado ks. rar popol^o. ^a. Prezentanta ~on,
koncernanta honwojn: <̂ a forkurado', ~a kunveno
da strikantoj ; flugi ~ez (svarmi ) ; ni promesas
forigi la ~an senlaborecon! p; dissemitaj
mensogoj k kalumniojz. ~igi Kolekti en ~on: ~igi
slipojn por vortaro', ~igi aron da kuragulojz\ (f) //
~igas sur min gojojn k honorojnz ; tiu verko estas
nur r̂ igp da banalaj anekdotoj. B3S“ stapli. ~igi. Igi
~o: la sabla ~igis tiel alte, ke la homoj elrampis
tra la kamentubojz; cirkaü la du hundoj tuj ~igis la
buboj de la kvartalo; ciu lingvo natura konstruigas
blinde, per la vojo de ^igado de la plej diversaj k
okazaj cirkonstancojz. ^igo. '̂ a kolektigo:
senlaboruloj , por kiuj cia homa ~igo prezentas
distrajonz; plej densa ~igo da jonoj en kristalo.
fojn~o. ~o el fojno, au por uzado, au por
konservado. — stako. galaksi^o \ Grupo de
multaj galaksioj. hom^o. Granda nombro da
homoj en unu loko. kolon /s'O. Stako. Iikv~0
Nenormala enesto de iu likvo (sango, sero ks) en iu
korpoparto. mikS~Oz. Kruda aro da malsamspecaj,
senordaj objektoj. vsr fatraso. neg^O ~o da
nego, estiginta sur sirmitaj lokoj dum nega ventego,

popol^o (pj) La plej maialta, malklera k kruda
parto de popolo: teni la popol^on sub la pantoflo7',
la incitita popol^o mortigis tiam multajn milojn da
Hebreojz. popol^a. Apartenanta al la popol~o: la
sono de la voco montris , ke si estas virino
popol^a7 ", el la popol~a polvo li per flatado levis
sin gis la stato de favorato de la princo7. StelM)

% Grupo de multaj steloj, gravite kunligitaj: gloha
( stel )r̂ o (densa grupo de multaj tre maljunaj steloj,
generale troviganta en la haloo de galaksio);
malferma stel~o (maldensa grupo de malmultaj
steloj, trovigantaj en la galaksio mem ).
super(galaksi)'V'C) ~o de galaksi~oj, la plej
granda konstruunuo de la Universo. ter#v0.
Artefarita altajo el tero au rokajoj. es* taluso,
tumulo.

Amateras/o 0 Cefa diino («Ciela lumiganto»)
de sintoo, mita prapati ino de la tennoa familio.

amator̂ o 1 Tiu, kiu amas k kolektas belartajojn
au kuriozajojn : rida ~o acetis ciujn liajn pentrajojn.
2 Tiu, kiu praktikas sportan, artan ks aktivecon, ne
estante specialisto, profesiulo: en teniso li estas ~o\
r^o-fotografo; vespore okazis prezentado en farm
~a teatroz. diletanto. radiO'vO T Tiu, kiu
private elsendas k ricevas per kurtaj ondoj, kuir

j sendpermeso akirita post ekzameno.

—C

amanito : falusa ~o. a)
stipingo ; b) stipo ; c)
ringo ; c) lamenoj ; d)
ôapelo. GB.

amar4a 1 Maldoica por la gusto: ~a kiel galo,
aloo , genciano, kakcio ; por buso ~a , por koro
dolca; fonto. dolcama.ro. 2 Maldoica por la
koro: moka, parolo, riproco\ bedaùri la
perditan tempon de la juneco. ~ajO. lo ~a. precipe
drinkajo. KT bitero. ~eco. Eco de io ~a: si nur
tiam sentis la ~econ de sia vidvinigo.

amarant/oz dk G. (Amaranthus el ~acoj) de
unujaraj herboj kun verdaj, flavaj, orangaj au rugaj
floroj en longaj, staraj au pendaj infloreskoj; c. 60
sp-oj el la varmaj k mezvarmaj regionoj, pluraj
pororname kultivataj. vosta ~0 . Sp. de ~o ( A .
caudatus) el S Ameriko, kultivata en la tropika zono
por mangeblaj semoj. use kvinoo. ~a. Havanta
purpuran koloron : kanapeto tegita per ~a
damasko7.

amarilid/o # G. ( Amaryllis el ~acoj) de nur
unu sp. ( A. belladona), plurjara herbo kun tunika
bulbo, kun kontraüe duopaj, rubandoformaj folioj k
kun grandaj lilisimilaj, bonodoraj, rozaj floroj 8-
12-opaj, sur gis l m longa, senfolia pedunklo; hejma
en Sud-Afriko, pororname kultivata. hipeastro.

~acoj. Fam. (Amaryllidaceae) de unukotiledon-
aj, plurjaraj herboj ofte bulbohavaj, kun epiginaj, 3-
nombraj, 6-tepalaj floroj unuopaj au en urnbelo,
subhavanta membranecan brakteon, k kun kapsuloj
au beroj; c. 725 sp-oj el 65 g-oj, i .a. ~o, galanto,
hipeastro, krinumo, narciso.
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amauroz/oz f Perdo de la vidkapablo, sen au
kun lezo en la okulo. cr blindeco, ambliopeco,
katarakto.

amazon/oz 1 © Virino el tribo de rajdantaj
militistinoj, kiuj laü la helena legendo, ne akceptis
virojn inter si k forbruligis al si la dekstran mamon,
por faciligi la arkpafadon. 2 (f) Virino, kiu rajdas en
caso, vetkurado, amoro ks: ho suda nuda rajdonta

RIM. Z. iufoje uzis la malgustan formon
amazonino. (A)~o Rivero en S-Ameriko, la
plej longa en la mondo (50° U, 0°05’S). ~ îo .*
Unu el la Statoj. de Brazilo (60°U, 3°S).

ambasad8o Z Ambasadoro kun ties kun-
laborantoj ktp: la Usona ampleksis pli ol 200
membrojn. ~ejo. Konstruajo, en kiu trovigas ~o:
la ~ejoj hams statuson de eksterteritorieco.

ambasador1o. Oficiala, plej alta reprezentanto,
konstanta au ne, de iu slato ce alia: la ministro de la
Aferoj Eksterlandaj, la franca la ~oj angla k
germana k miz; sendi , revoki ~on ; la petis
aüdiencon ce la Prezidento. csf diplomato, sendito,
konsulo, nuncio. ~eco. Rango au ofico de ~o.
~ejo. Rezidejo de ~ o.

ambaü. I - Nevada pron. k adj., signifanta
«ciuj du», «la du kune kiel tutajo»: eu ii savigis? Cu
Elektro vivas?—Jes, ~ vivas7 ; al vi klopodojn k al
mi suferojn vi kaüzas, tamen ~ estas vanajz; en unu
tago ili ^ mortosx ; pli bone estas iri senfila en la
cielon, ol se la patro k la filo, iras en la inferonz.
RIM. 1 Z. iufoje uzis «la ~», sed poste konfesis, ke
«pli logike estas uzi la vorton ambau sen art.». RIM. I
2 «La konj-an uzon de amba ü en la frazo ni logas
en Londono ~ en somero k en vintro mi trovas tute
ne aprobinda» skribis Z. ; oni diru: “kiel en somero,
tiel en vintro, air «ne nur... sed ankaü...».
H - Pref. samsence uzata : /- yflanke de si stciris
statuojz: rs,tranôa glavox ; ~dckstra homo (uzanta
la du manojn égalé); kolekti fruktojn ~mane.

ambicPo 1 Arda deziro akiri gloron, famon,
honoron au potencon: havi la ~on farigi granda
pocto; tiu granda armeo, kiu sen personaj ~oj en
plena harmonio pacience laborasz\ ekzistas iaj
laüdindaj r̂ oj. 2 Celo de tia deziro: se la nova
komitato ne plenumos la ^on au la dezirojn de
kelkaj [...]z; lia sofa ~o estas la akademio. ~a.
Havanta ~on: ~a oficiro, politikisto. ~i (tr) Esti,
montri sin ~a pri io: mi ne ~as la gloron, nur la
amon. est aspiri, strebi. ~ulO. Tiu, kiu havas ~on.
BS* karieristo.

ambigu/a. Tia, ke gia signifo estas duba. aü ke
gi povas havi malsamajn sencojn: ~a respondo,
rideto. est dusenca, plursenca. ~eco. Du- aü plur-
senceco, i.a. A de vorto ( «sentema» - «sent-ema»
aü «sen-tema»); frazo ( «la persekuto de la sipo
estas dangera» ) k.a.

ambivalenc/o NK Samtempa kunekzisto en unu
persono de du kontraüaj sentoj (plej ofte ama k
malama) rilate la saman objekton.

ambl/i . Iri laü tiu manière de kvarpieduloj, kiam
ili levas samtempe la du piedojn de la sama flanko:
tiu êevalo ~as\ urso, karnelo, girafo ~as. ~Oz.Tiu
manière iri.

ambtiop/a Y Havanta difektigon de la vid-
kapablo, kvankam ne havanta troveblan lezon en la
okulo: ~aj okuloj\ ~ulo. ~eco. Stato de iu ~a:
toksa , alkohola , uremia , traumata ~eco. væ
blindeco, amaùrozo, katarakto.

amblistom/o b G. ( Amblystomà) de amfibioj el
la ordo de urodeloj, el kiu kelkaj sp-oj ordinare
konservas la brankojn dum la tuta vivo, k ec
seksmaturigas en tiu larva formo. es* aksolotlo. —neotena.

ambon/oz jH ü* Loko por prediko aü voclego en
pregejo (antaüe: tribuno, nun: surpodia pupitre en la
altarejo).

ambos/o 1 Fera bloko, sur kiu forgisto batas
metalpecon : esti inter martelo k ~t> z ( f ricevi
batojn el du flankoj) ; pli felica estas martelo
insultata ol kompatataz ; dupinta ~o.
r^beko. 2 Inkudo.

ambr10. Vakseca substanco, odoranta analoge al
mosko, venanta de malsaneca eligajo el la intesto de
kacaloto, k uzata en la parfum-industrio. —sukeeno. ~a. Parfumita per ~o.

ambrosi/o - ambrozio 3.
arnbrozPo 1 o Ekskluziva mangajo de la dioj.

2 (f) Ekstreme bongusta mangajo es* nektaro. 3 4*
G. ( Ambrosia el asteracoj) de unu- aü plur-jaraj,
monoikaj herboj kun unufloraj, tubetfloraj kapituloj
en spikoj a ü grapoloj, k kun akenoj senharaj,
unuope enfermitaj de involukro; kosmopolita g. de
43 sp-oj, iuj tre aromaj.

Ambrozi/o. Vira nomo.
ambulakr/o b ( pp ekinodermoj) Ciu el la

generale 5 radiantaj strioj de la karapaco, kun
multaj truoj, tra kiuj eligas kupohavaj piedetoj ( ~aj
piedetoj ).

ambulanco 1 Movebla armea hospitalo. 2
Veturilo uzata por transporti vunditojn , grave
malsanajn personojn ks.

ambulatori/oz 1 fll Parto de domo, kie cirkaü
korto estas arangita promenejo. uar galerio, klostro.
2 Parto de teatro, kie la spektantoj povas promeni
aü stari dum la prezentado. 3 f Parto de hospitalo
kie eksteraj malsanuloj povas viziti kuraciston k
ricevi kuracojn. dispensario. ^a. Rilata al ~o:
f ~a kirurgio (sen enhospitaî igo).

ame/o y Dolca k viskoza mangajo orientazia,
preparita el amelrica materialo (rizo, hordeo ks).
SIN. grenmaltozajo.

ameb/oz b Protozoo ( Amoeba k parencaj g-oj),
kiu movigas per pse üdopiedoj k vivas en akvo,
malseka tero a ü (g. Entamoeba) parazitas en
diversaj animaloj, i.a. homo, ce kiu gi estigas i.a .
disenterion. ^a. Rilata al ~oj: disenterio; ~aj
abscesoj. ~eco ÿ Karaktero de iuj celoj de vivuloj

ü;

1

1 ) amboso (dupinta ~o). 2) amebo : a)
pseüdopiedoj; b) celnukleo.
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(ekz. leükocitoj), kiuj kondutas en sia movigo kiel j Aparta maniero de parolo, pensado au vivado de la
~oj. ~ismo ÿ Procezaro, rezultanta el ~eco. i ~anoj. hispan~a„ Rilata al la ~aj hispanlingvaj~Oida. Simila al ~o. ~OZO f Parazita malsano I popoloj. latirwa. Rilata al la ~aj hispan- k
kaüzata de iu ^o. ^Uloj 8 Ordo (Amoebida ) de portugal-lingvaj popoloj.
protozooj el la superklaso de rizopodoj. ametist2o © Violkolora var. de kvarco, uzata

arnel/o 1 Blanka substanco, ekstraktata el kiel ornamajo au gemo: ~o estas la gemo de la
semoj (precipe grenoj) au tuberoj ( precipe de episkopoj. ~a. Havanta la koioron de ~o: ~aj
terpomo), k konsistanta el ~o 2 : gren^o estas okuloj.
uzata kiel gluo k por rigidigi tolafon; terpom~o ametrop/a f ( pp okulo) Trafita de ~eco.
estas kuirarte uzata. 2 (K) Substanco, konsistanta el j ^eco. Kn de ciuj optikaj difektoj de la okulo
du au tri polisakaridoj — polimeroj de glukozo, ] rigardanta malproksimen; tiuj difektoj estas korekt-
(C6HJ0O5)n, kun n de kelkcent gis kelkdekmil — , j eblaj per taügaj okulvitroj. use miopa, hipermetropa,
troviganta en multaj vegetajoj, kie gi rolas kiel j astigmata.
energirezervo, k transformiganta en sukeron dum I amfetamin/o (K) l -fenil-2-aminopropano;
digestado. cs* glucido, glikogeno, inulino, sakarido. ~o (racema k precipe dekstrengira ~o) k kelkaj el
's/ i ( tr) Rigidigi per ^o: ~ita kolumo. ~azo ® ties derivajoj (ekz. sulfato k N -metil~o) estis
Pankreata enzimo, malkombinanta ~on. ^OZO. iam uzataj en medikamentoj cerbo- k psikostimulaj,
Polisakarido, polimero de glukozo, (C6H505)n, unu antidormigaj k antiapetitaj, k daüre estas misuzataj
el la du cefaj konsistajoj de ~o. kiel drogoj.

amelanc/o 4ft G. { Amelanchier el rozacoj) de amfiartr/o = duonmovebla artiko.
33 sp-oj de N-hemisferaj arboj k arbustoj, kelkaj amfibi/oj b Klaso ( Amphibia ) de nudhaütaj
kultivataj por ornamo k unu ( A. lamarckii el NE vertebruloj, kies larvoj vivas en nesala akvo,
Ameriko) por mangeblaj fruktoj. spirante per brankoj, dum la plenkreskuloj spiras

per pulmoj k generale vivas sur tero, ekz. bufo, hilo,
rano, salamandro, trituro: vostohavaj ~oj (SIN.
urodeloj). os* reptilioj. ~a 1 © Kapabla funkcii au
sur tero aü sur akvo: ~a tanko, auto, aviadilo. 2
(evi) Vivanta jen sur tero, jen en akvo, ekz. foko.

amfibol/o © (kn ) Kompleksa fera-magnezia
siliciata mineralo kun kvaredraj grupoj, (Si4On )6',
arigintaj en bendoj de duoblaj cenoj k kun
hidroksiloj. uss* pirokseno , aktinolito , asbesto,
tremolito. -«> amfiboHto.

amfiboiit/o © Metamorfa petro, konsistanta el
amfibolo k feldspato.

amen. Interj. hebredevena, signifanta «vere. amfibologi/o (ark.) = dusenceco, dusencajo.
certe!», k uzata kiel vorto de aprobo aü sankcio, aü amfibrak/oz djjb Trisilaba versero, konsistanta el
kiel lasta vorto de pregoj: diri ~ al io (gin aprobi) ;
sc ne estus «se» k «tamen», mi al cio dirus ~z;**o.
La vorto ~ au ties eldiro: ~o diablon neforpelasz.

amend/i (tr) £*& 1 Fari per formata proceduro
plibonigajn modifojn en lego aü legoprojekto: ciu
portamento Havas la rajton ~/'. 2 Korekti eraron en
lega dokumento: uni ~is la tri lastajn dispoziciojn.
us* korekti. ~0. Ago de tiu, kiu ~as k rezulto de tiu
ago: proponi, vocdoni, forjeti ~on.

amenore/o If Manko de menstruado ekster

1) ameianco (ovala
~o, Amelanchier
ovalis) : a) tigo; b)
folio ; c ) floroj ; c )
frukto. C.

unu longa aü akcenta silabo inter du mallongaj au
senakcentaj, ekz. «doloro»( < j—u). ~a. Konsist-
anta el ~oj: verso.

amfineür/oj 8 (ark.) Kn (Amphineura) de pluraj
nunaj klasoj de moluskoj. plako.

amfioks/o b (ark.) Brankiostomo.
amfipod/oj 8 Ordo (Amphipoda) de malgrandaj

krustacoj el la subklaso de malakostracoj, kun korpo
flanke plata.

amfiteatr2o 1 é Ronda konstruajo, kie
segovicoj altigas unu poste k supre de alia cirkaü
centra libera spaco, en kiu antikvuloj arangis
diversajn spektaklojn: la sangaj ludoj de la ~oj
Romaj; ( f ) sur la deklivo ~e kusas urbetoB. 2

gravedeco.
ament/o 4* Infloresko, densa spiko ofte

konussimila, kies unuseksaj floroj defalas unubloke.
~uloj. Grupo de lignecaj angiospermoj, sistematike
nenatura, kies floroj, almenaü la virseksaj, formigas j Granda, ordinare ronda cambro, kun vicoj da benkoj
en ~oj, ekz. saliko k betulo. I plialtigantaj unu malantaü alia, por spektantoj,

americi/o ® Transurania elemento. Am , ! studentoj ktp. 3 m - Speco de pli-malpli ronda valo
! kun proks. ebena fundo, cirkaüita de krutaj deklivoj.atomnumero 95, atommaso 243.

AmeriksO. La kontinento inter Atlantiko k
Pacifiko: Nord-^o. Sud-~o Cent - aü Mez-~o ; la
eltrovo de ~oz. ~a. Rilata al ~o: la ~aj
pralogantoj iom post iom malaperas. ^ano.
Loganto de ~o: se la ~anoj mem ec malbone |
pretigos la kongreson RIM . Oni ne uzu i
Amerikano en la senco de Usonano. ~anismo. | pinta bazo k du teniloj, por konservi vinon, oleon ks.

us* cirko.
Amfitrion/o 1 O Rego de Tirinto k edzo de

Alkmeno. 2 (0 Tiu, kiu invitis al festeno, bankedo
ks.

Amfitrit/o O Helena diino de la maro.
amfor10. Antikva alta botelego el argilo kun
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(A)~01 Akvisto. 2 Dekunua signo de la zodiako,
tra kiu Suno pasas de la 21a de Jan. gis la I8a de
Feb.: filma stelo, naskiginta sub signo de ~ou.

amfoter/a ® (pp kemia elemento, oksido) Tia,
ke gi estas jen alkala, jen acida.

amhar/o. Lingvo parolata en Etiopio.
ami/o ^ G. ( Ammi el apiacoj) de 3-4 sp-oj de

unujaraj herboj el la Mediteranea regiono,
Makaronezio k U Azio, ekz. A. ma jus k A. visnaga,
ci tiu medicine uzata.

amiant/o = asbesto.
amid/o ® 1 Derivajo de organika acido k amino

kun la grupo -CO- N< : acet~o , CH3CO-NH2 ;
dimetilformir^o HCO-N(CH3)2. 2 Simila derivajo
de neorganika acido: heksametilfosfor~o,
PO[N(CH3)2]3 ; amidosulfonata acido, HO-S02-
NH2. os’ peptido. lizergata dietil/^o Vd lizergo.
tio/vo = tiokarboksiamido. tiokarboksi /vo.-C(S)NH2.

amigdalin/o = migdalino.
amik/o 1 Viro, kiu estas ligita kun alia homo

per reciproka inklino: ^on montras malfelicoz; pli
bona r^o intima ol parenco malproksima7 ; ~o en
gojo k ploroz; ~o de ~o estas ankaü ~oz ; ~o
estas kara, sed veto pli karaz. 2 Persono, kiu ne
intencas malutili, sed estas prêta helpi aü defendi:
malfermu , mi estas ~o ; kiu iras ? — ~oj de la
lando!z ; mi gajnos mian proceson, car mi bavas
~on ce la kortego ; li kolektis ciujn siajn ~ojn, por
apogi la manifestation. 3 Tiu, kiu havas simpation,
emon al io: de la ordo. de la paco; de la
virto pli guste ol virtulo; unu el la plej varmaj ~oj
de la lingvo E. z ; respondoj al la ~ojz. ~a 1
Havanta sentojn de ~o: Hi estis tre ~aj inter si7- ;
montri sin ~a al iu. 2 Rilata al 'vod): helpo,
konsilo , riproco ; esti en ~aj rilatoj kun iu ; ~a
ligoK. /vj (ntr) Esti ~o de: la urso diris: kun homo
longe mi ~isK. /vafo. Ago de ~o: fari ~ajon al iu.

/veco. Sentoj de ~o: mi vivas kun li en granda
~ecoz; ligo de ~ecoz; ~eco aparté , ofico aparté z;
mi petegas vin per la rajtoj de nia ~eco de lernejo7-.
/v|gi. Igi r^o: ne ~igu kun homo koleremax ; la
muso ~igis al la ranoK. /vino. Virino, kiu estas
ligita kun alia homo per reciproka inklino: cu vi
ambaü ne estas ~inoj de la infaneco?7; trovinte , si
kunvokas siajn ~inojn, dirante [... ] N. bO/v(in)o
(serce) Persono, kun kiu oni havas komuna(j)n
seksa(j)n partnero(j)n. mal/vo 1 Persono, de kiu
oni estas malamata, au kiun oni malamas: timu
lupon edukitan k matron repadgitan7-; kiu nenion
savis, maison ne havas2; car vi per tiu faro incitis
la mal^ojn de la Eternulo [...]x; la mal~o, kiu ilin
semis, estas la diablo ; a! mal~o via ne permesus
mi tion diri! z. 2 Tiu, kiu partoprenas militon
kontraü iu : al mal~' en kuro faru ponton kun
plezuroz; tremanta mano la glavon portas kontraü
mal~ojz ; viaj mal~oj falos antaü vi de glavox ;
kiam vi iros milite kontraü vian mal~onx. 3 Tiu,
kiu kontraüas, oponas al io: tiaj ambiciaj k obstinaj
personoj estas la plej grandaj mal^oj de nia ideoz ;
(f) nia plej granda mal~o ciam estis la postulado
de reformojz; plibono estas mal^o de bonoz.

antagoniste, mal/va 1 Malfavora, malsimpatia al iu
aü io: alpreni sintenon mal~an al la registaro ; gi
estus mal~a kontraü nia ideoz.2 Kontraübatalanta:
malr^a lando, sipo, soldato, standardo. mal~eco.
Stato, sentoj de mal~o: Mi metos mal^econ inter vi
k la virinox ; mal~eco de la nacioj falu , falu! z ; la
intereso de la karno estas mal~eco kontraü Dio .
mai/vigi. Igi mal~o de iu aü io: li mal~igis kun
sia frato. RST malpacigi. fianC/voz. Kompaniano de
la fianco ce la edzigo.

amikt/o ft Blanka tuko, kiu kovras la kolon k
sultrojn de oficanta pastro.

amii/o ® 1 Radiko C5H , ,-: ~alkoholo (C5Hn-
OH). 2 Radikalo C5Hn -. pentlilo.

amilaz/o = amelazo.
amin/o ® Organika substanco, enhavanta

nitrogenon deriveblan de amoniako: R - NH0

( unuaranga a ü primara), R 0= NH (duaranga aü
sekundara), R 3=N (triaranga au terciara), kie R estas
alkilo au arilo. RIM. En kunmetajoj, amin(o) indikas
NH2-aminogrupon: ~fenolo, ~(o)acido. metil/vo.
CH 3- NH3, incita alkala gaso uzata en sintezoj.
katekol /vo (kn) ~o, derivanta el katekolo, ekz.
dopamino k adrenalino.

amirid/o ^ G. ( Arnyris el rutacoj) de arboj k
trunkarbustoj kun plume kunmetaj folioj, kun 4-5-
nombraj floroj k kun drupoj; c. 40 sp-oj el tropika
Ameriko, i.a. la balzama /vo (A. balsamifera), gis
10-15 m alta, rozodora arbo, uzata por produktado
de incenso k de esenco.

amis/o M ft Ano de komunumo Reformacia,
vivanta kolonie en N Ameriko.

Amitab/o Budho, cefe adorata de unu el la
budhismaj grupoj.

amitOZ/O ÿ Dividigo de nukleo al du identaj
nukleoj, sen anta üa apero k sen movigo de la
kromosomoj : estas malofta k karakterizas
maljunajn aü malsanajn celojn.

amnestPo tfà, Generala nuligo de punoj el
difinitaj kategorioj (ofte pri politikaj deliktoj),
promulgata en escepta okazo. /vj ( tr) Nuligi
tiamaniere ies punon, forigante ec la registritajn
atestojn : la nova rego ~is ciujn kondamnitajn je
malpli ol dujaroj da malliberigo.

amnezi/o ^ Perdo de la memoro pri difinitaj
j cirkonstancoj k faktoj: ~ulo.
! amni/o ¥ La interna membrano, cirkaüanta la

embrion de reptilioj, birdoj k mamuloj. /vuloj b
Grupo de vertebruloj, kies embrio estas ~hava:
reptilioj, birdoj k mamuloj. sen/viiloj. Grupo de
vertebruloj, kies embrio estas sen^a : fisoj k
amfibioj.

amofil/o ^ G. ( Ammophila el poacoj) de
plurjaraj herboj, kreskantaj en la marsabloj, kun
longa, spikforma paniklo; 3 sp-oj el NE Ameriko,
Eüropo k N Afriko.

amok/o 4* Speco de freneza murdemo, iam
troviganta en la malajaj popoloj: ~e kuri tra la
stratoj. esr berserko.

amom/o ^ G. { Amomum el zingibracoj) de
plurjaraj tropikaj herboj kun horizontala, aroma
rizomo, el kiu kreskas folihavaj tigoj k florhavaj
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pedunkloj; c. 90 sp-oj hejmaj de Azio gis Aüstralio,
i.a. A. compactum (sin. A. cardamon), kun semoj
uzataj kiel tiuj de kardamomo. ci" eletario.

Amon/oz 1 0 Egipta dio de Tebo asimilita kun
Reo k kultata, sub tiu duobia nomo, kiel la plej alla
dio. 2 3 = Ben-Ami, filo de Lot k de lia pli juna loprasum gr. Ampeloprasum), legomo plurjara, tre
filino. 'vidoj. Popolo, mite originanta de Ben-Ami. simila al poreo, i.a. pro plataj folioj, sed kun tipa

amoni/oz ® La katjono NH4
+, simila al Na+ k bulbo, kiu formas multajn tdbulbojn ne entenatajn de

K + pro reakcieco: sulfato estas uzata kiel j la bulbtunikoj. 2 Sp. ( A. ampeloprasum) el Eüropo,
sterko ; ~a klorido ( NH4

+Cl‘) ; ~aj saloj ; N Afriko k Azio; tri grupoj de kf-oj i.a. ~o / k poreo.
tetrametil~o (CH3)4N+. es* onio.

amoniak/o ® 1 Alkala gaso kun tre pikanta
odoro, NHj, konsistanta el nitrogeno k hidrogeno. 2
Ties akva solvajo (enhavanta NH4OH) kun sama
odoro: ~a haladzo. «vecîgi. Fari solvajon ~eca.
heks/vo. Vulgara nomo de kompleksa kobalta salo,
[Co( NH3)6JCI3. sai'N'O. (ark.) Amonia klorido.

amonit/oj ië Grupo de fosiliaj cefalopodoj el la kurent -intenso en la internacia sistemo de
subklaso Ammonoidea, kiuj vivis de triaso gis mezurunuoj (SI); simb.: A ; difino: unu ~o estas la
kretaceo. kurento, kiu produktas magnetan forton de 2x10‘7

amor/o La tuto de la voluptocelaj seksaj agoj: ne ü tonoj metre inter du paralelaj senfinaj
estas la kuntuso de du epidermoj k la inlersango konduktantoj de neglektebla kversekcio je distanco

de du kapricoj. din's hamuristo. cr croto, erotika. de unu metro. (a)~horo. Mezurunuo de la kapacito
(A)~4O O Dio de la ~o, ofte prezenfata sub la de akumulatoro. (a)'vmetro. Aparato por mezuri la
formo de flugilhava infano: kia malbonkonduta intenson de kurento. (a)/^sekundo. Unuo (As)
knabo estas tiu ~o! z ; ~on blindigintc , de nun égala al 1 kulombo. (a)~volvo Vd volve,

sklave konduku lin Frenezo!K; k via rid’ , ~7W. ampleks/o 1 La grado de volumena grandeco,
Eroso. Kupido. Venuso. Afrodito. «va. Rilata al konsiderata rilate al tio, kion gi enhavas: la ~o de
~o. ~\ (kun iu au tr) Seksumi kun la celo havigi liaj konkeroj estas frapanta\ salono de grandioza
plezuron al si k/au al sia( j) partnero( j ) : ci tiun ~o; doni ~on al jupo per plisado; la ~o de tajdo,
nokion mi ~is [...] kun Elias PM; kiam mi kisas de feto, de oscilo ( umplitudo ), de skalo. v& dimensio.
vin—mi valus karesi vin, kiam mi karesas vin—mi 2 Grado de metafora vasteco, en ri lato kun la
valus ~i vinM. «rs* bugri, fiki , frandzi , koiti , kopuli , entenataj detaloj aü cirkonstancoj: U diris, ke la
masturbi , midzi. ~ado. Praktikado de ~o. de miajproponoj lin tutc kontentigas7 ; rasoj k gentoj
~ant(in)o. Tiu, kiu ~as: Georg estas sperta, lerta diferencas mtr per sia ~oz\ la de katastrofo. de
~antoPM. ~ema. Inklina al ^o. ^inda. Inda je krizo ; vasta ~o da farita lernadoz; tiu principo
~o: Clarissa [ ... ], ne liom interesa , ne tiom havas pli grandan ~on ol nure juron. 3 <J> Tuto de
~indaiC. ~ist(in)o. Profesiul( in)o pri ~o. car la nocioj malpli generalaj, subordigitaj al unu supera
ciesul( in )o, gigolo, hetajro , meretrico, putino, nocio k entenata de gi: la ideo «besto» havas pli da
prostituit( in )o. «vveka. Kapabla veki ~an deziron. ol la idea «liiindo». 4 -A. La intervalo inter la

Amorid/ojx. Semida nomada popolo, kiu fondis
dinastion en Babilono.

amorf/az (pp solido) = nekristala.
amorfofal/o dp G. ( Amorphophallus el arum-

acoj) de plantoj kun tubera rizomo globa aü plata,
ofte tre granda k amelorica; tropika g. de c. 90 sp-oj
el Afriko k Azio, kelkaj pororname kultivataj, dum
el la rizomo de A. paeoniifolius k A. konjak , ambaü
el SE Azio, oni ekstraktas farunon uzatan en la ! politikajn demandojn, sed ne la sociajn; ni ordinan
preparo de mangajoj. i kunlegas tutan serion de vortoj ~itan per unu vido.

amortiz2i ( tr) 1 £ Nuligi suldon per regulaj | cs= cirkaüpreni , brakumi. envolvi. «vigi. Fari ~a:
(monataj aü jaraj) partopagoj: tiu stata deprunto j ~igita reeldono. 'vigi. Igi ~a. sam«va. Havanta
estas ~ita en dudek jaroj. 2 £ En la jaraj kontoj de ! unu saman von kiel alia afero: sam~aj grandoj,
entrepreno aü de privatulo, kalkuli la malplivalor- ! kategorioj.surfac«vo O Areo.
igon de elementoj de fiksa aktivo laü ilia probabla amplif/i (tr) 4r T Plifortigi elektrajn oscilojn
daüro: la acetprezo de aütomobilo estas ~ota en aü alternajn kurentojn. <vO. Pliigo de la (alterna)
kvin jarôj. 3 (pp iaü tempe sinsekvaj osciloj) tensio aü kurento de telekomunika kurento en
Malpliigi la amplitudon laü la tempo: ~ita, ne~ita kondukilo aü de ricevita radiosignalo per taüga
oscilado. es" atenui. ~0. Tiurilata ago, procezo aü aparato: indicé de ~o, koeficiento de ~o. «va,

fenomeno: de prunto, de sutdo; la de la Rilata al ~o: ~a stacio (en telekomunika lineo ks).
masinaro, de la konstruafoj; ~o de kordvibrado\ «vilo. Aparato, por pliigi la energion de elektraj

de oscilcirkvito. «va. Rilata al ~o: osciloj aü kurento. csr transistoro. anta ü'vilo.

rezistanco. «vj|o. Aparato por ~i. skusorbilo.
Amos/o 31 La tria el la malgrandaj profetoj (8a

| je. a.K.).
AMP ® Mil de adenozin-monofosfato.
ampelopraz/o dp 1 Kf. de aliumo (Allium ampe-

ampelops/o dp G. ( Ampélopsis el vitacoj),
parenca al partenociso k ofte konfuzita kun gi, de
grimpaj lianoj kun forkaj ciroj sen alfiksigaj
disketoj; 25 sp-oj el mezvaiTnaj k tropikaj regionoj
de Azio k Ameriko. cîr partenociso, vito.

Amper/o. Franca matematikisto k fizikisto ( A.
M. Ampère, 1775-1836). (a)«vQ Baza unuo de la

plej malgranda k la plej granda valoro de vaiiablo. 5
}, La intervalo inter la sonoj plej malalta k plej alla de
instrumento aü voco. «va. Havanta grandan -von: ~a
vortaro, sciadoz. «vj (tr) Enteni en sia ~o: la cielo
ne pavas Vin sia komprenado do farigis kvazaù
elasta rondo k ~is ciam pli grandan lutajonz; mi
konas vin tiel longan tempon, kian povas «v/ miamemoroz; la registara deklaracio ~as ciujn nurmjn
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festenoj k ~oj B; eu ne ekzistas ce vi iaj ~oj,
societoj, kie onipovas ekzemple iom ludi kartojn?z\
ili fan's al si ~on kun si (perforte sin amoris) dum la
tuta noktox ; liveri ~ojn al iuz.^a. Tia, ke gi ~as:
ho, tiuj historioj de nia vivo , kiel ~aj Hi estas /z;
spektaklo. ~iêjo. Stato de iu, kiu estas ~ata: infanoj
bezonas ^igon ; virino, kiun vi bonvolis elekti kiel
objekton de via ~igoz ; kiam la ~igado estis en
plena vigleco, venis [...]z. ~ilO. Cio, kio servas por
~ i : la virino servu kiel ~ilo al la viroz ; (f )
diletanteco estas ~ilo de la vivo1. ~istO. Profesia
gajigisto en kortego, cirko, teatro ks. US' arlekeno,
bwieskulo, histriono, klaüno, pajaco, pulcinelo.

© -an/. I - Suf . signifanta : 1 membron de
grupo: komitat^o, civit~o, famili^o, samklas~o;
2 loganton de loko: Amerik^o, Pariz^o, urb^o,
vilag~o, insul~o ; 3 adepton de sistemo, disêiplon
de majstro: respublik^o , islam^o, samide~o\
Krist~o, Luter~o. RIM. En ci tin senco an indikas
simple faktan apartenecon, dum ist emfazas, se
necese, aktivan partoprenon en la koncerna ismo
(Kp respublikisto, is/amisto ).
II - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~0.
Membro de grupo, de societo: vi donas al la tuta
mondo la eblon korespondi libéré kun ciu ~o de tiu
popoloz\ ~o de la E-ista Beriina grupo. ~aro.
Neorganizita grupo: la publiko, kiu ciam iras kiel
~aro da safoj post la kriemulojz\ la homaro ne
restos eterne senhelpa ~aro da ekzistajoj ne
komprenantaj unu la alianz\ plej grava parto de la
tuta E-ista ~aroz ; gi al la pioniroj de la ideo
konstruos monumentojn kun tia sama ~ara (grega)
sento , kun kiu gi superjetas ilin per kotoz. ~igi. Igi
~o de grupo: H jus ~igis al nia khtbo. aligi.

(2) -an/ ® Suf., uzata por nomi la saturitajn hidro-
karbonojn (alk~ojn k ciklalk~ojn): met~o, et~o,
b u f r̂ o, heksr^o, dek~o, ment~o. cse -e.nl, -ini.

ana/o £ Deksesono de rupio.
anabaptist/oz D* Ano de movado, naskiginta en

la 16a je en Germanio, kiu rigardis la bapton de
infanoj senvalora, k tial rebaptis la plenkresk'ulojn;
tiu movado défendis la klasojn socie subprematajn.
icr baptisto, menonito.

anabol/o § Tuto de la procezoj de konstruo de
protoplasmo fare de la vivuloj: ~o konsumas

unustupa ~ilo, uzata por plialtigi la nivelon de
malfortaj signaloj ricevitaj de anteno, mikrofono ks.

amplifikator/o = amplifilo.
amplitud/o fa 1 Diferenco inter la du ekstremaj

valoroj de alterne varianta grando au kvanto. 2 La
absoluta valoro de harmone oscilanta kompleksa
grando. ~o de probablo Kompleksa grando,
kies kvadrato estas la probablo. — ondofunkcio.
disjetada ~o. Ondofunkcio, prezentanta la
disjetatan ondon. ekologia $ (pp specio)
Grado de tolero al ekstremaj valoroj de ekologia
faktoro (ekz. lumo, varmo).

ampol80 1 ® Malgranda, svela, vitra ujo, uzata
en laboratorio. 2 f Vitra fandfermita ujeto, enten-
anta likvan medikamenton. 3 Eleklra lumigilo, kiu
funkcias generale la ü inkandeska principo. u®'

lumtubo, lampo. 4 V Pli larga parto de dukto:
de spermodukto (au: de deferenta kanalo ). Kg’
cisterno. /vingo. Organo de elektra cirkvito,
destinita ricevi ~on: sraüba , dunoca ( bajoneta )
r̂ ingo . /vsoklo. Parto de ~o 3 , ebliganta la
konektadon kun la elektra cirkvito: sraüba, dustifta
(bajoneta ) ~soklo. ~tubo. Pipeto.

amput1i (tr) If Fortranci ion de vivanta estajo:~i iun je la kruro; la piedon al in. ~(ad)o. Ago
de iu , kiu ~as: ~ado de la dikfingro. ~itO 3f
Indiv.iduo, de kiu oni ~is organon au membron,

Amsterdam/o. Havenurbo k cefurbo de
Nederlando (4°54’E, 52°22’N).

amulet20 0 Objekto, kiu per supozata magia
efiko gardas sian portanton kontra ü dangero,
malsano, sorco ktp. vw fetico. talismano.

Amur/o. Rivero, 4400 km longa , en E Azio,
finiganta en la Ohotska Maro (140’50’E, 53°10’N).

amuz/i (tr) Agrable k gajige distri : gi estas
teatrajo, kiu devas run ~/z; mi sciis nur danci, ~i
gastojnz\ min ~as la kolerego de virinoz; okazis,
ke, riante infanojn, mi faris dometojn el kartojz. es?
ludi.plezurigi, malenuigi. sin ~i, ~igi. Tiri el iu àû
io agrablan distron: infano sin ^is per la stanaj
soldatoj; la rego vidis , ke Isaak ~igas kun sia
edzinox (sin karesas); Hi volis Sin ~i pri liz (priridi
lin); oni envokis la vagvendiston, sed nur por ke Hi
povu ~igi pri liz. /s/O. Io, kio ~as : jus revenis
Tutmozis, majstro en êiaj koniencigis serio da

c
+VKK

NK NK

10 kfi

dIP5
imam1) amonito el kretaceo. F.

d ® m 3

2) amplifi. ~ilo (-ilo
LM741CN): a) Ekstera aspekto (blato); b) skemo
de la klemaro; c) skemo de la konekto. En1:
rekta eniro; En2: inversa eniro; EL: eliro ; NK:
nulkompensilo.

ampolo: kelkaj specoj de inkandeskaj ~oj k ties
-ingoj. 1) ordinara ~o kun bajoneta soklo. 2)
reflektila ~o kun âraüba soklo. 3) tubforma ~o kun
duobla aksa soklo. a) vitra parto de ~o ; b)
filamento; c) soklo; d) ~ingo.
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energion. katabolo, metabolo. ~ajO. Produkto
de la ~o. ~igi. Asimili substancon per la ~o.
fiksi 5. ~iga. Faciliganta la ~on: Y ~iga substanco
(uzata i .a. por muskoligi).

anaerobi/a (evi) = malaerobia, aemetolera.
anafaz/o $ Fazo de la mitozo aü mejozo, dum

kiu la kromosomoj disigas.
anafitaksi/o Y Fenomeno, konsistanta en la

apero de fiziologia soko ce la sorbo de ia specifa
proteino a ü toksajo, pro impresigemo kaüzita de
antaüa injekto de la sama substanco: ~a reago.

anafor/o 1 t$b Ritmofiguro, konsistanta en la
ripeto de unu sama vorto au vortgrupo komence de
sinsekvaj prop-oj, frazoj aü versoj, ekz.: “Lando de
libéréeo, lando de estonteco, mi vin salutas! Lando,
pri kiu revis 2 A Sintaksa procedo, per kiu
ripetigas sub alia formo, i.a. per pron., antaüa vorto
aü sintagmo de la frazo. cs? kataforo. ~a (pp pron.)
Referencanta al anta üa elemento, ekz. «Virinoj,
infanoj, maljunuloj, ciuj venis» .

anagai o G. ( Anagallis el primolacoj) de
plantoj — unu- a ü plur- jaraj herboj k unu
arbusteto — kun plejofte kontra üe duopaj a ü
verticilaj folioj k kun okulfrape koloraj, unuope
akselaj floroj; 28 sp-oj el la mezvarmaj k varmaj
regionoj. agra ~o, ruga ^o. Sp. de ~o ( A.
arvensis, sin. A. phoenicea), unujara, kun kontraüe
duopaj folioj k kun floroj generale rugaj, malofte
bluaj, kies petalrando estas multhara. blua 'vO,
femaia ^o. Sp. de ~o ( A . focmina , sin. A.
caerulea ) tre simila al la agra ~o, sed kun floroj
ciam bluaj, kun petalrando malmulthara.

anagir/o ^ G. ( Anagyris el fabacoj) de
arbustoj; l au 2 Mediteraneaj k Kanariaj sp-oj, i.a.
la fetora { A. foetida ) , malbonodora k tre
venena.

anaglif /o 1 Ornamo bareliefe skulptita au
cizita sur vazo, sarkofago ks. 2 Stereoskopa foto au
projekeio en du komplementaj koloroj. 1 Rilata
al ~o / au 2. 2 Rilata al reliefa procedo de skribado
por la blinduloj.

anagram20 djjh Vorto eltirita el alia vorto per
alivicigo de la literoj; ekz. «la komedia» estas ~o
de «1’ akademio» : tiri ~on el ies nomo. us*

logogrifo.
anakardi/o ^ CJ. (Anacardium ei ~acoj) de

arbetoj k arbustoj, kies frukto (sajnfrukto) konsistas
el svelinta, kama pedunklo, kiu portas renforman,
unuseman drupon (veran frukton) kun tre malmola
selo, enhavanta semon; 11 sp-oj el tropika Ameriko.
okeidenta ~0. Plej konata sp. de ~o ( A .

occidentale), daürafolia arbo kultivata k naturigita
en multaj tropikaj landoj, kun ambaü partoj de la
frukto (d" akajupomo, akajunukso ) mangeblaj. SIN.
akajuarbo. csr semekarpo. ~acoj. Fam.
( Anacardiaceae ) de dukotiledonaj plantoj — arboj,
arbustoj k lianoj— precipe tropikaj k subtropikaj,
enhavantaj rezinojn k ofte taninojn; 875 sp-oj el 70
g-oj, i.a. ~o, mango, pistacio, sumako.

anakinezi/o Y Reedukado de la movoj.
anakotut/o A Konstruosango ce frazo, kiu,

komencite en unu maniero, finigas en alia: ekz.

«glora la celo, sankta 1' afero, la venko—baldaü gi
venos» L\ aü "laproponoj havas la karakteron ne de
posîulo— Hi estas mtr bonintencaj konsiloj»z.

anakond/o b Grandega sufokserpento (Eunectcs
murinus ) el la N parto de S Ameriko, vivanta en
akvo. ns3 boao, pitono.

anakoret/oz. Religiulo vivanta en solejo. csr
ermito, dezertulo.

Anakreon/o. Helena Iirikisto, fama pro siaj am-
k vin-kantoj (c. 570-485 a.K.), 'veska c-jb Imitanta
la stilon de ~o: ~eska verso, la ~eskaj odoj de
Ronsardo.

anakronism2o 1 Kronologia eraro, per kiu ont
konfuzas inter si malsamdatajn historiajojn. 2 Afero
ne konforma kun la kutimoj a ü moroj de la
koncerna epoko: Sekspiro ~e paroligas Helenojn
pri horlogoj.

anakruz/o 1 <§> En la grek-latina metriko,
kroma silabo antaü la unua piedo. 2 }. Komencaj
notoj antaü la unua mezurostreko.

Anaksagor/o. Helena filozofo. kies disciploj
estis i.a. Perikio k Eüripido (c. 500-428).

anai/oj j[ Rakonto de historiaj faktoj, strikte
kronologia: la ( A )~oj de Tacito. ~iStO. Tiu, kiu
verkas ~ojn.

analeptik/o f Plifortiganta kuracilo (ekz.
kafeino, amfetamino).

analfabet/oz. Homo, kiu scias nek legi nek
skribi: k vi décidas profesie labori por la afero de
tiuj steloinamitaj (esperantistaj) ~oj? ^ 1

Stato de ~o : Unesko entreprenis tutmondan
kampanjon kontraü la ~eco.

analgezi/o Y Tuta aü parta perdo de la kapablo
senti doloron. væ nesensiva.

analgezik/O f Kuracilo por mildigi doloron. us*

trankviligafo.
anatitik/oz A Parto de la matematiko, kie oni

studas funkciojn per derivo k integro. furiera ^0.
Branco de la matematiko, kie oni malkomponas
funkciojn en purajn oscilojn. harmona ~o.
Furiera ~o k ties generaligoj al grupoj. ~a 1 Rilata
al ~o. 2 (pp fitnkcio) Elvolvebla en potencoserion
en cirkaüajo de ajna punkto.

analizd (tr) 1 ® Provi trovi la konsistajojn de
kombinajo aü kompleksajo: ~i solvajon, fenomen-
on. 2 A Disigi eldirajon aü tekston en ties unuojn
(frazoj, sintagmoj, morfemoj). 3 Detale esplori la
esencon de dokumento aü verko, por povi gin guste
resumi aü taksi : dokumenton, paroladon, roman-
on ; ~ / ciujn faritajn proponojn estas laboro
senfinaz. 4 Esplori veterstaton la ü diversaj
vidpunktoj, por prepari diagnozon, el kiu rezultos
prognozo. ~0 1 ® Diserigo en la konsistigantajn
elementojn: kvanta spektra 2 Diseriga
esplorado de la konsisto de io: ~o de teatrafo, de
kompleksa frazo; sintaksa ~o\ mi donos kritikan
~on de ciuj proponataj sangojz. 3 <£> Indukta
metodo, kiu iras de la kompleksa al la simpla. œ
sintezo. — psiko. ~a 1 Rilata al ~o: rezonado;

metodo (iranta de la fenomenoj al la principo);
propozicio. 2 A ( pp lingvo) Tendencanta

koincidigi la nombron de vortoj kun la nombro de

i

~eco.
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morfemoj. ~ilo Prismo por ~ i la polarizan
staton de la lumo. ~istO 1 Specialisto pri ~o
(kemia, psika). 2 Z (evi) = dissekcisto. merkat^O
0 Procedo por difini la karakterizojn k amplekson
de merkato. psik~o f Psikologia doktrinaro k
psikoterapia metodo, elpensita de Freüdo k celanta
malkovri k prilabori psikajn konfliktojn k
malordojn, kiujn psika repuso igis nekonsciaj dum
la personeca disvolvigo.

analog a 1 Simila, lau kelkaj rilatoj, al alia
afero de malsama speco; nur parte simila: tiuj du
lingvoj havas ~an manieron formi la pluralon. 2 V
Malsamdevena, malsamorigina , sed servanta al
samaj fiziologiaj celoj ce malsamaj animaloj aü
vegetajoj: la flugiloj de insektoj (haütfaldajoj) estas
~aj al la flugiloj de birdoj (antauaj membroj ). i®
adekvata, homologa, /conforma, responda, simetria.

3 ® (pp molekulo) Parenca al alia molekulo pro
strukturo, funkcio au aktiveco: merkaptano estas
~a al alkoholo (kun sama skeleto sed malsama
funkcio); tolueno estas ~a al benzeno (kun iom
diferenca strukturo, sed sama reakciemo);
ampicilino estas ~a al penicilino ( kun sama
aktiveco). i® homologa. 4 S (pp datenoj)
Kontinua , glate sangebla. i® cifereca. ~a
komputilo. Komputilo, kiu funkcias per fizika
simulado de problemo, generale kun kontinuaj
kvantoj. /^(a})0 ® Molekulo ~a al alia molekulo:
tolueno estas de benzeno. ~eco 1 Parta
simileco en la uzmaniero au destino de
malsamspecaj objektoj. 2 d> Procedo de rezonado
per ~aj kazoj. 3 A Procedo, per kiu la lingvouzantoj
kreas novajn formojn au vortojn ~e al aliaj jam
ekzistantaj.

analogi/o. Analogeco: havi ~on kun ioz\ d>
samgentanoj (al la familio) kredas, ke ilin naskis
la samaj prapraavojz; A la estas la plej grava
sangoforto; la ~o alkondukis E-istojn formi «alies»
laü la modelo de «les».

Anam/o. La C parto de Vjetnamio.
anamirt/o G. (Anamirta el menispermacoj),

parenca al koklo, de nur unu sp. (A. cocculus ),
dioika volvarbusto, kies fruktoj enhavas venenon
alkaloidorican, uzatan i.a . por fiskaptado en la
hejmlandoj de la planto, Hindio k Malajzio. o®
koklo.

anamorfoz/o. Desegnajo, kiu sajnas konfuza,
sed prezentas regulan bildon, se rigardata de difinita
punkto au post reflekto sur kurba spegulo. ~a 1

Rilàta al ~o. 2 (pp objektivo) Ebliganta filmi
largan bildon sur normalformata filmo.

ananas/o 1 ^ G. {Ananas el bromeliacoj) de
agavosimilaj plantoj plurjaraj, daü rafoliaj, kun
metrolongaj, ce la plej multaj formoj dornarandaj
folioj, k kun konussimila , gis l -3-kilograma
kunmeta sajnfrukto, konsistanta el la maturiginta
infloresko, kies elementoj (akso, brakteoj, floroj k
poste veraj fruktoj) kunigas; 8 sp-oj el tropika
Ameriko, i.a. A. comosus grandskale kultivata en la
tropikaj regionoj. 2 ag? La mangebla sajnfrukto de
^ujo: sovaga porno ec en la paradiza gardeno mem
neniam farigos ~o!z. SIN. ~frukto. ~ujo. ~o 1 .
~frukto. ~o 2.

anapest2o éjb Trisilaba versero, en kiu post du
mallongaj aü senakcentaj silaboj sekvas unu longa
au akcenta silabo (uu —) : en E. la vorto
«anapest’ » mem prezentas ~on.

Anapurn/o 1 * Monta masivo en Himalajo,
kies supro estis la unua el la pli-ol-8 000 metrojn
altaj, kiun konkeris la homo (83°48’E, 28°34’N). 2
0 Unu el la saktioj de Sivao.

anarhi3o - anarkio: sen Rajtigitaj Delegitoj al
ni ciam minacas ~oz\ se ne ekzistas iaj netuseblaj
legoj, tiam ni baldatt havus plenan ~on7\ semi inter
ni intrigojn k ~onz (en tiuj ekz-oj: anarkio 3).

anarik/o 8 G. (Anarrhichas ) de bongustaj fisoj
el la ordo de perkoformaj, subordo de blenioidoj,
sen postaj membroj, kun granda ronda kapo k tre
fortika dentaro; vivas sur la marfundo.

anarki/o 1 d> Ideala stato de harmoniaj homaj
rilatoj, liberigitaj disde hierarkia regado: estas
guste ordo. 2 L Socipolitika idearo, strebanta al
individua libereco, federisma asoeiigo k al forigo de
cia subpremado, ekspluatado k stata regado: «Nek
dio, nek mastro!» estis la devizo de la romantika
periodo de mulualaj k kooperativaj societoj
originas el la principoj de ~o. 3 (evi) Plena
manko de ordo k organiz.ado (Vd anarkio ). ~a.
Rilata al ~o: ~aj doktrinoj. îsmo. ~o 2; tuto de
la ~tendencaj doktrinoj k movadoj. t® ~-
sindikatismo. — federismo , individuismo .
komunismo, socialism/ ), îsto, Adepto de ~ismo.
i® liberecano.

anas/o d Birdo (Anas k.a. g-oj) el la ordo de
anseroformaj, kun mallonga kolo k egallarga beko;
iuj sp-oj estas tenataj en korto: doma, sovaga
\>ir~o\ ~iri. ~pasi (pasi kiel ~o, balançante sin de
unu piedo sur la alia.
^O. Kairino. ~ajO V Viando de ~o: rostita ~ajo
kun orangoj. ~edoj. Fam. (Anatidae ) el la ordo de
anseroformaj birdoj, al kiu apartenas ~o, ansero,

ansero). i® kreko. muta

1) ananaso (Ananas comosus). a) folio; b) pedunklo; c) brakteoj; c) sajnfrukto. Be k VA. 2-3) anaso.
2) kuler~o : a) ino ; b) virbirdo. 3) tuf~o (SIN. fuligulo) : virbirdo.
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cigno, klangulo, mergo, tadorno k.a.. fajf ~0 U Sp. j pentrajo de Rembranto. morfologio. 2 Tiu
de ~o ( A. panelope ), kun mallonga beko, brunaj strukturo mem. RIM. En «La Rabistoj» Z. uzis tiun
kapo k kolo, kruta frunto, blankflavaj frunto k verto, vorton kun la senco de «dissekcejo». ~îa. Rilata al
k blanka ventro. glaci^o. Klangulo. kuler^O. Sp. ~io: ^ia traktafo. ~iîstO. ~o. plant^io ~io
de ~o ( Anas clypeata ) kun granda kulerforma beko. de la plantoj.
marc~0. Malgranda sp. de ~o ( A. querquedula )
kun blanka strio post la okuloj; la virbirdo havas fizikajn grandojn, ofte por ilin distingi de terminoj
blugrizan makulon sur la flugiloj k longajn blankajn derivigantaj de la sama rad. k signifantaj fizikan
k nigrajn plumojn sur la sultroj. SlN. kerkedulo. procezon, ekz. por distingi indukto (procezo kreado
mar^o. G. (Melanitta) de maraj ~oj nigraj au de elektromova forto) k indukt~o (fizika grando,
malhele brunaj. merg~o. G. ( Aythya ) de ~oj kun rilatanta al indukto): À vari~o, signifik~o, D
naghaüta lobo ankau sur la posta piedfingro. tuf~0. indukt~o\ port~o. R I M . La vortfino anco
Fuligulo. mol^o. Sp. (Somateria mollissima) de trovigas en neanalizeblaj nomoj: admitanco,
granda, belkolora nagbirdo el la ordo de disonanco, distança, impedanco k.a..
anseroformaj, fam. de ~edoj, kun strioj de plumoj
sur la supra duonbeko; gia tre mola lanugo servas
porfari kusenojn. SIN. somaterio.

anasark/o I f Hidropso de la konektivo,
estiganta generalan svelon de la korpo.

-anc/. A Suf., karakterizanta iajn matematikajn k

ancilostom/o U G. ( Ancylostoma ) de sangosucaj
nematodoj, parazitantaj en la maldika intesto de la
homo. 'S'OZO f Malsano (anemio), kaüzata de ~oj.

anc/O j* Maldika elasta langeto (plejofte- el
j kano), kies vibrado produktas sonojn ce kelkaj

anastatik/o G. ( Anastatica el brasikacoj) de ! bïovinstrumentoj, ekz. hobojo ks: libera;
nur unu sp. (A hierochuntica ) el la dezertoj de N j batanta (vibranta en aerfendo).

ancov1o 1 y Spicita engraülo au sproto, ofte
konservita en lada skatolo. 2 = engra ü lo. es3

haringo, klupeo, pilcardo, sardelo, sardino.
And/oj. La plej granda montoceno en S-

Àmeriko, 7500 km longa, apartiganta Cilion disde
Argentine k Bolivio k etendiganta pli norde tra
Peruo k Ekvadoro, gis Kolombio. ES3 Akonkagvo.

andaluz/o. Ano de la cela gento de ( A )~io.
(A)A/ÎOZ. S regiono de Hispanio. ^îa. Rilata al

j ~io: mi juras per la ~iaj floroj granataj!7
andant/o j* Verko, kies movo estas mezrapida.

Afriko k SU Azio, unujara herbo 10-20 cm alta,
kun malgrandaj blankaj floroj; kiam giaj semoj
maturigas, en seka sezono, la folioj falas k la tigoj
envolvigas tiel, ke la planto formas kvazaü pilkon,
kiu ruligas, gis gi atingas malsekan lokon au gis la
pluvosezono komencigas. SIN. jerikorozo /.

Anastazl/o. Virina nomo: mia malgranda
fratino ~o7.

anastigmat/a (pp optika lenso aü sistemo)
Korektita pri astigmateco. ^o. ~a objektivo. irtf

aplanata, akromata.
anastomoz/o ¥ * Kuniga punkto de du j ~e. Laü tia movo.

vaskuloj, nervoj, muskolfibroj ks. ~a. Havanta
~on kun: ~a granda arterio; ~ajparafizoj. | (1805-1875).
( tr) Kunigi per ~o: la arterioj ~igas kun la vejnoj\ andon/o. Japana noktolampo kun paperumita
en la infesta kirurgio oni uzas ~ilon. kadro.

anastrof/o = inversio.

Andersen7 . Dana verkisto, aütoro de fabeloj

Andor/o. Regno en Pireneoj, inter Hispanio k
Francio (Andoro Malnova, l °3 l ’E, 42°30’N).

Andraprades/o. Unu el la statoj de Hinda Unio
(Hajdarabado, 78°30’E, 17°20’N).

andre/o 4(* G. ( Andraea el ~acoj) de muskoj,
kies kapsulo dehiskas per 4 (aü pli ol 4) laü longaj
fendoj; c. 115 sp-oj precipe el la mildaj k mez-
varmaj regionoj.

Andre/o. Vira nomo.
androce/o Tuto de la stamenoj de floro. SlN.

anateks/o © Magmigo de metamorfaj petroj
pro fandigo je altaj temperaturoj (> 600°C) en la
profundo de la tero, precipe en montarigantaj
regionoj. ~a petro. Petro estiginta pro parta ~o.
SIN. anateksito.

anateksit/o 0Anateksa petro.
anatem/oz 1 Ü Tabuo, per kiu homon au

objekton oni konsekris al Javeo, kun la devigo lin
mortigi aü gin detrui: la urbo estu sub de la
Eternulo , gi k cio , kio estas en gi , nur la stamenaro. aae gineceo.
malcastistino Rahab resta viva! x . 2 i}* Solena
malbeno, per kiu la eklezio apartigas de si kulpan estigas la virajn trajtojn de la korpo: la precipa
membron. ~i ( tr) Jeti ~on sur iun aü ion: 1 al cia, estas testosterono.
kiu ne venos tien, estas ~ita lia tuta havox ; 2 mi

androgen/o $ ( kn ) Virseksa hormono, kio

androgin/o 1 a) Planto havanta sur la sama
ita for de Kristo por miaj | infloresko k vir- k in-seksajn florojn. b) = monoika

vegetajo. KS3 dioika. 2 U Hermafrodito,
Andromah/o z éb Troja princino k edzino de

Hektoro, en Iliado; protagonisto en tragedioj de
Eüripido k Racino.

andromed/o G. (Andromeda el erikacoj) de
daürafoliaj arbustetoj 10-40cm altaj, kun mallarg4
ledecaj folioj k kun krucformaj, blankaj aü rozetaj

volus , ke mi estu ~
fratojN. «S3 ekskomuniki.

anatoksin/o 'T?. Toksino, per trakto perdinta
sian toksecon, sed konservinta sian antigenecon k
sekve sian imunigan kapablon.

Anatol/o. Vira nomo.
Anatoli/o. Malgrand-Azio.
anatom/o ¥ Specialisto pri ~io. ^i 1o 1

Scienco pri la formo k la strukturo de animalaj k j floroj en umbelo; l au 2 sp-oj el la malvarmaj
vegetajaj korpoj: la «Leciono pri ~io» estas fama ! regionoj de Eüropo, Azio k N Ameriko.
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Andromed/o 1 O Helena princino, kiun Perseo
savis de monstro. cw Kasiopeo. 2 X Boreala
konstelacio (Andromeda ). ~a gaiaksio. Spirala
galaksio simila al nia gaiaksio, tre granda, je
distanco de 2 milionoj da lumjaroj de Tero,
nudokule videbla kiel nebulozo en la konstelacio

la meteologio pri la mezuro de vento-forto k
-direkto.

anemon20 G. (Anemone el ranunkolacoj) de
plurjaraj herboj kun senpetalaj floroj, kies sepaloj
estas okulfrapaj car petalecaj, blankaj, flavaj, bluaj,
rugaj, purpuraj au violetaj; 144 sp-oj el la
ekstertropikaj regionoj, precipe de la N hemisfero.
cw hepatiko, puisâtHo. mar^oj. Aktiniuloj.

aneroid/a 1 (pp ujo) Vakuigita k elasta. 2
(pp barometro) Funkcianta per unu au pluraj ~aj

~o.
andropogon/o ^ G. ( Andropogon el poacoj)

de unu- k plur-jaraj herboj kun unufloraj spiketoj en
paniklo; c. 100 sp-oj el Eüropo, Azio, Afriko k
Ameriko. cw cimbopogono.

androzac/o ^ G. (Androsace el primolacoj) de
c. 100 sp-oj de unu- k du-jaraj, N-hemisferaj herboj,
kelkaj kultivataj en rokgardenoj.

anduj/o Y Porka tripkolbaso: fumafita ~o.

~etO. Speco de màlgranda ~o kun fajne hakitaj
tripoj de porko k bovido, k kiun oni kradrostas.

anekdot10. Mallonga, kurioza au sprita rakonto,
ofte biografia : el la ~oj , kiujn oni rakontas pri
Napoleono [... ]; kabareta ~o. cw historio. ^a.
Rilata al ~o(j): tiuj detaloj havas intereson nur
~an.

ujQ).
anestez/ î (tr) f" Senigi je la sentokapabio,

ordinale helpe de specialaj substancoj: ~i
operacioton. SIN. senestezigi . ^O. Pli-malpli
kompleta senigo je la sentokapabio, ka üzita de
specialaj substancoj au de ia malsano: generala
(sin. narkozo). ^a. Rilata al ~o: r^a substanco.
~ant(aj)o. ~a substanco. ~Ho Aparato por ~i.
~isto. Kuracisto, specialisto pri ~o operacia.
frid^o. ~o per malvarmo.

anet/o ^ G. (Anethum el apiacoj) de 1 au 2 sp-
oj de unujaraj herboj el E Mediteranea Eü ropo, N

aneks2i (tr) 1 L Enpreni fremdan teritorion en Afriko k U Azio; piej konata sp.: A. graveolens,
sian regnon: post plébiscita Savojo estis ~ita al kultivata por spicaj junaj folioj k sosoj uzataj por
Francio en i860 ; en 1793 Prusio, Rusio k Aüstrio saücoj, k por umbeloj uzataj por konfitado de
perforte ~is partojn de Pollando. 2 ( f) Aligi ion kukumoj. cw anizo, fenkolo, ilicio. ~Olo (K) Etero,
malpli gravan k necefan al io ôefa k pli grava: 4-metoksi -alilbenzeno, CH3-0-CfiH4-CH=CH-CH3,
statistikojn al raporto. ^ado. Ago de iu, kiu ~as: abunda en stelanizo k anizo.
politiko de ~ado. ~a]o. Io ~ita : la ~afoj de
Napoleono ; (f) la ~ajoj de organo, de traktato. j nenormah nombron de kromosomoj: unu, du au
'vismo. Politiko ema al ~ado. ~ito f Inflamo de j kelkajn kromajn au malkromajn. 2 (pp individuo)
~ajoj, tute aparté pp la uteraj ~ajoj (ovarioj, Konsistanta el ~aj celoj.
salpingoj).

anelid/oj 8 Filumo {Annelida ) de senvertebraj ~o.
animaloj, vermoj, kies korpo konsistas el
ringoformaj segmentoj, ekz. afrodito, hirudo,
lumbriko, nereido.

anemî/oz f Malbona stato de la sangô: vangoj
palaj de ~o. ~a. Rilata al ^o: ~<2 vizago, ~aj
knabinoj. (tr) Malsanigi per ~o: tro longaj
studhoroj ~as la infanojn.~içji. Igi ~ita: si rapide [ Nov-Zelando; ce pluraj sp-oj la tigo k petiolo estas

sukerricaj k la radiko k fruklo enhavas esencon,
uzatan kiel parfumo au por aromigi likvoron.
garden^O. Sp. de ~o { A. archangelica ) el N
Eü ropo, ofte kultivata, àntaüe kiel legomo, nun
precipe por konfitado k aromigo.

aneüploid/a ÿ1 1 (pp nukleo k celo) Havanta

aneürism/o f Diiatigo de arterio: rompigo de

anfrakt/o @ V Neregulforma kavajo.
Angel/o. Vira nomo. îno. Virina nomo.
angelik2© ^ G. (Angelica el apiacoj) de

plurjaraj, altaj herboj, kies senhara, fortika, kava
tigo portas plume kunmetajn fôliojn kun largaj k
dentaj folieroj; c. 110 sp-oj el la N hemisfero k eble

r^igis.
anemogram/o Registrilfolio, sur kiu estas

aütomate registrata la forto de la vento.
anemometr/o Instrumento, por mezuri la

forton k la rapidecon de la vento. ~io. Tiu parto de

1) anastatiko (en seka stato) : a) radiko; b) tigo]; c) mallonga silikvo. Be. 2) anemono (gardena ~o,
Anemone hortensis) : a) rizomo kun adventivaj radikoj; b) folio (triloba, kun longa petiolo) ; c)
pedunklo; c) involukro de brakteoj; d) floro. C. 3) aneroida: ~a barometro: a) ~aj ujoj. 4) angeliko
(sovaga ~o, Angelica sylvestris) : a) folio (trifoliera); b) infloresko (kunmeta umbelo); c) pedunklo; ô)
floro; d) frukto (duakeno); e) transversa sekcajo de frukto. C.
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Angelik/Oz. Virina nomo.
angi/o 1 V Vaskulo 1 : ~pinciIo. ~spasnto. 2 = j

vaskulo 2. ~a. Rilata al ~o. ~itO f Kn de ciuj ~aj j
inflamoj. ^ologio. Fako de anatomio pri la ~oj. j
^OlTlO f Tumorsimila formacio, konsistanta el ;
~oj, aparté el sangaj ~oj. kole îto. Infiamo de la j
galaj kanaloj. Limfangito. limf~omo. i
~omo el limfaj ~oj. I

angil/o 'Ô G. (Anguilla ) de serpentosimilaj ;
mangeblaj river- k marfisoj kun muka, senskvama j
ha ü to; giaj Atiantikaj sp-oj vivas en Amerikaj ( A. !
rostrata ) k Eüropaj ( A. anguilla) riveroj, sed frajas j
en Sargasmaro: Y marinita, fumajita la brando j
entombigas la ~onz. leptocefalo. ^oformaj. |
Ordo ( Angui/liformes ) de teleosteaj fisoj, al kiu j
apartenas ~oj k murenoj. mar^O = kongro.

Angol/o. Regno en SU Afriko, inter Kongo k
Namibio (Luando).

angor60 1 If Generala missento, kun premateco,
aparté en la epigastra regiono k en la kapo, k akcelo
de la spirado k pulso; observebla en diversaj
malsanoj, en statoj de obsedo, timego au granda
maltrankvilo: tremantc k tide malvanna de ~oz;
pregi en la boro de ~oz\ alia akuzo, kiu kostis al Hi
multe da sango k ~oz; «( A )~oj» estas la unua
fikscia filrno en E.. us* anksio. 2 O Maltrankvilo,
sentata de la homo antaü la vivo k deviganta lin
meti al si metafizikajn demandojn pri siaj stato k
destino. 1er ekzistismo. ( ntr) Senti ~on. ~a.
Rilata al ~o: stato. brust^O Y Tuto de la
paroksismaj doloraj simptomoj precipe en la
antaükora regiono, akompanataj de intensa ~o k de
sento pri tuja morto.

angostur/o 1 4* G. (Angostura el rutacoj) de
38 sp-oj de arboj k trunkarbustoj el tropika S
Ameriko. 2 Selo de kelkaj rutacoj— sp-oj de
~o / , i .a . A . febrifuga , k precipe Galipea
officinalis —, pasintece uzata por ekstraktado de
antifebra medikamento, nun por fabrikado de amara
aperitivo. sajn~o 'V, (ark.) Selo de vomarbo,
venena, pasintece uzata por falsi ~on 2.

angrek/o Hf* G. (Angraecum el orkidacoj) de
plurjaraj herboj kun bonodoraj, helkoloraj,
spronohavaj floroj en grapoloj; c. 200 sp-oj el
tropika Afriko, Maskarenoj k Sriianko, kelkaj
pororname kultivataj.

angstrom/o = anstromo.
angul/o 1 A Mezuro de la grando de rotacio.— grado. radiano, graduso. 2 A Regiono inter du

sin sekcantaj rektoj, kurboj, ebenoj ktp: akuta,
malakuta (stN. obtuza) alternai ~oj (formitaj
de rekto sekcanta du altajn rektojn k situantaj
ambaüflanke de la sekcanto, ekstere aü interne de la
rektoj) ; apudaj ~oj (formitaj de du sin sekcantaj
rektoj k havantaj komunan lateron ) ; komplementaj

oj (kies sumo égalas al orto) ; suplementaj ~oj
(kies sumo égalas al 180°). 3 A Unu el la du polusaj
koordinatoj de punkto en ebeno. 4 (pp kompleksa
nombro) = argumento 3. 5 Elstara ego, kie
renkontigas du surfacoj, vandoj. muroj ks: sin vundi
ce la ~o de mebio; granda vento pusis la kvar ~ojn

angilo. 1) Plenkreskufo; 2) larvo (leptocefalo). P.

Angii/o. Insulo, sub brita regado, en N
Malgrandaj Antiioj.

angin1o f ï nflamo de la gorga istmo k de la
faringo: katara , ulcéra ~o. brust^O =
brustangoro.

angiosperm/oj Unu el la du filumoj de la
spermatofitoj (flor- au sem-plantoj), karakterizata
de ovolo(j) ene de ferma karpelo k sekve de seinoj j
interne de frukto. SIN. rnagnoiifitoj, ovariplantoj; du j
klasoj: unukotiledonoj k dukotiledonoj. use j
gimnospermoj. j

angiotensin/o (K) <$ Peptida hormono, pliiganta j
la sangan premon.

angl/o. Ano de la cefa gento de (A)~io. u®- j
englo, brito. ^a. Rilata al ~oj au al (A)~io: la j
ntalnova ~a lingvo (gis c. 1150), la meza ~a (gis c. |
1500); la frua ~a stilo (— i gotika) , la Eklezio j
(“4 anglikana ).^a|o 1 Specialajo, moro tipe ~a. 2 j
Teksto en ~a lingvo. (A) îo, ~ujO. S parto de la ;
Brita Insulo, limita de Skotlando k de Kimrio: se |
r^ujo volas plue resti fidela tributulo de Danujo ;
[ .. . jz. ~ismo „ Apartajo de la ~a lingvo. j

~omanioz. Emo imiti la ~ajn morojn, enkonduki
~ajn vortojn ktp. ^onormanda 1 Rilata al la
dialekto k civilizacio, regantaj ciuflanke de Maniko,
post la konkero de ~io far la Nomiandoj. 2 Rilata al
tiuj Manikaj insuloj, kiuj dependas de la angla
krono. ~osaksa Rilata al la malnova ~a popolo,
lingvo ks antaü la normanda konkero.

anglez/oz 1 Malnova angla vigla danco. 2
Speco de manskribo, klinita al dekstre.

anglicism/oz = anglismo.
ang!ikan/oz. Membro de la ~a eklezio. ~a.

Rilata al tiu reformita, stata eklezio de Anglio, kiu
havas la regon kiel cefon, formaian liturgion k
episkopan sistemon. ~ismo. Doktrino k kutimoj de
la ~a konfesio.

'V

a kaj 7' estas altemaj anguloj, same kiel 0 kaj S' .
A kaj B estas apudaj anguloj

!

angulo. 1) altemaj k apudaj ~oj. 2) plur~oj.
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de la domo k ci tinfailsx; jen si estas sur la strato,
jen sur la placoj k apud ciu ~6> si embuskasx\
cirkaüiri la ~on de domo; trans la <̂ o (en apuda
strato) vi trovos drinkejon ; si estis del magra , ke sia
korpo prezentis ciuflanke nur ~ojn. 6 Kava
loko, kie renkontigas du surfacoj, vandoj, muroj ks:
serci en la ~oj de tirkesto; tin ci havis !a strangan
inklinon glitadi en ~onz ; ciam vi lasas iom da
polvo en la ~oj de la canibro', meti la knabon en
~on de la klascambro (por lin puni); rideto glitis ce
la ~o de siaj lipojz\ (f ) la kvar ~oj de la tero, en
ciuj ~oj de la mondo7. 7 ns*» Flanka malvasta loko
maiofte vizitata au rigardata: si volis subskribi cion
eblan k meti sian nomon en ciuj ~oj7 ( de la
dokumento) ; pli bone estas logi sur ~o de
tegmento, ol kun malpaccma edzinox; la englutema
celado de iaj popoloj kontraii aliaj en ciuj ~oj de
ilia komuna palrujo7.8 l/ l Loko en gazeto, regule
rezervita por iu fako au rubriko: la ~o de la
sakamaloroj. ~a. Rilata al ~o: frekvenco ,
akcelo, rapideco; meblo (tia, ke gi povas lokigi
en ~o de cambro): stono (SIN. ~stono) ;
grando ( gr<mdo de la ~o, okupata de fora objekto).
A/en. Cirkaü k trans ~o: mini ~<enL. ^ajo. ~relo.
^eca. Havanta ecojn de ~o: ~eca desegno ,
profilo; (f) r^eca karaktero. ~etO 1 Malgranda ~o:
serci en ciuj loketoj k ~etoj. 2 (f) Eta elturnigejo: la
~etoj de la proceduro7. ~ilo. Instrumento por
mezuri , difini , transport! aii streki iun ~on :
algustigebla ^Ho (dubranca, uzata de lignajistoj au
stonhakistoj por transporti au streki neortan ~on);
desegna ~/7o (plur~a, ebliganta desegni ~ojn de
30°, 45°, 60°, 120°, !35°).W ortilof ~mezuriio.
Mjmita y ( pp figuro) Akompanata de aliaj figuroj
en la ~oj. kvar~a. Havanta kvar ~ojn: kvar^a
altaro. kvar~o, kvirwo ... plur~o A 1 Ebena
figuro, konsistanta el kvar, kvin ... piuraj strekoj,
kiuj sekvas unu post la alia del, ke la lasta punkto
de la lasta streko égalas al la unua punkto de la unua
streko. SIN. kvar-, kvin- ... plur-iatero. 2 Ebena
figuro, limita de plur~o / ; tri~o. kvar~o,
kvinr^oz, ok~oz, dek~o7. SJN. kvar-, kvin- ... plur-
latero. mult^a. Prezentanta rnultajn ~ojn.
malebena. ses^a © (pp kristalsistemo) Havanta
elementan celon, kiu estas rekta prismo kun romba
bazo; tri elementaj celoj konsistigas rektan prismon
kun regule ses~a bazo. tri~o A Trilatera plur~o:
egallatera tri~o ( kun tri égalé longaj lateroj) ;
simetria tri~o, izocela tri~o (kun du égalé longaj
lateroj), skalena tri~o (nesimetria ~o). tri~i (tr) A
Dividi surfacon en tri~ojn, por mezuri gian areon
au pritrakti gian topologion. tri~ado. Ago lri~i.
alt~o A. X La ~o inter la horizonto k au unu
topografia punkto au unu astro. atak'-O La ~o
inter la kordo de la alo k la vektoro de la relativa
aerfluado. baz^a M (pp cirkaühakita fortika stono)
Faranta la ~on de konstruajo k sur kiu bazigas la
cetero de la stontavoloj k la muroj: stono, kiun
malsatis la konstruantoj , farigis stono baz~ax.
driv~0 1 vL- La ~o, je kiu sipo au aviadilo estas
deviigata el sia veturdirekto fare de la vento. 2 *6
~a distanco inter la falpunkto de pafajo k la

vertikala ebeno, difinila de la akso de la pafilo.
fikS^O. ~o, lau kiu du pecoj estas fiksitaj sur
mekanismo rilate al centro au akso. foli~0 ^ La
loko inter tigo k folio (eventuale petiolo). SIN.

j akselo 2a. kas~0. Loko ~forma, kie oni sin kasas:
mizera kas~o, kiun vi volas azi , por kasi vian
malkurageconz. klin~0 A, Horizontala ~o inter
unu geodezia direkto k la nordo. lip^O. Ciu el la du
punktoj, kie kunigas la lipoj de homo. ort~0 A
Kvar^o, kies kvar ~oj estas ortoj. perd^o La
diferenco inter orta ~o k la ~o, kiu estigas inter
tensio k kurento en kondensilo 2 au indukta bobeno,
ordinare esprimata en arka mezuro. rekt^o (evi) =
ort~o. Strat^O. La ^o formita de du stratoj, kiuj
interkrucigas: gazeto vendata ce ciu strat~o7 ;
rondiri, cirkaüiri Stratton. Strec^O ^ Spagato.
trak~o La ~o je iu ajn momento inter la trako

| k meridiano. trink^O. ~o en vivocambro, arangita,
j por ke oni tie oportune trinku aperilivojn ks.

Angur/o. Eksa nomo de Ankaro. ^a. Rilata al
~o: ~a kapro, kato, lano.

! angvis/o b G. Senpieda rcptilio (unuspecia g.
j Anguis fragifis ) el la subordo de lacertuloj, vivanta

en Eüropo k Azio. ns* bazilisko, igvano, lacerto.

angviso.

angel/o 1 "2 Sendilo au komisiito de Javeo:
ekvidinte la ~on , kiu frapis la popolon, David

I [ ... ] x ; iuj gastigis ~ojn, nescianteN; la azenino
I vidis la ~on de la Eternulo starantan sur la vojox.
I 2 0 (en la zoroastra, kristana k islama kredoj)

Spirita estajo, meza inter Dio k homo: ses cefaj ~oj
cirkaüis la tronon de Ahura-Mazdo ; D1 la pano de V
~oj (eukaristio); C kredi je Allah [...] k je la

forprenos vin la ~c; de la morto NK ;
| malbona, defalinta ~o (diablo); la ~o de /’ abismo,
; de 1' mallumo (Satano) . ns* kerubo , serafo. 3
j Aminda k senriproca homo: kalumniante konstante,
j oni ec ~on nigrigas7: esti inter homoj , sed
i satano en la domo7", mi ne kredas , ke neütrala
! fundamento faros el la homoj ~ojnz\ mi bucis por
: vi ~on7 (mian fiancinon) ; si estis ~o de mildeco;
! adiaü , ~o de mia animo!7. *̂a 1 Rilata al ~o: la
| ~a sfero; ij* la ~a saluto (prego memoriganta la
I saluton de la ~o al Maria). 2 Pura kiel ~o: ~a

koro; parolo ~a, sed penso pri stelo7. arki^O =
cef~o. cef^o. Ciela spirito, havanta plej superan
rangon. gard^O ft ( la gardanta ~o7 ) Spirita

; estajo, komisiita de Dio kiel helpanto de ciu homo.
Angel/o. Vira nomo.

| angelus/oz ft 1 Katolika prego (angela saluto).
! 2 Sonorilado anoncanta tiun pregon je matenigo,
| tagmezo k vesperigo. — muezino.

Anhalt/o j[ lama princiando en C Germanio,
| nun parlo de la lando Saksio-~o.

anhel/i ( ntij Malfacile k brue spiri: ^i pro
| kurado, grimpado.
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anhidr/az ® 1 (pp strukturo de kristalo au alia j 7 Cefa instiganto, aganto; // ' estis la de la
solido) Sen akvomolekuloj: ~a kalcia sulfata, i entreprenoB, de la Rezistado. koto , kerno,
CaS04, estas uzata par sekigi gasojn k likvojn. 2 ! motoro. 8 © La interna parto de objekto: la de
( pp likvo au gaso) Ne miksita kun akvo au I pafilo (centra kavo de la tubo), de violono (ligna

| cilindreto fiksita sub la ponto, inter la sontabulo k la
| dorso), ~o de kablo (la centra snureto) ; ~o de

akvovaporo.
anhidrid/o ® 1 Oksido, kiu kun akvo povas

formi acidon au bazon: fosfora pentoksido, P205, j
sulfura trioksido, SO,, k kalcia oksido, CaO, estas
~oj. 2 Substanco, kiu rezultas el la forigo de la trankvilo (— ataraksio) , konflikto , turmento; gi
elementoj de akvo, H20, el du molekuloj de acido: (mia patrujo) staras antaü miaj ~aj okuloj7 ; tiu
acetata (CH3-C0)20. ftalata Interna ~o, ardo k kvazau ~ct soifo je la vortoj de la
C6H 4(C203), grava bazmaterialo en organika j Evangelio7. ~i (tr) 1 Vivigi: r*itq estajo; trovi la
sintezo. interna /-«O. ~o de du acidgrupoj en acido \ gustan vojon al ~ado de la lingvo. 2 Vigligi: ~i la

pezan atrnosferon de oficiala kuhyeno ; ~ita
anhidrit /o © Mineralo el kalcia sulfato I parolado , diskuto. 3 Inspirit poemo , ~ita de

(senakva gipso), CaS04, triklina sed sajne kuba, pii j malamo al la tivaneco.~ismo 0 Formo de religio,
bazita sur la kredo, ke ciuj objektoj en la mondo

anhidro/ ® Pref ., uzata por nomi substancon ! havas propran ~on, ligitan au ne al ' ili.' vsr manao.
devenantan el . alia substanco, kies molekulo j re** i. f Redoni movojn al haltinta koro ai
enhavas la elementojn de aldona akvomolekuio, ! spiraparato. re^ado H Tuto de la procedoj (intensa
H ,0.

!
statua (kerno au armaturo, sur kiu oni gin fandas).

kalibro, alezo, almo. ~a. Rilata al la ~o: ~a

kun pluraj acidgrupoj.

dura ol gipso.

flegado). ebligantaj reestabli la vivonecesajn
Anhiz/o c§) Mita Troja princo, frato de Priamo; ! funkciojn , momente endangerigitajn okaze de

el lia amo kun Afrodito naskigis Eneo.
Anhuj/o, Provinco en la E parto de Cinio.
anil/o Plej konata sp. de indigofero ! proksiman al la normalo koucerne spiradon.

( Indigofera suffruticosa, sin. /. anil ) . ~in4o (K) | cirkuladon k jonan ekvilibron; rc^ado de droninto.
Aromata amino, C6H5-NH.„ likvo pasintece ricevata j serwa7. Ne havanta ~on: iuj h'omoj asertas, ke k
per distilado de ~o, poste de terkarba gudro, nun j bestoj estas sen^aj estajoj; ( f ) sen~a beleco.

egal/^a. Guanta konstantan humoron, ekvilibritan
anilid/o ® Anilinamido, t.e. amido, en kiu la • karakteron. c®' /7egnia , senpasia. facil^a. Aganta

| sen sufica pripensado, sen seriozeco: la multodt
anim/o 1 Ne scnsperceptebla forto, rigardata j mono favis lin malhumila k facil~a7 ; por ken

kiel la esenco k la ekspliko de la vivo de ciu j okazo de bezono ni havu. kontraü pezon , sc k
ekzistajo: tie] longe , kiel mia estas en mi7 ; j kongresanoj valus fari ion facil^an7 ; la virinoj
homo, kies estas en liaj nazotruojx (en lia j estas tie! facil~aj! z ; fari faci / ~e rompojn ï
spiro); lia forkuris en la pinton de la piedo7 (li j sangojn en la lingvo7. facil^ajo. lo farita facile:
preskaü svenas de timo); kiu volos savi sian ~on, eu oni povas fiel konstante fari facil^ajojn k kurai
tiu gin perdosN; Hi vivas per mm ~o en du korpoj7 post diinoj? z. u®* frivolafo. facil^eco.
(pp intimaj amikoj); sen Moor ni estas korpo sen Malseriozeco, senpripensemo: kompreneble, estas
~o!7 ; eligi sian ~on7 ( morti ) ; (f ) la ~o de V facil~eco, se mi valus oferi E-on, kiu jam ion
mondo (— panteismo). 2 0 Tiu forto, rigardata kiel atingisz; la pli maljunaj virinoj plendas prik
nemateria individua esenco, per kiu la sola homo facil^eco de la junularo7. grandma. Havanii
kapablas rilati kun la dieco: rekomendi sian ~on al i noblan, altan ~on: montra vin grandma7 ; se ii
Dio ; mi fordonas mian ~on al la diabloz; la unuaj j grandie donos al mi la favown, pri kiu mi vie
teologoj diskutis , cu la viri.no havas senmortan j petas [ ... ] 7; (analoge) cu mi povos akceptik
~on ; la pastra flegado de la ~oj. 3 0 Tiu sama ! grandson proponon de vi k de L.z; (ironie) ne vert
esenco, rigardata kiei postvivanta la korpon : kredi amikoj, kia edifa k grandma maniera de pensado!1

je la transmigrado de la ~oj (—4 metempsikozo. grand^eco. Eco de iu, io grandma: balançant
reenkarnigo) ; la pesado de la ~oj (jugado de la kun esprimo de grand^eco la kapon al CI.1,
mortintoj en la religio j egipta, kristana, islama) ; la konfeso mia senkulpigu min nun antaü It
~oj de la put gatorio ; pregi por ies ~o ( — ; grand~eco via7, unu^a 1 Havanta unu samat
indulgeneo )\ vagi kiel lurmentata ~o (damnito). j voion, opinion: itmi~a civitanaro; la unu~a arm
spirito 6. 4 0 Psiko. 5 Fonto de la sentoj k pasioj, j aklamis lin rego. 2 Monlranta tian samvolecra
tuto de la moralaj k emociaj kapabloj, konlraste kun | samopiniecon: unit~a decido; la Deklaracio UNUM
la intelektaj: lia tutu ribelis kontrau tiu hontiga j akeeptita en la Bulonja kongreso7; ec nun, pork
trudo; konsideri la staton de la ~oj7; algluigis lia j sankta unu~eco, mi forfetus mian laboron k align

al Dinax ( li enamigis); sonoj ne aiideblaj sed ! al la Volapiik7. vent^a. Tre facil^a. sencerba.
senteblaj por ciu ~o sentemaz; Tolstoj estis pli j animal80 b Eükariota vivulo (ss plurcela, vsi
guste gronda ~o ol gronda inte/igento ; tonoj, kiitj j ark. ankaû unucela) sen klorofilo, kies celmuroj û
parafas al la (f) tiu pentrajo ne havas ~on. 6 j konsistas el celulozo, generale kapabla senti k à
Homa persono: estis ec ne unu en mejla | movi. ; kn de bestoj k homoj. besto. brun
cirkaüajo; urbeto de kvin mil ~oj; Ü3 mia ~o (mi), i vegetajo. ^oj. Regno (Animalia, sin. Mctazm)

2

l medicinaj, kirurgiaj au tra ümataj situacioj: la
| re~ado celas rekrei ekvilibron kiel eblc plej

sintezata e! benzeno.

amino estas anilino: acct~o.

r^O
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ampleksanta la plurcelajn vivulojn ci -supre antaü la vorto, kiun oni volas emfazi; nur ce la
difinitajn. SIN. metazooj. 1er zoo ©. ^a. Rilata al personpron-oj Z. iufoje metas gin poste: cu li ~

trovigis inter la amaso?7-. 2 jen kiel dua elemento
aniz/o 1 Sp. de pimpinelo ( Pimpinclla de duopa ligilo : niaj kongresoj estas ne sole

anisum ) , unujara, spica herbo kun fruktoj kongresoj de la lingvo E., sed ~ de la interna idea
(duakenoj) tre aromaj, kiuj enhavas esencon de la esperantismoz\ la nibando servis kiel par
utiligatan por medicino k por aromigi likvorojn k utilo, tiel ~ por ornamoz; sia elparolado ne estis la
bombonojn ; hejma en la orienta Mediteranea plej perfekta, sed gi ~ ne prezentis iajn tro gravajn
regiono, kultivata en Eû ropo, Hindio k Ameriko. cr deklinigojnz.
aneto, fenkolo, ilicio. 2 Frukto de ~o 7. ~olo
® Nenatura, malagrable ~odora substanco,
metoksibenzeno, CH3-0-CAH5 > struktura kerno de
~aldehido. ^aldehido ® La odora substanco de
~esenco, CH3-0-CfiH4-CH0. butilhidroksi^olo. epikondilo k al ulno, ekstensanta la antaü brakon
C„H|602 (BHA), antioksidanto uzata por malhelpi rilate al la brako.
la rancigadon de mangajoj. KST butilhidroksitolueno.
Stel~0 1 ^ Sp. de ilicio (vera ilicio) hejma en SE ke iu ago ne cesis, sed daü ris gis la priparolala
Cinio k NE Vjetnamio, kultivata i .a. en Azio k momento ( t.e «gis nun» au «gis tiam»); Karlo ~
Eûropo, kun globaj, rugaj floroj k kun stelformaj vivas!7-, cu vi memoras ~ la belajn knabinojn, kiuj
fruktoj uzataj por rhedikamentoj, kuirarto k por dancadis?7-, Marta fordonus cion, kio ~ restis al si,
aromigi dentopastojn, sapojn, likvorojn k.a. 2 por aperigi rideton sur sia busetoz ; la lampo ~

brûlisz. 2 ke al antaûa fakto au eco aldonigas alia(j)
simila(j) (SIN. plue, krome, denove): li songis ~
alian songonx; li diris ~ kelkajn vortojnz; ju pli mi
lernas, des pli mi vidas, ke mi devas ~ 1erni7-\ ~
unufojon si rigardis la regidon7 ; Hi iris ~ kelkan
distanconz. 3 ke oni akcentas la neatenditecon de
aldoniganta cirkonsianco (SIN. ec; k rimarku! ): ni
devos ellernadi nur umi fremdan lingvon—k ~ tre
facilanz\ revizoro el Pete.rburgo, inkognite—k ~
kun sekreta ordono! z\ la infa.no estis ~ pli pala ol
hieraü z; lion ci ~ antaü la apero de la unua aria
lingvo antaucliris ciuj eminentaj kapojz\ vi estis tiel
beta—lia vi estas ~ nun! z. ~ ne, ~ neniu ktp.
Sinlagmo, neanta la signifon 7 de ~ ( ne gis la
priparolala momento): ~ neniu placis al ciuz\ la
tempon venontan neniu ~ konas; la glacio ne estis
~ sufice forlika, por sin transport!: z; personoj, kiuj
ne bone konas ~ la spiriton de nia lingvoz; ne
irante ~ pli ma/ proksimen, ni jam povas respondi ,
ke [ ...] z ; tiel solide li neniam ~ estis batita7-. RIM.
Z. uzis du vortordojn: au ankoraü trovigas senpere
apud nea tabelvorto, au la verbo trovigas inter ne k
ankora ü. Tamen laû la mina normo ne estu post
ankora ü. ^a. Okazanla ~ en la priparolata
momento au denove: la ~a diskutado.

ankr/o 1 © Peza fera ilo konsistanta el longa
trunko kun transversa stango (la stoko) je unu ' fi.no k
du au pluraj spatoj je la alia, k servanla por fiksi
sipon, enigante en la fundon de maro, rivero ks, au
por fiksi balonon, enigante en la grundon: je.ii, levi
la ~onz; esti, stari ce la ~o. graph, kapstano,
vinco. 2 Fera kerno en dinamoj, cirkaüvolvita de
elektra drato, en kiu estas produktata kurento. 3
Metala stango finiganta ekstere per transversa
ferfiguro, k servanta por malhelpi dismovigon de
muroj. 4 Peco, kun formo de eta ~o, kiu en horlogo

al ni la reguligas la movadon de la pendolo. (tr) Fiksi
per ^-o: Hi ~is la sipon en la golfeto; la vandoj de
la sarkofago estis ~itaj per ferstangoj, (f) tin ideo
estis profonde ~ita en sia spirilo. ~ado. Ago de iu,
kiu ~as. ~(ad)ejo. Loko en maro, kies ne tro

~oj: la r^a regno.

ankiiostom/o = ancilostomo.
ankîloz/oz. Parta au plena senmovebleco de

artiko. ^igi. Esti trafita de ~o: mia genuo ~igas.
ankone/o V (M . anconeus ) Muskolo, fiksita al

ankoraü. Cirkonstanca morfemo signifanta: 1

Frukto de stel~o 7.

anizo. 1) ^o. 2) ste!~o. a) radiko, b) tigo ; c)
folio; c) inftoresko; d) ftoro ; e) frukto (duakeno ce
~o, plurfoliklo ce stel~o); f ) sekcajo de frukto; g)
semoj. Be (1) k VA (2).

anizidln/o = metoksimiilino.
anizokori/o f Neegaleco de la pupiloj.
anizometropî/o ^ Neegaleco de la refrakto en

la du okuloj.
anizosfigmi/o Y Pulsado régula pri intertempoj,

neregula pri forteco.
anizotrop/a (evi) = neizotropa.
Anj/oB. Karesformo de Anno,

anjon/o ® Jono, kun negativa sargo: dum
elektrolizo, iras al la anodo. csr kàtjono.

Anju/oK. Province de CU Francio (Angero,
0°33’U, 47°28’N).

Ankar/o. Cefurbo de Turkio (32°52’E,
39°57’N).

ankaü. Partikulo, signifanta «plie», «krome»,
«tiel same» k uzata: 1 jen sole: ~ diablo tondron
suferosz ; kiu amas guon, amu ~ enuonz\
suno eklumosz\ ~ dum ridado povas dolori la
koroz; ~ si estas nomata Amalioz; sed cu la polico
~ ne povas erari?z\ neniu devas tion scii, mia frato
~ ne!z. RIM. Régulé ankaü estas metata senpere
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granda profundo faciligas ~adon. roclo. ^igj.
Igi ~ita: sipo ~igas , kiam la hokigis en la
grundon. ~umi (ntr) Esti ~ita ce ~ejo. ~izita ÇP
(pp pri figuro) Havanta siajn finajojn en formo de
~o. /vumi (ntr) Esti ~ita ce ~ejo. de~igi. Esti
forpusata de la vento aü fluo dum la ~o nur skrapas
la fundon. mal~i. Levi la ~on. floŝ O - ~o, en

turni al la administracioz. HSS5 reklami. 3 Formale
sciigi pri ies veno: se amasoj da kurieroj ^as pri
mia veno [...]z; bonvolu ~/ min al via mastro; la
kongresanoj devos sin ~i plej baldau. ~0 1
Formata au oficiala sciigo: la ~o de la militdeklaro
jetis perturbon. 2 Skriba sciigo al la publiko: ~o
pri vendo de autoraj rajtojz\ cu vi sendis al s-ro

formo de renversita tola konuso, uzata cemare en j Trompeter la ~ojn de s-ro P.? z ; komerca ~o:
! aperigi ~ojn en la gazetaro. væ avizo , afiso,

rubriko. ~igi. Fari, ke iu ~u: ~igi ion al iu per
sendito7-. ~isto, 'vistino 1 En la radiodissendoj,
persono, kiu ~as la titolojn de la muzikajoj, la
nomojn de la prelegantoj ks. 2 En teatra revuo,
aktoro, kiu ~as la nomojn de la ludontoj de ciu
skeco. 3 Oficisto, kiu faras laütvoce ~ojn sur la
strato, en bazaro ktp: publika ~istoz. borwi (ntr)
Fari ~on pri io bona: la Eternulo min sanktoleis,
por bon~i al mizerulojx (nsr evangelio). edzig^O.
Laûlega aü laükutima ~o de edzigo: estis farita pri
si edzigr^o en la pregejoz.

anonim 1a 1 Ne surhavanta la nomon de la

malbona vetero.
anksi/o Y Stato de psika perturbo k agitigo:

maltrankvileco. k angora estas tri gradoj de unit
sama stato. ~a 1 Rilata al ~o. 2 Sentanta aü
prezentanta ~on.

ankuz/o 4* G. ( Anchusa el boragacoj) de unu- k
plur-jaraj herboj kun floroj havantaj funelforman
korolon fermitan de kvin vilaj alpendajoj, k kun
raspaj tigoj k folioj; c. 35 sp-oj el Eüropo, U Azio k
Afriko. SIN. bovlango.

ann/O y Japana dolcajo. preparata per miksado
de sukero al boligita k dispremita azukio aü fazeolo,
fabo, pizo, terpomo, batato, kastano k.a. DSP jokano.

Ann/o. Virina nomo (ankaü êtoz).
anobi/o7 b G. ( Anobium) de insektoj el la fam.

de ~edoj, borantaj en morta ligno i.a. de domoj,
mebloj. ~edoj. Fam. ( Anobiidae ) de insektoj el la
ordo de koleopteroj, kies larvoj k plenkreskuloj boras
en morta ligno, k al kiu apartenas i.a. ~o k ksestobio.

anod/oz 4- La pozitiva elektrodo en pilo, tubo,
elektroliza aparato ktp. katodo.

anodont/o b G. ( Anodonta ) de duvalvaj
moluskoj kun maldikaj, sendentaj konkovalvoj, k
vivantaj en sensalaj akvoj.

anofel/o b G. (,Anopheles) de insektoj el la ordo

aütoro: ~a romano, leteroz, cefverko arkitektura,
pentrafo. 2 Ne koniganta la nomon de la
posedanto(j): komerca ~a societo (kies asocianoj
ne publikigas siajn nomojn k riskas nur siajn
investitajn kapitalojn ). 3 Ne malkasanta sian
nomon: raporto verkita de ~a aütoro2" ; persono,
kiu deziras resti ~az. <̂ eco. Stato de io, iu ~a: sin
kasi sub ~eco.

anoplur/oj b Ordo ( Anoplura ) de senflugilaj
insektoj parazitaj sur mamuloj. csr pediko, ftiro,

! !aitso.
anopsi/o If Perdo de la vido. hemi~o. ~o en

de dipteroj, fam. de kuledoj, kies sp-oj transportas j duono (dekstra au maldekstra) de la vidokampo.
la malarian paraziton (plasmodion ) de homo al ! anorak/o. Sporta, vent- k pluv-imuna jako kun
homo. SIN . malaria moskito. kapuco.

anoreksi/o Y Psika a ü somata perturbo,
karakterizata de manko de apetito, nutraj-rezigno k
altgrada korpa magrigo.

anormal/az. Nenormala, eksternorma.
anortit/o © Mineralo, Ca(Si 2Al0O8) , kalcia

plagioklazo.
anosmi/o Y Perdo de la flarsento.
ans/o7 1 Kurba elstara nemovebla tenilo, per

anoksemi/o ^ Y Manko de oksigeno en sango.
anoksi/o ÿ Y Manko de oksigeno en histoj.
anomali2© 1 Io ne normala, deflankiganta de

generala regulo: ~o en la distribua cirkvito de la
varoj; la ~oj de la franca aü angla ortografio. us"
escepto. 2 Y Ekstemormalajo. monstrajo: denaska
r- jo. ~a. Prezentanta ~on: ~a formo.csr anormala.

anon/o 4* G. ( Annona el ~acoj) de arboj k
trunkarbustoj kun unu- aü malmult-opaj floroj k kun kiu la mano povas preni, porti, tiri, levi: de
fruktoj (pluroblaj beroj), devenantaj el la kunigo de | potoz, vazo , kruco, korbo , tirkesto. klapo. esr
karpeloj po multaj; tropika g. de 137 sp-oj el Afriko manilo. 2 V Kurbajo, formita de angio, intesto ktp,
k Ameriko, pluraj kultivataj en la tropikaj regionoj revenanta kontra üdirekte. 3 (evi) = klinko. ~a.
por mangeblaj fruktoj, i .a. cerimolio, graviolo k
sukerpomarbo. moldorna ~o ( A . muricata )
Graviolo. skvama ~o { A. squamosa ) Suker-
pomarbo.

anonc/i (tr) 1 Oficiale sciigi al la publiko ion
okazontan: generaIan amnestion, la finon de
armistico, sian edzigon; siajn lastajn volojn ; !a
polico ~is, ke oni fine arestis la krimulon ; 71 novajn
aferojn Mi ~<r/.vx; kiel carmaj estas sur la monta j la
piedoj de ~anto, kiu proklamas pacon , ~as
bononfx. KS* raporti. 2 Publike sciigi per gazeto aü
tiucela oficejo: ~/ régulé la kunvenojn de la grupo ; 1) anono (moldorna ~o) : a) tigo; b) folio; c) floro;
S -roX ~as pri sia perdita hundo ; ta aütoro j, kiuj c) laülonga sekcajo de frukto (plurobla bero) Ba.

deziras, ke iliaj verkoj estu ~ataj pli ofte. devas sin 2) ansero.
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Frovizita per ~o: kofro; (analoge) egipta
kruco. korb~a 1®[ Prezentanta kurbon similan al tiu
de ~o de pankorbo: korb~a arkado.

Anselm/o. Vira nomo.
anser/o 8 Birdo ( Anser ) el la ordo de

~oformaj, kun longa kolo, larga vosto k pinta beko
alta ce la radiko; la sp. A. anser estas tenata kiel
grasa kortobirdo: ~o gakas ; fordoni r̂ on , por
ricevi paseron2 (stulta intersango); celante ~on
(sovagan), li trafis aewnz (fiaskis); la ~o estas la
porko de V hebreo ; ~o rostita kun saürkraCito k
kneloj. es* anaso.
(f) Sensperta, senscia homo: provinca ~oz ; pri la
gramadko, mi estas kompleta ~/'/ /oK. ~a. De ~o:~a brusto farcita; ~aj grivoj. âjo Y Viando de
~o. ~ido. Juna ~o: Y ~ido kun pizoj. ôformaj
b Ordo de birdoj, al kiu apartenas anaso, ~o, cigno,
mergo k.a.. SIN. nagbirdoj (Anseriformes ).

anstataü. I - Prep, signifanta «en la loko de»,
«en la rolo, funkcio de»; neniu povas protesti, se vi
skribos per h ~ supersignoj7 ; ~ krispaj haroj estos
kalvo, k ~ eleganta mantelo estos sakox ; ~ kupro
mi alportos oronx; Ii faris sin regino ~ Vastix ; ne
ser\>as larmo ~ armoz. i®' vice al.
Il- Subjunkcio samsenca, k enkondukanta: 1 inf-on:
~ babili , laboru. RIM. Se la subjekto k predikato
estas identaj en la cef- k en la sub-prop., oni povas
sk -i la inf -on : Petro batis Paiilon ~ ( bati )
Vilhelmon7 ; ciun, kiu petos ion de ia dio au homo ~
de vi, oni jetu en kavon de leonojx ; se vi skribos per
gotaj literoj ~ per literoj ordinaraj [ . . . ] z; ~
manon, kisos mi la buson kun pasi’ K. Sed ciufoje,
kiam la uzo de la nominativo post ^ ne estigas
dusencajon, gi estas preferinda, laü la konstanta
admono de Z. 2 prop-on enkondukitan per ke, kun
indikativo au us-formo laü la senco: ~ ke ciu lernas

beleta servistino estis pren~a akvon: si refresigis
Knuton per fresa trinkoz. KIP imperfekto. -~e.
Responda adv„ uzebla nur, kiam la plenumanto de
la procezo estas esprimata per la subjekto de la
prop.: promenée sur la strato, mi falisz. RIM. «La
adv-an formon ni uzas nur anst. «kiam li ( si , gi. Hi )
~as au «car li... ~as» (Z.)». —~0. Persono au
objekto, kiu plenumas iun procezon: la parol~o ; la
Est~o sendis min al vi! x ; A ag~o (substanco),
divid^o (nombro), deterg^o (solvajo), fleks~o
(muskolo), rezult^o (vektoro) ks. -~ajO. Io, kio
plenumas la koncernan agon: smir~afoz ; se vi
faros plac~ajojn antaù la okuloj de la Eternulo

~hepatajo, ~paso, ~vice. 2

antagonism/oz. Aktiva opozicio inter
personoj, ideoj ks: ekzistis forta ~o inter Beaufront
k Bourlet ; ~aj fortoj.

antagonist/o7. Aktiva, principa kontraüulo.
Antananariv/O. Cefurbo de Madagaskaro

(47°30’E, 18°54’S).
Antares/o \ Fajre rugeta stelo (a Scorpii) en la

konstelacio Skorpio, unu el la plej grandaj konataj
steloj.

antarkt/a 7 Sudpolusa : la oceano.
(A)~io. La ~a regiono.

antaù. I - Prep, montranta : 1 Lokon pli
proksiman rilate al tiu, kiu rigardas, au lokon, al kiu
frontas la cefa flanko de la objekto: ~ la domo
staras arbo; oni metis ~ mi glasonz; iru ~ mi, Jen
mi venus post viz; li months rekten ~ si; subite li
ekvidis la abismon ~ siaj piedoj; ~ ni sin etendis la
senlima maw ; balai ~ sia pordo7 ; li staris tuj ~
mi ; (kun almovo) la militistoj venis ~ la urbonz ; sin
jeti ~ ies piedojn7; Lot e/iris at ili ~ la sojlon k la
pardon li slosis post six. 2 Lokon rigardatan de iu
(sub la okuloj de, en la ceesto de) : paroli ~ la
publiko; klini sian nukon ~ iuz ; (f) cedi, humiligi,
trend , timi ~ in ; mi ne inlencas ion kasi ~ vi7- ;

diversajn lingvojn , ciuj ellernadu unu saman
lingvonz ; Paskalo dedicis sin al bigotafoj. ~ ke li
malkovrus la infiniteziman kalkulon.
Ill - Samsenca memstare uzata morfemo. '̂ i (tr)
Esti en la loko de; plenumi la rolon au taskon de:
nenio ^as la sanon ; dum mia foresto mia kolego ; «Oni povas sen eraro uzi la nominativon, se la senco
~os min; kloro ~as hidrogenon post klorado. RIM.
Oni ne uzu anstataùi en la senco de anstataùigi.
M>. ïo au iu, ~anta : la malvirtulo estos liberiga ~o
por la virtulox. ^a. Tia, ke gi ^as, au povas ~i:
~a rado, slosilo. ~igi. Meti en la lokon de; doni la
rolon au taskon de: ~igi dornobarilon per muro,
oficiston per oficistino; sikomoroj estas dishakitaj,
sed ni ~igos ilin per cedroj7 ; mi akceptis la
formojn, eljetis ilin, provis ~igi ilin per aliajz. ess*

substitui. ~igi. Esti anstataüigata: deklinacioj plene
~igas per la prepoziciojz. ~ilo.Surogato.

Anstrom/o. Sveda fizikisto ( A.J . Angstrom,

malkovri sian koron ~ iu ; (kun movo) mi petos la
permeson veni ~ viajn okulojnz; fed perlojn ~ la
porkojnz; k Satano foriris de ~ la Eternufox. RIM. I

de direkto koncernas ne la subst-on au la pron-on,
sed ian alian vorton, kiun ni subkomprenas; ekz. oni
povas lute bone diri «oni metis ~ mi mangilaron»7

(sk. sur la tablon ). 3 Tempon pli fruan ol alia ( pli
balda ü ol ): ne laüdu la tagon ~ vesperoz; la
kunveno finigis ~ la deka ; fiereco venas ~ lafaloz;
atendu min, se vi alvenos ~ mi ; don oni devas pagi
~ la fino de la monato; li forveturis ~ tri tagoj (tri
tagoj ~ hodiaü); mi atendas de vi respondon de ~
unu monato! ; ~ nelonge, ES5 de, gis, por. 4 Rangon
pli altan ol alia: mi satas vin ~ li; la pliboneco de E.
~ Volapiik estas ekster duboz ; ~ cio mi devas peti

1814-1874). (a)~0 Unuo de longo, uzata en j vian pardonon7 ; rangigi la ekonomikon ~ la
spektroskopio, k égala al 10'10 metroj; simb.: À.

Ansan/o. Granda urbo en Cinio (122°30’E,
politiko ; via sano venas ~ la ceteraj taskoj. eæ

! super. RIM. 2 Por eviti konfuzon inter la tempa k la
| loka sencoj de antaù, oni povas uzi la pli precizajn

-ant/. Suf. prezentanta la plenumanton de j formojn iam antaù au pli frue ol pri tempo, k ie
procezo dum ties plenumigo ( t.n . «de aktiva I antaù pri loko: en la tempa senco oni povas ankaü
prezenca participo») : lupo domina safon ne i uzi antaù ol , sk-ante la verbon: vi cedos ~ ol mi ;
kaplas7 ; en la kandelingo sidis bruina kandeloz ; j cetere antaù kun akuz. povas havi nur lokan sencon.

41°10’N).
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II - Parto de kunmetita subjunkcio — ol, signifanta
«~ la tempo, kiam » : — ol gi tion konsciis , gi
trovigis en granda gardeno7; mi rapidas respondi
la demandait , — ol mi alpasas al la publikigado7 ; li
disbatos vin, — ol vi havos la tempon petegi lin pri
indulgo7 ; ne vidigu vin al la viro, — ol H finos
mangi k trinkix. RIM. 3 Kiel videblas en la lasta

pregejo esiis tombe jo; (kun movo) li cedis malien
je kelkaj pasoj ; la urbestro, kun kapo klinita
malien7 ; ataki iun de mal~ez. poste, dorse.
mal—(aj)o. Loke mal —a parto: la mal~o de la
dekoracio ; mal~ajo de kariolo. dors—a. Tia, ke
en tiu pozicio oni turnas la dorson al la irdirekto:
veturadon sur la dors^ a loko gi ne povis

ekzemplo, Z. uzadis la os-formon por esprimi la traelporti7. kur —igi. Veni , kurante —en : la
perfektan futuron (estos -inta); oni neniam en tia policisto kur~igis el la pelanta amaso7 ; Ahimaac
okazo uzu la is-formon. RIM. 4. Kiam la subjektoj [...] kur~igis — la Etioponx; la testudo kur~igis
de la du prop-oj estas identaj, oni povas ankaü uzi la j pli ol je unu leporo7 (leporlongo).
inf-on: li salmis — ol foriri ; vi devas zorge esplori j IV - Pref., esprimanta la saman ideon:1 en la spaco:
la aferon, — ol suspekti iun.
Ill - Meinstare uzata morfemo, esprimanta generale
pliproksimecon en la spaco au tempo. —a 1
Troviganta en loko — aliaj aferoj: la ~a parto de
domo, de sipo ; ta ~aj kruroj de cevalo, radoj de

! r^brako, ~cambro, reniasto, ~tuko, ~urbo; ~iri; li
lasis ~eniri Hlestakovon7 ; ~rajdantojz. 2 en la
tempo: —c// /7, ~jugo , ~ pagi, —signa, — v/d/,
~zorgi ktp.

antecedent/oj 1 d'à Tuto de la antaüa konduto
auto. 2 Pli frua: la —cr semajno estis pli helvetera ol de persono; ies pasinta vivhistorio: la akuzito bavas
la mina. 3 A (pp parolsono) Prononcata per levo de tre bonajn ~ojn; la registaro petis de siaj funkciuloj
la langomezo direkte al la osta palato: e, iestas ^aj j. resumon de iliaj ~oj. 2 If Tuto de la antaüaj
vokaloj. —e 1 En —a loko: dangera estas bovo i afekcioj, kiuj eble povas klarigi la nunan staton de—e, cevalo mal~et k malsagulo de ciuj flankoj7 ; malsanulo. precedence,

silabadi de —e k de poste7 ; kiel senpezaj nubeto j—e de la suno, tieljlugas [...]. noffrante. 2 Pli frue: klaso de krinoidoj, ne fïksigintaj al la marfundo per—e intencu k poste komencu!7 ; —e kion vi devas, tigo.
poste kion vi volas7 ; unu tagon —<?z; ne ligante sin—e per ia pronieso7 ; li donis al ili grandan sunion
da mono —e, por ke ili komencu sian laboron7- ;
Faraono redonos al vi view oficon, k vi donos la
pokalon en Han manon laü la maniero de —ex; vi
kuragas ankoraù agi tiamaniere post la historio de— <? / z; lego valoras por poste, sed ne por —ez. «S»

antaütempc, anticipe, —en. Celante plue al pli —a
loko: la aliaj trotis —cvi2; ni vêlas ~en kun kredo;
eu la hormontra ombro iru ~en je dek gradoj? x;
~en por la dekmiliona subskribo!. — i. Esti —a : j antefiks/o Ornamajo (ofte konsistanta el
portiko ~as al la palaco ; via poslwrlogo ~as j ornamitaj tegoloj), i'iksita ce la antaüo de tegmento.
(trofruas) antaüiri. —(aj)o 1 Loke —a parto, plej j antem/o }. En britaj landoj, moteto kun vortojel
proksima al la rigardanto: si iris sur la ~on de la ! la Biblio.
sipo; la ~ajo de via auto estas tute difektita. 2 lo,

antedon/o b G. (Antedon ) de ekinodermoj el la

antedono. R

antemid/o ifa C3 - ( Anthémis el asteracoj) de
kio okazis jam —e. cse antécédente, precedence. unu-, du- k plur-jaraj herboj kun pluroble plume—eco. Stato de iu au io, estanta loke au tempe — dividaj au kvazaüdividaj folioj, kun multaj, apeksaj,
alia: la ~eco de la ellrovo aparténas al s-ro X . »5r longpedunklaj. radiaj kapituloj, konsistantaj el flava
prioritato.^enigi. Fari, ke io iru pluen: tiu oficiala | disko k generale blanka krono; c. 210 sp-oj el
aprobo multe ~enigis nian aferon en ci tiu lando. j Europo, U Azio k N k E Afriko, pluraj medicine
o^r* akee/i , favori. ~igi. Veni en pli ^an lokon au j uzataj k/aü gardene kultivataj. es3 kamomilo. agra
pli [Vue: la fratoj rajdis pluen k ~igis al li je granda i ^O. Sp. de ~o ( A. arvensis). SIN. agra kamomilo.
distançaL ; li ~igis tiun je tuta boro7. ~ulo. Tiu, I tï nktura ^O. Sp. de ~o (A. tinctoria ) el Europe,
kiu tempe ~as iun: ni profitas la spertojn de niaj | kun tute flavaj kapituloj, utiligala por produktadode:

uloj. «sr posteulo. mal~. Prep. signifanta: «en ; flava tinkturo k por ornamo. j
loko pii malproksima de la rigardanto, au en loko, al
kiu estas direktita la dorso, la malcefa flanko de

anten 1o 1 b Palpa, plt -malpli fadenformij
organo, troviganta sur la kapo de artropodoj kij

objekto»: mal^ barilo kurago estas facila7 ; mal~ j bestoj. 2 ^ Longa k fleksebla stango, kiun oni;
si li aüdis krion; la kato sallis el mal~ la muro; ; fiksas al la mezo au supro de masto, por tenij
vocoj mal~ la scenejoz; li alvenis senbrue nial~ j triangulan velon. 3 T Metala drato au drataro, ka!
mi. post. mal~a 1 Troviganta mal — iu au io: la | servas kiel malfermita oscilcirkvito, por ricevi aé j
mal~aj radoj; vi vidas Mian mal~an flankon, sed j elsendi radiosignalojn: direkta, sendirekta —o'Jagii^Mia vizago ne estos videblax. 2 A (pp parolsono) î —o ( faskojeta —o), radianta —o; reflekta, sendaj
Prononcata per levo de la langodorso direkte al la riceva —o ; surtegmenta —o kolektiva ; kadrtù.
palata vélo: o, u estas nia1~aj vokaloj. mal—e. En ombrela, prisma, ventumila —a —a. Rilata al ~o:j
mal — a loko au pozicio: niaise mi zero , —e —a reto (aro da pluraj —oj, kiujn oni ekscitat!
malesperoz; Oio gardas vin niaisex ; mal~c de la samtempe, k kiu servas por envisi i au koleklil
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antigen/o If (kn) Molekulo au molekularo,
iganta limfocitojn produkti antikorpon. KF
antikorpo, imuna sislemo.

Antigvo-Barbud/o. Insularo k regno en
Malgrandaj Antiloj (Sankta Johano).

Antigon/o Mita filino de Edipo, cefrolanta en
tragedioj de Eshilo, Euripido, Sofoklo, Racino k
modemuloj.

antiklinal/o ® Konveksa parto de falto. c®’
sinklinalo.

antikorp/o $ If (kn) Proteino, produktata en la
sango fare de limfocitoj por specife neutraligi
fremdajn , i .a. dangerajn substancojn. SIN .
imunoglobulino. esr antigeno, imuna sistemo.

energion je difinita direkto); ~a rezistanco ( la
rezistanco de oseil-cirkvito kun la sama frekvenco
kiel la ~o, kiu, se influata per égala elektromova
forto, estas trafluata per la égala kurento en stato de
rezonanco). 'vllloj b Subfilumo (Antennata ) de
artropodoj, al kiu apartenas i.a. krustacoj k insektoj.

antenari/o G- (Antennaria el asteracoj) de
plurjaraj, dioikaj, ofte lanugaj herboj kun
malgrandaj kapituloj unuopaj au en korimbo; 71 sp-
oj el Eüropo, Azio k Ameriko. dioika ~o. Sp. de
~o (A. dioica) kun lanugaj tigoj k floroj. SIN .
katpiedo.

anter/o La supra, generale pli larga parto de
stameno, kiu produktas k entenas poienon en
polensakoj. fcg3 teko.

anteridi/o <4? Organo de la plantoj, tipa nur ce la
kriptogamoj, kiu produktas virseksajn gametojn («&•

anterozoido ).
anterozoid/o ^ Virseksa gameto de la plantoj.

BS* oosfero, spermatozoa.
antheli/o Optika aperajo, difuza bildo de

Suno en la kontraüa direkto.
anti/. Pref., signifanta «opozicie al», «malamike

al »: ~fasisto, ~febra medikamento,~partik}o,

^materia, ~neutrino; ~toks(in)o, ~tezo. RIM. anti
trovigas en iuj neanaiizeblaj vortoj: antia.ro ,
antibiotiko, anticiklono,antikorpo k .a.. kontraii.

antiar/o G. (Antiaris el morusacoj) de nur
unu sp. (A. toxicaria ) el Afriko k Azio, tropika,
daû rafolia arbo kun venena laktosuko k kun

antikorpo. 1) Molekulo de ~o, konsistanta e!
kvar eroj, du grandaj (at , a2) k du malgrandaj
(b1t b2), Ôiu el ili konsistanta el ordinara (c) k
specifa (c) partoj. 2) Detalo de ekstremajo de ~o,
ligita kun antigeno (d).

Antikrist/oz 1} La granda kontrauajo al Kristo
laü Apokalipso k Paülaj leteroj, interpretita jen kiel
granda persona kontraù ulo, aperonta k venkota
antaü la fino de la mondo, jen kiel la malbono, per
kiu ciu homo oponas al Kristo. (a)~0. Malamiko
de Kristo k kristanismo.

senpetalaj floroj; incizo en la trunkoselo elfluigas
tre venenan laktosukon (1er upaso). SIN. upasarbo.

antibiotik/o ÿ 't) Kemia organika substanco,
produktata de mikroboj (precipe malsuperaj fungoj
k bakterioj) aü kemie sintezata, kiu havas la econ,
en diluitaj solvajoj, malhelpi la kreskadon de
bakterioj k.a. mikroorganismoj, k ec ilin detrui (ekz.
penicilino, streptomicino) ; vaste uzata en la
kuracado de infektaj malsanoj de homoj k bestoj, pli
malofte de plantoj.

anticiklono Vd ciklono.
anticip3i (tr) 1 Üzi, alproprigi antaü la deçà au

antikv/a 1 Ekzistinta k de longe ne plu
ekzistanta: la greka Lingvo (la helena): legendo
el la tempo ~tfz; ili rekonstruos la ~ajn ruinojnx;
gis la mina tempo ili agas laü la moroj ~ajz\
demeti de si la ~an Adamonz ( plibonigi la
konduton ) ; la ~e droninta trezoro de la
Nibelnngojz. isr praa, cirkaika, alta. 2 Tro malnova,
malmoderna : ~a modo. ^ajo. Tre malnova

kutima tempo: ~/ siajn rentojn\ ~/ plezuron : objekto: kolektanto de ~ajoj.^ajisto. Vendisto de
(analoge) ~i la ' resultojn de baloto ; ~i la faktojn ~ajoj. «se brokantisto. ^eco 1 Eco de tio, kio estas
(rakonti postvenintajn faktojn anta ü ol la ~a : la ~eco de tin sepulto estas certigita de la
antaüirintajn); ne gojujam, vi ~as mian decidon!. 2 objekto]. kiujn gi entcnis. 2 Tempo, epoko ~a: en la
Fari, plenumi antaü la tempo: pagon de suldo\ plej malproksima ~e(o/ ; la klasika ~eco ( helena-

sian rehejmigon\ (f ) ~ita maljuneco. 3 romana). ^uloTiu, kiu vivisen la ~a tempo.
Antaütempe imagi, elpensi : La sciencfikcio ofte~as la novajn inveiuojn. ~0. Ago de tiu, kiu ~as:
gui per la estontan felicon; romano de ~o. ^a.
Rilata al ~o: pago, vojago; ~aj dankoj. ~e. k la Malgrandajn ~ojn ( t .e. la Alventaj k la
Sen atendi pluan disvolvon de la agado: refuti Subvcntaj Insuloj, (60-65°U, 15°N). Nederianda]
argumenton.car antaütempe.

antidork/o= saltantilopo.
antidot/o= kontraüveneno.

Antil/ojz 1 Insularo inter Atlantiko k la Kariba
Maro; oni distingas la Grandajn ~ojn ( Kubo.
Hispaniolo, Jamajko k Portoriko, (65-85°U. 20°N)

^oj. Insularo, sub nederianda regado, norde de
! Venezuelo. ^ano. Loganto de iu el la ~oj. 2 Z
; Regno en Malgrandaj ~oj / (Vilemurbo).

Àntilebanon/o. Montoceno inter Sirio k Libanoantifon/o } Mallonga frazo, kantala antaü k post
psalmo aü prego.

antifraz/o éfa Retorika figuro, konsistanta en
ironia uzo de vorto aü esprimo en senco kontraüa al plur-jaraj herboj k de tufarbustoj kun divcrskoloraj
ties ordinara signifo, ekz. «jen bêla laboro!» (kia floroj en densaj kapoj, pli malofte unuopaj aü en

grapoloj, k kun malgrandaj gusoj plejofte

(36°I0’E, 33°45’N).
antilid/o 4e G. ( Anthyllis el fabacoj) de unu- k

fusajo!).
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antisemit/o. Persono malamika al la judoj:nedehiskaj; c. 20 sp-oj el S Eüropo, Makaronezio,
NE Afriko k U Azio. vundosaniga ^o. Sp. de ~o | modernaj ~oj celas kredigi , ke la kontraü juda
(A. vulneraria), multaforma, medicine uz.ata. SIN. ! genocido fare de la Hitler-regimo estas nura

himeroM. ~ismo. Pensmaniero k konduto de ~o:vundoherbo.
antilop1 o Î3 Kn de diversaj sovagaj, piejparte ! eu en lia okazo ekzistus ankoraü ia « hebrea

belaj au strangaj. rapidkuraj mamuloj el la ordo de | problemo» , ia ~ismo au filosemitismo? 2. us*

parhufuloj, fam. de bovedo], vivantaj en varmaj i filosemito.
landoj. irsr a/celafo, camo, gazelo. salt^O. S-
Afrika ~o (g. Antidorcas ) kun laülonga blanka strio
sur la dorso k liroformaj kornoj, kiu movigas per égala al la strofo, situanta post gi k antaü la epodo:
altaj saltoj.

antimon/o (K) 1 Elemento, Sb, atomnumero
51, atommaso 121,76: ~a klorido (SbCl3 k SbCl5,
resp. ankau triklorido k pentaklorido); ~ata
acido ( H3Sb04) ; ~ita acido ( H 3Sb03) ; ~aj
komhinajoj ; ~/7o (la radiko Sb03). 2 Nemetalo
biuete blanka, de lamena strukturo, uzata en
industrie» k medicino.

Antino/o î Juna, tre bêla sklavo, kiu igis la
favorato de Hadriano.

antisepsa Vd sepsa.
antistrof/o c?o En la helena horo, kanto metrike

| la en pindaraj odoj.
antitez2o 1 CÇJ Stilfiguro, per kiu oni

kontra ü metas du malajn vortojn au ideojn, por
plireliefigi ilin, ekz. «felico venus gute, ma/felico
venus flue»2 au «malgronda aspekte, sed gronda
intelekte» z. 2 O Argumento, kiun oni
kontraüstarigas al tezo. por kontroli ties verecon. es3

! sintezo. — dialektiko.
antocian/o (K) Vegetaja heterozido generale

blua, ruga au viola, solvebla en akvo: ~oj trovigas
antinomi/oz 1 <£> Natura k neevitebla kontraü- | precipe en floroj k fruktoj.

eco, devenanta de la legoj mem de la homa racio. | antoksant/o 4* G. { Anthaxanlhum el poacoj) de
BA? tezo , antitezo. — Kantio , Hegclo. 2 unu- k plur-jaraj herboj kun spikeloj en spikforma
Kontraueco de du principoj au legoj: la ~o inter paniklo; 18 sp-oj el Eüropo, Azio, Afrikaj montaroj
ordo k libero. ~a. Formanta ~on: ~aj konceptoj. k C Ameriko, uzataj por furago. odora Sp. de

Antloh/o ï Nomo de pluraj regoj heleno-siriaj. | ^o (A. odoratum ), kiu sekigita eligas odoron de
Antiohl/o JL Cefurbo de la antikva Sirio k lulilo ! kumarino.

antologi 2©. Kolekto de mallongaj aude la helena kristanismo (36°10’E. 36° l 4'N ).
Antiop/o O 1 Rcgidino, kiun Zeûso amoris sub ! mallongigitaj prozaj au poez.iaj pecoj, kompilita el

forme de sa îiruso. 2 Regino de la Amazonoj, j beletra vidpunkto.os* krestomalio.
Anton/o. Vira nomo.paîrino de Hipolito.

antipatPo. Malsimpalio: la rasa ~oz\ havi j Antonen/o. Latina vira nomo. ~oj. La sep
kontraü iu ~on naluranz. ~a. Kaüzanta ~on: j Romiaj imperiestroj, kiuj regadis inter 96 k I92. —homo, kutimo ; esti ~ <7 al iu. <̂ i ( tr) Havi ~on j Mark-Aürelio,Trajano.
kontraü: mi ciam ~is la fanfaroniilojn. car’ abomeni. Antoni/o. Latina vira nomo, i.a. de triumviro

antipirin/oz Blanka amara pulvoro, eltirita el
terkarbo k uzata kontra ü febro k neuralgic, j
C, ,HpON,. car kinino, aspirino.

antipod’o 1 Loko de la tero, kusanta sub niaj
piedoj sur la alia hemisfero, k diamètre kontraüa al
la loko, sur kiu ni staras: kiam estas tagniczo en iu
loko, estas noktomezo en gia ~o. 2 (1) Gusta tnalo, ! propra nomo kiel karakteriza epiteto, ekz. «// estas
kontraüo: li staras je la de mia teorio. 1 ! Herkulo» anst. fortegulo.
Diamètre kontraüa al nia surfera pozicio : la ~aj antozo/oj b (ark.) Koraluloj.
bestoj. 2 (f) Tute kontraüa: nacio tute fremda k ec antr/O 1 Kaverno. 2 V Kavernoforma kavo de

por ni7' , ~uloj. Tiuj, kiuj logas ~e de ni .
antirin/o 4* G. ( Antirrhinum et skrofülariacoj)

de unu-, du - k plur- jaraj herboj, kies dulipaj,
busformaj floroj, unuopc akselaj a ü en apeksa | C|4Hl(), troviganta en karba gudro.
grapolo, havas kvazaü gibon ce la bazo de la korola j antracit/oz. Plej bonkvalita speco de karbo,
tubo: c. 20 sp-oj el la Mediteranea regiono, pluraj ! nigra k brila, konsistanta el 92-95% da karbono k
kultivataj por okulfrape koloraj floroj. SIN. ; liveranta grandan varmon.
leonfaüko, lupfaü ko.

Mark-^o.
antonim/o A Vorto rekfe kontrausignifa al alia,

i SIN. mal-vorto. «ap sinonimo.
antonomazi/o éf Stilfiguro, konsistanta en la

| uzo de karakteriza ekvivalento anst. la propra nomo,
! ekz. «la Roma oratoro» anst. Cicerono , a ü de

iuj organoj : mastoida, pilora ( antrum
mastoideum, pyloriawi ). tssr anfrakto.

antracen/o (K) Tricikla aromata substanco,

antrakinon/o (g) Diketono de antraceno,
: C|4HSOP. ~aj kolorajoj.

aritrakoz/o f Malsano, kaüzata de enspiro de
i karbopolvo, kiu lezas la pulmojn.
i arttraks/oz f Grava sepsemia malsano de bestoj,
; precipe de remaculoj, sed ankaü de cevaloj, azenoj,

antirino : a) tigo ; b) ! bizonoj. kunikloj, k .a., kaüzata de Bacillus anthracis,
folio ; c ) grapolo de j k transmisiebla al homoj sub diversaj formoj.
floroj ; c ) frukto k j antrisk/o 4* G. (Anthriscus el apiacoj) de herboj
daüra kaliko. C. j kun folioj plume dividaj k kun blankaj floroj; Î O-
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j aorist/o A Tenso en kelkaj lingvoj ( helena.
! bulgara k.a. ) , esprimanta okazintan fakton en

antrop/o A Homo, ^oidoj b Subordo ! difinita momento de pasinteco.
( Anthropoidea, sin. Simii ) de evoluintaj primatoj ! aort20 V ( aorta ) La cefa arterio, komenciganta
kun 32-36 dentoj, platungaj fingroj k antaüen- ! ce la maldekstra ventriklo de la koro. ~a. Rilata al
rigardantaj okuloj, kiu ampleksas la simiojn k ~o, au al la valvetoj situantaj ce gia orifico :
homenojn. SIN . simiuloj. nsr prasimioj. ^olog70. arko ( arcus aortae ); ~a aneürismo; ~a nesuficeco.
Sciencisto pri ~ologio. ~Ologi10. Tuto de la ^ito f Inflamo de la ~aj tunikoj.
sciencoj pri la ~o: ~ologio fizika, fiziologia , Aost/o. Cefurbo de ~a Valo (Italia aütonoma
patologia , psika. socia , kultura. ~ometrio 1 regiono ce Alpoj, kun logantaro parte franclingva)
Metodo de scienca mezurado de karakterizaj partoj (7°19’E, 45°44’N).
de la homa korpo (longo k largo de la kranio, alto aot/o b G. (Aotus ) de Amerikaj malgrandaj
de la staranta individuo, desegno de la fingraj linioj noktaj simioj grandokulaj.
k.a.). 2 1st Aplikado de tiu metodo en policaj apac/o 1 Ano de indiana tribo el N-Ameriko. 2
enketoj por kapti deliktintojn. ~omorfoj b Grupo (evi) Grandurba bandito.
de senvostaj, homsimilaj simioj. cw cimpanzo, apanag/oz 1 Bienoj donitaj de regnestro al
gorilo, orangutano. /^ocentra. Havanta la homon j princoj de la reganta familio, k redonotaj ce la
kiel centron de intereso aü studo: la ~ocentra j mono de la ~ulo, se tiu ne havas idon. 2 Asigno de
teorio longatempe regis en astronomio. pra~o & j monsumo, ciujare pagota al princoj de reganta
Grupo de homaj prauloj ( Praeanthropus africanus), ! familio. (tr) Provizi per ~o. ^ulo. Ricevinto de
kiuj vivis en Afriko de -4 gis -3 milionoj j.

antropofag/o. Homo, kiu en difinitaj okazoj | aparat 1o 1 Kompleto aii mekanismo,
mangas la karnon de alia homo vw kanibalo. j aplikanta fizikan aii kemian fenomenon, por atingi
MSmo. Tiu aparta kutimo de la ~oj: !a ~ismo | specialan efikon : telegrafa , fotografa ~o , 4=
havas samtempe ekonomiajn k magiajn kauzojn. elretonutra ~o ; automata disdona konvertilo

antropomorf /a. Homaspekta. FI Paleolitika
homfiguro. car antropo. ^ismo 1 d) Atribuo al Dio
au al dioj de la formo, sentoj aü pasioj de homoj
(ekz. « Dio la Eternulo, kin marsis en la gardeno
dum la malvarmeto de la tagox» ). 2 Atribuo al
animaloj au vegetajoj de karakteroj aii sentoj homaj.

antliri/o ^ G. ( Anthurium el arumacoj) de
plurjaraj herboj kun simplaj au mane kunmetaj ! destinilaj por plenumi difinitan funkcion en socio,
folioj, kies petiolo geriufonne svelas ce la limbo; pli j societo au cnlrepreno: stata administra ~o\ partia
ol 700 sp-oj el tropika Ameriko, multaj kultivalaj en j ~o. 4 Aro da notoj, variantoj k komentoj, uzataj
varmaj lorcejoj, kelkaj por la grandaj, ofte helripaj, ! por starigi la gustan tekston de verko: kritika de
kor- aii sag-formaj folioj, aiiaj— precipe flamengo- j Eneado. —+ editoro. ekzegezo. lego, ^aro S La
floro ( A.scherzerianum) — por la kuriozaj k ornamaj j tuta fizika ekipajo de komputila sistemo. nar
infloreskoj havantaj intense rugajn spatojn po unu. | arangafo , programaro. ~uIo, ~isto. Homo, kiu

antus/o = pipio. I aparlenas al la de partio, organizajo aii alta
Antverpen/o z. Granda Belgia havenurbo j instanco, rigardata kiel multopova, sed fremda al la

popola socitavolo. flank~o, periferia /-*0 Ê ~o
konektita al komputilo, generale por enigado au
eligado, aii kiel ekstera memorilo. BST organo.
radio^o V ~o, funkcianta per elektromagnetaj

per kiu suldanto iom post iom kvitigas sin je suldo k ondoj. ns* transistoro 2. vidbend ~0.
je ties interezoj: la prezo de la domo estas Magnetoskopo.

amortizehla en 15 ~oj. j apart/a 1 Ne ligita al io alia; disigita de aiiaj:
Anunciaci/O 1 ü* Festo. memoriganta la i rial ~aj personoj kunigas en grupojn k societojnv\

anoncon, kiun angelo faris al Maria pri la ! mi sendas !a cirkuleron sub ~a koverto; mendi du
koncipoteco de Jesuo (25a de Marto). 2 Pentrajo, | ~ajn cambrojn en hotelo\ ni protestas nur kontraii

j do, sc ~aj personoj (k ne kongreso) volas sangi E-
anur/oj b Ordo ( Anura ) de senvostaj amfibioj: ; on 'L\ la Bulonja Deklaracio ligas ne la tutan

bufo, hilo , ratio estas ~oj. sar gimnofionoj , j esperantistaron, sed nur la ~ajn esperantistojnz.
urodeloj. I unuopa, izoli. 2 Ne komuna al diversaj situacioj;

anuri/o f Halto de la urina sekrecio. j distingiganta je la ceteraj: por ciu horo de la tago li
anus/oz V ( anus ) Ekstrema aperturo de la j havis ~an surtutonz; al ciu sanktulo ~an

intesto, tra kiu eligas la fekajoj. ~a. kanalo. • kande!on! z\ tiu malsanulo estas kazo; por novaj
anzu /o ^ 1 Var. de abrikotarbo ( Prunus ' malfaciloj ni devas serci ~ajn rimedojn. »5r propra.

armeniaca var. ansu ) el E marborda Azio, malgranda | 3 Ne ord inara, sola en siæ speco: mi legis vian
omama arbo kun ruga drupo analoga al abrikoto. 2 ! leteron kun intereso ; ~c/ gojoz, donacoz;

| esprimo uzala en senco\ oni faris a! mi

12 sp-oj el Eüropo, Azio k Afrikaj montaroj, i .a.
cerefolto ( A. cerefolium ).

~o.

estas metalurgia ^o por distili vinon; Javal
( blindiginte) skribis preskaü ciujn leterojn
propramane , per helpo de aparta skriba ~oz\
mars~o. 2 V Kunajo de la organoj, kiuj rilatas al
unu sama fiziologia funkcio: la digesta ( apparatus
digestorius ), la cirkulada , la uro-genera ~6>.
sistemo. 3 £ Z Tutajo de la oficaj organizajoj,

(4°24’E, 51° l 3’N).
Anub/o O Egipta dio de la mortintoj, kun sakala

kapo.
anuitat/O £ Difinila monsumo, ciujare pagenda.

prezentanta tiun scenon.

ag? Frukto de ~o 7. ~ujo, ârbo. ~o 7 .
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turmentan proceson, k per ~afavoro oni elpelis ! ~afo de kelkaj lingvojz; la diversaj mensoj ne
min el la limoj de la lando7. cs* unika, vara. ~e 1 | prezentas ian ~ajon gentan7. tsc karaktero,
Sen kunigo au ligiteco kun la aliaj; malkune: mi ne j specialafo.
logos ce mia frato, mi logos ~ez\ amikeco ~r\ j apatPo. Stato de spirito, kiun nenio tusas,
ofico ~ez; en E. la vortoj estas pli naturaj k pli ; ekscitas aft suferigas: kun matespew k Iasi fall
bonsonaj. se Hi estas ne kunmedtaj, sed uzataj ~éz; ; Ui manojn7 (rezigni) ; kelkaj helenaj filozofoj

de tio, 2 Spéciale, precipe : en la Adresaro j rigardis la ~on kiel la reran staton de la sagulo.
mankas ankoraü la nomoj de imdtaj niaj amikoj i ~a. Nesentema, indiferenta: homo (Javal), kiu
(~e ekster Ritsujo )7: maihona estis la sorto de ] bUndigis en la 62a jaro de sia vivo k tamen ne
tiuj sistemoj, kiuj naskigis post Volqpiik7. ~ajo 1 farigis por cio en La mondoz\ mi jam de longe
Rezervita afero: teologio ne estas la ~afo de la estas tute ~a kontraü eiuj laüdoj k mallaudoj7'.
solaj pastroj. 2 Rezervita ^a Ioko: si venis stipren apat î t/o © Minérale, el la sesangula
en la ~ajon de la virinoj7 ; la malsupran ~afon, la kristalsistemo, konsistanta el kalcia fosfato k kalcia
fiel nomatan viran pregejonz. vw fako. 3 klorido au fluorido: fluor~o> Ca5(P04)3F; k!or~o,
Karakteriza proprajo, specialajo: tio estas ~ajo de Ca5(P04)3Cl.
la slavaj lingvoj; altrudi siajn familiajn ~afojn al apatosa ü r/o G. ( Apatosaurus ) de herbo-
aliaj familioj7-. ~eco. Karaktero de IO, iu ~a: ciu mangantaj dinosa üroj el la ordo sa üriskioj, e!
enmigrinto, se religio ne subtenas lion ~econ malfrua jurasio .de N Ameriko, kun grandega korpo,

~igi 1 Meti en ~an lokon: pelu ilin, kiel longaj vosto k kolo, k tre malgrandaj kapo k eerbo.
safojn al la bitco. k ~igu ilin por la tago de
mortigox ; ~igu vin de la aligentaj edzinojx: (f ) se
ni ~igos (flanken metos) la cirkonstancojn de
tempo, loko k religio [...]z. 2 Disigi, malkonfuzi: kontraüa al ties bazo. SIN. malbazo. 3\Punktode
oni kemie ~igas du tavolojn de likvo en ~iga la ciela sfero, al kiu. Suno movigas, troviganta en la
funelo ; la maro ~igas Anglujon disde la kondnento; j konstelacio Herkulo. ~a. R i lata al ~o: ¥
''-' igi la diversajn sencojn de unu vorto ; ~ig i ; branco.
tuberkulozon disde similaj malsanoj ; la miksajo j apel/o sL Pli-malpli ofta, perioda vicigo de
estas r^igebla en du komponenlojn; ne~igeblaj ecoj j soldatoj, kaptitoj k.s por kontrolado.
de suhstanco. ras~igo. Izoligo de la neblankuloj i Apel/o. Helena pentristo (4a je. a.K.).
en ~aj urboj au kvartaloj, kun malsupereca statuso. apelaci3! (ntr) 1 tfb Alvoki al supera tribunalo
~ig ï. Veni en ~an lokon: precipitate ~igas el la kontraü verdikto de pli maisupera instanco: du viro
likvo; Ui volis ~igi de la paganaj medioj\ ~igu de povus esti tuj liberigita, se li ne ~us al CezaroN‘, (t)
ci tin anarox. ~îsmo L Politika sistemo de ~igado j se la Komitato ne akeeptas Han proponon, li pom ,

de homaj grupoj, bazita sur genta diskriminacio: La ~i al la Kongreso7. DS" instanco. 2 Proteste alvoki:
iama ~ismo en Sud -Afriko. de^igî. Disigi per ~i al la pubfika opinio; la homoj kasis antaü m
~igo: la tufa dorso de la statua de^igis kiel unu hameçon, kiam mi ~is al homecoz. ''-O. Ago detiu,pecoz.

apartament3o. Logejo, konsistanta el pluraj j kortumo.
cambroj, ordinare sur unu sama etago,
interkoinunikigantaj.

C^ J C

apeks/o 1 ¥ Kon üsforma ekstremajo de
organo: la kora, petra ~o ( apex cordis , partis
petrosae ). 2 Cefina parto, pinto de organo

kiu ~as : . la ~o automate suspendas la punon; M

apenaü. I ~ Partikulo, niontranta neplenafi
atingon au nesuficecon k signifanta: 1 ( kua

aparten/i ( ntr ) 1 Esti ies fakta au lega | kvantovorto) «ne pli multe ol», «ne tute tiom»: ^
posedajo: la domo ~as al mia patroz\ ciu lando j centon povus vi kalkuli ce nerapida kalkuloz\ tin
morale k materiale plane egalrajte ~as al ciuj siaj | mono, kiu pavas sufici ~ por kelke da tagojz\ tin
fi /ojz; al ciu konvenas, kio al li ~as7 ; (f ) la kostas ~ kvinfrankojn\ mi restos ^ tri tagojn. 2 (ce
gratuloj ~as al la tuta kunlaborantaro z; la verbo) «preskaü ne»: li ~ scias legi: persono, km
estonteco ~as al ni!7'. 2 Esti submeiota al ies jugo, mi ~ konasz; la malfelica imperiestro povis*
decido, konsidero, esti ies afero: la lingvaj spiri7 :̂ la vizago havis sur si ~ videblajn sulketoji
demandai ~as ekskluzive al la Lingvo Komitatoz; ; RIM. Car du negacioj detruas unu la alian, apenas
al kiu rsjas jugi inter ni du ? : ne ~as al homo j ne egalsignifas kiel preskaü: ^ ne falsancelip
kondamni alian homon je morto.3 Esti parto de aro, j miaj piedoj. preskaü elglitis miaj pasojx. 3 (rilaK
anode grupo, unu el pluraj difinitaj personoj: li ~as j kun kiam) «antaü tre mallonga tempo»: li estis*,

al la laborista grupo: li ~as al niaj amikojz; mi j foririnta, kiam vi alvenis.
tute ne ~as al tiuj personoj, kiuj dezirus, ke la ; Il - Subjunkcio, signifanta «tuj, post kiam»,:
Akademio donadu al ni f ...]z; du province ~as al j «preskaü samtempe, kiam»: ~ gi ektusis la teronjj
la plei ricaj : flow, kiu ~as al aütuno. ~(ad)p. La j faradis ciam novan saiton7: ~ si venis al la fon\i
fakto, ke iu. io ~as al: la ~ado de konscia E-isto al si ridis unu sinjorinon ( . ..]z; ~ si pasis dekkelkeà-
E-a societo estas kvazaû devo; la sajna ~ado al ; stupoj, si vidis du malsuprenirantajn virinojA
unu religio7. ^ajo 1 lo, kio ~as ai iu: el la ~qfo ; ~a. Preskaü ne rimarkebla: yenfeto, rideto. j
de la rego oni tuj donu la elspezojn7: la afero ! apendic/o 1 Aldona, akeesora parto, en fino à;
Esperanto estas libera ~a]o de la tuta mondo7. 2 : verko, libro au dokumentol entenanta aferojn, kit!
Aparta proprajo, dependajo: mi .attendis (a cielon A « ne trovis lokon ta ü gan en la verko ment : «U
arangis ciujn giajn ~ajojnx : tio ci estas nur okaza . lingvoj en la nova Europe» haras statisdkan



99 apetitoapendikularioj

2 V Nomo de diversaj alpendajoj, k precipe de la malsincerecon. CST malkasi , malkovri. 2 Publikigi
vermoforma alpendajo de la cekumo ce la homo, per presado: valu ~igi mian arlikolon en via gazeto.
'vitO Y Inflamo de riu lasta ~o. /^ektomio. Kif eldoni. mal^i 1 Igi nevidebla ; eliri el ies

vidkampo: malais kiel vaporoz , kiel stono en
apendikulari/oj & Klaso (Appendicularia) de maroz; gi fine tute malais for de la okuloj7- ;

tunikuloj tre malgrandaj, libere nagantaj, la plimulto nubetoj ' flugis super la valo, Jen levigante supren k
en maro; sekrecias jeleecan mantelon.

Apenin/ojz. Montoceno, etendiganta iau la tuta
longo de Italio (12°40’E, 43°20’N).

apepsi/o Y Nekapablo bone digesti pro manko
de pepsino en la stomako.

aper/i (ntr)1 Subite sin month al ies okuloj: in
nekonato ~is ce la pordo; en la fendo. kin farigis malais en nia movadol. c3f' cesi , morti , perei ,
inter la pezaj faldoj de la stofo, ~is para da karbe estingigi. mal^O. Ago de iu, io mai~anta : la
nigraj okulojz; jam la unuaj floroj ~as en la mal~o de la akuzito tre genis la policon ;
gardeno\ kolektigu la akvo en unu lokon, k nekomprenebla estaspormi la minacanta mal~o de
sekajox; dolora ruga ~is sur la vizago de la beta «Lingvo Internacia» z. mal~igi 1 Forigi el ies
Sara2; (spéciale: month sin sub videbla formo) la vidkampo: li tuj mal~igis la kompromitan leteron.
Eternulo ~is en nuba kolono x ; li ~is un'ue al 2 Neniigi. v&‘ eksterrni, detrui. re^anto. Fantomo
Maria MagdalenaN; ne voku diablon, car li povas de mortinto: «La Re^antoj» estas fama drama de
~/z. 2 (f) Subite sin month al ies menso: infoje en Ibsen. KsT ombro, spirito.
la kapo de iu samideano ~as la sekvanta apercept/o O Konsçia perceptado; kapablo
demandaz; tiu idea ~is ce li tre fruez ; (analoge) sintczi la perceptajojn en la tulo de la scioj,
rum la unuan fojon nia kongreso ~as suh la oficia/a emocioj, valoroj de individuo. M> Fakulto organizi .

sankcio de registaroz. 3 Evidentigi: tempo toléras, perceptajojn en épistémologie jam pretan kadron: la
sed vero ~asz; post silenta tempo ~os revigligoz; I diferencas de la percepto per la vola elemento,
tiu ci necescco ~as nur tre ma!oftez; en tiuj okazoj j kiu elekias el la diversaj sensacoj k perceptoj tion,
kiam malkomprenigo povas ~/z; ~as prudento, kion gi volas spéciale enmeti en la vidkampon, ~i
kiam pasis la momentaz; se ^as iaj demandoj, kiuj (tr) Konsciigi pri informo. devenanta el la sensoj.

aperitiv/o y 1 Trinkajo— alkohola (ekz. viskio,

Fortranco de gi.

mettante tute , kiam ili atingis la supron de / ’

montoB; li (la fantomo) mal~-is ce la koka krioz.—* pafi. 2 Ne plu esti ie, ne plu ekzisti: tiel malais
tiu granda homo; cio semita velkos k mal~osx ; el
ties domo ne mal~os malbonox ; dum gi songis,
malais sia vivoz: kiom multe da gazetoj jam

koncernas la tutan esperantistaron, liant kiu bavas
la rajton ilin solvi? z. UP okazi, sin prezenti. 4 Sin j portovino) au ne (ekz. fruktosuko) —, servata antaü
month ia au tia, kia oni efektive estas (male al mango. — digestigafo. 2 La daüro, dum kiu la ~o /
sajni) : ~i senkulpaz, pli granda7 ; i mensog - estas servata k trinkata. (ntr) Ceesti ~on 2: ~i
antoz\ miaj rirnedoj de sofvo ~os eble kiel tro perkiro.
simplaj al la legantoz; El. vere ~as kiel sola
kandidato por lingvo internaciaz ; kiel grandega ! ~a kunveno ; ~c/ promenejo ; urbo ( ne
malhelpo la reciproka envia de la popoioj7-, lia j defendota) ; Y frakturo ( kies fokuso
sango ~as kiel tute ne akcepteblaz. es? aspekti. 5 j komunikigas kun la ekstero). ~e. En ~a maniero:
Esti publikigita per presado: estas utile , se mia j ~e paroli (nekonfidence au senka.se) (ntr) Esti
letero ~us en ia organo7 ; mia artikolo ~u en formo en ~a slato. RIM. Ne konfuzu tiun nocion kun la
de respondo al ia demandaz; (la gazeto) ~as ago malfermi. ~ajO. Aperturo.
ciumonate7. csr eldoni. 6 Sin prezenti en difinita
loko: en granda notnbro ili ~is, por deziri al ni j enigi au eligi el korpo, maso, objekto ks: garda la
bonvenonz; si ne ~is al la pulacet fçstoz ; jam la j ~on de via husox; alrulu grandajn stonojn al la
trianfojon vi ~as antait ci tiu tribunalo!; mi ~as j de la kavernox ; la fenestra ~o fermigisz; de
antaü vi kiel tradicia malfermanto de niaj i sakoz, de tuba, de puloz\ par la kapo en mezo
kongresojz. 1 Ago de iu, io ~anta: la muta | de tuniko7, usr malfermajo, fendu, faitko. 2 O
de 1’ printempo; ekde la ~o de E. Volapiik estis Grado de malfermiteco: D numéro de objektiva
kondamnita; la ~o de la «Lettre» estis por mi tre lenso; §|(pp supervoja ponto) vertikala de
malagrabla surprizof1. 2 Rezulto de tiu ago; ~ajo: ponto (libera alto sub la plej malsupraj partoj de la
eu la (fantomo) jam denove venis?z; ili ne volas ponto). kloak^o. Putforma sakto, ordinare
prijugi la naskigantajn novajn ~ojnz (inventojn); vertikala. tra kiu laboristo povas malsupreniri en
en êiu lingvo natura sur ciu paso ni renkontas la kloakon, k kies supron fermas gisa diskego au plato.
sekvantan ~onz ( fenomenon). ~adi. Ripete au | es5' kloakfaüko.
régulé ~i: pala vizago, sur kiu de tempo al tempo
~adis konvulsiaj rnovojz; la regulcco de la ~ado gamopetdloj.
de la numeroj estos firmigita7. ~ajO. Tio, kio ~as

apert/a. Ne kovrita, ne fermita, libere alirebla:

apertur60 1 Tiu mal plena loko kiu ebligas

r^O

apetal/oj ^ Senpetaluloj. dialipetaloj.
apetenc/o 'F Instinkta deziro al cio, kio povas

al la okuloj aü al la menso: trasvebis antaü si j kontentigi ian emocie fortan bezonon.
~ajoz. 'N'igi 1 Videbligi, evidentigi : Mi ~igos de
David markoton virtanx; ekbato de nazo ^ igassangonx ; sian tutan koleron ~iga$ malsagulo, sed
sagulo gin retenasx\ tio klare ^ igis lion

apetit10. Konscia deziro mangi : dum la
mangado venas ~oz\ senti ^on; perdi la ~onz\
bonan ~on! z (gentila saluto al mangonto). ^az,
~vekaz 1 Ekscitanta la ~on. 2 ( f ) Alloge
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dezirinda : ~veka virino. serweco. Nenormala
manko de ~o.

forton al unu punkto. 3 Transdirekti al iu tion,
kio estis dirita pri alia: al in lafaman ekkrion de

api20 è G . ( Apium el ~acoj) de plejparte la poetoz ; mi ne povas sen maljusteco ~i al Hi
dujaraj herboj kun plume dividaj folioj k kun | aliajn vortojn2: eu la vortoj de Ramies povas esti
blanketaj floroj en relative malgrandaj umbeloj; c . j ~itaj a/ lafilino? B; la ri/narko ~igas bone en ci tiu
25 sp-oj el la mezvannaj k ekster-Afrikaj varmaj i okazo. ~0. Uzo por speciala celo, en speciala
regionoj, i .a. eelerio ( A. graveolens ). ~acoj. Fam. | okazo: seienc’ malnova estas, mankas’nur ~oG ; fan
( Apiaceae . sin . Umbellifcrae ) de dukotiledonaj j al iu ~on de nova kuracmetodo.
plantoj — multaj herboj, malmultaj arbustoj k
arboj —, kies malgrandaj epiginaj floroj, en fajnaj grajnoj, ofta en tragranitaj vejnoj.
kunmeta, pli malofte simpla umbelo, konsista.s el 5
sepaloj (kelkfoje malestaj) , 5 petaloj (ofte blankaj), | homoj, kiuj kun scienca ~o kredigas, kvazaii lingvo
5 stamenoj k 2 karpeloj, ci kiuj mattirigas al seka j estas objekto natura2 ; unu persona, kiu parolas kun
nedehiska frukto (duakeno); c. 3540 sp-oj el 446 g- j granda ~o, simple juras sugestion al ciuj aliajz;
oj, ekz. ~o (ifir eelerio), aneto, cikuto, daüko (usr | ~e aserti malverajojn.
karoto), eringio, fenkolo. herakleo, konio. kumino,
petroselino (csr petroselo ). SIN. umbeliferoj. ~olo j ceso de la spirado.

® Etero, dimetoksi -metilendioksi -alilbenzeno,

aplit/o © Magma petro parenca al granito, sed el

aplomb6o. Tre granda, nesancelebla memfido:

apne/o ÿ f Vola au senvola, pli-malpli longa

apocin/o ^ G. ( Apocynum el ~acoj) de
C|2 H!404, aroma, el la semoj de iuj ~acoj, plurjaraj herboj; c. 12 sp-oj el mezvarma Ameriko k
medicine uzata (kontraüfebra, menstrureguliga); du j de S Rusio gis Cirrio, i .a . la kanaba ~0 ( A.
cefaj izomeroj: anet~olo (el aneto) k petrosel^olo | cannabinum ) , el N Ameriko, kun malgrandaj
(el petroselo).

Api/o. Cefurbo de Samoo (171°44’ U , 13°50’S)
apik/a. Krute vertikala : kl i/o ; ta sipo j (Apocynaceae ) de dukotiledonaj, precipe tropikaj

alfnndigis ~e.

; blankaj au rozaj floroj en apeksa grapolo k kun
i rampa rizomo medicine uzata. ~acoj. Fam.

plantoj — plejparte lianoj, ankaü arboj, arbustoj k
apios/o ^ G. ( Apios el fabacoj) de plurjaraj ! herboj — laktosukohavaj, kun hipoginaj au

herboj kun tuberaj radikoj, volve grimpaj ligoj,
plume kunmetaj folioj k longformaj gusoj; 10 sp-oj
el E Azio k N Ameriko, i.a. la Amerika ~o (4.
americana), el N Ameriko, kultivata i .a. en S
Europo k Hindio por subteraj tuberoj uzataj kiel
terpomo. cr arakido, g /icino, ternukso, lerpiro,
tubeva helianto.

duoriepiginaj floroj karakterizataj de 5 sepaloj, 5
petaloj formantaj rubon. 5 stamenoj k 2 karpeloj, k
kies fruktoj estas dufolikloj kun egretohavaj semoj
po multaj; c. 1900 sp-oj el c. 165 g-oj, i .a. ~o,
kataranto, nerio, strofanto, vinko.

apod/o <5 G. ( Apus) de malgrandaj, hirundo-
similaj birdoj kun tre longaj, pintaj flugiloj k tre
maJlongaj kruroj kun ciuj 4 piedfingroj direktitaj
antauen. ~oformaj. Ordo (Apodiform.es ) de birdoj,
al kiu apartenas i.a. ~o, salangano k kolibroj.

apofiz/o V Akcesora elstarajo de osto, evoluinta

Apis/o 0 La sankla taüro ce la Egiptoj.
apianat/a ( pp optika lenso au sistemo)

Korektita pri la surfaco tiel, ke ciuj lumaj radioj
elirantaj el la sarna punkto renkontigas ce unu
punkto. ~0. Objcktivo ^a. ~eco. Eco de ~a | el origine aparta ostokerno: etmoida, korakoida
sistemo. ~ismo. Aro da fenomenoj, rezultantaj el | (Vd korako) ; dentoforma ~o (SIN. odontoido).

diafizo, epifizo. proceso. 2 © Alsupre elstara parto~eco. isr anastigmaîa, akromata.
ap!a üd/ i ( tr) 1 Montri aprobon au | de batolito.

entuziasmon per klakfrapoj de la manoj:
aktorinon:; beIan seenon; jen la publiko ~is tro alia submetita : la kapon sur la mono z, la
multe , jeu j ... j 7-; (aktoroj), kiuj ciam forte brios k kubutojn sur balustrado; sin ~i. sur ies brakoj2; si
por tio estas tondre ~ataj7\ n®’ plaüdi 3. 2 (f) Forte serais ion , sur kio si povus sin ~/ z; si sidis kun
aprobi : alian ne mallaudit , vin mem ne ~uz ; mi | tempio ~ita sur la manoz ; sur la veluraj kusenoj de
~as vian iniciaton. ~(ad)o. Ago de iu, kiu ~us: la | sego k ~ite sidis Rabeno A. 2; plafono de salono,
deklaminto ricevis grandan ~on7- ; mallaüdo de tia j sur clekdit kolonojB; (f) bib/ioteko, kiu ~as sin
persona devas esti por vi pli grava, ol la ~ado de j sur abonoj 2. 2 Oblikve meti ion kontra ü firme
tuta teatro7 ; ( ironie) fari al iu on sur la vangon2. j staranta objekto, kiu malhelpu gin fali : ~i
^istaro. Bando de salajrataj ~antoj.

aplik3i (tr) 1 (pp teoriaj scioj) Uzi en la praktiko: j kapetonz; li ~as sin kontraü la unua per la manoj
~/ metodon, rcgulon, legon: ili neniani havis la \ al lia ventro k elpusigas sin kune kun liz; li staris
eblon praktike tion , kion Hi lends2: ~/ sian j rekte, k en unu mono tenis glavon, dum la dua mano
talenton al la solvo de sociaj problemoj; neniaj ec \ estis ~ata al la Dana blazonoz; gastinoj, ^iginte
plej bonaj teoriaj principoj bavas ian forton, se ili j unu al la aliaz; (f ) A ~a funkeio, hiperebeno. 3 (f)
ne estas konstante ~ataj praktikez; kion ut Has j Uzi ion kiel pravigon au motivigon por plua agado
konsilo ne ~ata? K ; belarto, ~ita al la industrie3: j au teoriado: ~/ siajn postulojn sur la kutimo; ~ante
teoriaj k ~ataj sciencoj.2 Uzi ion lau giadestino: U : sin sur la tiel ricevilaj sciigoj, ciu klubo kunmetas
estis vira, kiu povosciis glavon, por trahaki pli \ nomaronz ; sin ~/‘ sur la rezono k ne sur siaj sentoj.
klaran vojon z; kuracilon en malsano : j 4 (f) Plifortigi per sia aü toritato: ~i kandidaton,
severajn rimedojn a! la ekonomia kriza situacio; { proponon. ~o 1 Ago de iu, io ~anta: por ke la

apog/i (tr) 1 Subteni k firmigi objekton per

! stupetaron al mura, lançon a! kolono: ~u al mi vian
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volvajo de la pizo akiru punktojn de ~o [.. . ] z; jeu
vi fidas la ~un de Egiptujo, tin kano rompita!*; aI
via talento mankas la ~o de lernadoz; doni al in
sian moralan ~onz. 2 Io, kio ~as: unit kapo facile
trovas ~onz; Amalia perdis siajn ~ojnL\ unit el la
plej gravaj ~oj de la Komitato, la lingvisto B. de
C.z; pli au malpii frue la laboristaro estas la plej
forta ~o de nia aferoz; (f ) senreligieco, kin donas
al la homo neniun pozitivan ~on, daüras ordinare
ne longe7 ; par vendisto mensogo estas necesa ~<> z;
facile trovi ~on ce iuz. ~ito. Tio, kio servas por
ion, au al iu por sin ~ i : sc (la batito) levigos k
iradas ekstere per ~ilo> la batinto esta senknlpax ;
~ilo dc kaduka tegmento: (brak )~ilo de sego,
{dors )~ilo de benko. kontrau~ilo O Helpilo,
konsistanta ordinare el klinita stango, por subteni k
firmigi verlikalan foston. sub~iz. De sube ~i: T
pecoj subr^as la balkonon. libro^ilo. Peza bloko
kutime kun ornamoj, skulptajoj ks, servanta por teni
librojn starantaj sur breto, tablo ks.

apoge10 1\ Punkto de la cirkaütera orbito de
ciela korpo (Luno k artefaritaj satelitoj), en kiu gi
estas plej malproksima de Tero. vs? perigeot zenito,
nadiro, kulmino. 2 (f) Stato, en kiu oni atingas la
plej altan gradon de io: esti ce la ~o de siafamo, de
la sukceso. c3f akmeo, klimaksa, kulmino, supro.
(ntr) Esti en sia ~o.

apogatur/o }. Ornatno de melodio, konsistanta
en unu noteto, sen fiksita daüro, ludata antaü la cefa
noto.

apokalips/o7 n D* Verko, kiu celas malkovri la
sekretojn de la kosma historio, precipe de ties fino;
pli spéciale k maj. : la lasta libro de la Nova
Testamento, kiu entenas simbolajn revelaciojn pri la
mondofino. eskatologio. ^a 1 Koncernanta la
~on : la ~<7 stilo ; la Bcsto. 2 ( f ) Enigma,
misterplena. 3 (f ) Terura, kiel la mondofino: la
unua.atombombo lasis post si ~an spektaklon.

apokop/o A Procedo k rez.ulto de fortaso de unu
au pluraj fonemoj au silaboj en fino de vorto, ekz.
auto anst. automobilo, fata anst. fotografajo ktp. isr
aferezo.

apokrifa 1 Ül ft Ne akceptita en la kanono de la
Biblio fare de judismo au de iuj kristanaj eklezioj:
ekzistas pluraj ~aj evangeliaj. t3t kanana. 2
Neaütentika: dokumento, testamento. van' falsa.

apolog10 6}J Proza fablo, enmetita en rakonton,
paroladon ks, por ilustri demonstradon. fcr alegorio,
anekdoto, parabolo.

apologetik/o 0 Metoda, argumenta defendo de
kredo, precipe de la kristana.

apologi/oz. Parola au skriba defendo k pravigo
de io au iu, solene farita: prezenti la ~on de sia
politiko ; «la ( A )~o de Sokrato» estas libra de
Platona. osr piedo, senkulpigo. (ntr/tr) Fari ~on:
~i pri , pro iu au io. 'visto. A û toro de ~oj: mi
malfidas ciujn ~istojn.

Apolon/oz O Helena k Romana dio de la lumo,
poezio k artoj. væ Febo, Diana.

Apoloni/o. Helena vira nomo.
apomiks/o ÿ Kresko k dksvolvigo de sajne

seksa celo sen fekundigo.

aponeüroz/o V Nomo de maldikaj, sed fortikaj
membranoj, formitaj el cela au fibra histo, k
tegantaj la muskolojn. sæ fascia.

apopleksi !o Y Abrupta ceso de cerebraj
| funkeioj, konebla per la ceso de sentoj k movoj, sed

ne de spirado; kaüzata de hemoragio, trombozo, au
embolozo. hemiplegio. ~a. Rilata al ~o: ~a
ikto, atako.

aposiopez/o Sb Stilfiguro, konsistanta en subita
interrompe de frazo, car la jam diritaj vortoj sutlcas,
por komprenigi la intencitan ideon; ekz. «silentu,
acaj buboj, ait mi vin. ..».

apostat/oz 1 Homo, kiu publike forlasis sian
religion : Juliano la ~o. rs* renegato. 2 (f) Homo,
kiu publike forlasis sian partion, politikan kredon

! ks. ~i. Konduti kiel ^o. ast kabci.
aposterior/a O A Bazita sur faktoj k speitoj, ne

sur simpla teorio: rezono; legoj estas farataj
r̂ e ; E. ekestis kiel artefarita lingvo ~a.vw apriora.

ap0St0l10 1 ft Ciu el la disciploj de Jesuo, kiu
migris, por disvastigi lian evangelion: Paulo, ~o
( ne de homo / , nek per homo, sed per Jesuo
KristojN; car mi opinias, ke mi neniel malsuperas
la plej eminentajn ~ojnK . 2 ( f ) Fervora, sindona
propagandisto: ~o de nia ideaz; Zantenhof estis
vera ~o de la homamo. cS" misiisto, pioniro.^eco.
Range k funkcio de ~o : por si instruado estis
~cco.

apostrof 20 1 Skriba k tipografia signo (’),
montranta la forigon de vokalo: la fina vokalo de la
substantivo pavas esti forlasata k anstatauigata de
~oz. 2 Samforma signo, uzata post iuj rad-oj, por
distingi fremdlingvajn vortojn disde iliaj E-aj
homonimoj en L.B. «bat’ o», «kor’ oj», ktp. 3 c£>

| Parolfiguro, konsistanta en alparolo direktata, en
| oratorajo au poemo, ai persono mortinta au
' forestanta, au al personigajo; ekz. « V7, ombro de
i mia kara amiko, akceptu mian funebran saluton!»z.

vw prozopopeo. (tr) 1 Anstataüigi vokalon per
~o: en E. oni rajtas ~/ la a de la artikola k la o de
la substantivo. 2 Meti

i

on en vorton : la
| artikolon oni povas nur post prep-o, kiu finigas per

vokaloz; ciu povas kurage uzadi ankaü en prozo la
formon ~itati7\ 3 Fari paroladan ~on al iu au io.
ma!~0. Askia signo kun la formo de inversa ~o au
de maldekstra korno, iufoje uzata kiel malferma
citilo.

apoteci/o Disko- au pelvo-forma askujo de
' la diskomicetoj (inkl. diskolikenojn). «S’ perilecio.

apotek10. Butiko, kie oni préparas k vendas
medikamentojn. ^a. Rilata al ^o : ~aj varoj
(medikamenloj). vse oficina. ^isto. Persono, kiu

| préparas k vendas medikamentojn ks. tes"

| farmaciisto.
| apoteoz2o 1 0 Diigo: la Roma} imperiesiroj

estis, post sia mono, honorataj je 2 (f) Glorigo
per eksterordinaraj k entuziasmaj la ü doj: ciu
publika apero de la diktatoro estis vera 3 ^Lasta, plej brila k luksaspekta parlo de spektaklorica
peco. ( tr) 1 Diigi. 2 Gloregi.

apozici2o A Sintagmo, reprezentanta la saman
realajon , kiel la anta ü a subst . au pron., sed
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prezenlanta gin alimaniere ; ekz. en la frazoj I riproci. mal~0. Ago k vortoj de tiu, kiu mal~as:
«Alberto, rego de la Belgoj», «Dio indulgu nin, j mi ne povas trovi sufice energiajn vortojn, por
pekulojn!». «la koko, trumpetisto de 1' matent), I esprimi mian maison!7-, mal^inda. Tia, ke gi
vekas nin donnantpjn», la sinlagmoj «rego de la ! méritas maison: ankaü al mi persane la vortaro de
Belgoj», «pekulojn», «trumpetisto de /’ mateno» k ! G. M. sajnas tre nud^inda7.
«dormantojn» estas ~oj de la anta üa subst. au | aproksim/i ( tr) A Trovi nombrojn ( funkciojn)

senlime proksimajn al objekto: /w la oran
apr/o b Sovaga porko (g. Sus. i.a. S. scrofa el proport ion per cena frakcio.

apsid/oz X Tiu punkto, kie iu planedo estas plej

pron.. — nonunacio.

Ëuropo k N Afriko): ~o gruntas; ~ido, ~ino,
vir~o\ «la bronza ( A )~o» (fabelo de Andersen, I proksima au plej malproksima rilate ai Suno (ssr
tradukita de Z. kiel « Kupra Porko» ). ~ajO Y j qfelio, perihelia ),aü Luno rilate al Tero (tfgr apogeo,
Viando de ~o: ~ajo kun juniperoj. babiruso, ; perigeo). ~a linio. La cefakso de planeda elipso.
fakocero. suo. veruk~o. Fakocero. apterig/o b G . ( Apteryx ) de senflugilaj,

I senkarinaj birdoj vivantaj en Nov- Zelando. SIN.
| kivio. ^oformaj. Ordo (Apterygiformes) de birdoj
| ampleksanta la solan g-on ~o.

apud. I - Prep. esprimanta la netusan proksim-
| econ, k koncernanta pli precize: 1 la personon au

objekton plej proksiman al la priparolato: slari ~ la
patroz\ la fenestra, kiu sin trovas ~ la pordoL\ H
skias ~ la tabla k dormetasz\ oui starigis gin [la
florpolonj ce la fenestra tuté ~ lia lila7 ; gian
kropon kun giaj plumoj (de la oferota birdo) li

i fqrigu k jetu gin ~ la altoron (...] en la cindrejonx;
(f) oui komeneis praktiki la holandajn metodojn de
medicino ~ (paralele kun) la êinaj. 2 objekton en
pli-malpli granda najbareco: ~ propra dama stelisto

glaceigi , glaznri, kalandri, katizi, lak'i. ^ajo. lo ne stelas7\ estis vnrrnega batalo ~ Lepsiko1. RIM.
j Inter apud k ce (en ties loka signifo) la diferenco

apretur/o. Substance (amelo k.a. ), uzata por j estas la sarna, kiel inter super k sur: // havis glavon
j ce la fémuro k lançon terpikitan ~ li: mi ne logas ce

aprez/i ( tr) Taksi la valoron de io aü la meritojn | miafrato, scd mia logejo estas ~ la lia7-.
Il - Samsignifa memstare uzata morfemo: ^a.

*ApriS/o. La kvara rnonato en . la Gregoria j Estanta proksime : si montris per la maria la portion
kaiendaro : ~o catenas 30 tagojn ; ~r/ vetero, j de la r^a cambraz. ~e. En la proksimeco: pli bona
trompa aeroz; komenco ~c<\ trompa facila7 ( la unua ! najbaro, ol fraie post arbaroz\ tion montris la
de ~o estas okazo de multaj sercoj). J pendaitta pli granda pctitrajoz : li starigis la

aprior/a 1 d> A Bazita sur teorio, ne dependanta ; botojn de siajz; vida ci -~e. ^esti. Esti en
de faktoj a ü spertoj: ~qj ideoj ; Volapiik estas j ^eco. usralesti. ceesti.
grandparte liitgvo per sia vortaro. ti3f j
apostcriora. 2 ë ( pp objekto en komputila |
programo ) Disponcbia en ciu programo sen j
eksplicila deklaro aü difino: ~a procédure), funkeio , j pasageroj tlevas mem havigi la ~ôn, acetante sian
konstanto. »3' imp/icita, praproceduro. ^e. Antaü \ bileloti.
cia sperto pri io: ~e, oui povus pensi, ke... j apus/o = apode.

aprob/ i ( tr ) 1 Opinii k deklari bona k | (!) -ar/. I - Suf . esprimanta koiekton de
akeeptinda : eu vi ne ~as mian intencon ? z; ~/ j samspecaj ekzistajoj aü objektoj, formantaj unu
proponentz, iniciativon7\ klopodon; la skribado de j tuton, k montranta pli precize : 1 ciujn el la
unu sono per du literoj neniam povas esti ~ataz‘, j respektiva speco ekzistantajn en la mondo au en
vortoj, kiuj eble ne al ciuj E-istoj estas konataj aü \ difinita regiono: la hom~o, la bird~o, la best
eble ne de ciuj estas ~atajz. K** laüdi , aplaûdi. 2 | la gazet^o. RIM. Oui uzas ar en tiu senco nur kun
Deklari ofîciale laüga por difinita funkeio aü uzo: la [ la plej ampleksasencaj rad-oj, neniam kun la nomoj
ekzamenkomisiono ~is s-ron N. kiel doktortnr, ~ita j de apartaj specioj ks; 2 ciujn elementojn.
profesoro de E.; la «Kolekto ~ita» -de D-roZ. nar j kunapartenantajn en difinita unuajo: libt:~o,
konfirmi , sankeii. diplomi. ~0. Ago k vortoj de tiu. ] estr~o , har~o, stup~o z, arb~o L\ id~oz; la
kiu ~as: mi don 't s mian pienaî t ~on al la | verk~o de Z.; via naskit~oz\ tendra7: 3 (post
dokimientoj k proponoj7: personoj, kiuj ne rieevinte ; bestonomoj) ciujn individuojn, kolektitajn en unu
~on delà Komitalo, krias [ ...\ z. ^inda. Tia, ke gi j loko aü apartenantajn al unu posedanto: brut~ol,
méritas ~on : ~inda décida. mal~i. Opinii k j saf~o7\ lup~o, bov~o. abcl~o (e^r grego, herdo,
deklari malbona k neakeeptinda-: sankta Hieronimo | esameno ) ; 4 liston, katalogon: nom~o7 (de la E-
mal^is cian banon por maturaga virgulino', ni tre ; istoj) , vort~oz, fraz^o ^ , prez^ o , hor~o,
bedatiras , ke. tiu mal^anta kritiko aperis7. ; adressa7.

apro ( Sus scrofa). 1 ) vir~o; 2) ~dno ; 3) ido.

aprec/i = aprezi.
apret/i ( tr) O Finpretigi teksajon, ledon, paperon

ks, douante al ili belaspektan rigidon k brilon. nw

~ jta.

apreli.

de ies agado. sati.^O. Ago ~i k ties rezulto.

Apuli/o. SE regiono de Italie (17°E, 41CN ).
apunt/o O - Kclko da malgrandaj moneroj,

necesaj por fari ronda nerondan sumon : la

i
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II - Samsignifa memstare uzata morfemo: 1 «la lumajn ~ojn. 2 } Kaprica, kompleksa melodia
nombro da samspecaj objektoj, kiuj ne estas esence figuro.
ligitaj inter si k ne prezentas kune ian unu ideon» arabidops/o 4* G. (Arabidopsis el brasikacoj)
(Z.): tie kusis da deltakitaj arboj7- ; li ellernis ! de 15-20 sp-oj de herboj el la N hemisfero k Afrikaj
~on da vortojz; la maljunulo povis vidi ne sole la montaroj. Plej konata sp.: A. thaliana, unujara, kun
arbojn, sed ankaù ~ojn da sirnioj , grandajn blankaj floroj en apeksaj grapoloj k kun longa
marabuojn k papagojnB. 2 À Kolekto de objektoj siiikvo; tre uzata en plantgenetiko, precipe pro
de nia percepto au pensado, konsiderata kiel finita malmultaj kromosomoj ( 2n = 10) k mallonga
tuto (baza koncepto en la matematiko): la malplena kreskoperiodo (4-6 semajna).
^o\ nefinia ^o. use klaso, familio. -4 ~oteorio. 3 arabinozo Vd arabo.
© IU nombro da homoj kun komuna eco socia. arabis/o ^ G. ( Arahis el brasikacoj) de unu-,
cioma ~o A ~o, kies komplemento estas nenioma du- k plur-jaraj herboj kun blankaj, rozaj, bluaj au
~o. nenioma A ~o, kies mezuro nulas. A>eto. violaj floroj en apeksaj grapoloj k kun longa
Malgranda nombro el tiaj objektoj au personoj: siiikvo; c. 180 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de la
~eto da ainikoj. ~ego, Granda nombro el tiaj N hemisfero k tropikaj Afrikaj montaroj, pluraj
objektoj aü personoj: li alkondukis ja tutan ~egon pororname kultivataj.
da rekrutojz. ose grupo, bando, rota. ~igi. Koîekti, Aragon/o. Regiono en la NE parto de Hispanto
meti en ~on: ~igi slipojn en faskojn; tin disertacio
estas mtr ~igitaj citajoj. kurwo A (pp grupo k ties aragonit/o © Mineralo el orloromba kalcia
subgrupo H ) Unu el la sub~oj aH au Ha por iu karbonato, CaC03. osr kalcito.
elemento a en la grupo. sub~o A Aro, kies
elementoj ciuj apartenas al alia aro. superA,O A
Aro, kiu enhavas ciun elementon de alia aro.

©-ar/ ® Pref., uzata por nomi aromatajn hidro- j sakeo.
karbonojn kun almenau unu aromata, benzensimila arakid/o 1 4* G. ( Àrachis el fabacoj) de 22 sp-
ciklo. ~eno. Aromata molekulo, en kiu la ne- oj de herboj el S Ameriko, i.a.: ternuksa ~o (A.
simplaj ligoj estas duoblaj: benzeno, naftaleno, hypogaea), vaste kultivata en tropikaj k subtropikaj
antraceno. A^ino. Aromata molekulo, en kiu unu el landoj, malalta unujara herbo kun 3-folieraj folioj k
la ligoj estas triobla anst. duobia: r^inoj estas ege kun flavaj au flavrugaj floroj l -4-ope akselaj; post
malstabilaj interajoj en reakcioj de aromata] fekundigo de la floro, la pedunklo de la gu§o
molekuloj. ^ilo. Radiko derivita de ~eno per ! longigas k kurbigas malsupren enterigante la junan
forigode hidrogeno ligita al unu el la karbonoj de la guson, kiu subtere kreskos. 2 ^ Ternukso.
aromata ciklo: fenilo, naftilo.

( Zaragozo, 0°51’U, 4 l °39’N).

arahant/o fa Homo atinginta la nirvanon.
arak/oz Y Orienta brando, distilita el

palmôvino, el fermentinta rizo au el sukerkano.

oleo, ~oleo. Oleo ekstraktata el ternuksa ~o, rica
©ar/oz. Mezurunuo por kampoj en la metra | je ~ata acido. ~ata acido ® C20H 4()O

sistemo (100 m2): rt,/7//~£>. ifir hektaro. j ternukso. ~onata acido ® C?0H32Oo, esenca
Ar ® En fbrmuloj, simb. de arilo. ; grasacido, antauanto de multaj hormonoj.
ara/o b G. { Aba) de grandaj Amerikaj papagoj

kun plumoj okulfrape koloraj. «SP kakatuo.
arab8o 1 Loganto aü devenanto de (A)~io: ~o

ne starigos tie siah tendonx. 2 (vs) Ano de unu el la
popoloj de ~io, Proksim-Oriento k N-Afriko, kiuj j
parolas la diversajn dialektojn de la ~a lingvo. ~a. j
Rilatà al la ~oj aü al (A)~io: la lingvo (el la
suda grupo de la semidaj lingvoj); la ~a civilizacio,
ornamstifo ; la ~aj ciferoj ( kontraste al la
Romanaj); £ la ( A )~a Ligo (komuna organizo de 21 ;
A/lingvaj regnoj); /4 la ( A )~a Maro (inter Afriko k
Hindio, 65°E, !5°N. Ontono )', la ~a dezcrto,

nsr

arakido (ternuksa
~o): a) radiko; b) :
tigo; c) folioj (kvar-
folieraj); c) floro; d)
maturaj gusoj sub-
teraj. BONNIER (1901).

duoninsulo. ~a gumo Gumo, kiun elsvitas la
trunko de diversaspeciaj akacioj, historié unue
kolektita en ~io. ~ata acido. ® Organika acido,
C5H,O05, troviganta en la gumo. ~ino ® (ark.) osr duramatro, piamatro.~ito Y Inflamo de la ~o.
= ~ata acido. A/ inozo ® Pentozo, C5H|0O5,
konsistiganto de la polisakarido de la ~a gumo.
(A)/vio, A^ujo. Granda duoninsulo, troviganta inter ! k a'rbustoj kun ofte dornaj tigoj, kun tre grandaj, du-
la Ru|a Maro, la Hinda Oceano k la Persa Golfo ! au tri-oble plume kunmetaj folioj k kun malgrandaj,
(45°E, 25°N ). c3f Satid -~io. ~jsmo 1 Esprimo j blanketaj floroj en panikloj arigintaj en umbelojn ; c.
propra al la ~a lingvo. 2 Movado, celanta firmigi la ; 40 sp-oj el N Ameriko, E Azio k Malajzio, pluraj
komunecon de ciuj ~oj. j kultivataj por ornamo.

arabesk2o 1 >̂ r Omama desegnajo, laü la araba i arame/o. Ano de semida gentaro, kiu fondis
maniero, konsistanta el reto da kunplektitaj linioj; i diversajn regnojn en Mezopotamio. ~a. Rilata al la
(0 tra la verda foliaro la suno desegnis sur la tero j ~oj: la ~a lingvo (grupo de la okcidentaj dialektoj

araknoid/o V (araclmoides) La meza meningo.

Aral/o. Interna maro en C Azio (60°E, 45°N).
arali/o ^ Ci. ( Aralia el ~acqj) de falfoliaj arboj

!
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semidaj, el kiu la kiasika igis la internacia ; tegolo) ; fingro~aj spikoj; helic~aj , kruc~aj
lingvo de la Pcrsa imperia administracio).

arane/o 1 b G. ( Araneus ) de artropodoj el la
klaso de ~oidoj, kiuj teksas reton el tie maldikaj, j fari definitivan ~on\ cfektive, tie laüdindaj ~ojt por
parte giuecaj fadenoj (DSP siIko 2 ), per kiu ili kaptas | tcni la popolamason sub la pantoflo!7 ; tro kara
insektojn kc. 2 ~ulo: li flustris al ~o en gia j por malkara tagmango7', de lia vivo ~o estas trinko
spinajo: vi instruas al mi elteni!7. diadema <vod j k mango7,; brila ~o de kongreso. 2 Organizita
Sp. de ~o / { A. diadematus) kun speco de btanka ; renkontigo, vojago, kongreso ks: turismaj ~oj. 3 E3
kruco sur la dorsa flanko de la abdomeno. ~a. • Konsento inter damagito k asekura kompanio pri la
Rilata al ~o(j): ( f) ~a insidemo. ^ajO 1 Reto kondicoj de damaga kazo. ~ajo 1 A Ciu el la
spinita de ~o: malnova sranko, plena de polvo k j diversaj manieroj fari vicon de k objektoj el aro de n
~ajoj. 2 (f) lo simila al ~a]o per sia rompebleco au ! objektoj (do konsiderante ankaü la lokon de la
komplikeco: hipokritulo, kies espero estas ~ajox ; ! elektita elemento): la nombro de ~ajoj estas n( n -
fiun Ci r^ajon da sistemoj dissiras la sola vorto : ; i )( /? - 2)... ( /? - A + l ). £§" kombinajo, permutafo. 2
Morto! z. ~oidoj. Klaso ( Arachnoidea ) de i © Ho, mekanismo, aparato, organo, instalajo, ~ila
artropodoj kun 4 paroj da kruroj, al kiu apartenas la | por plenumi difinitan funkcion au laboron, ekz. rega
ordoj de akaruloj, ^uloj, falangiuloj, skorpiuloj k.a.. | mekanismo: kasiga an malklariga ~a}o ( V servanta
^uloj. Ordo ( Araneida ) de ~oidoj, al kiu aparlenas por sekurigi telcfonsekreton en publika servo) ;
~o, tarantulo k.a. akvo^o. Argironeto. bird^oj. i regaliga ~afo (por reguligi difinitan funkcion de
Terafozedoj. dom^o. Vulgara kn de sp-oj de ; masino ks) ; teleindika , telemezura ~aJo (4-
tegenario, kiuj vivas en domoj. krab^oj. Grupo de i mekanismo, indikanta au mezuranta fizikajn grand-
~uloj (fam. Thomisidae ), aspektantaj kiel eta j | ojn, plej ordinare elektre, je laüvola distanco). 8®*

kraboj. salt^oj. Gmpo de ~uloj (fam. Sallicidae ), j aparataro. <vemaz. Volonté faranta ~ojn. ~igi.
kapablaj salti i.a. por kapti predojn au fugi. j Ricevi ~on: la cirkonstancoj ~igis tiamaniere, he

arang/i (tr) 1 Meti lau gusta ordo, en laugan ; mi estas nun devigata [...] z; sajnas al mi , ke la
pozicion : ~i cambron , litoir, ~i librojn en j cirkonstancoj ~igis felice7. al~iz. Adapti. ali~i.
biblioteko; polinomom la knabino en mm el la ; Meti en alian ~on. antaiwi. ~i, antau ol io au iu
pakafetoj orde ~is kelke da injanaj vestoj k ioni da ' alia povus interveni: tio estis antau^ ita trompa,

tolajoz. BSP dispozicii , ordomeli . 2 Prizorgi k ! mal^i. Meti en plenan senordon: mal~itaj haroj,
kunmeti la detalojn de afero, por kc gi povu okazi k j vestoj. konfuzi , malhelpi, perturbi. bankrot~0.
bone stati : kiu kacon ~as. tin gin mangasz; ~i ; Konkordato 2. daterwoS Maniero, en kiu datenoj
fetrinkadonz ; la urbestro ~a$ grandajn tagmang - ‘ estas ~itaj en meinoro au sur datenportilo. BS*

ojn7\ k kiel mi devos nun ~i la laboron?7', ~i j prepari 5. fior^o. Maniero, kiel ~i florojn en vazo,
eksperimenton ; granda institucio ~ita de regist- I bukedo ks: japana stilo de flor^o. foli~(ig)0 ^arojz\ estas ja tiel ~/7e /z; mi jam ~av, ke vi esta j La ~igo de la folioj, precipe de la lirnboj en la
sufice ma!granda7', (f ) la tuta homaro ^os siatt j burgono. vernacio. fraz^O A Maniero, kiel oni
religion vivon en égala maniero7', vi pavas aI vi ' ~as frazon. «ar vortordo. har^O. Maniero kombi k
felicon, kiel ajn malbela vi estas7", (abs) se Dio ne | ~i la hararon k la rezulto de tiu ago. uw frizo, buklo.
~os. lupo vin ne mangos7 , osr organizi , pretigi. j petal/^(ig)o La ~jgo de la pelaioj, pli spéciale
plenumi. 3 } ?£ Alporti al muzika aü teatra peco la j en burgono. cs71 estivacio. teks«̂ o. Maniero, kiel la
necesajn sangojn , por ke gi adaptigu al nova ; diversaj fadenoj estas interteksitaj: teks~o de drapo.
akompano, prezentado ks. iisr adapti. sin 1 Meti j tekst^O 0/ Maniero, en kiu leksto estas ~ita sur
sin lau taüga ordo: la du arrneoj sin kontrat7 la ; page. komposti, enpagigi. viv^O. Maniero, kiel
komuna malamiko7 ; observa pli da ordo: via j iu ~as sian vivon: aliaj moroj k viv~oj7. VOfWo.
lau milita maniero!7. 2 Meti sin en taugan , j Ordo, lau kiu vorloj estas metitaj en la frazo: logika,
oportunan staton : kiu konstante lokon sangas, ; efekta, harmonia, konfuza vort~o.

Ararat/o. Vulkana montaro en Turkic (44°20’E,

! floroj; plumer^aj, sraüb^aj ( aü belie~aj ) folioj.
: 1 Maniero, kiel io estas ~ita, aii ties rezulto:

z .; sin ~/ komfortc. ~a. ita.nemam sin ~as
~iginta kiel: skvam~aj , tegol^aj ( Vd skvamo. | 39°40’ N).

*0
tiWfiêL

1) araneo 1 : a) Plenkreskulo de diadema ~o sur sia ~ajo, kaptanta predon; b) nesto.
2) araükario : a) arbo; b-c) Araucaria excelsa : b) juna folia soso ; c) matura folia soso; c) maturaj
folioj; d-e) A. bidwilii: d) apekso de folia soso; e) konus-skvamo k semo (kunigintaj). CF (a) k DJ (b-e).
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Aras/o. Urbo en la N regiono de Francio, fama
en Mezepoko pro siaj murtapisoj ( 2°46’E,
50°17’N).

araükari/o 4* G. { Araucaria el ~acoj) de altaj,
plejparte dioikaj koniferaj arboj kun tipe verticilaj
brancoj, kun dense spirale sidaj folioj k kun
globformaj konusoj; 18 sp-oj ei la S hemisfero,
pluraj pororname kultivataj. agatido.

arb/o 4* Multjara ligneca planto kun generale
nur unu cefa tigo, kies nuda bazparto estas nomata
trunko, kiu supre dividigas je pli-malpli larga
brancaro (inr krono, kanopeo): maturstadie altas
pli ol 7 rn k iuj atingas pli ol 100 m (csr ~eto ,

~ego) : kverko, platano, pomujo estas ~oj ; ~o
krakanta yenton ne limas1', fleksu ~on clum gia
junecoz; ÜH la de vivo, la de sciado. nsr
arbuslo. Judea ~0. Vd cercido. Rilata al
~o(j): strukturo. ~ajO. Dehakitaj au delalintaj
~oj au arbustopartoj: bruligi ^ajon. m- lignajo.

<v»aro 1 Densa aro de ~oj, kovranta pli-malpli
largan areon. 2 Tiu areo mem (~ejo): en varmega
tago mi amas promeni en ~aroz: pro multe da ~oj,
li ~aron ne vidasz (kapablas vidi nur la detalojn, ne
la tuton). KST bosko, forsto, kopso , abiaro ktp.

~arigi, ^arizi. Priplanti per ~aro: ^arigi la nud-
ajn montojn. ~ariStoz. Forstisto. ^ego. Grandega
~o (ekz. sekvojo). ~ejo = ~aro 2. ~eto. Mal-
granda, malalta ~o (ekz. bigarado). ~etajOz (evi)
= arbusto au vepro. ^etajaro2 (evi) = veprejo au
makiso. ~isto. Metiisto, kiu kultivas ~ojn k
arbustojn. ~ologio. Science pri ~oj k arbustoj.

cef^isto. Estro de forsto.

kun pli-malpli plataj folioj (kontraste kun pingl~o).
frukt~0. ~o, kultivata por siaj mangeblaj fruktoj,
ekz. ceriz^o, pom~o, fig~o ks. galeri^aro =
river~aro. krist̂ O. Pingl~o, uzata por kristnaska
festo. ew abio. glan/vo = kverko. mar~oj 8 Ordo
{Gorgonaria ) de koraluloj, kun pli-malpli grandaj,
~oformaj skeletaj aksoj. mastik^o. Lentisko.
melorwo. Papajo. parwo 4* 1 (ss) ~o (ordinara
artokarpo) kun profunde lobaj folioj k kun ovoidaj
au globaj fruktoj (kunmetaj sajnfruktoj) ofte c.
40cm longaj k 25cm largaj, kun faruneca enhavo;
hejma en C Malajzio k Melanezio, kultivata en
multaj tropikaj regionoj por fruktoj kutime mangataj
frititaj. 2 (vs) pan~o l k parencaj ^oj de la g.
artokarpo, kies fruktoj estas same mangataj kiel tiu
de pan^o I . use jakvo. papili~0. Budleo.
pingl~o. ~o, kies folioj estas pingloj 3 .
pluv~aro 4* v Pluvegeja ~aro de la intertropika
zono, eksterordinare rica je sp-oj de plantoj, i.a.
~oj, lianoj k epifitoj. river^aro 4* # ~aro,
kreskanta laü longe de rivero. tulip~0. Liriodendro.
vaks^O. Miriko. vorrwo. Vomnuksa skrikno.

arbalest20. Speco de pafarko, strecata per risorto
k provizita per ligna fusto, por direkti la sagon.

arbalesto.

arbed/o (evi) 1 = trunkarbusto. 2 = tufarbusto.
arbitr/a. Tia, kc gi dependas de la sola volo,

^ pra^aro. Neniam ekspluatita k ! emo au kaprico de iu: ~c/ ago, regulo, povo; tio
/ de nememorebla tempo ekzist- | estas ~a decido', ciuj vortoj de Volapiik estis
pM* anta ~aro. virga. re^arigi. j elpensitaj7-. ~(ec)o. Eco de io ~a: ni protestas
fer ^ Planti novajn ~ojn en loko, konlraü la ~eco de tiu malliberigo.
? » * kie antaüa ~aro malaperis.

»ar reforstumi. sen~a. Tia, | farita de ekstera( j) persono( j) , interkonsente
ke en gi ne estas ^oj. j elektita( j) de la diskutantoj: ciu internacia
sen^igi. Detrui la ~ojn i mcdkonsento devus esti finita per nsr mediacio.

jjSjtju- de regiono. bUter~o. 2 *5 Tuto de la agoj de tiu, kiu oficiale zorgas pri
Butera maduko. frag^O. la respekto de la reguloj en sporta konkurso, matco

HBÉ ^ Arbuto. flam /^o. Rega ks. ( tr ) Mcti finon al diskuto per ~o: ~ /
SWLBL. deloniko. foli^O. -̂o konflikton socialan\ ne ekzistas inter ni ~anto, kiu

povus meti sian manon sur nin anibaCiz. ^anto,

arbitraci3o 1 dz Decido pri ia grava diskutajo,-\-Tt
-'2

~iStO: Tiu, kiu ~as: internacia ~anto.
arbitrag/o £ Spekulacia operacio, kies bazo

estas elpvofiti la kurzodiferencon de valorajoj

trunkarbusto tufarbusto
(2-7m ) (0,5-4m) arbusteto

(malpli ol
0,5m)

arbeto
t 6-8m

arbego (gis 100m) arbo (c. 8-50m ) ;

arbusto vs
(malpli ol 6-7m)

arbo vs ( pli ol 6-7m alla )

arbo k arbusto
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(valorpaperoj, akcioj, devizoj, valutoj ks) en j ~eta. lomete ~a: la ^eta funio en la Crookcs-tubo.
diversaj merkatoj, por havi netan profiton per aceîo- | 'V'igi. Meti en ~an staton: ~igi cindrigitan

precipitajon :; la forno estis ~igita treege7. ns5 hejti.
arbust60 Ligneca planto malpli alta o! arbo ! îlo. Inkandeska mufo. alp^O. Rugigo de ia altaj

(de 0,5 gis 6-7 m) sen ( tuf~o) au kun { trunked) j pintoj de Alpoj tuj post la sunsubiro. seks~0.
malalta trunko (ne pli ol 0,5 m). o®5 arbcto, staüdo, Perioda fiziologia impulso, kiu instigas la mamulojn
ve.pro. ~eto. Tre malgranda (malpli ol 0,5 m (ekz. cervoj, kaproj) kopuli. vw amoro. — oestro.
alta), ofte tufa, kun brancoj malsupraparte lignecaj k
daüraj, supraparte herbecaj, ekz. empetro, kaluno, cikoniformaj, kun longaj, maldikaj kruroj k kolo,
vakcinio. sub~o = ~eto. trunk^o. ~o de 2 gis kun granda, pika beko, vivantaj ce marcoj k riveroj.
6-7 m alta, kun distingebla trunko, ekz. alaterno, gruo. ~edoj. Fam. (Ardeidae) de cikoniformaj
bukso, nigra sambuko. tuf/^o. ~o generate 0,5-4 m birdoj, al kiu apartenas ~o, nokt^o k botauro.
alta, sen distingebla trunko, debaze disbranciganta k egret^O. G. (Egrctta ) de birdoj parencaj al ~o; iuj
sekve pli -malpli tufa ; ekz. berberiso, cisto, sp-oj, i .a. la eta egret~o, portas egreton : eta
frambujo, ligustro, ribo, ulekso. vezik'vO. Koluteo. | egret^o (£. garzctta), granda egret~o (E. alba).

arbut/0 1 4r G. ( Arbutus el erikacoj) de ! nokt~0. G (Nycticorax) de du sp-oj de mallong-
da ü rafoliaj arbetoj k trunkarbustoj kun elipsaj, kruraj ~edoj, i.a. N . nycticorax, kosmopolita, kun
ledecaj, integraj au dentaj folioj, kun klosformaj, nigra k blanka plumaro k kun longa, penda egrelo.
blankaj floroj en panikloj k kun fruktoj (beroj)
globaj, rugaj, veruketsuprajaj, mangeblaj. SIN. SE de Belgio: la arbaro (5°E, 50°N).
fragarbo; 14 sp-oj el U Europo, Mcditeranea
Regiono k NU Ameriko. 2 Frukto de ~o / . SIN. metamorfa, fendiganta en platajn tavolojn, uzatajn

hero. ~ujo. ~o /. <̂ bero. ~o 2.
arc/o 1 Frota ekscitilo por kordvibrado,

vendo. vs? agioti, spekidi..

arde/o b G. (Ardea) de vadbirdoj el la ordo de

Arden/oj. Montaro en la partoj NE de Francio k

ardez/o 1 © Petro fajne kristala, malforte

i.a. por fari tegmentojn: estas blngriza. vs? skisto,
filitp. 2 Tabuleto, pasintece el ~o, uzata de junaj

konsistanta cl maldika ligna stango. laiilonge de kiu j lernantoj por skribado per kreto au speciala krajono.
estas fiksita fasko el cevalharoj au alia materialo, ] vsrgrifelo. ~ejo. Mino, el kiu oni elbakas ~ojn.
strecita ekde la pinto gis la kalkano: per unu tiro de : are/oz 1 Parto de la tersurfaco, konsiderata el
r̂ o\ se vi prenis la violanon, prenu ankaü la ~onz\ j aparta vidpunkto: la inundo kovris milhektaran
(f) vihris mia kora sub la ~’ K . 2 Horizontala I ~o/?; alteriga ~o. vs? lereno, kanipo. 2 © Surfaca
frota parto de kurentodeprenilo, uzata ce elektraj | amplekso: ~o de muro, kversekca ~o de akvotubo;

nela r^o de aerodino\ surfacamplekso. 3 A a)
ard3i (ntr) 1 Esti varmega gis koloro generale I Grando de surfaco: la de cambro, dc fenestw, la

ruga au blanka: en eleganta kameno ~is karboj7', eu j de sfero kun radiuso r estas Anr2. b) (pli
iu povas marsi sur ~antaj karboj? x\ ~as fera \ generale) Dudimensia amplekso de aro. vs? longo,
stango en la fajro; hovo (bronza), en kies ~anta | volumeno. 4 67 Kompostareo. vs? longo 3 .
veniro la homeco rosligasz; cinj skribitaj literoj j kompost^o 0/ La parto de pago; okupita de la
momente ek~is, k malaperis en la flamo7'. vs? fa jri, j prcsitajo; kvarangulo, interne de kiu devas lokigi
flami. 2 (f) Esti tre pasia, ekstreme viveca, fervora: j ciuj pressignoj. SIN. areo 4. serv^O V 1 La M>
ski] ~antaj okulojz; febra volo ~as en lia] vejnoj; j cirkaü centralo, en kiu la stacioj de la abonantoj de
interna koiero, go jo ~is sur iiaj vangoj’, al li j la centralo trovigas. 2 Tin ~o cirkau sendostacio, en
tutprave si ~is kolereG. vw boli. ~a 1 Varmega: ~a | kiu oni povas kontentige ricevadi ties signalojn.
forno7-\ rugr^a,blanket drato de inkandeska lampo\ j tip^O = areo 4. traf^O Efika ~o por disjetado.
© ~aj nuboj. 2 Tre fervora. pasia: mi ebriigos via
per miaj ~aj kisojB\ ~a cevalo: ~a atakcy, homo ~a \ duondaura-foliaj, monoikaj arboj (palmoj) kun
en la diskulado\ ~aj deziroj. ~o. Varmego: oni ne \ maldika trunko, kun plume kunmetaj folioj k kun
povis client la ~on de la fajro: (0 // elversis sur lin rugaj au orangaj fruktoj (beroj) unusemaj; c. 60 sp-
la ~on de sia kolerox. ~ajO. lo ^anta. ^ego. j oj el Hindio k Malajzio. i.a. katecu~o. ^acoj.
Ekstrema ~o: kiu el ni eltenos ce la eterna ~ego? x. j Fam. ( Arecaceae = Palmae) de unukotiledonaj

; plantoj— arboj, arbetoj k sen-tigaj plantoj (ankaü
i malmultaj lianoj) — monoikaj. dioikaj au pqligami-

aj, kiuj sur pli -malpli alta , senbranca trunko
(kelkfoje nula) portas aron da grandegaj, mane ail
plume clivida j folioj k infloreskon el 3-nombraj
tloroj; precipe tropika k subtropika fam. de c. 2650

; sp-oj el 203 g-oj, ekz. ~o, feniko, kokoso. SIN,

| palmoj. 'vnukso. Frukto de kateciwo. kateÔUM).
| Sp. de ~o ( A. catechu ), arbo el tropika Azio, kun
; maldika trunko k orange rugaj, ovograndaj fruktoj,
; kies adstringa semo estas uzata por katecuo 2. SIN.
i katecupalmo. — betelo, katecuo 2.

1) arbuto : a) tigo; b) folio ; c) floro ; c) fruklo j aren/o 1 Ebena loko, en la centro de cirko,
( bero) . M. 2) ardeo.

\

trakciiioj. — troleo, pantografo.

arek/o G. ( Areca el ~acoj) de da ü ra- au

i rezervita por bataloj au ludoj: la gladiatoroj eniris



107 argentoarenario

en la ~on.2 (f) Kampo de agado au de idea batalo: potista, refraktara ~dometoz; malbelaj ~hotaj
eniri en la politikan ~on\ Orientlandoj farigis la stratetojz. 2 La responda sedimento. SIN. ~a
~o de la grandaj potencoj. sedimento. ise koto, silto, tew. ^a. Farita el ~o:

arenari/oz 4* G. (Arenaria el kariofilacoj) de polo k kaldron el kupro K ; ~aj vazojx , tegoloj ,
malaltaj, unu- au plur-jaraj herboj kun generale grundôj; ~a sedimento (SIN. ~O 2). ~aj mineraloj.
blankaj floroj k kun ovoidaj kapsuloj postdehiske Konsistigaj mineraloj de ~oj, folisi!iciatoj,
sesdentaj; c. J 50 sp-oj el la N hemisfero. pluraj konsistantaj el tavolo de kvaredroj, tavolo de okedroj
multe uzataj en rokgardenoj. k eventuate ankaü el unu kroma tavolo de kvaredroj.

areol/o 1 V If Mallarga areo cirkaü punkto au kaolino ~ajO. Objekto farita el ~o. cr fajenco,
centro: la ~o de akno ; ~o de mamo ( areola majoliko. ^petro, ^stono ® Koheriginta petro
mammae; iom pigmentita cirklo cirkaü la cico); j samkonsista kiel ~o. bak~o O Terakota ~o.
de Luno. 2 4* a) Ligneciginta dikajo, cirkaüanta la j fajr~0 © Samoto. fuWo. ~o, servanta al fulado 2. .

rondajn interrompojn en la muro de la trakeoidoj de kalk^O = marno. pot'vO. Speco de grasa ~o,

la gimnospermoj: ~aj trakeoidoj, —+ toro. b) spéciale uzata por potoj ks : pot~aj tuboj.
Kusenforma eîemento de la tigo de kaktacoj, el kiu arginin/o ® Aminacido, H 2 N-C(= NH)NH-
kreskas dornoj, haroj, glandoj, tigoj k floroj. c) | (CH2)3 CH(NH^)-COOH, unu el la 20 cefaj amin-
Generale plata k plurangula e îemento de la talo de ! acidoj de la proteinoj, esenca por la homo; simb.:
multaj krustecaj likenoj. ~a. Rilata al areolo: V i Arg.
~aj glandoj (gl . areolares ; sebumproduktantaj
glandoj cirkaü la ~o de mamo).

areometr1o Instrumento, bazita sur la ovojn en nesto.
argironet/o b Araneulo (unuspecia g. Argywneta

aquatica) y vivanta en sensala akvo, kie gi teksas
Areopag/oz X Supera tribunalo en antikva klosforman logejon, kiun gi plenigas per aero. SIN.

Ateno. (a)'N'O (f) Autoritata jugantaro.
Ares/oo Helena dio de la niilito. isr Marso.

arest/i (tr) Per lega au polica aütoritato atommaso 39,95. . 2 Nobla gaso, ekzistânta en tre
kapti iun, por tiun malliberigi k eventuale transdoni malgranda kvanto en la ter-atmosfero.
al jugado: ehriulon, suspektaton, steliston; H argona üt/o G. (Argonauta ) de okbrakaj
estis ~ita de Gestapo ; oui liherigis la ~itojn. cefalopodoj kun papereca selo sekreciita de la~(ad)0. Ago de liu, kiu ~as: decidi la ~on de j brakoj, vivantaj en varmaj maroj. $£* naütilo, polpo,
komplotanto', preventa ~ado antaü la tempo de la sepio.
manifestacio. ^ejo. Ejo, kie ~itoj estas provizore Argonaut/oj O Tiuj helenaj herooj, kiuj, sub la
tenataj, antaü ilia apero antaü enketisto au tribunalo. gvidado de Jazono, iris konkeri la Oran Saffelon.

pnneambro. ^isto. Polica au jugeja funkciulo, argument/ i 1 ( ntr) Prezenti ~ojn ; provi
demonstri per ^oj : Hi senfine ~as, k neniit

Arg/o X La cefa urbo de ~olando (22°43’Ev, konvinkas alian\ batanto povas batato devas
37°37’N). ~olando. Antikva regiono en NE parto silenti 7-. BST diskuti , rezoni. — kqntesti. 2 (tr)
de Peloponezo. Prezenti ion kiel ~on: Hi ~as Han nescion pri la

argan/o 1 Metala carpentajo, portanta la faktoj\ oni- povas proponi forigon de la artikolo k de
la akuzatiyo, riante, ke ekzistas lingvoj, kiuj vivas

argiop/o b G. ( A. argiope ) de araneuloj, kiuj
teksas grandan, vertikalan araneajon k sirnias siajn

hidrostatika principe, k uzata por mezuri la denson
de likvo.

akvoaraneo.
argon/oz (K) 1 Eîemento, Ar, atomnumero 18,

komisiita por la ^oj.

drilegon de naftosakto. 2 (evi) = gruo 2.
argani/o 4* G. ( Argania el sapotacoj) de nur tre bone sen iliz. KT pntvi, preteksti. 1 Rezona

unu sp. { A . spinosa) el Maroko, daurafolia, doma pruvo, prezentata en diskuto: se niaj ~oj estas
arbeto kun tre malmola ligno,

'uzata en lignajarto, k gustaj, akceptu ilin, se ili estas malguslaj, forjetu
kun verda bero, en formo de granda, pintfina olivo, ilinz\ cn pro tio liaj ~oj perdus sian valoron?z\ la
enhavanta tre malmolan semon k liveranta oleon ~p/, per kiuj oui kontraü ci tio batalas [...]z; refitti

~on ; ~o «ad hominem» ( per kiu oni profitas de la
argemon/o G. ( Argemone el papavacoj) de aparta persona karaktero au situacio de la

plantoj — unu-, du - k plur- jaraj herboj k unu oponanto). 2 A Eîemento, por kiu funkcio estas
tufarbusto :— enhavantaj flavan a ü orangan difmita; variablo, de kiu funkcio dépendus. 3 A (pp
iaktosukon, kun profunde lobaj, pintapeksaj folioj, kompleksa nombro z ) Nombro t , tia ke z = re 1' por
kun blankaj, fiavaj au bluetaj floroj k kun dornaj j iu r 0 (oni tiam skribas t = arg z). ~ado.
kapsuloj; 23 sp-oj el Ameriko k Havajo, kelkaj j Rezonado au diskutado metoda per ~oj: ~ado pri

io. ~aro A La aro de ciuj punktoj, kie funkcio estas
difmita. inter^o, kontraü/^o. cs3 kontestado.

Argus/o O Centokula giganto: (0 H , kiu havas
la cent okidojn de ~o, por elserci makulojn sur sia
frato! z.

argent/o (K) 1 Eîemento, Ag, atomnumero 47,
atommaso 107,87. 2 Metalo brila , blanka , ne

kompareblan kun olivoleo.

kultivataj por ornamo.
argentan/o = argentano.
Argentin/O. S Amerika regno, inter Andoj k

Atlantiko (Bonaero, 58°22’ U, 34°36’S). ^ano.
Loganto en ~o.

argil/o © 1 Sedimenta au rezidua petro tre
etgrajna (0,004-0,002 mm), ofte en formo de glueca,
knedebla tero, konsistanta el au precipe el ~aj
mineraloj: brikoj el kruda, bakita ~o; kalcinita,

oksidiganta en la aero: purigita en tera fandujo
k sepfoje refanditax\ forigu de ~o la almiksajonx ;
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~odona grundo ; (f ) via farigis skoriox.
argentano. 3 55 Blanko. '̂ a 1 Konsistanta el
au entenanta ~on : ~a kniero , teleraro ; ~aj
moneroj; ra /zy; klorido (AgCl); ~a nitrato
( AgNO ?, medicine uzata) ; bromido (AgBr,
uzata por fotografaj paperoj k filmoj). 2 Havanta
ian econ. aspekton de ~o : sonoro, brilo ; j
knahina ~a rido.3 Duaranga, same kiel ~o rilate al i
oro: la tempogo ; /« période de la latino
literaturo (post la Augusta); parolo estas
c>ra la silenfo. ~i (tr) 1 Surtegi per maidika tavolo !
da ~o: ~ita vazo. 2 (f) Fari ion aspekta kiel ~o: la j
luno rsfis la tegmentojn. ^ismo If Toksigo pro tro 1
longa uzo de nitrato. ^umo © Argentano.

argentan/o © Alojo el kupro, nikelo k zinko. j
imitanta argenton. SIN. argentumo. uar alfenido.

argirol/o Y Argenlo en koloida stato, uzata kiel
antisepsajo.

arh ... Sercu ark ...
arhaism/o. Arkaismo.

arhaj/az = arkaika. !
arhitektur/o. Arkitekiuro.

CDarPoJi 1 Kantmelodio. 2 Solo en opero.
@ari/az= arja.
Ari /o . Kristana teologo ( Arius, 280-336).

~ano. Adepto de —o. ^anismo ‘Q* Doktrino de j
anoj, la ü kiu la Filo ne estas samsubstanca kiel la |

Patro, do ne estas mem Dio. vw Socino, unitariismo. j
Ariadn/o O Filino de Minoo k Pazifao, forlasita j

de sia amanto Tezeo. sed konsolita de Dionizo.
arid/a 1 * ( pp klimato) Tre seka, dezerta ; (pp

grundo) Mall'ekunda pro troa sekeco. nsr senarba,
dezerta, stepo. 2 (f ) Malsentema, sensenta.

arier/o. La malantaüa pario de armco, (acmento
ks. —+ regarda , ^ulo *5- En futbalo, liu, kiu \
apartenas at la tria linio de la teamo; en aliaj sportoj
(rugbeo, hokeo, akvopilko ks), liu, kiu pozicias
kutime plej malproksime de la kontraua teamo. SIN.
defendanto.

Aries/o = Safo 4 k 5. unua punkto de ~o =
ekvinoksa punkto.

CDaril/o 4t> Ekstera kovrajo au alpendajo de iuj
semoj, ekz. la intense ruga, karneca kovrajo sur la j
semo de taksuso au de evonimo.

@ aril/0 (£) Generala nomo por aromala radiko, j
C6H5- ktp; simb. en formuloj: Ar.

Ariman/o 0 La principe de la Malbono, en la j
zoroastra religio. £§-’ Ahura-Mazda, Satano. [

Arion/o. Helena lirikisto; la fablo de k la |
delfeno.

Ariost/o. Itala poeto. autoro de « Rolando |
freneza» (L . Ariosto, 1474-1533).

arist/o 1 V Palpharego sur la antenoj de kelkaj
dipteraj insektoj. 2 Rigida. fadenforma plilong-
igajo au alpendajo sur la apekso au ekstera flanko
de brakteo au de alia organo: ~o de akeno, glumeto,
folio, sepalo.

Aristark/o. Helena kritikisto, fania pro sia
justeco (3a je a.K.).

Aristid/o. Helena vira nomo, i.a. de Atena
regnestro (5a je a.K.).

Aristofan/o. Helena komediverkisto (c.
445-385): la «Nuboj» de ~o eligas torentojn da
moko k da gajecoz.

aristokrat 1 © . Homo, kiu apartenas al la
nobefaro au al la privilegiita(j) klaso(j): la sento de
hereda ~o koncerne krudan kampulonz\ (f ) la teo-
filozofio /aras el siaj adeptoj la ~ojn de la gusto.
RIM. konsideras sin apartenanta al elito; nobelo
estas nur posedanto de titolo. ~a. Inda je ~o: ~a
balancado de la kapoz: viaj konatoj estas homoj
kitn la plej ~a kondutoz; (f) interne staris limite da
fiermienaj, ~aj florojz. ^aro 1 © La plej alta
socia tavolo en sklava k fe üdisma regimoj: la
princo estis skeptikuh>, kiel membra de la plej alta
~araB. 2 Aro de la malmuitaj personoj eminentaj
en ia rilato: la ~aro de la beletro, de la arto, de la
diplomatio. ^eco. Eco de ~o: U deturnis sin km
ia plej aroganta ~eco. ~i80 1 L Regimo, en kiu la
regado apartenas al la ~aro. 2 (evi) = ~aro.

aristoloki/o G. { Aristolochia el ~acoj) de
plurjaraj herboj k lianoj kun simplaj, ofle korformaj
folioj, kun floroj havantaj korolaspektan kalikon
malsupraduone kurbe tubforman, supraduone
langetforman, k kun fruktoj (kapsuloj daürete karn-
ecaj) ofte balonformaj; c. 120 sp-oj el la mezvarmaj
k tropikaj regionoj de la Malnova Mondo, pluraj
porornarne kultivataj.

AristOtel/oz. Helena fiiozofo, kiu i.a. fondis la
logikon (384-322). (a)/s,ismo. Doktrino de ~o,
precipe disvastigita en Mezepoko. csr platonismo.

aritenoid/o ¥ { cartilage arytenoidea ) Nomo de
la karlilagoparo, kiu formas parton de la laringo.

aritmetik 1 o A Branco de la matematiko, kie oni
studas entjerajn nombrojn k operaciojn sur ili.
nombroteorio. ^a Rilata al ~o: ~a vice , ~a
meznombro. ~ ilo S Parto de komputilo, kiu
plenumas ~ajn operaciojn. vw regilo, organo,
procesoro. îsto. Specialisto pri ~o.

Arizon/o. Gnu el la staloj de Usono (112°U,
35°N).

arj/a. Rilata al la antikvaj triboj k lingvoj de tiuj,
kiuj igis la persoj k la hindoj. ~anismo I
Pseüdoscienca teorio, bazita sur la tri poslulatoj, ke
ekzislis ~a raso, ke gi estis supera al la ceteraj, k ke
giaj nunaj reprezentantoj estas la germanoj.

ark/o 1 A Parto de eirklo au de alia kurbo:
~sekundo ( l /3600 de grado): ~olongo. 2 A (pp
angulo) Nombro esprimanta la grandon de angulo
per la ~olongo sur koncerna eirklo kun radiuso l.

radiano, sinuso. 3 Objekto havanta tian
formon: ~oj de kroketludo\ ~oj de selo ; ~oj de
laübo , fari ~on cl iuz (instrui al li/si gentilecon);
(f) mallumaj ~oj aperis sub la okuloj, kiuj kavigisz;

~o

!

1 ) arilo CD de taksuso (dekstre: laülonga sekcajo): |
a) -o; b) semo. Be. 2) aristo : du~a spiketo de ;
aveno { Avena sterilis) .
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la venka ~o de Sia nigra brovo; mian ~on (cielan)
Mi metos en la nubonx. 4 = lum~o. 5 Paf~o:
streci sian ~on: (f) tro streci la ~on (tro postuli);
havi du snurojn al sia (plurajn rimedojn por
sukcesi). 6 jfljj Kurbo, laü kiu estas kreita volbo au
lintelo: de fenestro, de volbo; ~o duoncirkla,
segmenta, elipsa, kothansa, triloba, hafa, kiIforma ;
apoga , desarga ~o ; triumfa ~o. —* gotika ,
romanika. 7 ¥ Nomo de diversaj anatomiaj
elementoj en formo de —o: aorta brova, puba,
ripa ^o; la dentara 8 }, Ligaturo. 9 A Super-
signo kun la formo de ~o. cs* cirkumflckso , ligafo,
diftongo. ~a. Havanta formon de ~o: ¥
ligamento de pubosto. ^ajo 1 jf? Konstruajo en
formo de ~o, baziganta sur du firmaj punktoj,
kolonoj, pilieroj ktp: la forta Majna ponto kun giaj
dek tri ~ajoj; jeti ~ajon inter du muroj. kl (ark.)
Volbo. A/eco. Kurbeco de io ~a: la ~eco de
lumbo, de instepo. 'v-igi. Doni formon ~an al io:
r^igi la vertebraron ; ~igi bastonon, brancon.
/visto 1 Militisto, kiu batalis per ~o. 2 Sportisto,
kiu praktikas sagjeton per ^o. apog^o
Duon~o, kiu portas oblikvan premforlon flanke de
volbo de navo k peras gin al piliero staranta ekster
la konstruajo: la gotikaj katedraloj estas karakteriz-
ataj de sistemo de radiantaj apog^oj. balancée).
Unu el la kurbaj stangoj, sur kiuj balancigas lulsego,
lulilo ks : malalta braksego sur balanc~ojz.

ciel^o. Sepkolora ~o sur la cielo kontraüflanke
de la suno, formiganta pro la reflekto k difrakto de
la sunradioj en la pluveroj: kiel la aspekto de
ciel~o, kiu montrigas en la nuhoj en tempo de
pluvoz; cielr^a truto. — iriza. lurrwo Konlinua
luma malsargo de elektro trans izola medio, plejofte
akompanata de parta vaporigo de la elektrodoj.
lun^O Vd luno. paf ~o Portebla batalilo,

konsistanta el fleksebla stango k snuro alligita al
giaj du finoj, uzata por jeti sagojn. SIN. ~o 5.
pint~o. ~o, konsistanta el du samspecaj kurboj,
kiuj renkontigante formas ce la supro akutan
angulon: la pint^o karakterizas la gotikan stilon;
pint~aj fenestroj de la magistratejo7. — ogivo.
rond~0 »|~o en formo de duoncirklo, karakteriza

A

de la romanika stilo. sel^O. Ciu el la du ~oj, kiuj
formas la armaturon de selo k estas kunigitaj per du
lignaj latoj. sinus ô A La inversa funkcio de la
sinuso (same pri kosinuso, tangento k kotangento).
triumf ~0 jf î Granda ~ajo, ofte en formo de
pordego, konstruita por honori triumfanton au
venkinton: la triumf~o de Tito en Romo, de la
Stelplaco en Parizo. vest̂ O. Ilo en formo de ~o,
por bonorde pendigi jakon, bluzon, mantelon ks.

arkad10 jj|} Ciu el la serio de arkoj, subtenataj de
kolonoj, formanta pasejon ks: sub la ~oj, kie la
nobelaro kolektigas por karnavalaj sercojz; la ~oj
de strata Rivoli en Parizo; blinda (nura omamo,
reliefe masonita sur fasadmuro).

Arkadi/oz 1 Antikva montara regiono en la
centro de Peloponezo (22°E, 37°30’N). 2 (f ) Ideala
pastista paradizo. 3 cf Literatura skolo, karakteriz-
ita de konvencia trosato al naturo k simpleco.

arkaik3a . Malnoviginta k ne plu en uzado
(precipe pp vorto, esprimo).

arkaism8o 1 Vorto au esprimo ne plu uzata en la
komuna lingvo: kun la tempo la formo nova iom
post iom elpusos la formon malnovan, kiu farigos

z. 2 éf Intenca imilado de malnova stilo,
revivigo de malnovaj vortoj.

arkan/o 1 © Sekreta instruo au rito, rezervita al
inicitoj. 2 Taroka karto: majora ( unu el la 22
simbolaj bildoj), minora ~o (unu el la ceteraj 56
kartoj). 3 (0 Sekreto, mistero. — kripto.

Arkansas/o. Unu el la statoj de Usono (92°U,
35°N).

(Darke/oz 21 Lau legendo, reprilaborita en la
Biblio, la sipo konstruita de Noa, por savi el la
diluvo sian familion k ciujn specojn de bestoj. ~a.
Rilata al ~o: A ~a funkcio (Vd funkcio ).

@ arke/oj Prabakterioj.
arkean/o © La unua tempodividajo de antaü -

kambrio, iam taksita kiel periodo. cS’ proterozoiko,
hadeano.

arkebuz/o Î Malnova formo de fusilo, kiun oni,
por la uzo, devis apogi sur forko aü tripiedo. —>
muskedo, pafilo, arbalesto.

arkegoni/o ^ Inseksa reproduktorgano de la
briofitoj k vaskuiplantoj, tipe konsistanta el botel-
forma celaro entenanta gameton (B^ oosfero ), sed
tre reduktiginta ce la semplantoj.

arkeolog3o. Fakulo pri ~io. ~\3o. Scienco pri
la monumentoj k artoj de la antikva epoko:
prahistoria ~io.

arkeopterig/o G. ( Archaeopteryx ) de
primitivaj birdoj, kun parte reptiliaj trajtoj ( i.a.
dentoj k skvamoj), kiu vivis dum la supra jurasio.
'vOformaj. Ordo ( Archaeoplerygiformes ) de
fosiliaj birdoj, la plej malnova birdo konata.

arkeozoik/o = arkeano.

r^ jQ

1-3) arko. 1 ) 6: a) duoncirkla ~o ; b) korbansa
~o ; c) pint~o ; c) hufa ~o. 2) arko. paf~o. 3)
triumf~o.
4) arkegonio de briofito (maldekstre: ne matura;
dekstre: matura). a) kolo; b) ventro; c) oosfero
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arketip/o 1 O Eterna ideo, modèle de la estajoj. aikrocigas al vestajoj pro hokformaj brakteoj; 11 sp*

2 A Originalo, sur kiu oni kopiis la ceterajn oj el Eüropo, Azio k N Afriko, el kiuj lapo.
mahuskriptojn. 3 H* Psika nekonscia strukturo,
herede ricevita, povanta manifestigi per tipaj j okulfrape koloraj. i.a.: bruna ( A. caja) ruga,
simboloj, el kiu fontas sentoj, pensoj, imagajoj k i blanka k nigra ; nigra ~0 ( A. villica ) flava, nigra k
energio. K&* pratipo.

arkti/o 1 b G. ( Arctia) de noktpapilioj, grandaj

blanka. 2 = arkteo.
arki/ = cef/: ~ fj-iponoj7-; ~angelo; ~diakono. | arktostafil/o ^ G. ( Aretostaphylos el erikacoj)
Arkilok/o, Arhiloh/o. Helena ,satiristo de la 7a j de arbustetoj, arbustoj k arbetoj kun simplaj, ledecaj

jc a.K..
^ | folioj, kun blankaj au rozaj floroj en apeksaj

arkimandrit/o. ij* Eslro de monahejo, en la ! grapoloj au panikloj k kun fruktoj (beroj) globaj,
i karnaj, c. I cm diametraj; c. 50 sp-oj ei Eüropo, N
| Azio k N Ameriko; iuj sp-oj kultivataj por ornamo
j au uzataj por medicino. SIN. ursuvo.
i Arktur/o X Orangeta cefstelo (a Boon’s) en la
| konstelacio Bovisto, unu el la ses plej helaj steloj.
| arkus/o (evi) = arko 2.

arkipter/oj b ( ark.) Grupo (eksa ordo arleken/o (anka ü maj. ) Gaja burleskulo,
Archiptera ) de insektoj, kiu ampleksas i .a . la J origine rolulo en la itala komedio, konebla persia
efeinerojn, odonatojn, pedikojn, termito]n.

arkitekt3o. Tiu, kiu profesie sin okupas pri la
konstruado de domoj, pregejoj, palacoj, slaeidomoj j Kolombino. ~i (ntr) Dil i mallertajn sercojn, ridigajn
ktp, farante la planojn k direktante la laboron : Le j stultajojn : penu placi al si , sed ne esta
Corbusier estis la unua el la vere modernaj ~oj; (f) i serioza B. v-W afekti, petoli. ^ajo. Ridinda, intence
la rsj-o de la universo (Dio) ; // estis la de sia mallerta diro au ago.
propra rico. garden^o. Tiu, kiu profesie desegnas Arlez/o. Provenca urbo, fama pro la restajoj de

Romanaj monumentoj (4°38’E, 43°40’N).
arm/i ( tr) 1 Provizi per bataliloj, por ataki au

defendi: la laboristojn kontrau la polico; // ~is
de la homoj. 2 Stilo de konstruo: paloco de impona j sin per bote!o k frapis; bando de preskaü nudaj
~<r, cefverkoj de la renesanea , ~o; (f ) la de j homoj, ~itaj per bastonego jB ; kiam fortulo plene
poemaro, de vizago. ^a. Rilata al la ^o: grandiozo j ~ita gardas sian palacon [ ... ] N ; (analoge) M

urbon, citadelon. 2 Vesti per ~ajo: ~i nobelidon
arkiteüt/o b G. ( Architeuthis) de grandegaj, kavaliro (en Mezepoka ceremonio); li rapide sin

dekbrakaj cefalopodoj, kies brakoj povas atingi la ~isz. 3 (f ) Plifortigi por peno, tasko ks : la
'longon .de pluraj metro j. EST kalmarego. mairieeco k bezono de laboro trafis min — nenio

arkitrav/o (-rhz) Urn La malsupra parto de j min kontrau Ia unua7-, teruraj krimoj, kiuj ~as
entablemento, kiu kusas senpere sur la kapiteloj. ! la lastan jugon, ke gi rapide venu!7- ; ~itaj per tiu êi

arkiv3o 1 Kolekto de malnova j aktoj k | fera paeienco k per la konseio de la vereeo de nia
dokumentoj: Instoriaj ~oj; la ~oj de notario, de | ideo [... ] z. 4 © Fortikigi per diversaj rimedoj,
nobela famiHo, de gronda gazeto ; formeti ion en i subajo, cirkaü volvajo ktp: la brusto k dorso estis
~on (f : flanklasi ); jam aparteni al la ~oB (esti j ~itaj per nigraj drapaj remburafojz; betono ~ita
eksmoda). 2 S Kolekto de malofte uzataj datenoj: j (entenanta ferajn stangojn); kablo ta (per volvajo
bendr^ o ; densigita ; en~igi dosieron. -«sr j el dratoj au per metaltubo) ; rigardi ion per ne~ita
savkopio. ~istO. Oficisto. kiu gardas k arangas ; okuloB (senlorna ). (ark . ) = ~ilo: ne servos
~ojn: urba ~isto.

arkivolt/o jtni Modluro, ornamanta la konturon

orlodoksa eklezio.
Arkimed/o. Helena maternatikisto k fizikisto (3a

je a.K .): la prineipo de (a )~a- sraübo.
Arkipelag/o &. Antikva nomo de la Egea Maro.

(a)/v3o. Insularo, prezentanta geografian unuon: la
Anti /a M).

multpeca bunta vesto: la morto estas io pli, ol salto
de ~o! z. E3f klaüno, pajaco, pieroto, puldnelo,

gardenojn, parkojn ktp.
arkitektur8o 1 La arto k .scienco organizi la

spacon per konstruajoj, kiuj respondu al la bezonoj

~(7.

larmo kontrau ~6> z. /v*ado. Ago de tiu, kiu ~as aü
^adas: internacia limigo de la ado; konkuro de
~ado\ la atomnuklea ~ado. ~ajO 1 Tuto de la

arkont/o i Ciu el la 9 estraranoj, kiuj regadis j sirmaj platoj, stalaj au ledaj, uzataj por kovri la
korpon en batalo: port /' ~afon7- ; operas la spiritoen
~afoz. *Sr* kiraso, kruringo, sitdo. 2 © Malmola

de arko.

Atenon.
arkosa ü r/oj b J Subklaso ( Archosauria ) de

reptilioj, al kiu apartenas la krokodiluloj k la
diversaj dinosaü raj ordoj.

arkoz/o 0 Detrila, sableca sedimenta petro el
kvarco (gis 60%) k minimume 25% da feldspato,
devenanta el la diserigo k malforta alteracio de
granitecaj petroj: estas feldspatorica sablopetro.

arkt/az •• Nordpolusa: la ( A )~a Oceano. ~0. \
Regiono ~a. use boreala.

arkte/o 4^ G. ( Arctium el asteracoj) de fortikaj, j
du- k plur- jaraj herboj, kun longpetiolaj, longe j
korformaj bazfolioj k kun branciganta infloresko, i
kies mulraj, preska ü globaj kapituloj facile j

)

1) arktostafilo: a) tigo;
b) folio ; c ) floro; 0}
frukto (bero). M.
2) armadelo 2.
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metala kovrajo, kiu servas por protekti kablon vera da komizojz, oficistojz ; ~o da akridoj.
kontraü ekstera mekanika difekto. 3 = ~ilaro. ~i§i. ~ano. Ano de ~o. ~estro. Cefo de ~o. ns?
Sin ~i: nevo, pri kiu U supozis, ke li ~igas kontraü generalo, stratego. Sav~0 D* Organizajo kun ~a
Polujoz; penso, ke gent' Soplica ~igos unue!° ; strukturo, fondita en 1878 por helpi la malriculojn k
reciproka timado k senfina ^igadoz. ~ilo. Cio, kio revivigi religion inter iii.
povas servi, por ~i iun : en tiuj tempo] ne estis armen80. Ano de gento loganta en (A)~io k
malfacile kolekti ~ilojn: kelke da rimenoj por la minoritate (Turkio, Irano) au diaspore en diversaj
stonjetilo, latwo ail pinta bastono B ; la ~ilo de la i landoj. ~a. Rilata al ~oj au (A)~io: la ~a eklezio;
krimo estas peza paperpremilo ; ataka, defenda, I la ~a genocido (fare de la turka stato, 1915).
portebla , pafa , pika , tranca ~ilo ; (spéciale pp | (A) îo, jo. Regno situanta sude de Kaükazo
milito) orfe kusos ruste la ~iloz; alpreni, denied la j (Erevano).
~ilojn; esti sub la ~iloj (soldatservi); a! la ~iloj! i armerS/o ^ G. (Armeria el plumbagacoj) de
(E5T alarmo); (f) doni ~ilojn en la nianojn de niaj j nialaltaj, tufigantaj plantoj— plurjaraj herboj k unu
malamikoj7- ; aplombaj mensogoj estas iliaj arbusteto — kun lancet- au lini-formaj folioj k kun
preferataj ~iloj. îlaro. Tuto de la ~iloj aü de kapformaj glomeruloj, sub kiuj sidas membraneca
soldato aü de soldatgrupo : soldatoj ~ilaron involukro; c. 100 sp-oj. el Eü ropo, N Afriko, SU
purigas0. îlejo 1 Deponejo de ~iloj. 2 Arsenalo. j Azio k Ameriko.
'vilpagio, îlportisto7,\ En Mezepoko, juna armilari/o ^ G. (Armillaria el trikolomacoj) de
servisto, kiu portadis la ~ilojn de sia mastro dum la ombrelfungoj kun iom dekuraj lamenoj, sen stipingo,
rajdado. 'vitO. Homo ^ita: cevalo éliras kontraü plejparte kun ringo; kosmopolita g. de c. 40 sp-oj,
~itonx.mal~i. Forpreni la ~ilojn, ekz. de venkito: i.a. la miela ~0 ( A. mellea), mielkolora, mangebla,
mal~i kapitulacintan armeon, okupitan popolon. parazita al la radikoj de arboj per rizomoifoj.
mal~(ad)o. Interkonsenta forigo de la ~iloj: armistic/o ** Militpa üzo, difinita per detala
generala konferenco por la mal~ado. sen~a. skriba konvencio, k pli grava ol simpla batalhalto.
Ne~ita: senkompala soldataro monlrigis multe pli
forta ol la malfelica, tute sen~a popola amasoz.
sen~igi. Malarmi. sen~igi. Perdi siajn armilojn,
(f ) sian forton , rezistopovon : sen~igis la
fortkorulojx. jet^ilo. Ciu el la ~iloj, kiujn oni
jetas, ekz. stonoj, lancoj, sagoj ks. man~iloG. lu el
la ~iloj, kiujn oni uzas mane, ekz. glavo. paf îlo.
Iu el la ~iloj funkciantaj per pulvo, ekz. revolvero,
fusilo ks. snur~iz. Rigi.

armadel/o b 1 Kn de la mamuloj, apartenantaj Armprik/o. Amikva nonio de Bretonio, ankoraü
al la fam. de dazipodedoj. 2 Sp. de dazipodo (Dasy- uzata en geoiogio: la ~a masivo.
pus novemcinctus) kun 9 vicoj de ostopecoj.

armadiiidi/o b G. ( Armadillidium) de krustacoj, I k Pizon.
parencaj al onisko.

Armand/o. Vira nomo.
armatur/o 1 §§ Aro da stangoj, pecoj aü dratoj,

plejofte melaiaj, kiuj plifortikigas masonajon ,
carpentajon, fandajon aü ian ajn ferlaborajon:
de teatra dekoracio, de gipsa statua; domo el brikoj
kun betona 2 Magneta ferpeco, metita
kontraü la ekstremajoj de daura magneto, por
malpliigi la reluktancon k konservj la magnetismon.
3 La du platoj aü metalfolioj de kondensilo 2. 4
4 La rotacia parto de elektra masino. ~ i ( tr)
Provizi per ~o.

arme1o 1 La tuta militista forto de regno aü
nacio: konstanta , profesia , volonlula aktiva,
rezerva ~o; la rusa aer~o, ler~o, marĉ o. 2

Parto el tiu militistaro, ampleksanta ciujn
kategoriojn de armiloj k aparté organizita sub la
komando de unu cefgeneralo: la 3a, la 6a ~o de la
okcidenta fronto ; la norda grupo da ~oj.
korpuso. 3 Tuto de la batalantoj apartenantaj al unu
el la du intermilitantoj: li faris mirindajojn antaü la
okulo de la ~oz; sendi raportojn pri la marso de la
~0 B; Napoleon' grandegan ~on disponas, kian
homoj ne vidis0. 4 (f ) Multnombra kolekto da
homoj au bestoj: da strikantoj, da petantojz ;

armoraci/o ^ G. (Armoracia el brasikacoj) de
plurjaraj herboj kun tubera radiko, kun folioj kutime
simplaj, la elbazaj grandaj k en rozeto, la nebazaj
malgrandaj, kun blankaj, odoraj floroj en grapoloj k
kun longe pedunklaj, elipsoidaj silikvoj; 4 sp-oj
hejmaj de E k SE Eü ropo gis Siberio k en NE
Ameriko. kampara ^O. Sp. de ~o ( A. rusticana,
sin. Cochlearia armoracia ). SIN. kreno.

armori/o= blazono.

Arn/oz. Toskania rivero, trafluanta i.a. Florencon

arnik2o G. { Arnica el asteracoj) de plurjaraj
herboj kun elbazaj folioj en rozeto, la aliaj ofte
kontraüe duopaj, k kun grandaj radiaj kapituloj, kies
akenoj unuope portas hartufon ; 32 sp-oj, N-
hemisferaj, pluraj pororname kultivataj. monta
^O. Sp. de ~o ( A. montano) el Eüropaj montaroj,
30-60 cm alia, kun oblonge lancetformaj folioj k
flave orangaj floroj, el kiuj oni ekstraktas ~ajon.~ajO'V. Alkohola . ekstrakto el floroj aü radikoj de
la monta ~o k de A. fulgens, uzata por kuraci
kontuzajojn.

arog/iz ( tr) Maihumile postuli, pretendi pri
nemeritita honoro a ü privilegio : ni protestas

arniko : a) rizomo kun
adentivaj radikoj; b) tigo;
c) folio; c) pedunklo; d)
kapitulo; e) langetfloro; f)
tubetfloro. ST.
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kontraù la rajto, kiun Jus ~is a! si unu Jurnalo1; pienan ~on ; (0 cerpi el sia da argumenta].
arsenik/o ® (kn) Toksa kombinajo de arseno,

precipe la arsenita anhidrido, As-,03
arsln/o ® Kombinajo de formulo R , R2R3As, en

kiu Rp R 2, k R 3 povas esti hidrogeno aü organika
radiko; analoge kun amino.

Arsonval/o. Franca fizikisto ( A. d' Arsonval ,

projeta, kiu ~os diri en Mia noma ion li ec
~os aI si sangi la tempo jn k lego]nx; knabo, kiu
~is ludi kun la bastonego de Jupitero7 ; vi ~as al vi
esperi, ke vi kaptos viron per flatof1; mi ne ~as al
mi kredi [...|z. fcà3 uzurpi. ~o. Ago de iu, kiu ~as
ion: lia ~o pri tin rajto estas skandala.

arogant/a. Ofende fiera ; malsate kondutanta
kontra ü aliaj : popolo ~a , kiu ne respektos
maljunulon k ne kompatos ]unu!onx; ~aj okulojx ; ! Apliki (a)~ajn elektrajn fluojn, por produkî i
al ilia ~a postula ni povis respondi nur per silento ; j varmon, por kuraci iajn malsanojn. cs3 diatermio.
r^e rigardi , akcepti vizitanton. isf impcrtinenta. \ arsin/oz. Pasinteca rusa mezurunuo de longo
~ajO. Ago au diro ~a : Hi estas malhumi /aj, ! (0,71 m).
parolas ~aJon, fanfaronas*. ~QCO. Eco de iu, io art/o 1 Tuto de la reguloj k procedoj, tradicie
~a : vidu tiun ci ma / kasemecon. kid bele gi difinitaj por fari ion en iu aparta fako (generale ne
aliformigas en ~econ! z. ~ulo. lu —a: paralizi la teknika): la ~o de parolado, de rezonado, de la
~ulojn, kiuj volas altrudi aI ni siajn legojn7.

arok/l (ntr) 4 En sako, movi samtempe unu grandegan facilecon donas al la lingvo la
turon, lokante gin ce unu flanko de la rego, k la j enmiksigo de konscia ~o! z ; ili prezentis majstrafon
regon, lokante gin ce la alia flanko de tiu luro.

arom10. Delikata, agrabla k subtila odoro de j lego] de la ~oz ; la ~c* poezia (poetiko); al Id fiso
kelkaj plantoj aü aliaj substancoj: la ~o de vino, de ne instruit nag~onz ; (f ) nun vi instruis al mi la
kafo; ~o de spicoj kfioroj levigis al Hiz; ciu flora ~on, kiel mi devas vin turmentiz; si sciis la ~on.
havis batzaman ~on7 ; ~herboj , pizoj ; ( f ) tiuj kiel placi al la viroj ; vivon travivi estas
rakontoj ne povas transdoni la ~on de la realecoz ; malfacilaz. KS* scienco, praktiko. 2 Per studo k
ni ambait enspiradis per plenaj pulmoj la ~on de ekzerco akirita kapablo apliki tiujn regulojn k
romantikeco. ~a. Havanta ~on : ~a likvoroz, procedojn : montru al mi provon de via ~oz
aero7 ; ~aj laurarbo]7. lilioj. (ntr) Elspiri ~on: (aktora); mia plu. ne povas iri7 ( — latino); la
rozoj ~is en la nokto. ~ajo. Substanco havanta de bona kuracisto, de granda casistoB; H estas
~on : oui uzis ~aJojn en Egiptujo por mumiigi la j oratom pli el naturo ol el ~o. nsr lerteco, sperlo. 3
kadavrojn ; ili vertis al la tomba, alportante la j Maniero kiel per la verkoj de la homo esprimigas lia
r̂ ajojnN. ~igi. Fari ion ~a : ~igi Hkvoron per | percepto de la belo : ~o estas homo aldonita al

naturo; la ~6> estas imita, ne kopio de la naturo ; la
aromat/a ® Enha vanta ciklan nesaturitan i vivas cl lukto k mortas el lihereto; la por la

: rsjo (devizo de skolo, por kiu la ~o devas havi
arondisment/o. Parto de departemento au de j ncnian utilan au moralan celon); oni. devas subteni

la ~on7 ; longas ~o, kurtas vivoK ; en la regiono de
la r̂ o. liel same kiel en la regiono de scienco aü
melio f ...]z; homo, kiu sin dedicas al la ~o7. 4 Ciu

rizomo de / ~o: kaco. Jcleo el ~o. 3 (vs) Nutra ! el la genroj aü genrogntpoj aparta j, en kiu tradicie
fekulo simila al ~o 2, ekstraktata el la rizomo de | sin esprimas lia percepto: la movebla k surroka ~oj
kelkaj tropikaj k subtropikaj plantoj ( precipe j de la paleolitiko; la ses klasikaj ~oj ; la sepa ~o
dioskoreo, kanao, kurkumo k taro) , ^ujo , I (kinematografio) ; majstro de la muzika ~o ; la

antikva, renesanca, barolai ~o: la Helena, hinda,
arpeg10 f Akordo, kies tonoj sonas ne sam- japana ~o. ^a 1 Farita per homa ~o, k ne

tempe, sed en rapida sinsekvo. ~i (ntr) Fari ~ojn. devenanta simple de la naturo: lingvo7', ce la
arpent/o. Malnova area mezurunuo en Francio, lunio ; ^aj flora j : ~a ( sintezita ) rezino,

kaücuko ; ~materio ( — plasto ) ; ~c daürigala
arsacetin /o ® (ark.) Medikamento. juneco. 2 Konfonna al la reguloj de bel~o; celanta

CsH(;AsNNa04, kies kerno estas benzena ciklo kun j doni impreson de beleco : spektaklo,
atomo de arseno; uzata kontraü la dormo-malsano, ! prezentadoz; ~a ferkrado', polurita diamante1.
pasintece kontraü sifiliso.

arsen/o ® 1 Elemento As, atomnumero 33,
atommaso 74,92, kies kombinajoj estas toksaj. 2 j gia elpensinto!7-, si ligis bukedon k sub siaj manoj
Nemetalo solida, stalgriza. ^a klorido. AsCl3 aü ! aperis ~ajo de neordinara beleco7- ; la desegnajo
AsClj ( resp. ^a tri - k pentaklorido ). ^ido. | prezentis belan, kvankam malgrandan ~afonz;
Kombinajo de metalo k ~o, ekz. K 3As. ~ata povosciado teknika, ne vivigata de talento, ne povas
acido. H 3AS04. ~ita acido. H 3As03. krei veran ~ajonz; malgranda ~aja objekto7. 2 lo
dlmetil^ata acido. (CH3)0As(O)OH Grava bufro, ne havanta la naturan simplecon , sed elfarita,
herbicido, k haùtkuracilo. I artifika: mi pétas, pli da enhavo, malpli da ~ajo!z ;

arsenal/o7 1 (ark.) Fabriko de armiloj. 2 Tenejo j mi parolas sen ~ajoz. ~ismo. Plena dediciteco al
de armiloj. 3 (0 Armilaro: lu bandito partis kun si j ~o: diletanteco estas amuzilo de la vivo, nur ~ismo

1851 — 1940): (a )~aj elektraj fluoj (altfrekvencaj k
altintensaj, uzataj por produkti varmon). (a)^izi f

milita; diplomatio, pedagogio estas veraj ~oj\ kian

de lafriza ~o7- ; scipovi iun ~on ; (fari ion) lait ciuj

antzo.

cenon, similan al la benzena molekulo.

granda urbo en Francio.
arorut/o7 1 Sp. de maranto ( Maranta

arundinaceà). 2 (ss) Nutra fekulo, ekstraktata el la

~planto. ~o / .

valoranta de 34 gis 51 arojn. akreo. hubo.

~ajO 1 lo farita kun ~o: pereigi la korpon per la
spinto [... ] tio ci estas ~ajo, kiu merifus, ke vi estu
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povas esti por gi stona starejoz\ ~isma klereco,
inspirer, ~isme desegnita juvelo7. ~istO. Tiu, kiu
praktikadas unu el la bel~oj: se li estas ne sole
dilelanto, sed ~isto [...]z; la amata peko de ciuj
r^istoj, kiuj koketas kun si pri sia verko ( ... ] z;
grandaj ~istoj patrujon ne havas\ super la ~ista
diletanteco7 ; plej perfekte ~iste farila porko el
kuproz. ~efarita. ~a I : lingvo ~efarita7‘,
r̂ efarita najtingaloz. serwa. Prezentanta nenian
~on: 1 (laüde) la sen~a carmo de fresa knabino',
elparolu la monologon tute libéré k sen~ez; 2 (pj)
sen~a kruda skizo. bel/'-O. Ciu el la ~oj, kiuj celas
la belon, k el kiuj oni tradicie kalkulas ses:
arkitekturo, skulpturo, pikturo, poezio, muziko k
danco. danc~o. ~o de gedancistoj. dentist^o
(ark.) = denta medicino. desegrwo. La ~o pri
desegnado. eduk~o. Pedagogio. kudr^o. ~o
kudri modajn robojn, vestojn ktp: la centro de la
vira kudr~o estas en Londono, de la virina en
Parizo. kuir^O. La ~o de kuirado. kurac~o.

tan novan ~on, por eltirigi el ci tiu afero!z; mi
avertas ciujn niajn kunbatalantojn kontraü tiuj ~oj,
per kiuj oni penas delogi ilin de la gusta vojo7 ; kian
ef ïkon devis havi tia eksterordinare lerta ~o/z; ni,
sprituloj ciam povas per anguletoj k per ~oj al
rekta celo ventz; cian ~OH , cian ruzafon, cian
subfosadon ni devas severe evitiz. intrigo,
elturnigo. ^a. Lerte au ruze kombinita por trompi:
~a konsekvenco7, konduto, procéda, nsr insida, ~i
(tr) 1 Fari ion per ~o ; ruze elpensi. 2 Doni
malsimplan, afektan formon al (penso. frazo ks).
~eco. Eco de iu, io ~a: la plej granda ~eco
konsistis en tio, ke, tenante la fingron en la vaporo,
oni povis flarsenti [ ... ] z.~ulo. lu ~a: ili estis nur
pupoj en la manoj de lertaj ~ulojz. sen ~a.
Sincera, malkasema. serwulo. Homo sen~a: «La
Senartifikulo» de Voltero, tradukila de Lanti. «s*

senarta.
artik/o 1 ¥ (articulatio) Loko de kunligigo au

de kunigo inter du skeletaj elementoj de la
vertebruloj ( inkl . homon ) : estas 3 kategorioj de
~oj : la duonmoveblaj (SIN. simfizoj 1 , 2 ) ,
ebligantaj tre limigitajn niovigojn, la nemoveblaj
(SIN. sinkondrozoj), ne ebligantaj niovigojn, k la
moveblaj (SIN. sinoviaj ~oj, veraj ~oj), ebligantaj
ampleksajn niovigojn: estas ses specoj de moveblaj

Profesio, ~o de kuracado. memor~o. Mnemoniko.
pop/^o Tendenco (aperinta c. 1950 en Londono
k disflorinta en Usono), kiu uzas ajojn au aj~
fragmentojn el la ciulaga vivo, ekz. bildojn au bild-
fragmentojn el reklamoj, revuoj ks. rajd~o. ~o
elegante rajdi. skrifcwo. ~o bele skribi. sorc~o.
Tekniko de la sorcistoj. ssr envulti. teks^O. ~o | ~oj: la glob~oj, la kondil^oj, la sel^oj, la
elfari belajn teksajojn. vitr^O. ~o elfari objektojn ! ôarnir~oj, la pivot~oj k la g /it~oj. n®* artro. 2 O
el vitro. Sistemo, kiu ligas du pecojn (ekz. stangojn au

sal'tojn) per akso, ebliganta rilatan movon cirkaü tiu
akso: forka glob~o, bolt~o\ universala ~o (en
kiu la rilata movo estas ebla cirkaü du perpendiklaj
aksoj, pere de interringo). atlanto-aksisa ~o ¥

Artakserks/o. Nomo de pluraj Persaj regoj.
artefakt/o 1 Objekto produktita de la krea au

inventa kapablo de homo. 2 FI Ciu objekto, sur kiu
vidigas spuroj de prilaboro au de borna uzo.

Artemis/o O Helena diino de la caso k casteco. Cefa ^o inter la du unuaj nukaj vertebroj, per kiu la
es5 Diano.

artemizi/oz ^ G. (Artemisia el asteracoj) de j ~0, ~o, inter la unua nuka vertebro k la
plantoj — unu - k plur- jaraj herboj k tufarbustoj, j dentoforma apofizo de la aksiso. sinovia ~o
plejparte odoraj — kun dividaj au kvazaüdividaj | ( articulatio, junctura synovialis ) Movebla artiko.
folioj k kun multaj, niaigrandaj tubetfloraj kapituloj; j ~i (tr) 1 Kunigi per ~o: stangon kun rado. 2
c. 350 sp-oj el la N hemisfero, SU Ameriko k S
Afriko, multaj garderie kuitivataj, kelkaj medicine
uzataj pro kontraü vermaj ecoj (precipe absinto k
formo de A. maritima ). abrotano, absinto. —vermosemo. drakunkol-^o- estragono.

arteri2o 1 ¥ (arteria ) Kelkhista tubeto, kiu
kondukas la sangon el la koro al diversaj partoj de
la korpo: aksela, aorta, radiusa koronariaj ~oj
(Vd koronaria )’, ligi ~on. isr* vaskulo, vejno. 2 (f)
Granda trafikvojo: la aütoj svarmis en la ~oj de la
urbo. ~a. Rilata al la ~oj: ~a sango, premo. ^eto
¥ Tre eta branco, situanta senpere antaü la | komercajo, sortimento.
kapilaroj. ~ito If Inflamaj lezoj de la ~oj. j artikol/o 1 A Morfemo, dependanta de subst. k
^ektomio If Desekco de ~a fragmento.

Artez/o. Provinco en N Francio (Araso). ~a
Rilata al ~o. (a )^az ( pp puto) Tia, ke el la
profunde borita truo la akvo sprucas per si mem:
per ~aj putoj oni kreis en Algeria multajn oazojn.

artifik/o. Lerta au ruza agmaniero aü procedo, propaganda7, sensacia7, seka7 eæ angulo,
pes kiu oni celas imponi, iluzii aü trompi: ni devas rubriko. 3 6^ Ciu el la apartaj sekcioj, je kiuj estas
agi rekte k malkase, por tio estas necese, ke ni ne dividita lego, traktato, statuto ks: la ~o estas
faru iajn novajn ~ojn, kiuj povus lin timigi7 ; la ~oj dividajo meza inter capitro k paragrafo. câ" a/ineo.
de advokato, de amantoz; pensu serai en via kapo j 4 Cio, kion vortaro diras pri unu pritraktita vorto:

atlanto kusas sur la aksiso. atlanto-odontoida

Artikulacii. ~igi = ~ i. ^igi. Igi ~ita : humera
~igas supre kun skapolo , malsupre kun ulno k
radiuso. '*vUloj= artropodoj. dis/^igo. Amputo je
~o. el~igoz= luksacio. re-̂ igi Y Guste reloki
el~igintan membron. re^igisto. Ne diplomita
kuracisto pri re~ igoj. kardan^O O ~o 2,
provizita per kardano. marwo. ~o inter mano k
anta übrako (radiuso-karpa ^o): la elfknabino prenis
lin je man~oz. SIN. pojno. pied^O. ~o inter piedo
k tibio. SIN. maleolo 2.

artikl/o. Ciu aparta speco de varo. væ

esprimanta ties difinitecon aü nedifinitecon; analoge
en E. la partikulo la. 2 Aparté pritraktata temo en
gazeto, revuo: la ~oj ordinare plaças al la gazeloj,
se , anstataü filozofadi, ili prezentas multon da
novajoj por la legantojz; represi ~onz\ reportera7,
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sereu ankati la ~on «sipo»; la signo «~» uzata en
la korpo de prezentas la vorton aü morfemon de
la komenco de la ~o. cef^o. Longa, of te presita
per pli grandaj au pli frapantaj tipoj, ofte fronte
lokita-o, kiu esprimas la opinion de la eldonisto au j vertebraj animaloj, kies korpo Consistas el ringoform-
cefredakloro de gazeto. kred -̂O. Cefa punkto de aj segmentoj k kies membroj havas plurajn artikojn,
kredo, deviga por la anoj de la koncerna religia ekz. krustacoj, araneoidoj, miriapodoj k insektoj.
komunumo. — dogmo, kolono. Artur/o7. Vira nomo, i.a. de la mita kelta rego,

artikulaci/o A La fiziologia estigo de sonoj per kiu prezidis la Rondan Tablon. — Gralo.
la parolorganoj: havi klaran, konfuzan ~on.~i (tr) arum/o 4* G - ( Arum el ~acoj) de venenaj,
Loki k movi la parolorganojn en difinitaj manieroj, plurjaraj herboj kun tuberforma rizomo, portanta
por estigi parolsonon: la dentalojn tro sible. ~a, longpetiolajn, ofte sagformajn foliojn, kun floroj en
Koncernanîa ~on: ~a punkto ( tiu loko en la buso, klabforma, karna spadiko, cirkaüita de pli-malpli
kie sono estas ^ata). nsf pozicio. I okulfrapa spato, k kun rugaj beroj; 26 sp-oj el

artileri1o 1 Ciuspeca kanonaro. servanta por I Eüropo k la Mediteranea regiono, kelkaj gardene
la milito: malpeza, peza, longtrafa, kontraüaviadila. j kultivataj. ^acoj. Fam. (Araceae) de unukotiledon-
atoma ~o\ sursipa, suivela, fortikaja, montara ~o. aj plantoj— plurjaraj herboj k lianoj — kun floroj,
2 Tiu parto de armeo, kiu estas trejnita k ekipita por generale unuseksaj k senperiantaj, arigintaj en
transport! k uzi kanonaron: la antaüeniro eslis tie/ spadikon, ce kies bazo sidas olte granda spato; c.
rapida, ke la ne povis .sekvi. 3 Scienco pri tiuj 2550 sp-oj el 105 genroj, i .a. akoro, anturio, ~o,
bataliloj k arto ilin strategie uzadi. ~ano, ~iStO. kalao, ksantosomo k orontio.
Soldato trejnita por uzo de kanonoj.

Artika doloro. ^ologio. Anatomia fako pri la
artikoj. pseüdo^o. Okaza artiko, iafoje
formiganta post ostorompo.

artropod/oj b Filumo ( Arthropoda ) de sen-

aruman/o. Ano de gento, parolanta latinidan
artisok/G 4* 1 Sp. de cinaro ( Cynara | lingvon k vivanta dise en Makèdonio k S Albanio.

arund/o 4* G - ( Arundo el poacoj), parenca alscolymus), kies nematuraj kapituloj estas uzataj kiel
legomoj; mangebla estas la karneca malsupra parto | fragmito, de kanoj kun dikaj, fortikaj, 2-6 m altaj
de la kapitulaj brakteoj k la bazo mem de la kapitulo tigoj k kun multaj spiketoj en granda paniklo; 3 sp-

. (^fundo). vst kardono. 2 La kapitulo mem de
~o 1. SIN. /N/kapo. ~kapo. ~o 2. ~fundo y La
baza parto de la kapo de ~o.

artokarp/o 4* G. ( Artocarpus el morusacoj) de
monoikaj arboj kun kunmeta sajnfrukto, devenanta
el la kunigo de la veraj fruktoj (akenoj), de la floroj
k de la floraj receptakloj; c. 50 sp-oj el Hindio k j mikroto, havantaj mallongajn orelojn, fosantaj galeri-
Malajzio, du (panarbo k jakvarbo) kultivataj por j ojn en la tero, kie ili kolektas terpomojn aü radikojn.
mangebla sajnfrukto k kelkaj liverantaj bonkvalitan
lignon. ordinara ~o. Sp. de ~o ( A. a/tilis, sin. A.
communis ). SIN, panarbo. diversfolia 'vO.. Sp. de
~o (A. heterophyllus). SIN. jakvarbo.

oj el la Mediteranea regiono k Tajvano, el kiuj
donako (A. donax). douako, fragmito, kano.

arunk/o 4* G. ( Anineus el rozacoj), parenca al
spireo, de nur unu sp. (A. dioicus ) de granda herbo
plurjara, dioika, el la N hemisfero.

arvikol/o b G. ( Arvicola ) de ronguloj parencaj al

-as 1 Finajo de verbo, uzata kiam oni esprim-
igas dum la aludata procezo ( t.n. prezenco): la patro
skrib~ leteron, k la infanoj prepare siajn
lecionojn7-. RIM. Pro tiu difino k «car tempo estanta

artr/o f Artiko (en kunmetajoj). îto. Cia j ekzistas vere nur, kiam la ago a ü stato daü ras
akuta a ü kronika inflama afekcio de la artikoj. sufice» ( Z. ), as po.vas esprimi agon a ü staton
~itismo. Diatezo, ka üzita de misnutrigo de la konstantan aü ciamvaloran: en tiu ci lando log^ tri
histoj k evidentiganta per diversaj afekcioj (kronika milionoj da kristanojz; sesdek minutoj far unu
reü matismo, podagro, obezeco ks ) . -̂ ozo. horonz: 2 Memstara morfemo, uzata iufoje en
Neinflama kronika afekcio de la artikoj. ^algio. j poezio kiel kopulo anst. estas: al mi, junuT kuraga,

| moud' ~ malfermita0. — ~-tempo.
j as/o 1 éjn Ludkarto, jetkuba faco aü domenpeco
i kun unu sola punkto: la estas en plej multaj

ludoj la plej alta karto. 2\Roma monero el bronzo.
asafetid/oz Malbonodora rezino, pasintece

j uzata kiel nerva kuracilo k en kuirarto, ekstraktata
el kelkaj sp-oj de ferolo, i.a. la ~a ferolo.

asaifl/o. Ano de la cefa gento de (A )~io.
(A)̂ ÎO. Unu el la statoj de Hinda Unio (Dispuro,
9i°50’.E,.26°09’N).:.

asbest/o7 © O Fibra minérale, var. de kelkaj
amfiboloj aü serpentenoj, el kiu oni povas teksi
stofon izolantan kontrau varmego k fajro, pasintece

1) artisoko : a) matura kapitulo ; b) nematura | uzata en konslruarto: ~o amjibola, serpentena (t?
(mangebla) kapitulo (~o 2)\ c) laülonga sekcajo j krizoti /o ) -, ~a cernento. ~Ozo f Afekcio, kiun
de ~o 2\ c) floro; d) frukto (akeno). Ba. 2) ammo j kaüzas enspirado de ^aj fibroj, k karakterizata de
(makula ~o, Arum maculatum) : a) folio; b) spato; j dikigo de la pulmoj rezulte de troa kresko de fibra

j histo inter la alveoloj: ~ozo povas konduki alc) spadiko; c) fruktoj (beroj). Be.
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aseps/oz Y Procedo, per kiu oni évitas en
kirurgio la alporton de infektantaj germoj. *$’

ascend/i 1 Supreniri: ~i krutafon, monton,2 antisepso. ~a 1 Bazita sur ~o: ~a metodo. 2
Libera de mikroboj: instrumenta, vundo. iisr
sepsa. (tr) Uzi ~on pri io.

diversaj kanceroj de la pulmoj. pneümono-
koniozo.

Suprenigi. D®5 sori, zomi.
ascensi/o % Sajna suprenigo de stelo super la

tera horizonto: rekta ~o ( la angula distanco,
mezurata orienten lau la cielekvatoro inter la
printempa ekvinoksa punkto k la meridiano de la
astro; simb.: R. A.).

ascidi/oj 8 Klaso de tunik-
uloj; la plenkreska animalo A
havas sakforman korpon kun /f1

celuloza tuniko, k estas ordinare j;
fiksiginta al substrato, dum la f j
larvoj libere nagas k posedas
nagvoston k hordon.

ascit/o If Akumuligo de
likvo en la peritonea kavajo.

asdik/o 0 Aparato por eltrovi submergitan
submarsipon helpe de ultrasonoj.

asekur/i (tr) 1 Protekti kontraü riskoj, per unu-

asert1i (tr) Firme esprimi sian opinion, ke io
estas vera: Hi ~as, ke nur ilia propbno estas bona ;
mi ~as al vi, ke fi mensogas; ciuj atestantoj ~as, ke
la aütisto estis ebria ; sian senkulpecon, sian
lojalecon ; tion li diris, k nun li ~as la malon.
certigi, pretendi, juri. ~o. Opiniesprimo, prezentata
kiel vera: jen almenaü nesingarda senbaza ~o ;
sub la influa de liaj konstantaj ~oj ni estis plena
konvinkitàjz; liaj ~oj ne konvinkis min; laü li
estus nobelo. ~a. Enhavanta ~on: A propozicio
(kontraste al negativa).

asesor1o £*£ Helpa kunsidanto de jugisto, de
prezidanto ks. cr asisti.

asfalt10. Miksajo de bitumo k sabio aü gruzo,
uzala por surkovri stratojn. c®5 makadamo.

'i. ascidio.

kartono. (tr) Surkovri per ~o: ^ita avenuo.
asfiksi/oz f Malfacileco au haltigo de la spiradofoja aü perioda pagado de monsumo tiucela al asocio

aü kompanio, kiu promesas kompenson por pro obstaklo al la enveno de aero en la pulmojn
eventuala perdo, difekto, vundigo ks: demon (ekz. pro subakvigo, strangolo, nespireblaj gasoj,
kontraü incendio, pakajon kontraü stelo, la krurojn toraka kunpremo, laringa stenozo ktp): regiona
de dancistino kontraü akcidento; ~/ sian vivon; ~i de la ekstremafoj; (f) tin devaluto estigis veran ~on
aütomobiliston kontraü korpodifektigoj, agrikultur- de la ekonomio. (tr) Kaüzi ~on al iu : karbona
iston kontraü veterplagoj. 2 (f) Sekurigi : sia sorto dioksido ~as; kuracado de fa ~Uoj.
dam sajnis jam ~ita; si amis1; laboro ~as kontraü
mizero7; la homan honoron kontraü fmmiligoz.
i®5 certigi, gardi.~a. Rilata al ~o: privata, stata ~a
kompanio; ~a agento, kontrakto. ~0.Kontrakto por en grapolo aü paniklo; 36 sp-oj el Eüropo, Afriko k
~i k la protekto, kiun gi liveras: de ( iu ) kontraü Azio, precipe Mediteraneaj, kelkaj pororname
(ia risko) pri ( repago de kostoj) laü ( iu ~sistemo) ce j kultivataj. 20Senmorta floro en la helena Elizeo.
( difinita okazafo ) por ( la menciita favôrato ) ; \
individua, kolektiva , socia ~o. ~preninto,
premiumo. ^ajo. La objekto, pro kies eventuala
difektigo aü perdo oni devas ricevi kompenson.~ato. Persono, kovrita en ~a poliso. ~ebla.Tia, ke
oni povas gin ~i : ~ebla risko. ~istO. ~a agento,
peranto aü kompanio. kontfa ü^i (evi) = re~i .
kor»traÜ~o de premiumoj. Viv~o, kiu garantias
retropagon de la pagitaj premiumoj, se la ~ito mortis
antaü la fino de la kontrakla daüro. kun~0. ~o, j
subskribita samtempe k sendepende inter si de pluraj
'Mstoj, kiuj kune ~as la tuton de la risko, ciu laü
propra procento de la risko k de la premiumoj. re^i.
~i parton de la risko de ~a kompanio. re~0. Ago
re~i. retro^o. Re^o de jam re~e akceptita
kontraktaro. sin^o. Ago de organizajo spari rezerv-
an monon en fonduso, tiel ke eblos estonte mem pagi
damagojn pri iu risko sen la bezono de ~o.

asembl/i S (tr) Traduki a) masinlingvo
programon, en kiu individuaj masinlingvaj kontoro, al la Diservoj; li ricevis la diplomon, pli
instnikcioj estas specifitaj per mnemonikaj nomoj pro sia ~eco, ol pro sia inteligcnteco. mal̂ a. Ne
kun simbolaj adresoj. ~ilo. Programo, per kiu oni regule venanta plenumi sian taskon, devon ks:
^as. n®’ tradukilo. <va lingvo. Simbola mal^a tajpistino; mal~eco ce la fabriko; mal~ismo
masinlingvo, el kiu oni tradukas per ~ilo.

a$emble80 X Cefa interkonsiliga aü décida
organo, precipe sur nivelo Stata au interstata: la
Generala ( A )~o de Unuigintaj Nacioj ; la
Parlamenta ( A )~o de Konsilio de Eüropo.

asfodel/o 1 G. ( Asphodelus el ~acoj) de
plurjaraj herboj kun longformaj, triangulsekcajaj aü
tubformaj folioj k kun blankaj aü hele rugetaj floroj

f asfodelo. 1) blanka ~o
( Asphodelus albus) ; a)
rizomo subportanta tuber-
ajn radikojn; b) elbazaj

T folioj ; c ) pedunklo de
infloresko; c) infloresko;

/ d) floro ; e) butono; f)
if frukto (kapsulo) ; g) semo.

' 2) tuba ~o ( A. fistulosus).
EP.

2

asidu/a. Régulé vizitanta la lokon de sia ofico,
tasko, devoligoj ks: li estas ~a al la 1ernejo, al la

estas formo de sabotado. nsr akurata, diligenta.
asign/i (tr) 1 Disponigi (rimedojn) por aparta

celo: la registaro ~is milionojn al la balaio kontraü
tuberkulozo ; al iu salajronz, renton ; la tuta
sumo de la vendado estas ~ita al la reeldono; S~i
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nit'moron por datenoj\ S mal~i memoron. «Sr' | subite li eksilcntis, k falls postai en la brakojn de /’
atribui, giri. 2 fà Oficiale alvoki antaü tribunalon: | ~antaj pastrojB; li mem kondukis la princon en la
'•w debitoron; /<7 ne aperis antaü la kortumo. j banejon, ~/.v cV la banoB. 2 Pro oficiala funkcio,

^O. Dokumento, per kiu ont ~as ion au iun. ' prizorgi k helpi , por ievi la socialan staton de iaj
mandato. ~istO. Jura oficisto, kiu transdonas la ; kategorioj de civitanoj: Si ~as enfabriko, en banko.
formulon de ~o al la ~ito. rar ekzekitciisto. | ~ado. Stato k agado de tiu, kiu ~as: publika ~ado
bank~0 £3 Skriba komisio k rajtigo al banko pagi, j al faborkripluloj , a! multinfanaj familioj.
por la konto de la komisiinto, al la montrita persono j ~ant( in)o. Persono, kies profesio estas ~ado: por
la difinitan sumon skribitan en la dokumento. | via propono [ . . . j pri ia ~anto aii sekretario mi

asignat/oz A Francia papermono dum la j dankas7 : li ricevis la of icon de ~anto ce la
revolucia epoko. j profesoroz\ ~anto ce advokato; sociala ~antino en

asimil2i (tr) 1 $ (pp vivulo) Transformi al sia | fabriko, hospitalo. vs* asesoro.
substanco alian sorbitan substancon: nurrajoj estas
unite digestitaj , poste ~itaj. 2 ' f Parte aft tide ! insuficienco de la kora sistolo: ~a dispneo.
malaperigi per ~o al la organismo ion gasan, likvan
au solidan, kio normale ne devus trovigi en gi. es* I ~a tribunalo. ~a. Rilata al ~o: ~a tribunalo ne
digesti. sorbi. 3 © (pp magmo) Fandi k proprigi al | estas konstanta , sed laübezone kunvokata;
si la cirkaüajn petrojn. 4 Alproprigi al sia menso j advokato.
ideojn au sciojn : Hi tute ne kapablis ! Asiz/o. Umbria urbo (!2°35’E, 43°15’ N ),
matematikon: mi parkeris la regu/ojn, sed din ja ne ! naskigioko de S-la Francisko, kiu fondis la ordenon
~/.v. 5 Anigi al si fremdajn homgrupojn : la J de la franciskanoj (1182-1225).
Romanoj sukcesis multajn venkitajn gentojn. usr j ask/o 4(t Fungocelo ofte pli-malpli sak - au
aneksi. 6 A Anstalauigi parolsonon per alia sono, klabo-forma, en kiu formigas sporoj (~osporoj)
kiu pli similas al la apuda sono: iujparolantoj ^as plejofte 8-opaj. ~ujo. Organo, naskanta k
n al m antaü b. ~(ad)o. Ago de iu, kiu ~as: la entenanta ~ojn, karakteriza de la ^omikotoj. SIN.
r^ado de la grasoj; ~ado de novaj scioj; © ~ado
esligas lokajn modifojn en la kemia konsisto de
magmo. ~ebla. Tia, ke gi povas esti ~ita: $ facile de superaj fungoj, kun septaj hifoj k kun sporoj

ebla nutra/o; f ~eblaj materialoj (cnplantitaj en ! naskigantaj interne de ~o; c. 30000 sp-oj el 2220
la organismon por refasoni difektitajn organojn, g-oj: meldufungoj, morkelo, trufo, multaj likenoj
uzataj i.a. en la makzelo-facia ortopedio k kirurgio). estas ~omikotoj. SIN. ~ofungoj.
~igi . Igi ~it.a : malgran ciuj penoj ~igi kun la
cirkaüantaj popoloj, la Hebreoj ciam présentas tute
apartan popolon7; ju pli la homoj komunikigados ; kiuj parazitas precipe en la intesto de homoj k.a.
sur neiitrale-lingva fundamento, des pli rapide ili ! mamuloj. B3f tenio, trikino. ~OZO f Perturboj,
ankaü en rilato rcligia inter^igos7-. m a l~ i 1 <§ j ka ü zataj de ~oj. ~ u l o j. Ordo ( Ascarida ) de
Elimini el sia korpo proprajn substancojn. 2 A nematodoj, parazitantaj en la intesto de diversaj
Modifi au malaperigi parolsonon, kiu tro similas vertebruloj.
alian apudan sonon.

asimptot/o A Rekto, al kiu kurbo
alproksimigas, kiam la distanco al la origino strebas
al nefinio.

asistoli/o f Simptomaro, kiu dependas de la

asiz/o 1 £& Kunsido de kriminala tribunalo. 2

ofrukto. nap apotecio, peritecio. ~omicetoj (ark.)
omikotoj. /vomikotoj. Filumo (Ascomycota)

IV

askalon/o (evi) = saloto.
askarid/oz U G. (Ascaris) de grandaj nematodoj,

;

asket/o7. Piulo, celanta animan perfektigon per
korpaj rigorajoj: Budho deadmonis siajn disciplojn
farigi ~oj. &S3 ermito, fakiro. ^ismo. Sisteme ~a
vivo: bramana, kristana ~ismo.

Aski/o S Ofte uzata 7-bita signaro (ASCII)~a
kun l igi ta j sintaksaj elementoj : la ~o de la | dieso: dosiero. IGS* Unikodo.
subjunkcio «that » en la angla lingvo. 2 cP.- j A è k l e p i /O 0 Helena dio de medicino. -4
Ritmofiguro, konsistanta en la forlaso de la konj-oj j Eskulapo.
inter pluraj sinsekvaj vortoj au prop-oj, ekz. en «tio
postulas tre longan , fervoran. sindoneman , j plurjaraj herboj kun simplaj, ofte kontraue duopaj
amoplenan laboradon, elprovadon, trasentadon7-». \ folioj k kun unuopaj au precipe umbele arigintaj
au en «Cezaro venis. vidis, venkis».

Asir/o. Plej malnova cefurbo de ~io, ce Tigriso i omame kultivataj k unu, la Siria ~o (A. syriaca;
(43°14’E, 35°29' N ). 2 O Asur. ^iox. Antikva j nsr vatherbo ) , kvaza ühejma en E ü ropo. 2 <§>
lando, en la N parto de Mezopotamio. ~iano 1 | Antikva verso, konsistanta precipe el horjamboj.
Ano de la popolo loganta en ^io: vc al la ~iano, la j ~acoj 4^ Fam. (Asclepiadaceae ) de dukotiledonaj
vergo de Mia kolero! x. 2 Ano de etno vivanta nun ! planloj — plurjaraj herboj, lianoj k tufarbustoj—
en diversaj landoj, i .a. de Mezoriento k j laktosukohavaj, kun kompleksa floro el 5-nombraj
Transkaükazio. />/ îologo. Specialisto pri ~iologio. j elementoj, escepte de la pistilo el 2 grandparte~iologio. Scienco pri la antikvaj civilizoj en j liberaj karpeloj, kiuj sangigas al dufoliklo, kies
Mezopotamio. ! semoj surhavas silkobrilajn hartufojn po unu (pro

asist8i 1 (al iu au tr). Pro ofica devo, ceesti. por j tio la nacilingva nomo silkoplanto por pluraj sp-oj
helpi al iu : kirurgon ce operacio ; profesoron I de la fam.); c. 2900 sp-oj el c. 315 g-oj, i.a. ~o,
pri ta eksperimentoj ; ~i a! jugisto, al prezidanlo; i stapelio k vincetoksiko.

asindet/o 1 A Forcsto de iigiio inter du !

asklepiad/oz 1 4ft G. (Asclepias el ~acoj) de

| floroj; c. 100 sp-oj el N k C Ameriko, kelkaj por-
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askorb/a. MU de antiskorbuta. ~(at)a acido
® Laktono, C0H8O6, derivata el heksozo, kiu estas
la antiskorbuta vitarnino C.

Asmer/o. Cefurbo de Eritreo (39°E, 15°N).
asoci1o 1 Grava societo, kuniganta la membrojn

por komuna celo: Internacia Scicnca ( A )~o7\
Universala E.-( A )~o\ Sennacieca ( A )~o
Tutmonda ; landaj, laboristaj ~oj. konipanio,
ligo, uniu. 2 Aro da kunligitaj diversaj aferoj, kiuj
kvazaü aikrocigas unu al alia: tin poemo prezentas
strangan ~on de ideoj; ® (analoge) molekul^oj. 3
-$• Vegetaja au mikroba kunajo, klare difinita flaüre,
ekologie k disvastige. biocenozo. ~a. Rilata al
~o: ~a adreso; ekvilibro. ***4 (tr) 1 Kungrupigi
en ~on: la ( A )~itaj Artistoj. 2 Kunligi pro natura
alkrocemo: mi clam ~as la vorton «belo» kun la
flava koloro. ^ado. Ago de tiu, kiu ~as: la ~ado
de la ideoj7 (psika fenomeno, per kiu ideoj au imag-
bildoj elvokas aliajn lau certaj legoj). ~eca A (pp
duloka operacio *) Plenumanta la idenlajon a * ( b *
c ) = (a * b) * c. ^igi. Igi ~ita: Hi ~igis en filman
kompanioiv, tiuj termoj, J2 k 2J, ~igcts unu al alia\
matemadka lego de ~igo.~tto. Membro de ~o.

Asok/o = Asoko.
asonanc2o c?o 1 Sonfiguro, konsistanta en la

ripetado de unu sama au simiia vokalo en la sin-
sekvaj vortoj de frazo, ekz. en «Nokiuo jam ululis
sur forumo» au «Mia magia akvilegio», kie u au i
faras ~ojn. aliteracio. 2 Kvazaurimo kun samaj
akcentaj k postakcentaj vokaloj k malsimilaj
konsonanloj; ekz. «J'aros— baron» au «fervore—
korten». (tr) Fini versojn per ~oj: ~ita poemo.
isr agordo.

asparag/o 1 G. ( Asparagus el ~acoj) de
plurjaraj herboj au malaltaj lufarbustoj, iuj
grimpantaj, kun maldikaj, multabrancaj tigoj, kun
etaj, skvamecaj folioj k kun ofte delikate faden-
formaj kladodioj; 130-140 sp-oj el Eüropo, Azio k
Afriko, pluraj pote kultivataj k unu, la oficina ~o
(A. officinalis ), kultivata kiel legomo. 2 Juna,
fragila, Jegome uzala soso de ~o / , precipe de la
oficina ~o: Y ~oj kun butero, ~osupo. ^ino ®
Amida aminacido, CONH2-GH,-CHNH2-COOH,
unu el la 20 cefaj aminacidoj de la proteinoj, grava
rezervoformo de amonio ce plantoj, i.a. en sosoj de

aspart/o ® Radiko de ~ata acido (en kunmel-
ajoj). ~ato ® Salo de ~ata acido, HOOC-CH7-
CH(NH2)-COOH, unu el la 20 cefaj aminacidoj de
la proteinoj.

Aspazi/o12. Helena hetajro, amikino de Periklo.
aspekt/i (ntr) Prezentigi al la vido kun ia( j)

ekstera( j) eco( j ): ~i pale7- , malbele7 , sane7 ,
mizere7 ; ci tin cambreto ^ is nun ankoraü pH
malgaje ol dam7', la gaje ~antaj domojz; bele ~as,
kiam oni en societo montrigas en uniformo7\ si ~as
kiel la matenrugox\ ho ve! Hi ( la literoj) ~ /s
preskaü del, kvazaü ili falpusigus super la liniojn7 -,
la steloj r^ is tute novegajz; vi ~as tiel vire
maltima!7’, akvo fluetas el la buso de la (bronza )
besto, kiu pro maljuneco ~as tute mallume vercla7.

sajni . ~10 1 Maniero, en kiu iu au io
prezentigas al nia vido: la kamparo havis ~on de
saka tabulo kun verdaj k flavaj kvadratojB; la urbo
havis ~on kvazaü en festoB\ ni rigardis lin, sed H ne
havis r^on, per kiu H plaças al nix\ ilia ~o estis kiel
~o de homox\ la de lia vizago sangigis pro
kolerox ; la diversaj ~oj de afero ra? eksterajo,
esprimo, mieno, sajno. 2 A Gramalika kalegorio,
per kiu la lingvoj esprimas la manieron, kiel oni
prezentas proeezon, eu kun limoj (komenco, fino,
rezulto... ), eu sen limoj (da ü ro, ripeto...) : la
kategorio de la ~o en la verba sistemo estas
karakterizajo de la slavaj lingvoj. 3 X Relativa
surciela pozicio de Suno, L.uno k planedoj inter si
kun elstareco: konjunkeio, opozicio ktp. ~e. Laü la
~o: malgranda ~e, gronda intelekte7. al~a.
Donanta al iu ian, bonan au malbonan, ~on: nova
capelo, kiu estis al li del bone al^a7\ bone al~aj
vestoj7. bel~a, bon^a. Havanta belan, bonan
~on : David estis ruga k bon~ax. ve~a.
Prezentanta suferan ~on: havi ve^an mienon.

asperg2î (tr) 1 0 Sprucigi likvon sur iun au ion,

por gin sanktigi : iun per akvo7, per oleo7\ la
rabeno ~is per la ruga vino la pli junajn
knabinojnz; li ~is per sango la tabernaklonN, 2
Delikate, plurgutete surêprucigi ion au iun:
florojn. ~ilo 1 îlo por ~i: (ironie) bastonego, kiun
li kunpords die k nomis ~iloG. 2 G. (Aspergillus )
de neperfektaj, mikroskopaj fungoj, kies sporoj
formas multajn cenojn sur preskau globforma
svelajo de pedunkleto: la fungeto similas al ~o /

1) asko (a) kun 8 /̂ osporoj unuseptaj (b) Roux k TRIEBEL (1994). 2) askarido : a) ino; b) virbesto; c)
detalo de la kapo. P. 3-4) asparago. 3) pikfolia ~o ( A. acutifolia) , sovaga. M. 4) oficina ~o, kultivata .
VA. a) rizomoj; b) tigo ; c) kladodioj; c) frukto (bero); d) man^ebla soso. 5) aspergi. ~ilo 2. a) hifo; b)
nPfil inUoto ' n\ lonn rvl
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(sprucanta dusilo): kosmopolita g. de c. 50 sp-oj, ei
kiuj kelkaj grave roias en la preparo de orientaj
nutrajoj (misoo, sakeo, spjo ks). ~ilozo Y Malsano
de homo k besloj, ka ü zata de ~iloj k ofte
prezenlanta pulman pseüdotuberkuiozon.

asperul/o 7 ^ G. ( Asperula el rubiacoj) de
unit-, du- k plur-jaraj herboj kun kvarangulaj tigoj,
kun konlraue duopaj folioj sajne verlicilaj pro
folisimilaj stipuloj, k kun malgrandaj, blankaj, rozaj
au bluaj floroj en korimboj au panikloj; c. 90 sp-oj
ei Europe, Az.io k N Afriko, el kiuj deko poromame

la konsonanto k la sekva vokaio. ~a (pp plozivo)
Enhavanta ~on dum la forteno.

aspirator/o 1.0 lu ajn aparato, ekz.
suepumpilo, por movi fiuidojn per sucado. ^polvosucilo. 2 Y Instrumente por forigi per sucado
la nenormalan fiuidan enhavon de kavoj en la
korpo, de cistoj ks. 3 Instrumente, uzata kutime
en kunigo kun psikrometro, por ensorbado de etaj
aerkvantoj, por ke tiel fiksigu la vera
aertemperaturo.

aspirin/o d?. Medikamento, konsistanta el
acetilsalikiiata acido, CH3-C0-0-C6H4-C00H; gi
estas uzata kontraü febro, inflamo, doloro k, pro
antiglobuletkunigaj ecoj, kontra ü embolioj,
trombozoj k miokardia infarkto.

aspleni/o G - ( Asplénium el ~acoj) de filikoj
kun rozeto el folioj simplaj k integraj, plume lobaj
au plume kunmetaj, k kun liniforrhaj soroj unuope
sirmitaj de induzio; kosmopolita g. de c. 720 sp-oj,
piuraj pororname kultivataj, i . a . : har~o ( A.

aspîdistr/o ^ G. ( Aspidistra el konvalacoj) de trichomonas) , kun vintrodaüraj, plume dividaj
plurjaraj, daürafoliaj herboj kun rampa rizomo, kiu folioj, havantaj rondajn folierojn k nigretajn
portas grandajn foliojn petiolajn, malhele verdajn ; pedunkion k cefripon; kosmopolita, préféré kreskas
c. 10 sp-oj el E Azio, unu ( A. luricia) pororname en rok- au mur-fendoj. mur~o = har~o. nestM)

( A. nidus ), tropika, kun grandaj, integraj, ledecaj
aspik/o Y Muldita gelatenajo, en kiun oni ’ folioj, kiuj formas kvazaü neston ; hejma en varma

enmetis fileojn de kortobirdo au de fiso, anseran | Azio k en Polinezio, pote kultivata. its? ceterako,
grashepatajon, trufojn k.a..

aspir3i (al au tr). Fervore deziri akiri ion altigan,
glorigan ks: se vi ~as sicin manon k valus edzigi
kun si [...Jz; ciuj homo'

] havas la permeson '-w pri ; ter malglata.
edzigo kun si7-; al grandajfaroj7\ honorqjnB; j astak/o b G. ( Aslacus ) de dekkruraj krustacoj,
rigardi k ~i ne devigas akiri7-. m- ambicii, strehi. \ vivantaj en sensalaj, puraj akvoj, kun longa pinto
RIM. Oni deziras au celas ion ajn, oni aspiras ai io I inter la okuloj; tre bongustaj. its" kankro, omaro.
bona, plaça, supera, oni ambicias ion altan, superan
k malfacile aiingeblan, oni sopiras pri io perdita.
~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: ^aclo de iu al io\ la
plej varmega ~ado de la spiritoz; nele staras ta j Astar.
afero de via ~ado pri la fraülino7. ^anto. Tiu , kiu j astat/o (K) Radioaktiva elemento, At, atom-
~as: ne mankas ~antoj por tiu ofico, mankas nur
kompctentuloj ; li dirts, ke en la aferon de siaj
r^antoj li ne volas sin enmiksi7 , ira»' kandidato,
svatigi.

aspiraci/o A Karakterizajo (fonema au ne) de
iuj plozivoj, konsistanta en aerblovo, aüdebla inter

kultivataj. odora ~o (ark.) = odora galio.
aspid/o b 1 Venena serpente, sp. ( Naja hajc )

de kobro el Afriko, precipe Egiptio, kiu povas
largigi sian nukan regionon. sed ne havas
desegnajon sur gi: Kleopatro morligis sin per piko
de (f) lia mangajo farigos goto de ~oj interne

• de / / / x ; cirkaüita de rabistoj , cirkaü siblata de
~ofz. ter kobro, naja. 2 Nomo de diversaj venenaj
serpentoj.

kultivata.

muroruto (Vd ruto), skolopendrio.
aspr/a. Prezentanta krude raspecan suprajon: ~a

stono, vojo: (f) ci tiu ~a mondo; vere karaktero.

Astan/o. Cefurbo de Kazahio (71° 30’ E.
5 r i o’ N ).

Astart/o 0 Prasemida dii.no de la amo. SiN.

numéro 85, atommaso 210, halogeno.
astaten/o = astato.
asteni/o Y Nenormala manko de fortoj, ordinare

kaüzata de nesufica psika au nerva stimulado; gi
povas trafi au la tutan organismon aü nur difinitan
organon au sistemon: trakeobronka neür~o.

1) asplenio (har~o) : a) radikoj sur mallonga. ne tre videbla rizomo; b) folio plume divida; c}
folidividajo kun soroj. C. 2) astero (alpa ~o, Aster alpinus) : a) tigo; b) folio; c) kapitulo. C. 3) asterfa
4) astragalo (Montpeliera ~o; Astragalus monspessulanus) : a) folio (plume kunmeta); b) kapo el floroj
longe pedunkla; c) frukto (guso). M.
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arango de la ~oj en !a momento de ties naskigo. usr
horoskopo.

astragal/o 1 4? G. (Astragalus el fabacoj) de
plantoj — unu - k plur- jaraj herboj k kelkaj
arbustetoj — kun plume kunmetaj folioj k kun

plur-jaraj herboj, kies radiajn kapitulojn blankaj, flavaj, violetaj au rugaj floroj en akselaj
karakterizas flava au purpura disko k granda, blanka grapoloj au kapoj; c. I 750 sp-oj, N-hemisferaj,
au okulfrape kolora krono ; c. 250 sp-oj, N - pluraj pororname kultivataj. «sr astrcikanto. 2 jfn
hemisferaj, multaj pororname kultivataj. — ~olino. Modlura ornamo, kiu cirkaüas la supran ekstremon~acoj. Fam. (Asteraceac, sin. Compositae ) de de koiono: ~oj trovigas plej ofte ce romanikaj
dukotiledonaj plantoj— herboj, arbustoj k ec arboj, kolonoj.3 = talo.
plejparte laktosukohavaj —, kies karakteriza
infloresko estas kapitulo el floroj kun kali. ko
kuniginta kun unukamera ovario k stamenoj
kunigintaj en tubon, kiu cirkaüas la stiluson cesupre kelkajn tagojn post gia naskigo: virina mantelo el
forkan, k kies frukto estas akeno: langetfloraj , ~o.
tubetfloraj, radiaj ~acoj; c. 22750 sp-oj el 1528 g-
oj, i.a. ^o, akileo, arniko, artemizio, cinaro, al astragale, de dornaj, ol'te kusenformaj arbustoj; c.
helianto, laktuko, tusilago. SIN. kompozitoj. Cinia f 250 sp-oj el SU Azio, pluraj ( i.a. la guma ~0, A.

I gummifer ) liverantaj per incizo gumon farmacie

psik^O. Sindromo, karakterizata de tim-obsedoj,
impulsobsedoj k generala psika laceco.

astenosfer/o 0 Fleksebla parto de la supra
mantelo de Tero. K^ lilosfero, magmo.

aster/oz “ifr G. ( Aster el ~acoj) de unu-, du- k

Astrahan/o. Rusia urbo, ce la Volga delto
(48o05’E, 46o25' N).

astrakan/o. Krispa felo de safido azia, mortigita

astrakant/o G . { Astracanlha el fabacoj) parenca

M>. Kalistefo.
asteri/o b G. (Asterias k parencaj g-oj) de uzatan.

ekinodermoj en formo de 5-pinta stelo. «sp ofiiiro.
^vo ido j. Klaso ( Asteroidea) de ekinodermoj, j gasteromicetoj) de fungoj, aspektantaj kiel geastroj,
ampleksanta la plej régulé stelformajn familiojn. | kies ekstera parieto de bazidiujo humidastate stel*

SlN. marsteloj. ^edoj. Familio ( Asteriidae ) de forme sternigas k sekastate bule fermigas cirkaü la~oidoj, ampleksanta i .a: ~o.
asterisk/o Uj Signo kun la formo de steleto (*),

uzata i.a. por indiki (post vorto au frazo) referencon
al piednoto, (ene de vorto) ellasitajn literojn, (sole)
dividon en teksto, (en lingvistiko, anta ü vorto aû
frazo) neatestitan au neakcepteblan formon. SIN.
steleto.

traganto.
astre/o 4* G - ( Astraeus el ~acoj el

interna parieto; 2 sp-oj, tre disvastigintaj, el kiuj A.

lïygrometriais; unu el la tersteloj. esp geastro.
astrolab/o. Mezepoka sekstanto.
astrona ü t/o >^- Kosmona üto. 'viko.

Kosmonaütiko.
astronom1o. Specialisto pri ~io. ^i1o. Scienco

pri la astroj k la kosmaj fenomenoj. Kir radio, ~ia 1
Rilala al ~io : ~iaj kalkuloj. instrumentoj; ^ia
unuo (unuo de longo. égala al la meza distanco inter

asterozo/oj b Subfilumo ( Aslerozoa) , | Tero k Suno, t.e. proks. 149,6 milionoj da km, k
ampleksanta la stelformajn ekinodermojn. ! uzata por esprimi distancojn en la Suna sistemo;

Astianaks/o c$b Mita fi 1 o de Hektoro k ! simb. AU ; K& lumjaro). 2 (f) Tiel grandega, kiel la
kalkul-elementoj de ~io: ~ia distanco: liaj siddoj

astigmat/a. Prezentanta ^econ au ~ismon. j atingas ~iajn ciferojn. radio~io. Esploro de la~eco Aberacio de optika sistemo, en kiu la bilda j universo per radioteleskopoj.
fokuso estas anstatauata de du strekoj perpendiklaj ! Asturi/o. Provinco en la NU parto de Hispanio
inter si. ~ismoz f Difekto de la okulo, kiu, ne j (Oviedo, 5°52’ U, 43°23’N).
havante unu saman kurbecon en la diversaj
meridianoj, estigas vidon neegale netan en ciuj
direktoj: ~ismon oui korektas per specialaj vitroj.
BS* anastigmata.

astilb/o G. ( Astilbe ei saksifragacoj) de
plurjaraj herboj kun multegaj, maigrandaj floroj en
pinta, kunmeta paniklo; 12 sp-oj ei E Azio k NU j 39°N).
Ameriko, pluraj pororname kultivataj.

astm10 ¥ Maisano, karakterizata de malfacila
spirado kun konvulsioj de la spiraj muskoloj: atako
de bronka, nerva ~c> ; somerci
(fojnokataro); ^ulo\ kontraü^aj cigaredoj.

astr10. Natura ciela korpo, ekz. stelo, kometo,
planedo: la fiksaj ~oj (la steloj) ; ~ofiziko ( Vd
fiziko); (kun ~ologia senco) li estis naskita sub
favora ~o\ Lun estas nia ~o7- (de stelistoj). ~a.
Rilata ai ~o(j): la lumo ; ~a lampo (jetanta
nenian ombron sub si). ~olog1o. Specialisto pri
~io. #vOlogi10. Arto priskribi la karakteron de

asteroid/oz Planedeto.
asterolino Vd lino.

Andromako, en lliado.

Asuncion/o. Cefurbo de Paragvajo (57°42’U,
25°19’S).

asar/o Y Kondimento ei fruktoj k legomoj,
j konfititaj en vinagro; ankaü uzata kiel almangajo.

«sr catnio, reliso.
Ashabad/o. Cefurbo de Turkmenio (58°E,

askenaz/o. Judo en au el C k E Europo. væ
sefardo. y

Asmode/o H Malbonfarema demono en la libro
de Tobio.

asok/o* Sp. de sarako (Saraca asoka) el
Hindio k Malajzio, daü rafolia arbo kun belaj, de
flavaj gis ruge orangaj floroj, rigardata de la
budhistoj kiel sankta, car apud gi naskigis la Budho.

Asok/o A Rego en N Hindio, kiu unuigis
preskaü tutan Hindion k konvertigis al budhismo
(273-237).

Astar O Fenicia nomo de Istar: ili servis aI Baal
homo k doni informojn pri ties ebla estonteco laü la j k al ~x. Astarto.

«-V/ O
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Astarot = Astar: la diino de Cidon, la sankta ~
pardona min!7-.

Asur/o O La grands dio de la Asirianoj, kultata
en Asiro.

© -at/. Suf. esprimanta pasivon dum plenumigo
( t.e. daûro aü ripetigo) de la procezo ( t.n. «de pasiva
prezenca participo» ): pun^a antaCt la rompita polo,
la kata eblc komprenos7; la iom post iom akir~a
alkuthmgo al seneesc sufer~aj humiligojz ; ho i» /,
paradiza birdo, ciucentjare renavigua, en flanioj
naskr^a k en flamoj mortanta!7 : la who ne esta
rekonstru^a, gis estas donita ordono de mix. esc
imperfekto. —~e. Responda aclv., kiani la suferanto
de la procezo estas esprimata per la subjekto de la
prop.: kirlr^e, ovblanko eksaümas; oni ne postulis
kalknlan raporton ( .. . ], sed Hi laboris konfid~ex.
«car ant. RIM. Persono au objekto, kiun oni
submetas al iu procezo: bat~o (homo, kiun oni
batas ); nekon~o ( homo, au kvanto, kiun oni ne
konas). ns? ant. RIM. 2. —~ajo. Io, kion oni -~a$:
se in donos manon aü uz^ajojn por konservi [ .. . ] x;
mi farigas mok^ajo por mia amikox.-^eco. Stato
au eco de iu. io -^a: vi scias mian mok^econx; jen
la ofero, kiun Hi alportos en la tago de sia
sanktole~ecox.

(D-at/ ® Suf., uzata por formi la nomon de: 1
neorganikaj acidoj oksigenhavaj (au havantaj
centrai! atornon kun alla grado de oksidigo) aü de
organikaj karboksilaj acidoj k de iliaj saloj k
esteroj: sulf~a acido (H ->S04), fhtorbor^a acido
(HBF4), kalcia karbon~o (CaC03). acet~a acido
(CH 3COOH ), media benzoato (C6H5-COO-CH3);
g!icerofosf~o. tsr' -it/ , per!. RIM. -at estas eventuale
eilasebla en tradiciaj nonioj de acidoj, se tio ne
estigas konfuzojn: aceta (ucet~a), steara (stear^a)
acido ktp; tiu ellaso igis tradicia en grasa acido (au
grasacido) k nukîea acido. pli biologiaj ol kemiaj
terminoj; 2 salsimila kombinajo de metala katjono k
anjono derivata de alkoholo au fenolo per perdo de
protono: natria metanol~o (CH30" Na+ ).

atak/i (tr) 1 (iu) Komenci batalon kontraü iu
aü io: urbon. landon, popolon ; du skerminstru-
istoj kun sajna kolero ~/.v unit la alianz; la sentima
Palroklo ~is la malamikan ariergardonB: la lastan
el la amaso ~as la hunch7•; (f) sipon rompitan ciuj
ventoj r^as7. es? agresi. slurmi. 2 ( iu ) Per vortoj au
skriboj provi cesigi ies agadon au ekziston: la
registaron. la religion: ~/‘ ies reputation, honoron:
s-ro Coulurat k liaj kunuloj konstante min ~as.
insultas, kalumnias \ ... ] 7: la plej ~ata flanko de
nia lingvo estas gia alfabeta7-: (f ) ~/ demandon ,

novan taskon (ekpritrakti ). 3 ( io) Ekkapti, komenci
esti malutila por ies korpo au spirito: ~is Un
tempesta17: la febro, tremo7 , suferego7, sopiro aI la
hejmo7: teruro lin ~/.s” la deziro ~is min, ke f ... ) :
nova], gis nun nekonataj pensoj ~is la kapon de la
juna virino7: jurioza ptiso de pasio ~is sin7: krizo
~is la pezan industrial . 4 ( io) Kafizi difekton au
detruon de substanco: rusto ~as feron: hidrogen-
Jhtorido ~as multajn substancojn. ~0. Ago de tiu,
kin ~as: ~o de rabistoj kontraü la vi/ago: Hi restis
ne tusitaj de tiaj ~oj de popola furiozo7: neniaj

; ~oj de kritikistoj prezentas por ni ian dangeron7:
; esti apatia kontraü ciaj ~oj: ~o de gojo, rido,
| kolero, histerio. ~anto. Tiu, kiu ~as: forpusi la
| r̂ antojn : la. publiko, kutirninta opiniadi ciun
\ canton bravulo k ciun ~aton kulpuloz. ~atO. Tiu,

kiun iu ~as: din almenaü kelkajn vortojn pri viaj
r^atoj. Cart k Bourlet7. ~ema. Inklina al ~oj:
~ema karaktero, gento: (0 la ~emeco de la ventoB.
osr hatalema, spitema. el~i. ~i, elirante el fortreso,

j tranceo ks. kontratwi. ~i, por rekonkeri jus perd-
j itan pozicion. ne^ebla. Ne prezentanta ian sancon
! de sukceso al ~antoj: ne~ebla urbo, fortikafo: (f)
j ne~ebla virto. kur~i (tr) Kuri ai iu, por ~i . cs*

| sturmi.
ataksi/o Y Patoiogia senordeco de la korpaj

j movoj.
Atalant/o O Regidino, kiu volis kiel edzon nur

I tiun, kiu superos sin en la kurado. KS* Hipomeno.
Atalja 21 Malpia regino de Judujo.
ataman/oz = hetmano.
Atanazi/o. Helena vira nomo, i.a. ü* de Eklezia

; Patro (4a je).
| a îaraksi/o 1 O Plena animtrankvilo, kiun
| epikurismo opinias privilegio de la dioj k de la

I saguloj. 2 f Stato de senemocieco pro manko de
| reago al la ekstera mondo.

atase/o 1 Diplomato, asistanto al arnbasadoro. 2
Nediplomato, aldonita a! la persouaro de
ambasadorejo por aparta servofako: anneci ,

; komerca ~o. 3 Ce ministra kabineto au stabo de
granda administracio, eksterhierarkia persono,
komisiita pri aparta funkcio: kultur^o, gazetara
^o.

atavism 2o 1 Simileco de estajo kun ties
i praavoj: la legoj de ~o. RSP mcndelismo. 2 f
I Reapero de malsano post interrompo ce pluraj
; generacioj. ^a. Rilata al ~o: ~a eco, trajto.

ateism2o O Doktrino, kiu neas la ekziston de
dioj au Dio: oni nenicl devas konfuzi liberpensecon
kun ~o7 : la panteismo de Spinoza estas
konsiderata kiel speeo de ~o. est materiismo.

ateist30. Ano de ateismo: liberpensulo povas
i esti ~o, sed H havas la rajton ankaü esti deistoz.
! sendiulo.

atel/ob G. { Aides ) de Amerikaj simioj el la fam.
; de cebedoj, kun longegaj membroj k tre longa vosto
’ prenpova.

atelo.

I atelier/o 1 Speciala cambro, kie laboras artistoj,
I ekz. pentristoj, skulptistoj ks. 2 Tuto de la disciploj,
• laborantaj sub la gvidado de granda artisto: la ~o
1 de Rubens.
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Atena © Helena diino de inteligento. patronino
de Ateno. ns* Palas.

stacio, ce kuraeislo ks. ne~ita. Venanta, okazanta,

dum oni tion ne ^as: ne~ita, neesperita ofte venas
Aten/o, (ark.) '̂ oj. Cefurbo de Atiko k de nuna j subite7 ; ne~ita rebate» ; li alvenis ne~ile. sefwa 1

Grekio (23°44’E, 37°58’N ) : vi, venena cikuto, j Ne~ita : kontraü bato sen~a ekzistas nenia
devus esti la simbolo de ~oj!7 ; Pireo, rodo de ~oK. j defendo7-. 2 Ne ~ante : sen~a decider, scn~e
A*ar»0. Loganto de ~o: ~anoj, mi rimarkas, ke vi j respondi. transo-i. ~i, gis io forpasos: transit la
estas ciurilate tro servemaj al diajojN ; ~ana sprito. ! malbonan veteranL. vic^i. ~i, starante en vicoj:

atenc/i (tr) 1 Provi mortigi iun, kiun oni devus ! vic~i la tramon.
respekti : ~i regon, prezidenton; ~i kontraü la | atene/o 1 X Templo de Atena. 2 Kultura domo,

rego1. use ataki , embuski , insidi, krimi. 2 Provi j kie artistoj, beletristoj au sciencistoj prelegas. 3 (en
detrui au difekti ion, garantiitan de la legoj: ~i ies | Belgio) = liceo.
vivotr, jen mia fHo ~as mian animon7 ; ~/ la | atent/a. Tenanta sian vidon, aüdon k intelekton
liberecon de la civitanoj; la rajtojn de advokato, vigie turnalaj al iu au io: observi kun ~aj okuloj;
la honoron de virgulino ; (f) la lingvon (grave lernanto; esta ~a al la prego de via servantox;
malobei giajn tegojn). ^O. Ago de tin, kiu ~as: la M . Sin rigardis7. ~i ( tr) 1 Teni siajn vidon,
20an de julio 1944 fiaskis kontraü fiitleroM . a üdon k intelekton fiksitaj al io: ~u la vorton k~a. Prezentanta ~on: provo; estas ec ne unu j komprenu la vizionx ; li ne ~os cannon de virinojx ;
progreso de la penso, kin ne sajnis komence ~a, j la juna vidvino ec ne ~is Han ceestadon7 ; ~u min,
malpia. majest^O. ~o kontra ü la suverena | ho mia popolo! x ; la vojon, lau kiu vi irisz;
majesto. seks^vO tfb Lege punata provo havi j ( abs) ho Sinjoro, k agu! x ; okulo ne ~a.v, dorso
seksajn rilatojn kun iu persono kontraü ties volo. eksentas7 (la batojn ). 2 Vigie uzi siajn sensojn k

atend/i (tr) 1 Resti gis iu okazo au ies alveno: menson, por eviti ion: ~//, ke vi ne falu! 3 Rigardi
adiaü, sep jarojn ~u min / z; au vi estas la venonto, ion kiel gravan: ~i konsilon, argumentajn B. csr
au ni ~u alian? N; -w malfruiginton; ~i la lioron de | konsideri. ^O. Mensa stato de tiu, kiu ~as: dedici
la malfermo; ~/ aütobuson; ~ante vian respondon, j sian ~on a! io ; si direklis sian ~on ai la du
ni restas aItestime via ; li lasis sin ~/ z; (abs) oni ; personoj7 ; si ne donis ec la plej malgrandan ~on al
jam ne bezonus eble senfinan muiton da jaroj7 ; ! la homo7- ; douante nenian ~on aI la diversaj
~is, ~is, gis lin cerko etendis7 (tie! longe, ke...). 2 j personaj deziroj k kapricojz; mi rekomendas al via
Prokrasti ian agon gis okazos alia ago: mi ~/.y, gis j ~o la pagan 308 de la F.K. 7; mi turnas vian ~on
ili cesos paroliz ; oni devas ~/, gis la registaroj ; sur tion, ke [... ] z; esti objekto de ies ~o7\ strecita
décidasz; li ~as, ke la okazo venu al lia nazo7 ; oui i ~oz; de legado sen ~o ne ricigas la prudento7 ;
ne devas ~i, gis la domo renversigusz. RIM. «gis... - j infanajo inda nenian ~on7. ~ema. Kutime, nature
os» simple konstatas la ~on , dum « ke...- u » ! inklina al ~o. ^igi. Turni ies ~on al io: iliaj
akcentas la deziron de la ~anto: kun malpacienco ! disciploj ~igis ilin, ke estas jam tago7; pri tin
mi ~is, ke li forint , por ke mi transdonu al vi [... jz; | cirkonstanco mi insiste ~igas miajn legantojnz; mi
li senpacience ~as. ke la bonfara mono lin liberigu ! k la infanoj estas kiel signoj k ~igiloj en lzraelx.
de liaj suferojz. 3 Anta ü vidi ion kiel probablan: ni j mal~i. Tute ne ~i: mal~i la riprocojn, la kritikojn.
povas ~i de li cinkoraü multe da malbonoz; sorto j prêterai. Ne rimarki pro manko de ^o : li
ofte alsendas, kion oni ne ~as7: la morion li ~isK ; ! prêterais mullajn erarojn en sia korektado. pri^i.
eble miaj amikoj estas plifelicaj, ol ni ~as7\ ili tute j Zorgi kun ~o pri iu au io: li havis neniun, kiu povas
ne ~is, ke mi rifuzosz; mi neniam ~is, ke gi longe j pri~i la malgrandan Kristinonz. sen~a. Ne
vivos7 ; mi decidis ec preni sur min la tutan ~atan j ~anta: settle kunpusigi kun iu. blinda.
ventegon7. BSF aügitri , konjekti , supozi, suspekti. 4 | atenu/i (tr) 4r V ( pp elektra energio, tensio,
Esperi ricevi de iu ion kvaza ü suldatan : ~/ { kurento) Malpliigi la ampliludon laudistance
rekompencon por sia bona konduto ; cu vi ~as ! (dépende de la longo de konduktiio a ü de la perdo
pagon por ci tio? ; Eüropo ~as de vi (diplomatoj) ! en aparato). câr- amortizi. ^(ig)o 1 Procezo au
paeon7- ; kion mi povas ankoraù /-w de la | fenomeno, lau kiu la elektra energio konsumigas
Eternulo?7 ; ne tion mi ~is de vi; ciuj ili ~as de vi, | survoje en konduktiio pro perdoj, ka ü zataj de
ke vi donu al Hi mangonx. 5 Esti baldaü okazonta j rezistanco, kverkonduktanco, induktanco k
por iu; esti jam prete destinita por iu: fin sama sorto i kapacitanco. 2 \ Malpliigo de la intenso de radiado
lin ~asz; kia puno ~as la rompanton de tiu lego!7 ; j pro sorbo de trapasata materio. ~ilo 4r V Aparato,
la tagmango nin granda surprizo vin ~as. i ebliganta malpliigi la amplitudon de elektra signalo.

Ago de tiu, kiu ~as: 1 salono de ~o ; ( ili ; indico de *̂0. Grando, esprimanta en logaritma
restis) en ~o de la princo7 ; tro longa gis ftno de j formo la kvocienton de enira energio per la élira
/’ vendoz; tio estas problcmo, kies solvo ne suferas j energio de certa konduktaparato por la tuta longo;
~on; 3 se li tamen kontraü ~o valus ankoraü fari j simb.: a. osr fazo. koeficiento de ^o. Grando
malfacilajojn ( . .. J z ; sen ~o, sen espero venis | égala al la kvociento de indico de ~o per la unuo de
mizeroz; 4 lia estis trompita. ^a. Rilata al ~o: j longo; simb.: a ( a/fa ).
~a periodo; li prenis pozon duone salutan, duone j aterom/o If Kn de diversaspecaj lezoj de la
~anz; mi ~e experts al la Eternulox. blaz. Tia, j interna arteri -tavolo, entenantaj kacosimilan
ke oni povas gin antaü vidi : Ha rifuzo estis ~ebla. j muterion k/a ü montrantaj durajn platojn . vsr
<vejo. Cambro, destinita por ~o, ekz. en fervoj- j aterosklerozo, sklerozo.
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ateroskleroz/o f Malsano de grandsj arterioj. j kuglo ~is lin guste en la koro; ne ~as krio gis la
en kiuj rrovigas tipaj lezoj, la ateromoj. trono de Dioz (vane estas piendi). 2 (io) Okupi

atest/i (tr) 1 (iu ) Certigi , garantii fakton vera j spacon gis la limo, etendigi gis iu ioko au tempo: la
el sia propra sperto: mi ~as aI vi mian indignon7: j akvo eksterc ~is gis la fenestro7: la tegmento ms
*yi la subskribon de in; mi ~as, ke estas neniu dio ! gis la tero7 : la inundo ~is tre vastan areon; la
krom Alaho, k Mohamedo estas la profeto de Alalia i stcingo ne estis sufice tonga par ~i la fundon; ~i
(kredkonfeso de la islamanoj); Paulo [ ...\,~ante al j prqfundan agon, la vesperon de sia vivo-, (f ) oni ne
la Judoj , ke Jesuo estas la KristoN. ®r aserti , i pavas kredi, gis kia gracia ~as la fac'deco de tin
konfirmi, aütcntikigi. 2 ( iu ) Antaü tribunaio ling va7: ilia nombro ~os certan ciferon7: par ke
konfirmi au malkonfirmi aserton au fakton kiel nin ne ~u la sorto de Vo!apiikz ; tiaj luksajoj ciarn
vidinto au audinto: mi ~os pri v/ x ; mi ~as, ke la j ~as altan prezon. 3 ( iu) Sukcesi renkonti au ricevi
akuzito ceestis la kunvenon; (f ) la signoj de iliaj ! ion abstraktan: ~/ rezulton, sukeeson, rekompencon,
vizagoj ~is kontraü /7/ x ; ~i favore al iu. 3 (io) Esti ! efektivigonz, perfektecon7: ~i ies konsenton7: vi
la signo, la pruvo de io: la egahne7.itra spirado de la j esperis ~i kontrakton pli honan par miz\ pro sia
infana ~as dormon trankvilan7: griza barbo sagon ! inteligenteco k ruzo li ~is la prezidanteconz; la celo
ne ~asz ; via hezito mem ~as, ke vi mensogas. \ pavas esti ~it.a per du vojoj\ (0 afabla vorto pli ~as
1 Ago, vortoj au skriboj de iu, kiu ~as: alvoki la i ol forto7. car akiri. 4 Sukcesi fari, ke io okazu : }im
~on de Ciu , kiu partoprenis7: fari ce la jugejo j mi ^is, ke li prenis la kvitancon7 ; mi pends ~i, h
sensacian ~on : doni al iu bonegajn ~ojn ; ne ! la. E-istoj akceptu miajn naît plibonigojnz. 5ê Aliri
paroiu kontraü via proksimu/o nialveran ~onx \ j 2. <vO 1 Ago de iu, io ^anta : la ~o de mia brako nt
clmeti ~ojn kontraü iu7. 2 Signo, pruvo de io: si j es fis sufica, par kapti la libron el la brelo. 2 Io ~ita:
estis par li etcma ~o de lia bona koro7-, muta j liai ~oj sur tin kampo estis aparté brilaj. ^ebla,

estas la resta7 : la statistiko liveras pri tio ! Tia, ke oni povas gin ~i: facile ~ebla felico: ciuj
elokventan ~on. 3 Dokumento, per kiu respond- i oficoj estas ~eb!aj par virinoj same kiel par viroj;
eculo ~as pri io: ~o pri lernado, pri kapableco (de ne ~ebla perfekteco,- .celo : kia propre le vis la
instruado); vi eble posedcts ~on de trapaso de iu el homaron ne~eble super ciuj aliaj bestoj, estas la
la plej aliaj lernejoj 7 : dank ~o , depon^o , lingvo7. ~ebieco. Eco de io ~ebla: vidante k
naskig~o, ricev^o, san~o, suld^o. ~ajoj. Tuto de grandegan utiion k samtempe la ^ebleçon de lingvo
la ~oj en proceso: pruvi per ~ajoj. rar indikajoj. \ internacia [..:] z. ^odistanco, /^opovo 1
~antO. Persono, kiu, vidinte au aüdinte okazajon, j Distanco, gis kiu io povas ~ i : la ~opoyo ét
povas ~i pri gi : ni sentis, ke ni estas ~antoj de la j pafarko ; la botelo staris ekster ~odistanco\ k
muta ekbato kontraü tiuj murojz; vi estas ^antoj, ! ~odistanco de alfa-radioj. 2 S La distanco inter
ke mi acetis lia sanktoleito estas ~anto j senda k riceva stacioj, por kiu estas garàntiata b
hodiaü. ke vi nation trovis en mia manox: li ne esta j transsendo dum la tula jaro. ear servareo. kur*t
morligita laü la akuzo de unit ~dntox. ^ig î. j Kurante ~i : li volis kur^i la junan beluUnon, kiunl
Alvoki iun kiel canton: mi ~igas al vi hodiaü la j vidis ira la fenestro7: li kuris post li distancon à
cielon , ke; vi rapide pereosx. ~ i IO. ~o 3. S sep lagoj, k kur^is lin sur la monta Gileadx.cl
depon^o. Dokumento donata al deponanto, por | trafi . lern ~ i. ~i gis iu punkto de la lernado:
ebligi al tiu ci poste depreni la deponajon. kulp^o. j neniam mi sukccsis lern~i legi skribitajon7-.
Pruvo de kulpeco: sendemanda ekprotesto estas ofte j atlant/o 1 jfî Granda skulptajo virfigura, kic
kulp~oz. pag /N/ O. Kvitanco. sarg ~o. j subportas entablementon , balkonon ks. ff
Konosamento. sufd^o. Dokumento, per kiu iu kariatido. 2 V ( atlas ) La unua nuka vertebro.
persono deklaras sin suida ai iu je io.

atik/o 1 3Ê Malalta muro super la lasta plafono,

staranta antaü tegmento. 2 V Supera parto de la
orela timpana kavo: en la trovigas la maleolo k j malaperinta en lapratempo.

Atlantik8o. Oceano inter Eüropo k Ameriko. ^4
Atik/o. Duoninsulo en C Grekio (Ateno). ~a 1 j Rilata al ~o: Nord-^a trafiko: transact flugado.

©at!as2o = sateno.

portanta la kranion k pivotanta sur la aksiso:
aksisa artiko, ~o-odontoida artiko.

Atlantid/o. Fabela insulo en Atlantiko,:

la inkudo. ^ito Y Inflamo de la ~o.

;Rilata al la antikvaj Atenanoj: ht dialekto: la
atrnosfero. 2 Similanta la puran , elegantan,
delikatan stilon au lingvon, la spritan, pikantecan j au, pli generale, de desegnajoj k bildoj, ilustraitt
gentilecon de la Atenanoj. ^eco, /^ismo. Dir- au | apartan temon: historia, anatomia, moda

i albumo, maparo. 2 A (pp sternajo) Kolektod
j mapoj, kiuj kovras la tutan sternajon. — mapo 2S

(Datlas80 1 Bindita kolekto de geografiaj maptj

far-maniero propra al ~o.
Atil/o. Rego de. la Hunoj (c. 395-453).

ating/i ( tr) 1 ( iu . io ) Sukcesi tusi ion | = atlanto 2.
konkretan, malproksime kusantan. sangante mem ! Atlas/o 1 O Helena giganto, kiu portis laciekt
sian lokon, au etendante membron, au jetante ion: j sur siaj sullroj. 2 * N-Atrika montaro, etendi^a®
fine li ~is malgrandan prcge. jon7 : ili devis iri dum ; de Maroko gis Tunizio.
tuta tago, antaü ni ili ~is ht mouton7: ht sonorilon
de ht pordo li ne povis ~i7: pli malproksime, ol oni j tiujn sportojn, kiuj postulas grandan forton k leil®
povas per la rigarda: la vnlp' klopodis longe, por k longan trejnadon, k kies rezultoj estas submetal|
gin ~i salteK : per mut pafo li ~/.v la celpnnkton: la : al mezurado. 2 (f) Tre fort» viro. ^iko, ~iSM

:
atlet1o 1 Homo amatore au profesie praktikar^
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Atre/o O Rego de Miceno: de unua fil '

Agamemnono estis7-. ~idoj. Kolektiva nomo de la
Tuto de la individuaj sportoj (ekz. marsado, kurado,
saltado, jetado ks). ^ dekatlono.

atm/o <î> Koncepto de persona memo en la hinda j idaro de ~o. m- Menelao, Oresto.
filozofio, pritraktata de la Upanisadoj.

atman/o = atmo.
atrepsi/o ^ Lasta fazo de malasimila misnulrigo

ce sucinfano: ofte operas post fcronika diareo.
atrezi/o ¥ Manko de truo ce natura aperturo au

dukto.
atmometr/o Instrumento, por mezuri la

elvaporigon el humida surfaco.
atmosfer1o 1 Gasa maso cirkaüanta astron : la atri/o 1 MINTERNA korto kun portiko. 2 ¥ La

tera , venusa ~o ; Lima ne havas ~on. 2 ( f ) malsupra etago de la timpano. 3 ¥ (atrium) Nomo
Cirkonstancaro, ce kiu iu vivas aü io okazas: vivien ! de ciu el la du koraj kavoj, situantaj super la
~o de malvirto; la traktadoj estigis en favora ~o ; j ventrikloj k komunikigantaj kun ili per la

saturita de genta malpacoz; la interna ideo de j respektivaj ~oventriklaj orificoj: dekstra, mal-
E. ne estas dogmo, gi estas ~o. oetoso, medio. 3 j dekstra ^o. sinus~a ¥ (pp kora nodo) Situanta ce
(ark.) Mezurunuo de premo pri gasoj au vaporoj : la kunigo de la supra parto de la sinuso de la kavaj
~o estas égala al la premo de cil Indra kolotio el vejnoj k de la dekstra ~o.
hidrargo kun alto de 76 cm. use paskalo. ^a. Rilata atribu1i ( tr) 1 Doni (ion) laürajte au laümerite:
al ~o: rsjQ elektro ; ~aj fluoj ; ~aj perturboj, ~i al iu la unttan prendon; privilegiojn; ~i
depremejo. 'N.ajoj V Bruoj, produktataj en domon kiel parlon de heredajo\ ( f) valoron al
radioricevilo k kaüzataj de elektraj malsargoj en la variablo. ifêe aljiigi, asigni. 2 Opinii , ke ajo, ago aü
~o. esr perturbo 5. ^ografio Priskribo de la ~o j eco apartenas al iu aü io: verko ~ita al Homero\ oui
k giaj influoj al la tero, ties vegetajoj, klimato ktp. ! ~as al Kolumbo la malkovron de Ameriko ; li ne
/vologio. Scienco pri la k ties influoj al la I havas ciujn meritojn , kiujii oui ai li ~as ;

j signifon al vortoz; ~i grandan efikon al
ato/ A Pref., uzata anta ü unuoj k signifanta | medikamento ; specialan gravecon li ~is al la

«triilionono» ( IO'18); si mb.: a: éfarado (aF).
atol/o * Ringoforma insulo, formita de koraloj, kaüzita de iu aü io: ~i al iu la malsukceson de la

kun centra lageto k zono da rifoj.
atom10 1 A Plej malgranda, supozila nedivid-

ebla, ero de la materio: se mi naskigis en tin ci
lando, se citij ~oj de mia korpo konsistas cl j
produktajoj de du ci lando, eu estas juste , ke oui i

min noniu fremdulo en mia patrujo?7\ (f ) homoj j
estas mtr ~oj en la universo. 2 (K) Plej malgranda j «nomi» ktp: «nomu min frato» estas fipo de ~ado.
materiero kun kemiaj ecoj, konsistanta el kerno (el j 3S En komputila programo, instrukcio, kiu donas
protonoj k neütronoj) cirkaüata de elektronoj: la I valoron al variablo. EST surgi,
kemiaj elementoj diferencas inter supro la nombre) j atribut30 1 dp id Distingilo, insigno, emblemo
de elektronoj en iliaj ~oj\ jeudi ~on; ~kernci ! de iu metio, korporacio, dio ktp, uzata precipe en
( nuklea ) energio ; ~maso , étwmbro. ~fiziko , belartoj: pesilo estas la de la jugpovo; rado k
~bombo. ~a 1 Rilata al ~o( j) : la ~a teorio, g /obo estas ~oj de Fortimo. 2 <3> Esenca konstantà
filozofio', pilo. 2 *6 Uzanta parton de la nuklea sensanga eco de substanco.
energio: ^a bombo (~bombo ) ; la dangero, ! atrici/o 1 Sj1 Pento pri kulpita peko pro timo antaü
milito; movata sipo. RIM. En la kemiaj reakeioj | la infero. KP konlricio. 2 Y Grava kontuzvundo.
oni uzas la energion de arangoj de ~oj en | atripl/o G. ( Atriplex el kenopodiacoj) de
molekuloj, sed en la malgustc nomataj «~aj unu- k plur-jaraj, monoikaj aü dioikaj herboj kun
reakeioj» oni uzas la energion entenatan en la simplaj, lancoformaj, liniformaj aü triangulaj folioj
nukleo a ü ~kerno. csr' fisio, fuzio. ^ismo O j ofte kovritaj de skvametoj a ü de «faruno» ( pro
Sistemo pri la ~a konsisto de la materio k de la i pedunklaj, akvoplenaj glandoj, kiuj poste sekigas) ;
kosmo; k pri ties formigo per bazarda kunmetigo de I kosmopolita g. de c. 300 sp-oj, i .a. la gardena
~oj : Demokrilo, Epikitro k Lukrecio estis la j ( A . hortensis ) el Azio, kultivata por ornamo k por
majstroj de la antikva ~ismo. dîs~i (tr) Fendi la I folioj uzataj kiel spinaco.
^kemon. unu^a ® Posedanta nur unu -̂ on.

rsy /

vetero, esenca parto de la meteologio.

j historio pri. la mie!kukoj7\ 3 Rigardi, opinii ion

afew, oni devas tiun venkon al la hazardo\ ~i
ies morton al akeidento; du carma pateco, kiwi la
virinoj orclinare ~as al malfelica amo7-. imputi.
^(ad)o 1 Ago de iu, kiu ~as. 2 A Dirmaniero, per
kiu oni rilatigas predikativon ne al subjekto, sed al
la objekto de verbo kiel ekz. « kredi », «elekti»,

i atrofi/oz ÿ Malkresko au miskresko de organo,
: iufoje malsaneca: mjela ~o. csr kriplajo. ( tr)atonai/a. Sentonala.

atoni/oz Y Manko de tonio aü forto de histoj k j- Kaüzi ~on: ~ita memhro. ^igi. ïgi ~ita.
organoj. es- sentonio.

ATP ® Mil de adenozin-trifosfato.-ator/o A- Suf . kun la signifo «masino aü | el kiuj beladono. ^/|noz (K)'V, Venena alkaloido.
aparato, produktanta specifan agon»: transformée, j C^H -̂ O^ N, ekstraktata el beladono inhibanta la

| parasimpaton, medikamente uzata por dilati la
atrabil/o f Ce la antikvuloj, meiankolia i pupilon , malpliigi spasmojn (precipe bronkajn) k

I stimuli la koron en sokostatoj. ~ismo ^ Toksigo
atrakei/o ^ Ciu el la allogaj programeroj de ; per beladono a ü ~ino. (A )~0 O Unu el la tri

Parcoj, kiu trancas la fadenon de la vivo.

atrop/o 4*1 G. ( A t r o p a el solanacoj) de 4
: plurjaraj plantoj hejmaj de U Eüropo gis Himalajo,

RIM. -ilo estas preferinda.

humoro, supoze kaüzata de la nigra galo..

varietea spektaklo.
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kusas kun la virinojx : (0 mi nenion ~is de li (ne
ricevis leteron de li ). 5 13 EIM. ~o. Sonpercepto:
unit vida pli laügas, ol dek ~ojz. ~a. Rilata al
~ado: la sento, organo; ~a tubo\ ~aj osteioj.
~ado. La senso, per kiu ni perceptas sonojn: se la
tuta korpo estas okulo, kie estas la ~ado? N: la kvin
sentoj estas la ~ado. [ . .. ]z; lia ~ado estas iom
difekta. SIN. aüdsenso. ~anto. Tiu, kiu ~as: tiel li
parolis k la ~antoj mais: paroiauto semas, ~anto
rikoltasz. ^ebla. Perceptebla per la ~senso: la
tonoj farigis ne~eblaj pro la ventoz\ ladite kaj bone
~eble li anoncis [ . . . } z. ~ îgi. Fari, ke io estu ~ata:
li ne povis ~igi sian vocon pro la tumulto; nun la
viva najtingalo devas ion ~igi7\ la tondra ~igadis

\ brue frapon post frapo7. MIO. Aparato, transform-
anta la eleklran kurenton en sonondojn, audeblajn
nur kontakte kun (au tu te proksime al) la orelo:
kapr^ilo. SIN. aüskultilo / . ~parolilo; -4 laüt-
parolilo. dis~ igi . Per senfadena telefonio ~igi
novajojn. muzikon ks al la uzantoj de radioricevilo:
dis^igi teatrajon, la eeremoniojn de la kronado\
régula dis^igado de radio-programoj: la malfermo
de la E-a kongreso estas dis^ igata de la nacia
sendosiacio. elM. Atenti ies peton k gin plenumi: k
Dio el~is sin. k malslosis sian uteronx. miSM.
F.rare ~i ion , kio ne estis dirita: li misais tnian
respondon k kredis sin insultita. ne~ita. Ankoraü
ne ~ila, car eksterordinara. (ne)̂ ebla. Tia, ke gin
oui (ne) povas ^ometro f Aparato por mezuri
la ~an akrecon. ~paro!ilo Vd paroli. ~Ovida (pp
pedagogia procedo) Tia, ke gi kombinas ~ajn k
vidajn rimedojn.

atropos/o ft Plej konata sp. de akerontio
( Acherontia atropos), kun krani-simila desegnajo
sur la torako k kun raüpo sin nutranta precipe per
solanacoj, i .a. terpomo.

atut/o A Ce kartludo, tiu emblemo, kiu estis
elektita. por havi superecon super la ceteraj
emblemoj: la estas kero\ (f ) li bavas ciitjn ~ojn
por sukeesi en la vivo, ~i (ntr) Meti ~on en la
batalon. super î (tr) Meti en la batalon karton el
la ~a emblemo superan al la jam metita(j).

© au. Kunordiga konj., indikanta du au pliajn
eblojn, k uzata : I - unuope, por kunigi : 1 du au
plurajn vortojn au prop-ojn, inter kiuj estas eble
elekti: eu vi trinkos teon ~ kafon?: J es ~ ne?; unit
cl la gasoj de la aero. la nitrogeno ~ la oksigeno,
mi ne plu memoras kiu!: si perdis sian saketon en la
strato, ~ si forgesis gin en la teatro; 2 du vortojn,
kiuj estas samsignifaj k ekvivalentaj: unit el la gasoj
de la aero, la nitrogeno ~ azoto; la makropodedoj
~ kanguruoj estas Australiaj bestoj. alinome.
R IM. Post ordona prop, a ü povas enkonduki prop-
on, kiu montras la sekvon de la neobeo al la ordono:
ne kriu, ~ mi vin halos!: pardonu, ~ vi ne estas
pardonata.
II - duope, por kunigi du vortojn au prop-ojn. kiuj
prezentas la sole eblajn elektojn: lion permesi al vi
povas Li direktoro ~ la viedirektoro: nun, ni
devas ~ venki ~ mortü. eu , jeu.
III - kombineble en la esprimoj:ë kaj^o. lnkluziva
A ü-funkcio. dis~G. Ekskluziva AÜ-funkcio.

C2) aü! 1 Interj. esprimanta subitan doloron: ~!
ekkriis la virino, car la filino mordis sin en la orelo7.

buj! oj! aj! 2Z Onomatopeo por korvobleko.
aubad/o }. Peco verkita, por esli kantata honore

al amatino, je tagigo. serenado.
aübrieti/o 4* G. ( Aubrietia el brasikacoj) de tre

malaltaj, kvaza ü tapisformantaj, plurjaraj herboj
kun kusaj ligoj k multegaj helrugaj, helbluaj au blue
violetaj floroj; !2 sp-oj hejmaj de .S Eü ropo gis
Irano, pluraj kultivataj en rokgardenoj.

aüd/l (tr) 1 Pcrcepti sonojn: te.raj vertebruloj
~as per orelo j. fisoi k senvertebruloj per aliaj
organoj: bone, malbone: mi estas kiel surdulo k
ne ~r./.vx ; ore/ojn ili (la idoioj) bavas, sed ne ~asx.
2 Pereepti per la oreloj ion, kion la menso analizas,
rekonas ks: pafonz, ektondron, gemonB; sed mi
~as iun : eu gi ne estas mia edzino?7\ si ~/.v la
nomojn de siaj karaj k parencoj en akompano de tiu
heno, kiun oui uzas por mortintoj7- ; tamen mi ~i$
en Holando kantadon ankoraü muLe pli bonanz; eu
vi r^as la birdojn kanti?: eu oui jam ~is ion tian?:
bojas hundido, kiel gi ~as de bundof7 : viro, kies
sola nomo, ~ata plezure de malriculoj, la tiranojn
paligas7. 3 Atenti, rimarki ion diritan: predikon,

operon, meson: mi pronie.sas al vi. ke [ . . .]7-; vi
~is , kiel si nin traktas ? z : ne ~// vian sklavon
malbenanta vin! x. aüskulti. 4 Sciigi per onidiro:
mi kore ckgojis. kiam mi ~AZ (pri la edzigo); mi,
kiu rakontas la bistorion, ~is gin de la paseroj7 :
oui ~c/.v belajn aferojn pri vi! : mi neniam antalie
~/.v pri giz: mi ~is pri vi , ke la spirito de la dioj
estas en vix : li ~is cion, kiel agas liaj filoj, k ke ili

aüdi. ~i!o : 1) simpla ~i!o ; 2) kap~ilo. a)
membrano; b) magneto; c) bobeno.

aüdac8a. Riskema fari ion malgrau dangeroj,
malhelpoj, sociaj k moralaj premoj ks: ~a stelisto;
( f) ^a pamfleto, revo, paradokso; ~e flagis agio al
la cielkupoloK . ir&'‘ kuraga, maltima. M (tr) Konduti
~e : li r^ is eniri en la siegatan urbo ; eu vi ~os
forfeti la admonojn de via patro?. ~0. Ago de iu,

as: la malkoncentrigo de nia organizado
| ehligis ciajn ~ojn al niaj kontraüuloj.

\ aüdienc1o. Oficiala akeepto de vizitanto(j),
petantotj) ce regnestro aü altrangulo: peti ~on ce
iuz: arangi ~on por iuz\ (0 ce mi gi ( la konscienco)
neniam ricevos ~on!z.

aüditor/o. Nomo de alta jugoficisto, kies
funkeio estas diversa laü la landoj.

aÜdltorj2o. Cambrego, deslinita por 1
i disaudigoj radiofoniaj, gravurado de diskoj,
j registrado de filmomuziko ktp. 2 publikaj aü
j universitataj prelegoj.

kiu
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A ügi/o O Helena rego, kies aparté malpuraj | forsiris de li per plidono1; ~a propono, oferto. ~i
cevalstaloj estis purigitaj de Heraklo.

aügit/o © Mineralo, fera-magnezia monokJina j Luciano, /^isto. Komisiito, kiu direktas la ~an
konkuron.

I (tr) Vendi per ~o: «~ataj filozofoj» estas verko de

pirokseno, generale sub fonno de nigraj kristaloj.
aügment/o A Pref. uzata, en kelkaj lingvoj de la

hindeüropa familio, por formi preteritajn verbajn
formojn.

aügmentativ/o A Vorto, formita el alia vorto
per speciala suf., kiu esprimas la saman ideon en
pliigita, fortigita grado; ekz. domego , dikega ,
dormegi, rilate al domo.dika, dormi, vw diminutivo.

A ügsburg/o. Plej grava urbo de Svabio
(10°53’E, 48°23’N): la kredkonfeso de ~o ( 1530 )
résumas la doktrinon de Lutero.

Aukland/o. Nov- Zelanda havenurbo (174°47'E,
36°53’S). ~aj Insuloj. Grupo de insuloj, sud-
okcidente de Nov-Zelando (166°E, 50°50’S).

aüksin/o ^ ® ( kn) Vegetaja hormono (kun
ducikla, nitrogenohava molekulo), kiu reguligas la
kreskon de la plantoj: indolacetata acido ( / AA ),
Ci 0H9NO2, estas la plej grava ~o. giberelino.

aüksotrof/a $ Bezonanta certan ne-energidonan
nutrajon (aminacidon, nukleozidon, vitaminon ktp)
por kreskado k reproduktigo. use aütotrofa ,
heterotrofa.

aukub/o G. ( Aucuba ei kornusacoj) de
daürafoliaj, dioikaj tufarbustoj kun briletaj, ledecaj,
kontraüe duopaj, integraj au dentaj folioj, kun
generale brunpurpuraj floroj k kun berecaj drupoj
ofte skarlataj au koralrugaj ; 3-4 sp-oj el Cinio,
Japanio k Himalajo, i . a . la Japania ( A .
japonica ) pororname kultivata.

aükume/o G. (Aucoumea el burseracoj) de

augur/o 1 Signo, interpretata por anta ü vidi
estontan okazajon: observi la ~ojn ; solvi 2
(f) Antaüsigno: tin unua sukceso estas bona ~o por
la fina venko. «sr aüspicio, prognozo. ^6i (tr) 1 ï
Diveni estontajon per observo de birdoflugo au de
cielaj fenomenoj: Etruskoj instruis al Romanoj ~/\
2 Antaüvidi k antaüdiri per ia ajn rimedo: gi estas ja
tiu pokalo, el kiu trinkas mia sinjoro, k ankaü li ~as
sur gi! x ; li diris: al mi per via povoscio, k
elvoku al mi tiun!x; la tri sorcistinoj ~is al Makbet nur unu sp. ( A. klaineana ), alla arbo el tropika U
la regecon. 3 (0 Antaüimagi: el tia konfuza situacio Afriko, kun ligno rozkolora k malpeza, uzata en
mi ~as nenion bonan; Lilva popolo malbonon ~is iignajarto k por fari kruclignon.
el giG (kometo). 4 (f ) Esti la antaüsigno de io: eu aül/o. Solenejo, festocambrego en universitato.
militon ~is sono de /’ armiloj?°. ~ado. Praktikado t®' aüditorio.
de la ~a arto: knabino, kiu per ~ado alportadis a!
siaj mastroj grandan gajnonx.~istO 1 Pastro, kies
rolo ce la Romanoj estis diveni la estontajon laü la
~oj: Cicerono skribis, ke du ^ istoj ne pavas
renkonli unu la alian sen rideto. 2 Divenisto: ne

A Ü IÏd/o. Haveno en kontinenta Grekio, vid-al-
vide de Eü beo (23°48’E, 38°24’N): en atendis
ili longe tute vane favoran venton z; « ffigenio en
~o» estas tragedio de Eüripido, imitita de Racino.

aü r/o 1 If Sensajo (aüda, vida k.a.), kiu anoncas
devas trovigi inter vi ~isto, antaüdiristo, magiisto, al malsanulo baldaüan atakon de epilepsio, histerio,

sorcisto , nek elvokisto de spiritoj , nek astmo, ks. K& migreno. 2 0 Spiriteca substanco,
songoklarigisto, nek esploristo de mortintojx. j iom sirnila al lumo, povanta havi diversajn kolorojn,
kart^i. ~i ies estontecon la ü la kartoj: Filino | troviganta en k cirka ü vivanta korpo, de kie gi
kart~is al cambelanino0. SIN. kartdiveni. j disradias; laü iuj kredoj gi estas videbla de inicitoj.

I ear aüreolo.3 Etoso, disradiata de persono.
; aü reli/o b G. (Aurelia) de celerentuloj el ia klaso
j de grandmeduzoj, kies ordinara sp. estas blueta k ne

AÜgusten/oz. Latina vira nomo, i.a. de kristana j produktas brulsenton sur la homa ha ü to. SIN .
teologo (354-430). (a)^ano ij* Monaho de unu el vitromeduzo. irw cianeo.
la ordenoj gardantaj ~ecan regularon. (a)^ismo.
Teologia doktrino de ~o. BS* jansenismo.

auk/o b G. ( Alca )

Aügust/o 1 Latina vira nomo, i.a. de Romia
imperiestro ( Julius Caesar Octavianus Augustus ). 2
La oka monato en la Gregoria kalendaro.

Aüreli/o. Latina vira nomo. —+ Marko.
Aü relian/o. Latina vira nomo, i.a. de Romia

imperiestro, kiu konstruis ia ankora ü parte
ekzistantan muregon cirkaü Romo.

a Üreol60 1 ü* f? Luma radiado cirkaü ia figuro
de sanktuloj: migdalforma ~o (mandorlo); (f) la
fenikso frapas per sia j flugiloj, gis cirkaü la kapo
de la infano formigas ~o7\ stranga brilo radiis el
unu tomba monumento, miloj da movigantaj steloj
formis kvazaü ~on cirkaü gi7' . vs? glorkrono ,
nimbo.2 (0 Signo pri prestigo, brila famo: la ~o de-
là sukceso ; s-ro Schleyer (aü toro de Volapuko)
pardonu al mi, se mi détruis lion cefan ~onz. 3 %
Ringoforma lumo cirka ü Suno a ü Luno a ü aliaj
aslronomiaj objektoj. ( tr) Meti ~on cirkaü ies
kapon: (f) la ruga lumo ~is Georgon 3 ; si estis ~ita
de sia j blondaj haroj.

a ü reomicin/o G?, Antibiotiko efika kontra ü
multaj mikroboj, la rikecioj k iuj virusoj.

de N-Atlantikaj nag- <
birdoj el la ordo de
karadriformaj, kun aita
beko, pinta vosteto k
kruroj malantaüe lokig-
intaj; la individuoj
logas amase sur klifoj.

urio. — pingveno.~edoj. Fam. (Alcidae ) À
de karadriformaj bird-
oj, al kiu apartenas ~o,
fraterkulo k urio.

aükci1o. Procedo
de vendo per publika konkuro, ce kiu la proponanto
de la plej alta prezo akiras la vendatajon: vendo per
~o de sinjora domo ktp7-; matraco, kiun ce ~o iu

vit &
r»>

m

aüko. DH.
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aürignaci/o n Plej malnova facio de la malfrua
paleolitiko, de c. -38 000 gis -26 000 j, karakteriz-
ata i.a. de la perfektigo de la prilaborado de ostoj k
de la unua apero de arto; en Edropo gi koincidas
kun la alveno de la homo de Kromanjono.

aürik/o © Vcio, trapeza au triangula, metita lad
la akso de la barko, jakto ktp.

aüriki/o ( auricula ) 1 V La ekstera parto de la j
orelo. 2 V Kava apendico supre de ciu kora atrio: j
dekstra, maldckstra ~o. «a* veutriklo. 3 4* (pp ;
folio) Alpendajo en formo de ~o 7 , lokiginla ce la j
petiolo au la bazo de la limbo.

a ù rikul/oz 1 Sp. de primolo ( Primula
auricula ) el Alpoj, Juraso k Karpatoj, plurjara i
hcrbo, kiu floras tre frue en la printempo, kun flavaj
floroj en umbelo. SlN. ursorelo. 2 b G. ( Auriculas )
de marlimakoj. gardena (kn) Garderie
kultivata formo de ~o 7 .

a ürikulari/o ^ G. ( Auricularia el ~acoj) de
glathimeniaj fungoj, kies pli -malpli gelateneca
bazidiujo fiksigas al la substrato per mallarga bazo j
k al apekso grade largigas. tiel aspektanta kiel homa
orelo; 10 sp -oj ire disvastiginfaj. SIN. orelfungo.

aùripigment/o = orpigmento.
aüror/o^ 1 Tiu momenta de la matena krepusko, j

kiam la cielo rugigas: / ’ frostotrenia en robo i
rozaverda ; vekigi ce la r^o. SIN. matenrugo. tst
lagigu. 2 (f) Esperiga komencigo: slari ce la de
sia vivo. 3 % Diverskolora lumigo de la nokta cielo
en polusproksimaj regionoj, kauzita de elektre
sargitaj parlikloj de la suna vento, interagantaj kun I
la tera magnëtkampo en la alla atmosfero: boreala
( arktu ), aüstrala ( antarkta) SIN . nordlumo.
( A )~o O Rornana diino de la matenigo: la !
rozafingra ~o. (ntr) Eklumi kiel ~o: (f) en mia j
kor ~as; ~as nova epoko.

a üskult/i ( ir) 1 Peni a üdi ; atenle uzi sian !
aüdan sensen: kiu bone ~as, boue lcruas\ kiu ~as, \

. kie li ne devas , tiu aüdas, kion li ne rcvasz; ne |
r^ inie , ne kondamuuz; ~/ al ies voco (peni gin j
ekkapti); sub la pordo, irons la muroz: ~7 kiel j
binon predikon1 ( ne volante kompreni ). 2 ( f ) j
Konformi sian agadon al ies peto, konsilo ks: ili j aü tomobilo kun loko por mullaj liverajoj. e?
vokis al la Elernulo k li ilin ~/.vx; li ne volis ~i j kamioneto. person^o. ~o por la - transporto de
miajn konsilojn ; sed al kiu ~is tiuj frenezaj ?. j keikaj personoj. sport^O. Rapida ~o kun du
BSP elaîidi. ^(ad)o 1 Ago de tiu, kiu ~as: unu j segoj. sarg^o. Kamiono.
minuta da ~ado suficas z; esli ce la ~ado de j aütarci/o £ Stato de lando. kiu volas limigi sin
radiostacio. 2 dis Speciala kunsido de komisiono, j kiel eble plej al la konsumado de siaj produktojk
tribunalo ks por ~i la diversajn opiniojn pri iu j ambicias igi ekonomie sendependa.
temo. ~antO. Tiu, kiu ~as prelegon, radioelsendon
ks: V kurtonda ~anto (persono. kiu régulé ~as
radiostaciojn en kurtaj ondoj). ~antaro. Aro de

antoj: /7 cnluziasmigis sian ~antaron. ~ilo 1 ~ecoz.
A ûdilo. 2 Steioskopo. ~iloj..Aparato, portala | aütentik1a 1 Nedubeble vera , originala, ne
surkape k ebliganta a ü di mesagojn, tradukojn, | falsita : jen la teksio de la kontrakto ;
muzikon kc, ^umi Y Klinike esplori la internajn subskribo; ~a lete.ro de Z.. i®’ apokrifa. 2 Oficiak
bruojn de la organisme au per almeto de la orelo au certigita : naskigakto. ~eco. Eco de io ~a: ns
per uzo de steioskopo: ~umi pulmojn, koron garanlias lu ~econ de lia deklaracio, de tiï
( brust~i ) ; ~umi kranian aneürismon, artikon. j informo. '"'igi. Oficiale certigi la ~econ: kenrn
el/vi. Gisfine sub~i 1 Kase ~i. 2 Per speciala j esplorado ~igis tiun pentrajon. legitimi.
instalajo ~i privatajn telefonajojn de iu persono: lia | aütigen/a © (pp mineralo) Estiginta surlokç
Uneo estas sub~ata de la polico. kap^iloj. ~iloj. ! dum la demetigo de sedimento au dum au post la

aüspici/oz 1 Antaüsigno pri la estonta evoluo
de io: la afero prezentas sin sub favora ~o. 2 (ofte
plurale) Protektado, palronado: la kongreso okazos
sub la r^oj de la registaro; milita'] valoraj libroj
aperis sub la ~oj de SAT.

aüster/a.Severmora, morrigida; (f) senornama.
aüstr/oz. Civitano de (A)~io.

(A)^lo, (A)^ujO. Regno en C Eüropo (imperio
1806-1918, nun federacia respubliko) (Vieno).
Malsupra /^lo. Unu el la landoj de ~io, en ties NE
parto. Supra ~io. Unu el la landoj de ~io, en ties
N parto. ~a. Rilata al ~oj: dialekto. ^i(o)-
Hungario|[ Regno, kiu unuigis la imperion ~o kla
regolandon Hungario (1867-1918). ttr Ifabsburgoj.

aüstral/a ^ Rilata al la S hemisfero: la ~a
oceano; ~aj konstelacioj. boreala. —+ Aüstralio.

AÜStralazi/o. Regiono ampleksanta A üstralion,
Nov-Zelandon k Nov-Gvineon.

Aüstrali80. Konlinento k regno inter Pacifiko k
Hinda Oceano ( Kanbero): ~o estas federacio. ~3,
Loganta en au rilata al ~o: ~aj indigenoj\ ~aj
arbojy bestoj. ~atlO. Civitano de ^o.

aüstralopitek/o O G. ( Australopithecus ) de
fosiliaj homenoj, dupiedaj, kun cerbo c. 500cm3

volumena. En Afriko estis elfositaj pluraj sp-oj: 1)
gracilaj, i.a.: afara ( A. afarensis ), de -3,9 gis
-2,5 milionoj j, al kiu apartenas la skeleto de Lucy;
afrika ~0 ( A. africanus), de -3 gis -2 milionoj j;
2) fortikaj, i.a . fortika ( A. robustus, sin,

Paranthropus r.) de -2,2 gis - 1 ,4 milionoj j. B?
parantropo.

Aüstronezi/a. Komuna nomepiteto de la gentoj
indigenaj de la Pacifikaj insuloj k de iiiaj lingvoj.
cSr’ Indonezio, Mikronczio, Melanezio, Polinezio.

Aüsvic/o ï Plej grava koncentrejo de nazia
Germaoio en S Pollando (1940-45), dedicita al
sistemeca pereigo de la malliberuloj, grandparte
judoj, i.a. per gaskameroj. genocido. holokaüsto.

aüt8o. Aü tomobilo: fermiia, malfermebla ~o.
vojo. ^(ad)i (ntr) Veturi per ^o. ^ejo. Loko.

kie oui remizas k riparas la ~ojn. ISP garap.
/s/ isto. A ü tomobilisto. liver~o. Grands

aütarki/o Z Politika sendependeco.
aütent/a. Autentika: de la pregejo oui montras

unu solan nnirreslajon, tamen oni dubas pri fia



aütismo 127 aütoritato

formigo de la petro, kie gi trovigas: ~a , ne~a
mineraio ; detrita mineralo estas ne~a. u®3

aütoktono 2.
pes~o ; gramofon^o ; la hordonanta de la
Pariza Obscrvatorio. 3 ë Abstrakta mekanismo,
kiu sangas sian staton k legas k skribas signojn lau

aütism/o Y 1 Psika perturbo, fruinfane konslat- iaj reguloj: finia, nefinia , staka, turinga ~o. ~a 1
ebla, karakterizata de rifuzo akcepti komunikadon, Funkcianta per mekanismo sen homa direktado:
neapero au malapero de la lingva esprimigo k horlogo. 2 (f) Farata kvazaü mekanike, sen influo
stereotipaj movoj. 2 'P Simptomogrupo de de konscia volo: ~a gesto: tio farigis por li ia ~a
skizofrenio, karakterizata de fermigo kontraü la labour, ~e ripeti ion aüclitan; si sin apogis ~e sur
ekstera realo, favore al interna monde délira, ~ulo. lia brake, ~eco. Karakterizajo de io ~a. ^igi.
Homo malsana je ~o. • Funkciigi ion per mekanismo. ~iko. Scienco pri la

autobiografi20. Priskribo de la vivo de iu j uzo de la ~oj. disk^o. Aütomato, kiu elektas k
persono, verkita de tiu persono mem: tio ne estas j ludas gramofonajn diskojn, kiam monero estas
romano, sed ~o. SIN. membiografio. j ensovita en gin.

autobUS80 1 Automobila omnibuso: en la automobiPo. Kvarrada (malofte trirada)
grandaj urboj la ~oj anstataüis la tramveturilojn. 2
(evi) = aütocaro.

aütodafe/o 1j* Publika punbruligo de herezuloj
sur stiparo: la hispanaj ~oj. —4 Inkvizicio.

aÜtodidakt/oz. Homo, kiu instruis sin mem, sen
la helpo de alia persono. SIN. memleminto.

a ütogami/o = memfektmdigo.
autogen/a 1 ® Da ü riganta sin mem :' ~fl ~o.

reakeio. 2 O (pp veldo) Tia, ke en gin eniras neniu a ütomorfi/o A Izomorfio de objekto sur gin
alia metalo ol tiu de la.du veldotaj pecoj.

aütogir/o lama flugaparato, kiu aerporîigas
per rotoro libéré turniganta sur sia akso k movas sin
pere de ordinara vertikala hélico, csr helikoptero.

autograf20. Skribajo propramane farita: kolekti
~ojn defamaj E-istoj. vsr manuskripto.

aütografi/o7 O Procedo. per kiu oni mekanike
reproduktas manskribajojn: eldono de poemaro.

aûtokataliz/o = memkatalizo.
autoklav/o 1 o Speco de metaia vazo tre

fortika k hermete fermebla, en kiu oni povas preme
varmigi likvon super gia bola varmogrado k tiel
atingi specialajn reakciojn. 2 Y Aparato, kiu per
kunpremita akvovaporo sterilizas ladmangajojn,
operaciilojn, kultivmediojn ktp. (tr) Sterilizi per
~o. B®* sterila: sterilizilo.

veturilo, movata de motoro, k uzanta la ordinarajn
vojojn, por transporto de personoj au varoj: turisma,
komerca ~o; vetkurado de ~oj. tsr motoro, kapoto,
kovrumo, remorko, kabriolefo. limuzino. -4 ratio.
~a. Rilata al ~o(j): ~aj akeesorajoj; sporto.
/N/ lsmo. Uzado de ^o, precipe el la turisma au
sporta vidpunkto. ^isto. Posedanto au stiranto de

mem.
aütonom4a. Politike au ekonomie sendependa,

memstara rilale al la tutajo, al kiu gi apartenas:
regiono, teritorio -, ~a administrado de fako en
fabriko-, havi ~an bugeton -, (f) V ~a nerva sistemo
(Vd sistemo). /^eco 1 (ss) Rajto fari siajn proprajn
legojn k decidojn : politika, ekonomia ^eco; finança
~eco de publika servo. 2 ( vs) Eb î o funkeii
memstare. ~ia. Havanta ~ion: la plena ~ia vivo
de nia lingvo, kun gia absolute propra, ne pruntita k
ne imitita spirito, ciam pli k pli fortikigas1. ~ÎOz 1
Stato de sistemo, kiu évoluas memstare, sen influo
de aliaj sistemoj: ju pli komplcksa farigas la
civilizo, des pli klare ciu el la artoj akiras sian
r^ion. 2 O (pp motorveturilo) Distanco au daüro,
dum kiu gi povas movigi sen reprovizado de

aütokrat20. Absoluta regnestro: la ( A )~o de ! karburajo: aviadilo kun fluga ~o de kvar horoj.
tuta Ruslando ( titolo de la rusaj caroj) ; (f ) ili ! RIM. Estas konsiiinde uzi aü tonomeco, ^eca anst.
rakontas , ke mi volas esti ~oz (en E. ). . autonomie, ^ia. /^isto. Partiano de la ~eco de sia
Karakterizanta ~on: oni diras, ke gi estas ago ~az. lando, province au komunumo. ^ismo. Movado
'veco. Tuto de la karakterizajoj de ~o: en la mina celanta al autonomeca statuso de iu teritorio.
tre maltrankvila tempo ni devas tre zorge eviti ciun j flug~eco. Povdistanco.
agon, kiu bavas sajnon de ~ecoz. ~i30. ~a regado.~ismo. Doktrino favora al la regado de ~o.

aütokton/o 1 Praloganto: tamazihtoj estas ~oj

autor/o 1 Verkinto : ~o de artikoloz, de
drama7-, de desegno7, de skulptajo7, de simfonio. 2
Homo, pro kiu io ekzistas : de malkovro ,

en Nord-Afriko. csr indigeno, aborigeno. 2 © Io j inventa; li estas mem la de sia malfelico. BSC
surloke estiginta : ^ a mineralo , petro , tereno. ! iniciatoro . . Rilata al ~o: la ~c/ fiera,

I respondeco. (tr) Esti ~o, verki. /^eco. La fakto.
' ke iu estas ^o de io: mi ne citis la ~econ de tiuj
\ frazoj, car ili pravigas sin mem; rajto de ~ecoz.

a ütomaci/o. Automata kunordigo de c i u j | ~ino. Verkintino: la ~ino de «Marta» . kun~o.
sinsekvaj stadioj de la produktado en fabriko, i.a. ; Unu el la ~oj de komune kreita invento, malkovro,

automata provizado k regado de la il-masinoj ks. ; verko: la kun^oj de komedio, de vortaro.
aütomat1o 1 Mekanikajo, kiu sajnas agi propra- ! aütoritat/o 1 Psika povo, influo, bazita sur la

move, kvazaü gi estus vivanta estajo: oni konstruis ! respekto, kiun iu akiris per fidindaj ecoj, sago, virtoj
sakludantan ~on. 2 O Aparato, kiu, funkcianta per j ktp: li guas grondan ~on super siaj kolegoj pro sia
mekanismo, liveradas difinitan varon, informon ktp. j kompetenteco; teruran Han ( Hamietan ) agon per
ciufoje, kiam oni ensovas en gin la taügan moneron i ciuj artoj k ~o (rega prestige) ni penos senku/pigiz;
au disketon: disdona ^o por cigaredoj. bombonoj: i sirmi sin sub la <^o de Aristotelo. 2 Povo, rajtigita

o® aloktono, soklo.
aütoliz/o Y Malkomponigo aü detruigo de bistoj

per la tie entenataj enzimoj.
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postuli obeadon : kreinte la fundamenton de la
lingvo, mi nun deprenas de mi tutan «Centra
Komita!O'» , kin prezentos la plej altan k solan ~on
en ciuj demandoj tusantaj nian aferon7; gi (vortaro)
tute ne devas esti ahsoluta pur la amikoj de la
lingvo7. 3 (plejoftc plurale ) Tiuj, kiuj disponas
~on : tio, kion diras pri tio grandaj ciu
submetigu al la superaj ~6»/ N; la regantoj k ~ojn\
la universitataj % la religiaj, la justicaj ~oj. U3f

instanco. ~a. Guanta a ü posedanta ~on : ~a
persona7 , helctristoz ; ~a tono de sciantoz\
personaj, kies jugo en riaj aferoj estas pli ol
miaz: nur ia ( re ~a institucio povos prezenti par ni
plenan garantion7 ; kongreso7 , reprezcntant-aroz; ~a décidaz, vocdonado7 , vortaro7. ^eco.
~o / : personoj havantaj ncnian ~ecun por la E-
istoj7 \ en nia afero pavas ekzisti nur ~eco
morala7: komitato, kiu ne bavas sitfice da ~eco en
la okuloj de la mondo7. 'v- ulo 1 Fidinda kompetent-
ulo : citi ~ulojn, por apogi siajn dirojn ; sajnaj
~uloj7. 2 Persono, rajtigita postuli obeadon: cu vi
volas ne timi ~ulon ? N'. serwa, Havanta nenian
~on: sen~a registaro.

autosom/o ( pp eukariotoj) Ncseksa
kromosomo. isr heterosomo.

aütotrof /a ÿ Ne bezonanta organikajn nutrajojn
por kreskado; kapabla fotosintezi (verdaj plantoj,
foiosintezaj bakterioj) au kemisintezi (kemisintezaj
bakterioj) organikajn molekulojn el nur mineralaj
subslancoj. KSf heterotrofa.

aütun/o 1 La sezono de la jaro, dum kiu oni
rikoltas iYuktojn k preparigas al vintro: printempo
semas, rikoltasz; multaj bircloj flugas en ~o en
pli varmajn landojn7. 2 (f) Ekkadukigo: la de la
vivo. n*y krepusko. vespero, velki. '•-a. Rilata al ~o:
la ~a] vinberriko/top, ~aj arboj, senfruktaj^.

Aüvernj/o. Montara regiono en N Okcitanio
(Klermonto, 3°()5’E, 45°46'N).

av/o. Patro de patro ait patrino : patrinflanka
~o7. nepo.'k^ ino. Patrino de patro ait patrino:
Eva estis la ~ino de Hanob k da Enos, ~ineto7.
Karesa nomo de ~ino: ~incto scias multe da
aferoj, car si vivis longe antait patreto k patrineto7.
pra^o. Patro de ~o au de ~ino. pra~ino. Patrino
de ~o au de ~ino. tr-se prapatroj.

aval/o 23 Garantio pri kambio donita de tria
persono, kiu devontigas sin pagi ia sumon, se gi ne
estos pagila de la subskribinto. (tr) Surmeti sian
~on sur kambion: ~/ teuton.

avalokltesvar/o jfe, Bodisatvo, aganta por savi
la homojn.

avan/o ** La antaüa parto de armeo, tacmento
ktp. ^ulo En futbalo. tiu, kiu apartenas al la
atakanta linio; en aliaj sportoj ( rugbeo, hokeo, akvo-
pilko ktp), tiu, kiu po/.ieias kutime plej proksime de
la kontraüa teamo. KS" balfo. — ~gardo.

avanc/i ( ntr) 1 fri anta üen sur malamika
tereno; konkeri terenon. 2 ^ Promociigi, rangalt-
igi : pro merito, pro servodauro. ^(ad)o. Ago
de tiu, kiu ~as:1 la ~o estis haltigita de kamuflitaj
elementoj; 2 la pastroj ne donas al mi

avantag8o. Tio, kio donas ian superecon, pii

grandan profiton , aü enhavas pli grandan utilon,
oportunon: ciu forma de regado havas siajn ~ojn\
la amikeco havas tian ~on super la parenceco,
ke ( ... j. ~a. Prezentanta ~on: proponi al iu ~ajn
kondicojn ; prezo. Kun ~o: tiu
medikamento estas anstataiiita de iu nova.

avar/a 1 Pasie deziranta kolekti ricajojn k
domaganta ilin eispezi: maljuna ~a kamparano; si
levigadis en la nokto k miaüadis, por ke la najbaroj
pensu,ke si havas baton : tiel ^a si estis!7. 2 (0 Tro
sparema pri io: ^a je helpo, je laùdoj , je sia tempo.

(tr) Montri sin ~a pri io: 1 patroj ~as, infanoj
malsparas7 ; 2 se la sango bolas, tiam lango la
jurojn ne ~as7 ; al iu la nutrajon B, la karesojnB.
~e. Kun ~eco: // ciam disdonis la sukeron.~eco. Eeo de iu .~a : ~eco estas malvirto de
rnaljumdoj. ~ulo. Homo, kiu ~as pri sia mono:
malsparulo guas nelonge , ~ulo neniam7', ~u!o k
porko estas bonaj post la mortoz; depreni al ricaj
~uloj trionon de [ ...\7. mal^a. Facile k large
donema au donanta: pri havo najbara oni estas
mal~a7; li carte ciam estis mal~a je promesoj\
(analoge) fari al E. matron donacon materialan1.
mal^eco. Eco de iu mai^a: la «Centra Oficejo»
estis fondita danke aI la granda mal^eco de Javalk
Sebert. mal^ulo. Homo mal~a.

avatar/o 1 0 Malsuprenigo de diulo sur la teron
en enkarniginta formo: tio estis unu el la ~oj d.e
Visnuo. 2 (f) Transformigo; nova, sangita aspekto
de iu au io.

avel/o •/k Akeneca frukto (nukuio) de ~ujo,
entenanta semon mangatan kruda au rostita. ^ujo.
Ciu arbusto au arbo de la g. korilo.

aven/o 1 G. (Avenu el poacoj) de unujaraj
herboj kun spiketoj pendantaj sur longaj, maldikaj
pedunkletoj k konsistantaj el po 2-8 floroj komune
kovritaj de glumo k individue de glumetoj; c. 25 sp-
oj ei la mezvarmaj regionoj de Eü ropo, Azio k
Afriko, el kiuj la kultiva ~o ( A . sativa ) estas
ekonomie grava. 2 Sp de ~o (kultiva ~o) k
precipe ties grajnoj uzataj kiel karakleriza nutrajo
por cevaloj, sed ankaü en divcrsaj formoj kiel
mangajo por homoj: Y ~kaco\ ~flokoj.

Aventin/o. Unu el la sep montetoj de Romo:
retirigi sur la ~on (pp partio, rifuzi kunlabori kun
aliaj partioj). — seccsio.

;
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avelo. /^ujo (—korilo) : a) tigo; b) folio; c) virseksa
amento ; c) kupulo ; d) frukto (~o). M. aveno
(kultiva ~o) : a) pedunklo; b) spiketo; c) pedur#
eto ; c ) aristo ; d) grajnoj (cirkaüitaj de dauraj
glumetoj). C (esoepte de d).
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aventur/o 1 Neatendita, neordinara okazajo
en ies vivo: mi venis hejmen : nova ~o!7 ; si
rakontis aI li sian tutan ~onz\ ama vi min
akceptis tria en /’ alla w. «s* pasajo, travivafo. 2
Entrepreno plena de riskoj k hazardo: serci la ~ojn:
milita, komerca ^ema. Deziranta k sercanta
~ojn. ~istOz. Homo, kiu havas neniun difinitan
profesion k trovas vivrimedojn nur el riskoplenaj,
plej ofte nehonestaj, ~oj: politika ~istoM . væ
fripono.^ulo. Homo, kiu travivis multajn ^ojn.
mis/vo. Malbone finiginta, malbonsanea ~o.

aventurln/o © Var. de kvarco, entenanta
malgrandajn, brilajn pecetojn el glimo. gemo.

avenu80. Larga strato, ambaüflanke borderita
per arboj, generale kun perspektivo al monumento
au pejzago. US’ aleo, bulvardo.

averag/o 1 la meznombro. SIN. mezumo. 2 A
«à. La aritmetika meznombro. ~a. Konforma al la
meza tipo de homgrupo: ~a esperantisto.

averi/o 1 ® Difekto, okazinta al sipo au al gia
kargo. 2 £3 Difekto, okazinta al ciuspecaj varoj:
asekuro kontraü ~oj dc fervojc transportataj
nutrovaroj. (ntr) Suteri ~ojn: la sipo grave ~is
dum la storrno.

Avern/o. Lago apud Napolo;\D La inlero, ce la
latinaj poetoj.

avero/o 4* G. CAverrhoa el oksalidacoj) de du
sp-oj de arboj, eble originaj el E Brazilo a ü
Malajzio, kultivataj en tropikaj iandoj por acidetaj,
karnaj fruktoj ricaj je okzalatoj, uzataj i.a. por
siropoj k purigado de metalajoj.

inf-on, nepre esprimi la negacion antaü gi, por ke
oni ne konfuzu kun la signifo l . 4 (ark.) Preventi:
eu la prego ne posedas forton ~i krimon?7-. fê?
deturni.~0. Ago au vortoj de tiu, kiu ~as: 1 nun li
povas cesigi.la pagadon jam post sesmonata ~oL\
afisi ~on en klubejo; 2 tamen malgraü la mi
estas ankoraü tro optimistaz ; doni al in
malgrandan ~onz\ tio estas ~o por ni homoj, ke ce
du entrepreno ni dim: se Dio volos!7; ni forgesas
~on, ni memoras la spertonl\ 3 doni al iu ~on ne
fari ion\ 4 mi deklaras, por de ciuj malkompren-

! igoj, ke [ ...]z. ~a. Tia, ke gi ~as : fori ~an geston;
‘ tabulo; juna pathno, prêta krii aü dorlotez.

~tlo. Aparato sur masino au alia pli granda aparato,
por ~i pri certa stato de la enhavajo, au por sciigi
pri ia dangero ks.

Avest/o 0 Kolekto de la sanktaj libroj de la
malnova irana religio. ^a. Rilata al ~o, k spéciale
al ties lingvo, apartenanta al la irana familio k
najbara de la sanskrito.

AVI. Mil de Aldonvalora iinposto.
avi/o. Aviadilo.
aviad50. Arto k tekniko aerveturadi per aparatoj

pli pezaj ol la aero, eg* aernavigado, aersipo. ~a.
| Rilata al ~o: ~a rekordo, ekspozicio\ kontrau~a
| baterio. ~i (ntr) Funkciigi aerodinon. eæ flugi.

• ~ilO. Ciaspeca aerportata veturilo. aeroplano,
! helikoptero, hidroplano. ^isto. Tiu, kiu ~as :
j amatora, profesia ~isto. bomb^ilo *6 ~ilo,
| ekipita por transport! k faligi bombojn. cas îlo

~ilo, destinita ataki precipe malamikajn ^ilojn, k
havanta tre grandan rapidecon k relative mallongan
aütonomion. fuz^ilo. Speco de reakci~ilo, movata

j per fuziloj. kurier~ilo, lini~ilo. ~ilo, destinita
] por régulé transportadi postajojn, pasagerojn k .a.
i reakci^ilo. ~iIo, kies movoforton produktas la
| ellaso a ) la malanta üo a ü de gasigita substance

j ( fuz'N'ilo) a ü de aero, sucata je la antaü o,

| kunpremata de kompresoro k repelata de turbino al
\ la malantaüo je pli granda rapideco ( jet^ilo).
| skolt~ilo A, ~ilo, destinita esplori, fotografi ktp.
! sarg~ilo. ~ilo spéciale ekipita, por transportadi
\ pezajn sargojn . veter^ilo. ~ilo, esploranta la
| Liberan atmosferon k mezuranta gian temperaturon,

j premon, liumidecon ktp.
Avicen/O. Irana filozofo k kuracisto { Abu ibn

! Sina, 980-1037).
! aviceni/o 4* G. ( Avicennia el verbenacoj) de 4-
' 7 sp-oj de arbustoj, logantaj en mangrovoj.

Avic/o 0 La plej malbona el la ok frostaj inferoj
! de bramanismo. narako.«

| avid/a. Forte deziranta ricevi au ekposedi ion :
j Hi estas hundoj ~aj, kiuj ne povas satigix ; leono
; krieganta k urso ~ax; homo ~a je glow, at laüdoj.
| pri ricajoj. us* avara. RIM. avid estas ofte uzata suf-
! e, kun la senco de am. sed kun pli forta k ordinarc
; malfavora nuanco : malbon~ax, mon~az ,
j sangla7', parol^a langetox : volupt^a brustoz.
; ~e. En ~a maniero: oni prenas oni redonas

malrapidez; dronanlo ec herbon kaptas ~cz; si ~e
direktis siajn okulojn al la vizago de la virinoz. ~i

i ( tr ) Pasie deziri ekposedi aü ricevi : kiu ~as plej

f averoo : a) folio (ne-
pare plume kunmeta);
b) frukto (bero) ; c )
frukto kun supra parto
laülarge sekeita. B.

Averoes/o. Araba filozofo en Mezepoka
Hispanio, komentariisto de Aristotelo ( Abu ibn
Rusd, 1126-1198).

avers/o 0 Tiu flanko de plata objekto, kiu estas
normale elmetata al la vido: de medalo, monero,

stofo, pago. süf reversa. dorsflanko, frontflanko.
avert/i ( tr) 1 Anta üsciigi k atentigi iun pri io,

kun ordinare negativa valoro: mi ~as vin, ke tion ci
vi en mia parolo ne trovosz ; ni ~as ilin ne esperi
subvention; li havos la rajton cesigi la garantiadon,~inte min du jarojn antaü la cesigo7. anonei ,
avizi. 2 Antaüsciigi k atentigi iun pri minacanta
dangero au malbono: mi estas devigata la E-
istojn kontraü unu el la E-istoj, s-ro de Beaufrontz;

la legantojn kontraü la ruza manovro de kelkaj
personojz; mi vin ~as, ke virino en tia stato estas
kapabla je cioz; mi valus nur la E-istojn, ke Hi
sin gardu kontraü la maskoj7 . 3 Malkonsili ,
deadmoni iun de io: ne malnobla estas la zorgo, kiu
penas min ke mi ne trompu mian regon7 ; ~u
sin, ke si ne venu; tie ci la komoj ~as la leganton ne
rigardi la interkomajn vortojn kid objekton de la
verbo. RIM. En la signifo 3, estas nccese, se oni uzas

!
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bonan, parlas plej bezonan z; ne timu, nur niian
sangon ~is la malpiuloj 1; mia aninto ' ~as
klereeoriz\ (abs) ju pli oni posedas, des pli oni
~asz. «s* aspiri, soifi, strebi. ~eco. Forta deziro
akiri: gardu vin kontraü cia ^ecoN; send ~ccon je
la povo k glow.; nobla ~eco je scioz\ M. auskuhis
tiujn vortojn kun ~ecoz. ^ulo. lu, kiu ~as: donit
fingron al ~ufo, li tutan manon postulasz; nek
ste/istoj nek ~uloj /teredos la regnonN .

aviktllari/o 8 G. { Avicularia , sin. Mygale ) de
tropikaj grandaj araneuloj el la fam. de terafozedoj.
SIN. migalo.

Av î njon/o. Provenca urbo ce Rodano. kie
mezepoke logis ses papoj (4°48’E, 43°57’N).

avis/o vL Militsipo rapida, nearmita, kiu iain j acido, HOOC-(CH2)7-COOH, fornianta blankajn
transports depesojn k estas nun uzata en konvojoj. j kristalojn.

avitaminoz/o1(evi) = senvitamonozo.
aviz/o 1 Afiseto, etikedo, siipeto ks, sciiganta

al la publiko utilan informon au instrukciojn:" ~o
pri la vizito de gaskontrolisto; ~o pri la uzado de
telefono, de medikamento; sur la pordo estis kc
la of ice jo estas fermita ci-sabate. 2 £3
Korespondajo per kiu onf sciigas al iu, ke lia
sendajo atingis la cclon: pri ricevo de registrita —* ( A )~ felo. 3 (f ) Tute malklera, maisaga homo:
letero ; fervoja ~o pri alveninta pakajo. ~i ( tr) forveturis ~ido k revenis ^o ; al ~o riprocas
lnformi per ~o: oni ~is min, ke mi devos delasi j malsagonz: sur la tero se ~oj ne amasus, la milif

mian apartamenton post iri. monatoj. rsf anonci, j ec ne1 okazusK. osr ansero, safo. ~a. Rilata al ~o(j):
averti , sciigi.

avocet/o b Sp. ( Recurvirostra avosetta ) de birdo j Viando de ~o. 2^ Stulta diro au faro. ~igi. Fan,
el la ordo de karadriformaj, fam. de karadriedoj. j ke iu aspektu plena stultulo: cittj rigardu, kiel
blanka, kun nigra j vosto, sultroj k parto de la j ~igita estas la urbestro !7. ~isto. Tiu, kia
flugiloj; la beko estas tie longa k forte suprenkurba. kondukas ~o( j)n.

Avogadr/o. 1 tala kemiisto k fizikisto ( A . azeotrop/o (g) Miksajo de likvoj, kiu, lau
Avogadro, 1776-1856). nombre de ~0. La difinita proporcio de la konsistajoj, havas
nombre (6,02252 x 1023) de atomoj en 12 gramoj da konstantan bolpunkton. eütekto.
karbono !2C.

kun korimbo el okuifrape koloraj, 5-stamenaj, ofte
funelformaj floroj; tie multaj, N-hemisferaj sp-oj,
pororname kultivataj. rar rododendro.

azar/o ^ CL ( Asarum el aristolokiacoj) de
malaltaj, plurjaraj herboj kun rizomo, el kiu kreskas
longpetiolaj, kor- au ren-formaj folioj k
mallongpedunklaj floroj ekstere verdaj, interne
malhelkoloraj; N-hemisfera, precipe Japania g. de ô.
70 sp-oj, kelkaj medicine uzataj.

azarol/o ^ Sp. de kratago (Crataegus
azarolus ), E-Mediteranea trunkarbusto kultivata por
fruktoj (drupoj i -5-kernaj) cerizograndaj, flavaj aü
orange rugaj, bongustaj, uzataj por konfitajoj.

azel/o (K) Radiko de: ~ata acido. Dikarboksila

azen/o 1 b Sp. de ekvo (Ec/ uus asinus)
proksime parenca ai cevalo, sed kun longaj oreloj.2
b Kn de la longorelaj ekvoj: doma ~o\ sovaga ~ol
(cr hemiono ); la ~o iaas; la hufbato de 1’
(vengo al falinta malamiko); per enterigo de ~oli
estas enterigitax (ironie: jetita at rubejo); humilal
rajdanta sur sur ido de ~ino x. icr mulo, hint).

i r^aj oreloj; obstinego, paeienco. ~ajO 1 ^

Azerbajgan/o 1 * Lando, situanta okeidentede
Kaspia Maro k dividita inter lrano k ~o 2. 21
Regno en la N parto de ~o I (Bakuo). ^ano.avokad/o Frukto de ~ujo; bero granda,

ovoida, pirforma au globa, kun verda au bruneta
selo, kun tre nutra, butereca karno mangata kruda, k j Loganto de ~o.
kun unu granda, amara semo. ^ujo, >̂ arbo. Arbo | Azi8o. La kontinento, kiu etendigas oriente de
de la sp. Amerika perseo, kultivata por ~oj. Eüropo, de la Glacia gis la Hinda Oceano k de

-az/ ® Suf., uzata por nomi la enzimojn el la Uralo gis la Beringa Markolo: oni distingash
nomo de ilia substrato (ekz. amel~o, malt~o) au de Okcidentan ~on (Kaükazo, Irano, Sirio, Arabiol

Malgrand~o), Centrait ~on k Orientait ~on (Cinio,
Japanio, Koreio ks). ~a. Rilata al ^o: la ~ûj
imperioj, dezertoj. Malgrand~o. La larga duon-

! insulo inter la Maroj Nigra, Egea k Mediteraneo. -r
ilia aktiveco (ekz. permeahl^o, transskrib~o).

aza/ (K) Bref., uzata en malsimplaj kemiaj nomoj.
por montri, ke nitrogenatomo trovigas en specifa
loko de la molekuio: l -^biciklo- j2 ,2 ,2]oktano.

azale/o ^ Subg. (Pentanthera, sin. Azalea ) de j Anatolio.
la g. rododendro (el erikacoj) de falfotiaj arbustoj !

avokado : a) tigo; b) folio; c) infloresko; c) frukto ; ! azaleo. 1) Rhododendron periclymenoides; 2) flj
d) sekcajo de frukto: de ekstere internen: selo, j japonicum : a) folio ; b) floro (kun tre elstarajj
karno. globa semo. a-c: B. • stamenoj) ; c) kapsulo (de 1) . Bl. j
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azid/o ® Salo de hidroazida aeido HN 3, tre
eksplodema k toksa, uzata por fabriki eksplodajojn:
natria ~o (NaN3).

azidotimidin/o'U. Antivirusa medikamento,

uzata kontraü aidoso; mil: AZT. SIN. zidovudi.no.
azil20 1 ï Loko, kie persekutata homo estis, lau

kutimo aü lego, sekura kontraü siaj persekutantoj:
la pregejoj, temploj, moskeoj estis ~oj. 2 Rifugejo,
kie homo aü besto trovas sekurecon k flegadon:
por malriculoj, kaditkuloj ; por perditaj hutuloj;
peti ~on ce iu. *

azimen/o ^ G. ( Asimina el anonacoj) de
arbustoj k malgrandaj arboj kun beroj; 8 sp-oj el NE
Ameriko. triloba ~0. Sp. de ~o ( A. triloba). SIN.
papaüo.

azimut/o JèS. Angulo, mezurata en la
horizonta cirklo inter meridiano k altocirklo aü de
astro au de tersurfaea punkto; kalkulata dekstrume
desude en astronomio, denorde en geodezio. B3T
altitudo. magneta <̂ 0. Angulo formita de la
geografia meridiano de loko k la magneta nordo.

(Dazo/a 1 Senvivula, pli spéciale senanimala.
2 Senfosilia.

© azo/o ® Radiko -N=N- (en kunmetajoj de
generala formulo R- N= N -R’): ~benzeno (C6H5-
N=N-C6H5); naftalen^ benzeno ( Cl 0H ?- N = N-
C6H5). «EST azoksio, diazoto.

azoik/o (ark.) 1 = proks. arkeano. 2 =
antaükambrio. 3 = proterozoiko. *—* azoa.

azoksi/o ® Radiko -N (0)=N- (en kunmetajoj
de generala formulo R’-N(0)=N-R ”). azoo.

azol/o ^ G. { Azolla el ~acoj) de 6 sp-oj de tre
etaj, flosantaj akvofilikoj el la tropikaj k varmaj
regionoj; uzataj kiel verda sterkajo en rizkampoj.

Azor/oj= Acoroj.
azot/o ® Alia , pli malnova nomo de

nitrogeno, uzata en kemio nur en kelkaj derivajoj,
sed konservata en agrikulturo k medicino: ~aj
nutrajoj (-4 protêtno )\ ~aj sterkoj. ^emio Y
Kvanto de ~aj ekskreciaj substancoj (ureo, uratoj
ktp) en la sango: hiper~emio. ^urio f Kvanto
de ~aj ekskreciaj substancoj (ureo, uratoj ktp) en la
urino: hiper^urio. di^O ® La funkcio N=N+ k la
tre reakciema radikalo -N=N > : di~metano, CH2N0,
estas grava reakcianto en organika sintezo ;
aromataj di^aj saloj estas gravaj reakciantoj en la
sintezo de multaj organikaj farboj. csr azoo. di^i
® Enkonduki di~an grupon en molekulon. SIN.
diazoniigi. di^ato ® Salo de la nestabila dwata
acido Ar-N=N-OH.

azotobakter/o ^ G. (Azotobacter ) de
aerbezonaj e ü bakterioj, kiuj fiksas la aeran
nitrogenon, tre abundaj en la kultivataj grundoj. EST
rizobio.

Azov/o. S-Rusia urbo (39°25’E, 47°03’N). ~a
Maro. Interna maro, inter Ukrainio, Krirneo k
Kubano, komunikiganta kun la Nigra Maro per la
markolo de Kerc.

AZT'V, Mil de azidotimidino.

aztek/o1Ano de indiana popolo, kiu logis en
j Meksiko.

azuki/o 1 ^ Sp. de vigno {Vigna angularis, sin.
! Azukia a.) el Azio, tre kuitivata jam de la antikveco

por rugaj semoj mangataj kiel fazeoloj k el kiuj la
japanoj faras annon k.a. 2 ' a&> Semo de ~o I .

azuleh/o j§|Kahelo, emajlita k ornamita per
bildoj,Liuj origine estis nur bluaj, uzata en Hispanio

| k Portugalio, precipe por kovri murojn. væ klinkero.



B
b. I - Konsonanto, voca ploziva labialo.

Il - La dua grafemo de la E-a alfabeto, uzata (maj.)
i.a. kiel : 1 } nomo de la sepa tono de la C-majora
gamo (494 Hz; absolut-solfega si) : B bcmola ,
diesa; 2 ® simb. de boro; 3 D simb. de magneta
fluksdenso.

Antikva regno semida, proks. koincidanta kun la
nuna Irako. i®1 Sumero.

babirus/o 8 G. ( Babyrussa ) de neremacantaj
parhufaj mamuloj el Celebeso k Molukoj, kiuj
parencas al porko, sed kun kurbaj supraj kaninoj
elirantaj supren tra la naza haüto. est apro. fakocero.

babord/o «1, La maldekstra flanko de sipo por tiu,
kiu rigardas al la pruo: la ~o estas signita per ruga
lumo. tribordo. ~e. Sur tiu flanko de sipo: Term,
~e!.~anoj.Sipanoj, kiuj apaitenas al la ~a dejoro.

babus/o. Speco de pantofio sen postajo k
kalkanumo. cr scmdalo.

O. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.
ba! Interj., uzata por esprimi iom malsatan sen-

zorgecon: mia kuzino sciis, sed ~! ciufoje. kiam mi
demandis sin pri la adreso [ ] z; la kido diris al la
tour' kompleze: «Se mi saï gas vin tro peze , k vi
volas, ke mi iru fur de via korno, dira!» K la taüro
diris: / Mi vin ne rimarkas ja!» K. bac! Onomatopeo, esprimanta la kunfrapigon de

Baal/o 1 Titolo («Sinjoro») de feniciaj dioj, | du pezaj objektoj. ~i. Fari tian bruon.
bac/oz. lama germana monero ( = 4 krejceroj).
bacî l2o ,9, 1 G. ( Bacillus ) de gram-pozitivaj

« r^ j

precipe de Hadad. —Zebul. Titolo («Sinjoro de la j
Sidejo») de Alijan, dio de la fontoj. 2 21 Falsa dio: |
ni forlasis nian Dion k servis al la ~p/x. —Zebub. j eübakterioj, kies celo havas formon de rekta bas-ton-
Biblia misformo ( «Sinjoro de la musoj» ) de la | eto, movigas per flageloj k produktas sporon en

matfavoraj vivkondicoj. 2 ^ Morfologia nomo de
baba/O Y Spongeca kuko, ofte kun sekvinberoj, | diversgenraj eübakterioj en formo de rekta baston-

sorbigila per rumo.
Babel/o t H Babilono: vi ankau pri la mro de j ^O. Sp. de ~o ( B. anthracis ), kiu kaüzas gravan

~o bonege parolasz ; ~ farigos amaso da stonojx ; ! malsanon de la homo k de iuj dombestoj, antrakson.
oni demis al gi la nomon car tie la Eternulo j mira ~Q. Sp. (Serratia marcescens ) de eta ~o 2,
konfuzis la lingvon de la tuta terox. — turo. 2 U4 j kiu produktas sangorugan koloron : la mira
Nomo, per kiu Johario, en Apokalipso, aludas al j estigas la fenomenon de la t .n. sangantaj hostioj.
Romo: ~ la gronda,’la patrino de la malcastisf - j subtila ^O. Sp. de ~o ( B. suhtilis ), kiu multigas
inojH . 3^ Loko. kie estas parolataj multaj lingvoj: j i.a. en forlasitaj infuzajoj de herboj. kojlcwo &
la konferencejo estis vera ~o. ~ismo. Multlingveco Sp. ( Escherichia coli ) de eübakterio, troviganla en
au konfuzo de lingvoj. grundo, ofte en akvo, normale vivanta en la intesto

babil/ i 1 (ntr) Abunde k supraje paroli pri de homo k bestoj, sed iafoje estiganta malsanojn,
negravaj aferoj: «Charmant ! » ekkriis ciuj i.a. cistiton. kojlo^ozo f Malsano kaûzata de
korteganinoj, car ili ciuj ^is france7 ; pri tio jam kojlo^o. laktO^O ...Ç, G. (Lactobacillus) de aer-
ciuj paseroj (gi estas publika sekreto); kiel oni j toleraj eübakterioj kapablaj fermentigi sukerojn al
~as en posta kaleso7 ; kiu multe ~as. pensas l laktata acido, vivantaj sur plantoj k en la intesto de
malmultez. klaci . 2 ( tr ) Diri senenhavajn j homoj k bestoj: lakto^oj grave rotas en la mal-
banalajojn: la onklino ~as al la infano tiom multe J kompono au male la produktado de nutrajoj
da malsagafoj7 ; anstataü ~adi tcorian sensenc- j ( diversaspecaj fromagoj, i.a. jogurloj, saürkraüto,
o/o/7 , rigardu la faktojnz. ~o. Diroj de tiu , kiu ~as: i insilajoj ) k estas medicine uzataj por rekrei la
ce tablo malplena ~o ne fluas7 ; ne timu trancikm, j intestan flaüron okaze de diversaj laksoj au de
limit ~o/7 Z; vian ~on vi jam ne povos reprenix ; | antibiotika terapio. «S* laktobakterioj , bifido-
^ bruanta amaso7-. ~aci 7 . ~ i malagrable au j bakterio. tio^o. G. (ThiobaciUus ) de acidtoleraj
sensence. ~adO. Ago de tiu , kiu ~as: mi farigis | eübakterioj, kiuj produktas energion per oksidado
por ili objekto de ~adox ; de ~ado venas \ de sulfuro al sulfato (ekz. T. thiooxydans) aü ankau
senhavecox ; pastraca ~ado! z. ~ajo Akcenta • de ferozaj al ferikaj jonoj (T. ferooxidans ). tsr fer-
formo de ~o, ofte uzata interjekcie, por montri. ke . bakterioj, liobakterio. purpurbakterioj. verd-
oni ne volas konsideri ian ideon: ~aJo! respondis la j bakterioj, vannegbakterioj.
regidino , se mi povas lin kisi . vi ankaü tion j
povas\7\ Patro, donu al mi cevalon! Kia ~ajo, diris j ~io, ~landO. lama duklando. nun parto de la
la patro!7-. /^ema. Inklina al -̂ado. el /^i ( tr) |
Malkasi, ~ante: e/~/ sekreion. tra^i ( tr ) Pasigi, I
~ante: la senzorge tra~itaj horoj en la drinkejo. J
kafo~a. Tia, ke oni tic ~as, trinkante kafon: ili ; Gronlando k la N parto de Kanado (65°U, 72°N).

bagag/o Tuto de ajoj, kiujn kunportas aü
Babilon/o % Cefurbo de ~ io ( 44°25’E, | ekspedas pasagero ce vojago. os* pakajo.

bagatel/o. Afero de malgranda valoro aü
gravcco: li ekscitigas ofte ce la plej malgranda

z ; ec ~o povas servi al celo7- ; se en via

fenicia titolo.

j eto. SIN . baston(et)bakterio. use koko. antraksa

Baden/o. Germania banurbo (8°15’E, 48°45’N).
lando Badenio-Vurtembergo.

bat! lnterj. pli fort» ol ba!.
Bafin/a. Nomepiteto de vasta golfo inter

arangis kafo^an kunvenon7 .

32°35’N), fama pro siaj muregoj. sia zigurato k la
pendgardenoj. BS-' Babelo. ~a. Rilata al ~o: la ~o
imperia: ( f ) lukso: ~aj domblokoj . ^io. ~o
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gramatiko ia ~o estas pli bona ol en E., ni tiun ci
enkondukos en E-onz; la enhavo de ciu numéro de
nia gazeto estos: [. ..] ~oj (humorajoj, ludoj ktp ) z.— pinglo. eg? detalo , neniajo. ~a. Malgrava,
senvalora, ne konsiderinda: pro najleto ~a pereis
cevalo plej belaz\ fari pro tia ~a motivo rompon en
la lingvo tute ne estas indez ; mi disvendis cion por
plej ~aj prezoj7. ^ema. Inklina okupigi pri
negravaj aferoj. eg? frivola , pedanta. ~igi. Trakti
kiel ~on.

Bagavadgit/o 0 La cefa religia instruo de
hinduismo, predikita de Krisno k konsistiganta
capitron de Mahabarato.

Bagdad/O. Cefurbo de Irako, ce Tigriso
(44°25’E, 33°21’N): por enamiginto ~o ne estas
malproksima.

bagn/o. Punlaborejo.
bagr/o = fosmasino, dragilo.
Baha/o 0 Fondinto de ~ismo ( Baha u llah ,

1817-1892). ~a. Rilata al ~a au ~ismo: la ~a
kredo. ~ano. Adeplo de ~ismo. ^ismo. Religia
movado, fondira en Irano en 1863, nun tutmonda,
instruanta sendependan sercadon de la vero k
unuecon de la homaro: unit el la principoj de ~ismo
estas la deziro de universala lingvo.

Baham/oj. Insularo k regno en ia Antila Maro
(Nasaüo).

Bahi/o. Unu el la E statoj de Brazilo (Salvadoro,

40°IU0°S).
Bah/o. Nomo de pluraj samfamiiiaj germanaj

komponistoj, inter kiuj la plej fama estas Johano-
Sebastiano ( J .S . Bach, 1685-1750).

Bairiki/o. Cefurbo de Kiribato (173°0 I ’E,
1°20’N).

baj... baj... Onomatopeo, uzata por luldormigi
infaneton. lulu.

bajader/o. Hinda dancistino, generale alligita al
templo.

Bajkai/o. Granda Siberia lago, elfiuanta en
Jenisejon tra Angaro (107°E, 53°N).

ba]onet/o Pika k iafoje tranca mallonga
batalilo, adaptebla al la tubo de fusilo per speciala
peco, kiu ebligas la pafadon. ~a 1 Rilata al ~o. 2 =
stifta.

Bajram/o C Ciu el la du festoj post Ramadano.
Bajron/o. Angla poeto (G. Byron, 1788-1824).

(b)A/ismo. Senespcra melankolio kun cinika
ironio, karakteriza de ~o.

bajt/o 1 ë Grupo de bitoj, kiun komputilo
traktas kiel unuon, au kiu reprezentas unu signon:
okbita ~o. hitoko, celo, vorto. 2 Unuo, plej ofte
égala al 8 bitoj, uzata por mezuri la grandon de
memoriio au de komputila dosiero; simb.: B.
kilcwo. 1 000 au 1 024 ~oj; simb.: kB. mega~o. ciklo de la biosfero. eg?
Miliono da ~oj a ü 1 024 kilo~oj; simb.: MB: nitrozomonado. nitrogenfiksaj ~oj. Grupo de
komputilo kun 8 mega~oj (8 MB) da memoro.

bak/i (tr) Fari taüga por la destinita uzado,
malmoligante en forno: ~/' brikojn ; ne la dioj mem~as la potojnL (ne zorgas pri bagateloj); Y ~i
panon, kukon, picon. viandon; (f) diversaj rapide
~itaj k rapide mortantaj projektoj7-. idf kuiri , friti,
grateni, rosti, ~pleto, ~pulvoro. ~ado. Ago de iu.

kiu ~as^ la ~ado de spongokuko estu malrapida.
~ajO. Cja ~ita mangajo (bulkoj, pastecoj ktp).~ejo 1 Cambro, destinita por la panfarado. 2 Pan-
vendejo. ~isto. Metiisto, kiu ~as panon, kukojn
ktp. ^vLijo 1 Volba masonajo, en kiu oni ~as panon
k.a.. 2 Metala kesto, samcele uzata, hejtebla per
gaso au elektro: ~ujo kun porda fenestreto.

| forno. duon~ita. Ne sufice longe ~ita. nov~ita
j 1 Jus elirinta el la forno. 2 (0 Jus elirinta el la lern-
j ejo; fresdate akirinta scion: nov^ita esperantisto.

re~i 1 Duafoje ~i. re~i biskvitojn, poton. 2 (f)
Rekomenci la elfaradon de io: mi devis re~i la
tutan verkonz.

bakalaur/o. Persono, posedanta la ~econ: mi
estas de la Sankta Skribo7- ; la komcncis
paroli latine , por esti pli bone komprenataz. cs*

doktoro, licenciulo, magistro. ^eco. Plej malalta
universitata diplomo (en Francio: abiturienta
diplomo).

bakang/o j* Populara S-Afrika muziko, influita
de ritmenbluso, roko k regeo.

bakarat/o 4 Hazardludo per kartoj, inter
bankiero k vetantoj.

; bakel î t/o ® Arta rezino, farita el fenolo k
formaldehido, au el similaj substancoj: estas
uzata i.a. en elektroindustrio k en rudiotelefonio pro
gia izola eco.

Bakh/o © Nomo, lidi-devena, de Dionizo,
kultata kiel dio de la vino. ~a. Rilata al ~o aü al la
ebrio: kanto. Kulti al ~o. ~artO, ^anjno.
Adept( in )o de ~o. ~antO 0 Pastro au aktiva
partoprenanto en la mistik-ekstaza kultado de ~o.~antino. Kultantino, posedata de ~o en ties orgia
kulto : Orfeo estis dissirita de la ~antinoj. car
menado. ~ofesto. Iu el la festoj, dedicitaj al ~o en
Ateno au Romo, use Bakhanalio.

! Bakhanal î /o 7 J[ Orgia festo de Bakho en
j Romo. (b)~o (0 Tumulta orgio.
' baklav/o Y Dolca densa kuko el nuksoj, amand-
| oj k foje sekvinberoj au zingibro, sukerita au mielita.

j baksis/o (f) Smirmono.
bakteri2o ,9, 1 (vs) Prokariota mikrobo, el la

regnoj (au ec domanioj) de ~oj (SIN. eü~oj) au de
pra^oj, kiu mullobligas per simpla dupartigo;
kelkaj prezentas primitivan formon de sekseco. 2
(ss) Eu~o. ns" bacilo, koko, mikrobo, protozoo,
fago, viruso. ~oj. Eu~oj. ^a. Rilata al ~o(j): ~<7
malsano ; ~a armilo ; ~«r/ milito ( uzanta ^ojn
estigantaj kontagajn malsanojn). acetigaj ^oj.
Acet~oj. nitroksidaj ^Oj. Grupo de aerbezonaj
eu~oj, kiuj produktas energion per oksidado de
amonio al nitrito ( nitritigaj ~oj ) au de nitrito al
nitrato ( nitratigaj ~oj) k grave rolas en la nitrogena

nitrobaktero ,

aertoleraj eü~oj, kiuj fiksas la aeran nitrogenon
( N?). tse azotobaktero, rizobio. nitratreduktaj
^Oj, sennitratigaj /^oj. Grupo de ~oj, kiuj trans-
formas nitralon al nitrito, amonio au ec nitrogeno
( N2). /s/Ologo. Sciencisto pri ~ologio. ^ologio.
La scienco pri la ~oj vs. eg? mikrobiologio. eiwoj.
Regno au ec imperio ( Bacteria, sin. Eubacteria) de
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senklorofilaj au ( IüT ciano~oj , proklorofitoj )
klorofilohavaj prokariotaj mikroboj. SIN . —oj ss.
pra —oj. Regno au ec domanio ( Archaea , sin.
Archaebacteria) de senklorofilaj, aernetoleraj eventuate al sulfato.
prokariotaj mikroboj, supraje similaj al —oj, sed
biokemie tie diferencaj, ofte vivantaj en ekstremaj Mortiganta bakteriojn.
kondicoj (ekz. varmega k/au tre acida akvo). SIN.
arkeoj. acet—oj. Grupo de aerbezonaj —oj, kiuj
oksidas alkoholojn al acetata k.a. acidoj (k poste
eventuale al karbondioksido k akvo): acet~oj (ekz. Satrapejo de la Persa imperio, kiu estis lulilo de
Acetobacter aceti ) transformas vinon en vinagran. zoroastrismo.
SIN. acetigaj —oj. agro—0. Unuspecia g. ( Agrobac-
terium ttimefaciens ), kiu estigas krongajlon k estas j 40°22? N ).
uzata en planta gentekniko. baston(et)—o. —o en
formo de rekta bastoneto. SIN. bacilo 2. bifido—o.

varmaj (80- J 05°C), akvoj. verd—oj Grupo de
fotosintezaj eu—oj, aernetoleraj, kun —oklorofilo,
sen ruga pigmento, oksidantaj sulfidojn al sulfuro k

baktericid/o. Bakteri-mortiga substanco. —a.
bakteriofag/o ,9.., Viruso, kiu reprodüktigas en

bakteria ce Io. SIN. fago.
Baktr/o j[ Antikva nomo de Balho. — io.:

Baku/o. Cefurbo de Azerbajga.no (49°50’E,

bal/o. Ptezurkunveno, en kiu viroj k virinoj
dancas kune: publika , societa —o; en la granda
salono de ~o/z; doni —p/>i; esti la regino de la —o;
~manielo. ~roho , ~suojz. kostum— o,
masko —o. —o, en kiu la invititoj devas porti
travestion au simple maskon : kiel strange Hi

G. ( Bifidobacterium el aktinomicetoj) de bastonet-
fonnaj eü —oj, konsistigantoj de la intesta flauro de
la homo k aliaj mamuloj, produktantaj laktatan
acidon k same uzataj kiel Iaktobacilo. bill —oj.
Oiano—oj. ciano—oj. Grupo (Cyanobacteria ) de j àspektas! lli ccrfe venas de masko~o!z.
fotosintezaj eu —oj produktantaj oksigenon, iam baia/i (tr) 1 Forsovi (polvon, maipurajon ks)
klasifikitaj en algoj (blualgoj), unucelaj, koloniaj au | per speciala ilo, konsistanta el fasko da vergetoj au
filamentaj, karakterizataj de klorofilo a k k-rôma | haregoj: —w la mortintajn foliojiv, ~i la sablonde
verdblua pigmento, al kiuj aldonigas ruga pigmento I stir la perono; (abs) sc ciu —ay antau sia pordo,
ce iuj sp-oj; tre multaj sp-oj, dolcakvaj, maraj, aeraj, j tiam en la tuta urbo estas ordoz ( — metio ). 2
en tie diversaspecaj biotopoj ; multaj sp-oj j Purigi per tia ilo : — /

' la plankon [i , cambron\ la
nitrogenfiksaj. prokloro, algo. —* stromato/ito. j stratoj estas ~ilajz ; la cielo aspektis, kvazaii [i
entero—oj. Grupo de aertoleraj, bastonetformaj estas —itaz. 3 (f) Dispusi, perforte forigi: vento
eü —oj, el kiuj' pluraj patogenaj al la homo, ekz. —ay la nubojn\ la venkinta partio —i.v la opozicion;
salmonelo k kojlobacilo. fer —oj 1 Grupo de mi —ay gin per —/7<? de pereigox. use skrapi, svabri.
kemisintezaj eu —oj, kiuj produktas energion per —ado. Ago de iu, kiu —as. —ajo 1 Tio, kion oni
oksidado de ferozaj al ferikaj jonoj. m* tiobacilo. 2 i —as: fa amatinon oni ne plu rekonas, se oni sin
- gain—oj. gain—oj. Grupo de akvejaj eü —oj, kun j renkontas en bare Io de —ajoz\ ~afon el korto
celoj arigintaj en katenelojn au filamentojn j eksteren ne elporta'1 (ne elmontru viajn malbonajn
cirkauitajn de gaino, kiu akumulas ferikajn k j intimajojn. —+ lavi ). 2 (f) Senvalorajo. use forfetajo,
manganikajn oksidojn. glob—O. —o en formo de | ruho. —ajujo. Kesto, ujo, en kiun oni provizore
globeto. SIN: koko 4. grapol—o. —o, kies pii - | kolektas la —ajon: la pecetoj de la argila porko
malpli globaj celoj estas arigintaj en kompaktajn | estis jetitaj en la —afujonz. —ilo. La speciala ilo
grupojn, iom similajn al grapoloj de vinbero. VSF | por —i: nova ~ilo bone —as1; sidi kiel maso sub
stafilokoko. katen—o. —o, kies pli-malpli globaj j //<?z (absolute silenti); r̂ ilo de sorcistinoj (SIN.
celoj estas arigintaj en katenelojn. KST streptokoko. | fefasko). —isto. Tiu, kiu metie —as. — masino.
lakto—oj. Gaipo de diversgenraj eü —oj, kapablaj j Aü tomobila velurilo, provizita per rotacianta —ilo
transformi sukerojn al laktata acido. laktobacilo. ! en formo de cilindro. el—i, for— Î. Forigi, —ante: la
metan— Oj. Grupo de pra —oj, kiuj produktas j vento forais gin trans la siprandon:.; (f) mi el~os
metanon el hidrogeno k karbondioksido au j Baasan k Han domonx\ malnovaj pensmctnieroj
organikaj acidoj ; vivas en senaeraj subakvaj j estos for~itaj. min— t ( tr) Fari navigsekura,
sedimentoj k produktas grandan parton de la marcaj j forprenante la minojn per speciala sipo: min~i
gasoj. purpur—oj. Grupo de fotosintezaj eü —oj, i sanelon plum—ilo. Maigranda —ilo, konsistanta ei
kun — oklorofilo k ruga pigmento: sulfura j j plumoj fiksilaj ce tenilo, k uzata por senpolvigi
purpur^oj (aernetoleraj, oksidantaj sulfidojn a! | meblojn^^ ktp. ns* polvosucilo.
sulfuro) , nesulfuraj purpur~oj (aertoleraj). balad2o 1 c£> Fiksforma poemo, el tri süofojk
saleg—oj. Grupo de pra—oj kreskantaj en ege salaj | duonstrofo, kun unu sama verso ripetita fine de ciu
akvoj (120—300g/1 da natria klorido). sapro—o j el ili ; la plej ofta strofo estas el ok kvarjambaj—o, vivanta nur el —o, sed povanta vegeti en j versoj kun tri rimoj (ababbcbc). 2 (§3 (en germanaj
organismo sen malutilo por ci tiu : iuj sapro~oj literaturoj) Strofa versajo, rakontanta draman
povas sub iuj kondicoj forigi patogenaj. SIN . legendon 3 Muzikajo diversa la ü la epokoj
saprofito 2. tio — o. G. (Thiobacterium ) de (danckanzono, komponajoj laü —o 2, instrumenta
acidloleraj eu —oj, kiuj produktas energion per muzikajo, modema kanzono kun malrapida ritmok
oksidado de sulfuro aü tiosulfato al sulfato. romantika enhavo): la —oj de Sopeno.

balafon/o }, Ksilofono uzata en UkC Afriko,
la profundaj k varmaj subakvaj sedimentoj. en kiu ciu tabuleto estas provizita per malplena
varmeg—oj. Grupo de pra—oj kreskantaj en ege kalabaso, kiu rolas kiel sonkesto. usr marirnbo.

tiobacilo. varm—oj. Grupo de eu—oj kreskantaj en
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balalajk/o Rusa triangula platdorsa gitaro kun
longa tenilo k tri kordoj.

baian/o 1 d G. (Balanus ) de rnaraj krustacoj el
la subklaso de ciripedoj, kovritaj de konkosimila
kalkplataro, sen tigo, alkreskintaj al roko, boato ks.
SIN. marglano. 2 V La ekstremajo de la peniso. SIN.
glano 2. ~ito t lnflamo de la ~a mukozo.

gin al subkonstruajo k samtempe amortizige k
flekseble firmigas la trakon . 3 (f ) Superfluajo,
senutila komplikajo : ni ci tie forlasos cian
superfluan ~on k parolos al vi nur pri [... ] z; la
arta lingvo forjetis nur tion, kio prezentos en gi aI
nenio servantan ~onz. tsr balaajo. (tr) Sargi per-̂ o: ~i boaton. serwigi. Forjeti ~on: sen~igi
balonon : . (f) sen~igi la lingvon je senutilaj
deklinacioj.car akvujo.

! balat/o 1 ^ Sp., de manilkaro ( Manilkara
| bidentata. sin. Mimusops batata ) , tropik-Amerika

arbo, kies selo estas rica je laktosuko, fonto de ~o
! i. 2 * Sp. ( Ecclinusa batata el spotacoj) el

Brazilo, fonto de malaltkvalita ~o 3 . 3 ® Elasta
gumo, simila al gutao, devenanta el la sekiginta
laktosuko de ~o / k 2 k uzata kiel elektra izolajo,
por transmisiaj rimenoj kc.

Balaton/o. Granda interna lago en Hungario

balano. 1) kolonio; 2) individuo.

balanc/i ( tr) 1 Movadi objeklon per ritma ! (17°40’E, 46°50’N ).
onda movo, tiel ke gi alterne levigas k mallevigas: ! balbut/i. I- (ntr) 1 Y Havi tian difekton, ke oni
knaboj, kiuj sin ~as sur tabulaB; ~ante la korpon I parolas nur hakante k ofte ripetante la silabojn: tin ,
de 1’ knabino sur ta etenditaj brakoj, // levis ta j kiu parolante , ofte cesas ~i kantante . v3s‘
okulojn petege B; la kantoro prenis ta libron k , | kartuvi , lispi. 2 Malfacile au nedistingeble paroli: Hi
kvazaü gi estas infano, li ~is gin en siaj brakojz; la posedas Ia lingvon ( re malbone k malfacile ~as
pastroj ~adis la fumilojnz\ vento ~as la brancojn. anstataü paroli fluez, Tadeo timis, ~is, kiel antaü

luli, sanceli. 2 Ritme movi membron au kapon : insirnisi’ lernantoG. II- (tr) Dili, ~ante: la infano
si nerve ~is la pieclon\ ~i la kapon lad la takto de imite ~as la simplajn vortojn7-, li ~is pardonpeton.
la muziko7; (por esprimi senton au volon) li jese7 , ~0. lo ~ita: Itan ~on neniu komprcnis. /^ado.
reventez ~is la kapon; Hi fajfas k ~as (moke) la Ago, parolmaniero de iu, kiu ^as: komparante ilian
kapon pri Jerusalemx; sed kiam ili parolis pri belaj ~adon kun la perfekta flua parolado de dliaj
vestoj k ornamoj, si ~adis (riproce) la kapon7. esr personojz; (0 la ~ado de la kinoarto en la jaw]
skid. ~oj, ~ado. Movoj de io ~ata: la floroj faris ! 1910-14. ~ jgi. Fari, ke iu ~u : lia fierega sinteno
~ojn per la kapojz, la plumoj de lia bireto \ ~igis la ambasadoron ; frenullingve ~igi inn7-,
movigadis pro la aristokrata ~ado de la kapoz; | ^ulo. Homo, afekciata de ~ado.
r^ado de la brakoj dum fa marso. ^igi. Esti ~ata:
~i§i tien k reenz\ la virineto de maw sidis sur la
akvo k ~igis supren k malsupren7 ; la sipo ~igis sur
la maroz\ de ciuj flankoj flugis grandaj ~igantaj de religiaj au civilaj altranguloj, au super relikvujo.
atnasojz (da cikonioj); pesilo ~'igas cirkau la
ekvilibra pozicio. 83? danci , oscili, svebi. ^igo O
Nereguligebla oscila movado laü trajektorio, kies
grandeco restas proks. konstanta: ~igo de boato,
kaleso, aviadilo.~ilo 1 A Tabulo, mérita sur stipo
au subtenata per snuroj, por ^i^i - ^ baskulo. 2
Pendolo. 3 Balanciero.

!

baldaken/o 1 Tapeto, formanla tegmenton
super trono, altaro, iito. 2 Kovrila tapeto, portata sur
stangoj, kiun oni tenas dum solenajo super la kapo

baldaü. Cirkonstanca morfemo, signifanta
«post paso de nur iom da tempo»: falis gutoj post
gutoj, k ~ farigis vera pluvego1’, la lacigita cigno
estis la lasta en la vico, k ~ gi restis je granda
distanco mulantaüez; teatramanto ofte vizitas la
teatron, k ricevas ~ teatrajn manierajnz\ se via
formo estas efektive bona, gi ~ trovos multajn
amikojnz\ la sitno, kiu estis ~ subirontaz; kiu tro
alien rigardon direktas, tin tie ~ okulojn difektasz;
publikigu la proponon kiel eble plej ^ z; ec fadeno
triopigita ne ~ dissirigosx. ifir post nclonge. ^a.
Okazonta post mallonga tempo: gis revido!.

Balduen/o. Vira nomo.
Baldur/oz 1 O Filo de Odino, dio de la bono k

balancei/o vL Speco de sipeto, kun granda velo
fiksita sur anteno.

balancier/o 1 o Oscilanta radeto, kunigita kun
spirala risorto, en horlogo. 2 Arango el stangoj,
fiksitaj ekster boato, por certigi gian stabilecon:
pirogo kun ~o. 3 O Organo, kiu en vapormasino j
transmisias la movon de pisto al safto per bielo k |
kranko. j belo. 2 îslanda vira nomo.

balantidi/o b G. ( Balantidium) de ciliuloj I Balear/oj. Grupo de insuloj en U Mediteraneo,
parazitaj en la intesto de vertebruloj. kojla ^o. Sp. j apartenantaj al Hispanio (3°E, 39°30'N).
de ~o ( B. coli), kauzanta ce homo ~ozon, kiu | balen/o 1 Cetaco. 2 b G. (Balaena) de
manifestigas per diareo. I cetacoj kun bartoj anst. dentoj k sen dorsa nagilo

balast'o 1 Peza materialo (stonoj, sablo ktp), j (ilustrajo sur la sekva p.). «3? balenoptero, delfeno,
per kiu oni sargas sipon, por certigi gian ekvilibron, ; foceno, kacaloto, makrocefalo . (B)^O % Ekvatora
au aerostaton, por gin plipezigi. 2 Êm Sutajo (el j konstelacio (Cetus ). ^edoj. Fam. (Balaenidae) de
sotrofgruzo, skorio ks) sub trako, kiu ricevas sargon j bartocetacoj sen dorsa nagilo. ^ido. Ido de ~o.
de trakveturiloj pere de reloj k spaloj, transdonas j /-visto. Ano de ~sipo.
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balon20 1 Aerostato: libera, direktebla ~o; (f)
man hroSuron ni sendis nur kiel provan ~onz. 2 ®
Ciaspeca ronda ujo, precipe el vitro, uzata en
laboratorioj: da oksigeno; frakeiiga, distila
KS* ampolo, bokalo, flakono, retorto.~eto 1 Ciu el
la aerfakoj interne de aersipo. 2 Malpeza ludilo el
kaücuko, kiun oni plenigas per aero aü malpeza
gaso k tenas per maldika snureto. — piIko. ~bariio
Vd bari. distli^O (K) Vitra, laboratoria dislilujo.
katerwo. ~o, alligita al la tero per kablo.
prov~o. (f ) Eksperimento, farita por sondi la
opinion de la publiko pri nova afero. sondewo.
~o, provizita per registraparatoj, kiun oni sendas en
la altan atmosferon.

balOt2i (ntr) Vocdoni per ~4lo, kontraste kun la
ceteraj manieroj de voedonado: oni ~os la lOan de
Aprilo\ ~ / por, kontruü legpropono ; ~ / pri la
prezidanleco. ~Q.Ago dc tiu, kiu ^as: via cstis
neregula. '•''ado. Ago de tiuj, kiuj ~as: sekreta,
publika ~ado\ décida estis atingita nur ce la tria
~ado : kontrolantoj dc la ~ado. cif elekto. ^ilo.
Ciu cl la materiaj, precize kalkuleblaj objektoj
( globetoj, kartoj, paperetoj ks), kiun voedonantoj
uzas, por esprimi siajn opiniojn. ~ujo. Urno.~rajta. Havanta iaustatute, laukonstitucie la rajton
~i. uss1 konsultiga. re~0. Dua ~o, arangita, kiam la
unua ne donis validan rezulton.

balote/o 4* G. ( Dallota el lamiacoj) de plurjaraj,
vilaj herboj kun purpuretaj au blankaj floroj en
akselaj sajnverticiloj k kun kaliko havanta 5
( malofte 10) alenpintajn dentojn ; c. 35 sp-oj, el la
Mediteranea regiono, Eüropo k U Azio, i.a. la nigra
'•-'O (B . nigra ), medicine uzata.

balt/o 1 X Ano de elnaro, kies triboj inter la 5a k
la 7a jc okupis la regionojn slide de la ~a Maro. 2
Ano de unu el la '—aj landoj. (B)~a Maroz
Interna maro, norde de Eüropo (20°E, 60°N). ~aj
landoj I Estonio, Latvio k Litovio.

Balîazar/o. Vira noino. — Belsacaro.
balte/o. Rubando, rimeno el ledo a ü stofo,

portata sur unu sullro k oblikve trairanta la bruston,
servanta: 1 por subteni glavon au alian pezajon. osr

i portepeo. 2 kiel parto de sekurzono, por fiksi aüto-
: au aviadil-veturanton al la sego. kartoc^o. ~o
. kun ingoj por teni kartocojn. us' kartoezono.

Baltimor/o. Urbo en Marilando (76°36’U,

balenopter/o U G. (Balaenoptera) de cetacoj
kun bartoj anst. dentoj k kun dorsa nagilo. SIN. :
rorkvalo. us* baleno. <s»edoj. Fam. ( Balaeno-
pteridae ) de bartocetacoj kun dorsa nagilo.

baleno.

balenoptero.
baleteO 1 Teatra senparola akto, en kiu pluraj j

aktoroj dancas k mimikas : prezenti ~on; komponi ;
~on. 2 \ Komponajo por tia akto. ~ist(in )o. ;
Aktor(in)o, ludanta en ~o: si estas la unua ~istino |
en nia teatro7-. — ~ jupo. ^estro. Tiu, kiu gvidas |
la provadon k plenumadon de ~o. osr koregrafo.

balg /o O Regule zigzage faldita parto de j
aparato, veturilo ks, kunliganta du aliajn moveblajn I
partojn , tiel ke oni povas ilin proksimigi au !
malproksimigi. konservante la fermitecon de la |
internajo: ~o de akordiono. de fotoaparato , dc \
fajwblovilo; aütobuso kun ~o. intervagona j
ÉêêL Faldita aü elasta ekipajo ce ambaü ekstremoj de :
pasagervagono, cirkaukovranta la intervagonan 1

pasejon. ;
Balh/o. Urbo en Aiganio (66°50’E, 36°45’N).
Bali/o. Indonezia insulo, oriente de Javo :

(Denpasaro,115°13’E,8°39’S). j
balist/o X Antikva militmasino por jetado de ;

stonoj, sagegoj ks. a) Funkcianta per pusoj: j
~i/ niezuro per galvanometro. b) (pli spéciale, pp ;
misilo aü raketo) Ne gvidata post la elpalado. ~ik2o. j
Science pri la trajektorio k rapideco de la pafajoj. j

mbalisto. njj-C\

77
5T

T 7~\ .

39°18’N ).
balustr/o mu Ciu e! la kolonetoj, ordinare

Ba!kan /o. Montaro en Bulgario, sude de j vazoformaj en sia mezo k artisme fasonitaj, el kiuj
Danube (25°E, 43°N ) ^oj. Eü ropa duoninsulo, konsistas balustrado 1.
limita de Adriatiko, Egea k Nigra Maroj. ~io.Tuto j balustrad/o 1 jjw Vico da balustroj kun supra
de la landoj de ~oj. (b)^/igi (f ) Dividi regionon en breto, ce la rando de teraso, balkono ks. 2 Cia
malgrandajn, inter si malamikajn regnojn.

Balkas/o. Interna mare en Kazahio ( 74 Û30‘E. de sntparo7-, de ferdeko: faru ~on cirkau via
tegmentox. c? apogrelo , manrelo. parapeto.

CD balz/o 1 Ligno de okromo, pli malpeza ol
korko. k tial uzata por flosoj k maketoj. 2 4^
Okromo.

'rV.'Jvvi.j
Z&- v

: analoga barilo au apogilo, starigita por eviti defalon:

46°30’N).
balkon1o 1 Plata elstarajo ce la fasado de dorno,

cirkaüita per balustrado aü krado k komunikiganla
kun la interno: H sidis sur sia 7; si elklinigis
super la ~onz. irr altano. teraso. veranda. 2 % Ciu
el la etagoj kun sidlokoj, inter la partero k la
galerie : sidi sur la unua ~o. ^ajOz. Korbel- j plividebligi alterigejon , sanclon, malprofundajon

ktp, k tiel sekurigi tral’ikvojojn.

1

C?) balz/o & Farbmarko, lampe, buo aü iu ajn
alia signalo au signalilo. kiu servas por indiki au

lencstro. pul^o (fm ) Galerie 5.
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balzam2o 1 ® Bonodora rezino elsvitiganta el
diversaj arboj k entenanta benzoatan aü cinamatan
acidon: ~o el Gileado , el Mekko, el Peruo , el
Kanado. 2 'T?. Olea au rezina kuracilo* uzata por
kvietigi korpajn dolorojn. 3 (f) Morala kuracilo,
konsolo au trankviligo: la mond' malsanas— ho kie
estus por gi 7 K; r̂ on donas Lete a! korvundoK .
Perua ~0 ^ Rezino, ekstraktata el sp. de
miroksilo, uzata pro ekspektorigaj k antisepsaj ecoj.
Tolua »vO Vd Tolno. ~a 1 Rilata al ~o J k 2 :
medikamento. 2 (0 Havanta tiel fresan odoron, kiel
~o: maljuna virineto eliris en la lurtion de la suno,
enspiris la ~an aeronz; enkaptu lian ~an spiron1;
eu la ~a dormo falas ankau sur la okulojn de
kanajloj?z. esr amhrozio. ( tr) 1 = en~igi: Jozef
ordonis at siaj servantoj-kuracistoj ~i lian patronx.

2 (f ) Fari bonodora : la ahioj ~/.v la venteton .
~arbo, ~ujo Ciu arbo aü arbusto el tropika
grupo de sp-oj el la g-oj komiforo k miroksilo,
produktanta aroman k ~an gumon k /au
esencrezinon uzatajn en tradicia medicino, i.a.
mirhon, Peruan ~on k Toluan ~on. nsr komiforo.
miroksilo. ~oherbo 4k Balzamito. erwigi. Gardi
(korpon) kontraü putrado per diversaj procedoj,
smirado per ~oj, injekcioj ktp : grandega
konstruajo, kie oui en^igadis la kadavrojn de T
regojB ; la korpon oni transdonis al fa en~igistojB.

mumio.

mielo: oui povas gin pleutre gustumi, sed oui ne
povas sin ~z en giB ; ~çambro,~horo,~sezono; (0
riante sin en la larmoj de multajz ; ~i sin en la
sango de senkulpuloj. use trempi. 2 (pp likvo,
ordinare pasive) Plene superversadi , tute
malsekigadi: // estis ~ata de svito; vangoj ~ataj de
larmoj ; (f ) grenkampo ~ata de suno. 3 © Tute
restigadi en likvo: fotografian paperon en
rivelanto. ES* mergi , saturi. ~o 1 Likvo, en kiu oni
sin ~as: la estas tro vanna; forfluu infano kune
kun la ~o! z (senkuragige mi cion rezignas!) ;
( analoge ) kiam ni per vina ~ ’ la gorgon
refresigns7- ; (0 senhridigita popolo faris inter Hi
grandan sango~onz. 2 Maniero, kiel oni sin ~as:
mar~o, river~o ; sid~o , pied~oz ; pluvo~oz,
spongo~o; svit~o (•— sauno), vapor^o; (analoge)
sun~o (elmetado de la nuda korpo al sunradioj). —r^gasto. r̂ kalsono, ~kostumo. 3 © Likvo, en kiu
oni trempas objekton: oleo~o (por malvarmigi
stalan pecon); sahlo^o, hidrargo~o ; % fiks~o
(kun speciala likvo, por fiksi fotografajon), toniga
~o (por sangi la tonon de fotografajo). ^ado. Ago
de iu , kiu ~as (ion , iun aü sin mem): permesata
loko de r^ado. ~ejo. Loko au domo, en kiu oni sin
~as : frae matene la regino iris en ~ejonz ;
miks~cjo (komuna por la du seksoj). ~igi 1 Sin
~i: tro multaj estas la ~igantoj sur ci tiu plago. 2
Tute trempigi: la salikaj brancoj ~igis en la rivero;

balzamin20 4ft 1 (ark.) Alia nomo (Balsamina, (0 pejzago ganta en la hriloj de la sunoB.~ujo.
nomenklatura ne légitima) de impatiento. 2 Sp. de Kuvo a ü enmasonita kavo, en kiu oni sin ~as:
impatiento (Impatiens balsamina), unujara herbo, el i kahela ~ujo. ~loko. Loko, ordinare urbo, kie oni
Hindio k SE Azio, kultivata en multaj landoj, i.a. en kuracas per mineralaj, sliinaj, maraj k.a. ~oj: (f) la
Eüropo. SIN. netusumino / . ~acoj. Fam. (,Balsamo Gazetoj de Anoncoj k la tombejo estas miaj du plej
naceae ) de dukotiledonaj herboj el Eü ropo, Azio, efikaj ~lokoj por la bona humoro1. bol^o. Y
Afriko k N k C Ameriko; c. 850 sp-oj el 2 g-oj, i.a. Maniero milde varmigi aü kuiri mangajon, kies ujo

flosas en bolanta akvo. kuir~o. Bol~o. sablcwoimpatiento.
balzamit/o 4k Sp. de tanaceto ( Tanacetum

balsamita , sin. Balsamita major ) el Eü ropo k U
Azio, plurjara aromherbo 0,6-1 m alta, kultivata por
bonodoraj folioj uzataj i.a. por aromigi bieron. SIN.
balzamoherbo.

Bamak/o. Cefurbo de Malio ( 7°52’U, 12°38* N).
bambu/o 4k 1 Grupo de c. 45 g-oj (Bambusa

k parencaj el poacoj) de tropikaj kanoj kun forte
ligneciganlaj, gis 40 m altaj k 30 cm dikaj, kavaj
salmoj utiligataj por konstruado de domoj k pontoj,
por meblofarado k .a. 2 ^ Salmo de ~o / . ES*

bambuzo.
bambuz/o 4k Tipa g. { Bambusa el poacoj) de

bambuoj; c. 120 sp-oj el tropikaj k vannaj regionoj
de Ameriko k Azio. ordinara /̂ o. Sp. de ~o ( B .

vulgaris ) de nekonata deveno, naturigita-en la
tropikaj regionoj k Antiloj, ofte kultivata, ekonomie
grava pro la uzo de salmoj kie! traboj por domoj,
pontoj k flosoj, kiel akvokondukiloj (la nodaj septoj
estas traborataj), por farado de mebloj, kuirejaj iloj,
muzikinstrumentoj k pro la utiligo de folioj por
matoj, korboj, capeloj, papero.

ban/i (tr) 1 Restigadi en akvo au alia likvo, por
lavi, ripozigi aü kuraci: infanon, cevalon; ~u al
vi la torditan piedon en varma salakvo; H demetis la
vestojn , sin ~is en stona ~ujoB; la amo estas kiel la

® ~o el varmega sablo, uzata por zorge k senflame
varmigi reakciujon. svit^ejo. Loko, kie oni
estigas svitadon per alla temperaturo en humida
atmosfero. csr saüno. termo^o. Varmo~ejo.
varmo^ejo. Kuracloko, kie oni uzas la naturajn,
ordinare varmajn mineraiakvojn por ~oj. SIN.
termo~ejo. venus^ejo. Dipsako.

bambuo. 1) Bambusa thouarsii. LMB. 2)
Arundinaria japonica. a) salmo; b) foliaro; c) nodo
de salmo; c) internodo de salmo; d) folio ; e)
infloresko; f) floro. JB.
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Ban/o. Brita kavalir-ordeno.
Banah/o. Pola matematikisto (S . Banach, !892—1945): A ( b )r^a space.
banal2a. Ordinare, ofte uzata de ciu k tial sen-

interesa pro senoriginaleco: ~aj laüdoj; ~a esprimo,
veroB, spritafoB. us* triviala , vulgara. ~ajO. lo ~a:
si babilis nur ~ajojn; la ~ajoj de la ciutaga vivo.
~eco. Eco de io ~a. îgi. Fari ~a: la konstanta
uzado r^îgas la plej origine/lajn metaforojn.

banan20 ^ Frukto de ~ujo; longa frukto (bero)
kun nemangebla selo facile desirebla, ce maturigo
Hava, ofte nigrapunkta, k kun nutra karno blanka,
dolca, mola, pli -malpli faruneca ; iuj specoj estas
mangataj krudaj, aliaj kuiritaj. ' nsr pizango. —+~muso. ~ujo. 4* Ciu planto el la g. muzo, pli
spéciale el la kelkaj sp-oj kultivataj por la
produktado de ~oj. Japania «v*ujo. Basoo.

bandolier/o = balteo.
bandoni/oRG J5, Portebla blovinstrumento,

provizita per lamenoj k klavaro, uzata por interpreto
de tangoj.

Bandung/o. Urbo en Javo (107°36’E, 6°55’S),
kie okazis en 1955 la unua Afrik-Azia Konferenco.

Bang/o. Cefurbo de Centrafriko (18°35’E,
4°22’N).

bangal/o îM Malalta, memstara , ordinare
teretaga domo, ofte kun verando: ~o estas tipa
somerlogejo de Eiiropanoj en Hindio.

bangi/o ^ G. { Bangui el ~acoj), kosmopolita,
de multaj, generale maraj, filamentaj rugalgoj.
~(o)ficoj. Klaso { Bangiophyceae el rodofitoj) de
rugalgoj laüstrukture relative simplaj, unucelaj,
filamentaj au foliecaj, al kiu apartenas i.a. ~o k
porfuro.

Bangkok/o. Cefurbo de Tajlando (100°34’E,
13°43’N).

Banglades/o. Regno ce la Bengala Golfo
(Dako).

bang/o Platdorsa kordinstrumento kun
sontabujo el strecita pergameno, kun fretoj; ludata
fingre au plektre.

Bangu!/o. Cefurbo de Garnbio ( I 6°39’ U,
13°26’N).

banjan/o Sp- de fikuso (Bengala fikuso) el
! Hindio k Pakistano. arbo kies brancoj mem
! reenradikigas, sankta por hiriduoj.
| bank1o 1 £ Stata institucio au privata entrepreno,
I kiu plenurnas tre diversajn financajn operaciojn,

rilatajn ekz-e al pruntoj, kambioj, vendo k aceto de
biloj, cekoj ktp: havi krediton ce sia 2 If Publika
ail privata servo, destinita kolekti , konservi k
distribui al la pacientoj iajn vivajn organojn au
substancojn : ~o de sango, de okuloj , de osto, de
spermo. 3 Cia sistemo, kiu kolektas, konservas k
disponigas informojn. 4 La sumo de la mono, kiun
havas antaü si la tenanto de kelkaj monludoj: rompi
la r^on (gajni la tutan sumon). emisia ~o. ~o, kiu
estas privilégié rajtigita de stalo eldoni monbilelojn.
gena ÿ Kolekto de klonoj de mikroboj, en kiu
ciu klono enhavas kopiojn de kelkaj fremdaj genoj.
hipoteka ~0. ~o, kiu, akirinte kapitalon per
eldono de hipotekaj biloj, pruntedonas tiun mononal
proprietuloj de nemoveblajoj kontraii hipotekrajto
super liuj. ~a. Rilata al ~o / : firmo, bileto.
~estro. Bankiero. ~ismo. La ~a sistemo, branco
de la ekonomia aktiveco, kiu kreas krediton k

bananujo
(Musa acumi-
nata) : a) sajna
trunko; b) folio;
c-d) infruktesko:
c) junaj fruktoj
(—oj) ; c)
virseksaj floroj;
d) brakteoj. J.

Banaras/o. Eksa nomo de Varanasio.
band/o. Aro da individuoj, kune irantaj au

agantaj, k sekve 1 Irantaro, precipe pp muzikistoj:
da muzikantoj; jaz~o ; (f) ~o da migrantaj

birdojR. 2 (fm) Kunludantaro, orkestro, ensemblo
en jazo, roko au alia populara muziko. 3 (pj) Aro da
homoj, kunigintaj por malaprobinda aktivado,
generale gvidataj de estro(j) : ni kunmetos ~on da
rabistojz; inter la de Moor vi ne trovis ec unu
solan perfidulon1: ~o da hidiganoj; ~anoj, ~eslro.

grupo, hordo, roto, trupo.
bandag2o. Longa tola au similmateria bendo,

por cirkaü volvi au senmovigi vunditan korpoparton:
hernia ~o. SIN. pansobendo. vsr cirkaitligi. (tr) 1
Garni per ~o: la piedon7- : aperis Sara kun ~ita
kapoB. 2 = pansi : vundonz; la Eternulo ~os la
difektojn de sia popo/ox. osv vindi.^isto. Faristo k
vendisto de ~oj. gipso^o. ~o, tegita per gipso k
servanta por senmovigi frakturon.

Bandar-Seri-Begavan/o. Cefurbo de Brunejo | SDatenaro, organizita por ke la datenoj estu facile k
| rapide troveblaj k eventuale sangeblaj: rilata

daten~o. depon~o. ^o, kies specialajo estas preni
monon en gardon je iu interezo k gin reprunti je pli
alta interezo. diskonto~0. ~o kiu limigas sian
aktivecon al la f'inancado de popartopagaj aferoj.
inform^o. Servo, kiu kolektas, organizas k
disponigas informojn. o3f biblioteko. spar^O.
Sparkaso.

banked/o. Komuna mango kun multaj parto-
i prenantoj, plejofte samkorporacianoj, samcelanoj
I ks : de la alilandaj Jurnalistoj ; politika,

faciligas pagojn. Îsto. Oficisto en -̂ o. datenM)

( 114°55,E,4C56'N ).
banderil/o . Pikilo kun rubandoj, k i u n la

toreistoj enpikas en la dorson de la taüro.
banderoPo 1 Bendo el papero, uzata por

cirkauligi objekton: gazetoj estas sendataj sub ~o,
papera strio kun la adreso7', impostmarka ~o de
tabakbriketo; ~eto de cigaro; rek!ama de libra.
2 = bendo.

bandit2o. Rabisto sur vojo au strato, apartenanta
ordinare al bando : por venkoj de ~p/

‘ ne ekzisias
triumfoj7. trsr gangstero, murdisto , rabisto.
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csperantista ~o. agapo. festeno; simpozio /. ; bapt/i (tr) 1 0 Trempi (iun ) en akvo, au simple~i (ntr) Partopreni en ~o.
bankier6o 1 Posedanto aü kunposedanto de

privata banko, direktoro de akcikompania banko ks. de // N ; la mitraistoj estis ~atdj per la sango de
2 4 Tiu, kiu tenas la bankon en iaj monludoj.

bankiz/o W Glaeikrusto (gis 2-3 m dika),

aspergi per akvo au alia likvo, kiel puriga au inica
rito: venis Jesuo el Galileo al Johano, por esti ~ata

taiiro. 2 D4 Per tiu sama rito inici en la kristanan
eklezion: ~adis ne Jesuo mem, sed liaj disciplojN.

formiganta en la polusaj regionoj per la glaciigo de la 3 Per tia ceremonio doni al iu oficialan nomon: mi
marakvo. tee glacikampo, glacimonto, polusglacero.

bankrofi (ntr) 1 £ Cesigi la pagon de siaj
suldoj pro nepagipovo lege konstatita : ne nur
komercistoj, sed statoj povas ~i. 2 (f) Fiaski, ne
povi plenumi planon : la Dia pardono, la senlima
indulgo devus ~i, se gi volus pardoni ciujn niajn
kulpojnz. 1 Stato de ~into. ~arango. 2 £%
Lega agnosko k reguligo de la nepagipovo de
suldanto, kies aktivojn oni metas sub tribunalan -4 ~qfil( in )o, ~opatr(in )o. 2 (f) Unua sperto, kiun
kontrolon, por posta iikvido favore al la kreditoroj: oni ricevas pri aparta vivmedio, kondicaro ks: ricevi
deklari ^on ; proceduro de senkulpa, frauda ! sian aer~on, fajro^on, markon (unuafoje flugi,
~o. A/a. Karakterizata de ~o(j): situacio; (f) li militbatali, sipveturi ) ; la ~o ce. la linio (burleska
pri mono k konscienco k pri sia bona nomo farigis ceremonio, celebranta la unuafojan trapason de
tute ~az. A»intO, A/UIO. lu ~inta : kambio, per kiu ekvatoro). A/a. Rilata al ~o : ceremonio ,
ec ~ulo en ekstrema okazo al si helpas7-. festeno. *Aran( in)o 1 La ^opatro rilate al la

bant/o. Speco de nodo, ce kiu ornamcele oni ~opatrino k reciproke. 2 Fm alnomo de amikeco.
lasas liberaj du buklojn ciuflanke de là strece ligita A»ejo. Parto de pregejo, au iafoje aparta konstruajo,
punkto: ~o de sulacoj; ruga rubando al la kolo (de destinita al la ~oj. A,jsto 1 Praktikanto de ~ado:
la hundo), sur kiu pendis ~o k tintiloz; blazona ~o Johano la ~isto. 2 Ano de kristana komunumo
de kordono. —+ ~rozo. A/ jgi. Fari ~on el io: ~igi (precipe en Usono), kiu ~as nur la plenkreskulojn.

K®1 anabaptiste. A/ ujoz. Kuvo, destinita por ~oj.
bantam/o b Malgranda formo de kokbirdoj reA/i. Duafoje ~i. tranSA/i. Doni novan nomon al .

diversrasaj, ce kiu la virkoko estas batalema. io jam ^ita. KristOA/Oz. Epifanio.
bantll/o. Ano de vasta etnaro, troviganta en la S | Baptist/o. Vira nomo (ofte Johan-A/o).

baptisteri/o Éî Baptejo ekster pregejo.
© bar/i (tr) 1 Meli ion sur vojon, por malhelpi

la iradon : stratoir, ~ /‘ al iu la vojonz, la
cniradon1, la komunikojtr, ~/‘ la fluon de riveroB;
ciuj atirejoj al la palaco estis ~itaj de la soldatoj;
A r̂ ita aro (subaro de globo kun finia radiuso);
r^ita funkcio (kies bildaro estas ~ita aro). K® bloki ,

bombakacoj) de tre longvivaj (gis 2 000 jaraj) arboj ! fermi, obstrukei, stopi. 2 (f) Malhelpi la efektivigon,
kun ofte tre dika trunko (kelkfoje 9m diametra), kun elvolvigon de io: ~/' la progreson al. la kalumnio 4,
grandaj, pendaj floroj k kun grandaj kapsulecaj ~i la vojon a! ciuj reformoj; tiu konclamno ~is alii
fruktoj; 8 sp-oj el Afriko, Madagaskaro k NU cian estontecon ; kio ~as regan la ordonon ? z;
Aüstralio, i.a. A. digitata, Afrika, kies grizbrunaj, gis senkonscia tremo ~as nian plej kuragan
50cm longaj k 15 cm largaj fruktoj enhavas brunajn decidemonz; (oni diras), ke mi ~as la lingvon
semojn po multaj k acidete dolcan karnon, el kiu oni kontrau cia évolueio7. D® bridi , kateni. —* bastono,
povas prepari refresigan k kuracan trinkajon, dum la trabo. ~o. Cio, kio ~as 1 fizike: pro limoj k ~oj
mucilaga folipulvoro estas uzata kiel spicajo. malpacas najbarojz; gardit vin du ~oj , lipoj k

dentaroj7-\ kontraü maifelicoj ~o ne ekzistasz: 2
metafore : E. forigas la lingvajn ~ojn inter la
popoloj; la Fundamento ne prezentas ian ~on
kontrau la evolucio de la lingvoz\ pro multaj genoj
k ~oj la laboro haltis. osr maro. 3 A (pp aro de
reelaj nombroj) suba A/O. Nombro, kiu malsuperas
au égalas ciun nombron en la aro. supera Ô.
Nombro, kiu superas au égalas ciun nombron en la
aro. A,ado. Ago de tiu, kiu ^as: la ~ado de la
rivero postalis tri semajnojn. A/ajO 1 Cio materia,
per kio oni ~as: ~ajo el brancoj dehakitaj (c®*

abatiso) , el stonego/; ~ajo en kanalo. csr digo. 2
baobabo ( Adansonia digitata ). a) arbo ; b) j Natura obstaklo, kiun sablamaso prezentas al la
branôo ; c ) folio (mane kunmeta); c) floro ; d) | eltluo de iaj riveroj.r®» benko. trakfina A/ajo £m
frukto. LéMORDANT (a), W (c) k EP (b, c, d).

~os vin Petro 4, (analoge) sipon, sonorilon; (f) la
kuniklon la kuiristo ~is leporo k prezentis pompe.
fcg* inaüguri . 4 (fm ) Fripone aimed akvon en
trinkajon, por pli profiti el la vendado: vinon,
lakton. 0®= adulteri. A,O 1 Religia au civila
ceremonio, per kiu oni A,as iun: gi sonoradis por
~o de infanojz; (analoge) ceesti la ~on de sipo 4, (f)
la larmoj estis la ama ~o de la malgranda Helgaz.

sian kravaton.

parto de Afriko; la sola komuna eco de tiuj popoloj
estas la parenceco de la lingvoj. A^a. Rilata al la
~oj: la ~aj lingvoj. svahila.

banus/o X Vicrego, komandanta en milito (en
Hungario, Kroatio ks). A/ejo, A/lando. Regiono,
regata de ~o: la ~ejo de Temesvaro.

baobab/o ^ G. ( Adansonia, sin. Baobab el

| Fortika ^ajo, pleje trusforma, ce kapo de saktrako,
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por malhelpi al trakveturiio transveturi !a trakfinon, ; rahista virino, kin havis longan hirtan ~on7 ;
kun aü sen bremsefiko. ^ jlo 1 Vico da lignaj ! (anaioge) de kapro. 2 Tiuj haroj, rigardataj kiel
palisoj, fiksitaj en la grundo k transverse kunigitaj, j signo de matura ago: sago ~on ne atendas7 ; griza
aü arango de stonoj metitaj unuj super la aliaj, por ! ~o sagon ne afestas7 ; potenca , sed kapo
apartigi korton, gardenon ktp: vojeto inter vinher- j sensenca7. 3 Tiuj haroj, rigardataj kiel vireca
gardeno], kie estis ~ilo sur unuflanko k ~ilo sur la j omamo: karesi al iu la ~onz; juri per la de /’

duo flankox: la ~ i /o], kiujn miaj kampidoj konstru- j Profetoz; Hamm prenis la servantojn de David, k
as cirkaü siaj kampoj, por ke neniu leporo trans- j forrazis al Hi duonon de la ~ox. muso 2. ~a.
saltuz; la malfelica anasido forkuris k flugis trans | Havanta ^on. ~eîo. Mallonge tondita ~o. ~istO.
la ~iloz; malantau ~ilo kurago estas fac'da7. 2 (f) j Barbiro. ^ulo. Homo ~a. plerwoz. Ne tondita
Obstakio: tiuj ci sonoj estas granda '--ilo por la I ~o. serwa. Ne havanta ~on: seri~a junulo.
disvastigo de nia lingvo7 ; gi prezentas ~ilon | razi. Blua ~0, Bliwo. Persono de fabelo, kiu
kontraü fa evolucio de !a lingvoz. cr hariero, j pendigis en slosita cambro la kadavrojn de siaj
harikado, hego. ^UtTlO. Svelondego ce enfluo de I edzinoj. bok~0. Tragopogono. kaprewo. Pinte
rivero en maron . cirkau~i 1 Cirka ü i de ciuj l tondita mentona ^o. rug^ulo. Viro kun rufa ~o,
flankoj per ~ilo: cirkaü~i legomgardenon ; la j fantasme opiniata maliculo: kelkaj rug ~uloj
tomba estis cirkaüita per potkrevintajoj7. 2 (f ) j aludadis , ke la rabeno edzigis pro la mono7.
Ciamaniere malhelpi, plene geni: mi cirkau~os sin, ! Ru çj^ulo ( a ü la Rug~a ) Alnomo, i.a. de
ke si ne trovos siajn vojojnx: la viro regas, sed la | imperiestroj Neronok Frederiko la.

Barbad/o. Insulo k regno en la Malgrandajvirinon cio cirkau~asz. de^lz, mal^i 2. Depreni,
formeti ^on a ü ~ilon: la gardeno estas parte j Antiloj (Brigurbo)
débita7 ; la polico malais la vojon. dis^ i.
Apartigi per ~o(j). Serwa. Absoluta : sen~a j quadrangularis ) el tropika Ameriko, plurjara liano
regado, diktatoreco. akVO~a}o H ~ajo en rivero, j kun oblongaj, 10-15 cm diametraj, gis 25cm longaj,
por reteni la akvon ce certa niveio. balorwilo. I mangeblaj, acidetaj beroj. 2 ~bero. ^bero.
Kontraüaviadila obstakio el stalaj dratoj, preskaü | Frukto de ~o /.
vertikale subtenataj de po unu katen~o. ehcwilo V | Barbados/o. Unu el la malgrandaj Antiloj, sub
Aparato por malhelpi ehon en tre ionga i brita regado (59°30’U, 13°08’N).
telekomunika lineo. frekvenccwilo V (pp anteno ; barbakan/o j§ Ekstera fortikajo, sirmanta
au radioaparato) Cirkvito por malebligi pluan fluon | pordegon aü ponton antaü kastelo aü fortika urbo.
de difinita frekvenco. plektcwilo 2. Hego. j barbar/o 1 Neheleno: mi estas suidanto al

@ bar/o Unuo de premo en la cgs-sistemo; l | Grekoj k al ~ojx ; sc do mi ne scios la signifon de la
~o = 10s Pa. nap paskalo.

Barabas/o. Juda kontra ü romana ribelinlo,

barbaden/o 1 Sp. de pasifloro ( Passijlora

voco, mi estos , rilate la parolanton , ~o, k la
parolanto estos por mi ~ox. 2 j[ Ano de nekulturita
gento ekster Romio: la invadoj de la ~oj. nsr goto,
hum, vandalo. 3 Nekulturita, nerafinita homo: pri
versarto vi estas nur ~o. ansero , porko. 4
Kruela, nehumana homo: spite ai vi , ~oj , mi gin
konfesos antaü la tuta mordo : mi lin amas!7 ;
rifugas sur landvof konfuzaj aroj , k ilin casas el

liberigita anst. Jesuo.
barak2o. Provizora konstruo, plejofte el ligno,

por logigi soldatojn , laboristojn, malsanulojn,
rifugintojn, militkaptitojn ks. o3r hudo, kahano ,
kajuto. ~aro. Aro da ~oj ofte cirkaü barita. «er
kampadejo.

barakt/i (ntr) 1 Forte sin skui, vivege movadi i aer ~oj\«3* bruto. ^1a 1 Rilata al ~oj / k 2: ~aj
la membrojn : kiel fiso ekster la akvo7\ kiel ' triboj ; ~a rego, armiio, sk /avo, lingvo. 2 Ofendaal
malseka hundo7: la malgranda infano lante ekridis | la estetika sento pro sia krudeco: cu cio , kio gis nun
de gojo. ~is per la piedetoj. mlis sin sur la tew7 ; j ne estis uzata, estas nepre ~a?z ; ~aj termina]7 ; io
la kaptito furioze (por sin liberigi ) ; knaboj : kio sonas en nia] oreh] nckompreneble k ~cz. 3
~antaj en slima akvo. csr tordigi. 2 Forte penadi 1 Senindulge kruela: ~aj bucoj, ordonoj7 , punoj,
kontra ü obstakloj: ~/ kontraü la malfavoraj | turmentoj. ns* sovaga , brutala. ^ajO. Ago ~a.
cirkonstancoj , la suldoj ; kontraü la morto ; j êco. Eco de ~o aü ~ajo: dronigi la mondon en
kapoperde ~i ; ( f ) H ~as en kontraüdiroj ; la j la ~econ. ^ismo A Vorto, formita ne laü la
internacia vivo ~adas por sin organizi. tJ3f lukti. 3 I gramatikaj reguloj, au vs neekzistanta en la
(io) Penadi , por trovi esprimigon , realigon: multaj | koncema lingvo. ekz. «aliel», «mies», «dubesenca»
projektoj ~is en lia kapo7 : nun en sia kapo ~as ! anst. «a1ie» «mia », «dubasenca», a ü neintence
nova demando7. \ kripligita formo de vorto, ekz. «kubito» anst.

i «kubuto».
i Barbara.Virina nomo.

Barat/o1 O Rego, sub kies dinastio Hindio
akiris la identecon de multgenta nacio, kiel rakontas
Mahabarato. 2 Hindio 2. barbare/o df* G. ( Barbarea el brasikacoj) de du-

barateri/o Fraüdo aü grava senzorgo de | k plur- jaraj herboj kun flavaj floroj en apeksaj
sipestro aü sipanaro malutile al la proprietuloj de la | grapoloj k kun longa, kvarflanka silikvo; 20 sp-oj,
sipo, al la kargoposedanto aü al la asekurinto. i N -hemisferaj, du kultivataj por vintrokreso:

barb/o 1 Tuto de la haroj kreskantaj sur la j ordinara ( B . vulgaris ) el Eü ropo k Azio;
mentono k vangoj: ~o bele kombita , distaüzita ; \ printempa ( B. verna ) el Eüropo.

Barbaros/oz = Rugbarbulo; la Rugbarba.vangoj. sur kiuj krispigis la nigra ~o7 ; falsa ~o ;
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barikad2o. Baro, improvize konstruita trans
strato, per bareloj, pavimoj, lignajo, veturiloj ktp,
por sirmi kontra ü atako k malhelpi trairadon de
policanoj, soldatoj ks: la Parizaj ~oj (i.a. en 1871,
1944, 1968). ~i ( tr) 1 Bari per ~o. 2 (f) Forte bari,
fermi : ~i sian pardon B.

barion/o Hadrono konsistanta el tri kvarkoj,
ekz. protono. esc mezono, leptono.

barit/o 1 © Ortoromba baria sulfato, BaS04,
apaite densa (komunuza nomo: peza spato), blanka
au flaveta, pli malofte bruneia, rugeta au blueta,
uzata en - industrie) k radiografio. 2 ogy Sulfata au
ka ûstika ~o: akvo (soivajo de Ba(OH),, en
akvo); papero (papero, smirita per tavolo da
baria sulfato k uzata por specialaj laboroj fotografaj
au en presarto); pro opakeco al X -radioj 2 estas
uzata kiel kontrastanto en digesta radiologio. Kg*

litopono. kaûstika 1 Oksido de bario,
BaO. 2 Hidroksido de bario Ba(OH),.

bariton1o y Vira voco inter baso k tenoro.
( pp pri regivStro) Meza inter basa k tenora : ~a
saksofono. ~ulo. Kantisto kun tia voco.

bark/o 1 Generala nomo de akvoveturilo pli
Barejn/o. Insularo k regno en la Persa Golfo malgranda ol sipo k pli granda ol boato, ordinare

pelata per veloj, kun au sen motoro. «s* daüo, jakto,
barel/o 1 Ronda ventroforma ujo el lignaj jolo, Jonko, kutro, lugro, salupo. 2 © Velsipo kun

kurbaj tabuletoj, kunfirmigitaj per feraj aü lignaj i tri au pli da mastoj, kun jardoveioj sur ciu, krom la
ringoj, kun du plataj fundoj, uzata por enteni vinon , ! plej posta, kiu estas ri g i ta per gafovelo :
akvon au aliajn likvojn: ~o da vino, biero; pli | kvarmastaba, trol~0. ~o /, ekipita por fiskaptado
helpas guto da felico, ol da sago; malplena j per trolo. ~eto. Velboato.
sonas plej laütez (plej fanfaronas senvaloruloj; —glori , rado)\ ~bendo, ~ringego. t®* kuvo, sitelo,
tino. — rsjtabulo. 2 Same uzata, samforma au

barbed/o J* Platformo, interne de fortreso aü
sipo, de sur kiu kanono povas pafi malanta ü
parapeto, sen embrazuro.

barbi/o 8 Barbfiso.
barbir/o. Tiu, kiu metie razas a ü tondas

barbon k kapharojn: la ~oj estis la unuaj armeaj
kirurgoj ; la ( B )~o de Seviio ( komedio de
Bomarseo). væ frizisto, kombisto, razisto.

barbiton/oz ^ Helena kordinstrumento.
barbitur/o ® Malonilureo, C4H4 N903, el kiu

devenas pluraj dormigaj aü kvietigaj medikamentoj:
dietilr^o , C8Hi2N203, estas bone konata dormiga
substanco. ^a. Rilata al ~o k ties derivajoj:
dieti!~a acido. ^afo f Medikamento ^ohava,» uz-
ata kontraü epilepsio. ~ismo Y Toksigo per ~ajo.

Barcelon/o. Havenurbo k cefurbo de Kataîunio;
5a U.K. en 1909 (2°10’E, 41°22’N).

barc/o Y Ukraindevena acideta supo el betoj.
bard10 <§> 1 Kelta poeto-kantisto. 2 (vs) Praa

nacia poeto. es* aedo , rapsodo , skaldo.
menestrelo.

bareg/o r(y4 Gazosimila teksajo, el kruda silko aü
kotono.

(Manamo).

barkan/o © Duno en formo de lunarko,
konveksa al la cela ventodirekto. KS* parabola duno.

barkarol/oz } Kanto de veneciaj gondolistoj k
cilindra ujo el metalo aü plasto. 3 Malnova franca | vs melodio simila al tiu.
(c. 220 i ), mina angla k usona mezurunuo de bar-micv/oz 21 Ceremonio por festi la atingon
volumeno (c. 160 1). ~ejo. Fabriko de ~oj. ^eto 1 de la 13-jara ago, kiam hebreo igas religie mem-
Malgranda ~o: ~eto da tritiko7. 2 Cilindra ujo, en stara.
kiu trovigas la risorto de horlogo. 3 Turniga peco de ! Barnab/o. Vira nomo. ~anoj. Anoj de katolika
revolvero, entenanta la karlocojn. ~i ç} È z. ( f ) | kongregacio.
Ventrodikigi, kiel ~o. ~Î StQ. Metiisto pri ~oj. i BarnabasH = Barnabo.
el^igî. Fluigi (precipe bieron) rekte el la ~o. «3*

spili. nago^oz. Buo.
barelief3o = basa reliefo.
barem/o. Tabelo de antaupretaj kalkuloj,

progresive ordigitaj: de prezoj, de salajroj, de
impostoj.

Barenc/a. Nomepiteto de la maro inter
Novazemlo k Spicbergo (40°E. 75°N).

barg/o © Platkarena, malalta, kargoporta barko omamajoj. 2 éb Artspeco, kontraüa al la klasikaj
aü sipo, uzata ordinare en riveroj, havenoj k idealoj, preferanta temojn kun granda, mistika aü

erotika emoci-sargo, satanta la malsobrajn ornam-
bari/oz ® 1 Blemento, Ba, atomnumero 56, ! ojn, celanta la kontrastojn k surprizefektojn, kiujn gi

atommaso 137,33: ~a klorido, BaCl2; ~aj saloj ; © j atingas en la skulpluro per prezento de patosaj
~spato (= barito). 2 Metalo argente blanka. | pozoj, en beletro per uzado de troigaj stilfiguroj

barier30 1 Movebla barilo, instalita transverse j ( hiperboloj, antitezoj, pintumoj ktp) : antikva,
de vojo: ~o de vilaga korto, de traknivela pasejo; ! gotika, renesanca manierismo, rokoko. ~a.
~gardisto. 2 Simila aparato, ce la pordego de urboj, (Conforma al ~o: ~a katedralo, altaro, portalo.
aü ce la limo de lando, faciüganta la postuladon k barometr10 Instrumento por mezuri
pagadon de akeizo a ü doganimpostoj. 3 Ligna aerpremon: hidrarga aneroida ~0 D ~o
balustrado aü duonvando, kiu en tribunalo apartigas konsistanta el unu aü pluraj anareoidaj ujoj kun
la jugistojn (en kelkaj landoj ankaü la advokatojn aü risorta arketo, kiu, kunpremata de aero, indikas ties
la jugotojn) disde la publiko. intenson per nadlo.

barograf /o ïjs Barometro provizita per inkita
pinto, kiu, lasante Union sur automate elvolviganta
paperbendo, ebligas ekkoni la valoron de la
aerpremo en ciu momento de gia funkeiado.

barok/o 1 jfin Stilo (en Italio ekde la 16a je, en
cetera Eüropo gis c. 1750), kiu, transpreninte la
formojn renesancajn, komplikis la konstrukoncept-
on, rektajn liniojn kurbigis k cion superkovris per

kanaloj.
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baron1o 1 A Granda militnobelo: la ~oj de
Karolo la Granda. 2 Nobelo ranganta malpli alte ol
vicgrafo: ciu ^o Havas sian kapriconz\ peto de
estas ordcmoz; par mia mono mi ankaü estas ~oz.
*5* sinjoro. ^eco. Rango de ~o. ~eto. Angla
nobelo de la plej malalta rango. /^ino. Virino
rajtanta ~econ.

bart/o b Ciu ei la kornecaj elastaj lamenoj,
pendantaj nombre sub la palato de la ^ocetacoj
(balenoj k balenopteroj), k utiligataj por firmigi
korsetojn, ombrelojn k en diversaj industrioj.

Bartolome/o. Vira nomo. ~a nokto i
Amasbucado de Protestantoj en Parizo la 24an de
Aüg. 1572, lagon de Sankîa ~o.

Baruh/o. Vira nomo, i .a. 21 de disciplo de Jeremio.
barzoj/o. Rusa leporhundo.
bas/a. Malalta: ~t/ mura, kurzo. tajdo, latitudo,

reliefo, voco; la ~<r/ Imperio (Romana dekadenca);
la Rejno’i la ~germana (malaltgermana) lingvo;

(pp registro) ~a klameto. ~10 Jl Plej malalta vira
voco: lie! tenoro pavas farigi ~oz\ (f ) ciam la
profunda ~o de la akvofalo nin akompanadis.
burda ~o. Pedaltono tonika au dominanta (au

baskut/o 1 O Aparato, konsist.anta esence el
trabo, stango ks, de kiu unu ekstremajo levigas,
kiam oni plipezigas la duan per surmeto de ia maso
au per ago de ia forto: fenestro, ponto, ~puto,
~saltilo. 2 4 Longa tabulo metita sur stipo, tiel ke
personoj po unu ce ciu ekstremajo povas alterne
levigi k mallevigi: ~ludo. balancilo. 3 m En
eksplodmotoro, levilo servanta por fermi k
malfermi la valvojn. 4 4 Ë O Elektronika cirkvito,
mekanismo au variablo, saltebla inter du statoj:
majuskla ~o de tajpilo; ~a variablo. fiago,
regimklavo. (ntr) Movigi tiamaniere. 'vigî. Movi
tiamaniere.

r̂ O

Bass/a. Nomepiteto de la markolo inter
Aüstralio k Tasmanio ( 146°E, 40°S).

bast/o <4 1 Floemo. 2 Forta, ligneca fibre,
precipe el la floemo de diversaj plantoj, uzata por
farado de snuroj ktp: en ~korbeton metas si la
vakciniojn°; ~a matoz.

bastard 10 1 Infano naskita ekster la ü lega
edzigo: Ludoviko la 14a legigis siajn ~ojn. 2 ]
(ark.) Miksa produktajo, rezultinta el interfekundo
de du genare malsamaj plantoj au bestoj. «S’

ambaü), persistanta(j) tra parto au tuto de peco. hibrido, krucafo. ^eco. Eco, situacio de ~o.
obstina ~o = ripeta ^o. ripeta ~o. Mallonga (ark.) 1 (pp varioj, specioj ks ) Krucigi, hibridigi. 2
lemo en la ~o, konstante ripetata, kun diversaj j ( f ) Degeneri. KW miksrasa.
melodiaj au harmoniaj akompanajoj supre. ~ulo.
Viro kun ~o: la ~uIo por kontrasto enmunmiris la
profundajn. malluma]n tonojnz.

basbal/o = bazopilko.
basen20 1 Arlefarita kavajo, generale profunda

jam ce la rando, por teni akvon: granda ~oz (de
fontano); de nagejo: en parko. 2 ® Parto de
haveno, sirmifa kontraü ia marventegoj: tajda
(libéré komunikiganta kun la maro ): kluza ~o (kien
oni pénétras nur tra kluzoj). 3 * Parto de lando, tra Turkoj. ET remparo.
kiu fiuas rivero kun siaj alfluantoj. v& akvodislimo.
4 * Ronda au ovala valo. 5 ® Geomorfologia ligno, ordinare dehakita de branco k pli-malpli
unuo, kies sedimentaj tavoloj faras sameentrajn prilaborita: borita de la paleolitiko\ dama,
rondojn aü ovalojn cirkaü enpremiginta centro. Riivi. j tubera, polurita, vernisita ~o\ de bilardludo\
Ne uzu baseno en la senco de pelvo. sal^o. | kurhaj ~oj por golfludo, hokeo; ~o de standardo,
Malprofunda ^o de sallaguno.

Baseter/o. Cefurbo de Sankta-Kito k Neviso

Bastian/oz. Vira nomo.
Bastil/o 1 A Pariza fortreso k malliberejo,

detruita post la popola ribelo de la I 4a de Jul. 1789.
2 (f) Fortika malliberejo.

bastîon/o I W Elstara parto de fortikajo, en
formo de neregula kvinangulo, arangita por ebligi la
flankpafojn : via] ~oj estas amaso da argilox; la
( B )~o de la Fisisto] en Budapesto. 2 (f) Defendilo,
sirmilo: Hungarujo, ~o de kristanismo kontraü la

r^O

baston/o 1 Longa, proks. cilindra peco el

de lanco; jeti ~on en la radonz (f. fari malhelpojn.— trabo ). ns? fusto , kano, paliseto, stango, vergo, 2
Tiu sama objekto, uzata por sin apogi : pastista,

basi/o 41 1' G. ( Bassia el kenopodiacoj) de 21 pilgrima, skiista ~o; alpa (por grimpado); via
sp-oj de arbustoj k arbustetoj el la varmaj regionoj. lumbo esta zonita , via] suoj sur via] piedo] k via ~o
i .a. B. scoparia (SIN. somercipreso) , kultivata por en via mano! x. 3 Tiu sama objekto, uzata por bâti:
ornama foliaro. 2 (ark.) = maduko. eu mi estas hundo, ke vi iras al mi kun ?x; kiu

basier/o £ Tiu. kiu spekulas pri falo en prezoj bâti deziras. trovas ~onz ( — rabia); kia fripono,
aü kurzoj per vendo de varoj, biloj ks, kiujn li ne fia ~oz\ af malsagulo ne helpas admono, nur ~ol.
posedas, esperante aceti i lin pli maikare antaû la 4 Tiu sama objekto, rigardata kiel signo de estreco
tago de livero. »sr haüsiero. a ü potenco : de marsaio\ ~o de orkestra

bask/o 1 Ce malstriktaj vestoj, tiu parto, libéré j direktisto ; episkopa , aügurista. magiista ~o\
pendanta, kiun oni povas suprenfaldi : tegmenta Eskulapa , Merkura (kaduceo); Moseo etendis
herbo. per kiu ne plenigas garbiganto sian ~onx\ sian ~on super la landon Egiptanx. KIT sceptro.
sur la ~on oni jetas lotonx\ ec sur via] ~oj oni (tr) Bâti per ^o: frcmdan dorson ankaü sian
trovas sangon de malriculojx\ la ~o de la mantelo doniz. KF vergi. ^ado. Batado per ~o: miajn
sovigis flankenz\ kun ponardo kasita sub la sultrojn vundis ~ado rusa0, ^ego. Dika, peza ~o.
r̂ o de cemizo; (0 In ~o/ de la Sinjoro plenigis la i iR? klabo. ^eto 1 Malgranda, maldika ~o :
tcmplonz. 2 Ce striktaj vestoj, tiu parto, kiu libéré j flekseblan ~eton li svingas kiel sceptronz\ ~eto de
pendas sub la talio: ~o de frako, redingoto.

basketbal/o = korbopiiko.

(62°43’ U, 17°!8’ N ).

plumingoz, de peniko; kolbasa ~etoz (enmetitaen
la ekstrema nodo, por faciligi la tenadon); ~etojde
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tamburo ; ~eto el liprugigilo, el ruga vakso ;
mang~etoj (japanaj au cinaj). 2 V Lumriceva celo,
grandakvante troviganta ekster la centra parto de la
retino. c®’ konuseto. hok~o. Safista ~o kun fina
hoko por jeti terbulojn al la bestoj. ir~o. Stilzo.
kaikul^O. Glitkalkulilo. lam ~o. ~o kun
transversa rungo, sur kiu kripluloj sin apogas por
pasi. montrcwo. ~o uzata de instruisto, prelegisto
ks, por montri detalojn sur tabulo aü bildo. noc~o.
Ordinare plata ^o, sur kiu komercisto ks faris
nocon, por nombri k noti la liveritajn varojn.
ordon~Oz. ~o, insigno de komando: mi formetas

. êi tiitn sangan ordon~on, sub kiu vi sentis vin
rajtigitaj fan krimojn!2. reg~ox. Sceptro. ski~o.
Ciu el la du specialaj ~oj, per kiuj la skianto gvidas
k helpas sian kuron. spin~o Vd spini. taktcwo.
~o, kiun uzas la direklisto de orkestro, por bati la
takton. tuc^eto.Solida tuco, en formo de ~eto.

bas/o % Peco de impregnita fortika tolo kun
okuletaj hokingoj ce la randoj por fiksado per
snuroj, destinita por tegi tendon, por protekti
sargajon de kamiono kontraü pluvo, aü por sirmi
nove versitan cement-miksajon kontraü suno, pluvo
aü vento.

baskir/o z. Ano de gento, loganta en (B)~io.
(B)'N'io. Respubliko ene de la Rusia Federacio, ce S
Uralo.

baslik/oz = kapuco.
baso/o ^ Sp. de muzo ( Musa basjoo ) el i ~ado de lakto (kirlado de kremo) produktas

Japanio, kun fruktoj ne mangeblaj, kultivata por | buteronx ; trankviligu de V ~ado, ho mia kor’ !7.
produktado de fibroj k por ornamo, k kiu toléras ! ~ajo. Svelajo Iasi ta de ~o. ^igo 1 Kverelo kun
malaltajn temperaturojn. SIN. Japania bananujo. intersango de ~oj; vi implikas Un en ^igojn k en

<X> bat/i. I - ( tr) 1 (iu iun) Ektusegi per rapida friponajojn2. 2 V Miksigo de du ondoj de proksimaj
forta movo (ordinare per rnano, piedo aü mantenata frekvencoj, produktanta aüdfrekvencan signalon.
objekto): hundon, cevalon per vipo, kverelanton heterodino. 'vdlo 1 Ho por ~i : ^ilo por tapisoj, por
per pugno; azenon komunan ont ~as plej multe2; lavi tolajonz; viando^ilo. 2 5 Ho por jeti pilkon:
kiu ~as edzinon, tiu vundas sin mem7, la buson i de teniso. sar rakedo. al~i (tr) 1 Abrupte
al iuz; /-w sian brustonz; ~i sin sur la brustonz | alproksimigi ion al io: al~i pordon2 ( jetfermi); 0
(pentosigne); kion oui ankoraü ~it en vi? x; ~anto la sableroj transport!iaj de la vento, la stonoj trans-
povas argumenti, ~ato devas silenti2; (analoge) li portitaj de la akvoal~as la rokon; al~a erozio
al ciu ~as bluajojn sub la okuloj2 ; li sian pezan (erozio, rezultanta el al~ado; SIN . korazio). 2 Fiksi
glavon en la glacion ~is2. vst frapi , skurgi , vergi. per ~ado: al^i hufojn aI cevalo2; al~i kovrilon de

drasi, tani. 2 (iu ion) Trafi per fortaj ektusoj, cerko 2. al^î gi. Trafi ion : al^igi al angulo de
ordinare por pretigi: ~i tapison (por senpolvigi); ~i meblo. de'vi ( tr) Forpreni, forigi ~ante: kiam vi
ovojn (por omleto); ~ita kremo; oni ~as la own, de~os la fruktojn de via olivarbox ; de~i la kapojn
por provi gian valoronz; ~i la veprojn (por timpeli | al papavoj2 ; (f) neniaj mokoj nin de~os de la
casajon); (analoge) la tablon per pugno (por vojoz. dis~i (tr) Dispecigi per ~oj: Abrahamo
akcenti diron) ; ~i la pavimon (gapvagi ) ; vojon discus per martelo la stonajn idolojnz; ili venis k
~itan herbo ne kovras7. tstr kirli , lamenigi. 3 (io disais iliajn tendojn k ekstermis ilinx ; el la tero
ion) Skue k abrupte trafi : la maro furioze ~as la disaita de la piedoj farigis marco2; (f) dissaltos la
digon; altan arbon ~as lafulmoz; ne cio ~as, kio obstina '} baroj, per fa sankta amo disaitaj2; ciuj
tondras 2; greno ^ ita de hajlo. 4 Ektusegi , por liaj revoj estis krude d i s t a j ; dis^ i ies
sonorigi: la tamburon2, gongon, tamtamon ; | argumentojn. ek^i. Subite, komence ~i: 1 (tr)
(analoge) la takton, la sturmon, la retreton; la ek~i fajron2 (per fajrilo); ek~o de nazo aperigas
horlogo jus ~is la kvaran. 5 (f) Venigi punon, sangon2; ni estis atestantoj de la unua forta ek~o
malfelicon sur iun: Dio lin en tiu mondo k en ci kontraü tiuj muroj2 (inter la popoloj); 2 (ntr) la
tiu!2; se la sorto vin ~as; mokantoj ne mankas2; I koko ek~is per la flugiloj2. el~i (tr) Eligi per ~oj:
Mi ~us vin k vidn popolon per pestox ; (abs) tempo se li el~os denton de via sklavo [...] x; li al la
flatas, tempo ~as 2. BST plagi. 6 Venko^ i : vivanto tuj el^us ambaü okulojn2; el~i fajron el
tiamaniere David ^is la Filiston x. stono2, cindron el pipo. erwi (tr) Pene enigi per
II- (ntr) 1 Jetigi per ripetaj skuoj: en la mezo de la j ~oj: en~i najlon en muron ; ( f ) malfacilan
salono ~is alta fontano 2 ; pluvo ~as en la i problemon vi en~is en mian kapon!2. for~i (tr)

fenestrojn ; ec en gronda ventego, kiam la sipo
saltas k ~as [...Jz; dek blankaj cignoj sidigis sur la
caro k ^ is per siaj grandaj flugiloj 2 ; ~as
ventopuso; ho mia kor' , ne ~u maltrankvilez; (0
~as la atendado en la brusto2. csr barakti, pulsi. 2
Soni: jam la dekdua horo ~is2 ; pro kio ~as la
taniburoj?2. 3 0 Fari nenormalan bruan skuon: la
motoro r^as.
Ill - sin ~i, ~igi. Kolere intersangi ~ojn: sinjoroj
sin ~as, servantoj vundojn ricevasz; se geedzoj sin
~as, fremdulo restu flanke 2 ; niaj virinoj en la
bazaro inter~igisz.~0 1 Unuopa ago de iu, kiu ~a$, au rezulto de tiu
ago: jam ce la unua li fall' s ; li forklinigas
tiamaniere , ke la ~oj falas sur Georgon 2 ; mi
atakos, ^o post ~o, tiun ci kadukan vivonz; don't al
in la rjon de morto2, la finofaran ~on2; la dekdu
~oj de noktomezo. 2 Ekfusego per pugno aü
piedo en boksado aü batalsportoj subzona estas
malpermesata en angla boksado..3. (f) Subita mal-
felico: la ~oj de !’ sorto2; la perjido de la edzino
estis por li dolora ~o. ^adi. Ripete, longe ^i: 1
(tr) la vilaganoj ~adis per la brakoj sian korpon,
por forigi la malvarmon 2 ; li tie sin r^adis kun
kolegojz; (0 ~adi la venton2 (senutile penadi). 2

i (ntr ) r^adi kiel fisotkontrait glacioz; lia korelo
j ^adis per forto spasma2. ~adO. Longa sinsekvo
j da ~oj: li apenaü resanigis de la kruela ~ado ;
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morto7, !a sorto7 ; anim’, kin ~as liberigiz.
barakti. malcccli, rezisti. 3 (f, kontraü io) Ataki au
defendi per spiritaj armiloj: oni povas ~i kontraü
tio per forta j argumentojz ; kontraü peko ~u, sed
pekanton ne titsu 7; mi ~as kontraü fantomoj7
(vantaj teorioj) ; par la triumfo de la veto. ~0 1
Malamika interpusigo inter du homoj: manaz,
pugna post longa Hi (du) sin reciproke
proklamis nevenkeblajz. «as* duelo. 2 Malamika
interpusigo de du homgrupoj au armeoj: pretigi sin
por x ; iri en la ~onx ( iri ~ex); la vannega
apud Prago7 ; kampoz, loko de ~oz, havi ~on kun
neregula korpuso7 ; rajdis la dioj, por la lastan
~onz ; post la fino de 1’ ~o estas mutte da
kuraguloj7. 3 (f ) Malfacila penado kontraü baroj,
dangeroj: la pro la ekzistadoz; La ~o de /’
vivoz (titolo de romano); pri la vivo k mono7

(ekonomia demando); Hi (advokatoj) kondukadis
mu!tajn malgrandajn ~ojn por multaj pardo j7 ; post
momenta de interna ~6> z. ~adO. Agoj de iu. kiu
daüre ~as: ~ado pure polilikaz; la ~ado inter la
gentoj farigis tiel kruela1. ^adi. Daü re, konstante
~i : ni ~adu, kune tcnataj per unit sankta espero! z.
~anto 1 Tin, kiu ^as: ~anto de la unua, dua
mondmilita; brava ~anto kontraü plado bolantaz.
2 Aktiva propagandisto: kolcktigas pacaj ~antojz;
al la ombroj de ciuj mortintaj
esperantistajfz. ^ejo. Loko de ~o. <^ema. fnklina
al ~ado. ~eme. En ~eiiia maniero: ~emc saHas
nia koro7. ^eto. Malgrava ~o. ^ilo. Armilo:
sescent viroj, zonitaj per ~ilojx ; For la ~ilojn!
(titolo de romano): (f ) la sola ~ilo kontraü tiuj ci
malamikoj estas absoluta silentadoz; cu la ~ilaro
de la mono jam estas tute elcerpita?7.ew arsenolo.~istO. Tin, kiu metie ~as: via filo tenis sin kiel
bravo ~is( o7; nun ctrmu vin. ho ~istino! x. ek^iz.
Komenci ~on. inter~iz. ~i unu(j) kontraü alia(j):
kvazaii pro ia malbena sorco la E-istaj cefoj ciam
interdis. kontraÜ^S 1 (tr) ~i kontraü io: Hi akre
kontraü~is nian proponon ; kontraü~i la korpan
doloronz. 2 (ntr) Malcedi, oponi: je ciu iniciativo
pri socialaj legoj la konservativuloj kontraü~is.
kurwanto. Tiu. kiu partoprenas en unu sama ~o:
lifalis meze de siaj kun ~antoj ; la morto rabis al ni
tre multe el niaj kwi~antoj / . pro^anto. Tiu, kiu
~as pro iu au io. B$ advokato, campiono. klaSMî
[viâl Neevitebla opozicio inter la senperaj produkt-
antoj, kiuj efikigas la produktorimedojn, k ties
proprietuloj, kiuj alproprigas al si la plusvaloron.
kok~0. ~o inter kokoj, spéciale dresitaj k ofte
armitaj, arangata kun monvetoj. lud'vo. Mateo,
partio. miks~0 1 ~o, en kiu la soldatoj ~as
tute proksime de la malamiko. 2 S' Rugbea
ludfazo, en kiu ludantoj intermiksas sin spontané au
post decido de la arbitracianto. taü r~o. Hispan-
devena ~o de taü ro kontraü trupo da armitaj homoj.
vet~i 1 -~i pri veto, kiu do estos la venkanto. 2 (f)
Konkuri kun iu, kiun oni penas egali au superi:
vetr^i per gentilafoj, donacoj. vet^O. Sporta ~o,
ce kiu estas arangitaj monvetoj pri la venkonto.

batalion 1o Parto de infanteria regimento,
konsistanta el 2 gis 4 kompanioj: ~estro (majoro).

Neniigi, ~ante: hajlo for~is la rikoltojn. kurwi
(tr ) ~ i unu objekton kontra ü alian: kun~i la
dentojn7, la manojnz. re^i ( tr) 1 Reciproki per ~o.
re~i ek~ohz. 2 Repusi per ~o(j) : rc~i pilkon :
re~u ilin, restas nur momento! z; (f ) re~i malbonan
teuton7-. 3 Trafe kontraumeti, respondi per taüga
kontraüdiro: re~i argumenton® ; mi povus facile per
malmulte da vortoj re^i tiujn atakojnz; por ke tiu
oficiala Dekloracio povu servi kiel bona re~i!oz.
eg5 refuti. tra^i (tr) 1 Rompi, malfermi per ~oj:
unu ondego trahis tabulon7 (de la sipo); tra~i aI si
vojon en la tiego7 , inter la homoj7. 2 (+ sin )
Anta üenpusi , flankenigante la aliajn : cu eble vi
ankoraü esperas lra~i vin per bataliloj—rigardu
do cirkaüen!7 ; (f) jam de du vojoj vin forpusis la
rnanko de i/oj por sin tra^i7 ; tra^adi sin en la
vivo7 . akvo~o. Forta skuo. kiu produktigas
kontraü la parietoj de distribu-tubo, kiam, elfluig-
inte kelkatempe la akvon, oni abrupte fermas la
kranon. baston^o. Unuopa ~o de bastono: bona
porcio da baston~ojz. briwi ( tr) Kuiwi, estigante
bruon: bru^i la manojn ^.KS’ plaüdi. diven^O.
Ludo, en kiu okulbendita ludamo devas diveni , kiu
frapas lian surdorsc metitan rnanon. eben^i (tr)
Ebenigi per ~ado: eben~ita vojo7. fulmo^i (tr)1
Trafi per fulmo. 2 Doni subitan -^on kvazaü per
fulmo. glav(o)^t (tr) ~i per glavo. hufo^i (tr)
per piedo (pp cevalo). Kg' kalcitri. kor^O. Ciu el la
ciklaj kontrahigoj (sistoloj) de la koro, percepteblaj
kiel ^oj kontra ü la toraka parieto. pulso.
korno^ j ( tr ) ~i per siaj kornoj ( pp ta ü ro ktp).
or/N/ i (ntr ) Per martelado doni al oro formon de tre
maldika folio, martel^o. Unuopa ~o de martelo.
pavirrwilo. Instrumento. uzata por la ~ebenigo de
stona pavimo, k konsistanta el ligna klabo kun du
kurbaj teniloj. SIN. manramo. pied~i (tr ) ~i per la
piedo: H . pied^as la plankon7. rerrwo. Ciu el la
pusoj faritaj per remiio en akvo. sortewo. Subita
grava malfelico. stamps! ( tr) Stampi per ~o:
stamp~i numéro jn. Stip~ilOz. Aparato konsistanta
el stegoj k el pezega. bloko, alterne levata k faligata,
por en~i stipojn. fostojn kc en grundon. vango-̂ i
( tr ) Doni al iu ~on sur vangon per la mano,

venko^î ( tr ) Venki en batalo: ci tie Hanibalo
venkor^ is Flaminion7 ; la Izraelidoj estis
venko~itajx. volarwilo S- Rakedo uzata por ludi
per volano.

© bat/oz (en L.B. : bat ’o) Ü Mezurunuo de
kapacito: ~’o estas dekono de kor ox.

batal/i (ntr) 1 ( kontraü iu ) Peni fizike venki,
atakante au défendante : la junulo aligis al nia
militistaro k kurage ~/.ç kune kun ni kontraü niaj
malamikoj7 ; li iras kun vi por pro v / x ; se li
povos ~/ kun mi k venkos min. tiam [ ... ] x; tiu
glavo. per kiu li ( Agamemnono) ~/.v kun Trojanoj7 ;
kiam fratoj ~as. fremdulo ne enigu7 ; Hi ~is la
tutan logon ; buboj. ~anlaj per negbuloj. lukti,
agresi, sturmi. 2 (kontraü io) Peni forigi dangeron,
superi konlraüajon : ~i kontraü la fajro, la inundo ;
kamparanoj per la sitelo k plugilo ~is kontraü la
dezertoB ; (f ) ni devis ~/ kontraü grandaj malfacH-
ajoj7; la anima en mi ~as forte7 ; kontraü ta

!
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batat/o 1 Sp. de ipomeo ( Ipomoea batatas),
versajne origins el tropika Ameriko, kultivata en
tropikaj k varmaj regionoj por tuberaj radikoj 1-
5kg pezaj, subteraj, uzataj kvazaü terpomoj. SIN.
dolca terpomo. 2 Tubero de ~o /.

batav/o\ Ano de antikva germana popolo,
establiginta ce la elfluejoj de Rejno. ~a. Rilata al la
~oj, aü, moderne, al la Nederlandanoj: la
Respubliko, kortego.

Batavi/o. Malnova nomo de Gakarto.
bateri10 1 Artileria grupo, konsistanta el

kelkaj kanonoj, la koncernaj veturiloj k la soldatoj
ilin servantaj. 2 4- Grupo da elektraj piloj :
akumulatora ~o. ~0 de lineo V ~o, lokita en
relajsa stacio inter du sekcioj de telegrafia lineo.
bufra ~o 4- Akumulatora ~o, konektenda paralele
en kontinukurenta reto, por malpliigi la variojn de la
tensio a ü de la kurentintenso, provizita per
generatoroj. central^o V Akumulatora ~o, uzata
en telefoncentralo, por provizi kurenton al la
mikrofonoj de la abonintaj stacioj.

batik/o % Metodo, precipe uzata en Javo, por
tinkturi stofojn per koloraj desegnoj, vak ,santé
sinsekve la netinkturotajn partojn.

batisfer/o, batiskaf /o. Granda, fortika,

Baucis c£p Mita edzino de Filemono.
Baud/o 1 Franca ingeniero (7. Baudot, 1845—

1903). 2 (b)~0 V Mezurunuo de la rapido de
elektronika datentranssendo, égala al unu
signalsango sekunde ; simb. : Bd : se signalo
sangigas inter 16 valoroj, 2400 ~oj implicas 9600
bitojn sekunde. moderno.

baüdruc/o © Tre maldika membrano el bova aü
safa intesto.

baühini/o 4* G. (Bauhinia el fabacoj) de c. 300
sp-oj de tropikaj arboj, arbustoj k lianoj, pluraj
pororname kultivataj por belaj, ofte bonodoraj floroj.

baüksit/o © Sedimenta aü rezidua petro kohera,
diversstruktura, precipe konsistanta el aluminiaj
hidratoj, kaolino, silico k ferikaj oksidoj; cefa
aluminia erco.

baüm/i (ntr) 1 Starigi sur la postaj piedoj, pp
cevalo ks: la Hanovra blazono kun ~anta cevalo. 2
(f , pp peniso) Erektigi: k lia kaco en gloro
intumeskaw. 3 (f) Obstine rezisti aü kontraüstari.
ttsT kalcitri , pranci.

bav/i (ntr) 1 Salivumi. 2 b Jeti ^on. ~0.Speco
de saümo, kiun eligas iaj bestoj: ~o de bufo, de
heliko.

bavar/o. Ano de la gento de~tljo. Unu el la landoj de FRG, en ties SE parto
( Munkeno).

bavur/o © Neutila elstarajo, kiu estigas ce

io. (B)~io,
logebla, subakvigebla sfero a ü sferoido, por
observado de la marprofundoj.

batist20 % Plej delikata tolo el lino,

batokrom/a Aliiganta la koloron en la objekto dum borado, tondado ktp, dum muld -
direkto de la violo: iuj atomgrupoj bavas ~an procedo aü dum fandado en muldiio.
efikon. hipsokroma.

batoiit/o ® Granda, pli-malpli ovoida plutono. de vazo. statuo, kolono, muro, turoz; argentajn
r^ojn li faris sub la tabulojnx ; ce la de la altafo

batometr/o © Instrumente servants por mezuri i start's malgranda domo7-; uni renversas montojn de
la profundon de akvujoj. ^vio. Scienco pri la i ilia diru , se vi bavas scion, sur kio estas en-
mezurode la profundoj. j fortikigitaj giaj ~ojx (de la tero). fonda, fundo,

batrak/o (ark.) = amfibio. I fundamento, grundo, inf ï astrukturo, piedestalo ,

Bat-Seba 2 Edzino de Urija, kiu adultis kun soklo. 2 (f ) Tio, sur kio estas konstruita io spirita aü
Davido k post la morto de la edzo eniris la haremon mensa; la esenca principe, cefa deirpunkto: la
de Davido k naskis al li Salomonon. ! de teorio. sistemo, kredo ; imitemo estas la ~o de la

baz10 1 Malsupra, subportanta parto de objekto:

lakolito.

batli/O. Amascasado de bestoj, en kiu servistoj
pelas ilin el iliaj kasejoj, por ke ili estu trafeblaj de
la pafistoj. *vi. ( ntr) Tiamaniere casi. ~istO.
Servisto, kiu alpelas la casajon.

bau/o ® Ciu el la longaj traboj, kiuj trairas
sipon de unu flanko al alia, por malhelpi ilin disigi,
k por subporti la ferdekon. cef ~0. La plej longa-s/o, en la centro de la sipo.

soda vivo ; la Biblio estas la cefa ~o, sur kiu la
lingvoj literaturigisz; ne ekzistas terno sen nazo nek
fakto sen ~oz ; (fari ion) sur lega ~o7 (apogante sin
sur ) ; via suspekto bavas nenian ~on. 3 V 4
Malsupra parto de organo, aü parto, per kiu organo
altenas al sia portilo: la krania ~o; de folio.
apekso. 4 (ark.) = kolo 4\ el malnova ~o novaj
plantidoj kreskasx. 5 A Unu el la lateroj de plur-
angulo, konvencie elektita: la ~o estas orta al la
alto. 6 À (pp vektora spaco) Lineare nedependa aro
de elementoj, kiuj généras la tutan spacon. 7 a) (pp
potenco) La potencato. b) (pp nombrosistemo)
La nombro, laü kies potencoj la nombroj estas
elvolvitaj en la sistemo {dek~a = dekuma; du~a -
duuma - binara ). c) (pp logaritmoj) La nombro,
kies logaritmo égalas al unu: la naturaj logaritmoj
bavas la ~on c. 8 © (en triangulado) Tiu el la
lateroj efektive mezurita sur la grundo, el kiu oni
kalkulas la ceterajn elementojn per simpla angul-
mezurado. 9 uni La malsupra parto de kolono, inter
la fusto k la pavimo. 10 «4 Fortike defendata
pozicio, servants kiel apogpunkto, provizejo,

2

4

!

1) batato: a) tubera radiko; b) radiketoj; c) folio.

J. 2) baümi: Hanovra blazono kun ~anta Cevalo.



bazalto 146 baziliko

arsenalo, deirpunkto kc: ~o de operacoj; de
raketoj; mar~o, aer~o. 11 = alkalo. 121Tu-to de
la simplaj aktivuloj de partio, sindikato: la ~o ne
sekvis la decidon de la stabo ; provizi la ~on per
agitvortoj. 13 < Difinita loko, de an al kin ia Knut starts sur la kun la tornistro sur la
ludanloj movigas. SIN. hejmo. 14 © Tuto de la j dorsoz ; fis~o, legom~o; ~korboz. 2 Komerca
formoj de produktado de difinita socio. 15 4r La | kunveno de vendantoj k acetantoj, tenata en tia
parto de transistoro inter la emitoro k la kolektilo. loko. 3 (evi ) = ciovendejo. tsr foiro. ~isto.
~a. Rilata al ^o: masouajo , tavolo ; ~aj Komercisto, kiu vendadas en ~o. ~ulo. Migra
aktivuloj. ~i (tr ) Konstrui. starigi, apogi ion sur io, vendisto, kiu vendas ion ajn , uzante artifikan
kiel sur ~o: ~i turon sur la roko; sian opinionz, deklamadon. car demonstristo. ~lirbetO. Urbeto
rifuzon7: sur ioz; sin sur la kutimoz ; dim al li , sufice granda, por ke tie okazu régula -~o.
ke liaj songoj estas ~itaj sur realajoz; cu mi povas stiper~o. Grandsurfaca butikego, provizita per
nomi amo tion, kio ne estos ~ita sur estima?z; tin oportuna autoparkado, k praktikanta raciigitan
specialajo (de E.) estas ~ita sur pure praktikaj vendometodort. precipe memservadon, por ciuj
konsiderojz ; la ekstera simpleco de la magazeno varoj de kuranta uzado. pul^O. Granda ~o, kie
estis ~ita sur la propra intenco de gia posedantoz. estas acetebiaj piej diversaj, jam uzitaj objektoj,
vs? fondi, fundamenti, kt.tsi. radiki. ~adO, Ago de generale ne tre valoraj.
iu, kiu ~as: ~ado de sia vivo sur la arto. ~eco =

bazar/o 1 Loko, kovrita au ne, kie estas multaj
diversaj vendobudoj au vendotabloj: la ~o estas
tenata ciun merkredon; en la ce mi la viando
ciam estas bona7-; ~o de malnovajojz; placo de Ï

Bazedov/o. Germana kuracisto ( K . A. von
alkaleco. îgi. Havi kiel ~on: domo, kiu ~igas sur Basedow, 1799-1854). malsano f Malsano,
argiltavolo ; nia metodo ~igas sur la praktiko. karakterizata de hiperplazio de la tiroido, takikardio
el^a ^ Kreskanta el la ~o de organo: el~aj folioj k notinda pliigo de la baza metabolo; ekzoftalmia
kreskas el la ~a, ceradika parto de la tigo. mal~0 strumo.
V ife Apekso. sen~a. Tia, ke al gi mankas ~o:
sen^a pretendo , ieorio ; la Princo ne sen~e | duonkantono
suspektis , ke oui volas lin trompiB. sur^e de.
Uzante ( informojn, sperton ks) kiel ~on 2: sur~e celo au anka ü grupo de kvar celoj, kiu naskas
de viaj informai , mi konkludas [ ... ]. diwa A generale kvarsporojn (~sporojn) unuope portatajn
Diiuma. daterwo (evi) = datenbanko. filmcwo. de alpendajo. ^ujo. Organo naskanta ~ojn,

La celuloza bendo de filnio sen la emulsi'o. karakteriza de la ~mikotoj. SIN. ~frukto.
grefto^o yù ~trunko. nuklecwo ÿ ® Organika j (̂o)micetoj. Precipa klaso ( Basidiomycetes) de la
molekulo, bavanta ciklon kun atomoj de karbono k i ~mikotoj. ^(o)mikotoj. Fiiumo (Basidiomycota)
nitrogeno; unu el la konsistajoj de la nukleaj acidoj: I de superaj fungoj ^havaj; c. 16000 sp-oj el c. 1.100
en la nukleaj acidoj estas du specoj de nukleo~oj: j g-oj, i.a. agariko, boleto, likoperdo, tremelo, uredo,
purinoj (adenino k guanino ) k pirimidinoj (citozino, \ ustilagoj.SIN. ~fungoj.
uracilo k timino). sildcwo "5 Figuro en formo de

Bazel/o. Svislanda urbo ce Rejno k cefurbo de la
-Urbo (7°35’E, 47°33’N).

bazidi/o ^ Ciiindra, klabfonna au ronda funga

Bazlk/o S Simpla programlingvo el la 1960aj
horizonlala larga strio en la malsupra parto de ' jaroj, multe uzata kun mikrokomputilpj (BASIC),

blazonsildo, tusanta gian malsupran randon. j Bazü/o. Vira nomo.
sminkcwo. Kolora smirajo, kiun oui smiras sur la
hauto k sur kiu oni aldonas la aliajn sminkojn. 1 unujara, bonodora herbo, kies fresaj au sekigitaj

folioj estas uzataj en kuirarto k por iuj farmaciajoj;
baza!t20 @ Vulkana petro el la gabra grupo, j hejma en la tropikaj regionoj de la Malnova Monde,

nigreta, konsistanta el pasto (precipe etkristala, kun ; kultivata èn la varmaj partoj de E ü ropo ekde
malmulte da vitro) k malmultaj grandaj kristaloj, Mezepoko.
precipe pirokseno k plagioklazo: konsistigas
95% de la kontinentaj k oceanaj lafoj.

bazament/o mn Ampleksa bazo de monumento,
palaco, granda konstruajo ks.

baziii/o Sp. de ocimo (Ocinmm basilicum),

teks~oz (ark:) = varpo.

baziHk2o 1 # Ortangula apudforuma konstruajo
kun duonrondaj ekstremajoj, servantâ kiel jugejo,
borso kc ce la antikvaj Romanoj. 2 ijjS Cefa konstra-
formo de la mez-epokaj okeidentaj pregejoj kun
granda meza navo, absido k 2 au 4 paralelaj pli
malgrandaj navoj. 3 ij* Titolo privilégié konsentita
de papo al kelkaj pregejoj.

b
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1 ) bazidio : a) ~o; b) sporoporta elkreskajo; c)
~sporo. CR. 2) bazilio: a) folio; b) infloresko; c)
floro. VA.

bazilisko.

baziliko 2. romanika ~o.
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bazilisk o 1 Fabela serpento, kiu mortigis per
nura rigardo. 2 8 G. ( Basilisais) de lacertuloj el la
fam. de igvanedoj, kun haüta kresto sur la dorso k la
kapo. ter angviso, igvano, lacerto.

bazoc/o & ïama korporacio de la jughelpantoj
en Parizo.

bazuk/o Tubo. kiu pafas kontraü tankajn
fuzajojn.

be! 1 Interj. uzata por esprimi konfuzitecon: ~ /
li staris senhejpe, tiun respondon li ne atendis!z. 2
Onomatopeo, imitanta la blekon de safo. ~i. eldiri
«be» au safbleki.

Bearn/o. Regiono de Okcitanio (Pauo): Henriko
la 4a estis ~ano.

bearnez/o Y Sa üco, farita el ovo k fandita
butero. csr brunajo, holandezo.

beat/a 1 Guanta perfektan felicon: Maria diris :
de nun ciuj gencracioj nomos min <~r/; tero, cielo,
kiuj nun apude dormis, kiel geedzoj ~<? G; via ( B )~a
Mosto ( titolo de la ortodoksaj patriarkoj). 2 jj*
Solene proklamita de la Eklezio kiel sanktulo por
limigita regiono au komunumo.

Beatric/o. Virina nomo, i.a. de la amatino de
Danto.

~0. Sento de ~anto: de in pri io: havi , senti,
esprimi la ~on ne povi helpi iun; k cagreno
suldon ne kovrasz. ~e. Kun ~o: mi ~e eksciis pri
lia morto. ~inda 1 Merilanta, naskanta ~on:
'^inda perdo, eraro , elpaso; tin ci traduko, pro
manko de mono, ^inde ne povis esti eldonita7: sed
r^ inde tio ci estas al ni tute neeblaz. 2 (ark.)
Kompatinda: vi fantazias, mia kara , vi estas
~indaz. ^jndajo. Okazajo, kiun oni povas ~i.
~inde. Pro ~inda kialo au ~indaj cirkonstancoj
csr domage.

bede!i/o 3 Nekonata speco de aroma rezino: la
manao estis kiel semo de koriandro k gia aspekto
estis la aspekto de ~ox.

beduen/o. Ano de nomada araba gento.
sejko.

begam/o. Muzulmana regino au altrangulino en
Hindio.

begin/o ij* Monahino, kiu ne estas ligita per voto
k vivas en ~ejo, kie si mastrumas mem. ^ejo. Aro
da simplaj domoj, destinitaj al ~oj, k ofte i'ormanta
apartan kvartalon en la Flandriaj k Nederlandaj
urboj.

begoni/o G. (Begonia el ~acoj) de dioikaj
herboj k arbustoj kun generale altemaj, dustipulaj
folioj k kun cumoj el blankaj, rozaj, rugaj, flavaj au
orangaj floroj ; tropika k subtropika , precipe
Amerika g. de c. 900 sp-oj, multaj subvitre k
cambre kultivataj.

behaviorism/o 'P Teorio, laü kiu psikologio
konsistu el scienca k eksperimenta studo de la
kondutoj ekstere konstateblaj, k evitu la uzon de
memobservo, de fiziologiaj klarigoj k de la
konceptoj propraj al psikanalizo k profund-
psikologio.

Behemot/o 3 Nomo de iu simbola besto,

beb8o. Tre juna infano: la Madono k la ( B )~o;
~êareto, ~vestaro.

bed/o /J Plata au nivelita peco de grundo,
preparita por plantoj: mia amaio iris al la ~oj de
aromajoj por kolekti rozojnx\ flor~o, frag~o,
sem~o (el kreskantaj semitaj plantoj); herbo~o
(malgranda, flegata gazono); en^igi. Sterko^o.
~o, preparita el humo au mulco kun sterko, por
akceli la disvolvigon de la semoj. varmtwo.
Enkadrigita ~o, kiun oni varmigas per submeto de
fermenta sterkajo aü per varmakvaj tuboj aü per
elektraj rezisliioj. isr platbando.

bedaür/i (tr) 1 Cagrene sentadi la perdon de iu probable hipopotamo.
aü de io: ~i la mortintan pathnon, la forpasintan
junecon: ruinigita estas Nineve : kiu ~os gin? x ; ne dejo.
~u hieraüan!7: nia ~ata prezidanto. 2 Sentadi
cagrenon pro io, kion oni faris aü ne faris: mi ~as vst piga, ruana.
rnian severecon7: mi ~as, ke vi ne akiris la povon
labori7: si tute ne ~is, ke si iris returne7: (abs) kiu
ne konfidas, tiu ne ~asz: dum en la (kriza) tempo
aliaj amikoj per vorloj ~is , s-ro Trompeter sen makzeloj de la birdoj, portanta kornecan tegajon
vortoj agis7-. 3 (ark.) Kompati. væ penti , domagi. j anst. dentoj: birdo kantas laü sia ^oz (ciu sekvas

sian naturon ). b) Simila organo de testudoj k
ornitorinko. — ~nutri. 2 Longa, pli-malpli
mallarga elstarajo de organo: ~o de sporo, de
sporujo, de silikvo de brasikaco (daüra stiluso).
geranio. 3 O Ekstremajo de kelkaj objektoj, simil-
forma: de skriboplumo; martelo kun fendita

~oforma j suoj7. 1 (tr) Piki per ~o;
grajnojnz, la trunkètojn de la herbojz. 2 (ntr)
Kanti : se birdo tro ~as , la katon gi vekas7.
kun~igi 1 Sin reciproke piki per ~o. 2 Interkisi.
ambos^o. Tre mallarga, konusforma ekstremajo
de amboso. wsr korno. capo~0. Viziero.
flav^ulo8. Juna senspertulaco. gas^O. Ekstrem-
ajo de tubo, ce kiu eligas k brûlas lumgaso. car
duzo. kruc~ulo b Loksio. martel̂ O Vd martelo.

! sip~o 1 <1/ Pruo. 2 Direkto de la akso de sipo,

®bej/o|[ Turka guberniestro: la Tuniza ~o. vw

(Dbej/a. Havanta rugbrunan koloron (pp cevalo).

Bejrut/o. Cefurbo de Libano ( 35°3 î ’E,
33°54’N).

© bek/o 1 b a) Tuto de la du sendentaj

;

1) begonio ( Begonia pannosa): a) tigo; b) folio;
c) floro; ô) frukto. LMD.

2) beko 1. ~o de: a) buteo; b) marcanaso; c)
pufino; d) meropo; e) kokotraüsto. P.
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montrata de gia pruo: direkti la siphon al [...]. 3
Rostro.

<2)bek/oz (en L.B.: bek’o) H Hebrea
unu ~’o, t.e. duono de siklox.

bekabung/o Sp. de veroniko ( Veronica
beccahunga), plurjara, akveja herbo kun pli -malpli
kusantaj tigoj, kun ovalaj, krenelforme dentaj,
malhele verdaj folioj k kun bluaj floroj en akselaj
grapoioj; mainova kuracplanto el Eüropo, N Afriko
k U Azio.

Bekerel/o. Franca fizikisto ( H . Becquerel ,
1852--1908). (b)^O Unuo de radioaktivo en la
internacia sistemo de mezurunuoj (SI ); simb.: Bq ;
difino: 1 Bq = 1/s (unu diserigo en unu sekundo).

bekes/o z. Longa, vasta surtuto kun rigida
kolumo, pasintece surportata vintre en Hungario,
Pollando k Ukrainio.

bekvadrat/o Naturigilo.
© bel/a. I - Rilate al la naluro: 1 Vekanta

difinitan specon de admira vidplezuro, responda al
la estetika sente, k kaüzata cefe de harmonio de
formoj, gusta kombino de koloroj, ekvilibro de
proporcioj: la plej ~a rozo de la mondo7 : ~aj
florojz\ r^a pejzago, panorama ; ~a montaro :
amaso da ~aj infanojz; virino riel ^a , kiel povis
krei nur la nature7: la
via tutafo estas ~a , mia amatino , vi ne havas
difekton! x ; ire kapo, sed. sencerba!K ; la
sekso (virina); ~aj birdoj; ~<7 pantero. 2 Vekanta
analogan plezuron ce la aliaj sensoj: Hi havis vocojn
pli ~ajn ol la voco de homo7: puraj, ~aj tonojB: si
dorm aI mi sian ~an nnifori!7 : ~a felo, ledo: bloko
el ~a palisandro; bindajo el ~a ledo; sed la plej
~a estis kusi en la lumo de la Inno7. 3 Donanta
gojigan impreson de l'reseco k kvieteco: vetero,
cie!o, klimato; ~a tago, nokto; c.iuj estis en plej ~a
lumo7 : maro; en la ~c/ sezono (printempa au
somera); (analoge) mi volas gui la kelkan nombron
da ~aj tagoj, kiwi donas al mi mia juneco7: kiel
~a estas la ekzistado! diris ciu rozo7 : unu ~an
tagon7 ( iam, en rakonto au profetajo).
II - Rilate ai la homo: 4 Admirinda k piezuriga pro
sia arta perfekteco: statua, pentrajo, katedralo:
la ~aj ne vualitaj membroj de la Ticiana Venera7-:
~a poemo, sonata , himno, spektak /o, filmo: nun mi
rakonlos al vi ~an historian7: neniu havis tie! ~ajn
librojn7 : la lireraturo (use beletro ). 5 Altige
impresanta la animon pro sia spirita au morala
supereco: penso: talento, genio: ago de
sinoferoz; ~a (heroa) mono7 : tio restas ^a pago
en nia historic. 6 Admirveka pro sia distingiteco.
eksterordinareco: vidi iom la ~an societon7: havi
~ajn manierojnz; domo , kiu , dank' al tin
privilegio, faros viajn infanojn nobeloj7: tio estis
~a donaco7: amiko plej fidela estas trezoro plej
~a7. 7 Escepte taüga por sia funkcio, sukcesa en
sia speco: ^a spedmeno de postmarko: havi ~an
rikolton: jen ~a tritiko / ; neniam la kanto finigas,
tio en la tula qfero estas la plej ~a7: tio estus ~a
edzino par mia fila7: ( ironie) gi montrigis kiel ~a
sofismo7: jes, tio kredeble estas vere ~a plezuro.
dir is moke la kokino7 : ~a pago por via svito en la

! kampa batata, ke vi nun vivas en gimnazioj!7 ; fan
; al iu ~ajn promesojn. RIM. 1 bel estas ofte uzata
! kunmete, kun la senco / , 2 au 4: ~artoj7,
| ~skribado7 , ~ritma7 , ~soneco7 , ~videjo7 ;
! ~aspektax , figurax, ~forma7 , ~koloraz,
| ~krcska7

> ~spiritaz. ~vizaga7 ktp.
j ~e. En ~a maniero: li scipovis desegni : mi
| sciis danci k vesti min ~ez: la suno lumis del varme

k ~e!7: carme k estis en la mainova bieno7:
(ironie) via mastro estas arangita!7- (trompita);
estas tie respondis la filino malgentile, ke mi
iru al la fonto7. (ntr) Aspekti , impresi ~e:
neniam tieI ~is la aittuna! K. ~0. Tio, kio estas ~a,
rigardata en abstrakta, absoluta maniero: la ~o
similas en ci du monda al la lumo de la suno k vivas
eterne 7 : tiu plantis gin sur la tornbo de
Thorvaldsen, kie gi /loris kiel bildo de la ~o7 ; la
bono ciam esta kompaniatï de T ~o f . ~ajO.

j Sensebla, konkreta manifestigo de la ^o; io ~a,
| rigardata kiel aparta objekto : kiel fianco, kiu sin

I ornamas per ~ajox : ili ankau ne povis vidi la
r̂ ajojn de malsupre7 (en la maro) ; admiri la

ajojn de la naturo , de simfonio; siaj ~ajoj
superbrilis la ~ajn ajojn cirkait siK. ~ecO, Eco
de iu, io ~a: la diino de ~eco7: Helga staris tie en
sia tuta ~ecoz; ne deziregu en via koro sian
~econx : ~eco estas promeso de felico : ~eco
hodiaü estas, morgaü ne restasz ; la rozkolora
rebrilo ire plialdgas vian ~econ7: kia brilo k kia

; ~eco estis en la salonoj!7. RIM. 2 En beletro, oni
! iufoje uzas belo au beleco kun la senco de
I be!u!(in)o: mia kara , mia ~o estis brava juna
i Dana7: ta ~eco de Izrael estas mortigita sur viaj
| altajoj!x ; placi al tiaj kapricaj ~ecojfB. ~ega.

I Aparté, ekstreme ~a: fie staris nuda ~ega virino7:
| r^ega voco7 : ~ega komenco! Tio certe estos

i historio, kiu placos al ciuj!7: ci tie estas ~ege en
| printempo!7: eu ne adoras ci de ~ege?7. ~ego. Io

~ega: la pordo de la cielo malfermigis k la anima
flugis al la malfermita ~egoz. ~egeco. Eco de io

ega : kun kia gusto k ^egcco oni tie donis
balojn!7. es* lukso , pompa. ~eta. Neregule ~a, sed
tamen iel plaça: kvankam si estis mal~a, tamen,
bavante r̂ etan jiguron k lertan langon, si iam turnis

; sur sin la okulojn7 : mi estas konata kun ~etaj
| aktorinoj7: en la arbaro staris ~eta abio7 : tio estas

monero:

Sara7: ho ~a nimfo!7:~̂ a

i triviala historio, sed gi estas ^ete esprimita7. es5

; Undo, îgi 1 Fari ~a: la suno ~igis la mizeran
; cambreton: kiu metis en la koron de la rego la ideon
; ~igi la domon de la Eternulo? x; ne ~igas loko
; homon , sed homo la lokon7 : si kolorigis siajn
| okulojn k r^igis sian kaponx. KS* dekoracii, sminki.
\ 2 (f) Peni prezenti ion malbonan sub ~a aspekto:
i ha cesu! ne ~igu la perforton!7: vi blindigis viajn
\ gepatrojn k ~igis viajn trompojn7: kiel vi volas
\ ~igi vian jurrompon!7. senkulpigi. ^igado.
! Tuto de la agoj, per kiuj oni ~igas iun: salono de
; ~igado; tie/ longe daüris la tempo de ilia ~igado:
! ses rnonatoj per mirha oleo k ses monatoj per
I aromajoj7. ~igajO. Ciu el la produktoj, uzataj por
! ~ igi sin ( ha ü tkremajo, pudro, liprugo ktp).
i kosmetiko. ^lgist(in)o. Specialisto pri la arto ~igi
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sin al ia ~isto aü filologo1. ~istik10. Esplorado k
pristudo de ~o. literaturhistorio.

Belfast/o. Cefurbo de Nord-lr!ando 5°55’ U ,

54°35’ N).
belfrid/0 ifi Gvata alarma turo. cS" minareto.

sonori/turo, spajro.
belgsO 1 % Ano de kelta popolo, Ioganta norde

de Sejno, k konsistiganta unu el la tri partoj de
Gaülio. 2 Civitano de (B)~io. fc'F flandro, valono.
(B)~io, ~ujo. Regno en U Eü ropo (Bruselo ).
~ismo. Apartajo de la ~a formo de la franca
lingvo.

Belgrad/o = Beogrado.
BeliaI/O H Demonestro: gi estas ago de ~o! z.
Bel-Insul/o 1 Bretonia insulo. 2 Unu el la

Boromeaj insuloj.
belis/o 4? G. (Beilis el asteracoj) de unu- k plur-

jaraj herboj kun baza rozeto el simplaj folioj k kun
radia kapitulo apekse de longa pedunklo; 8 sp-oj el
Eüropo, U Azio k N Afriko. du pororname kultivataj
kiel muliaj kf -oj. precipe la piurjara ~o ( B .

perennis ) , kampa k herbeja, kies kapitulo havas
flavan diskon k blankan, rozan aü rugetan kronon.
SIN. lekanteto.

Beliz/o. Regno en C Ameriko, ce la Hondura
Golfo (Belmupano).

Belizar/o\ Bizanca generalo (c. 500-565),
militinta en N-Afriko k Italio.

Belmupan/o. Cefurbo de Belizo
(88°47’U, l 7° I 5’N).

belon/o b G. (Belonc ) de ~oformaj fisoj, kun
dorsa nagilo proksime al la vosto k kun longaj
makzeloj k verdaj ostoj. ~oformaj. Ordo (Beloni-
formes ) de teieosteoj, al kiu apartenas ~o k la
flugfisoj.

belorus/o. Ano de slava gento, Ioganta cn
(B)~io. (B)fvio. E-Europa regno (Minsko).

belot/o è 4k Kartludo, en kiu la valoro de iuj
kartoj sangigas lau la elektita atuto.

Belsacar/o 1 (ankaü: Bel-Sar-Usur ) Babilona
rego, venkita de Ciro.

Belt/oz. Nomo de du markoloj, kiuj kunigas la
Bailan Maron kun la Norda Maro.

belveder/o M Konstruajo ( teraso, lureto) au
altajo, de kiu oni havas vidon malproksime al bela
pejzago. altano, belvidejo, kiosko.

Belzebut/o = Baal-Zebub.
bemeri/o 4* G. ( Boehmeria el urtikacoj) de

plurjaraj herboj, arbustoj k arboj, monoikaj a ü
j dioikaj, ne urlikecaj, kun alternaj au kontraue
I duopaj folioj k kun floroj en akselaj spikoj a ü
i glomeruloj; c. 80 sp-oj, tropikaj k N-subtropikaj, el
I kiuj ramio.

bemol/o }. Kromsigno ((,), duondute malaltiganta
j la tonon : B ~a. væ dieso , naturigilo. du~0.
; Kromsigno malaltiganta la tonon je unu plenduto:
| en tempera gamo B du~a sonas kiel A natura.

ben/i (tr) 1 0 Solene alvoki dian favoron sur
(iun, ion): Isaak alvokis Jakohon k ~is linx\ la
pa fro, mortante, ~is siajn infanojn; pastro ^is la
Upon; ne mal~u la popolon ( hebrean), car gi estas
~itax ; ~ita esta la frukto de via ventro! N;

vizagojn k korpojn. væ sminkist( in )o. ~ul(in)o.
Persono rimarkinda pro sia ~eco: nokte ec monstro
estas ~u!oz ; mi ne estas tia homo , kiu faras
cagrenon al ~ulinojz. mal~a 1 Malplaca al la
vidado, pro misproporcio, difekto, kriplajo ks:
mal~a vizago, cikatro’, por patrino ne ekzistas
infano mal~a7\ la ma!~a anasido7 (kiu poste igis
~a cigno); mal~aj grasaj serpentoj de la maroz;
mal~a bruniginta vesto7- ; U logis en luksa
pseüdokastelo perfekte mal~a ; (analoge) mal~a
veteroz. 2 Malplaca al la spirito, pro trivialeco,
maldeco ktp: por virta orelo ne dangeras vorto
mal~az ; mal~aj pensoj, agoj. mal~eco. Eco de
iu, io mal~a: kial la naturo devis meti sur min tiun
ci sargon de maldeco ?z; terura estis la maldeco
de lia anima , mal̂ igl. Fari mal~a: la mizero gis
nun ne ma!~igis vinz. mal~ul(in)o. Persono
rimarkinda pro sia mal~eco: ne helpas spegulo al
mal~uloz. p!i~igi. Fari pli ^a : kolero ec pli^igis
A •sin.

©Bel/o 0 Kromnomo de Marduko: Mi punos
~on en Babelx.

© Bel/O. Usona ingeniero (A. G . Bell , 1847—
1922). (b)~o Dek deci~oj (deci~o estas la pli ofte
uzata unuo). deci^o 1 Mezurunuo de
sonintenso; simb.: dB: intense de meza homo voco
estas de c. 55 dB. 2 V 4 Mezurunuo de atenuo au
amplifo de lensio, kurento au povumo; simb.: dB.

beladon/o ^ Sp. de atropo ( Atropa belladon-
na ) el Eü ropo, Azio k la Mediteranea regiono,
plurjara herbo 0,5-1 ,5 m alla, kun klosformaj, brune
violkoloraj floroj k gla îaj, briletaj, nigraj, tre
venenaj beroj; ekstrakto el la planto estas uzata por
diversaj farmaeiajoj pro enhavo de atropino ;
akeidenta mango de la beroj kaüzas frenezanalogan
deliron, liai ilia nomo frenezeerizoj en pluraj naciaj
lingvoj. —» atropino.

belemnit/oj G Grupo de dekbrakaj cefalopodoj
el mezozoiko, kun rekta kojnoforma interna konko.
finiganta per rostro el kalcito.

Belerofon/o O Heroo, kiu, rajdante Pegazon,
mortigis Himeron.

beletr/o. Literature rigardata el pure artisma
vidpunkto: ~o, sed ne el katedrow; dedici sin al
~o\ r^a kolekio. ~istoz. Tiu , kiu studas u ü
praktikas ~on: kiel en ciu juna lingvo helpas a/ si
la kreantoj de novaj specialaj vortoj, ne fumante ja

1) beladono: a) tigo; b) folio; c) floro; c) frukto
(bero) kun daüra kaliko. C. 2) beliso (unujara ~o,
Beilis annua) : a) radikoj; b) tigo ; c) folio ; d)
pedunklo. e) kapitulo. C.
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kurbigadi kiel diablo en akvo ~itaz. 2 (pp Dio ks) : cirkaüligas al ies brako kiel rekonilon, insignon ks.
Aparté favoradi: kin sian langon katenas, Dio lin j energi^o CD Permesata energiintervalo por~asz ; Dio donis k ~is, sed diablo forprenis1; Dio j elektronoj en kristalo. flank~0 = flankzono.
~/.v la sepan tagon7 ( fails gin bonaugura); Dio ~is j frekvenc^o. ~o 4.- glu~o. Mallarga ~o el

per fertecoz ; viaj ~antoj estu ~ataj! z ; venu , vi | papero au plasto, surkovrita per gluo k servanta por~ataj de mia Patro, heredu la regnon!* ; (0 miIda j fcrmofiksi leteron , pakon ks au ripari siritajon.
lando, ~ata de la naturo. 3 (f) Respekte danksenti
a! ( iu. io) : la nepoj nin ~os. se ni pacience
eltenos7-: la posteuloj ~os nian memoron7-; (poeto),
kies trezorojn ~as la mondo7. 1 Ago au vortoj gradigita iaü centimetroj au coloj k uzatà por mezuri
de ~anto: ~<9 de iu al iu ; donaci ~anz; okulo de longojn: meznr^o de ingeniero, de lignajisto, de
masiro pli of de pastroz. 2 Favoro de Dio: bona ! kudristino. esr mezurrubando. munt~0. Censtablo.
infano estas de Dio7; la Plejpotericulo ~os vin j panscwo. Bandago. son~o. ^o / por registri
per ~oj (fekundigo) de la mamoj k de la utero!*. 3 j sonojn. tru^o1S Mallarga strio el papero, antaüe
(0 io, kio felicigas, sukcesigas : elpeno igas ~o; Hi | uzata kun teleksoj k komputiloj, por registri
sentis la ~on de paco ; ordo estas por ciu j informojn per vicoj da truoj. KS* trukarto. vidM),
entreprenoz. ^( plen )a. Alportanta -̂ ojn: ~a j video/vo. ^o l por registri samtempe sonojn k
kronoz; horo maleno estas how ~az ; si , kiel la | movjgantajn bildojn.
~plena feino de la domo, ante ridetadis a! la edzoz. j Benedikt/o. Vira nomo. (b)~ano ft Ano de
for^i. Forigi per la efiko de ~o: for~i al iu la j monaha ordeno, vivanta lau la regulo de Sankta ~o !

pekojn*. mal~i 1 0 Alvoki la dian malfavoron | (c. 480-547) : ( f ) ~ana laboro ( tre longa,
sur iun au ion: vi volas, ke mi mal~u mian filon?* ; j paciencpostula).
potenculojn no mal~u* ; rabeno, jen forvelkis la j benefic/oz 1\ Eklezia posteno provizita per
figarbo, kiun vi malais** ; mollira estu , kin kusas ; rento. 2 Avantage) konsentita de la lego en certaj j
kun sia bopatrino!* ; esta mabMtaj, ke vi festenas ] okazoj : absolvita pro de ditbo (se pruvoj ne
ce litksaj tablojl*. 2 (pp Dio) Destini al senfina ( estas sufice fortaj). 3 Prezentado (spektakloj
damno: Mi ne plu mal^os la teron pro la homo* ; ' sportludo, koncerto kip), kies prof ïtoj venas al unu :
pendigito estas mal~ita autan Dio* ; for de mi , vi j aktoro, au al filantropia entrepreno.
mal~itaj , en la eternan fajron! 94. 3 (f) Solene j Beneluks/o i Ekonomia grupigo de Belgio, >

deklari malbonaügura, malfeliciga: ljob malfermis | Nederlando k Luksemburgio, ekfunkeiinta en 1960. (
sian buson k malais sian tagon* ( de naskigo) ; I bengal/o. Ano de la cefa gento de (B)~io. ;
mal ~ita lando B ; mollita estu la intergenta j ( B)~io. Lando, konsistanta el Bangladeso klaj
malamo!7. mal^O 1 Ago au vortoj de mal^anto: j Hindia stato Okcidenta (B)~io (Kajkato, 88°23’E, !
doni maison al iu7 ; jeti maison sur. ion ; sur vin 22°35’N): la ~a lingvo ; ~a fringo, tigro; ~a Golfo •

falos la mal~oz ; vi desargos la maison de lia (parto de la Hinda Oceano inter Hindio k Birmo. ;
89°E, 17°N ). . i

vin

lad~0 O ~o el stallado, uzata por fermi k fortikigi
lignajn kestojn. mezur^O O Longa mallarga peco
de fleksebla materialo (tolo, metalfolio k.a.),

kapoz ; du mastrinoj ce unu kameno neniam vivas
sen reciproka maI~oz. 2 Malfeî ico rezultanta el tiuj benign/a Y (pp malsano) Negrava, nemortiga.
vortoj: mal~o al ilifQ ; pro tio mal~o konsumis la vw maligna,

teron* ; kasu mal~on k faru bonan mienonz (Tari el
neceseco virton).

Benares/o. Eksa nomo de Varanasio.
bend80 1 Mallarga k longa peco el maldika tiu patriarko.

materialo: el papero, tolo , lado, kaücuko; ~o de foenjet/o Y Pastobulo, fritita k entenanla
filmo ; magnéto por magnetofono , por deükatajon ( legoman, viandan au dolcan), foje
magnetoskopo, por savkopii komputilajn datenojn ; j sukerita au sukerglazurita: ringoforma ~o ; ~okm
mentona harliga ^o. KS* rubando, strio. 2 |tm i primo], marmelado. kazeo au sukerita papavo. Sût
Plata mallarga horizon îala strio sur fasado, ekz. j fritkuko. us" tempuro. puf /̂ O. Pufigita, malgranda
super arkado, pordo ks, foje omamita per meandro. ! ~o, kava k tre malpeza.
3 0 Dika ringo el kaueuko au plasto, generale ! benk/o 1 Longa tabulo, el ligno, stono kc,
garnita per stalfadenoj k cirka ü anta radon por apogita sur subteniloj ce la ekstremoj, k servante •

mildigi la akrajojn de la vojo: pneumata (entenanta por sidi: la ~oj de la promené jo ; lerneja ~o;
aeron). masiva (sen aerujo) «ET ringego. 4 V j preg~o ; la de la registaro en parlamenta
Aro da frekvencoj inter du limoj, atribuitaj al ! cambra. 2 m Remburila sego, kun dorsapogilo,.
speciala uzo: radio~o, telcvid^o, amatora ~o j okupanta la tutan largon de la veturilo. Kg* foteloX
(atribuita al servo de amatoroj); interferaj ~oj; i Jkk Similforma sed tre granda elstarajo en maro,

spektro. SIN. frekvenc^o. c®’ zono. 5 55 Larga | grundo ks: la sipo tusis ~on el roko, sablo. 4 (S;
kolora strio, oblikve trairanta la siklon. (tr) j Dika tavolo da sedimento au petro ( precipepp ;
Cirkaüvoivi, cirkaüligi per ~o. al iu la okulojn, j malmola k kalka petro). 5 ^ Densa aro da sam- j
la harojn. /s/ado. Ago de iu, kiu ~as. sur^ig î. | speciaj fisoj, kune migrantaj: ~o da haringoj,
Registri sur la ~o de magnetofono: sur~igi | pilcardoj. 6 O Fortika stablo, precipe el giso:j
prelegon. use enkasedigi. barel^O. Ligna au metala ! carpentista ~o , prov^ o por motoroj.
~ot cirka üanta barelon. brak^O. ~o, kiun oni | Malaita ~o, por sidi kaüre au por apogi la piedojn:;

Benin/o. Regno en U Afriko (Poitonovo).
Benjamen/o 1 Vira nomo, i.a. Ü1 de la plej juna

filo de Jakobo. 2 (f ) La ïzraeia tribo, devenintade
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~eto de botisto7,; mi fans viajn malamikojn ~eto strukturo), kiel frago, frambo, sorpo. ~aro. Aro da
por viaj piedojx. glaci^O. Bankizo. kuê^o, ~oj sur sama tigo. grapolo , traiibo. serwigi.
Ht~0. Pli larga ~o, sur kiu oni povas dormi: ku$~o Desiri la ~ojn, por ilin kolekti. pseudo^o,
de arestejo. pied^eto. ~eto por la piedoj: malcdta sajrwo ^ ~eca sajnfrukto. — ~konuso.
braksego hurt pied~etoz ; la tero estas Mia
pied~etox. rand~o ^ Mureto el tero au stonoj
(ofte krudaj) ne pli alta ol ~o, ce la rando de arbustoj kun domaj brancetoj, kun malgrandaj, ofte
profundajo, vojtaluso ks, por eviligi falon al irantoj. dornarandaj folioj, kun flavaj, klosformaj floroj ofte
rem^o Transversa ~o en boato. sablcwo ^ en grapôloj k kun multaj beroj, generale rugaj au
Longforma sabl -amaso en rivero au maro, orangaj ce la falfoliaj sp-oj, nigre bluaj ce la daüra-
malfaciliganta navigadon. tortur~o. ^o, sur kiu foliaj; pli ol 500 sp-oj el Eüropo, Afriko, Ameriko k
oni kusigas k ligas torturoton.

bent/o -$ Vivularo de la fundo de maro au lago.
B& pelago.~a. Rilata al ~o: ~a fauna, flaüro ; ~a. konstelacio.
biotopo.~ano, ^/Ulo. ~a vivulo.

berber/o = tamazihto.
berberis/oz ^ G. ( Berberis el ~acoj) de

precipe Azio, pluraj poromame kultivataj.
Berenic/o. Virina nomo. ~a hararo % Boreala

beret/o. Ronda plata capo el drapo, uzata origine
benzen/o ® Aromata substance, C6H6, likva, de e ûskaj kampuloj, k poste de diverslandaj

vaporigema, toksa, bruligebla, ekstraktata el karbo k laboristoj, militistoj, policistoj k.a.. — bireto.
nafto, uzata en la sinlezo de multegaj kemiajoj, ekz. j bergamot/oz 1 4* Subsp. de citruso (C/7/ w.v
kolorigiloj kfarmaciajoj. KS* benzol , feno. fenil~0. | aurantium subsp. bergamia ) , arbo kun fruktoj
C6H5-C6H5. SIN. bifenilo. izopropil /^o. C6H5- malpli grandaj ol orango, pir- au glob-formaj, kun
CH(CH3)2, industria antarianto. . de fenolo, acetono. ire acida, verdete flava karno k amara, bonodora
metilstireno. SIN . kumeno. flava selo. 2 ^ Frukto de ~o / . SIN . f̂rukto.

benzidin/o = diamina bifenilo. /^ujo, ~arbo ~o / . —> piro. esenco Bon-
odora esenco de la selo de ^frukto, enhavanta i.a.
linalolan acetaton, uzata i.a . por fabrikado de

bènzin1o ® Nepura substanco, miksajo el pluraj likvoro, bombonoj k parfumo. ^frukto. ~o 2.
nedifinitaj likvaj hidrokarbonoj, ekstraktata preskaü | Bergson/o. Franca spiritualisma filozofo ( H .
nur el petrolo per distilado k uzata kiel, solvanto au ! •Bergson, 1859-1941 ).
kiel brulajo en motoroj: rafinita (~o vendata en | beriber/o 1/ Malsano, ofta en tropikaj landoj,
komerco por forigado de grasaj makuloj) ; ~ujo | karakterizata de generaliganta stuporo k kaüzata de
(parto de la auto, aviadilo ks, kie estas tenata la j manko de vitamino B ,. «sr senvitaminozo.
uzota ~o) ; / ykruco ( metallada kruco por la beril20 © Ringsiiiciata mineralo, entenanta
transporto de la ~o); ~stacio (kie a ütistoj povas berilion, sesangula Be 3Al 2(Si6Otx) ; gi liveras
provizi sin per ~o). usr petrolo, ~Ometro. En flavan, rozan au bluetan gemon. dkvamarino,
veturilo, indikilo pri la nivélo de la "~o. j smeraldo. ^

(Dbenzo/ ® Pref., montranta benzenan kombin- j beri I i/o z ® 1 Malofta elemento, Be,

benzil/o ® 1 Radiko C6H5CH2-. 2 Radikalo
C6H5-CH2.

atomnumero 4, atommaso 9,01, kies derivajoj estas
tre toksaj: ~a klorido, BeCl2; ~aj kombinajoj. 2
Metalo malpeza, griza.

Bering/o. Dana esploristo (V. Behring , 1681--
1741). ~a. Nomepiteto de la maro situanta norde de
Pacifiko, inter Azio k Ameriko (180°U, 58°N) k de
la markolo situanta inter tiuj du kontinentoj (169°U,
65°N).

berkeli/o ® Transurania elemento, Bk ,

ajon: /vkinono , 0=(C6H4)=0, nitrilo, C6H5-CN.
© benzo/o -T?, Aroma rezino, eltirata el la trunko

rv

de kelkaj sp-oj de stirako (precipe la stirako k
Tonkina s.) k uzata en farmacio k parfumindustrio.
«s* storako. = ~ili. ^ata acido (K) Acido,
preparatael ~o, blankaj kristaloj, C6H5-C(X)H. - #vilo
Radiko C6H5-CO-: ~ilaj kombinajoj; di~Ho [1,2-
difeniletandiono, (C6H5CO)2[. — hipurata acido.

MÛ. Enkonduki ~ilon en kemian kombinajon.
benzodiazepin/o ( kn ) Medikamento j atomnumero 97, atommaso 247.

trankviliga, antiepilepsia, antiangora, dormiga, i Berlin/o. Cefurbo de Germanio k unu el ties
muskolo-malstreciga: trouzo de ~oj estigas depend- j landoj ( l 3°25’E, 52°3 I ’N). ~a muro j[ Murego,
econ, tial ili estas rigardeblaj kiel drogoj.

benzoi/o ® Nomo por la kruda komereprodukto,
konsistanta je c. 90% el benzeno; la ceteraj 10%
estas homologoj, i.a. tolueno: ~o estas uzata kiel
solvanto, kiel baza substanco en multaj industrioj.

Beograd/o. Cefurbo de Serbio k Jugoslavio, ce
Savo k Danubo (20°28’E, 44°49’N).

beot/o 1 Loganto de ~io. 2 (f ) Malspritulo.
(B)'vio, ^ujo. Helena lando (Tebo, 23° l 9’E,
38°l 9’N)

ber/O 1 ^ Frukto kun pli-malpli karneca k
suka perikarpo, generale enhavanta plurajn semojn,
kiel ribo~o, tomato, vin~o, vakeinio. peponedo. \ Bernardo.
2 Malgranda karneca frukto (sendepende de gia

starigila de la registaro de GDR por malebligi la liber-
an cirkuladon inter la du partoj de ^o (1961-1989).

berm/o o Mallarga irejo inter parapeto au
eskarpo k fosajo, au inter kanalo k randa taluso, au
inter fervoja trako k taluso.

Bermudoj. Grupo de c. 300 insuloj en
Atlantiko, apartenantaj al Britio (65°U, 32°15’N).

Bern/o. Cefurbo de la samnoma kanlono k de
Svislando (7°26’E, 46°57’N).

Bernard/o. Vira nomo, i.a. de fama kristana
teologo, Sankta ~o (1091-1153). (b)^anoj. Anoj
de monaha ordeno, fondita de Sankta ~o. San-

Bernikeu = Berenico.i
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bernikl/o & Sp. { Brama bernidu ) de relative
malgranda, arkta birdo el la ordo de anseroformaj,
kies kapo, kolo k brusto estas nigraj, dum cirkaü la
kolo estas nekompleta blanka ringo.

besamel/o Y Saüco, farita e! brunajo kun lakto:
florbrasiko kun ~o. use bearnezo, holandezo.

bet/o ^ 1 G. { Beta el kenopodiacoj) de unu-,
du- k plur-jaraj herboj kun alternaj, senharaj,

berserk/o. Skandinava sagaa heroo. batalanta j integraj folioj k kun vcrdaj au rugaj floroj en
! malgrandaj glomeruloj arigintaj en maldensajn
; spikojn ; 11 — 13 sp-oj, el Eüropo, U k C Azio k N
! Afriko. 2 a©,- La mangebla radiko de iuj kf-oj de la
j ordinara ~o. mara ~o ^ Subsp. de ~o ( B.
| vulgaris subsp. maritime), sovaga, apudmara, kun
| mangeblaj folioj. ordinara ~o. Sp. de ~o ( B .

Besarabi/O. E-Europa regiono, dividita inter j vulgaris ), kies pluraj formoj (subsp. vulgaris ) estas
kultivataj kiel legomoj, furagplantoj k por
produktado de sukero. ruga 1 ^ Kf. de
subsp. de ordinara { B . vulgaris subsp. vulgaris.)
kun dika radiko malhele au karmine ruga, precipe
uzata por saiatoj. 2 La mangebla radiko de ruga
~o. Sicilia ~o. Foli~o / . foli^o 1 ^ Subsp.
de ordinara ~o ( B . vulgaris subsp. vicia ) kun
brancaj, malmulte karnaj radikoj, sed kun multaj,
grandaj folioj uzataj same kiel spinaco. 2 La
mangeblaj folioj de iuj kf-oj de fo!i~o / . SUkerM)

Kf. de subsp. de ordinara ^o { B. vulgaris
subsp. vulgaris), kultivata k industrie ekspluatata
por dika. blanketa radiko ire rica je sukero (i®1

sakarozo, rafmozo). — kano.

kun freneza furiozo. amoko.
Bert/o. Virina nomo.

bertoleti/o G. ( BerthoUetia el lecitidacoj) de
nur unu sp. { B . excelsa ) de arbo el tropika S
Ameriko, kiu produktas la Brazilan nukson.

Bertrand/o. Vira nomo.

Moldavio 2 k Ukrainio.
best/o 1 Ciu animale escepte de homo: hejma,

sovaga mi donu vian karnon al la birdoj de /’
cielo k al la ~oj de 1' kampoz; la leono, plejforta el
la ~oj* ; malbonaj infanoj amas furmenti ~ojn7' ;
tre kara estas zibeta pro sia beta felol\ li estas
kompetenta. kiel pri argenta7 , car animalo,
bruto. 2 (f ) Homo stul îa au kruda kiel ~o: la
malsaga alportas al mi la slosilojn k volas mm
ricevi la motion! z\ vi trompas la popolon ( . ..) ha, vi
abomena ~o!7. sovaga ~o. Ne hejmigita
dangera aü ne por homo, «a* sovag^o. 1 Rilata
a! ~o: r^aj ekskrementoj ü. 2 Kruda au kruela: ^aj
inklinoj; krimo, bucado7. œr bestia. ~ajO. Ago
indu je ~o: rompu la murojn inter la popoloj k mtr
tiam povos malapéri tiaj ~ajoj!7\ ^aro 1 Aro de
~oj: kiu tintas ~aron. ne irit orbaron7. 2 Fauno.
~eco 1 Eco de ~^o, kontraste al eco de homo. 2

~o,

A
C

Sovagcco. malhumaneco. ^ego. Aparté granda
~o. ~ega. Malhumana, monstre kruela: la ~ega
Bjelostoka bucado7\ kun ~ega bnto ili enfalas en
la celojn de la fratinoj!7 . ^ejo 1 Loko ( en
farmodomo ks), rezervita por la ~oj. 2 Menagcrio.
3 Zoologia gardeno. ^eto. Aparté malgranda ~o.
~igi. Fari iun ~e malnobla, sensenta : drinkado
~igas la homon . pra ^o. Anlauhisioria ^o.
donwo. —o, vivanta kun la homoj (por agrikulturo | beto. 1 ) ruga ~o. 2) foli^o. a ) radiko ; b)
aü en la hejrno). hejnrwo. ~o tenata hejme por S - radiketo; c) folio. VA.

akompano aü plezuro. mari^o. Kokcinelo. SIN. j
mariskarabo. pos~0. Marsupiulo. rabo^oj.
Subordo ( Fissipedia ) de teraj karnovoruloj kun
longaj, kurbaj kaninoj k trancaj antaümolaroj, ek/.-e ! responds al b , ofte uzata pref -e en viemontra
civeto. gulo, hieno, hundo, kato, leono, linko. I signifo. kun la senco dua: ~radioj. i^r alfa, gama.
mustelo. tigro, urso ks: ( f ) hom’ . vi bêla rabota de
V Renesanco! K . prarabo^oj C Kreodontoj. | resurektigita de Jesuo.
rajdo~o. ~o, sur kiu oui povas rajdi. sovag~o. j betatron/o Masino, en kiu elektronoj, kirlataj
Nehejmigita ~o, dangera por la homo (vorto uzata ! en konstanta magneta kampo, estas akeelataj perla
precipe pri kvarpieduloj: lupo, leono, tigro ktp). j kirla elektra kampo, elektromagnete induktita de
SIN. bestio / . P3T sovaga ~o. sovag^eco Eco de j aldona magneta kampo. variigata interne de la cirkla
sovag '̂O: ( f ) kian gradon de sovag^eco povas j orbito de la elektronoj. B3 fciklotrono.
atingi la genta malamo!7 . sarg(o) /^o z.
Kvarpiedulo, uzata de homoj por transport sargojn j liano (gis 20 m alla) kun giataj, ovalaj, largaj folioj;
surdorse (azeno, cevalo, kamelo ks ). tir~o. j hejma en SE Azio, kvazaühejma en multaj tropikaj
Kvarpiedulo, uzata de homoj por transport! sargojn j landoj. 2 ^ ~ajo. ~ajO. Macajo, konsistanta el
per tirado de veturilo (bovo, cevalo, hundo ks). j folioj de ~o„ sursmiritaj per estingita kalko, k tre
vir~o. Virseksa ~o: el ciuj brutoj prenu po sep j uzata en orienlaj landoj (efiko refresiga,
paroj, vir~ojn k iliajn inojn*. j stomakfortiga k stimula), ofte kune kun

besti/o 1 Sovagbesto. 2 Sovaginstinkta senbride j katecunukso. «sr maegumo.
perfortema homo: la naziaj ~oj. ~a. Rilata a! —o: i Betelguz/o\ Rugeta stelo (a Orionis ) en la
~aj guoj , masakroj. brutala.

<4

|
W!

a
b—t1!

beta. La dua grafemo de la greka alfabeto (B, 8),

Betanl/o H Hebrea urbo, kie logis Lazaro,

betel/o 1 Sp. de pipero ( Piper hetle ), grimpa

\ konstelacio Oriono, iom malpli hela oi Rigelo.
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Bet-Lehem/o 21 Hebrea urbeto, kiun du j ciam ~as motion! 3; por tio ni ne ~as konduk -
evangeliistoj mencias kiel naskiglokon de Jesuo j union7 ; mi mem ne povas eldoni ec la centan
(35°12’E, 31°43’N). ! (centonan ) parton de tio, kio estas ~ata7.

beton/oz g§ Maimola substanco, kiu estigas el i niulhavi , sopiri. 3 Ne povi atingi sian celon aü
miksajo de cemento kun stonetoj k sablo per reago ! destinitecon sen la ekhavo de io abstrakta: ni antaü
de akvo: planko , trotuaro el ~t>. armita ~0, | cio ~as plej severan unuecon7; la klasikaj verkisloj
fer<vO, Stal^o. Speco de ~o, fortikigita per j ofte ~as komentarionz; granda sipo ~as profund-
internaj feraj stangetoj, tie uzata en la nuntempaj j on7 ; por glate mensogi oni spriton ~as7; la ~ata
konstruoj. Strec^o. Armita ~o, en kiu la stalaj j forto pli au malpli frue kolektigos7; (kun inf.) io,
stangoj estas strecataj jam duin la fabrikado. ; pro kio oni ~as nur klinigi, por tuj ricevi la dezir-

betonik/o Grupo de sp-oj de stakio atari objekton7: se ni ~as uzi preposition //
(ampleksanta la eksan g-on Betonica el lamiacoj), denlojn prunti ne ~as (sk. por sin defendi). cr
herboj karakterizataj i.a. de plejparte elbazaj folioj j necesigi. postuli. RIM. Z. régulé uzas «ne ~i... -i »,
en rozeto k de densa infloresko; c. 10 sp-oj el | por esprimi la neadon de devo: ni ne timi , ke
Eüropo, U Azio k N Afriko. oficlna ~0 = oficina j oni ilin reciproke konfuzosz; ni ne ~as decidi , ke

| oni uzu ekskluzive nur la nominativon7 ; pri tio ni ne
! ~as timi7. ~a. Necesa, postulate: por vino bona

sildo (reklarno) ne estas ~a ; cu lingvo internacia
; se nur tio ci estas ~a, kuragon mi

stakio.
Betoven/o. ( L. van Beethoven , 1770-1827)

Germana komponisto.
betul/0 ^ G. (Betu/a el ~acoj) de falfoliaj estas ~a :

arboj k arbustoj generale kun neputrenia ligno liavas suficez; sparu , kiam bone , vi havos, kiam
carpente uzata k kun trunkoselo konsistanta el ; ~ez ; ~e estas, ke vi venu plej rapide. ~o 1 Sufero
pluraj, facile disigeblaj, membranccaj tavoloj; 35 j pro manko de io, kion postulas la vivo: senti ~on
sp-oj el la N hemisfero, pluraj kultivataj por omamo j de nutrajo ; havi ~on trinki ; si sentis la ~on
aü ligno, kelkaj medicine uzalaj. ; ekdormi ; Saul eniris en la leavernon por natura

| ~ox; ~o legon ne obeasz; la ~oj de 1' kortego estis
| malavare provizitaj 3. 2 Geno pro manko de ia
i oportunajo, komfortigajo: havi moderajn, grandajn
! ~ojn\ gi estis efektive helpo en la ekstrema ~oz ;
j miliio povis satigi lian ~on de gloro B ; infanoj
! havas ~on petoli.3 Manko de io necesa al 1a atingo
• dc celo: klareeo estas ~o de normala spirito ; tiuj ci
I vortoj estis kreitaj, unit post unit , lait la kreskanla
! ~oz ; en okazo de ~o7, de ne~o7. ~ajO. Objekto,
! materialo ~ata. latwe. En okazo de ~o. serwa.

Ne ~ata : sen^ a katenado de la senco de
betulo (penda ~o, Betula pendula): a) arbo j (sufikso) 7; tio ci turc sen~e ligus nin7 ; mi ne
(vintre, senfolia); b) tigo; c) maîura folio; Ô) junaj | konsilus uzi settle novajn vortojn7. isr nenecesa ,
folioj ; d) inseksa amento. e) frukto (duflugila j senutila, superjlua. neces~o. Manko de cio, kion
akeno). C . I postulas la fizika vivo, csf mizero, senhava.

| Bhagavadgit/o = Bagavadgito.
! Bharat/o = Barato.

bevel/o © 1 Oblikva rando de listelo, tabulo, | bi/ A Pref., signifanta: 1 «du-» : A ~sekci (SIN.
vitra plato, spegulo ks. 2 Oblikva tranca ego de ilo, j dusekei). RIM. du- k di- estas preferindaj; en kemio
ekz. cizilo. ~i ( tr) Tiamaniere randotajli. ost faceto. j evitinda estas la nacilingva uzado de tiu pref. en la

bezoar/oj f Kaikulusaj konkrementoj en j kazo de acidaj saloj: «~karbonato» estu prefereble
intestoj au en urinaj vojoj de kvarpieduloj; oni iam j «hidro(geno)karbonato» au «acida karbonato» ; 2

! «ambaü»: ~jekcio. dii.
bezon/i (tr) 1 Suferi je manko aü nesufica : bias/o 1 Nemotivita prefero. 2 -4. (pp stimanto)

havo de io, kion postulas la fizika vivo : ; La diferenco inter la stimanto k la slimata
nutrajonz, ili ne (ravis la ~atan akvon7-\ honora ne j parametro. 3 4- Konstanta tensio a ü kurento,
donas, kion stomako ~as7 ; kiel ajn forte ili ~is ! aplikata al elektronika komponanto, por atingi
ripozon, ili tuj flugis7; la klimatoj, kie homo ~as i deziratan funkeiadon. ~i (tr ) 1 Doni ~on / al. 2 4-

Apliki ~on 3 al. ~a. Havanta ~on. sen^a 1 .Sen
anta üa prefero. 2 -4. (pp stimanto) Havanta ~on

atribuis al ili kuracajn ecojn.

veston, estas kondamnitaj al la laboro, milita k
moralo; (+ inf.) mi ~as dormi; ne kracu en puton,
car vi trinki ~osz ; (abs) kiu tro ~as. tiu legon ne \ nul.
konasz; kiam vi / ravis mielon , mangit , kiom vi

ju pli la infanoj ~as, des pli Dio al vi j judoj k kristanoj; la Hebrea ~0. sankta libro de la
donas7 , BSP malsati , soifi . 2 Ne posedi ion ! judoj, entenas la Legon (oar Torao), la Profelojn k la
konkretan, kies manko gênas: iaj gesinjoroj ~is por j Skribojn, k konsistigas por la kristanoj la Malnovan
sia kuirejo kelke da segojz; ni ekstreme ~as plenan \ Tcstamenton; la Nova Testamento, greklingva, estas
vortaregon7; antau kelke da tagoj ni efektive ~is j nur kristana: E. posedas la tradukon de la luta ~o7 ;
cambrislinon7 ; ne la sanuloj ~as kuracistonN; oni \ la Sankta ^o ; Juri sur la ~o. 2 Ekzemplero de tiu

1

Bibli 1 o 1 Kolekto de libroj, parte komunaj por
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libro: la pa fro enskrihis en sia ~o : La dekan de
Novembre) naskigis ~o /cun komentario\ lede
hindila ~o. KSP apokrifo, Septuaginto, Vulgato. —Korano, Vedoj, pitako. ~a. Rilata al la ~o: /<7 E-
ista Komitato7\ ~aj studoj; ekzegezo.

bibliofil/o. Amatoro de luksaj au raraj libroj.
~io. Arto au emo de la ~oj.

bibfiograf 7o. Specialisto pri ~io. ~i2o 1
Historio pri la libroj, iliaj verkistoj, eldonoj ktp. 2
Détala listo de la libroj, manuskriptoj ks, kiuj estis
verkitaj de unu aütoro, au eldonitaj de unu eldonisto
au en unu lando, au pritraktantaj unu temon: la ~io
de tin disertacio estas nekompleta; ~io de internacia
lingvo.

bibliomani/o = libromamo.
bibliotek1o 1 Kolekto de libroj au manuskriptoj,

posedataj de unu persono au institucio: li havas
rican ~on\ adiaû aI vi , mia prunta , konsulta,
rondiranta ~o. 2 Cambro au domo, kie oni

bident/o 4> G. ( Bidens el asteracoj) de unu- k
plur-jaraj herboj kun kontraüe duopaj folioj, flavaj
au blankaj floroj k plataj akenoj, .sur ci kiuj sidas
dikaj haroj po 2-6; kosmopolita g. de c. 240 sp-oj.

biei/0 0 En mekanismo, stango, kiu servas por
transinisii movon, kun au sen sango de movspeco:
en eksplodmotoro, la <yo transmisias la rektliman
ALTERNATI movon al kontinua rotacia movo sur la
krankosafto. SIN. turnostango.

bien/o. Kampara posedajo, kun la agroj,
domoj ktp dependantaj de gi: rega, nobel'a ~o\
alod~o, feCidr^o, farmo~o', retirigi sur sian ~on.
^ulo, ~mastro. La posedanto de ~o. -4
r^servanto. et^O. ~o sufice malgranda, por povi
esti prilaborata de la mastro mem kun la helpq.de
siaj familianoj au de kelkaj helpantoj. grandM).
~o liel granda , ke gi postulas gvidadon de
specialisto k ekspluatadon per multe da laboristoj:
la grandma] ruinigis la antikvan Italujon. as*

konservas tian kolekton. 3 Bretaro au sranko por \ kolhozo.
ordigi librojn. 4 Serio de libroj eldonitaj de unu ! bienal/o Kultura prezeniado, ripetiganta ciun
sama eldonisto en sama prezentado k pri similaj duan jaron.
temoj: E -a ( B )~o Internacia. 5 S Aro da bier/o Y Fermentigita trinkajo, produktatael
proceduroj kun generala utileco disponataj por akvo, lupolo, gisto k malto (precipe hordea): hela,
uzado en aliaj komputilaj programoj: ~o de. malhela, bruna, nigra ~o ; malpeza ~o (malforte
matematikaj, graftkaj proceduroj. ~isto. Oficisto alkoholhava) ; sensauma ~o, tritika, hordea ~o. S?

komisiita pri la arango, pruntedonado ktp de ~o I . | elo, porte.ro , kvaso, medo. —4 ~kruôo. ^ejo, Loko,
biceps/o V Dukapa muskolo: braka, femura ~o kie oni Irinkas ~on: unu el la tiuepokaj gastejoj,

{ M . biceps brachii , femoris). speco de ~ejoz. ^fari. Prepari la ~on: ~farejo,
bicikFo. Velocipedo kun du egalaj radoj: etrada ~faristo. c5r feco, gisto. ^isto. ^faristo. ^Utlli

~o. ~t (ntr) Veturi per ~o: estas malpermesite ~i (ntr) Gui ~on en bona etoso. malt^o. Malhela,
en la parka. ~eto. Malgranda ~o por infano. levfermenta ^o kun inalmulte da alkoholo, sed
~istoz. Homo, kiu kutime uzas ~on. pra^O. sukerita.
Malnova velocipedo, kies antaüa rado estis multe bifac/o ll Stona ilo migdalforme tajlitak
pli granda, ol la posta, motor^o. ~o movata de ambaüflanke retusita por ricevi trancan periferion:
almelita motoro. «sr mopedo. motorciklo. gi karakterizas la aceülean industrion.

bifaden/a = dudrata.
bifenilo Ndfeno ®.
bifid/a 4* V If Duparte dividiginta: folio-, Is

~a lango de serpenta; spino (denaska malsano
de la spino). mr forka.

bifiiar/a 1 = dratrefaida. 2 (evi) = dudrata.
bifstek10 Y Maldika rostita trancajo de bovajo:

~o sanga, niezrostita , trarostita ; ~o laü Tatars
maniera (kruda hakita au muelita viando miksila
kun pecetigita cepo. ovo, pipro k salo). Bæ fileo,

biciklo. a) postrado ; b) postlumo; c) kotsirmilo ; steko.
Ô) pakajportilo ; d ) selo ; e) framo ; f ) tintilo ; g )
stirilo ; g) reflektoro; h ) pneümatiko ; h ) radrondo ; samtempe du edzinojn, au de virino havanli
i ) frontrado ; j) spokoj ; k ) valvo ; I ) pédalo; m) j samtempe du edzqjn.c®’ poligamio. ~Ulo.Tiu, ks
cenkovriio ; n ) aerpumpilo; o) kranko; p) forko ; r ) ! vivas ~e.
nabo; s) bremsomanilo; s) bremsosuo.

bigami/Oz tà Kontraü lega stato de viro havatfa

bigarad/o 1 ^ Subsp. de citruso ( Ciirm
aurantium subsp. a.) hejrna en Hindio k Birman»
arbeto kun globaj fruktoj (amaraj orangoj), havantç'

bid/o 1 Ciu el la glob- au olivo-fonnaj pecoj, el j ruge orangan selon, el kiu oni ekstraktas esenc«
ligno, vitro au alia materio, traboritaj per malgranda j (c.̂ nerolio), k tre acidan, pii-malpli aniaran pulpot
truo, liel ke oni povas ilin surfadenigi por ludi, j uzatan por konfitajoj k amaraj trinkajoj. 2 ^
produkti ornamajojn (ekz. kolringojn ) au Frukto de ~o / . SIN. amara orango. ^ujo 1. -' j
teknikajojn (ekz. pordosirmilojn kontraü la musoj).
2 (fm ) Peco au buieto da hasiso.

bigarel/o Ruga k blanka cerizo, kun dofâ
tre firma karno. ^ujo, /^arbo. Fruktarbo (kf. deli

bide/o. Malgranda pelvo, sur kiu oni rajde | birda prunuso), produktanta ~ojn.
sidigas, por lavi la mezan parton de la koipo. bigl/o d La pie j malgranda leporhundo.
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bignoni/o 1 Css) G. (Bignonia el ~acoj) de
nur unu sp. ( B. capreolata ), ligneca liano kun
kontraüe duopaj folioj dufoiieraj k unuciraj, k kun
kafodoraj, tubformaj florqj ekstere rugaj, interne
flavaj; hejma en SE Usono. pororname kultivata. 2
(vs) ~o / k parencaj genroj. SIN. trumpetfloro.

verda drapo, provizita per elastaj randoj k eventuale
per celtruoj. elektra ^O. Ludaparato, en kiu stala
globeto, manovrata pere de elektraj batiloj, trairas
deklivan dedalon, automate markante poentojn,
kiam gi trafas celojn. ^ejo, /̂ osalono. Cambro
en domo au kafejo, destinita por tiu ludo.

Bilba/o. Eüskia bavenurbo (2°56’U, 43°16’N).
bilbok/o fa Ludilo, konsistanta el traborita

globeto alligita per snureto al bastoneto, per kiu oni
devas pikkapti la suprenjetitan globeton.

bild1o 1 Videbla aspekto de objekto, sceno ks,
formita de la lumradioj devenantaj de gi: la ~o
formigas sur la retina; si vidas sian spegulan ~on
en la trankvila akvoz; la lageto reflektis la ~on de

1) bignonio 1: a ) tigo : b) la plena luno\ gi estas bêla ~o, kiam oni vidas kiel
folio ; c ) ciro ; c ) floro ; d ) la belforman beston cirkaüprenasduonnuda bubo7-,

frukto (longforma kapsulo) ; e) semo (cirkaDita de reala , virtuala ~a. (oaf fokuso ). 2 Videbla
aspekto de objekto, sceno ks, reproduktita per
desegno, penlrado, skulptado, fotado, filmado ks: la

I ~o de Venera del flama, kiel Ticia.no don vidisz;
| unu libra estas kun ~oj, la dua Jute sen desegno/1;

bigot10. Homo ekscese fervora en la plenumado li skulptis grandan lignan ~onl; tro hela , konfuza,
de eksteraj religiaj devoj, pédante k afekte pia. ~a. ~a de fotografajo; id havis antau si vivantan ~on,
Karakteriza de ~o(j): la urbo estas tiel abomene en kiu partoprenis cent figurantojB. 3 Pentrajo au
~«/ z. RIM. Z. uzis la formon bigotuio: del facila, skulptajo, prezentanta diajon: mi iras la ~on de /’
kiel la salto de publikulino a! ~ulinoz (~ino). esr ditno resanktigiz; si aspergu per la sartgo la ~ojn
fanatika, fariseo, hipokrita.

alo). BB.
2) bikso: a ) tigo ; b ) folio ; c ) infloresko ; c )
vertikala sekcajo de floro ; d ) frukto. LMD.

de la dip/ , ne faru al vi ~on de io, kio estas en la
Bihar/o. Unu e! la statoj de Hinda Unio { Patna , cielox. osf ikono. —* idolo. 4 (0 Io, kio simiias laü

la aspekto: Dio kreis la homon laü sia ~ox; al li
naskigis filo laü lia ~o k similecoz; li estas la viv-

85°13’E, 25°37’N).
bijuteri/o. Industrio de vitro- k metal-juveloj.
bikin/o. Virina bankostumo, konsistanta el du tre j an fa ~o de sia patroz; mi diktas a! unu skribajisto

la vivan ~on. de unu tiea doktoroz; la mildaj
kamparaj ludoj estas la ~o mem de la paco. 5 (f)
Prezentajo de objekto au okazajo en ies imago:

biks/o < fa G. ( Bixa el ~acoj) de nur unu sp. ( B . cento] da ~oj glitis tra lia] pensa]7 ; aperis al si la
orellana) de malgranda arbo kun longpetiolaj, de sia mordnta fianco; en vi Hi revekis la belan
korformaj, stipulohavaj folioj, kun rugaj, rozaj au ~on de reveno hejmenz; mi ciam revidas en mia
blankaj floroj en paniklo k kun semoj unuope j spirito la ~on dc tin terura nokta; do ci estas ja
gamitaj de ruga arilo, el kiu oni ricevas karoteno- viva ~o de la lasta jugo!z; jen lafidela ~o de nia
riêan farbosubstancon (»sr rokuo), uzatan por kolor- situacio; analizi la konfuzitan ~on de la universala
igi buteron, cokoladon k iujn fromagojn; hejma en mizeroz 6 A La valoro de ~igo ce in elemento el la
tropika Ameriko, disvastigita al fropika Afriko, SIN. argumentaro. '-aro A La aro de ciuj ~oj de ~igo.

.83T celaro. /-ere S Unu el la punktoj, kun difinitaj
biksu/o fa Budhana monaho. car bonzo, lamao. helo k koloro, el kiuj konsistas ~o ekz. sur komput-

ila ekrano. SIN. raslrumero. /-igi 1 Prezenti sub
bil/oz £ Kambio, per kiu la subskribinto devigas formo de ~o: li go je ~igis al si la surprizan

sin pagi ce fiksita tago sumon al persono en gi mienon de la infano. ew irnagi. 2 A Fari ~igon;
apliki funkcion: ni ~igas la gaüsan ebenon al la
rimana sfera. ~igo A Matematika rilato / inter du
aroj A k B tia, ke ciu a en la argumentaro A
apartenas al precize unu paro {a , b ) de la rilato; oni
tiam diras, ke b - f (a ) estas la ~o de a per / k ke/
~igas la argumentaron A al la celaro B. esf fiuikcio.

' — simetria. adjunkta ~igo Vd adjiinkta. afina
~igo A La s.umo de lineara ~igo k konstanto.
lineara ~igô Vd lineara. mal'-o A (pp subaro de
la celaro) La aro de ciuj punktoj, kies ~o estas en la
aro. bit~o S ~o difinita per tabelo de nombroj,
kiuj difinas la koloron de po unu ~ero. S I N.
rastrumo. gipsewo. Statueto, bareliefo ks el gipso.
klar /^e. Prezentante klarajn ~ojn : rakonti ion
klar~ez. elvokiva. lum^o. Projekciata

malvastaj pecoj.
bikonkav/a = dukonkava.
bikonveks/a = dukonveksa.

rokuarbo.

sramano.

nomita, au, laü ties ordono, al alia persono. m- ceko,
trato, valorpapero.

bilabiai/o A Labialo, produktata per la
alproksimigo de la du lipoj (/?. b, m ). SIN. dulipsono.

bilanc10 £ Tabela kalkulo montranta, laü aktivo
k pasivo, la financan staton de firmo, de kliento, de
banko au ec de tuta regno: ~o de la eksterlanda
komerco (— eksporti ); (f) ~o de milita] operacaj,
de propaganda kampanjo. ~\ (tr) Starigi -̂ on: ~i
konton. inventaro, soldo.

bilard2o 41 Nomo de diversaj ludoj, en kiuj oni
movas eburajn au piastajn globojn, frapante ilin per
la pinto de longa bastono: franca ~o (tri globoj;
karamboli ) , usona ~o ( 16 globoj sendendaj en
truojn). 2 La tablo, uzata por tiu ludo, kovrita per
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diapozitivo. mov~oj. Filmo. signo~o Ut La | biocenoz/o ç- Tuto de la vivuloj (animalaj,
grafika aspekto de signo au grupo de signoj: la j vegetajaj k mikrobaj), vivantaj en difinita medio k
signo^oj de tiparo. isr tipo. ligajo. titol^O. ; en funkcia rilato unu( j) kun la aliaj: niik.ro- ,
Gravuro, ~o, metita vid-al-vide al la titolo de libro. j makro~o ( SIN . biomo). isr asocio , ekosistemo,
por iel simboligi giajn esencajn ideojn . SIN. ! kunajo. — biotopo.
frontispico. oleo^o, tol^O. Pentrajo. i biocid/o. Vivulicido.

Bileam/o H Aramea a üguristo, kiu rifuzis | biograf 7o. Tiu, kiu verkis ~ion. ~i2o 1 Arto
malbeni la Izraelajn tribojn: la azenino (kiun Dio j historié rakonti ies tutan vivon. 2 Tia rakonto:
igis parolkapabia) de ~o.

bilet3o 1 Folieto el papero, kartono ks kun i Aütobiografio.
surskribo. rajtiganta la posedanton ricevi ion : | biolog7o. Speciaiisto pri ~io. ~i1o Scieneo pri
fervoja , tramvoja trui la ~ojn; aceti ~on por ! la vivo k vivuloj, i .a . pri la komunaj legoj de la
iro k reveno ; teatra ~o\ ~o de loterio; enira ~o \ vivo: animala, vegetaja, molekula ~io -, cela ~io au
por ekspozicio.vst karto. 2 Paperfolio kun surskribo j cel~io. kosmo^io. Studo (gis nun nur teoria) pri
k bildoj. ofte kun filigrano, emisiita de banko, j la supozataj vivuloj au fosilioj ekster Tero.
havanta difinitan valoron en difinita valuto: ne ciu miki'O'vio. ~io de la mikroskopaj vivuloj (inki.
papereto estas banka ~o7-\ centfranka, kvindolara. virusojn). SIN. mikrobologio. radio~io. Scienco
dekeüra hilo. 3 Senkoverta, kunfaldita pri la efikoj de la jonigaj radiadoj alia vivuloj k ties
letero: kiel gentile cio estas esprimita en tiu ci konsistajoj (de molekuloj gis la organismo).
~o! z: ama ~oz. ~ejo. Loko en stacidomo ks, kie biom/o £> Biocenozo de makroekosistemo, ekz.
oni vendas ~ojn. ~isto. Tiu, kiu kontrolas la ^ojn, biocenozo de tajgo, savano, pluvarbaro, dezerto.
en trajno, tramo, buso ks. ~ujo. Ujo el ledo, plasto j SIN. makrobiocenozo.
ks, por teni ^ojn. bank~o, mon^oz. ~o 2. j biometri/o Statistika studo de la dimensioj de
sang^o. Specials ~o, rajtiganta la acetinfon uzi, I la vivuloj k de ties organoj.
post sango de trafiklinio. la novan Union je rabatita
prezo, au ec senpage.

bilçj/o © La pie j malsupra parto de la holdo, kie
kolektigas akvo.

bilharzl/o (ark.) = skistosomo. ~ozo. (ark.) =
skistosomozo.

bilion/oz A Miliono da miiionoj ( 1012 ). SIN.
duiliono. RIM. En la usona k nuna brita uzado
billion signifas 109; en la kontinenta eû ropa k
antaüa brita uzado tiu (au simila) vorto signifas !012 j ankaü vitamino H), trovebla i.a. en gisto, hepato k
kiel en E.. Pro tiu diverseco eble duiliono estas I ovoflavo, medicine uzala i.a. kontraü alopecioj k

dermatozoj.
biotit/o © Nigra sp . de glimo, K ( Mg, Fe)

binar/a 1 ® Duelementa, dukomponanta : ~a j (Si ?AlO,0)(OH,F),. c.%" niuskovito.
kombinajo. 2 $ a) (pp hibrido) Devenanta el la | biotop/o <> Medio, en kiu difinita biocenozo
krucigo de du puraj rasoj. b) (pp nomenklaturo) = j vivas, ekosistemo. habitato.
dunoma. 3 A (pp nombrosistemo) Dubaza, duuma. ! biplan/o Aeroplano. havanta du parojn da
4 J3 Uzanta nur du valorojn au simbolojn, generale ! aloj. cs" monoplane».
0 (nul) k l (unu ). «ar bulea, duuma. kodo.

bind/i ( tr)1 Kunkudri la kajerojn de libro k ! la spaco per mezurado de direktoj al du au pluraj
surmeti sur ilin rigidan kovrilon : marokene ~ita ! aliaj fiksaj punktoj, lau trigonometriaj metodoj. ~0,

libro. esr brosuri , kartoni. 2 S Fari munteblan j Ekzakta determine de la pozicio de unu punkto:
programdosieron el sendepende tradukitaj partoj, la ' preni siajn ~ojn ( lokalizi sin ); la ~o de rifo.
celdosieroj de tradukilo: ~ilo\ ~§argilo. ear sargi. /^ado. Tuto de la operacioj, per kiuj oni ricevas
~ado. Ago de tiu, kiu ~as. ^ajo. Tuto de la kudr- j ~on . ^i!o. Aparato por ~ i . IET alidado,
ajo, kovriloj k dorso de ~ita libro: bovidleda ~ajo: \ goniometro , teodolito. radio~ilo = radio-
tolr^ajo. ~istO. Profesiulo pri ~ado. duon^ajo. \ goniometro. radio^ado. ~ado de la direkto k
~ajo, en kiu nur la dorso estas leda. ne~ita. distanco de objekto per radaro.
Brosurita.

binokl3o 5$ Dutuba lorneto, uzata en teatro.
turismo, armeo, omitologio k.a.

binom/o A Polinomo kun du termoj; dutermo.— -nomiall.
bio/ A Pref. kun la signifo «koncernanta la vivon |

au la vivulojn»: ~genezo, ~kemio, ~diverseco, \
~industrie , ~maso, ~sintczo. ~tekniko ktp. RIM. j
La vortkomenco bio trovigas en neanalizeblaj j
vortoj: biocenozo , biografo. biopsio. biologo k.a.. !

scienca , fantazia , rornaneca ~io. mem^io.

biont/o (ark.) = vivulo. ^ologio (ark.) =
biologio vs. (inkl . botanikon k zoologion).

biopsi/o f Operacio, per kiu oni elprenas de
vivanto organan au tumoran fragmenton. por gin
esplori per mikroskopo. cs* nekropsio.

biosfer/o © ïg La tuto de la medioj de Tero,
okupataj au favoraj al la okupado fare de la vivuloj,
k la tuto de la vivuloj.

biotin/o 0 Vitamino de la B-grupo (nomata

preferinda. csf -iliono. teral.
bimetal/a = dumetala. ^ismo £ Dumetalismo. 3

bir/i (tr) ilk V Fiksi la pozicion de iu punkto en

binoklo.
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bird/o 1 b Dupieda, flugilhava, ovonaska sonojn de aiiaj animaloj. muS'vOj b Ordo (Colii-
vertebrulo, kovrita de plumoj: sovaga, hejma, korta formes ) de Afrikaj ~oj kun tie longa vosto, kiuj
~o; la r^oj kantisz, pepadisz; ~o kantas laü sia povas tumi la unuan k la kvaran piedfigrojn antaüen
beko2 -, homo naskigas por suferoj, kiel ~oj par k malantauen. mus^O. Kolibro. nag~oj. Vulgara
flugado suprenx; ~o falas en la kaptilonx ; kia la nomo de la anseroformaj ~oj. rabo~oj. Vulgara
~o, tia la kagoz (—+ regali ) -, gi estas ankoraü ~o
sur la tegmentoz ( neefektivigita revo) ; tiun
formangos la ~oj de la cielox\ vir~o k ~ino;~ogluo , ~otimigi!o. KST kovi , nesto. ~araneoj. 2
(f) Ridinde afekta au stranga homo: hela ~oz
(dando). ~oj b Klaso de vertebruloj kun la ci supraj
karakterizajoj (Aves). ^ajo Y Mangajo el la karno
de ~o: ~ajo en juglanda sauco. ^e]o. Aparta
konstruo, destinita al la bredado de rimarkindaj ~oj.
/veto. Malgranda ~o. 'vido. Ido de ~o. dent/voj

Superordo (Odontognathae) de fosiliaj ~oj kun
dentoj en la buso. duel/vo b ~o (unuspecia g.
Philomachus pugnax ) el ia ordo de karadriformaj, portata de pastroj, kardinaloj, jugistoj, profesoroj.
fam. de skolopedoj, kies virbesto printempe portas — hereto.

plumkolumon servantan kiel imponilon dum bataloj.
fajro^o. Fenikso. fig^o b Sp. (Sphecotheres
flaviventris ) de ~oj el la ordo de paseroformaj, fam.
de orioledoj, vivantaj en Aüstralio k SE-Aziaj
insuloj, mangantaj karnajn fruktojn. gril^o.
Lokustelo. karwo. Akrocefalo. kardinal/vo b ( l °53’U, 52°26’N).
(kn) Amerika ~o el la g-oj. Cardinalis au Paroaria,
ordo de paseroformaj, fam. de fringedoj, kun tute au | kantiston k peti, ke li/si ripetu brilan pecon: apenait
parte skarlata plumaro. kat/vo b N-Amerika ~o la primadono eksilentis, ciuj kriis 2 indikanta,
(unuspecia g. Dumetella carolinensis ) el la ordo de ke la antaua(j) verso(j) devas esti kantataj duafoje.
paseroformaj, parenca al muskaptulo, karakterizata (tr) Krie peti pri ripeto de muzik- au kantopeco:
de malforta beko. koko^oj. Galinoformaj (~oj). ~i tenorulon, arion.
kortO/vo. Doma ~o, bredata por homnutrado au
ovoproduktado. log/vo. Kaptita ~o, kies krioj au enhavanta du posojn.
kantoj estas uzataj por logi samspeciajn ~ojn al la
proksimeco de casisto, al reto au al glukaptilo.
mok/vo b Sp. de ~o (Mimus polyglottus ).S- k C-
Amerika, el la ordo de paseroformaj ~oj, parenca al
turdo, grizkolora, konata pro sia kapablo imiti la identigitaj plantofibroj; unu speco estis uzata por la

mumioj.
| Biskaj/o. Provinco de Euskio ( Bilbao). ~a

golfo. Golfo laülonge de Akvitanio k N Hispanio.
biskot/o. Y Trc malpeza k facile digestebla

! rebakita pantranco. hiskvito.
biskutel/o ^ G. ( Biscutella el brasikacoj) de c.

40 sp-oj de unu - k plur-jaraj herboj el Eüropo, N
Afriko k SU Azio, kun fiavaj floroj k plataj,
okulvitroformaj silikvoj.

| biskvit/o 1 Y Kuketo, plata au minimume
svela, el dolca pasto bakita gis tia sekeco, kiu
ebligas iom longdaü ran konservigon ; gi povas en-
teni buteron, ovon, sukeron k kromajn ingredienc-
ojn : soldata ~o ( plej kruda ). 2 Senglazura
porcelano au fajenco: statueto el ~o. butervvo.
Fajna ~o, en kies pasto enigas butero. mar~o.
Kruda ~o, uzata de sipanoj anst. pano. kekso.

j bismut/o (K) 1 Elemento. Bi, atomnumero 83,
atommaso 208,98: klorido, BiCl3; alkala
nitrato, Bi0H(N03)2 (salo medicine uzata kontraü
diareo k por radioskopia esploro de la stomako,
duodeno ks); ~aj komhinajoj. 2 Metalo flavblanka,
rompigema. /vato. Salo de ~a acido, HBi03 au
H3Bi04. /vismo f Toksigo per ~o.

nomo de la falkoformaj ~oj: cio kune estas lasita
por la rabor^oj de la montojx. noktaj rabO/voj.
Vulgara nomo de la strigoformaj ~oj. paradiz/vo.
Paradizeo. stifzo~ojz. Vad~oj. stormo~o.
Procelario. tropik/vo. Faetono. tekS/vo. Ploceo.
vad/voj b Grupo de ~oj (eksa ordo) de longakruraj
~oj, vivantaj ce la akvo, ampleksanta la nunajn
ordojn cikoni-, gru- k karadriformaj. SIN. stilzo^oj.
vent^oj b Ordo (Procellariiformes ) de ~oj kun du
naztuboj sur la beko, tre lertaj flugantoj vivantaj sur
maro. sse procelario , alhatroso.

biref ^O. Oficiala, kvarangula au ronda kapvesto,

birg/o b Krustaco (unuspecia g. Birgus latro ) el
fam. de paguredoj, kiu vivas sur la tero de Hindiaj k
Pacifikaj insuloj k mangas kokosojn.

Birm80. Regno en SE Azio (Jangono).
Birmingam/O. Granda industria urbo en Anglio

bis4! Interj. 1 uzata por aprobi aktoron au

bisak/o. Sako de kolportisto au almozulo,

Bisaü/o. Cefurbo de Gvineo-Bisaüo (15°35’U,
l l °51’N). _

bisekc/i ( tr) A Dusekci.
bisin/oz % Antikva teksajo farita el ne

birdo.1-2) ~o: 1) skeleto de kolombo: a) kranio,
b) fingrostoj, c) ulno, c) radiuso, d) humero, e)
ripoj, f) vostovertebroj, g) pelvo, h) femurosto,
fibulo, h) kalkano, i) tarso, j) karino ; 2)
kropregiono: a) trakeo, b) ezofago, c) kropo. 3)
kardinal/vo.
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bistort/o Sp. de poligono vs ( Persicaria ( parto de la Romana lmperio, kiu postvivis gis

1461). ~io. ~a lmperio. ^ismo. Emo al senfina
diskuto de frivolaj k subtilaj demandoj. cs1

bistorta , sin. Polygonum b.) el Europo k Azio,
plurjara herbo kun supraj folioj senpetiolaj k long-
ingaj, la malsupraj large oblongaj, cebaze abrupte i harfendado.
malargigintaj k dekure petiolaj, kun hele rugaj floroj |
k kun adslringa rizomo medicine uzata.

bistr/oz. Kolorilo nigrebruna , farita el fulgo. j bizar/a. Strangefekta, malharmonie originate.
r̂ a.Bruna kiel ^o. : bizon/o b G. { Bison ) de grandaj remacantaj

bisturi2o. Sekciio, kirurgia trancilo. | parhufaj bovedoj, vivantaj en N Ameriko k Europo;
Biskek/o, Cefurbo de Kirgizio ( 74°35’E, Amerika ~o ( B . bison ) , E ü ropa ~o (S.

42°52’N). bonasus). bovo, bubalo, uro.
(Dbit/o vL Ligna au metala stipo, fiksita sur bazo Bjalistok/o, BjelOStok/oz. Pollanda urbo,

de sipa ferdeko k uzata por fiksi snurojn aü cenojn. (23°09’E, 53°05’N), naskigloko de Zamenhof.~eto vl/ Paro da fostetoj arangita je la boatrando, blabla! Onomatopeo, imitanta sencesan
servanta por fiksi al gi snuregojn. babiladon. Babiladi.

(2) bit/o 1 A Mezurunuo de informacio égala al la blag/i (ntr) Serce, mistifike mensogi: si songis
kvanto, kin ebligas elekton inter du ebiajoj, k tial i pri la floroj k pri la sludento, kiun la kancelario
prezentebla per unu duuma cifero. 2 A S Duuma riprocis, dirante , ke li mtr ~as al si7-.. ~0. Ago ~ik
cifero (0 au l ). ~ igi S Konverti al ciferecaj ties rezulto: li pretendas, ke F. spionas.—Kia ~o!\
datenoj. SIN. ciferecigi: ~igi bildon, sonon. ~igilo kredu min, tio ne estas ~o.
S Aparato por'

^igi. SIN. eiferecigiio: bild~igilo ;
son~igi!o. ar' legi/o, skanilo. ^oko S Grupo de
ok ~oj, ofte uzata kiel unüo en telekomunikado. o3f
bajto. kontrol^o Ü, ~o aldonita al datenoj por
ebligi kontrolon pri eraroj dum transsendado au
konservado: kun pluraj kontrol~oj por ciu grupo de
daten^oj eblas automate korekti unuopajn crarojn.
parec~0 S Kontrol~o, kies valoro estas lia, ke la akvo, sukero k gelatenajo, muldita k glaciigita.
nombro de ~oj kun la valoro 1 estu ciarn nepara (au • blank/a 1 Impresanta la vidadon kiel la

suprajo de fresa nego, kiu reflektas la lumon, nenion
biter/o Y Amara likvoro farata per macerado en sorbante el gi: la ~a lumo estas la miksajo delà

juniperbrando, au senalkohola trinkajo aromigita diversa j koloroj de la spektro. IGT nigra. 2
per ekstrakto de arnaraj substancoj kiel radiko de j Prezentanta analogan koloron : ~a cignoz ;
genciano, kinkono ktp; trinkata kiel aperitivo at) | kalko. marmoro; sia vizago farigis kiel kreiol\
digestigajo. csr venmito. \ lakto~a vitroz; cemizo, robo. 3 Hela, kontraste

bitnlk/o. Membro de spontana movado socia k j kun aliaj malhelaj samspecaj afcroj: ~aj haroj (&
beletra, naskiginta en Kalifornio k ribelanta post la j blonda, bruna, griza); ~a salo (cse griza ); ~apano
jaro 1950 kontrau la filistreco k puritaneco de la j (uar nigra) ; vino (BSP " /*#£«); ~a biero (K
Usona socio. hipio, margenulo.

bitumdo. Tre viskeca miksajo - de longmoiekulaj

bizant/o. Bizanca monero.
Bizanti/oz = Bizanco.

blakbas/o b G. (Micropterus ) de rabfisoj el la
ordo de perkoformaj, origina el N Ameriko,
enkondukitaj en Eüropon, karakterizataj de dorsa
nagilo preskaü dividiginta en du partojn k vivantaj
en nesalaj, sen au malrapid-fluaj akvoj.

biamang/o Y Kremajo, servata kiel
antaudeserto, konsistanta el pistitaj amandoj kun

ciam para).

blonda, bruna ) ; urso (par bruna, griza ); oni lin
kpnas kiel r»an lupon7- ; ~barhulo ; gis~e varrn.

hidrokarbonoj, natura au ricevita kiel restajo de la j — leitko. 4 Prezentanta surfacon, kies ~a aspekto
distilado k pirolizado de karbo, petroio ks. nap ! ne estas makulita : havi ~ajn ( p purajn ; f
asfalto, gudro, makadamo. ~i (tr) Kovri au smiri senkulpajn) manojn ; surmeti ~an tolajon ;
per ~o. 1 Rilata al ~o. 2 ~ohava: (SIN. papero, kajero (ne surskribita); (0 lia memoro estis
grasa) karbo. ^eca. ~simila. ^oza = ~ohava. ~t/ pago (— amnezio ). 5 (f ) Pli simpla, malpli

biuret/o (K) Malkomponiga produkto de protein- kompleta, senrezulta: ~aj versoj (senrimaj); »4
oj, NH2CONHCONH7: reakcio (karakteriza de j edzigo (sen sekskunigo); ~a kartoco (sen pafajo);
la peptida ligo. do de peptidoj k proteinoj). j ~aj armiloj (nur piktrancaj) ; la magio (bonfara

biv/o ^ Speco de kvarkorda liuto, uzata en Cinio j au nur prestidigila ); operacio (senprofita). 6§
k Japanio.

bivak1o 1 Nokia ripozhalto de soldatoj, sen
tendoj. 2 Loko de lia halto. ^i (ntr) Sentende ripozi
sur kamparo: la scrvantoj de mia sinjoro ~as sur la
kctmpo x.

biz/o $£ Malvarma vento el nordoriento, kiu i 1

Neplenigita, ne plenskribita: akcepto (en kiu la

1 cd
K. ittil b

blovas sur Mediteraneo. 1 !
Bizanc/o. Unu el la du cefurboj de la basa lmperio j

Romana (28°59'E, 4 l°0 rN ). Konstantinopolo, j
Istanbulo. ^a. Rilata a! ~o: £ ~a monero (ora 0
monero, bazo de la internacia komerco dum Mez- V
epoko);. jmî stilo (konstrustilo de ~o, karakteri- i a

*|
zata de kupolpregejoj k mozaikoj); x ~a lmperio |

1) bistorto: a) rizomoc subportanta radikojn; b)
tigo ; c) malsupra folio;

jff c) supra folio; d ) spiko
j el floroj. e) floro. C.e 2) blastulo.

kkw
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blastem/o <$ Nespecialiginta embria histo, kies
- celoj produktas nova(j)n, histo(j)n, specialiginta(j)n
aü ne.

sumo estas ankora ü menciota ) ; kredito
(sengarantia); giro (sen la nomo de la girito);
~a vendo (ce kiu la vendanto ankoraü ne posedas la
venditajon). 71Havanta rojalisman aü kontraü-
revolucian tendencon: ~a armeo, tcroro. csr ! Biastocerus dichotomus ) el la ordo de parhufuloj,
flava, dekstra. — nigra, ruga. (BJ/^a » Nom- j. fam. de cervedoj, kun 3-4-pinta ramuro.

epiteto de kelkaj geografiajoj: la Mara ~a j
(formanta parton de la Arkta Oceano, norde de j
Rusio: 37°E, 65°30’N); la Kabo ~a (i.a. la plej N |
pinto de Tunizio: 9°5()’E, 37°21’N); la Monta ~a
(plej alta supro de la U Alpoj: 6°52’E, 45°50’N); la
Nilo ~a (nomo de Nilo antaü Kartumo: 32°35’E, i

blastocer/o b S-Amerika mamulo (unuspecia g.

blastoderm/o $ La celtavolo de la blastulo.
blastomicet/o 4* G. (Blastomyces) de mitozo-

sporaj fungoj. ~oj (ark.) Grupo (Blastomycetes),
sistematike nenatura , de mitozosporaj fungoj,
reproduktigantaj nur per burgonado. A/OZO (kn)
Infekto, kaüzata de sp. de ~o (B. dermatitidis ). car

15°36’N) k.a. 1 Koloro aü farbo ~a: smiri j kandidozo, mugeto.
muron per brila , senbrila ~o. 2 lo ~a: nigro sur blastul/o ÿ Embria stadiformo, globforma
~o (skribo sur papero) pruvas sen manko2 ; Iasi veziko konsistanta el ùnu tavolo de celoj, cirkaüanta
multe da ~o en presita pago ; plenigi la ~ojn de enfermitan kavajon, k kiu aperas inter la morula k
formula. 3 Unu el la du partioj ce damoj aü sako. gastrula stadioj: ~a stadia.
A^ajO.Objekto ~a : vestita per grizqfoj k ~afojz; en blat/o 1 8 G. (Blatta) de rapidkuraj, ciomangaj
la nigra cielo ~ajoj komencis aperi tie k tie. ~eco. insektoj el la ordo de la ~uloj, kiuj ofte vivas en
Eco de io ~a: sapo ~econ ne havas, tamen gi kuirejoj, bakejoj k sipoj. 2 4" Integra cirkvito en eta
lavas 2. ~eta. Dube ~a: ~eta makulo; la ~ete ingo k prêta por muntado sur cirkvita tabulo. ~uloj
verda huso de rano 2. A/ jgi , Fari ~a : nigran \ b Ordo (Blattaria, sin. Dictyoptera ) de insektoj.
kornikon sapo ne ~igasz; ^igi kanabtolon en la j ampleksanta ~on k parencajn g-ojn.
suno. A^iga: (K) ~iga likvo (ofte solvajo de NaCIO
aü H202), tern (speco de argilo). A/igejoz. Butiko,
kie oni lavas k gladas la tolajojn. A/ jgi. Jgi ^a: de
zorgoj, ne de jaroj ~igas la haroj2. A/UIO 1 Homo
el la t.n. ~a raso 3.21 Kontra ü revoluciulo.
balen^o. Spermaceto. NegA»ulino. Heroino de
fabelo. OkulA/ O If Vulgara nomo de la sub-
konjunktiva parto de la skleroto. OV(O)A/0 Vd ovo.
plumbOA/o. Ceruzo. sminko^o. Baza bismuta
nitrato. zinkOA/O. Blanka pigmento, zinka oksido,

ZnO, uzata por fabrikado de farboj.
© blanket/o 2 1 Subskribo metita sube de

blaz/o If Ha ü ta veziketo el maldika histo,
entenanta likvon au aeron. A,ego. ~o de granda
dimensio. A/ jga. Tia, ke gi estigas ~ojn sur la
ha ü to: ~iga plasto; ~iga gaso ; ~iga topiko (el
kantarida pulvoro).

Biazi/o. Vira nomo.
blazon10 1 Tuto de la insignoj, devizoj k

ornamoj, kiuj konsistigas la simbolan k distingan
signon de homo, familio, korporacio, urbo, regno:
la Dana ~o7 ; ~sildo 2 ; (f ) /a ~ flago de niaj
kongresoj2. 2 = heraldiko. A/a. Rilata al ^o: la ~aj
reguloj (aro da reguloj, kiu regas la kreadon k
priskribon de ~o, ekz. «oni ne metu metalon sur
metalon»). A/ i (tr) Krei aü priskribi ~on lau la ~aj
reguloj. A/isto. Heraldikisto A/|jbro. Libro, kiu
priskribas la ~ojn en difinita province, regno ks.

blefarit/oz If Inflamo de la palpebra rando.
blek/i (ntr) 1 Aüdigi sian vocon (pp kvarpied-

uloj): nrso ~asB; ceval~i 2. RIM. Pli precizajn
verbojn sercu ce la respektiva bestonomo. 2 (f )
Beste krii : kie! pasiaj cevaloj, ciu ~as al la edzino
de sia proksimuIox; (pj) eu vi volas défait de ni , car
ia senvalora knabino plore ~as? 2. A/O. Krio de
besto. A/ado. Longa aü ripetata ~o: la ~ado dolora
de 1’ uro miksigis kun la siblanta spirado de V
grandegidoB; gia ~ado estas si-mila al la leonax.
A/egi. Tre laü te krii: la hundo metas sin sur min,
~egas2: (f) ni ciuj ~egas kiel ursoj2.

blend/o 1 Aro da stalaj platoj. kiujn oni
fiksas sur la parietoj de sipo, veturilo, aviadilo k.a..

dokumento, en kies redakto restas blankajoj poste
kompletigotaj. 2 Blanka paperfolio subskribita de
unu persono k donita al alia, kiu povas plenigi gin
diskrecie.

@ blanket/o y Raguo el viandopecoj kun
blanka saüco: bovida , safida ~o.

blapt/o b G. ( Blaps ) de insektoj el la ordo de
koleopteroj, kiuj éliras precipe nokte ; ne malutilaj
sed superstico rigardas ilin signo de morto.

blasfem/i (tr) 0 Diri malrespektajn, malpiajn
vortojn kun la intenco ofendi Dion a ü diajon: vi
~as, Isaak, kontraii la sola Dio2; mi vin prenas kiel
atestantojn, ke ci tiu virino ~asB ; ciu , kiu ~os sian
Dion, portos sian pekonx ; (f) la virton mem. rjr

insulti , sakri. A/1O. Vortoj de iu, kiu ~as: la dioj
pardonu al mi la ~on! B ; se iu eldiros ~on kontraii
Dio [... ] x; la ~o kontraü la Spirito ne estos
pardonitaN. sakrilegio. A/adO. Konduto de
~anto: al ~antoj placos ~adox. Arjsto, A/UIO. lu,

kiu kutimas ~ i : senhonta ~isto! 2 ; la krampo
premu viajn internafojn.~uloj!B.

blast/O $ Fundamenta embria celtavolo .
ektOA/O. Ektodermo. endOA/ O. Endodermo .
mezOA/o. Mezodermo. dUA/a b (pp metazoo)
Disvolviginta el du ~oj, ektodermo k endodermo.
triA/a b (pp metazoo) Disvolviginta el tri A/oj,
ektodermo, mezodermo k endodermo.

!

! 1) blazono. Plej oftaj figuroj
j en -o. 2) blato (CHOPARD) .celomo.
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partieco; ne volas mi per vortoj vin ~igi7~. ~iga.
Tia, ke gi ~igas: torento da ~iga lumo versigis sur
Sin7 ; '^ige blankaj vestoj7. ~ulo. Homo ~a : ni
palpas la murojn kiel ~ulojx ; inter la ~uloj regas
la strabuloj7 ; ~ulo kartojn ludi ne devasz. ^lilejo.
Institucio por ~uloj. ^umo $ If 1 Perturba sangigo
de la okulsentebleco, kaüzita de tro helaj punktoj en
la vidkampo, kiuj produktas sur la retinon troan
lumigon. 2 Subita, ne daüra malfacilo aü neeblo
vidi pro fizika-fiziologia kaüzo: ~umo de aviadistoj
en fiugplongo. kolor/v/eco. Kn de anomalioj en la
perceptado de koloroj, i.a. daltonismo. kolor^ulo.
lndividuo trafita de kolor~eco. nokto^a f
Havanta nenormale mali'ortan vidkapablon en
malintensa lumo (ekz. dum krepusko). use tagvida,
noktovida. noktcweco. Eco de iu ~a.

blink/o. Intermita lumo: gir~o, alarmo~o de
aiitomobilo. ~i (ntr) Intermite lumi. ~ig*. Igi ~i.~ilo Speciala lampo, kiu ~as, k/au elektronika
sistemo, kiu ~igas gin: ~Ho de auto, de traknivela
posejo.

blit/o ^ Eksa g. (Blitum el kenopodiacoj). nun
inkludita en kenopodio, de unujaraj herboj kun
iancoformaj folioj uzalaj kiel spmaco k kun fruktoj
en globaj glomeruloj tie rugaj, aspektantaj kiel
fragoj au rubuseloj; du sp-oj el Eüropo, mezvarma
Azio k N Afriko, konataj sub la nomoj de
fragspinaco (Chenopodium virgatum ) k de
fragkenopodio ( C. capitatum ) , fcë’ atriplo. RIM.
Nepre ne uzu la terminon blito en la senco de
folibeto.

blizard/o Negostormo.
blok3o 1 Peza , unupeca maso de maimoia

materio: el pelro, marmoro , ligno. 2 Granda
dika peco el ligno, metalo ks, uzata kiel firmajo sur
kiu oni hakas, trancas, batas ktp aliajn aferojn:
haketi bruUignon sur de aniboso ( use beko,
korno) ; meti sian kapon sur la ~on (de ekzekuto).
isr stipe. 3 Tutajo, kies elementojn oni ne povas
disigi: ~o da platoj (en akumulaloro); (analoge)
~o da veturiloj ( tiel multaj, ke ili ne povas
antaiienigi ); (f ) tiuj proponoj formas ~on. 4 Uj
Renversita litertipo, kiun oui metas provizore en la
lokon dc mankanta tipo. 5 £2 Aro de paperfolioj
parte kun-gluitaj au -lenataj, de kiu oni povas
la ü vole desiri foliojn: ~o de kalendaro, de cekoj, de
vojagkuponoj. use stumpo. 6 % Longa c. 30-metra
strio da stolo, kunvolvita cirkaü stango au tabulo,
por faciligi la manipuladon en butiko: disvolvante
arlau la du acetantaj virinoj unu cl la ~oj da
stofo7-. 7 O Relative memslara parto, kies aparta
funkcio estas precize d i fi ni ta, por ke oni povu
projekti gin aparté k poste kunmeti en sistemon:
interface inter ~pj; anstataüigi difektitan ~on.SlN.
sistcirwo. 8 I f Unuigo, formita de politikaj
partioj, au de statoj. por atingi difinitan celon: ~o
de la maldekstraj partioj; sterlinga. dolara , rubla
~o (da landoj, kies monunuoj dependas respektive
de la sterlingo ktp). ~i (tr) 1 Bari per ~o: la falinta
sranko ~is la pardon ; ( analoge) la manifestacio
~is la straton, la traftkon. 2 Absolute senmovigi:
~ / la radojn de auto ; ~ jra bremso. 3 si

por sinni kontrau pafajoj: la kava raketo traboris la
r^on. 22 ® (ark.) Kn de diversaj mineraloj (precipe
metalaj sulfidoj k arsenidoj), sen metala brilo, ekz.
sfarelito ( zink ~o ) , kermesito ( antimon^o ) ,
uraninito (pec^o), hornblendo. ^ ( tr) Provizi per
~o / : r^ ita tanko , automobile ; nesufice ~ita
casaviadilo.

bleni/o b G. ( Bletwins ) de fisoj el la ordo de
perkoformaj, plejparte maraj k vivantaj sur la
marfundo proksime al la bordo. ~oidoj. Subordo
( Blenniuides ) de teieosteoj, al kiu apartenas i.a.
anariko, ~o k zoarco.

blenoragi/o f Gonokoka inflamo de viraj au
virinaj genera j vojoj: ~a urctrito ; ~a vaginite ; ~a
sankro. sifdiso.

blenore/oz f Kronika blenoragio. SIN. vezika
kataro.

bleti/o G . ( Bletia el orkidacoj) de plurjaraj
lerlogaj orkideoj kun plursegmentaj tuberoj, kiuj
apekse portas longajn k mallargajn foliojn po 2-4, k
kun rugviolaj au purpuraj floroj sur stara pedunklo;
c. 30 sp-oj el tropika Ameriko, iuj pororname
kultivataj au medicine uzalaj.

b!ez/i (ntr) Misprouonei. audigante gingivalojn
kiel dentalojn : ekz. .v anst. s , z anst. j. ns* lispi,
kartavi.

Biez/o. Francia urbo ( l °20‘E, 47°35'N ), kun
Renesanca kastelo. /^io. La regiono cirkaü ~o.

blin/o Y En Rusio k Balkanio, dika krespo el
faruno (kutime fagopira au tritika), fermentigita per
gisto. BS* patkuko. flano.

*blind/a 1 Senigita je vidkapablo: de
naskigo ; ec ~a kokino povas trovi grajnonz. K&"

anuuirozo. 2 (f ) Perdinta la kapablon gusle k kritike
jugi : // estis pri sia dangera pozicio ; la ~c/
amaso7 ; elirigu la popolon ~an. kiu tamen havas
okulojnx ; (analoge) amo k kolero estas ~aj ; ~a
fervoro7 , oheemeco7 , sovinismo7 ; ~a konfido
kondukas a! perfide7- ; eraroj, kiujn niaj antaüuloj
faris el ~a neceseco7 ; unuanimeco estas afero tre
laüdinda. sed gi ne devas esti ~<v. use fanatika. 3 (f)
Tia, ke gi ne ebligas travidon: ~a mure , arkado
(senapertura); ~a fenestra , pordo (masonfermita) ;
'^a Jiugado ( sen vido al la grundo): ~c/ vojo
(kondukanta nenien). <̂ e 1 Kiel ~a persono: mi ~e
pafos, eble trafos7. 2 En nekritika, senkomprena
maniero: si kutimis k sendemande obei sian
edzon7- ; ~e krediz. sin ligi7 ; ciit lingvo nature
konstruigis ~e7 (senplane); la sorton de tin ci afero
ni jam ne povas (sengarantie) transdoni al
homoj ne elprovitaj7 ; la sti /o E-a ne imitas la
stilojn de aliaj lingvoj7 ; anstataü ~e jetadi frazojn.
iru k rigardu!7. /^eco. Slato de iu ~a: la homojn
( la angeloj) frapis per ~ecox ; tie estas ia more Ia
~eco. ^igi 1 Senigi definitive je la vidkapablo:
variola ~igis multe da malsanuloj 13: al Cidkija oni
ruigis liajn okulojnx. 2 Momente malklarigi la
vidkapablon: sin preskaü ~igis la radioj de lasunoz; si deturnis la okulojn for de la ~iganta
diamanto; cio brile radiis, la okuloj de la scienculo
preskaü fuie ~igis de tie 7. 3 ( f ) Konfuzi la
jugkapablon : ~igita de la pasio. de rulino7 . de

:

!
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Cirkaüsiegi per seninterrompa gardo, por malhelpi eksciti ) ; *— / en tubon ( por gin malstopi ) ; en
la en- k el-iradon de homoj k varoj: ~i fortikajon, abelujon ne ~uz; la cevalo ronke ~is; baleno ~as.
urbon, havenon. 4 <Êm Teknike malhelpi enveturon 3 Fari muzikon per tia aerpuso: la trumpetistoj ~as
de trajno en sekcion ankora ü okupatan de alia
trajno. 5 Ut Provizore anstataüigi mankantan tipon
per alia renversita tipo: la capelitajn literojn ; ~i
(nelegeblan) vorton. 6 £ Malhelpi la spezadon,
cirkuladon de biloj ks: ~/ la konton de ano de
malamika stato ; ~i la pagojn , la mendojn , la
kreditojn. *-ado. Ago de iu, io ~anta: 1 ~ado de
aütovojo pro kolizio de kamionoj, pro negamaso; 2
~ado de mastno ; (analoge) Y ~ado de la koro tiu espero ~as fresan forton en niajn brustojn ; re~i
(perturbo de la miokardia kontrahigo, en kiu la en iu la fajron de 1’ vcngemoz. 6 © Doni al io
ventriklo kontrahigas lau alia ritmo ol la atrio); 3 formon per tia aerpuso: ~/ vezikon ronda; vitron

levi ( cesigi ) la ~adon ; rompt la ~adon; £ la en balonon ; favora vento ~is la velojn plenaj. 7 dft
Kontinenta ~ado (ordonita de Napoleono kontraü Ce damoj, preni pecon de la kontraüulo, car tiu ne
Anglio); 6 £ ~ado de la prezoj, de la salajroj. *—ilo uzis gin por fari kapton.
O 4=- Mekanika au elektromagneta arangajo, por *-0. Fluforma movigo de aero: la unuaj ~oj de 1’
teni aparaton en difinita pozicio. ^sekcio Êm printempo ; ilin ciujn disportos la vento, forpelos la
Kantono ekipita per ^sistemo. /-sistemo Mh* ~ox ; subite Ramzes eksentis sur la vizago ~on3 ;
Teknika arango ce kantonigita fervojlinio por certigi (f) la delikataj amaj maltrankviloj disflugas en la
sekuran senperan trajnsinsekvon. kantonigo. de ci sirokoK . '-ado. Longadaüra ~o: aüdigis
mal'-i. Cesigi la ~adon : mal<yi la gvidsistemon de ~ado de delikata ventetox ; nega ~adoz
la raketo; mal^i kontingenton de sukero, kreditojn. (negostormo); la ~ado de la caskornoj. *-eti (ntr)
betorwo §|Peza , unupeca maso da betono, Malforte ~i : la aromo, kiu ~etis de la kampo de
servanta kiel staranta fiksa maso, kontraüpezo au trifolioj7 ; nenia ~eto de vento devus sin tusi7.
bazo de konstruajo. cifindrO'-o © Tuto de la zefiro. ~ilO. Ilo por ~i: ~Uo por la fajro; ~ilo de
cilindroj de motoro, kune kun la malvarmiga orgeno. diS'-i (tr) Disigi per ~ado: dis~i fajron2;
mantelo. ceval'-O. Ligna au stona '-o, sur kiun oni mi discos vian tutan restajon al ciuj ventoj7 ; dis^i
metas la piedon, por pli facile surseligi. dorri'-O. cindron. el*-i ( tr) 1 Eligi, ~ante : rica komerca
Aro da domoj, sen interspaco konstruitaj, limigita familio estis tute el~ita el la kaleso7. 2 6. en/-i
de kvar (iufoje tri ) stratoj. kvartalo. motor*—O fl» ( tr) Enigi, ~ante: en~i aerort en baloneton; en~i
Tuto de la motoro, klucilo k rapidumskatolo, fieron en ies bruston. for*—! (tr) Forigi per ~ado:
muntitaj sur unu sola framo. not'-O. ~o el facile la. vento forais la nubojnB; mi forais sin trans la
apartigeblaj paperfolioj, servanta por skribi notojn. siprandon, dins la vento7 ; Hi tenis la floron antaü
rul*-o 1z Pulio. 2 Mallonga cilindro el stalo, uzata la buso, por per unu ek~o gin tute for~iz ; (1) cio
por faciligi per sia ruligado la sovadon de du pecoj malaperis , cio en tri minutoj estis kvazaü foraitaz ;
unu sur la alia, sisterrwo. ~o 7. stiftaP-O } (pp 150 rublojn la frako kostas, k en la bazaro li gin
piano) La ~o el tre malmola ligno, en kiun estas formas por dudeko da rublojz. for*N,igi. Igi
plantita la agordostiftaro. tubo*-0 4- V Betona ~o for~ita : sezonoj f ... ] foriras , kiel for~igas la
kun unu au pluraj cilindraj kavajoj, destinitaj ricevi nego7. tra >—o. Fluo de aero, kiu trairas ejon au
kablon, metota subtere unu apud alia kiel elemento lokon de unu flanko al alia : draprandajoj cirkaii la
de subtera dukto. skiZ'-O. Kajereto, sur kiu pordo gardis kontraü tra~oz ; estis granda
pentristo taras skizojn. movigado, kio kaiizis grandan tra^an venton7 .

blokad30 = blok/adoi. plen *-i ( tr) Sveligi, pufigi per '-ado: la vento
blokhaus/o w* 1 Malgranda fortikajo el stipoj pusegis la plen^itan velon7 ; plen~i la lipojn7

au betono, por bloki pasejon au sirmi marbordon, (malsate); iliaj vangoj aspektis pli plen^itaj ol
landlimon ks: la enterigitaj ~oj de ta Atlantika antaüez ; meleagro grave sin plen~asG ; li estas
muro onidire estis nevenkeblaj. EST bunkro, j plen~ita ranoK ; (f) plen~i sin de mathumileco7.
kazemato. 2 Kirasita cambro, de kiu estas direktata j baigO'-ilo. Aparato kun balgo, per kiu forgistoj

~as aeron en la fajrujon. spiP-o A Aerkoloneto,
blond/a 1 (pp haroj) Havanta koloron mezan j elpusita el la pulmoj k utiligata de homo por

inter ora k kastana: Venuso la ~a ; ~a barbo. væ ! produkti sonojn. vapor/-i ( ntr ) ~ i vaporan
bruna , nigra , rufa. 2 (pp ajoj) Helflava: la ~aj \ elspiron : la knabo devis longe vapor^ i en la

fenestrojn por ricevi truon7( en la glacio).
blu/a 1 Samkolora kiel taga sennuba cielo:

~aj okulojz ; ~a cejano, vinko ; sur mallume ~a
maro montrigis blankaj velsipojz ; ~a papero,
krajono , rubando ; ~a kitelo , laborvesto. 2
Distingiganta per tia (proksimuma) koloro:
sango (nobela); la ~a rubando (insigno de la plej
rapida transnavigado de iu oceano) ; f la

per ciuj fortoj7 ; / per la korno de ribelo7, per
trumpeto7.
II - (tr) 4 Efiki sur ion per tia aerspiro: teon7, lasuponz ; hamsino ~is la sablonB; mi ~is al lifumon
k cindron en la barbonz; nenio daüras - ^as for
Eterno la sebkandelon k la astron flamand ; saltadi
cirkaü afero kiel ~ata negero7. 5 (f ) Estigi ion
abstraktan: sama buso ~as varmon k malvarmonz ;

la pafado de sipo.

spikoj; ~a biero; ~a siIko (ne tinkturita).
blov/i. I - (ntr) 1 Movi fluforme la aeron en

difinita direkto: la vento ~as norden ; tifono do ~as
del longe? B; la vento ~is ankoraü malvarme7; ~is
super la kampoj7 (sk. vento); (analoge) muroj, de
kiuj ~is malsekeca odoro de kalko7. 2 Pusi spiran
aeron el la buso au nazo: sur siajn fingrojn (por
ilin varmigi), sur la ardantajn karbojn7 (por ilin
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malsano (nomo de denaskaj afekcioj, kaüzataj de
misformigoj de la koro au de la dikaj vaskuloj, k
donantaj ~an nuancon au bluetan koloron al la

sen motoro au vélo) : Vilhelmo starts kun la
hokstango en la k gvidis gin ti a la sipojz. -4
barko, sipo «ss* gondola, kajako, kanoto, kanuo,

haüto. es* cianozo): f ~<7 infano; Kay estis lute ~a koraklo, pinaso, pirogo, sampano. RIM. Ne uzu
de malvarmoz. — barba , strumpo. (B)~a » boato anst. sipo. ~ano, ~isto. Tiu, kiu movas la
Nomepiteto de kelkaj geografiajoj: la Montoj ~aj
(en Usono; 82°U 36°N; en A üstralio: 150°E, 34°S);
la Nilo (elfluanta el Etiopio: 32°35’E, interplektitaj kanoj. konkur^o. Konkursa ~o, kun
15°36'N); la Rivero (SIN. Jangzio). ~o. Koloro sovigantaj sidiloj. plezur~o. Kanoto. motorM).
au farbo ~a: Prusa , marista, ciela ~o\ lesiva ~o ~o movata de fiksa au helpa motoro. SVÎngM).
(farbo, kiu donas al la tolajo pli blankan nuancon). ~forma granda svingilo, en kermeso. sav~0.~ajO. ïo ~a: la vejnoj fans ~qfon sub la delikata Larga ~o kun pinta postajo k aerplenaj kestoj, kiuj
haüto; bâti ~afon at iuz (kontuzon); havi ~qfon donas pli grandan flospovon.
sub la okulo7-. ~eta. Nur proks. ~a: li flugis al la Boaz/o 21 Edzo de Ruto k praavo de Davido.~eta Mediteranea Maroz. ~igi. Fari ~a: ~igi bob/o Sledo, utiligata por rapide malsupren-
akvon per metilen~o] la lipoj de Horns (mortanta) gliti sur glacivojo.
~igisB. akvo^a z. ~a kieî akvo. alkal~o ® Blua bobel/o. Aerveziketo. (ntr) Eligi ~ojn (pp
kolorajo, uzata kiei indikanto. cejarwo. ~o simila akvo). m* eferveski, saümo.
al tiu de cejano. metilerwo. Intense blua kolorajo, boben/o 1 Cilindroforma peco el ligno

plasto kc, cirkaü kiu oni volvas fadenon: ~o por
bluf /i z ( ntr ) 1 4 En pokero, kredigi al la kudromasino. SIN. ~kemo. mr spinilo, konuklo. l

kontraû ulo, ke oni havas superajn kartojn, por % Cilindra, konusa au simila volvajo de fadeno. 3
instigi lin rezigni la ludmonon. 2 (f ) Fanfaroni por 4 Cilindra dratvolvajo: aerkerna, agorda, sen-
trompi: ne fimu Han minacon, li nur ~as. ~o. Ago polusa ~o en radiotelefonio’, celara ~o (aerkema
de iu ~anta : cio estas nur ~oz. væ blago , kun dukontakta stopilo, volvita senkapacite);
bombasio, misüfiko. —4 polvo. krucvolva ~o (pli moderna formo de celara ~o);

blugin/o % Speco de maldelikata, sed fortika indukta ~o (volvajo el kupra drato cirkaü tuboel
stofo, uzata por pantalonoj, jakoj, cemizoj k.a. — izolajo, uzata por pligrandigi la induktancon de

cirkvito). 4 CiHndroforma volvajo de filmo kde
blunderbuz/o ï Pulvopafilo kun funela buso. nigra papero, per kiu oni povas sargi fotoaparaton

en plena lumo. 5 :$> Cilindroforma dika volvajo de
blus/o }1 Speco de muziko, precipe kanta, ofte projekciota filmo, c. 300 m longa, uzata kiel unuo

plorkanta, de la usona negra folkloro, naskita en la de longo: tri^a filmo. 6 (ark.) = navedo: miaj tagoj
sklaveca periodo, k kiu igis unu el la cefaj fontoj de j forflugis pli facile , ol ~o de teksistox. (tr) Volvi
jazo k roko. 2 Peco de lia muziko: konsistas cirkaü ~o: lanon, draton. ~ego. Granda M),
generale el kanto 4-takta kun strofaj 12-meznraj de cirkaü kiu oni volvas snuregon. ies* kapstano. Mlo.
tri frazoj (Uni skemo AAB ).

~on. f l ug^o 4" Hidroplano, kies korpo mem
kapablas resti sur la akvo. karwo. Primiliva ~o el

malforte antisepsa.

ginzo.

es? arkebuzo.

Masino por -̂ i. ^istino. Laboristino, kiu ~adas.
blut/i (tr) Kribri (farunon) tra delikata stamino au j mal~i. Malvolvi ion de cirkaü ~o. baf /^O 4 ~o

drattolo.
b!uz10 1 Malsîrikta vesto kovranta la superan

parton de la korpo k tenata de zono ce la talio,
portata de virinoj, knaboj, maristoj k.a.. 2 Mallonga
kitelo, portata de pentristoj ks.

bo/. Pref. montranta la peredzigan parencecon:
~fil( in )o , rsjfrat( i -n )o , ~ patr( in )o ; ( serce)
~amik( in )o\ ^ parencigi kun iuz\ ~edzigi kun iux
(edzigi kun la edzino de mortinta frato) ;
(edzo de fratino de ies edzino). es5 duon- , vie-.

boa/o 1 b G. ( Boa ) de grandaj, senvenenaj
serpentoj S-Amerikaj, kiuj sufokas siajn viktimojn ;
ne dangeraj por homoj. B®5 anakondo, pitono. 2 j
Longa virina peltajo, kiu cirkaüvolvas la kolon kiel ;
seipento. konstrikta b La plej konata sp. ( B. j
constrictor) de ~o.

kun malgranda rezistanco k granda reaktanco por
kontraüstari la pason de alterna kurento en cirkvito.
paper^o. Granda kontinua strio el papero kun^

rulita cirkaü si k prezentanta grandajn dimensiojn:
paper~oj por gazetpresado. spark^o Indukta
~o, servanta por ekbruligi la benzinvaporon en
eksplodmotoro.

bobolink/o b Sp. ( Dolichonyx oryzivorus) de
frato birdo el la ordo de paseroformaj, multkolora kun

forta, flanke plata beko, kies malsupra parto estas la
pli larga; gi vivas en Ameriko, kie gi damagas al la
rizkampoj.

Bocvan/o. Regno en S Afriko (Gaberono).
bodi/o Mensa stato de perfekta mond-

kompreno sama kun Budho. /^arbo. Sankta arbo,
sub kiu la Budho atingis la ~on. nirvano.

boac/o b Subsp. de rangifero ( Rangifer tarandus j bodisatv/o 1 Budhano, kiu celas igi budho,
tarandus) el arkta Eüropo k Azio. ! i.a. praktikante altruismon. 2 Diulo, kiu venis. el la

board/i (ntr) 4 Velveturi kiel eble plej proksime ! cielo por gvidi homojn en budhismo. 3 Alnomode
al la vento, ricevante la venton alterne sur la | Gotao antaü lia enbodiigo.
babordan k sur la tribordan flankon. ^O. Ciu parto
de la sipirado inter du giroj.

boat/o. Generala nomo por cia akvoveturilo
sufice malgranda por esti pelata per remiloj (kun au | elzevi.ro.

Bodler/o. Franca poeto (C. Baudelaire, 1821-
! 1867).

bodoni/o Ht Unu el la stiloj de tipdesegno.



Boforto 163 bolido

Bofort/o. Brita mara oficisto (F. Beaufort,
1774-1857): $$ (b)~a skalo (uzata por mezuri la
ventrapidecon, eltrovita de ~o); nuba skalo de ~o
(de 1/8 gis 8/8 da nuboj).

Bofront/o. Pioniro de E. en Francio k unu el la
iniciatintoj de ïdo (F. de Beaufront, ps. de L.
Chevreux, 1855-1935): Emèric sencapeligis sin kiel
~o esperantoniC. â. Rilata el ~o: la ~a skoloB.

Bogomil/o © Legenda fondinto de religio
dualisma, aperinta en Bulgario k disvastiginta en
Balkanaj landoj k Bizancio (10-17a je), (b)̂ ano.
Adepto de tiu religio. (b)~ismo. Doktrino de la
~anoj.

Bogot/o. Cefurbo de Kolombio (74°10’ U ,
4°34’N).

bogi/o Êm Rulekipajo de trakveturilo, havanta
plurajn radaksojn en turnigpova framo.

bohem/o. Ano de la cefa gento de ( B )~io.
(B)'V'lo, ~ujo. U parto de Cehio, estinta regolando
gis la 17a je (Prago). /v» io. Vivmaniero, en kiu
malsatataj estas sociaj konvencioj, regulaj okupoj k
severaj moroj: la Montmartra ~o. ~iano. Artisto
au pseüdoartisto, vivanta ~e.

boj/i (ntr) 1 Hunde bleki: hundo ~as, homo
vojasz (senatente) ; kiu ~as , ne mordasz\ ~i
kontraü iuz ; ( tr ) iunz\ ne ciu ^ato estas
stelisto7-. 2 (f) Atake, ofende paroli : ne donu k ne

(préféré ne ricevi , se de malafabla mano); li
ciam ~as kontraü cio. i®3 grumbli. ~(ad)o. Krio
de hundo. ~eti. Jelpi . tir~ i (pp lupo k hundo)
Ellasi longajn, tiratajn gemkriojn.

bojar/o. En la iamaj Rusio k Rumanio, altaklasa
nobelo k riculo.

bojkOt2i (tr) Puni a ü eidevigi iun (personon,
klason, nacion) per sistema kolektiva rifuzo de
sociaj a ü komercaj rilatoj kun tiu : ~i firmon,
fremdlandajn varojn. ~(ad)o. Tia agmaniero. nsr
blokado. — lokaüto, striko.

Bojolez/o. Regiono en la S parto de Burgonjo,
norde de Liono, lama pro siaj rugaj vinoj: vino.

bok/o 1 Virseksulo de remaculoj, precipe de
kaproj aü cervoj. 2 Gimnastikilo por salt-
ekzercoj, konsistanta el led-tegita ligna kesto sur
kvar kruroj. SIN. gimnastika cevalo. 3 m Benko,
ordinare provizita per subkesto, por la kondukisto
de veturiio. seg^O. Speeo de stablo, sur kiun oni
arangas la segotajn stipojn.

Bokac/o. Itala prozisto (G. Boccaccio, 1313—
1375), aütoro de «Dekamerono». ~a. Rilata al ~o:
~a stilo, prozodio.(b)~eska. Erotike sprita.

bokal/o 'V. Vazo el vitro, fajenco ks, kies
aperturo estas larga k kolo tre mallonga.
konservo^o y ~o hermetike fermebla por
konservi peklajon, konfitajon, graskonservitajon ks.
es5 flakono.

boks 1 i (ntr) ^ Batali per pugnoj nudaj a ü
gantitaj: sufice da kurago, por kun la diablomemz, Ô. Ago de ~anto. ~istO. Sportisto pri ~o.
«vado, ^varto. Sporto, en kiu batalas du ~istoj:
angla, franca ~ado. ~opilko. Pilkego tenata per
elastaj snuroj k servanta por ekzercigo de ~istoj.

bokser/o yJ Raso de gardhundo parenca al dogo.

bol/i (ntr) 1 (pp likvo) Varmigi gis svarma
formigo de vaporbobeloj, kiuj krevas ce la surfaço:
pura akvo ~as en la temperaturo de 100 gradoj
centezimalaj\ (analoge) brava batalanto kontraü
plado ~aniaz\ se vi senfine parolos, de gi la poto
ne ~osz. ardi , kuirigi. — ~bano. 2 Eligi
similajn bobelojn pro forta skuigo: akvo ~as ,
murmuras sed fine gi kurasz (ec grumblante oni
obeas);7a maro ~asB (storme). £§= eferveski, saümi,
spruci. 3 Esti en stato de forta ekscitigo, incitigo:
juna sango malcaste ~asz ; la popolo, prêta ribeli ,
^asB; lia sango ~is de pasioB; de koleroB , de
gojo; (analoge) ~as kolero en lia koro\ ~is terura
tumultoB. eksplodi, fermenti , flami, ondi , saümi,
tumulti. 4 Esti tre vigla, fervori: la laboro ~is ec
dum la noktoB\ esti plena je ^anta energio; trabori
la bruston plenan de ~anta vivo7-. ^(ad)O. Stato
de io ~anta. ~punkto, ebulioskopo. ~egi. Forte
k multbobele ~i. ~eti. Longe k apenaü ~i. ~igi.
Varmigi gis ~ado: ~igi akvoti , lakton\ ~igi pecon
en kaldrono ü ; (analoge) ~igita ovo. ~ilo. Vazo,
kiu servas precipe aü ekskluzive por ^igi akvon.
~ujo. Parto de kaldronego, kie ~as la akvo,
liverante la vaporforton. ek^i. Komenci ~i: ce tiu
demando la sango ek~is en liB. ek~C>. Mallonga
~o (pf): tiu saüco postulas nur ek~on ; ek^o de V
sango7 , de malbona humoro.

bolard/o!/ Fera paliso sur kajmuro, uzata por
alligi sipon. — bito.

bold/o ^ G. (Peumus, sin. Boldeo, el Monimia-
ceae ) de nur unu sp. (F. boldus) el Cilio, dioika arbo
kun selo uzata por tinkturo, kun daü raj, kontraüe
duopaj folioj, enhavantaj esencon k aliajn substanc-
ojn (i.a. ~inon) uzatajn por medikamentoj tradicie
hepatkuracaj, k kun fruktoj (drupoj) karnaj, dolcaj,
mangeblaj. /^ino. Alkaloido de la folioj de ~o.

a

boldo : a) tigo ;
b) folio; c) floro.

boler/o } Hispana danco, k melodio, laü kiu gi
estas dancata.

bolet/o 4^ 1 ( vs) Ciu fungo el ~acoj kun
ombrelforma, tubohava bazidiujo mola k kaduka,
manginda ce pluraj sp-oj, iom venena ce aliaj. SIN.
tubofungo; precipaj sp-oj: flava ~o ( Suilliüs
luteus ) , mangebla , kun viskoza capelo. SIN .
buterfungo;,nobla ~0 {Boletus edulis ), manginda;
satana { B. satanas ), ne tre venena. 2 (ss) G.
{ Boletus el ~acoj) kosmopoî ita de c. 130 sp-oj.~acoj. Kosmopoî ita fam. { Boletaceae el bazidi-
fungoj), de pli ol 300 sp-oj, ampleksanta la ~ojn /.

bolid/o X Ciela korpo, kiu , trairante la
atmosferon, postlasas ege luman trenajon k kelka-
foje falas sur Teron. vw aerolito, meteoro.
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Bolivi80. Regno en S Ameriko (Sukro).
bolometr/o 1 Aparato por mezuri temperatur-

ojn, bazita sur elektromova forto ce kontaktloko de
du metaloj. 2 Varmoelektra mezuriio, uzata en
alternkurentaj mezurpontoj, por mezuri ekstreme
malfortajn kurent-intensojn de altfrekvenco.

bolsevism/o Ji Politika tendenco, naskiginta en
la rusa socialdemokrata partio sub la influo de
Lenino k konkerinta la statan potencon en Rusio
dum la jaro 1917; gi celis la starigon de proletara
diktatoreco k organizadon de internacia revolucia
movado per marksismo kiel doktrina bazo k per
soldateca disciplino de la partianoj. car stalinismo.

bolsevist/o. Adepto de bolsevismo.
bolt/oz O Kunfiksilo, konsistanta el sraübo kun

kapo k sraübingo: estas clifinita per formo de la
kapo ( generale sesangulsekca ) , diametro, longo de
la stango, longo de la kanelita porto k forma de la
sraübingo', ~o utilas por kunfiksi du pecojn ,
rairatajn k premitajn intersraübkapo k sraübingo.
cse dubelo, kejlo, najlo. pivoto, sraübo, stifto. (tr)
Kunfiksi per ~o(j). ^ilo. Stala levilo, provizita per
du makzeloj au sesangula kavo por turni ~on :
plata , reguligebla , tuba , pipforma , okulforma ,
klikhava SiN . ^oturnilo. RIM. : Ne uzi
sraü bslosiio en la senco de ^ilo. mal ~ i .
Malmunti , forigante la ~ojn : mal~i bronzan
statuon, masinsoklon.

tropika Malnova Mondo, el kiuj kapok~0 ( B.
ceiba ) produktas specon de kapoko (hinda kapoko).
nsr ceibo.

bombard1! (tr ) 1 *6 Daü re ataki celon per
obusoj. 2 > -̂ Bombadi. 3 (f) Estigi konstantan
densan eligadon de rapidaj atomoj. 4 (f ) Ripete
senpaciencige direkti postulojn al iu : ~i iun per
leteroj; de multaj flankoj oni jam de longe ~as min,
ke mi prezentu ian projekton de organizacioz; sub
la konstanta ~ado de tiuj personoj, kiuj postulis
sangojn, mi fine cedis7.

bombasf^O. Svelparolo, tropompeco, trogrand-
igo en la parolo. tw emfazo, fanfaroni , parado,
patoso.

bombicil/o b G. (Bombycilla) de birdoj el la
ordo de paseroformaj birdoj, kun silkeca plumaro
tre belkolora. SIN. silkvostuio.

bombiks/Oz b Noktpapilio (unuspecia g. Bom-
byx mori), ne plu konata sovaga, versajne origina el
Cinio, kie gi estas bredata, jam de 2600 j aK, por
silkraüpo, kiu sin nutras per folioj de blanka moruso
k produktas kokonon, el kiu oni fabrikas silkon. -4

ailanto.
bomben/o b G. (Bombina, sin. Bombinator) de

malgrandaj Eü ropaj anuroj kun okulfrape kolora
ventro k grandaj verukoj en la dorsa haüto, i.a.:
flavventra ~o ( B. bombina ), rugventra ~o ( B.
variegata ).

bombinator/o (ark.) = bombeno.
bombon/o. Sukerajeto, kiun oni suças au

krakigas: coko/ada ~o, gum~o, ~o farcita (per
marmelado ). H®1 dropso, pralino. ^lljo. Eleganta
skatoieto por teni ~ojn . karamel'̂ O. ~o el
karamelo k lakto.

bon/a 1 (io) Posedanta ciujn ecojn de sia
speco; plene taüga por la destinita uzo: aparato,
stofo, sipo7, glavo, dormiloz; si metis sur sin sian
plej ~an vestonz; ~a ordo7 , memoro7 , dormo7,

bomb2o 1 ** Eksploda metala globo au j komenco7 , kalkulo7 ; ~a stilo ; kio mia, tio ~az ;
konuspinta cilindro, jetata de aviadilo, au pafata de ; (ironie) fari al in ~an lavon7 ; ~a puno por mal~a
specialaj kanonoj: brul~o. flam~o (por bruligi j peno7. 2 (iu) Posedanta la gustajn kapablojn, aganta
domojn ks) ; flug ~o ( kutime mempropulsa k i konforme al la reguloj de sia metio, stato: ~a civit-
provizita per aloj ) ; fum~o; prokrasta ~o ; submara j ano, casisto7, mastrino7, laboristo, pastro, verkisto',
~o (eksplodanta sub la marsuifaco).
r^okanono, ~orako, ~otruo. 2 Similforma objekto:

kalorimetria ~o ; Y glaciaj~o; ® vulkana ~o
(lafa bloko rond-, pir- au spinilforma, de c. 1 dm3

gis kelkaj m \ eljelita el vulkano k falinta teren).
fisia ~0 = atonwo. (tr) jeti ~ojn sur: ili ~/,v la stato7', ~an tagon, vojagon! ; estas fremdlando,
stacidomon. ^ado. Ago ~i: la ~ado daüris du
horojn. bonibardi. atorrwo. Disatomiganta ~o.
hidrogerwo (au H-/̂ o). Fuzia ~o, eksplodigata
de fisio. tapis~ado. Intensa ~ado sur urbon,
regionon ks. urani~o (au U-~o). ~o, konsistanta
el hidrogena ~o kun selo el ordinara uranio,
fisiigata de la interna hidrogen~o.

Bombaj/o. La plej granda havenurbo en Hindio
k cefurbo de Maharastro (72°54’E, 18°55’ N ).

bombak/o ^ G. ( Bombax el ~acoj) de arboj
kun mane kunmetaj, 3-9-folieraj folioj k kun
fruktoj, kies interna flanko produktas kotonecajn
harojn , cirkaüantajn la semojn ; c. 20 sp-oj el la

bolus/o -"P. 1 (ark . ) Argilo rugkolorigita de
feroksido, pasintece uzata kiel kuracilo sub formo
de buletoj: armena ~o. 2 (ark.) Granda ovoida
pilolo, pli ol 0,5 g peza. ir^ granolo, pilolo. 3 Cia
medikamento, uzata amaskvante en unu fojo per ciu
enirvojo. nutraj~Q ÿ Parto de macita nulrajo, en
formo de 2 , jus glutita en la ezofagon. SIN.
glutbulo.

Bomarse/o. Franca dramaturgo ( P. de
Beaumarchais, 1732-1799).

~aviadilo. j hundo ~a por caso ; cevalo ; U estas ~a por
nenio. 3 (io) Haviganta kontentigon, profiton;
favora: ~a vetero7 , caso7 , efiko7, ideo7, famo1,
fino7. akiro7, metio7, humoro7\ kion ~an alportis
la Ugo?7', deziri al iu cion ~an7 ; si vivis en ~a

sed aliaj tie logu7; fremda mango havas ~an gust-
on7. 4 (iu) Prêta doni helpon; sentanta kompaton;
penanta feiieigi: najbaro7 , frato7', angeloz;
la Dio7 ; trovigas ~aj homoj en la mondo7', lia
~a genio; (analoge) koro. ~aj sentoj; esti ~aal
iu , kontraü iu ; estu tiel k diru [ ...]. 5 (iu, io)
Konforma al la moralaj postuloj de difinita socio:
~aj infanoj gepatrojn felicigas7 ; favorkoreco estas
ce tiuj. kiuj havas ~ajn intencojnx ; ~ajn morojn k
scion instruu al nix. ~e 1 En ~a maniero: ~e
labori ; ~e fan al iu; ~e scii7, memori7, veturiz,
agi7, aspektiz, balai7 ; kiu ~e sidas, tiu lokon ne
sangu7 ; pli ~e (préféré) fleksigi , ol rompigi7. 2
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Konsentite: nu, iru7 ; ~e , ~e, ni vidos7; nu , j
~e , mi nenion faros a! vi!7. 3 Adv. uzata kiel
aproba takso de tasko: ciuj, kiuj havis la noton «tre
~e» ait «~ege», ricevis [ ... ], sed tiuj, kiuj havis
«nieze ~e» au «ne tute ~e» devis [...]z. ~e estas.
Estas profito en tio. ~e al ni estas, ke vi alvenisz;
estus ~e, se en ciuj urhoj estus kreitaj rondetoj por
kune labori7 ; ne estas ~e, ke la homo estu solax ;
estos ~e, ke unit homo mortu por la popoloH ; plej
~e estos, se vi gin forgesosz. ~0 1 Tio, kio estas
~a, rigardata en abstrakta, absoluta maniero: ekkon-
ado de la belo, veto k ~o7 ; la arbo de sciado pri
~o k mal~ox. 2 Avantago, profito, utilo: la homoj
sencese celadas al sia ~o7 ; tio estas tre grava pot-
la ~o de nia aferoz; por via ~o vin regalas
bastono7; oferi ion al la komuna ~o7. 3 Helpo,
'•'Taro: plej kruela estas redono por farita ~o7 ;
maison oni memori ne cesas , ~on oni baldad
forgesas7. 4 ~ajo 2: cia dono estas ~o7 ; ~o
posedata ne estas satataz; tro da ne turment-
as7 ; kiu laboron évitas, ~on ne vidas7 ; dum la
homoj, kiuj okupas sin je sensencajo en modo, giias
ciujn ~ojn de la vivo [.. . ] z. /̂ ajo 1 Sensebla
manifestigo de ~o: la ~ajo en tio estas, ke [... ] z;
liajn ~ajojn ni rekompencis per ~aj ajojK . 2
Havajo, valorajo: denove plenigos niaj urboj
per~ajox. ~eco. Eco de tio, kio estas ~a: Hi ne
volas atendi , gis ilia ellaborota lingvo venkos per
sia ~ecoz; havu la ~econ alporti [ ...]7 ; M. per la
~eco de la koro divertis la novan embarasonz; en
sia brust’ ~eco ( indulgo) mia naskas deziron
arogantanz; atesto pri la kvanto da ~eco k kompat-
emeco troviganta en lia koro7 ; multaj homoj
proklamas pri sia ecox ( virto). ~ega. Aparté,
ekstreme ~a: tio estas ~ega solvo; ~ege respondi.
~igî. Fari ~a : homoj k cevaloj kusis enterigitaj k
~igis (grasigis) la teronz; ciun fojon, antaü ol mi
ilin (versajojn) presas, mi ilin devas iom ~igiz; la
lango de saguloj ~igas (agrabiigas) la instruonx ;
mi esperas, ke la tempo cion ~igosz (arangos); cio
r^igebla estos ~igata per la konsiloj de la mondo7 ;
la detaloj estas facile ~igeblaj per la decidoj de la
societo7. Avlllo 1 Afabla, senmalica homo: la ~ulo
ridetis al la knabo k donis al li moneron. 2 Virtuio:
~ulo akiras favoron de la Eternulox. mal̂ a 1
(io) Ne havanta la ecojn necesajn por kontentiga
uzado: mal^-a aero7 (haladza), monero (falsa).
nutrajo, ovo7 (putra), vesto7 (eluzita), rado, plumo,
vojo7, veturilo, cevalo. aca, difekti, senvalora. 2
( iu ) Ne posedanta la gustajn kapablojn, por
kontentige fari sian taskon: mal~a laboristo, rego, !

pafisto, mastro, lernanto; mal~a poeto7, aktoro7 ;
(analoge) mal~a pagantoz. US’ fusa, malvirta. 3
(io) Haviganta malprofiton, cagrenon, doloron:
mal~a herbo, vetero, tago; mal^a konsilo, novajo,
sanco, gusto, famo, serco; vidi en ciu afero nur la
mal~an flankon7 ; havi mal~ajn okulojn, krurojn,
mal~an stomakon ; mortintoj al neniu faras ion
mal^an7 ; vi havos tre mal~an finon, kiel ciuj aliaj7
(mortos). 4 (iu) Ema suferigi aliajn, malica: mal^a,
kruela sorcistino7; mal~a virino diablon superasz;
mal~aj infanoj amas turmenti bestojn7 ; la mal~a
knabo! tiele pafi sur la maljunan poeton, kiu tiel
afable akceptis lin!7 ; mal~a kamarado ; mal~a
spiritoB (diablo), (analoge) mal~aj pensoj k avidojz;
mal~a vivo, ago, ekzemplo7 ; mal^aj moroj7, trajtoj
de karaktero7. RIM . bon k malbon estas ofte uzataj
pref-e: ~gusta, ~havo, ~trovo, ~fari, ~voli ktp;
mal~fara, mal~gusta, mal^intenca, mal~sona,
malr^ odoro , mal^agi , mal~uzi ktp. eg" mis.
mal~o 1 Tio, kio estas mal~a en si mem: donu al
via servanto koron, kiu povoscius distingi inter ^o k
mal~o7 -, ankaü en ni estas ne malmulte da
mal~oB. 2 Mal~a afero, ago: nur vivantaj mal~aj
homoj faras al ni maison7 ; grandaj mal~oj—
grandaj rimedpj7 ; el du mal^oj pli malgrandan
elektuz; kie juron vi aüdas, maison suspektu7.

mal~eco. Eco de io au iu mal^a: la mal^eco de
lia stilo estas neimagebla; vidi, kiel granda estos la
mal^eco de tiu ci knabino7. mal^igi. Fari
mal~a: oni tiel malhelpis al mi , ke mi mal^igis
mian tutan laboron7 ; tro mutte da salo mal~igas la
mangon7; ec plej bonan sipon ma(~igas la ventoj7 ;
infanon mal~igas ne petolado, sed mal^a
kamarado7. mal/^ulo. Maliculo, malvirtulo. ne â.
Ne donanta la atenditan kontenligon au profiton: Hi
povas sangi cion , kion ili trovas ne~a7 ; tie ci
mal^e , tie ne~e7 (situacio sen eliro). pli~eco.
Supereco: la grandega pli^eco de [la] lingvo antaü
Volapük7. pli~igi. Fari pii ~a: ec se efektive aperus
la neceseco pli^ igi E-on pli^igi la sorton de
la kamparanojB; pli~igoj ne povus esti farataj tiel
facile , kiel gi sajnas leorie7 ; la pli^ igistojz
(reformistoj). re îgl. Meti denove en ~an staton:
rc~igi difektitan horlogon ; ili ne volis re~igi
kanalonB ; re~igieraronz. && regustigi , ripari.

Bonaer/o. Cefurbo de Argentino (58°22’U,

34°36’S).
Bonapart/o Familia nomo ( Buonaparte), i.a. j{

de du francaj imperiestroj. irg" Napoleono. ~isto.
Partiano de la Napoleonidoj.

Bonaventur/o. Vira nomo.
j bonazl/o b Sp. ( Bonasa bonasia, sin. Tetrastes

2 } b.) de birdo el la ordo de gaiinoformaj, fam. de
! tetraonedoj, relative malgranda, griza k rustbruna; la

virbirdo havas etan tufon sur la kapo; tre bongusta
kamo. lagop(od )o, tetro, tetraono, urogalo.

boned/o vL Aldona vélo, etendebla sub au prêter
pli granda vélo.

Bonesper/a. Nomepiteto de la plej S kabo de
\ Afriko (18°30’E, 34°22’S).

; Bonesper/o. Cefurbo de Gronlando (45°U,

1 f
£

I te 'V- r

& | 70°N).1) bolto. 2) bonazio.
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bong/oj } Latin-Amerika perkutinstrumento,
konsistanta el du etaj tamburoj kunmuntitaj.

Bonifac/o. Vira nomo.
bonif îk/o Ekstra profito (mono, poentoj

ks ) atribuata ekster la kondicoj de kontrakto,
regularo, negoco ktp.

bonit/o b Kn de diversaj, ne tre grandaj sp-oj de
fisoj el la fam. de skombredoj.

Bonn/o. Cefurbo de FRG dum la periodo 1949-
1991 k sidejo de ties parlamento k registaro gis
1999 (7°04’E, 50°45,N).

bonsaj/o Arbo nanigita per tajlo de la radikoj
k sosoj k ligado de la tigoj.

bont/o >^- Manovro, en kiu aviadilo faras la
unuan duonon de inversa lopo, k en tiu renversita
pozicio reatingas norman flugon per duonruligo uü
plia lopo en kontraua direkto.

bonz/o (evi) Budhana pastro. vw biksuo, lamao,
sramano.

bop/o }. Jaza skolo, aperinta c. 1945,
karakterizata de kapricaj frazoj, disonancaj akordoj
k kompleksa ritmo.

bops/o b Fiso (unuspecia g. Boops hoops) el la
ordo de perkoformaj, kun grandaj okuloj k j kiel katalizanto en polimerado. 2 Nemetalo, uzata
malgranda buso, manganta akvo-végétajojn, vivanta | precipe en farmacio. -4 ~otartrato . ~ano.

ohidrogeno, BH3. ~ato. Salo de ~ata acido,
© bor/i (tr) O Fari truon ordinare cilindran en H 3 B03. tetra^ato, Saio de tetra~ata acido,

malmola materialo per frapata au turnata ilo: ~/ ion, H 2B40?. fluor^ato. Salo de fluor~ata acido,
truon en io\ tiu ilo ne povos ~i betonon; ~i putonx ; HBF4.
(analoge) guto malgranda, sed stonon gi ~asz; (0
eterna vico da aütoj ~as sian vojon tra la moviganta
kaoso; ~anta doloro, use spill.-4 ~specimeno. RIM.
La objekto de bori povas esti la ajo ~ata (~i
tabulon) ad la rezulto de la ~ado (~a truon). ~ajO. regiono k Azio, i.a. la oficina ~0 ( B. officinalis),
Truo ~ita. ^i!o 1 Mana aparato, kiu ~as, turnante | unujara herbo, kies floroj (cielbiuaj) k semoj (el kiuj
~pinton: elektra ~ilo (movata per elektra motoro); . j oni ekstraktas oleon) estas medicine uzataj. '“«'acoj

Fam. (Boraginaceae) de dukotiledonaj plantoj—
plejparte herboj, sed ankau arboj, arbustoj k
lianoj—generale haraj, kun floroj cume arigintaj,
unuope konsistantaj el 5 sepaloj, 5 kunigintaj
petaloj, 5 stamenoj k 2 karpeloj, k kun fruktoj
akenecaj (4-nukulaj) , pli malofte drupecaj au
kapsulecaj; c. 2 300 sp-oj el 130 g-oj, i.a. ~o,
ankuzo, ekio, heliotropo, miozoto, pulmonariok
simfito.

boraks/o 0 Mineralo, blanka, monoklina
borkombinajo, Na2B4C)7, 10 H20.'

borborigm/o ÿ f Bruo, estigata de la movigo
de gasoj k likvoj en la stomako k intestoj.

bord/o. Strio de tero, tusanta etendajon da
akvo: de rivero7, lago, maro\ domo ce la ~ode
Nifo7 ; pecoj de la siprompitajo alnagis al la ~ol\
sahlay .klifa , rifa ~o ; ( f ) trovigi ce la ~o de

kubut~ilo, krank^ilo, klik~ilo. 2 ~pinto. ~iletO.
Malgranda ~ilo, ordinare sraübpinta, per kiu oni
~as truetojn en ligno, por faciligi la enmeton de
najlo au sraübo. ~masino. Masino, uzata por fari
rondajn truojn en laborpecoj. ^pinto. Cefa fina
akcesorajo de -̂ ilo, intersangebla laü la diametro de
la truo au la materialo borota : helice cilindra
opinio, duedre tranca ~pinto, beton~pinto. traM.
~i truon tra la tuta dikeco gis transe: tra~i monton
(—4 tuneto); ec guto malgranda, /constante frapante,
traças la monton granitan7; (f ) tra~i al iu la
orelojn B; siaj okuloj havis hrilon akran k
traçantan7-, en la nokto miaj ostoj tra~igas en mix.
martel~ilo. Elektra ~ilo, kiu per turnado frapas
por ~i stonon, betonon ks. neg^ulo. Nega galanto.
sraub î = sraübinigi. Storwulo. Kn de plantoj
kun radiko sajne traboranta rokon, precipe kritmo k
saksifrago. verm~ita (pp ligno) ~ita de vermoj.

(Dbor/oz ® 1 Elemento, B, atomnumero 5,
atommaso 10,81: ~a triklorido BClp, ~aj kombin-
ajoj estas industrie uzataj i.a.: karhido (CBJ
kiel anstatauajo de smirgo, ~a nitrido (BN) kiel
semikondukanto k luhrikanto, fluorido ( BF3)

en Mediteraneo k Atiantiko.

borag/o ^ G. { Borago el ~acoj) de unu- k plur-
jaraj, rigidharaj herboj kun integraj, alternaj folioj,
kun radformaj floroj k kun fruktoj unuope cirkaüitaj
de daü ra kaliko; 3 sp-oj el Europo, la Mediteranea

borago: a) tigo;
b) folio; c)
infloresko ; 6)
floro; d) sekcajo
de floro ; e)
pistilo. Ba (a-c)
k LMD (ô-d).

bori. 1-3) ~ilo. 1) kubut~ilo. 2) krank~ilo. 3)
elektra ~ilo. a) kubuto ; b) kliko; c) cuko; c)
martel-klusilo; d) aerumiloj; e) rapidum-sangilo;
f) saltilo; g) riglilo; g) nutrofadeno. 4) ^pintoj: a)
beton-~pinto; b) ligno—pinto; c) metal-~pinto. 5)
~ileto. 6) /N/masino.
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senfundafoB (ruinigo); sur la ~o de la morto vi bors/o £ (E3 1 Ejo, destinita por régulé

donas savon al la fremdulo7. *® kajo, plago.rando. okazantaj kunvenoj de komercistoj, makleristoj,- suifo. ~sipo. ~oj. Lando, kusanta apud akvaro: kasistoj ktp, kiuj tie vendas aü acetas neceestantajn
niaj faraonoj eternigis sian nomon gis la ~oj de objektojn, precipe valorpaperojn au krudmaterial-
EüfratoB. ( B) /̂ 0. j» ; Nomo de iuj landoj a ü ojn, je kurzo rezultanta el la proporcio de la postuloj
landopartoj: la Ebura (Vd Ebur~o) ); la Ora rilate al la proponoj: pri kotono, lano; ludi ce la
(hodiaü: Ganao), la Lazura (parto de la franca (spekulaeii); akcioj kvotataj ce la ^o. 2 Tiuj
Mediteranea ~o, 7°E, 43°30' N ) ; Oman~o ; vendoj au acetoj mem: la estas firma, malvigla.
Somali~o. (tr) Kusi ce la ~o de: la bieno ~is la m' merkato. ~a. Rilata al la ~o: tabelo, kurzo,
lagon. ~ano. Tiu, kiu logas ce la ~o de rivero ks. j operacio. îsto. Tiu, kiu profesie operacias ce ~o.
al~igi. Atingi la ~on , nagante aü sipirante. bilo~o. Speciala ~o, kie oni vendas k acetas
al~igejo. Loko taüga aü arangita por la aligo de bilojn. labor^o. Domo, en kiu la sindikatoj
boatoj, sipoj. super^igi. Elversigi super la ~o. organizas siajn kunvenojn, centrigas la metiajn
inundi. Ebur̂ O. Regno en U Afriko (Jamusukro). kursojn, siajn bibiiotekojn, informejojn ktp.
mar/vO 1 ~o de maro: en la urbon de la franca bos/o 1 jfi Elstarajo, kruda aü prilaborita, lasita
mar~o kunvenis homoj [ . . .]z; vento biovis de la sur la ekstera surfaco de ciu stono en muro, kiel
flanko de la hispana niar~oz ; tio estas la Irlanda re î iefa ornamo: rustika, vermosimila, diamantsimila
mar~oz; tre multe da greno, kiel la mar~a sablox. 2 ff Reliefa desegnajo aü figurajo. farita sur la
KS5 plago. — klifo, sero. 2 fy * La transiga zono fono de metalfolio aü de ledo per stampilo aü
inter la kontinenta k mara medioj, pli spéciale la cizelilo. ~i ( tr) 1 Prilabori (stonon) per ^o. 2
intertajda zono. mar~a. Rilata al mar~o: £> '*' Cizeli, estigante ~ojn sur la surfaco de metalo au
zonoj aü etagoj supermar^a (super la nivelo de la ledo. ~ajO ift Muro, fasado ks, ornàmita per ~oj.
plej altaj tajdoj, sed elmetata al la marinfluo), bosanov/o }, Brazila dancmuziko, aperinta c.
mezmar~a (intertajda), inframar~a (inter la nivelo 1950, en kiu la fresa Jazo influas la manieron
de la plej ’ malaltaj tajdoj gis c. - 40 m ). es* interpreti la sambon.

boselaf /o b Granda, grizblua Hindia antilopo
bordel10. Domo, kie amorisl(in)oj akceptas la ( unuspecia g. Boselaphus tragocamelus ) , kies

klientojn. BS" malcastejo ; ( f ) Haoso, pelmelo, virbesto havas mallongàjn kornojn.
tohuvabohuo: Kia ~o!.^isto. Posedanto de ~o. bosk20 Belarangita arbareto en parko: (f )

border/l (tr) 1 Garni per ornamajo la randon kontraü suno birdoj per grena sin sirmas
de tuko, drapo, vesto ks: ~i kolumon per pelto. a g r a b l e m a s i v o. ^eto. Kelko da arboj en
cemizon per punto. cæ orli. 2 Garni la randon de io herbejo.
ajn, por gin plifortikigi : /-w reton per saura ; Bosni/o. Balkania regiono, parto de la regno
bedon, trotuaron per stonoj. ~o 1 Tio, kio ~as: ~o ~o-Hercegovino (Sarajevo). ^o-Hercegovino Z
el galono, rubando ; ~o el bukso cirkaü bedo ; ~on Regno en Balkanio (Sarajevo).
havis la aperturo ( de la tuniko ) , por ke gi ne I boson/o Partiklo kun entjera spino. isr
dissirigux ; (f) oni vidis la tutan rondan limon, kiel fermiono.
blue-grizan globon kun ora ~oz. 2 «S Larga strio, Bospor/o. Markolo de Konstantinopolo
situanta laülonge de la tuta sildrando, fusante gin. (29°05’E, 41°08’N).
Mta. Cirkaüigita per ~o 2.

Bordoz/o. Havenurbo en la N parto de
Akvitanio (0°34’U, 44°50’N). îo. Regiono cirkaü 42°22’ N).

bostrik/o 1 b G. ( Bostrychus) de koleopteroj,
borantaj galeriojn en la subselo de arboj, por lie
demeti siajn ovojn , k tial ka ü zantaj gravajn
damagojn al iuj arbospecioj. 2 = skorpioida cumo.

bosvel î/o ^ G. (Boswelia el burseracoj) de
boreal/az y» %, Rilata al la norda hemisfero, k balzamaj arboj kun nepare kunmetaj folioj k kun

precipe al giaj plej nordaj regionoj: poluso, floroj en ofte grandaj grapoloj; c. 20 sp-oj el la
sekaj partoj de Hindio, S Arabio k tropika Afriko;

boreli/o ^f G. ( Borrelia ) de spiroketoj, kiuj pluraj sp-oj (precipe B. carteri, B. frcreana k B.
estigas rekurantajn febrojn ( ~ozoj) ce mamuloj k sacra ) liveras rezinon (cs^ olibano), dum B. serrata
reptilioj, ekz. B. recurrentis aganto de la epidemia j estas ekspluatata por ligno uzata en carpentado k

fabrikado de lignokarbo.
bosman/o. Ano de nomada popolo en S Afriko.

bot/o. Alla leda piedvesto, kiu atingas gis
genuo a ü pli alte: fedaj , kaücukaj ~oj ; ~oj de
casisto, rajdisto. kloakisto; najbaro ne gemas, kiam

nin premasz; la afero ne marsas per sepmejlcij
Borome/o. Itala vira nomo. âj Insuloj Tri I ~oj (eksterordinare rapide). — ~otirilo. ^eto.

insuloj en la Majora Lago, famaj pro siaj gardenoj j Piedvesto meza inter ~o k suo iom superanta la
(B°32’E, 45°54’N).

apudmara, cemara.

boston/o } Speco de malrapida valso.
Boston/o. Cefurbo de Masacuseco (7 l °05’U,

~o, kun multaj vitejoj. osr ~a likvo, ~a vino.
bordun/o Plej basa sonorilo, kordo aü orgen-

tubo. (pp tono, kordo aü registre) La plej basa.
Bore/o O Helena dio de la norda vento. us3

Akvilono.

latitudo. c*r arkta , aüstrata.

rekuranta febro de homo.
born/o = klemo.
Borne/o. La plej granda el la Sundaj insuloj l

(117°10’E, 0°25’S). Brunejo, Indonezio , |
Malajzio. (b)^olo. Alkoholo, G|0H ,xO, el kamforo !
de ^o.

! maleolon. <N/ istO. Farislo de ~oj k aliaj pied-
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vestoj: ce ~i$to la suo estas ciam kun truoz. jungbruto; kelkaj rasoj estas senkornaj: mugas;
vad~oj. ~oj kun tre longaj kruringoj. por ebligi la ~o estas sankta por Hinduoj; jeti staras la ~oj
vadadon en marco, kloako ks. antaii la monta7, ( jen la maifacila punkto!); oni

botanik1o. Scienco pri la vegetajoj. SIN. plant- vokas la ~on ne festeni , sed treni 7 (servistoj
ologio. ~ i , ~umi ( ntr ) Kolekti k determini laboradu!). 2 b G. ( Bos ) de remacantaj parhufaj
plantojn. ^isto. Sciencisto pri ~o. SIN. plantologo. mamuloj, ordinate kun kavaj, glataj kornoj
paleo/vo. Vegetaja paleontologio. malantaûe sur la kapo. ese bizono, bubalo, gaüro,

botarg/o Y Ovoj de mediteraneaj fisoj, salitaj k kapro, okso, poefago, taüro. ^ajo Y Viando de
sunsekigitaj. tsrkaviaro. \ ~o: rostita ~afo (D^ bifsteko), boligita ~ajo kun

botaur/o b G. ( Botaurus ) de birdoj el la ordo de j kreno. ~aro. Grego da ~oj. 'vedoj b Fam.
pelikanoformaj, fam. de ardeedoj, kun mallonga j ( Bovidae ) el la ordo de parhufuloj, al kiuj apartenas
kolo portanta longajn, hirtajn plumojn malsupren- j i .a. ~o, antilopoj, bizono, bubalo, kapro, safo.
direktajn. ! ^ejo. Stalo por ~oj. ~idO. Ido de ~ino gis la

botel/o. Longa vazo kun mallarga kolo, el ! fino de gia unua jaro: rigardaci kiel ~ido7\ ~idon
vitro, metalo aü plasto: la ventro, la fundo de j mi atendis , infanon Dio sendis7 ; adori la oran
r̂ eto da siropo ; militira ~o ( lad^o) ; (analoge) j ~idon (la monon, lau Eliro, 32); Y ~ida eskalopo;
Lejdena ~o. use balono , flakono , karafo . — | stufita ~idajo. ~idino. Idino de ~ino de la fino de
~kukurbo. ^ego Y Vin~o, 1,5-litra, duoble pli gia unua jaro gis gia unua nasko. ~ino. Ino de
granda ol normala : ~ego da campano. ^/ Ujo. ~o: ec plej nigra ~ino donas lakton nur blankanz;
Vimenplekla au metala ujo por transport! ~ojn . ~inokula Hera (kun largaj, neprofundigitaj okuloj).
en~igi. Fluigi (ekz. vinon ) de barelo en ~ojn. ~inistO. Tiu, kiu prizorgas la ~inojn. ^isto. Tiu,
trans~igi. Versi de unu ~o en alian aü en karafon. kiu prizorgas la ~ojn. vs? vakero. (B)~isto >,

termo^o. Varmizola ~o, kun duoblaj parieloj, Boreala konstelacio ( Bootes ), entenanta Arkturon.
inter kiuj oni faris vakuon . S I N . varmo~o / . ^oviro 1 0 Taüro kun homa kapo, en Asirio. B®5

gaS'-'O. Fortika metala ~ego, entenanta Minotaüro, kerubo. 2 (evi) = vir~o. grunt^o b
kunpremitan gason, por mastruma, laboratoria au Sp. de bovo ( Bos grunniens ), granda longhara,
industria uzado: gas~o por kampa kuiraparato. vivanta precipe en Tibeto. gibo~0. Zebuo.
gut^eto. —•eto kun speciala kolo, por povi versi la mosko^o. Ovibovo. ovi~o b Sp. ( Ovibos
likvon pogute. lad^O. Soldata au sportista ~o el moschatus ) de Arkta mamulo el la ordo de
fera au aluminia lado. lav~o (£> Aparato , parhufuloj, Longhara, kun moska odoro. tsr bizono,
konsistanta el boteio k du tuboj, k uzata por tralikve bubalo. vir^o. Taüro. eksvir^o. Kastrita vir~o.
purigi gasfluon je nedezirata konsistajo. preirwo.
Plasta ~o, kiu premate eiigas likvon , uzata en
laboratorioj. SUC^O. ^o, kiun oni provizas per
cicumo, por sucigi infaneton. spruc^O. Dikvitra

boviste/o ^ G. ( Bovista el Likoperdacoj) de
bazidifungoj kun globforma, ferma bazidiujo tute
senpedunkla, kiu ce maturigo ellasas per apeksa
ostiolo la enhavon el bruna sporaro; tre disvastig-

~o fermita per valvo régala de levilo, por sprucigi | mta g. de 46 sp-oj. KST likoperdo, polvofungoj.
likvon sub gaspremo. varmewo 1 Termobotelo. 2
Kaücuka ujo, entenanta varmegan akvon, por
varmigi liton au homon. vin^o. Boteio por vino.

Botni/o N-Europa regiono, dividita inter Svedio
k Finnlando k situanta ce la ~a Golfo. ~a.

bovl80. Larga, duonsfera taso el ligno,
ceramikajo, plasto ks : ~o por supo , lakto ;
fingrolava ~o. taso. te~o. ~o por teo.

br! brr! Onomatopeo imitanta la tremon pro
frostigo au teruro: miIito, dum kiu oni ne lavas sin
tutajn monatojn por perei unu tagon... brr! R.

Brabant/o 1 j[ Duklando, situanta inter Mozo k
Skeldo, nun dividita inter Belgio k Nederlando. 2 I

neperfektaj fungoj kun unucelaj konidioj arigintaj ; C regiono de Belgio, cirkaü Bruselo, dividita en du
kvazaü en grapolojn; kosmopolita g. de c. 50 sp-oj, j provincojn : Flandra ~o k Valona ~o. Nord~0. S
e! kiuj pluraj gravaj parazitoj de semplantoj. SIN.
griza simo. cindra ~0. Plej ofta sp. de ~o ( B .

Nomepiteto de golfo norde de la Balta Maro (22°E,
•64°N).

botrit/o G. ( Botrytis ) de mikroskopaj

provinco de Nederlando (5°19’E, 5 l °4 l ’N).
bracelet20. Omamajo portata cirkaü manradiko,

brako, a ü maleolo. c®* brakringo. horlog^o.
botrop/o b G. ( Bothrops) de venenaj serpentoj, j Braceleto tenanta brakhorlogon.

vivantaj en tropika Ameriko, parencaj al krotalo, ; brac/o j[ Speco de pantalono, portata de Gaüloj,
kiuj havas largan kapon k prenvoston, k vivas sur j Germanoj k kelkaj Aziaj popoloj.

bradtkardi/o ïf Malrapideco de la kora pulsado.
botul/o 0 Sp. de klostridio ( Clostridium ! bradip/oz, bradipodo b G. ( Bradypus ) de S-

botulinum) de aernetolera eübakterio. ~ino f Ege \ Amerikaj mamuloj el la ordo de ksenartroj, kun tre
dangera toksino de ~o, kelkfoje troviganta en j longaj membroj, trifingraj k fortaj ungegoj, kiuj viv-
konservajoj, medicine uzata kontraü muskolaj | as pendante k malrapide grimpante sub arbobrancoj.
spasmoj pro gia paralizanta efiko. ~ismo. Grava j ^edoj. Fam. ( Bradypodidae ) de ksenartroj, al kiu
toksigo, ka ü zata de la engluto de ~ino k | apartenas ~o k unaüo.
manifestiganta i.a. per paralizoj iufoje mortigaj.

bov/o 1 Granda dombesto, kies ino liveras
lakton, k kies kastrita virseksulo estas uzata kiel ; ligno- aü karbo-pecoj ne plu jetas flamon. 2 Tiaj

cinerea ).

arboj k arbustoj.

bradipepsi/O f Malrapida k malfacila digesto.
brag/o 1 Ardaj karbetoj restantaj, post kiam la
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brakicefal/o ¥ Largkraniulo.
brakin/o b G. (Brachynus) de koleopteroj, kiuj

kontra ü malamiko krake eligas nubeton da
malbonodora gaso. icr bombardskarabo.

brakiopod/oj b Filumo (Brachiopoda ) de
senvertebraj animaloj, similaj al duvalvuloj, sed kun
dorsa k ventra valvoj k kun longaj «brakoj» ce la
buso; vivas sur la marfundo.

samaj karbetoj, estingitaj antaü forkonsumigo, k
uzataj au kiel bruligajo, au kiel elektrodo. ~ujo.
Metala cilindra ajura ujo, por teni ardantajn ~ojn k
servi kiel hejtilo.

Brahm/o <t> La kosma unuecprincipo, pri kiu
spekulativas la Upanisadoj.

Brahma/o 0 En la hindua diotriopo, la krea
eternulo, kiu iniciatas ciun ciklon post la malkreo
fare de Sivo.

Brahmo/o 0 Monoteisto, apartenanta al la
bengala hinduismoreforma movado, fondita en la
frua 19a je surbaze de kritika relego de la Upanisadoj.

brahin/o = brakino.
brahiur/oz = krabo.
© brajl/i ( tr) © Kuntiri velon gis la jardo au

masto. ~ilo. Snurego por ~i: angula, meza, flanka
~ilo. cwferli.

© brajl/o. Speciala skribo por la blinduloj,
konsistanta el difinitaj arangoj de elstaraj punktoj:
skribi ~a eldono.

Brajt/a Y Nomepiteto de malsano, kronika
nefrito.

brak/o 1 ¥ (brachium ) Parto de la supra (au
antaüa) membro de homo k simio, de la sultro gis la
kubuto. — humero. 2 Tuto de la supra (au
antaüa) membro de homo k simio: levi la ~on ;
parti ion sub la ~oz; preni iun je la ~oz\ prezenti
la r^on al virino; si pasis sub la ~6» de sia edzoz; iri
~o en ~oz (p, f: en plena akordo); parti ion en la en la hindua socio: lia vizago estas pala, li estas
~ojz; si prenis la infanon en siajn ~ojnz; ricevi iun vera ~ismo. La hindua kodaro tia, kia gin
kun etenditaj ~oj ( bonvene). 3 Tiu membro, prezentas, avantage al si , la ~aj aütoroj.
rigardata kiel simbolo de forto: la stonisto rompas
al si la rsjon (de lacigo), por plenigi la ventron B; li
estas forta en bataloz; Mi rompos vian ~on, ke
ne estos maljunulo en via domo x ; super kiu
malkasigis la ~o de la Eternulo?x. fcr mono. 5 (f)
Parto de objekto, kiu etendigas flanke de gi, kiel
~o: r^o de cirkelo, gruo, lustra, levilo, apogsego; la
sep~a temp!a kandelabroz\ ~o de rivero. asr
branco. ~oj. La spaco inter tiuj du membroj,
rigardata kiel simbolo de amoro: (si estis) bela
statua, kiu riccvis vivon en tniaj ~ojz\ Hi ekdormis
kun virinoj ce (a ~o/

' B; el miaj ~oj si saltadis rekte
en la konfesejon; si jetis la fî linon en la ~ojn de
rica bankieroB. ^a. Rilata al ~o(j): arterio,
plekso, ~a muskolo (kiu fleksas la antau~on al la
~o) ( M . braehialis ), ~umi (tr) Premi en siaj ~oj:
~umi malamikon, sed nur por lin sufoki! ; per ardaj
cenoj ligu nin ~itmo! K . vsr cirkaiipreni. ~faldo.
Tiu loko, kie la antau~o faldigas al la ~o. BW
kubuto. anta ü~o V Parto de la supra homa
membro, de la kubuto gis la mano. IGT radiuso, |
ulno. en~igi. ~umi: kial vi volas f ...] en~igi
(virinon ) ne apartétumtan al vi? x. sub^O. Akselo.
apog~0. Tiu parto de sego, sur kiu sin apogas la
~oj: li metis la libron sur la largan apog~on de la j SIN. ~a 2. ~orica. Havanta multajn ~ojn: arbojsegoz. kruc^O 4- Transversa tenilo , fiksita j altaj k ~oricajB. de~igi. Disirigi ~on de io:
konzole ce flanko de fosto de supertera lineo, por j de~igi draton disde la cirkvito. dis^igi. Apartigi
teni izolilojn. Iev~0 (de forto rilate al rotacicentro) j kiel ~o: la vojo al N , tie ci dis~igas de la cefa

La distanco inter la apogpunkto de levilo k tiu ! soseo. kelka~a, plura~a, multa~a, sert /va.
punkto, kie agas la koncerna mekanika forto. car Havanta kelkajn, plurajn, multajn au neniun ~o(j)n.

sen~igi. Dehaki ciujn ~ojn de arbo. palmo^o

brakiopodo.

brakte/o 4(* Folio, aksele de kiu formigas floro,
infloresko au alia ~o: skvameca, membraneca,
verda , petaleca la ~oj de la involukro de
artisoko estas mangebiaj. ~etO. Duavica ~o.
© bram/o b Sp. ( Abramis brama) de granda fiso
el la ordo de ciprinoformaj, fam. de ciprinedoj,
distingebla disde albumo pro malpli longa malsupra
makzelo k alta. pli granda korpo.

©bram/o. © Cio, kio estas rigita supre de topo.
«N/ masto. La supra peco de la tripecaj mastoj.
~velo. Ciu el la veloj rigitaj al ~masto.

Bram/o Vd Brahmo, Brahmao.
braman20 0 Ano de la plej supera, pastra kasto

Bramaputr/o. Granda rivero en Tibeto k Hindio
(89°46’E, 23°48’N).

bran/o. Grenselo, apartigita je la faruno post la
muelado: sen~igita riza\ se vi sidos en ~oj, vin
mangos la porkojz. ^pano. Speciala pano, en kiu
oni konservis la ~on pro giaj vitaminoj.

branc/o 1 4g Tigo, kreskanta el alia tigo au el
trunko: la ~oj de la pomarbo fleksigis sub la
fruktajz; se la arbo falls, ciu ~on derompas7-. câ3

bastono, soso, tigo. vergo. — stiki. 2 Io. kio dispart-
igas el la cefparto, kiel ~o el trunko: la ~oj de
montaroB ( tsr ceno ) , de fervojo ; tri ~oj de la
kandelabro el unuflanko k tri ~oj el la aliaz; ~o de
cirkelo (ciu el la du cirkelstangetoj); ~oj de familio
(eligintaj el komuna trunko). c®’ alo, brako, flugilo.
3 (f) Dividajo, fako: la diversaj ~oj de sciencaz, de
la komcrco. 4 4^ Parto de cirkvito, en kiu ciuj
elementoj estas strikte sérié konektitaj: paralela
(SIN. derivajo 3). 5S Dosierujo. ^a 1 Rilata al ~o.
2 ~ohava. ^ajo. Io, konsistanta el ~oj. ^aro.Tuto
de la ~oj de arbo. ^eto. Malgranda ~o: ~eto de
olivarbo; (f) ¥ ^eto de nervo, de angio. ^etajo.
Iom da mortintaj ~etoj, por ekbruligi fajron ktp.
~idoz. Soso. ^ohava. Havanta ~ojn; dis~iginta.

momanto.
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Vd palmo. tubcwo. Kroma tubo, eliranta el la cefa
tubo. vinber^o Vd vino, volvcwo. ~o de iuj horduloj el la subfilumo de senkraniuloj, kiuj
plantoj, kiuj nature volvigas cirkaü apudaj objektoj: aspektas kiel malgrandaj, blankaj fisoj, sed posedas
gi elkreskigis volvo^ojn7 (Z. uzas sinonime ankaü nur hordon, ne spinon aü skeleton; vivas en

submara sablo proksime al la bordo; parenca al la
brand/o. Alkohola trinkajo, farita per distilado ! prauloj de la vertebruloj. SIN. amfiokso.

bras/oz .X, Snuro fiksita ce la pinto de jardo ail

brankiostom/o b G. ( Branchiostoma) de

volvotrunko). ns* volvotigo.

de alkoholhava likvo (ekz. vino) aü de fefmentintaj
greno, fruktoj k.a.: angla , rusa ~o: ceriz~o (c^3 | gafo, por gustigi gin. >vi ( tr) Gustigi aü arangi
kirso), gren^o. pruno^o (KS" slivovico), terpom~o; I (velojn) laü la vento.
juniper~o ( vst gino J ) , karvi~o (~o aromigita
per ... ) : fajna ~o: ~ejo (BS* drinkejo);~ofarejo. nsr
bitero.

brasik/o 1 G. ( Brassica el ~acoj) de unu-,
du- k plur-jaraj herboj, kun floroj generale flav*

petalaj, kun preskaü cilindra ovario apenaû pli dika
Brandenburg/o. E-Germania urbo (12°33’E, ol la mallonga stiiuso, k kun longaj, bekohavaj

52°25’N). ~a. Rilata al ~o aü ~ io; la ~aj silikvoj enhavantaj tondajn semojn po pluraj; c. 35
koncertoj de Baho. ~io. Historia regiono de E sp-oj el Eüropo, Azio k la Mediteraneauegiono,
Germanio, nun unu el la landoj de ERG (Polsdaino). kelkaj kultivataj kiel legomoj au por oleo: legoma

brank/o b Spirorgano de bestoj vivantaj en ~o (B. oleracea ), nigra ~o ( B. nigra ), napo-~o ( B.
akvo, ekz. de la fisoj k krustacoj. ~llloj. Artropodoj j napas ), rapo-~d ( B. rapa ). usr sinapo. 2 ,0 Ciu
spirantaj per ~oj. lamerwuloj (ark.) = duvalvuloj. j foii-, flor- au tig-legomo aü furagplanto el la multaj

brankard/o. Portilo por malsanuloj, vunditoj. | kf-oj de la legoma ~o aü de orientaj kf-oj de la
tenata de du homoj. /^isto.Tiu,kiu portas ~on. rapo-~o. KT napo, rapo. acida Y Dispecigita

brankiopod/oj b Subklaso (.Branchiopoda) de j blanka ~o, fermentigita. ' «sr saürkraüto. blanka
krustacoj, ampleksanta dafniojn k kelkajn aliajn tre ! : (kn) Kf. de la kapo~o kun blanka kapo.
maigrandajn krustacojn. Brusela ~o ^ (kn) Kf. de la legoma (B.

brasiko. 1) Brusela ~o; 2) Cinia ~o; 3) Italia ~o (SIN. brokolo): branca kf.; 4) krispa ~o (SIN. sabeliko); 5)
Pekina ~o; 6) Savoja ~o; 7) arbo~o; 8) flor~o; 9) kapo~o globa; 10) kapo~o korforma; 11) medol~o;
12) palmo~o; 13) tigo~o. VA.
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oleracea gr. Gemmifera ) kun longa tigo portanta
multajn, preskaü globformajn burgonojn,̂ kapetojn
utiligatajn kiel legomon. SIN. burgon~o. Cinia ~0
4^ /0 (kn) Kf. de la rapo-~o (B. rapa gr. Chinensis )
hejma en Cinio, jam de longe kultivata ankaü en
subtropikaj regionoj, kun folioj ne formantaj kapon,
mangataj kiel legomo. Italia ~0. Brokolo. krispa

yJ (kn) Kf. de la senkapa ~o, foli~o kun
krispaj folioj, uzata kiel legomo au por ornamo. SIN.
sabeliko. eæ ornama ~o, senkapa iegoma
4* Sp. de ~o { B. oleracea) el marborda Eüropo,
unu- au du-, kelkfoje plur-jara, multaforma, gardene
kultivata. oar brokolo, Brusela ~o, krispa ~o,
Savoja r^o, senkapa ~o, flor~o, kapo~o, tigo~o.
nigra ~0 4 Sp. de ~o ( B . nigra) el Eü ropo k
Azio, unujara, malmulte kultivata, kun semoj uzataj
por produktado de mangoleo. ornama ~o yJ (kn)
Kf. de krispa ^o kun rugaj, buntaj, pli-malpli
entrancaj folioj, uzata por ornamo. Pekina 4*

mallonga karneca tigo tuberiganta iom super la
grundo, mangata kiel legomo.

Bratislav/o. Cefurbo de Slovakio (17°2’E,
48°2’N).

brav/a 1 Brile lerta, fidinde sperta, montranta
valoran kompetentecon : vi elserc.u homojn ~ajn,
timantajn Dion, veramajn, neprofitamajn k starigu
ilin super la popolox; se li estos homo ~a, tiam ec
unu el liaj haro) ne falos teren. sed se en li trovigos
malbono, tiam li mortosx\ vi estas homo ,
praktika homo, sed pri poezio vi komprenas ne pli
ol ci tiu tinoz\ via filo sin tenis kiel batalistoz;
dankon al ~a svisa lando por la gastameco, kiun gi
montris al nia kongresô7-; tiu ci ~a arkajo cielaz\
(ironie) konscienco—ho, jes, certe, ~a cifonfiguro,
por fortimigi paserojn decerizarbo!7. csr. bona,
taüga. 2 Virta, bonkonduta, honesta: multaj virino)
estas r^aj , sed vi saperas ciujnx; virino estas
krono por sia edzox; elsaltu , estu knabo k helpu

yù (kn) Kf. de rapo-~o ( B. rapa gr. Pekinensis ) el j al la maljuna virino!7'. ^ulo. Viro ~a: tiu ci ~ulo
Azio, tre bongusta k pli digestebla ol la formoj de la
gardena ~o. SIN. pecajo. pinta yJ (kn) Kf. de
la kapo^o kun pintforma kapo. ruga yJ (kn)
Kf. de la kapo~o kun ruga kapo. Savoja yJ
(kn) Kf. de la Iegoma ~o ( B. oleracea gr. Capitata
«var. sapauda») diferenca de la kapo~o pro okul-
frape rete ripaj folioj. senkapa ~o 4 ^ (kn) Kf.
de la Iegoma ~o (B. oleracea gr. Acephala) kun alia
tigo k disaj folioj ne formantaj kapon; pluraj kf-oj,
kultivataj por furago, pli malofte por legomo au
ornamo. nsr krispa ~o , medol^o, ornama ~o.
^acoj 4 Fam. ( Brassicaceae, sin. Cruciferae ) de
dukotiledonaj plantoj ( precipe herboj), kies florojn
karakterizas kvar liberaj sepaloj, kvar liberaj kruc-
arangaj petaloj, 6 stamenoj, el kiuj du pli mal-
grandaj, k silikvo; c. 3 000 sp-oj el 390 g-oj i .a. ~o,
aliso, drabo, eruko, hesperido, iberiso, kreso, j (Braziljo). ^ano. Civitano de ^o.
lunario, rafano, sinapo. SIN. kruciferoj. ~ata acido Brazilj/o. Cefurbo de Brazilo (47°52’U, 15°52,S).
® Organika acido, C22H4-,02, troviganta i .a. en brec2o 1 W Neregula malfermajo, farita en
rapoleo. arbO~o yD Kf. de senkapa ~o, aspektanta murego aü remparo por ebligi la perfortan eniron en
kiel eta arbo. burgorwo 4 ^ Brusela ~o. fortikigitan urbon , kastelon, fortreson ks: la
flor'vO 4 yù ( kn ) Kf . de la Iegoma ~o ( B . murego) estis riparataj k la ~oj komencis esti
oleracea gr. Botrytis), kun mangebla, firma, blanka fermatajx ; (f ) fan ~on en la malamika) vicoj. 2
infloresko. fol î~0 yJ (kn ) Kf . de la senkapa ~o, Trarompajo, fendego en muro, hego, vando ks: Hi
kultivata por folioj precipe uzataj kiel furago. use penetris en ta korton per en la barilo ; ripari.
krispa furag~0 yJ (kn) ~o 2, kultivata por ~on de sipkorpo. 3 (f) Loko, kie io mankas: stopi
furago. garden^O yJ (kn) ~o 2, kultivata kiel | en la lingvo, en la bugeto. 4 ÿ Malhavo de
foli-, tig- au flor-legomo, por saü rkraüto au por j segmento de kromosomo, aü interne, aü ekstremaje.
ornamo, ekz. flor~o, kapo~o, burgon~o. kapO^O j ~i (tr) Fari ~on en: ~itaj stonegojB\ niaj vicoj

(kn) Kf . de la Iegoma ^o ( B . oleracea gr. j baldaü ~igis. ^eto. Kavajo, malakrajo ce rando de
capitata «var. capitata») kun glob- aü kor-forma, j objekto: ~cto ce la beko de kruco, ce la rando de
firma burgonego utiligata kiel legomo; gi inkludas j glaso\ forakrigi la ~ctojn de via glavoz. ~eti. Fari
diversajn kf-ojn: blanka, ruga, pinta ~o. mar^o. ! ^elojn en: ~etifa telero, trcincilo. dento~a.
Mara krambo. medol^o yJ (kn) Kf. de la senkapa ! Perdinta unu aü plurajn antaüajn dentojn.
~o, kies alta k dika tigo enhavas karnan, mangeblan ! breci/o 0 Sedimenta, klasta petro, konsistanta
medolon. napo-^O 4^ Sp. de ~o / ( B. napus ). el minimume 50% da angulaj rompitaj rok-
SlN. napo 1 . —f r̂ napo. palmo^O yJ Kf. de fragmentoj pli ol 2 mm dimensiaj, en etgrajna
senkapa ~o, aspektanta kiel eta palmo. rapO-^O cemento: sedimenta , tektona , vulkana ~o. PW

4^ Sp. de ~o 7 ( B . rapa ) kun pluraj kf-oj: gr. konglomerafo. mikro/vo. ~o el rokfragmentoj
Rapifera (rapo 2), gr. Chinensis (Cinia ~o) k gr. inter 1/16 k 2 mm.
Pekinensis (Pekina ~o). tigo^o 4^ (kn) Kf. de bred8i (tr) Teni k reprodukti bestojn por la borna
la Iegoma ~o ( B. oleracea gr. Gongylodes ) kun uzado: ~i abclojn, fisojn, birdojn, cevalojn ; ~ado

certe povus konkuri ec kun la diablo mem! z ;
(ironie) el post la arbo li estas ~uloz (timemulo);
ve al tiu), kiuj estas herooj por trinki vinon, k ~uloj
por miksi ebriigajon! x. ~ulino. Virino ~a: mi
faros cion, kion, vi petos, car estas sciate en la tuta
urbo, ke vi estas ~u/inox.

bravur/o. Tre brila stilo aü ludmaniero: f
peco ; ludi la adagon kun ^ajo. Parto de
komponajo, teatrajo ks, interpretebla kun ~o: la
heroo postalis, ke lia tuta rolo konsistu nur el [. . .]
~ajojz,

'braz/i (tr) O Luti per lutajo konsistanta el po du
partoj da kupro k go unu da zinko. SIN. hardluti.

Brazavil/o. Cefurbo de Respubliko Kongo
( 15°16’E, 4°17’S).

Brazil8o. Regno en S Ameriko, ce Atlantiko

r^a
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brevier/oz 1 ft Latina pregolibro por rom-
katolikaj pastroj, enhavanta la devigajn pregojn,
difmitajn por ciu tago de la jaro. 2 (f) Konstante k
volonté relegata libro.

brez/i (tr) y Kuiri per milda fajro, sen elvapor-
igo, por ke la kuirajo konservu ciujn siajn sukojn k
brunigu: bovajo ~ita kun verdaj fazeoloj ; ~itaj
laktukoj. rosti , stufi , vaporkuiri . ~afo. ^—ita
mangajo. ~ujo. Poto, spéciale destinita por ~i.

bri/o ^ G. (Bryum el ~acoj) kosmopolita de c.
1 050 sp-oj de muskoj. ~opsidoj. Klaso, ampleks-
anta ciujn muskojn; c. 15 000 sp-oj el c. 800 g-oj.
~(o)fitoj. Filumo, ampleksanta la muskojn k
hepatmuskojn ; c. 22 000 sp-oj el l 130 g-oj; du
klasoj: ~opsidoj k hepatikopsidoj.

Briare/o © Centbraka giganto.
brid/o 1 Rimenarango cirkaû la kapo de rajdo-

aü tir -besto, por gin konduki k gvidi: la kompleta
~o konsistas el la kaprimenoj, la mordajo k la
kondukiloj; Iasi al cevalo la ~on sur la kolo (ne plu
gvidi gin). 2 ( f) Haltigilo, bremso: oni devas meti
r^on al la reformemo7. ^eto. En piano, rimeneto,

j kiu tiras la martelon malantauen post la frapo. /vi
! (tr) 1 Surmeti ^on al . 2 (f ) Moderigi, kvietigi,

obeigi : ec se mi ~us en mia brusto tutan la
koleron [...]z; ~i sian buson7. «a? hremsi , buton-
umi , kateni , regi , teni . ^ado. Ago ~ i (pf ).
duon~0. ~o sen mordajo. mal~i 1 Demeti la
~on de besto. 2 f Sekci ion, kio malhelpas
noiTnalan elfluadon: mal~i absceson. ne^ebla. (f)
Tro forta, por esti limigita : ne~ebla fantazio.
sen~az 1 Liberigita el ~o. 2 ( f ) Senmodera,
senlima, tro libera: sen~a kolero, ambicio. fantazio,
pasio. serwigi 1 Demeti ~-on. 2 (0 Lasi plenan
liberecon : la sen~igita popolo faris inter Hi
grandan ( bucadon) 2. bus^ajo 2 = mordajo.
kol~o = duon~o.

brig/o © Sipo kun du mastoj k laülargaj veloj.
^skuno. Sipo kun du mastoj k laülargaj veloj sur
la antaüa, laülongaj sur la posta. SIN. brigantino.

brigad2o 1** Armedivido, konsistanta ordinare
el du infanteriaj regimentoj. 2 Organizita tacmento
da laboristoj, kune laborantaj sub unu cefo :
fajror^o7 (kontraü incendio); ~o da balaistoj, kuir-
istoj; (f ) ^o da poetoj. ~estro. La plej malalta el la
generalaj gradoj. divizio. erwigi. Aligi al ~o 2.
fajro~Oz.Speciala tacmento, volontula au profesia,
kies tasko estas batalo kontraü incendioj. labor^o.
Grupo de volontaj helplaborantoj. liber/vOz.
Tacmento da batalantoj, ne apartenantaj al la régula
armeo. partizano. —* gerilo, rezistado.

j brigantin/o. Brigskuno.
Brigit/o. Virina nomo.

i brig/O 4 52-karta ludo, ce kiu duopo batalas
j kontraü duopo, k post la eldiro de la anoncoj unu el
j la kvar ludantoj (la fantomo) cesas ludi. (ntr)
! Ludi ~on.

Brigurb/o. Cefurbo de Barbado (59°37’U,
| 13°06’N).

j brik/o 1 §y Ortangula paralelepipedo el bakita
| argilo, uzata por konstruado: sunsekigita ~o (SIN.
' adobo) ; hardebakita, glazura. kava ne donu plu

de cashundoj. nâ* kultivi , selekti.~(ad)o. Agado au laboro de tiu, kiu ~as bestojn.~isto. Fakulo pri ~ado: taüro~isto. intensa
abel~(ad)o. ~ado de abeloj por produktado de
mielo. bruto~(ad)o & ~(ad )o de bestoj en
relative malgranda spaco cele al kiom eble plej
granda produktado de viando au ovoj. fis^ado.
Arto teni k ~i fisojn en fisujo.

bregm/o V (bregma ) Punkto de kunigo de la tri
suturoj krona, sagitala k fruntosta. formitaj de la
renkonto de la fruntosto kun la parietostoj; gi estas
la loko de la granda fontanelo ce la sucinfanoj.

brelok/oz. Juveleto aü ornamajeto, pendanta de
koiiero, ceno de poshorlogo ks.

Bremen/oz. Havenurbo k unu e! la landoj de
FRG (8°49’E, 53°05’N).

brems50 1 O Mekanika aü elektra aparalo por
malakceli, reguligi aü haltigi la movigon de veturilo
au la funkciadon de masino: radprema, naboprema
~o de biciklo\ aerodinamika ~o (>ft- postklapo de
alo aü de fuzelago, kiun oni metas perpendikle al la
vento); diferenciala de auto; dinamometra ~o
(mekanismo por mezuri la turnomomanton k la
povumon de masino); aer~o por irajno; ~ogarn-
ajo, ~okablo, ~opedalo, ^ostango. 2S Klavo, per
kiu la uzanto petas interrompon de la funkciado de
komputila programo. nsr interrompo. ^a. Rilata al
~o aû /N/ado: ~a forto, povo. ~i (tr) 1 Malrap-
idigi au haltigi per ~o: gisbloke ~/'; progresiva
r- jodo. 2 (f ) Moderigi, reteni: mi devis ~i tiun junul-
an riskemon; tiuj mispasoj ~as nian propagandon.
usr bridi. bendO'vO. ~o funkcianta perfrote per
bendo, kiun oni premas kontra ü la radrondon.
man^/O Helpa ~o, kiun oni manovras mane:
streci, malstreci la man^on. servo^o m Helpa
mekanismo, kiu obligas la premon de la stiranto sur
la ~on. SU^O. ~o, funkcianta pere de bloko (suo),
kiu premigas kontraü la radrondo.

bret/o. Horizontala tabulo aü plato, por sur-
meti objektojn: ~oj de etagero, de sranko\ sur unu
el la fenestraj ~oj staris du florpotoj7\ kamen~o el
marmoro; capel.~o (por meti la kapvestojn en
vestiblo) ; picd~o de kamiono (por ebligi la supren-
pason en la kajuton); 0 (analoge) kontinenta (la
plej supra, subhorizontala zono de la kontinenta
margeno, inter 0 k — 200 m). <̂ aro. Meblo sur-
planka aü cemura kun pluraj ~oj. fenestro^o. ~o
fiksita interne de la cambro k sub la fenestro.
kamen^o. La suprajo de la elstara parto de
kameno, formanta ~on. teier^aro. Meblo kun
~oj, sur kiuj oni elmetas arte dekoraciitajn telerojn.

breton/o. Ano de la cefa gento de (B)~io. ^a.
Rilata al ~oj: la lingvo (uzata en la U parto de
( B)~io). (B)^io, A^UJO. l.ando, apartenanta nun al
Francio, duoninsulo en ties NU parto. os* britono,
kimro.

brev/oz ft Papa letero pri disciplino, malpli
grava ol buleo.

brevet/o. Dokumento subskribita de suvereno,
aü de ministro, donanta personan privilegion, ekz.
nobelan titolon , oficiran gradon (sen salajro) ks:
~ita duko, majoro. i®' diplomo. patento.

kulturi.
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pajlon al la popolo par la farado de la ~ojx\
dronanto domon proponas , savito ec ~on ne
donas7-. ter stono, tegolo. 2 Io, havanta formon de
~o: ~o da (kunpremita) teo, da oro, da giso, da
plumbo; da cokolado, da sapo; ~o da karbo (el
kunpremita pulvoro de terkarbo). ~ajO. Konstrua
bloko el ~oj. ~ejo. Loko, kie oni elfaras ~ojn.~etO. Malgranda ~o: ~eto el solidigita alkoholo:~eto da cokolado; (f) mi petas, ke ciu alportu sian
~eton al nia konstruo7 -, 4k Ciu el la lignaj au plastaj
pecoj, uzataj en infanaj konstruludoj. ~kolora,
A/ruga. Havanta la koloron de ~o. betorwo f|~o, farita el muldita betono. gis^O. Regulforma
maso el rafinita giso. ingoto. konstru^o. ~o
/: (f) la atomoj estas la konstru~oj de la materio.
lud't'O 4 ~eto. or~o. ~o da oro: la dimensioj k
pezoj de la or~oj diferencas laü la lando.

brikabrak/o. Heterogena aro da revendotaj plej
diversaj kuriozajoj, porcelanajoj, malnovaj mebloj
ktp. brokantajo, fatraso.

bril/i (ntr) 1 Eligi vive helan lumon: ~as suno;
urbo , kie la lumoj ~as kiel cento] da stelojz; la
kandeloj lume ~isz; la fajro ~is tie, en la juveloj
sur la blankaj brustoj7. 2 Resendi vive helan
lumon: ~as oro, blanka nego, glavojB; Helga, en
silka vesto k ~anta de juveloj7 -, la ~antaj folioj k
iliaj tremantaj ombrojz; ne cio ~anta estas
diamanto7. nsf * flagri , fulmi , glimi. 3 (f) Altiri la
atenton per sia eleganteco, lukso au sprito: se en la
mondo neniu volus ni mulre pli bone vivusz;
~anta festo, societo , sukceso ; nia finança situacio,
kiu ne apartenas al la plej ~antaj flori.

O 1 Viva lumo, sendata aü resendata de io:
Jerusalem estis prilumata de la de la suno7’, ce
la ~o de la luno, de 1' fajro; la flama ~o de liaj
pupiloj7 ; si pensis pri la kiun radiis la frunto
de la mortinto7 -, (f) ni ne lasu nin trompi per la
de liaj vortoj. 2 = helo. ~a. Havanta ~on: ~aj
torcoj -, ~a okulparo 0 ; (f ) ~a festo , venko ,
elokventeco -, ~a art’ raketasK; en la salono cio
estis ~e pura7\ ~e gtorigi iunB. ^ajo 1 Io havanta
~on. 2 Ornamajo ~a, sed ne multevalora: teatraj
~ajoj ; la tuta ^ajaro, kiun la virinoj tre volonté
admirasz; de la filinoj de Cion ( Li ) forigos la
orelringojn, la cenetojn, la ~afetojn k la bukojnx.
/vegi. Blindige ~i. ~eti. Malforte, momente au
dube ~i: tra densa mallumo ~etas la celo, [...]
simila al steloz; la virinoj, en siaj fantazie ~etantaj
vestoj7 ; (f) io profunde sentata ~etis tra la petolaj- j Uiado.
oj de siaj vortoj7. ~igi. Fari ~a: ~igi suojn, mebl-
ojn. ek/vj. Subite k momente Jeti ~on: ek~is la j
diamanto je ciu movo de sia mano. ek~0. Subite
k mallonge manifestiganta ~o: ek~oj de fulmo7.
mal~a. Tia, ke gi ne ~as: mal~a argento.
mal^igi O Prilabori vitron , por ke la trairanta
lumo estu difuza: mal~igita ampolo de inkandeska
lampo. re~i. Lume speguligi: la lumo malforte
re~is de la bronzaj genuoj de HatorB\ la flamo de
l’ fajro re~is sur iliaj vizagojz; steloj re~antaj en
lago. fulmo~0. La zigzaga ~o de la fulmo.
§ang~i. per ~o, kiu varias laü la direkto de la j
lumo aü la movigado de la prilumata objekto: j

sanglas muaro, benzintavolo sur akvo. trerrwi.
''-i per rapide intermitaj ^oj, kiel la steloj.

briliant/o. Diamanto kun aparta tajlo (du
horizontalaj platajoj kunigitaj per facetoj) k
brilpovo: (f) la bêla,ora, ~a sinjorino!7.

Brindizi/o. Havenurbo en la SE parto de Italio
(N 40°38\ E 17°56’).

brioc/o Y Fajna kuko el faruno k ovoj, en formo
de bulo kronita de alia, pli malgranda bulo, aü en
formo de pano. SIN. buterbulko.

brioni/o 4^ G. {Bryonia el kukurbacoj) de plur-
jaraj, monoikaj aü dioikaj lianoj kun tubera, laksiga,
venena radiko k kun karnaj fruktoj (multasemaj
beroj); c. 12 sp-oj el Eüropo, N Afriko, Kanarioj k
U Azio.

briozo/oj b Filumo ( Bryozoa ) de akvaj
senvertebraj animaloj, tre malgrandaj, kies kolonioj
formas krustecan kovron sur fuko, stonoj ks aü
brancaron similan al la talo de iuj algoj.

Brisban/o. Havenurbo, cefurbo de Kvinslando
(153°4’E, 27°28’S).

Bristol/o. Anglia havenurbo ,(2°35’U 51°28’N).~a Golfo. Atlantika golfo ce la enfluejo de Sevemo,
inter Komvalo k Kimrio (4°30’U, 51°20’N).

brisur/o ÇJ Distinga marko, aldonita al iu
blazono, por gin distingi de la blazono de la cefa
heredanto. ^limita. Signita per distinga marko.

brit/oz. Civitano de (B)~io 2. us* anglo, kimro,
skoto. ~a. Rilata al ~oj aü al .

(B) ~io: la ~aj Insul-
oj -, la ~a Muzeo (en Londono); ambasadorejo.
(B)~io, ^ujo 1 'w Insulo, entenanta Anglion,
Kimrion k Skotlandon. 2 Regno (Unuiginta
Regolando de Granda ~ujo k Nord- Irlando)
inkluzivanta ~ion / k Nord-Irlandon. ~a
Regnaro. Tuto de la regnoj, kiuj agnoskas la
suverenecon de la angla reg(in)o.

brîton/o j[ Ano de kelta gento en la S parto de
Britio. ^a. Rilata al ^oj aü al grupo de keltaj
lingvoj (i.a. bretona k kimra). — gaelo.

(Dbriz/o xfc Régulé okazanta vento, vertikale
ascenda k kaüzata de la varmigo de la malsupra
tersurfaco (indico 4-6 de la Boforta skalo) :
marborda ~o blovas de maro al tero tage k de fera

al maro nokte\ glacera
(Dbriz/o 4^ G. { Briza el poacoj) de unu- k plur-

jaraj herboj kun largaj, pendaj spiketoj en maldensa
paniklo; c. 20 sp-oj el Eüropo, Azio k S Ameriko.

Brizeis c?) Mita sklavino-amatino de Ahilo en

r^O

brizo©
media) : a) rizomo
kun radikoj ; b)
bazo de folio kun
ligulo; c) infloresko
(kunmeta paniklo
el spiketoj) : ô )
frukto (grajno). C.

(Briza
c

0'
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broc10. Ornamajo, pli-malpli multekosta, kun
sendangera pinglo: ora ~o kun brilajetoj. 03f
agrafa, fibolo.

brod/i (tr) % 1 Kudre omami stofon au ledon

intense rugaj brakteoj k el tripetalaj floroj generale
kamaj; 48 sp-oj ei tropika Ameriko, pluraj kultivataj
por omamo au por fibroj, uzataj por fari i.a. snurojn
k sakojn.

bromoform/o (K) Broma derivajo el metano,per fadenoj: postukojn ; bele estis ~itaj la
cemizoj de V virinojB; rice ~itaj sifkaj stofafa. csr tribrommetano, CHBrv senkolora likvo, uzata kiel
broki. 2 Desegni per tiaj fadenoj: r^i monogramon anestezajo. csr jodofarmo, klorofarmo.
sur nazlukoB; piedbenketo, sur kiu trovigis bele j bromus/o G. (Bromus el poacoj) de herboj
~ita hundetoz. ~ado. Ago de iu, kiu ~as. ~ajO. ; unu- k plur-jaraj, kun spiketoj en simpla au branca

ita(j) omamento(j). ~ist(in)o. Homo, kies metio paniklo; c. 100 sp-oj el la mezvarmaj regionoj;
estas ~ado. ~itajo. Objekto (bluzo, kovrilo kc), multaj sp-oj estas trudherboj dum aliaj gresoj.

^
•

bronk2o V Ciu el la du brancoj de la traheo,
brodkast/i. Dissendi per elektromagnetaj ondoj, kondukanlaj aeron en la pulmojn. ~a Rilata aï

~o(j): ~qj vejnoj. êto. Ciu el la finaj disbranc-
brog/i (tr) 1 Trempi en, au surversi per bolanta igoj de la ~oj. ^it2o Inflamo de la ~oj: akuta,

akvo: kokidon, por pli facile gin senplumigi. nsg* kronika, pusa ~ito. ^oskopo. Aparato, por esplor-
infuzi. 2 y Jeti en bolantan akvon viandon a ü rigardi la inlernon de la ~oj. ~OSkopio. Esplorado
legomojn, por ilin pretigi a! posta kuirado au de- per ~oskopo.
preni de ili ian akrecon: ~i brasikon, bovidlangon.
3 os* Brulvundi per tre varma likvo: propra supo
~as, frenida allogasz : ~ita ec sur (malvarman) c 8/ l ), al kiu oni ofte aldonas en ioma kvan.to
akvon blovasz\ (f) drinkulo , kiu ~is al si la intest- j zinkon au plum bon : si Ido , sonorilo , kanono,
ojrtB; plenda sento kontraü la homo] |...] aliform- j statueto el aluminia (en kies alojo aluminio
igis en r̂ antan bolafonz. ^ado. Ago de iu, kiu ; anstataüas stanon). esr kupro, latnno, tombako. RIM.
~as. ~ajo. Akvo, en kiu oni bolkuiris viandon: li \ Z. uzadis kupro anst. bronzo. ^a 1 El ~o: ~a
preti.gis kapridon, la viandon li metis en korbon k la j vazo ; ~aj braceletofa. 2 Simila al ^o: ~a koro
r-̂ ajon li enversis en potonx. BS3 buljono. (malmola kiel ~o), ~a vizago ( -̂kolora). -4 epoko.

brok/i ( tr) % Interteksi sur la fono fadenojn el j ~i (tr) 1 Surkovri per tavoleto da ~o. 2 Doni al io
silko. argento an oro, por aperigi desegnojn sur la j aspekton de ~o: la suno ~as la haiiton. ^ajO.
stofo: ~i veluron per florajoj. ~ado. Tia procedo ! Objekto el ~o, piej ofte arta.
de leksado. ^ajO. Tie! teksita k ornamila stofo.

omamita per ~ajo.

t.e. radiofonie aü televide.

brontosaür/o 0 (ark.) Apatosaüro.
bronz/o. Alojo de kupro k stano (en proporcio

bros/o 1 ilo, konsistanta el haregoj au
brokant2! (per aü tr) El Profesie aceti k vendi | nilonharoj ks, fiksitaj verlikale en tabuleto, k uzata

jam uzitajn, ordinare malmulte valorajn objektojn: por defroti ait skrapi: ~o por vestojz, por dentoj,
. rsfi per malnovaj pasamentoj k bukojz ; ~ / per por cevalo. 2 4=- Konduktilo, plej ofte el karbo,
pentrajoj, mebloj. ES* kolporti , sakri. ~e. Agante en servanta por konekti la senmovajn k movigantajn
kondicoj de ~o: aceti, vendi (̂ad )o. Tia partojn de elektra motoro per glita kontakto:
komerco. -̂ ajo. Objekto, kiun oni povas ~ i. | kolektila ~o (~o, glitanta sur kolektoringo). SIN.

j. frotilo. delokigo de 4^ Sangado de la pozicio
I de ~o sur larneno de la komutilo de kontinukurenta

~istO. Tiu, kiu ~as. BW antikvajisto.
brokat/o. Brokajo.
brokatel/o MI Speco de marmoro, rugeta kun I masino, por forigi sparkadon de la ~o. sparkado

flavaj k grizaj vejnoj.
brokol/o 4" K -f. de la legoina brasiko ( Brassica j kolektila ~o dc elektra masino ne estas guste lokita

oleracea gr. Botrytis ‘var. italien ), legomo parenca | en la neü trala zono de la magneta kampo de la
al florbrasiko, uzata precipe en S Europe; la verda masino. (tr) Froti ion per ^o : ~i vestojn,
au viola kapo konsistas el nefirma infloresko, kies tapison, barbon, dentojn, harojn. ew balai, purigi,
florbutonoj fruevolue aperas, dum tiu de florbrasiko senpolvigi , skrapi . ^ado. Ago ^ i. ~ingo 4
estas blarika, firma k sen florbutonoj. SIN. Italia Organo, servanta por subteni ~ojn ce la komutilo

au kolektoringo de elektra masino. Miro. Unufoja
froto per ^o: al la cape I o donu nur ~tiron!.
drat̂ O. vSpeciala ~o. en kiu la harojn anstataüas
dratoj: drat~o por skrapi lanon. dentO^O. ~o por
purigi la dentojn.

brosm/o 8 Mara fiso ( unuspecia g. Brosme
brosme) el la ordo de gadoformaj, fam. de gadedoj,
ire granda, kun tre longaj dorsa k anusa nagiloj.

brosur1©. Presajo, generale ne dika, kies kajeroj
estas kunkudritaj k ne binditaj: la nun proponatan
~on la legantoj kredeble prenos en la manojn [ - . . ]z;
r^a libro. ~i (tr) Kunkudri la falditajn foliojn de

jaraj herboj kun mallonga tigo, kiu portas densan j presajo en unu blokon. ^ilo. Masino por ~i.
rozeton el longaj k mallargaj, dornarandaj folioj, j brov/o. ( supercilium ) Arkforma vico delà

kun infloresko ( paniklo au simpla spiko) ei ofte | haroj, kiuj kreskas super la homaj okuloj: kuntiriz,

(au fajrerado) de ~o 4- Fenomeno, kiu okazas, se

brasiko.
brom 1o ® Elemento, Br, atomnumero 35, atom-

maso 79,90, kies kombinajoj servas en medicino k
fotografado. 2 Nemetalo, malhele ruga likvo, ellas-
anta rugajn sufokajn vaporojn. ^a. Rilata al ~o:
r^a klorido BrCl; ~a lesivo (solvo de KBrO).
(tr) Enkonduki ~on en ion . ^ido. Salo de ^ida
acido HBr au ~ohava organika derivajo de tiu ci: la
kalia ~ido ( KBr) estas uzata kiel kvietigajo ;
~idpapero (en fotoarto). îsmo ^ Venenigo per
~o. âta acido. HBr03. îta acido. HBr02.

bromeli/o ^ G. ( Bromelia el ~acoj) de plur-
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sulkigiB, kunsovi la ~ojn7\ pentritaj ~oj (post
senharigo de la naturaj); ¥ la ~a arko; ~tiklema
kritikisto. inter^O ¥ Glabelo.

Brug/o. Flandria havenurbo (3°13’E, 51°13’N):
~a punto (farata per spiniioj). (b)^oz = ~a punto.

brul/i (ntr) 1 Esti konsumata de fajro: ~as
papero; sen fajro ne ~as ec pajlo7\ eu iu povas teni
fajron en sia sino tiel , ke liaj vestoj ne ~u? x ; la
kastelo ~as!z; (f ) la afero ne ~asz (ne urgas).~as. Okazas ~o: eu ~is êi tie en la domo au ce la
najbaro?7. es" ardi. — ~difekti , ~vundi. 2 ®

bru/i (ntr) 1 Aüdigi diversajn fortajn sonojn,
sen harmonio: ^as la vento tra la arboj, la ondoj de
la maro\ Varsovio gojis, ~is, brilis7 ; ~as militkrioj
tra la mondo ; la brulalarmaj sonoriloj komeneas
~iz\ suldo ne ~as, tamen dormon detruas7; senâese
~anta akva muelejoz ; gi ~as ankoraü en miaj \ Oksidigi en ceesto de oksigeno (ordinare en aero / )
oreloj7 ; kiu ~as tiel terme en tiu ci noktomeza j kun videbla fajro k ofte flamoj. 3 Konsumigi por la
horo ?7. EST eksplodi , grind , klaki , knali , knari ,
kraki , mugi , plaüdi, sibli. sonori, susuri. tinti, tondri,
tumulti, zwni. 2 (f ) Abunde k laüte paroii pri io, por
atentigi la publikon : oni multe ~as pri lia nova
romano; se ec la tuta mondo ~os pri nia afero7-; per
paroloj li ~as, tutan urbon detruasz. ES* fanfaroni,
reklami , tamburi. 1 Miksajo de senharmoniaj
sonoj: ne faru tian ~on!\ kun ~o oni malfermis la

homa servo: ~as ligno, brancoj, meco, pulvo; ~as
kandeloz, lampoz, lueernoz; rugete ~anta flamo7 ;
eterna fajro ~u sur la altarox. flami, hejti. 4
Ricevi impreson de granda interna varmo: Ramies
~as de febroB ; lia buso ~is sur mia7; ~anta larmo
falis sur sian kaponz. 5 (f) Esti forte ekscitita: ~i
de amo al iuz, de scivolo, pro senpacienco7 ; venu
en mian cambron, mi ~as de dezirego7 ; eu nia koro

pordegon7 ; ~o de amaso estas sur la montojx ; per i ne ~is en ni, dum li parolis kun ni sur la vojo? N;
la ~o de gia falo Mi trendgos la naciojnx; metala, j por iuz (am(eg)i). holi. 6 Esti proksima de la
plaüda, raspa ~o\ rompo~o, eksplod^o, pas~o. 2 j kasitajo aü solvo (en infanaj ludoj): vi ~as!. ~0 1
t Ciu el la aüdeblaj simptomoj ce aüskultado: rJo Stato de ^anta ajo: ne ekzistas fumo sen ~oz. -4
de plaüdeto, de ondo (ce abdomeno); frotta, ~o de ~vundd. 2 Incendio: ili rapide estingis la ~on7 ;
nova ledo (ce pleüro); ~o de blovilo, de lika poto, kadavroj, ~oj k homsanga maro7 ; kiu kaüzis la
de klapo, krak~o (ce pulmo). 3 (f) Parolmulto pri io ~on, tiu kompensux. ~a. Rilata al ~o: ~a flamo,
nova aü sensacia: multe da ~o por nenio; pli da ~o odoro; la suno7 ; fero varmega7; ligno estas
ol da faro7 ; ju pli da ~o (reklamo), des malpli da bona (~igebla) materialo7; (f) ~aj vangoj; ^a
guo7; plej granda ~o k ekstera brilo povas kovri i vundo7, larmoz\ tio estas ~a (pasiiga) demando.
sub si objekton tute senfundamentan, aü jam ~adi. Longatempe ~i: la naftosakto ~adis tri
mortintan7-. 4 Stokastika variado de rhezurvaloro, semajnojn ; estas pli bone edzigi , ol ^adiN (pro
kaüzata de ekstera influo. 5 4-- Nedezirataj sangigoj seksa deziro). ~ado. Longa ^o: la lampo finis sian
de elektra tensio ks, miksitaj kun la dezirata signalo: ~adon, sed U tion ne rimarkis7-. ^ajo 1 Substanco,
blanka (~o, égalé distribuita en ciuj frekvencoj). kiu povas ~i. cS" karburajo. 2 Peco de io ~anta:
^a 1 Produktanta ~on : kunvenoB\ vento7. j enflugas stonoj k ^ajoj7. ^ego. Incendio.
2 (f) Sensacia, altiranta la atenton: sukeesoz; j ^igebla. Kapabla ~i. ^ema. Facile ~anta :
fari ~an reklamon. /^ado. Ago ~i: kia ~ado k j atentu, ~ema enhavol. ~eti. Malforte k senflame
mastrumado estas tie en la monteto de elfoj!7. j ~i: fajro ~etas sub la cindroB; (f) ha, se la spirito
'yanto A Kontoido, konsistanta el aervibradoj de j de Hermano ankoraü ~etus en lia cindro! z\ se ec
senregula periodeco (en E. plozivoj, afrikatoj k j unu fajrero da espero ie alilokc ~etas por vi, tiam
frikativoj). cïr sonanto. ^égi. Fari grandan ~on. asp ! ^igi 1 Fari, ke io ~u: incensonB,
frakaso, mugo, hurlo. ~ema. Kaüzanta multan i leteronB; en tiu hejtilo oni povas ~igi nur lignon.
~on, ~e malkviet.iga : en ornamo de publikulino, | kalcini. 2 Vundi per ~o: ne estingu la fajron, kiu
~ema k vagemax . ^eti. Fari malgrandan ~on : | vin ne ~igas7\ ~igi al si la Upharojn7\ marsi sur
r^etis la musoj en la cambra; pelas ilin ~eto de \ ardantaj karboj ne ~igante siajn piedojnx\ riculo
falanta foliox. ek~i. Fari subitan ~on: ek~is la
fermata pordo, flugilo de cignoz; la tuta ï zrael faris
tian grandan kriadon, ke la tero ek^ isx; kiam ili
eniris, la tuta logantaro ek~is pri i!ix. mal^a. Ne
kaüzanta ~on : mal~a radaroz, tajpmasino.
serwa. Ne faranta ~on: iri per sen~aj pasoj. KW
silenta. super^i. Kovri per pli granda ~o: la

kicl fajro proksime ~igas , malproksime ne
varmigasz; (f) sekvosignoj de vannego, kiu ~igis
sian bruston7', ~iga sunvarmego7. ~ilO 1 ^ Tiu
parto de lumigilo aü varmigilo, el kiu eligas la
flamo: petrola ~i!o\ papilia ~ilo de gasbeko; ^ilo
de pergasa hejtokaldrono. 2 O Laboratoria k
industria aparato, el kiu eligas flamo: de

laütega muziko super~is lian krionz. fon^o T ~o Bunsen', alkohol^ilo. ^iva = -̂igebla. i^umo.
en aparato por sendi aü ricevi signalojn, kaüzita de I Inflamo: la irifano havas ~umon de la spira
diversaspecaj elektraj masinoj k aparatoj: kanaloz; ~unlaj abscesojx. ^imuna. Ne ~igebla.

de^ajo. Io, kio restas post ~o: meca de~ajo de
brucel/o ,9, G. ( Brucella ) de e ü bakterioj kandelo7. ek~i. Komenci ~i: la (kristnaska) arbo

parencaj al baciloj, kaüzantaj ~ozon. ^OZOj f ! trends, tiel ke kelke da pinglofolioj ek~is de unu el
Grupo de febroj komunaj al la homo k iuj mamuloj j la kandeloj7 ; fendita ligno facile ek~as7. ek~igi.
(remaculoj, ekvoj, porko), transdoneblaj de tiuj ! Fari , ke io komencu ~ i : si ek^ igis [...] gajan
bestoj al homo, rekte aü pere de la lakto aü laktajoj. j fajron7', ek~igi kandelon7, lampon7. &§= ekflamigi ,

brucin/o ® Venena alkaloido, C23H26N204, I sparkado. for~i 1 Esti tute konsumita de fajro: la
fenikso metis fajron sub sia nesto, sidis en gi k

filtrilo.

ekstraktata el vomnukso. csr striknino.
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forais7 ; de malgranda kandelo forais granda
kastelo z; kiel fajreroj en la cindro de for~anta 1 — brasiko.paperoz ; bele aspektas la rozoj tie antaü la
forainta domo7. 2 4- Ne plu lumi pro difektigo de senpacienco au malbonhumoro: <̂ a respondo; li ~e
la filamento: for~inta ampolo. for/N/igi. Fari, ke io, I nin forlasis. ~i ( tr ) Malmilde, senindulge,
iu estu tute konsumita per fajro. for^igi la veslojn | senpacience trakti: li ciam ~is siajn infanojn.

brusoneti/o Jf* G. (Broussonetia el morusacoj)

Brusel/o. Cefurbo de Belgio (4°20’E, 50°50’N).

brusk/a. Malmilde, akre malgentila pro

de infekrito; movigadis la tuta popolo par vidi , kiel
oni for~igos la sorcistinonz; gojkrioj sonas : de falfoliaj, dioikaj, î aktosukohavaj arboj k
Johanino, la virgulino de Orléans (Orleano), estas trunkarbustoj kun denlaj, lobaj au senlobaj folioj
for~igita z; en la kongreso en Viborg la Dana diversformaj ce la sama individuo; 7 sp-oj el tropika
nohelaro for~igas la legojn de la rego7 . k subtropika Azio k 1 el Madagaskaro. papera ~0.
merrwanta. Povanta ek~i de si mem. ne~a, Sp. de ~o { B. papyrifera) kun grize feltaj junaj
ne^igebla. Tia, ke gi ne povas ~i: asbesto estas brancoj, grandaj, raspe malglataj folioj k kun selo,
ne~a materialo. Sllb~i. ^eti. lut^ilo O ~ilo, el kies basto oni produktas la «japanan» paperon;

hejma en E Azio, kultivata, adventica au ialoke ec
kvazaühejma en Eüropo. — torinoko.

brust/o 1 V La anta üa parto de la homa
korpo, de la kolo gis la ventro, kie sidas la mamoj k
en kiu sidas la pulmoj: la virinoj nudigadis sian
malmodestan ~on7', kava ~oz (de maljunulino); si
gemas k la ~on al si batas7 (signo de pento); si
klinis sian kapon sur sian ~on7\ ~o raükiganta k
mortantaz ; sur mia rugetaj duoncirkloj
mentorigas pri sia plezur' w; esti malforta je la ~o
(pulmomalsana). est busto, sino, torso. — ~okago.
2 Tiu spaco inter la brakoj, rigardata kiel vartejo:
porta gin sur via kiel portas nutristino sian
infanonx; infano, kiu povis nur ce sia ~o serti
ripozon7 ; (f ) dorloti serpenion sur sia ~o7\ la

~a patio (el ne senbranigita faruno) ; ~a biero fatala stuparo, per kiu mi devis supreniri al la ~o
(kontraste al : blonda); ~a sukero (duonrafinita); de Abrahamo7 (en postmortan ripozejon); vivi kiel

cemizo (de nazioj). 3 Y Akirinta tiun koloron ce la ~o de Dio7 (en paradizo). 3 ( f) Tiu
per varmigado: cerbajo en ~a butero. ~0. Koloro korpoparto, rigardata kiel la sidejo de sentoj:

~ajO 1 lo ~a, objekto, makulo ktp. 2 Y j ekzistas nenio certa sur la tero, krom tio , kion la
Kuirajo, preparita el faruno ~igita en butero, k | homo posedas en sia propra ~o k kapo7; pezaj
servanta por ligi saücon. besamelo. ~igi 1 Fari ! zorgoj premas mian ~onz ; lia] pensoj emociis la
ion ~a: ~igi al si la haüton ce la suno, la harojn j ~on de la birdoz; en êiu ~o estas sia gusto7. 4 Tiu
per tinktiiro. 2 Y Surface ~igi kuirajon per rostado j sama korpoparto ce iaj bestoj: ~o de cevalo, de
a ü brezado en graso tiel , ke gi ankora ü estas j hundo. 5 Tiu parto de homa vesto, kiu kovras tiun
mangebla : ~igi ccpojn en butero; bone ~igita | korpoparton: ~o de surtutoz, de redingoto.
lumbajo. ~lllO 1 Homo ~a: la viroj pré féras la j Rilata al la ~o: ~a périmétro ; ~a inflamo, tuso.
blondulinojn , sed ili edzinigas la ~ulinojn. 2 j /^ajo Y La responda parto de besto, detrancita k
(B)~ulo. Nomo de la urso en iuj fabeloj. sun^O. ; preparita kiel mangajo: bovida farcira ~ajo; saf ïda
Malhela koloro de la hauto, kaüzita de elmetado al j ~ajo kradrostita. ^OStO. Sternumo. ce~0. La

j mamoj ( kutime virinaj). s u r^a j o Ü1 Kulta
j ornamajo de la cefpastro.

brut/o 1 Besto grege bredata: la mono de la
| Eternulo estas sur viaj ~oj, sur la cevaloj. sur la

uzata por luti. tranccwilo. ~ilo, uzata por tranci
a ü veldi feron a ü stalon, per aplikado de altaj
temperaturoj (helpe de oksigena blovilo). RIM. En
iuj kunmetajoj, brui indikas, ke la menciita efiko
estigas per ~o: ~bombo, ~difekti , ~nwrtigi,
~ofero, ~stampi, ~vundi ktp.

brum/o ï$ï Malklarigo de la atmosfero kun
vidodistanco de pli ol unu kilomètre.

Brumer/o j[ Dua monato de la franca respublika
kalendaro (22a de Okt. - 21a de Nov.).

brun/a 1 Havanta koloron miksitan el flavo,
rugo k nigro: ~a kiel kastano, malnova ligno; hele,
mal fiele ~aj haroj. 2 Karakterizata de tiu koloro,
kontraste al aliaj specoj: cevalo (G®3 falva), ~a
urso (kontraste al: blanka); karbo (Vd karbo ) ;

r^a

~a.

sunaj radioj.
Brun/O. Vira nomo.
Brunej/O. Regno en NU parto de Borneo

(Bandar-Seri-Begavano).
brunel/0 ^ G. ( Prunella , sin. Brunella, el j azenoj, sur la kameloj, sur la bovoj k sur la safojx;

I vi povas mangi el ciuj ~oj , nur ci tiujn ne man-
j gu (...] la hirakon, la leporon k la porkonx ; gardi

brunfelsi/o G. (Brunfelsia el solanacoj) de j ~ojn li scipovis7 ; grandaj , malgrandaj ~oj; ili
daürafoliaj arboj k arbustoj kun alternaj, ledecaj, j enjungis la idolanojn kiel ~on antaü siaj veturilojz.
elipsaj aü lancetformaj folioj k kun bluaj, blankaj aü j 2 (f) Homo, gvidata nur de siaj instinktoj: silentu, vi
violkoloraj floroj, kies korolo estas kvinloba; c. 40 j malnobla ~o/ B; H cion rigardis sensente kiel
sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj poromame kultiv- j ~a 1 Rilata al ~o(j): bredado. 2 Simila al tiu

| de ~o: k\>azaü amo eslus io pli , ol procéda por la
brunjon/o ,0 Glathaüta persiko kun firma kamo | kontentigo de volupta deziro7 ; drinkejo, kie

adhéra al la kerno, hodia ü malpli kultivata ol j regis ~a gajeco7. '̂ aro1 Tuto de la diversaj ~oj
nektarino. j en unu loko. 2 Grego. ~eco. Instinkîa senprudent-

Brunsvik/oz. Urbo en C Germanio ( l 0o31’E, j eco. ^ido. Ido de ~o: lion oni devas fari ce ~ido
52° l 6’N). ! cl safoj aü kaprojx. ~igi. Igi iun kvaza ü ~o:

lamiacoj) de 4 sp-oj de plurjaraj herboj el la mez-
varmaj regionoj. — prunelo.

i

ataj, unu medicine uzata.
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mortigas homonx; Abraham prenis la trancilon, par
~/‘ sian filonx\ la nigraj kokoj, kiujn la oferpastro
devis ~/z. 2 Mortigi bruton por homa nutrado: se in
stelos bovon aü safon k ~os gin [...] x; en la vilago
estis r^ate ciun vendredon ] cu mi prenu mian
viandon, kiun mi ~igis por miaj tondantoj, k mi
donu tion al homoj? x. csr ~oviando, sohti. 3
Nelege, kruele mortigi: Hi prenis la filojn de la rego
k ~is ilin, sepdek homojn, k metis iliajn kapojn en
korbon k sendis al lix; ^as la lupo, oni ankaü gin
~os2; (0 virina tango ~as sen sango2. mardi.
~(ad)o. Ago de ~anto: U tuj iras post si , kicl bovo
iras al la ~ox ] li faris inter la Sirianoj grandan

alkohoio ~igas ec inteligentulojn. ~isto. Gardisto
de ~oj. sargo~û. ~o, uzata por transporti pezajn
sargojn.

Brut/oz. Latina vira nomo.
brutat/o. Krudaca, perfortema, kruela homo:

Volodkovic, fiera ~o, perfortant' de tribunalo G. cs5

malhomo. ~a. Havanta karakteron de ~o: preni ion
per ~a forto. US’ barbara, bestia, sovaga. ~e.Laü
maniero de ~o: trakti iun. ~ajO. Ago de ~o:
kulpi r^ajojn kontraii infano, virino ] stelo kun
~ajoj.

brutt/ez = malnete 3.
bu/o <1, Flosanta ilo alfiksita ce la fundo, en

maro aü rivero, k uzata por signali ian dangeran i ~onx\ granda sangobano, kiun oni nomis la unua
~ado de la Hebreoj2. ~a]0 Y Mangajo el ~ita 2
besto (kontraste al casita). ~ejo 1 Loko kie oni ~as
la brutojn. 2 Loko kie okazis kruela eksterma
batalo. ~istO 1 Tiu, kiu metie ~as 7 aü 2: rita
~isto de sinagogo. 2 (En la malgrandaj urbetoj k
vilagoj) Viandisto: ce la bakisto, ce la ~isto, ce la
tajloro2. 3 Murdisto: min la dioj faris ja ~isto,
devigis min mortigi mian palrinon2. 4 (f) Sangavida
homo: vi ne estas armeestro, vi estas ~isto!.
amas~i. Sendiference ~adi multajn homojn: La
hitleranoj organizis amas^adon de la judoj. ns*

hekatombo, masakri. ofer^iz. = ^>i 1.
bud/o. Malgranda, simpla konstruajo el

tabuloj a ü el tolvandoj, ne uzata kiel logejo:
provizore konstruitaj lignaj butikaj ~oj2; gardena
~o por kultiviloj ; gardoslara de soldato ;
ekspon~o (en bazaro), gazet~o (sur strato),
telefon^o (en publikaj lokoj); te~o. CBIT kabano,
kiosko. pajlo~0. Primitiva afrika kabano, cefe el
pajlo.

Buda/o = Budho.

lokon aü por alligi sipon: konusa, cilindra, sfera, |
lumhava ~o. SIN. nagobarelo. ~adi. Signali per
~oj. ankrô o. Granda ~o, al kiu sipo povas alligi
sin en rodo. sav^O. ^o el korko, kiun oni jetas al
dronanto, por ebligi al li/si flosi.

bllb/o 1 Knabeto, eventuale petola a ü
miskonduta: ciu ~o povas ankorau mokadi nin k
montradi nin per la fingroj2: malsekorelaj
plorgrimacasz; (la fontanon) cirkaüprenas beleta
duonnuda ~o, kiu almetas sian fresan buson al la
rostro de la besto2 ] la fajra spirito, kiu flamas en la~o [...], disvolvigisz; hometoj, kiuj svenas, kiam ili
faris ~on 2 (naskigis infanon). 2 (f ) Infanmensa,
krudgesta homo: ilin la samtempuloj montradis per
la fingroj, kiel ~ojn ne meritantajn la nomon de
seriozaj homojz; jen venis strataj ~oj havantaj la
a§on de sesdek jaroj — ne la ago ja faras la
~econz; enpusu la spadon al mi en la ventron, kc
ne venu tiuj ~oj (rabistoj) k ne faru el mi objekton
de mokado2. 3 <fk Fanto. 4 (f ) Peniso: fripona en
mia pantalon’ K. Rilata al ~o: kompreneble
tiun ci ~an leteron mi lasis tute sen respondo2 ] mi
rakontos peceton el rniaj ~aj jaroj2. ~aco. Tre
malbonkonduta ~o. osr huligano. ~ajo. Petolajo,
inda je ~o. /^ino. Inseksa ~o: vi, abomena ~ino!
diris la patrinoz; sur bildo el ~inaj jaroj vi staras

servo^o. Knabo. kiu servadas en domo,

Budapest/o (ark.), Budapest/o. Cefurbo de
Hungario (19°03’E, 47°30’N).

Budd/oz = Budho.
buden/o Y Sangokolbaso. cr andujo. blanka

~o. Besta intesto, farcita per kokinblankajoj
kuiritaj en lakto.

budget3o = bugeto.
budh/o fa Homo, atinginta la plej altan gradon

de sciado k klarvidado k atinginta la nirvanon.
( B )^oj|Honora titolo de Gotamo (463-383),

sur sipo ktp.
bubal/o b 1 Azia sp. ( Bubalus bubalis )

parenca al bovo, kun longaj, kurbaj kornoj, uzata
ankaü kiel dombesto: eu volos servi al v i? x ]
helpu min kontraii kornoj de ~oj! x: Vojski ekkaptis princo, fondinto de la ~ismo. — ~onasko. ^ano.
sian r^komon, boaoserpente tordigan 8. ts' bizono, Adepto de ~ismo. biksuo. ^eco. Latenta eblo
uro. 2 G. { Bubalus) de 4 sp-oj, al kiu apartenas ~o de homoj por igi ~o 2. 'vismo. Religio, fondita de
1 k la Hindia '•«O ( B. arnee ). RIM. Ne uzu 'M) en la j Gotamo, kiu predikas, ke la homa vivo estas plena

je suferoj, k kiu celas liberigi la homojn disde la
bubon/o f 1 Inflamo de ingvenaj limfonodoj. 2 j suferoj per konscio pri ties kaüzoj. csr darmo ,

Inflamo de iu ajn limfonodo ce venerea au pesta ! samgo, hinajano, mahajano. —¥ gainismo. ~istO.
~ano.

senco de alcefaio.

infekto.
Bucefal/o A Nomo de la cevalo de Aleksandro

la Granda.
bucer/o b G. (Buceros) de birdoj el la fam. de

upupedoj, vivantaj en SE Azio, karakterizata de
granda elkreskajo sur la beko, pro kiu gi nomigas
ankaü «rinocera birdo».

buc/i (tr) 1 © Mortigi kiel oferon al diajo: la
Izraelidoj alkonduku siajn ~otojn k ili ~u ilin kiel
pacoferon al la Eternulox\ unu ~as bovon , alia

budle/O G - ( Buddieja el ~acoj) de arboj k
trunkarbustoj kun kvarflankaj sosoj, lancetformaj
folioj k infloreskoj (spikoj, panikloj aü glomeruloj),
kiuj pro nektaro de la floroj tre allogas papiliojn; c.
100 sp-oj el Ameriko, Afriko k precipe Azio; multaj
sp-oj kultivataj por ornamo, kelkaj adventicaj. SfN.
papiliarbo.

buduar10. Eleganta saloneto, kie monduma vir-
ino vestis sin k akceptis kelkajn intimajn amikojn.
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Buenos-Ajres/o = Bonaero.
buf/o b G. (Bufo ) de anuroj similaj al rano, sed

kun mallongaj kruroj, veruka hauto k sen dentoj. oar
amfibioj, hilo, salamandro, trituro. ~edoj. Fam.
( Bufonidac ) de anuroj, al kiu apartenas i .a. ~o.
akus~o. Alito.

bufag/o b G. (Buphagus) de Afrikaj birdoj el la
ordo de paseroformaj, fam. de stumedoj; vivas de
parazitaj insektlarvoj, kiujn ili depikas el la haüto de
grandaj mamuloj.

bufed/o 1 Tablo aii tabloforma meblo,
provizita per mangajoj disponeblaj por invititoj au
klientoj ce teatro, balo, stacidomo. 2 Versotablo, ce
stardrinkejo ks: li eniris en la drinkejon rekte al la~oz. ~ejo. Cambro, ejo, en kiu estas tia tablo.~isto. Servisto, kiu prizorgas ~on. kelnero,
stevardo.

bufon/o j|Per,sono, ordinare misforma (nano,
gibulo ks), kiun regoj au nobeloj tenis ce sia
kortego, por distri il in per sercoj, spritajoj ks; (f)
Kruda serculo. eav arlekeno , histriono , klaüno,
pajaco.

bufr/oz 1 êêè. Aparato kun risortego, pare aû
centre fiksita ce ambaü ekstremoj de trakveturilo,
per kiu unu veturilo tusas alian k moderigas la
kunpusigon. 2 <&> Unu el la stangoj, transverse
arangitaj en la antaüo k malanta üo de auto, por
mildigi la kunpusigojn : froni^o , post~o. KS*

skusorbilo.3ë Provizora memoro por datenoj, ekz.
por pli efike uzi aparatojn, kiuj traktas datenojn kun
malsamaj rapidoj. KST staplo. 4 (R) $ Substanco au
solvajo, kiu Havas la econ igi la pH-on konstanta
malgra ü aldono de pli acidaj au pli alkalaj
substancoj: la karbonata acido k la natria
hidrokarbonato de la sangoplasmo kônsistigas
~on\ ~osolvafo.^a. Rilata al ~o.

bugeteO £ 1 Détala antaükalkulo de la jaraj en-
k el-spezoj de stato, urbo, entrepreno, asocio ks,
prezentita en formata dokumento: vocdoni, rifuzi la~on ; ekvilibro de la ~o, deficita, plusa ~o; la ~a
jam (komenciganta je diversaj datoj lau la statoj).
Kg* bilanco. etato. 2 La tuta sumo de la monataj au
jaraj en- k el-spezoj de privatulo: taksi la
mininuman ~on de laboristo.

bugi/o t Kandelforma, maldika, fleksebla au
rigida ilo, uzata por esplori au dilati iun dukton, tute
aparté la uretron.

buht/o 1 Y Benjeto kun pruno, marmelado,
kazeo aü sukerita papavo. 2 (fm) Vulvo. K? pico.

bujabes/o Y Provenea supo el rokfisoj,
prezèntata kun safranaj pantrancoj k ajlolea saüco.

Bujumbur/O. Cefurbo de Burundio (29022’E,
3°23’Sj.

buk/o. Metala kadreto kun movebla pinglo,
por fiksi zonon, partojn de vesto, de suo ktp. 83“

agrafa, broco. ( tr) Fiksfermi per ~o: ~i la
rimenon de tornistro. **<101710. Pinta movebla
pinglo, adaptila al ~o, k kiu servas por fermi gin,
trapikante rimenon aü rubandon. dis*4, mal**i (tr)
Malfermi, malfiksante la ~on: dis~i (zonon) pli
vastez.

bukan/o y Viando aü fiso fumsekigita. **i (tr)
Fumsekigi.

Bukarest/oz. Cefurbo de Rumanio (26°07’E,
44°26’N).

bukcen/o 1 Antikva trumpeto ce la Romartoj.
2 b G. ( Buccinum ) de moluskoj. el la klaso de
gastropodoj, relative grandaj, konkohavaj, vivantaj
ce la bordoj en malprofunda akvo. csr he/iko,
limako.

bukcinator/o V (M. buccinator ) Muskolo de la
vango.

buftafm/o ^ G - (Buphthalmum el asteracoj) de buked/o 1 Kunligajo de desiritaj floroj:
plurjaraj herboj kun l'iavaj, radiaj kapituloj similaj al da violoj , kiun li partis en la butontruoL\ oui
tiuj de aslero; 2 sp-oj el Eüropo k U Azio, por- prezentis a! la kantisti.no ~on el rozoj\ arangi ~on

estas arto, kiun Japanoj zorge lernas. 2 ( f) Aro da
bugenvil/o G. (Bougainvillea el niktagacoj) belajoj: ^o da belaj virinoj, da agrablaj versuj. 3

de grimpaj arbustoj kun pli-malpli domaj tigoj, kun y La tuto de diversaj agrablaj odoroj, kiun vino
integraj folioj k kun tubformaj, ne tre okulfrapaj eligas pro kontakto kun oksigeno. bon~a y (pp
floroj cirkaüitaj de okulfrapaj, intense koloraj, vino) Kun bona ~o 3.
petalecaj brakteoj; 18 sp-oj el C k S Ameriko,
kelkaj poromame kultivataj.

bugl/o J5, Sakskorno simila al kromata trumpeto.
bùgr/î (tr) (fm) Sodomii. SIN. anuskoiti, pugfiki.

mus~ado (f) Harfendado.

orname kultivataj.

bukl/o 1 Spirale volviganta fasketo da haroj:
vizago kun clisUberigitaj nigraj ~ojL\ farigi al si
konstantajn ~ojn (—*• frizi ) ; detranci ~on de siaj
haroj, por donaço. c3r tufo. 2 Ringoforme kurbigita
fadeno. rubando, snuro: la du ~oj de banto\
dratkupraj ~oj. K®* maso, nodo. ^a. Prezentanta
~o(j)n. (tr) Doni ~an formon al io: liaj haroj

. estis ~itajx. ~aro. Tuto de la ~oj cirkaü la kapo.
~ilo. Stangeto, cirkaü kiu oni volvas la harojn por
ilin ~i. log^o. Malgranda ^o, plata k ronda, sur la
tempio aü la frunto.

bukmekr/o = vetperisto, vetnegocisto.
bukolik/o éf Poemo pri pastista vivo: la ~ojde

Teokrito, de Vergilio.
bukorak/o (ark.) = bucero.
buks1o 4^ G. (Buxus el ~acoj) de monoikaj

arbetoj k arbustoj kun vintroda üraj, kontraüe
duopaj, glataj folioj k kun floroj en ne tre videblaj

bugenvilo: a) tigo ; b) folio: c) brakteoj; c) floro;
d ) laulonga sekcajo de floro. LMD.
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glomeruloj; c. 50 sp-oj el la N hemisfero k S
Afriko: cipreso, abio k kunigos, por ornami la
lokon de mia sanktejox. ordinara ~o. Sp. de ~o
( B. sempervirens) el Eüropo, U Azio k N Afriko,
multe kultivata garderie kiel hegetoj, kun ligno
flava, peza, tre malmota, utiligata por tomajoj, k
kun folioj medicine uzataj.

bul/o 1 Peco de pli-malpli knedebla materio, kun oftalmo). b) = oblonga mjelo (medulla oblongata).
proks. globa formo : ~o el tero, pasto, nego , SIN. mjelencefalo. ~a. Havanta formon de ~o: ~a
papero; unit ~o da panox ; vi memoras pri la tero, angulajo; jf! kupolo de rusaj pregejoj; O du~a
vi ebenigas giajn ~ojnx ; lia koro devis baldau relo. firma 4^ ~o, precipe konsistanta el globa
farigi da glacio7-; ~oj da fadenojz; bufoj k a ü ovoida tiga parto supre portanta burgonon,
limakoj intervolvitaj en formo de abomeninda ~oz ; | cirka üitan de maldikaj membranoj aü skvamoj,
or~oz (briko); ~capelo, ^piedo; (1) If ezofaga ! restajoj de la folibazoj (ekz . ~o de krokuso) ;
(Vd ezofago ). csr sfero , veziketo, volvajo. 2 A kelkfoje taksita kiel ~eca rizomo. klinmeta ~0
Globo 4 (iom slanga). «-a. Havanta formon de ~o. ~o, konsistanta el elementaj etaj ~oj (~eroj) facile
/veto 1 Malgranda ~o. 2 Y ~o de muelita viando, apartigeblaj de la tuto, ekz. ce ajlo. skvama ~o
kiun oni rostas, fritas au kuiras en buljono: la supon ~o, precipe konsistanta el folioj relative mallargaj
kun la revente nagantaj ~etojz. knedliko, knelo, (ekz. ~o de lilio). tunika ~o 4^ ~o, precipe
krokedo, nokoj. ~igi. Fari ~on el io. ^igi. Ricevi konsistanta el folioj (tunikoj 5) tre largaj, tute
formon de ~o: la kato ~igis k spinis ; la nuboj cirkauantaj ja pi i internajn foliojn (ekz. ~o de
kun^igis en unu solan grandan mason7-. faden~0. cepo). 'vero Elementa, eta ~o de kunmeta ~o.~forma régula volvajo de fadenoj. glut/vo id^o 4ft Subtera bulbilo, naskiganta aksele de
Nutrajboluso. neg~o. Lentano-viburno. or^o. folioj de ~o. policwito If Epidemia malsano
~forma maso da oro: cu la ~bulon mi nomis mia simila al poliomjelito, sed trafanta la oblongan
fido? x. parwoz. Pano en ~a formo. pasto^o. mjelon. pseudo~0 4fr Sajn~o. har~0 V La pli
Knedliko. ter~0. Kompakta amaseto da tero: la dika ekstremajo de la harradiko. mjel'v/O. = <̂ o 4b.
plugilo disfendis la ter~ojn; forputris la grajnoj okul^o y Vd okulo. sajn~0 4f* (pp iuj orkidacoj)
sub siaj ter^oj7 ; li aüdis, kiel oni jetas la ter^ojn ^osajna dikajo, konsistanta el tigbazo, al kill iufoje

aldonigas kuntusaj folibazoj, portanta adventivajn
bulb/o 1 4fr (pp semplantoj) Organo, generale radikojn. tig~0 ^ Sajn^o.

subtera, konsistanta el dika, mallonga tigo portanta
malsupre radikojn k supre multajn, ofte grasajn, pli-
malpli skvamformajn foliojn dense sidajn cirkau

burgono: ~o de lilio, de tulipo, de ajlo. csr bulbilo.
2 (evi) ~o de cepo: ni mangis senpage poreojn,

~ojn k ajlojnx ; mia patrino fans fajron, rostis la
~ojnz. 3 Objekto kun formo de ~o: oni de
malproksime rekonis la ^ojn de la s/avaj pregejoj;
~o de relo (kun ~oforma sekcajo). 4 V a) (bulbus)
Pli dika ekstremajo de iuj organoj: olfakta (Vd

sur la cerkon z.

buibil/o ^ (pp semplantoj) Eta soso de planto,
ofte nur aksela burgono, kun sukplenaj folioj, kiu
falinte de la planto servas por ties reproduktigo :
~oj naskigas aksele de normalaj folioj ( ekz . ce
fikario ) au de bulbfolioj ( ekz. ce ampeloprazo), sur
folioj ( ekz. ce kardamino) au anstataü floroj (ekz. ce
kelkaj sp-oj de poo k de aliumo). vst idbulbo.

buldog/oz /J Subraso el la hunda raso de dogoj,
kiin larga, mallonga kapo,, elstara suba makzelo k
tre fortikaj mandiblaj muskoloj. væ mopso, pudelo.

buldoz/o O V Traktoro (surraüpa aü surrada)
ekipita per antaüa stala lamenego, por senradikigi k
ebenigi grundon. use skrapmasino, sovelmasino.

bule/O D* Papa dekreto. encikliko.
Bule/o. Angla matematikisto (G. Boole, 1815—

1864), kiu formaligis logikon. (b)~a A ë Uzanta
nur du valorojn (generale 1 k 0), kiuj respondas al
vero k malvero : ~a variable , algebro, funkcio ,
operacio, esprimo. ET binara, Aü- , KA.I - , NE- , NE-
KAù- , NE-Aü- funkcio.

bulen/o Snuro fiksita ce la mezoj k tlankoj de
vélo, k servanta por devigi gin al oblikvigo k
akeepto de la vento.

bulgar80. Civitano de (B)^io.^a. Rilata al ~oj
aü (B)~io: arto, lingvo; ~a lakto (y& jogurto).
(B)~io, ^ujo. Regno en SE Eüropo (Sofio).

blilimi/o f Nenormala stato, karakterizala de1) bukso: a) tigo; b) folio ; c) floroj ; c ) frukto '

(kapsulo). M . 2) bulbo: A) firma ~o; B) skvama
~o; C) tunika ~o. a) mallonga tigo; b) radikoj; c)
skvamformaj folioj. Be. 3) bulbilo: ~o de Allium
vineale. a) pedunklo (skapo); b) spato; c) ~o. Ch.

sensacio de tre granda malsato.
buljon/o 1 Y Nutra likvo, farata el viando

k/aü diversaj legomoj k spicoj, longtempe boligitaj,
k fluigita tra kribrileto: sentegoma ~o densigita.
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brogajo, komtango, konsomeo. supo. 2 .9, Analoga
likvo nutriva, en kiu oni kultivas mikrobojn. SIN.
kultivlikvo. legom~0 Y ~o nur el legornoj.

bulk/o Y Malgranda bakajo el delikata faruno afrikanso.
(precipe tritika ): huter^o (SIN. brioco); suker~o\ burask/o Ufa Ventega vetero kun pluvo aü nego.
korna (lunarka ) ~o: spirala kun sekvinberoj. Burbon/oj X Nobela familio, kiu kreis regajn~ajO. Malfresa au pano, trempita en lakto k j dinastiojn en Francio. Hispanio, Napolo.
fritita en pato gisbrune. cs? pankuko. koibaso~0. ! burd/o 1 b G. (Bombus ) de insektoj, el la ordo
Brogita kolbaso kun mustardo sovita tra ~o. j de himenopteroj, similaj al abelo, sed kovritaj de

bull/o 1 = buleo. 2 a) (evi) = blazego. b) V j densa hararo, vivantaj en primitivaj socioj. es*

borduno.

landoj, havas brilajn metalkolorojn, mangas
polenon k metas ovojn en lignon.

bur/o X Nederlanddevena Sud-Afrikano. —

Elstarajo, pli spéciale de etmoido: etmoida ~o
( bulla ethmoidalis).

Bulonj/o. Nomo de pluraj Franciaj urboj, inter | buret/o 1 (K) Vitra laünormigita k/aü skalohava
ili : ce ma.ro2, kie okazis la unua U.K. en 1905 j tubo kun elfluilo, uzata por titrado. 2 ü* Flakoneto,
( l °36’E, 50°43’N ). j entenanta la vinon k la akvon por la meso.

bulten50. Perioda, ne ciam régulé aperanta j burg/o X Mezepoka fortikigita kastelo.
informilo de stato, de societo, de fakuloj k.a.: ~o de j Burgenland/o. Unu el la landoj de Aüstrio, en
la milita j operacoj; pri la sanstato de la rego; j ties E parto.
oficiala ~o de la Akademio. meteologia ~0 j burger/o. Hamburgero.
Publikigo, kiu informas pri la vetero de difinita tago Burgonj/o. Francia regiono, okupanta parton de
( plejofte kombinita kun vetermapo), a ü pri la la iama Burgundio (Dijono, 5°03’E 47° l 9’N). *va
deduktita evoluo en pli longa tempo. ~ejo S vino. Fama vino el tiu regiono.
Komputila sistemo, al kiu uzantoj konektigas por burgund/o X Ano de germana popolo, kiu
legi informojn k lasi mesagojn. afisejo. migris de Skandinavaj bordoj al E. Gaülio. (B)^io,

bulvard 1o 1 Cirkla promenejo sur la loko de Regolando, kreita de la ^oj, el kiu evoluis la
detruitaj remparoj. 2 Larga strato, borderita de Francia Burgonjo.
arboj, en vivplena, komerca parto de urbo. i®3 aleo, burg/o. I - X 1 Civitano, urbano. 2 Mez-
avenuo. ringo~0. ~o, cirkaüanta urbon aü ties klasulo, ne nobelo nek riculo, kvankam ne proleto

nek malriculo. H - 1 Homo, apartenanta al la klaso,
kiu posedas la kapitalon k ekspluatas la
laboristaron. K§T kapitalisto. 2 (f) Homo politike
neprogresema, ne deziranta sangi la sociordon. ^
filistro. ~a. Propra aü rilata al ~o(j). /-varo 11
Tuto de la ~oj en unu urbo. 2 Klaso de la ~oj.~eco 1 X Rajto, stato de ~o en urbo. 2 Karaktero
de '-v-o. ~ig î. Akiri la ecojn de la ~a klaso. etM).
~o, apartenanta al la malpli rica parto de la ~aro.
grand^o. ~o, apartenanta al la pli rica parto de la
~aro.

! abelo. formiko, krabro, termito, vespo.
I 2 = borduno.

centrait parton.
bum! Onomatopeo, uzata por esprimi la bruon

de subita, neatendita falo: glitis malsupren, k ~/ gi
trovigis sur laferdeko!7-.

bum/o vL Speco de masto, okaze aldonita al la
régula mastaro, k ekstere elstaranta : ~busprito
(elstaranta prêter la busprito), vela ~o (portanta
bonedon). lev^O. Forta stango, suprenlevebla k
turnebla, por ensipigi k elsipigi kargon.

bumerang/o. Jetilo, uzata de aüstraliaj
indigenoj, kiu povas reveni al la jetinto, se gi ne
trafis la celon: eu tiu propagando ne povos efiki kiel burgon/o 1 ^ ( pp vaskulplantoj) Svela
~o k mahiüli al la propagandiste)} mem? volvajo de junegaj, disvolvigontaj sosoj, folioj k

bungar/o b G. ( Bungants ) de serpentoj el la eventuale floroj : foli~o, sos~o, flor~o. EF butono,
fam. de elapedoj, vivantaj en S Azio. sin nutrantaj ; germo, okulo. 2 (f) lo analoga al ~o: oni apenaü
precipe per aliaj serpentoj, lacertoj k amfibioj; tre ! ekvidis la ~ojn de sia juna brusto; ofte la senco de
venenaj, ankaü por homo. SIN. krajto.

bunkr/o jf* 1 Betona, ordinare subtera sirmejo entenas r^o de la cela de gisto. (ntr) 1
kontraü bombadoj. 2 Betona fortikajo. el kiu oni Naski ~ojn, komenci montri foliojn aü florojn:
povas sirme pafi per kanono a ü mitralo. ns3 kiam niaj vinbergardenoj ~asx', 4* celo de gisto
blokhaüso, kazemato. ~as k tie! nesekse reproduktigas. 2 (f) Ekkomenci

bunt/a. Prezentanta plurajn kolorojn dum aliaj prosperi: vigla E-ista movado ~as nun en la urbo.
samspecaj uloj aü ajoj prezentas normale unu: j ekbrili, ekflori , germi. guStCWOj $ Gustorganoj
cevalo, bovino, floro ; ~a vesto de bufono; ( f ) ~a de la lango. germ^o ^ (pp semplantoj)
publiko. KF mikskolora. ^(ec)o. Eco de iu, io ~a: Rudimenta apeksa ~o de la embrio k poste de la
paradas la arboj per milnuanca ~o de la farbojK . plantido.

bupieür/o 4* G. (Bupleurunt el apiacoj) de burjat/O. Ano de gento, loganta en la regiono de
plantoj — unu -, du - k plur- jaraj herboj k tuf - Bajkalo. (B)/^iO. Respubliko ene de la Rusia
arbustoj — kun integraj folioj k kun flavaj a ü Federacio.
verdetaj floroj en umbeloj pli -malpli kapformaj;
180-190 sp-oj, precipe N -hemisferaj, kelkaj
pororname kultivataj.

buprest/o b Insekto (Buprestis k parencaj g-oj)
el la ordo de koleopteroj; vivas precipe en varmaj

| iu vorto diferencas de alia nur per la bildo, kiun gi

Burkin/o. Regno en U Afriko (Vagaduguo).
Voltao.

burk/o. Felta mantelo de rusoj aü poloj.
burlesk2a c§) ^ Ekstravagance komika,

kontrastiganta la noblecon de la temo kun la
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apetiton); gi iris al li prêter la ~onz (li ne kaptis la
okazon).

trivialeco de la stilo, aü male: poemo, komedio.
es5 groteska , karikatura. parodia. ~0. La genro de
~aj verkoj. ~ajo. ~a verko; (f) ~a ago aü parolo.~ulo 1 ~a aktoro. 2 Bufono. t& arlekeno, farsisto,
histriono, klaüno, pajaco.

bumus20. Longa araba mantelo kun kapuco.
buro/o 1 Instanco, kies membroj laboras kune,

kutime en unu oficejo, k kun grandaj diskreciaj
povoj: la dua de la armeo okupigas pri
spionado k kontrauspionado\ la politika ~o de la
Komunista Partio; la internacia ~o pri peziloj k
mezuroj. 2 Organo, kiu teknike direktas k celas
harmoniigi la î aboron de kongreso, asembleo,
konferenco: la kongresa ~o konsistas el la
prezidanto, vicprezidantoj k sekretarioj de la kvar
komisionoj.

burokrat/o 1 Administracia oficisto. 2 (pj)
Rutinema k regema oficisto. ^a, Karakterizanta
~ojn: ~aj cikanoj. ^aro. Tuto de la ~oj, rigardata
preskaü kiel aparta klaso. ~ismo. Regadsistemo de
~aro, en la kadroj de stato aü partio.

burs/o 1 Monsaketo, alligita al zono k iibere
pendanta. 2 ¥ Seroza au sinovia membrano de la
tendenoj, artikoj ktp: faringa ( bursa
pharyngea). ~ito If Inflamo de seroza ^o.

burser/o ^ G. (Bursera el <^acoj) de falfoliaj
arboj k arbustoj kun tre odora suko rica je balzamaj
esencrezinoj, kun plume kunmetaj folioj k kun
malgrandaj, blanketaj floroj; c. 50 sp-oj el tropika
Ameriko. /vacoj, Fam. (Burseraceae), parenca al la
rutacoj k simarubacoj, de dukotiledonaj plantoj—
arboj k arbustoj—, enhavantaj rezinojn k gumojn ;
c. 540, tropikaj sp-oj el 17 g-oj, i.a. bosvelio (trar
olibanarbo), ~o k komiforo.

Burund/o. Regno en E Afriko (Bujumburo),

29°22’E,3°23’S).
bus/o 1 A ütobuso: ~kompanio. 2 4=- S

Linearo, kiu faras komunan konekton inter pluraj
partoj de elektronika sistemo, ekz. por porti elektran
energion aü por transsendi datenojn en komputilo.
rel~o <ÉK Afitobusforma legera motorvagono.
trole~0. Aütobuso, funkcianta per troieo.

busprit/oz © Masto, kiu elstaras el la pruo de
sipo k portas jibon.

bust10 1 Supera parto de la homa korpo, kun la
kapo k la brusto. 2 Skulptajo prezentanta ci tiun
parton, ofte sen la brakoj: Alfredo skulptis la ~ojn de
Kala k de la bopatrinoz. torso, trunko.

bus/O 1 ¥ Kavo en la kapo de homo, kiu
entenas la dentojn k langon, k estas la unua parto de
la digesta kanalo: de homo, cevaloz, hundoz,
ratô; ec malgranda muso ne estas sen ~oz\ ne
fermu la ~on al bovo drasantax; mia Dio baris la
~on de la leonojx\ mi lasis vian ~on al mia
premigiw. c& faüko, muzelo, rostro. 2 b a) Kavo en
la kapo de besto, tra kiu estas enigataj la nutrajoj. b)
b Aperîuro en la celmembrano de protozoo, tra kiu
estas enigata la nutrajoj en digestan vakuolon. 3 Tiu
sama parto de la homa kapo, rigardata kiel organo
de la nutrado: ciuj laboroj de homo estas por lia
~£>x; Dio donis ~on, Dio donos mangonz\ pano
~on ne sercasz\ venigi akvon en la ~on (eksciti la

~tuko. 4 Tiu sama parto de la homa
i kapo, rigardata kiel organo de la parolo: mi aiidis

tion el lia propra ~oz\ fermita ~o ne enlasas
muson (sekreton oni prisilentu); ne movi la ~on!z\
teni sian langon en la ~oz\ al la ~o de oni neniu
povas ordoniz; ofte mano forgesas kionpromesasz\ mi havas nelertan ~onx ; en via la
sankta vorto «amo» malpurigasz\ (f) kovri la ~on
de sia konsciencoz; tiu ofieiala deklaracio fermu la
~on al niaj kontraüulojz. es* lango, lipo. —silentigi. 5 Tiu sama parto de la homa kapo, rigard-
ata kiel esprimpova parto de la vizago: havi rondan,
largan, rozan ~on; ho, li kisu min per kisoj de sia
~o! x. 6 Enira aü élira aperturo: ~o de forno, de
pafiloz, de riveroz, de kloako, de seruro, de bollilo
(makzeloj). 1 Rilata al ~o: kavo (cavitas
oris). 2 Parola, voca: ~a interparolado, literaturoz\
taügcco de nia lingvo por ~aj komunikigojz. 3 A
(pp parolsono) Tia, ke dum gia prononco la vélo
estas levita k baras la pasejon inter la ~o k la naza
kavajo: vokalo. us* naza. ~aco.Malsata nomo
de ~o: tenu la ~acon, vi sovaga besto, k dormu! z.
~ajO. Parto de instrument), kiun oni enmetas en la
~on, aü al kiu oni proksimigas la ~on: ~ajo de
pipo, cigaringo , de fluto ; ~ajo de mikrofono.
^ego. Faüko: (f ) stari kun malfermitaj ~egojz. væ
gapi. ~umo. Ingo, kiu tenas fermita la ~on de
bestoj k malhelpas la mordojn : (f ) la gazetaro
portas réunion (ne povas libéré paroli ). SiN .
muzelingo. ^peco 1 = ~ajo. 2 O Aparta tubeto,
fiksebla sur la ~on de pli granda aparato: ~osarga
pafilo. es* ajuto. erwajo. Mordajo. en~igi. Preni
en la ~on: ne indas en~igi la tutan penison, sed
nur ties supran trionon aü kvarononKA. erwigi 1
Veni en la ~on de io: la sipo cn~igis en la riveron;
tuba, kiu bone en^igas en aperturon. 2 Z Enflui,
konduki en ion. pra~u!oj b Grupego
( Protostomia ) de animaloj, kies malfermajo de la
gastrulo respondas ordinare al la buso de la plen-
kreskulo, neniam al la anuso : plej multaj sen-
veiiebruloj estas pra^uloj. nov~uloj 8 Grupego
(Deuterostomia ) de animaloj, kies malfermajo de la
gastrulo respondas al la anuso de la plenkreskulo k
kies buso formigas ce la kontraüa ekstremajo:
ekinodermoj k horduloj estas nov~uloj. per~a If
Tia, ke oni uzas nur suceblajn, trinkeblajn, glutebl-
ajn medikamentojn: per~a kuracado\ per~e («per
os») , post'vo ¥
Kvanto, kiun povas enteni la ~o: plen~o da laktoz.

rond~uloj b Ciklostomoj. serur^o Vd seruro.
busel/o. Mezuro por grenoj k suteblaj

materioj (angla=36,5 1, franca=10 aü 13 1 ).
busmen/o = bosmano.

talio.
parto de faringo. plen^O.~a

© but/i ( tr) yJ Kovri per tero la malsuprajn
partojn de planto: oni ~as la terpomojn. ^ilo.
Laborilo, uzata por ~i, konsistanta el maldika
metala plato laülarge fiksita sur longa tenilo.

© but/ ® Pref., montranta kvarkarbonan cenon
en la nomoj de hidrokarbonoj nae et! , pent! .~adieno. C4H6, nesaturita hidrokarbono kun du
duoblaj ligoj, antaüanto de artefarita kaücuko: 1 ,3-
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~adie.no (CH 2=CH-CH =CH 2). ~ano. C4 H
saturita gasa hidrokarbono multe uzata kiel
brulgaso: kloro~ano (SIN. ~ila klorido). ~anata
acido. CH,-CH2-CH -,-COOH, rancodora acido,
kies simplaj esteroj odoras kiel rumo aü butero k
estas uzataj en artefaritaj gustigajoj. SIN. buterata
acido. pentila ~anato. C5HnOCOC3H7,
abrikotodora estera, uzata por parfumoj. ânolo.
C4H9-OH. 1 —anolo. CH3-CH,-CH2~CH2-OH.
SIN. n-butanolo. 2—anolo. CH3-CH2-CH(OH )-
CHJ. SIN. .?<?A'-butanolo. ^anono. Ketono (metil-
etil-ketono), CH3-CH9-CO-CH3, tre grava solvanto
simila al acetono. ^eno. C4 HS, nesaturita
hidrokarbono kun unu duobla ligo: melil-2-~en-l -
tiofo , CH3-C(CH3)=CH-CH2-SH, .^J la fetora
odorafo de mefito k de lumdifehitci biero. 2-~enalo.
CH3-CH=CH-CHO, akrodora, incita likvo uzata
kiel industria krudmaterialo. SiN. krotonalo. ^ j|o.

butik/o. Ejo, kie oni vendas podetale: ~o de
necesajoj , ludiloj , sukerajoj , spicoj\ ~o de
suflikisto. ter budo, magazeno. —+ bazaro. ~a.
Rilata al ~o: ~a tablox (— bufedo)\ se ilin gvidus
interesoj «~aj» , ili tute ne fabonis por E.z. ~i (ntr)
Teni ~on. 'vego = magazeno 2. KS3 cen~o,
superbazaro.^isto. Tenanto de ~o: ni , ciuj aliaj,
ankaü ja iras al la ~isto—pro la kaco! z\ ruinigitaj
~istojz. ~limi (ntr) Viziti la ~ojn,' por rigardi aü
aceti la vendatajojn. teie~umiM. Fari perkomputil-
ajn acetojn. tra î. Butikumi . êevwo. Ciu el la ~oj
apartenantaj al unu sama entrepreno, kiu centralizas
la acetojn k liverigas ilin rekte en la ~ojn.
fruktcwo. ~o, kie oni vendas fruktojn. lavM».
~o, kie oni lavas la tolajojn de la klientoj. tolaj~0.
~o, kie oni vendas nur tolajojn.

butom/o G. (Butomus el ~acoj) de nur unu
sp. ( B. umbellatus ) , plurjara herbo kun longaj
(preskaü 1 m), mallargaj folioj k kun 3-nombraj,
helrugaj floroj en umbelsimila infloresko sur pli ol
1 m longa pedunklo; h'ejma en mezvarmaj Eüropok
Azio, naturigita en N Ameriko, marceja , ofte
kultivata por ornamo.

buton/o 1 Plata aü globforma peceto el komo,
korozo, metalo, plasto, okaze surtegita de stofo,
uzata por kunteni partojn de vesto, enigante gin en
respondan fendon, aü iufoje nur por ornami: ~ojde
jako, de sako, de sua; garnituro el ôraj ~oj por
ceremonia cemizo; ~oj de manumoj. 2 lo simila al
la formo de ~o / : ~o .de rapiro (la rondigita fino);
~o de alumeto (la ekflamigebla parto) ; ~o de
tirkesto, de pordo (servante por ilin sovi aü pusi);

io?

Radiko C4H9- de butano: ~ila klorido, C4H9Cl
(grava industria reakcianto; SIN. kloro^ano); ~ila
acetato CH3-C(0)0-C4 H9, ~ ila alkoholo -
butanolo. ~ino. C4H6, nesaturita hidrokarbono kun
unu triobia ligo. izo-~anolo. CH3-CH(CH3)-CH2-
OH. SIN. 2-metilpropanolo. ter-**anolO. I , l -di-
mctiletanolo, (CH3)3C-OH, kvarkarbona alkoholo,
uzata kiel krudmaterialo en multaj kemiaj sintezoj.

Butan/o. Regno inter Hindio k Cinio (Timbuo).
bute/o 1 O Peco aü organo, kiu malhelpas aü

limigas movon de alia peco laü iu direkto: globhava
~o (globhava ringo, kiu rezistas laüaksan forton sur
akso). haltilo. 2 b G. (Buteo) de rabobirdoj el la
fam. de akcipitredoj, similaj al agio, sed malpli
grandaj, i .a.: aglcwo { B . rufinus), (ordinara) ~o ~o de masto (ce la supro) ; ~o dç saltilo { «s5

{ B. buteo), step~o ( B. vulpinus), vilkrura ~o ( B. reg~o ). 3 ^ Burgono de floro, florkapeto. 4 ï
lagopus ). CiV agio, milvo. vespo^o & Sp. (Pernis Generaia nomo de ciuj haü taj elstarajetoj (akno,
apivorus ) de rabobirdoj el la fam. de akcipitredoj, blazo, papulo, pustulo kc): orienta ~o (kontaga
karakterizata de longaj mallargaj flugiloj, longa | malsano, endemia en orientaj landoj k kaüzata de iuj
vosto k antaüen strecado de la kapo dum la flugado; i leismanioj. sankro )’, Bahia ~o (SIN. Brazila
gi elfosas k mangas terlogantajn vespojn.

buter/o Y Grasa substanco, eltirita el lakta tiucelan fendeton : ~i rpbon , pantalonfendon.
kremo per batado: ~o de bovino, de kamelino; zipi. ~adO. Ago de iu, kiu ~as. ~i: lo
salita ~o\ artefarita ~o (margarino); vegetaja ~o malvasta kamizolo estis ~umita gis supreL; dite
(graso de kokoso ks); (f) cio iris kiel sur ~o (glate); ~umitaj vestoj k surtutojz; (f) ~umi iun malvaste1

vivi kiel kuko en ~oz (sate k glate ). inr brunajo, (severe lin obeigi ). ^truo 2. Fendeto, destinita
margarino. ~a 1 Rilata al ~o: ® ~a acido (~ata ricevi ~on. dis^i, mal^vi. Disigi la partojn de
acido). 2 Entenanta ^on : ~a saüco. (tr) Kovri vesto, eligante la ~o(j)n el la responda(j) fendeto(j).
per ~tavoleto: ~i toaston . ~ata acido ® baskul^o, turno^o, tus~o. Reg~o, kiu
Butanata acido. ~ i ( tr) Kovri per ~tavoleto: ~i funkcias per baskuligo, turno, tuso. prem^/O 1
toaston. ~ata. /. ^igî. Transformi en ~on. Risorta mekanismo, kies du partoj estas surkudritaj
~igllo. Masino por ~igi. /^ilo ® Radiko de ~ata aü fiksitaj sur ciu el la du kunfiksotaj partoj de
acido: C3H7-CO-. ~isto. Vendisto de lakto, kremo, vesto, objekto k.a,, k kiu fermigas per simpla premo:
~o, fromago ks. /^ujo. Skatoleto, en kiu oni prem~o sur klapo de papcrujo. 2 Reg~o, kiu per
surtabligas la ~on. ^ometro. Aparato, por difini premo funkciigas saltilon, klikon ks: (f) premia
la entenon de ~o je graso. kakao~0. Graso, milito (kiun oni povas estigi per elektrona sendado
ekslraktata cl kakao, uzata por kosmetikajoj, de raketoj). règ^O. Permane movebla peceto (~o
sukerajoj k farmaciajoj. kokos^o. ~o, ricevita el 2), per kiu oni regas mekanikajn aü elektrajn sistem*

la rafinita oleo de kokosnukso. muskat~0. Graso, ojn. rlglo^o #9 ^o ce la anso de aütomobila pordo,
ekstraktata el muskato. suker /^ajo. Peceta per kiu oni malfermas la slosmekanismon.
surmetajo por bakajoj, el faruno, sukero k ^o: sekur~0 1 En kunfaldebla trancilo, ~o, kiu fortike
suker~aja kuko (plata bakajo el gistopasto kun fiksas la klingon en elstara pozicio. 2 En pafilo, ~o,
suker~ajotavo!o sur gi). ternuks^O. Grasajo, per kies sovo oni povas bloki aü maibloki la paf-

mekanismon.

frambezio). ( tr) Kunigi per ~o, enigante gin en la

fabrikita el semoj de temukso.



malplimulto al la plimulto7 ; oni povas riproci aI tiu
traduko tro da ~o al la apartaj kutimoj de la lingvo
rusa ; ne prezenti gin (reformproponon) en forma de
timema ~oz. 2 Tio, pri kio oni ~as: mi efektive
volisfari ~ojn, sed cio rompigis pro la kapricoj de
O.7 ; doni ~on al iuz (avantagon en ludo). § (pp
geno) Tia, ke gi efikas nur, se gi trovigas sur ambaü
kromosomoj de paro: karaktero estas la
karaktero, kittn transdoncis tia gêna paro. c-r rega.
~ado. Daüra au ripetita ^>o: ni forlasu do por ciam
ciiijn provojn de ^ado k iru trankvile nian vojonz.
~aJo Rajto, posedajo ks ~ita. ~ebla Tia, ke
oni povas transdoni gin en la posedon de alia
persono: ^eblaj valorpaperoj. ~ema. Facile ^anta
al ies volo: lego estas ~ema: kien vi deziras, gi
iras7- ; ~ema diskutanto. akordigema, mola ,
pacema. ~igi. Fari, ke io au iu ~u: la kavalerio
~igis la aIon de nia armeo; ~igi sian orgojlon
antaü la cirkonstancoj. for~i 1 (ntr) Rezigni pri io:
vi pruvis yian kuragon, do f o r d e varia rezisto!G.
2 (tr) Piene transdoni: li sub trudo forrois sian tutan
heredafon. mal~i (ntr) Rezisti. ne/vebla Tia,
ke oni ne povas transdoni gin en la posedon de alia
persono : ne^ebla bieno , titolo , vojagbileto ;
ner^ebla rajto. serwa. Ne~ema. firma.

cedi!/oz lit Subboko sub la litero c, kiu en
kelkaj lingvoj (franca, kataluna, okcitana, portugala )
kreas novan grafemon. SIN. franca subhoko.

cedr/o ^ G - (Cedrus el pinacoj) de koniferaj,
monoikaj arboj kun vintrodauraj pingloj, unuopaj
sur junaj sosoj, pluropaj sur sosetoj, k kun konusoj
staraj, cilindro- au barel-formaj; 4 sp-oj el la
montaroj de N Afriko gis Azio, forstumataj por
neputrema ligno, gardene kultivataj por ornamo k
liverantaj esencon : majesta kiel ~ojx ; la traboj de
nia clomo estas ~ajx. Atiasa ~Q. Sp. de ~o (C.
atlantica ) el N Afriko, kun ofte bluverdaj pingloj.
Himalaja ô. Sp. de ~o (C. deodara ) el Himalajo,
kiu havas piramidan brancaron kun malsupren -
direktaj brancopintoj k longajn, maldikajn, flavete
verdajn pinglojn. SIN. deodaro. Lebanona ~o. Sp.
de ~o (C. libani ) el Libano, Sirio k Turkio, tre
parenca al la Atiasa ~o, sed kun pîata, ombrelforma
brancaro: Salomono uzis la Lebanonan ~on por la
rekonstruo de la templo en Jerusalemo.

c. I - Konsonanto, senvoca afrikata dentalo.
Il - La tria grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a. kiel:
A. (maj.):1 f nomo de la unua tono de la C-majora
gamo (262 Hz; absolut-solfega do [antaüe ut]): C
bemola, diesa; C-kleo ; 2 Romana cifero: C (100),
CC (200), CCC (300); 3 (K) simb. de karbono; 4 ë
nomo de programlingvo aperinta en la 1970aj jaroj,
unu el la plej uzataj lingvoj por verki ilprogramojn;
5 simb. de celsia: I5°C (dek kvin celsiaj gradoj
super nul); B. (maj. k grase) A simb. de la aro de
ciuj kompleksaj nombroj.

o. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.
car1o A Regnestro en Rusio, Bulgario k Serbio:

~ino, r̂ ido. usr Cezaro, ukazo. ^ismo i Politika
regimo de la rusaj ^oj, t .e. autokratismo super
neklera popolo.

ceb/o 8 G. (Cebus ) de simioj, kun mezlonga,
tute harkovrita vosto tre prenpova, relative
inteligentaj, vivantaj sur arboj en C k S Ameriko.~edoj. Fam. (Cebidae ) de Amerikaj simioj kun
prenpova vosto, al kiu apartenas i.a. ~o, lagotriko,
pitecio.

Cebaot H Unu el la epitetoj, per kiu la hebreoj
kvalifikis Javeon («de la armeoj» , kosmaj au
Izraelaj): ho Eternulo ~!x.

cece/o b Vulgara nomo de la glosino.
cecidomi/o b Insekto (Cecidomyia k parencaj

g-oj) el la ordo de dipteroj, iom parenca al kulo; la
larvo de multaj sp-oj estigas gajlojn ce diversaj
vaskulplantoj.

Cecî li/Oz. Virina nomo. Sankta ~0. Patronino
de muzikistoj.

ced/i. I - (ntr) 1 Fleksigi, ne- plu elteni, enfali : |
haiiilo estas franca, sed la branco ne ~as z ; la lito
~is sub lia pezo; ne batu la pardon, gi ne ~os. 2 Ne
plu kontraübatali, ne plu rezisti : estis videble, ke la
Libianoj komencas ~/ B; leono ~as al neniu7; al tiu
cio ~as, kiu monon poscdas7 ; mi ~is al Ostwald en
êiuj punktojz; kiu ~as al sia infano, gin pereigas
per propra memo7 ; ( f) la rutino fine ~is al la sana
prudento ; la nokto yis al griza vintra (agigo7 ; la
tago ~as al la nokto7 ; la sento de persona indeco
ne ~is en si antaü la tirno de mizéro7 ; (abs) lafebro
~is.3Sin allasi, sin fordoni al io, cesante rezisti : ~z
al siaj pasioj, al la admonoj, al petoz, al la deziro B,
al ies kapricoB, al via insistado7, al nacia kutimo;
~i al dormo; (analoge) ciuj virinoj ~as al li. es-’
abdiki, rezigni, sin retiri ,
II - (tr) 1 Lasi al iu ion, kion oni okupis, posedis au
prétendis: sian lokon, segonB , la tronon ; felicon
oni ne heredas nek ~asz ; (f) hidrogenperoksido
facile ~as oksigenon; la esperô ~is lokon al plena
disrevigo; sia antaüa paleco ~is la lokon al flamarugoz. ES’ allasi , koncesii, permesi , transdoni. 2
Formale transdoni posedajon, rajton ks al alia
persono: ~i lukontrakton ; ~z komercon al nova
entreprenisto.3 E Doni en reasekuro.
'vO 1 Ago de iu, kiu ~as : disciplina de la

cedro (Atiasa ~o) : a) arbo; b) soso; c) soseto; c)
pingloj; d) konuso. M.



cedrato 184 celo

cedrat/o 1 4* Sp. de citruso (Citrus medico ), j oni pena.s atingi au plenumi: homoj, kiuj klare vidas
arbeto au trunkarbusto kun grandaj, 7-8 cm i antai'i si la belan ~on, al kin Hi iras7-, gazeto, kill
diarnetraj, plejofte longformaj fruktoj. kies dika, i fiavas la ~on labori por la propaganda de la
maleben-supraja selo estas uzata kandite aü konfit- ! lingvo7 ; provoj faritaj kun la krei lingvon
ite por sukerajoj k kukoj; origina el Hindio, kultivata j internacian z; la fina ^o estas atingita darn,
en la varmaj partoj de la Mediteranea regiono. 2 J kiam [...]z; oni ofte kulpigas nin pri ~oj, kiujn ni

neniam havisz; kanduki al la ~oL\ havi malican
cedrel/o 4* G. (Cedrela el meliacoj) de arboj | ~on7\ ciu faro de la Eternulo havas sian ~onx\ la

simiiaj al ailanto, kun longaj plume kunmetaj folioj, j ~6> prarigas la rimedajtv, okupi sen lokon sub
kiuj same kiel la ligno enhavas aromajn substancojn; j delà7 (nenifaradi). — ~kauzo. 3 «at Punkto, linio
8 sp-oj el tropika Ameriko, i.a. la odora ~0 (C. j au zono, kiun oni devas pripafi au konkeri: bombadi
odorata ) , kies bruna. pora ligno estas uzata i.a. por ; nernilitistan ~on. ~e (+ al au kunmetite) Strebante

al atingo de iu ~o: organizi stagon al lingva
cefal/0 V Kapo / (en kunmetajoj): ~algio (kap- pliperfektigo; kuraco~e. voluptake, (tr) 1

Direkti sian rigardon al ~o, kiun oni volas atingi
per pafo au simila rimedo, algustigante la uzatan
aimilon, optikan aparaton ks: li strecis la pqfarkon,
metis sur gin sagon, ek~is k pafis7-, ~i leporon per
pafilo7 -, ~/ anseran , trap aeron7 (maltrafi); (f) oni
~as mian vivon7. — ~disko, ~fendo, ~globo,
~grajno. ~/inio, ~objckto, ~punkto , ~tabulo,

cefalaspld/o b G. (Cephalaspis) de fosiliaj ~true. 2 Direkti kritikon, parolatakon al iu: cu tiu
frazo ~as min? -, kiun ~as tia aludo?; serce dirite,

pensile7, fcr aludi, intend , kompreni. 3 Direkti
sian agadon, deziron, volon al io, kion oni penas
atingi au plenumi: oni lekas la manon, sed ~as la
panon7-, nia ekskurso ~is la akvofalo/r, ciuj okuloj
ek ~is lion vizagon ; ( f ) virton7 , justccon k
bonecon7-, propton ~u, sed aliajn ne pelit7 -, la E-
ismo ~as reciprokan komprenadon inter ciuj
homoj7 -, la E-ismo ~as nur al tio , ke ia taüga
komprenilo inter la popoloj ekzistuz; mortigi
iun7', ~adi [ . . . ] aI unu vero, al unu felico7.
ambicii , aspiri , deziri , klopodi , sin tiri , strebi.~ado 1 Ago ~i /. 2 Penado atingi ion : ~ado deiu
al io: mi klarigis al vi , kio devas esti la ~ado de
niaj kongresoj7 ; la ~ado a/ gi estas ta devo de ciu
homo7, ~aro A (pp bildigo) La aro, al kiu ~as
bildigo. »3f argumentaro, bildaro. ~eco. Eco de
cio, kio havas ian ~on: eu oni pavas trovi ~econ en
la materia niondo?. ~iio 1 Tiu parto de pafilo, de
optika au de topografia instrumento, kiu estas
destinita por ebligi la ~adon. 2 Klap^ilo. ~ilaro 1

La tuto de la arangoj de pafilo, destinitaj por M
(t .e. la fendo, la klap~ilo k la ~grajno). 2 JL. Sur
topografia instrumento, la du fendoj au fadenoj k la
du lensoj (objektiva k okularia) kun kruefadenaro.

cejan/o 4> Sp. de centaureo (Centaurea ~ismo Sistemo, kiu supozas, ke cio en la naturo
cyanus), ire konata trudherbo en grenkampoj de i havas -̂ on. al~a. Iranla rekte al sia ~o: konscia
Europe k Azio, kun intense cielbluaj floroj k lancet- pri sia ~o. Ia ü ~a. Konforma al la elektita M>,
formaj folioj; hodia ü malofta pro vastskala uzado ebliganta gin atingi: huï~aj ordonoj, preskriboj.ts

konvena , laü plana, metoda , oportuna , sistema,

Frukto de ~o /. ~ujo. ~o /.

fabrikado de cigarkestoj.

doloro); ^ospina likvo (cerbospina likvo); brako^a
trunko -, ~otorako. RIM. La vortoparto cefal trovigas
en iuj neanalizeblaj anatomiaj au zoologiaj nomoj:
cefaleo, cefalopodoj k.a.. ~a. Rilata al la kapo:
indico ( rilatumo, esprimata per elcenloj inter la
largo k longo de la kranio). fcr largkraniulo, long-
kraniulo.

senmakzeluloj, kiuj vivis dum silurio k devonio.
/vroformaj. Ordo (Cephalaspidiformes ) de fosiliaj
senmakzeluloj. ^omorfoj. b Klaso (Cephalaspido-
morphi) de senmakzeluloj, kiu ampleksas precipe
formortintajn g-ojn sed ankaü la nuntempan ordon
petromizoformaj. cr ostrakodermoj.

cefale/o f Persistema k potenca kapdoloro. icsr

migreno.
Cefaloni/o. Ionia insulo (20°40'E, 38°20’N).
cefalopod/oj b Klaso { Cephalopoda ) de

moluskoj, kies kapon cirkaüas 8 au 10 brakoj, k kies
plimulto povas sekrecii inkosimilan likvon por sin
kasi : amonitoj, argonauto, arkiteiito, nanti Io. polpo.
sepio estas ~oj.SIN. kapopieduloj, inkmoluskoj.

Cefanja 21 La naüa el la malgrandaj profetoj.
Cefe/o Boreala konstelacio (Cepheus ).

(c)~ido. Stelo, kies helo varias période laü la
maniero de la modelstelo 8 Ccphei, kies eksteraj
partoj pulsadas.

Cefiz/O. Rivero en Grekio, proksima al Ateno
(23°40,E. 37°56’N).

ceib/o 4“ G. (Ceiba el bombakacoj) de tropikaj
falfoliaj arboj, parenca al baobabo k bombako; 11
sp-oj el Afriko k precipe Ameriko, el kiuj C .
pentandra donas kapokon.

de herbicidoj. — ~bluo, ciano.
Ceilon/o\Eksa (gis 1972) nomo de Srilanko. i
Cekrops/o G Legenda fondinto de Ateno.
cekum/o V (caecum, cecum) Sakforma fino de j

la dika intesto ce gia renkontejo kun la maldika, :

poitanta ce la homo vermoforman apendicon. ^ito
f ~a inflamo.

ceI/o 1 Objekto, kiun oni penas trafi : trop du
r̂ ojn per unu stono7 -, kiu rigardas cielon. mahrafas
sian ~on7 ; ni volas montri. ke la gardeno estas la j
r^<> de la flugado7 -, <$ ~celo , ~organo. 2 Tio, kion j

J.1 U

è-Wm'Sejms- f
1) cejano: a) tigo; b)
folio; c) pedunklo; 6)
kapitulo; d) brakteo
de la kapitulo; e)
frukto (akeno). C.m
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Celadono 185 celulozo

taüga. serwa. Direktita al nenia ~o, senutila,
vana: sen~a diskutadoB ; sen~aj klopodoj; sen~a
vivo estas frua morto7. serwe. Ne havante ~on:
sen~e vagadi7. serweco. Foresto de ~o: tion vi
nomas sen~eco, se de vi sur miloj dolce gutas la
balzamo?7. klap~ilo aL Levebla, latforma peco,
gradigita, prezentanta truon au supran nocon , k
metita sur la malanta üa parto de pafiltubo, por
algustigi la Union de la paFilo laü la distanco de la
trafotajo.

Celadon/o cÿb Romanfiguro de amindumanta
pastisto: Francis/co ne fleksas sin antaü vi kiel
kolombumanta ~o7. —+ (c )~verdo.

celakant/o y G. (CoeIacanthus) de elmortintaj
senkoanaj fisoj el la subklaso de krosopterigoj.
'-'llloj y b Ordo ( Actinistia ) de krosopterigoj, kies
sola ankoraü nun vivanta g. estas latimerio.

celastr/o G. (Celastrus el ^acoj) de tropikaj
k subtropikaj lianoj kun fruktoj similaj al tiuj de
evonimo; 32 sp-oj, kelkaj kultivataj por ornamo
k/aü uzataj por medicino au pro insekticidaj ecoj.

Ceiebes/o. Indonezia insulo, nomata ankaü
Sulaüesio (Ujungpandango, 119°27’E, 5°08’S).

celebr/iz (tr ) Publike k laurite plenumi
ceremonion kun ia religia karaktero: // ~is la
solenan vesperon de la Paska festoz\ ~i edzigan
ceremonion; la meson; la ~anto de la Diservo
estis episkopo X .\ en la nokto de ~ado de festox;
(vs) Plenumi ceremonion okaze de iu grava evento:
M datrevenon. aw festi , soleni. ofici .

eelenter/o b Interna kavajo de malsuperaj
bestoj, kies sakforma korpo konsistas el nur 2
celtavoloj, ektodermo k endodermo. celomo. —duhlasta. ~ uloj. Filumo (Coelenterata ) de
metazooj, kies korpo estas sakforma k havas ~on
interne, ekz. koraluloj, meduzoj. «ET ktenoforoj ,
sponguloj, celomuloj.

celeri20 ^ 1 Sp. de apio ( Apium graveolens ),
dujara herbo hejma en humidaj apudmaraj lokoj de
Kaükazo gis Atlantiko; kvar varioj, unu sovaga
(SOvaga ~o: var. silvestre ) k tri kultivataj kiel
legomoj: foli^o, ripo^o (var. dulce ). kun grandaj,
hele au flave verdaj petioloj mangataj krudaj au
kuiritaj; sup~0, tranco~o ( var. secalinum), kies
folioj k petioloj, arnbau tre verdaj, estas uzataj por
spici supojn k salatojn ; tuber~0 (var. rapaceum ),

kun granda nutra k spica tubero. 2 Tubero au
folioj de ~o I . cw levistiko.

celest/o }, Frapinstrumento simila al pianeto k
' konsistanta el stalaj lamenoj kun klavaro.

Celesten/o. Vira nomo.
celestit/o 0 Mineralo, ortoromba stroncia

sulfato, SrS04, grava fonto de stroncio.
celobioz/o ® Disakarido, C12H22Oni estiganta

pro parta hidrolizo de celulozo.
ce!ofan/o oTravidebla celuloza pakmaterialo.
celom/o b Korpa kavajo ce la plimulto de

animaloj, en kiu trovigas la intesto k ceteraj intemaj
organoj. is? celentero. —4 triblasta. ^uloj.
Ampleksa grupo (Coelomata ) de animaloj, en kies
korpo trovigas ~o. cs’ celerentuloj , sponguloj.
sen~uloj b Grupo ( Acoelomata ) de sen~aj
animaloj, dublastaj (celenteruloj) au triblastaj (ekz.
plathelmintoj, rotaciuloj).

Celsi/o. Sveda astronomo k fizikisto ( A. Celsius,
1701-1744). (c)~a Nomepiteto de termometra
skalo, kies nulpunkto indikas la temperaturon de
fandiganta glacio, k kies gradoj égalas temperatur-
diferencon de unu kelvino: ~a grado (°C). nsr
farenhejta, kelvino, reaumura.

celtid/o 4* G. (Celtis el ulmacoj) de arboj k
trunkarbustoj, fa 1- au da ü ra -foliaj, generale
monoikaj, kun alternaj, integral aii segildentaj, ofte
nesimetriaj folioj k kun pizogranda drupo, kiu ofte
havas eksteran tre maldikan karnon dolcagustan ; c.
100 sp-oj. el la mezvarmaj k precipe tropikaj
regionoj, i.a. la du sekvaj kultivataj por ornamo k
malmola ligno: aüstrala (C. australis ) el la
Mediteranea regiono ; okcidenta ~0 (C.
occidentalis) el N Ameriko.

celui/o V Ciu el la etaj fakoj, kiuj formas la
esencan konsistajon de iuj ostoj k de pluraj histoj:
etmoidaj ~oj ( cellulae ethmoidalcs )\ histo (el
interplektitaj filamentoj, troviganta cefe sub la
haüto, sed ankaü inter la diversaj organoj). RIM. Ne
konfuzu kun celo. ~ito f Disvastiganta edemiga
inflamo de ~a histo, precipe subhaüta k ofte pusiga.

celuloid/oz ® Facile ekflamigebla kombinajo
el kamforo k nitrocelulozo, el kid oni fabrikas
objektojn. ew plasto.

celuloz2o ® Longcena polimero de glukozo
(C6H10O5)n, ne solvebla en akvo, precipa konsislajo

1
celerio. 1) sovaga ~o. 2) foli~o (SIN. rip~o). 3) tuber~o. 4) sup~o (SIN. tranc~o). a) tubero
(tuberi^intaj tigbazo k radiksupro); b) radikoj ; c) parteto de tigo ; c) folio (duoble plume divida) ; d)
petiolo ; e) infloresko (kunmeta umbelo) ; f) frukto (duakeno) ; g) semo. C (1) k VA (2-4) .
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de la muro de vegelajaj ccloj, k uzata i.a. por fabrik-
ado de papero k teksumajoj. oar hemicclnlozo.

cembr/o z 4? Sp. de pino ( Pi-nus cembra ),
konifera arbo ei Eüropo (Alpoj k Karpatoj), kun
sosetoj porlantaj longajn pinglojn po 5, kun densa,
pli-malpli kolonforma brancaro k kun mâllongaj,
staraj, senpedunklaj konusoj; la ligno estas
bonkvalita k la grandaj, tre mal longe alaj semoj
mangeblaj. c®" Siberia pino.

forgeais unit ~on\ la dekoj k la ~oj estas formata}
per simpla kunigo de la numeralojz. 2 Aro de ~
aferoj au personoj: mi havas ~on da pornoj7\ la
tuta popolo eliris laü ~oj k milojx ; ~oj da miloj da
radikoj k radiketojz. ~estrox. Militisto, komand-
anta grupon de ~ soldatoj. ~ilo -4. (pp finia vico
de nombroj) Nombro tia, ke unu, du ... au naüdek
na ü ~onoj de la nombroj malsuperas gin. fâ-
mediano, kvarilo , dekilo, plurilo. ~obla, Prezent-
anta novan nombron. kiu estas al la antaua kiel ~ al
unu: reprodukti miniaturon je ~obla grando; la
Eternulo multigu sian popolon ~oblex ; ~oble kvin
estas kvin~. ^obligi. Fari ~oble pli granda, grand-
nombra: akiri por nia moyado ian grandegan
aiï toritatom kiu per unufojo ~obligus nian forton1.
~ono 1 Ciu el la ~ égala j partoj de tuto: centi-
melro estas la ~>ono de metro. nS" procento. 2 }
Unuo de intervalo, égala al unu centono de kromata
duonduto au l /1200 de okto. i®* savarto. 'vopo.
Grupo de ~ aferoj au personoj. ~ uma A
Centezimala. ~foje Vd fojo. ^jara Vd jaro.
Ôiu~jara Vd jaro. diw. Duoble tin ci rivero
havas du~ kilômetrojn da tongo7. el^O, po^/O.
Unuo en ciu ~o: 53 el~oj (53 % ) de la logantoj
a probis; 25-el~a pago ; 60 -el~a kresko.
procento. RIM. po-̂ o, precipe aludas la ripetigon de
la po^a nombro; eI~o, precipe aludas la apartigon

1) cembro: a) soso; b)
soseto portanta 5
pinglojn (c); c) konuso;
d) skvamo de konuso
portanta du semojn tre
mallonge alajn. C.

cement/o 1 © Speciaia mortero el pulvoro de
argilaj k kalkaj petroj, kiu per reakcio kun akvo
rapide solidigas kun granda aglomera forto:
Port landa (artefarita) hidraülika ^o. 2 ©
Nomo de diversaj aglutinaj pastoj, kapablaj
malmoligi sekigante k sek.ve aglomeri malmolajn
substancojn: ^o de la dentistoj (— plombi ) , de la de la el~a nombro k de la lutajo : là nombro de la
meb/istoj, pargetistoj, juvelistoj. cwjuti, mastiki. —* j naskigoj estis 2 po^oj de la logantaro; ili produkt-
cemento. 3 © Matrico de sedimenta petro: de j as 30 pluajn po~ojn ol antaüe; el la lernantoj ma
konglomerajo; kalka , silica ~o. 4 ( f) Tio, kio malgranda el~o finas la studadon; tiom granda
kunligas kun daura solideco: lingvo ne povas esti el~o da originalajoj ankoraü neniam estis atingita.
simpla kolekto da vortoj, sed (levas havi ~on ' k el~(aj)o. Proporcio esprimita per ei~oj: la plej
vivonz\ la ~o de nacio estas komunaj memorajoj. alla el~afo en la tri jardekoj; granda el~o delà

(ir) 1 Firme kunigi per ~o: stonojn. 2 Kovri demanditoj. el~osigno. La signo % uzata por
per tavolo da ~o : ~i basenon. 3 (f ) Kunige indiki el^ajon. pro /v/ O, prewego Vd
fortikigi : vera solidareco ~/.v nian grupon; tiu procento, procentego. ok^. Okoble sep~. Sep-
malfelico ~is ilian amikecon.~ejo Fabriko de ~o. oble tri'-. Trioble ~: la Tri~ ( x la Spartanojde
/*visto. Laboristo pri ~o. kun îgo © Kunigo per Leonido). RIM. Oni formas same la sekvantajn:
~o: sablo sangigas al sablopetro pro kun^igo. kvar~, kvin~ ktp. jar~o 1 Periodo de ~ jaroj: c«

cementit/o © Fera karbido, F3C, troviganta en oni ne parolas pri lia homo en la daïiro de
jar~oj?z\ antait kelkaj jar~oj iliaj prapatroj logis
ne en Ameriko7 ; en ta daüro de jar~ojz\ gi havisla
agon de duono da jar~oz. 2 Numerita periodo de
~ jaroj, kalkulita ekde grava evento, ekz. la nasko-
jaro de Jesuo Kristo: cirkaü la mezo de la dekkvara
jar~oz\ la epoko de la mezaj jar~ojz (Mezepoko).

cenocit/o $ Celo kun pluraj nukleoj, kiu jar̂ a. Koncernanta )<n~o( j )n : jar~a tradicio.
rezultas el dividigoj de nukleoj sen dividigo de la centaÜr/oz © Fabela estajo, prezentanta homan

buston sur cevala korpo. SIN. cevalviro. (C)M)\
cenotaf/o. Monumento. konstruita por memorigi Aüstrala konstelacio (Centaurus ).

mortinton, sed ne entenanta lies korpon.

stalo k blanka giso.
cend10. Centono de guldeno, de dolaro au de

euro, IKT centavo, centime, speso.
cenobit/o. Monaho vivanta en komunumo,

kontraste al anakoreto: katolikaj , gainaj ~oj. « Sr-
biksuo.

celplasmo. irs5 plasmodo, sifono.

centaüre/o ^ G. (Centaurea el asteracoj) de
cens/o 1 Entabeligo, per stalaj funkciuloj, de la unu- k plur-jaraj herboj kun kapituloj el tubetfloroj.

ricajoj de la civitanoj, kun la celo difini cies impost- j la cirkaüaj el tiuj ci plejofte funelformaj, pli grandaj,
on, rangon, vocdonrajton ks. 2 Popolnombrado: la | okulfrapaj k senseksaj; c. 500 sp-oj, plejparte N-
unuaj r- joj okazis en la skandinavaj landoj meze de hemisferaj, multaj pororname kultivataj. cejano,
la 18a je. ~i (tr) Fari tian entabeligon au nombrad- kniko. — centaürio.
on. ~iSto. Oficisto. komisiita al ~ado. centaüri/o ^ G. (Centaurium el gencianacoj)

cent. Numeralo, esprirnanta la nombron post j de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun integraj, sen*

99 en la serio de la entjeroj ( I 00. C): mi havas ~ petiolaj folioj k kun cumo el purpuraj, rozaj aû mal-
pomojn7-. ~a. Okupanta lokon post 99 samspecaj ofte flavaj floroj; c. 20 sp-oj, precipe N-hemisferaj,
aferoj: la ~a pago, jaro. ~0 1 La nombro vi j i.a. eritreoceMaîtreo.
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centav/oz. Centono de eskudo k de S-Amerikaj
monunuoj ( peso, krujzero, realo). eg3 cenclo ,
centimo.

centezimal/az A Bazita sur sistemo, en kiu la
koncernata tuto estas dividita lau cent egalaj partoj:—a termometro.SIN. centuma. c®3 eelsia, farenhejta.

centi/ A Pref., uzata antaü unuoj k signifanta
«centono» ( 1O'2) ; simb. : c : ~aro , ~grado,~gram2o, ~litr2o , ~me.tr 1o ; ~grada ( =
centezimala).

centifoli/o 4? Centfolia rozo. c®3 muskrozo. —»
trifolio, milfolio.

centim/o. Centono de franko. eg? cendo ,
centavo, speso.

centipeli/o 8 (centipellio) La dua stomaka poso
de la remaculoj, lokiginta post la rumeno. SIN.
retostomako. o®3 abomaso, omaso, rumeno. \

centr/o 1 A Punkto egaldistanca al ciuj
punktoj de cirklo au sfero. 2 A Punkto, rilate al kiu
figuro estas simetria: ~o de kvadrato, de elipso ktp.
3 Mezo de d ifin i ta loko, regiono ks: la ~o de rado,
de tablo\ ~o de la korto , de urbo, de provinco;
Vojago al la ~o de. la te.ro (titolo de romano ). fi®3

akso. 4 Loko, al kiu direktigas k de kiu disiras
multaj diversaj agadoj, kreante grandan movigadon:
ci tiu strato estas la ~o de la negocoj; la kvartalo,
kiu estis la ~o de la ribelo; Londono farigos unu el
la plej gravaj ~oj de nia aferoz\ ~o de dokument- i
ado. c®3 animo, fokuso, herno, koro. 5 L Modéra
partio, kiu en pariamentejo sidas meze inter dekstro
k maldekstro: dekstra, maldekstra ~o (parto de la—o, pli proksima al la dekstruioj au maldekstruloj);
la ~o [...] havas nenian karakte.ronu. 6 M* En
batalfronto, la cefa parto de armeo, inter la du aloj.
7 ¥ Loko en nerva au hormona organo, al kiu
alvenas la infonooj k de kiu éliras la reagoj: la spira

trovigas en la mjelbulbo; la nervaj ~oj. —a 1
Estanta en la —o: ~a punkto , kvartalo. 2 Rolanta
kiel ~o: la ~a administracio; la E-ista ( C )~a laboristaj ~oj. 2 © Fabriko produktanta elektran au
Oficejo (1905-1922); ¥ la ~a nerva sistemo (Vd alifontan energion. SIN. centrejo: ak\>o-energia ~o,
sistemo ). 3 Troviganta en la mezo de lando aü vapor-energia ~o , nukle( o )energia ~o (au :
kontinento: la (C )~a Montaro (en Francio); (C )~a atom~o; ilustrajo sur la sekva pago). 3 V Centra
Eüropo , Afriko ;\ la ( C )~aj Imperioj (A üstri- funkciejo de telefonia au telegrafia reto, kie oni
Hungaria k Germania), isr mezo. ~i ( tr) 1 saltas, mane au automate, la alstaciajn konduktilojn
Direkti, kolekti al unu punkto au temo, kiel al ~o;
lie ni devas antaü cio ~i nian tutan forton7-. 2 ©
Detennini la ~on de mekanika peco. 3 © Meti sur
unu saman Union la aksojn de diversaj radoj, diskoj
ks. 4 Uj ~igi. ~ado. Ago de iu, kiu —as. ~eco.
Pozicio —a. /^ejo 1 Loko, kie estas —itaj apartaj
agadoj : ~ejo de altaj jura] studoj, de sciencaj
esploroj. 2 = centralo. ~igi lh Arangi (tekston) j —o, ordinare instalita sur la grundo de abonanto, en
meze inter la maldekstra k dekstra randoj: ~igi la ! kiu la konekta ekipajo estas centrita, por
capitrotitolojn. nsr dekstrigi, rektigi. —isto. —ulo 2. interkonekti la substaciojn de la abonanto k por
MJlO 1 Ludanto, kiu ludas en meza pozicio. c®" konekti ilin al lineoj, irantaj al publika —o.
halfo. 2 I Ano de la —o 5. al—a (pp direkto) Al la
~o de ekstere: al~a forto; ^ al~a infloresko centron, sub unu solan direktadon: ~i la komercon
(Vd infloresko). SIN. centripeta. al—igi. Centralizi. de diamantoj, la mohoferojn, la kongresajn servojn.
de—a (pp direkto) De la —o eksteren: de~a —a. Bazita sur —ado de la decidoj: —a ekonomio.
forto; de~a infloresko (Vd infloresko) ; de~a —ismo. Politika, ekonomia sistemo, kiu trudas
kreskado de la tala de likeno. SIN. centrifuga. —adon de la respektivaj agadoj. mal— i. Disloki en
dis—a © Tia, ke gia —o ne trovigas sur unu sama diversajn apartajn centrojn : oni penis , post la

li'nio, kiel la —oj de aliaj pecoj. ekster—a. Ne
troviganta en la —o: ekster~a bazaro, kvartalo.
el—a = dis—a. mal—i 1 Meti sur malsamajn liniojn
la aksojn de diversaj pecoj. 2 ^ Deloki lensojn
en optika sistemo tiel, ke iliaj —oj ne trovigas sur
unu linio, au deloki la objektivon, por ke gia akso
ne plu trafu la —on de la plako. sam—a A Havanta
la saman —on kiel alia figuro: sam~aj cirkloj.
alto—o A (pp triangulo) La sekcopunkto de la tri
altoj. epidemi—o If Cefa loko, de kie disigas
epidemio. komerco—o £ Loko, kie oni arangis
kunigon de ciaj butikoj, servoficoj ks, por ke la
klientoj povu cion aceti en unu loko. maso—O
Tiu punkto en iu korpo, rilate al kiu gravito ne
povas ka üzi tordan momanton. orto—O A (pp
triangulo) La sekcopunkto de la tri mezortantoj.
RIM. lufoje tiu vorto estas uzata en la senço de
alto—o. pezo—o = maso—o. prem—o ( pp
planeo de aviadilo) La punkto de intersekco de la
rezultantaj fortoj aerodinamikaj k de la snuro de
planeo.

centro. La alto—o (a ) k orto—o (o) de triangulo. :

Centrafrik/o aü —a Respubliko Vd Afriko.
central8o 1 X Konfederacio de sindikatoj:

por interkomunikado: amplifa ~o, teletrafika ~o.
interlinea —o = interlinea stacio. Interloka,
interurba —o T —o inter urboj, en kiu oni faras
longdistancajn konektojn. loka —o V Telefonia
stacio, ai kiu la telefonkonektajoj de la sama
servareo estas konektitaj k en kiu oni faras la
deziratajn interkonektojn. Stacia —o V Telefonia

centraliz3! (tr) Kunigi, kolekti en komunan
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ekuzado de la atombomboj, mal~i la cefajn pezajn
industriojn.

centrant/o 4* G. (Centranthus el valerianacoj)
de unu-, du- k plur-jaraj herboj, kies floroj, cume
arigintaj, havas tubforman k spronohavan korolon k centrioloj.
nur unu stamenon ; 9 sp-oj el E ü ropo k la j centuri/o\(ce la Romanoj) Cento da civitanoj
Mediteranea regiono, kelkaj, precipe la ruga ~0 au da soldatoj. ~estro. Oficiro, komandanta ~on.
(C. ruber ), kultivataj por okulfrape koloraj floroj.

centrifug/a 4* Décentra, os* centripeta. ~i
(tr) 1 O Submeti al décentra forto: ~î sukeron , j cenzur/i (tr) Espion k kontroli presajojn, precipe
lakton, meîalon. 2 Sekigi en lavmasino au aparta lau politika k morala vidpunktoj: ~i libron,
~ilo per tre rapida turnado: tolafojn en gazeton, filmon. ~10 1 I Kontrolo ~anta, generale
lavmasino. ~ado. Apliko de la ~a forto, estigita de stata: mi pensas, ke apartajn ekzemplerojn la
la rapida rotacio de likvo: la ~ado estas mata por tralasosz\ kiam la manuskripto estos subskribita de
disigi malrapide alfundigantan precipitajon disde la la ~o stampa marko por la ~oz. 2 'F Psika
likva medio, por la tuja analizo de butera , oleo ks , j mekanismo, per kiu la bildoj k sentoj malpermesitaj
aü por ricevi homogenan strukturon de fandajo. de morala au socia idesistemo estas automate~ajo. Sedimento, produktita de la ~a efiko. ^ilo. repusataj en la nekonscion. ~!StO. Oficisto,
Aparato laboratoria aü fabrika masino por ~i. komisiita por ~i: al simpla ~isto povas iri ciu , sed

centriol/o $ Encela organeto, konsistanta el 9 al la estro [...]z. RIM. cenzuro neniam signifas:
triopoj da tubetoj, ce la bazo de la flageloj aü la taksocifero en ekzameno aü kurso.
pinto de mitoza aü mejoza spindelo.

centripet/a 4* Alcentra. centrifuga.

centromer/o $ Loko de kromosomo, kie
aifiksigas la spindelfibroj.

centrosom/o $ Encela organeto, ce la pinto de
mitoza a ü mejoza spindelo, kiu konsistas el du

use centestro.
cenzor/o 1 = Censisto. 2 = Cenzuristo.

cep8o 4# 1 Sp. de aliumo { Allium cepa var. c.)
kun tunika bulbo blanka, ruga aü de flava gis bruna,

JTB J
-j

central/o. nukleenergia ~o. a-c) reaktoro: a) karburajo (uranio), b) moderigajo (grafito), c) regstango;
c) vinco ; d-f ) primara cirkvito: d) pumpilo, e) akvo-presurizilo, f ) varmo-intersangilo; g-h) sekundara
cirkvito: g) turbino, g) kondensilo, h ) pumpilo ; h ) malvarmiga cirkvito ; i ) alternatoro; j ) eljeta dukto; J)
malaktiviga baseno ; k) manipula masino.

1) centranto ( ruga ~o): a)
tigo; b) folio; c) densa cumoel

L floroj ; c ) floro ; d ) akeneca
I frukto. C, modifita.
I 2) cepo. Bulboj de du kf -oj. Va.
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penso k prudento: venis al mi en la ~on, ke [...]z;
arte fabrikita opinio, kiun oni perforte enbatas en la
r^on de ciujz\ pli multe via fingringo da ~o ne
pretendas? z\ antaü la lango laboru la ~oz ; kapo
majesta, sed modestaz\ lia ~o iris promeniz (li
frenezigis); ricevi muson en la ~onz (same), vw
kapo, menso, prudento. ~a. Rilata ai la o:
anemio, hemoragio; ^a pedunklo; ~aj nervoj (SIN.

kraniaj nervoj). ~ajO Y Besta ~o (kutime bovida
au safida), kuire pretigita: ~ajo kun bruna butero k
kaporoj. ~aro. Malgranda grupo el teknikistoj,
ekspertoj, komisiitaj difini agplanon por ministro,
politikulo ks. ^eto. Cerebelo. /v'Ujo. La parto de la
kranio entenanta la ~on. ^umi (ntr) Penege streci
sian penson, intelekton pri io: ne valoras ~urni pri
tia bagatelo; tiuj bibliaj esprimoj, kiuj ~umigis
tiom da tradukintoj. ns* kaprompa. ~OSpina.
Koncernanta samtempe la ~on k la spinon:
~ospina meningilo. erwlgi. Profunde penetrigi en
la memoron. kurwumado. Klopodo trovi solvon
al problemo per seninterrompa kolektiva ~umado.
sen~uio. Senpripensa homo, ostcwo. Medolo.

cerbatan/o. Longa tubo, per kiu oni povas,
enblovante, pafi maldikajn bulojn, berojn ks.

Cerber/o 1 © Trikapa hundo, gardanta la sub-
teran mondon. 2 (f) Tre severa k malafabia pordisto.

cercid/o 4* G. (Cercis el fabacoj) de falfoliaj
arboj k trunkarbustoj kun rozaj, violetaj aü blankaj
floroj ofte elbrancaj, aperantaj anta ü au kun la
folioj; 6 sp-oj el S Eü ropo, Azio k N Ameriko,
pluraj kultivataj por ornamo k por ligno uzata i.a.
por mebloj, i.a. la Judea arbo (C. siliquastrum).

cercidifil/o 4* G. (Cercidiphyllum el ~acoj) de
dioikaj arboj aü (kiam kultivataj) trunkarbustoj: 2
sp-oj el Cinio k Japanio, kultivataj por a ütune
intense koloriganta foliaro. Japania ~o. Sp. de
~o (C. japonicurn ). SIN. kacuro.

cereal/o 4* Ciu sp. de greno, uzata por nutrado
de homoj k bestoj, i.a. por panproduktado: plej mult-
aj r̂ oj (ekz. rnaizo, rizo, tritiko) aparténas al poacoj,
malmultaj ( vosta amaranto, fagopiro, kvinoo) al aliaj
fam-oj . ~ajo Y Ciu el la produktoj el ~oj, flokigit-
aj aü alie prilaboritaj por servi kiel matenmangajo,
mangata kun lakto, salo, sukero, mielo aü fruktoj,
precipe en N-Ameriko k Eüropo. avenflokoj.

cerebel/o ¥ (cerebellum) Parto de encefalo,
konsistanta el tri loboj (vermiso k du ~aj hemisferoj)
k situanta post k sub la cerbaj hemisferoj : la
régulas la harmonian interefikon de la volaj movoj.
SIN. cerbeto.

ronda k la üakse simetria; legomo kultivata kiel
unujara aü (por semproduktado) dujara ekde 3 000
j.a.K. en Egiptio k Mezopotamio, nun en ciuj mez-
k milde-varmaj regionoj. c®5 saloto. 2 La bulbo
de ~o I : frititaj ~oj ; ~osupo. SIN. ^bulbo.
tubcwo 4* Sp. de aliumo (tuba aliumo), parenca al
^o, kun ne tre videbla bulbo, kun tufo de cilindraj,
kavaj folioj, kies malsupra parto, blanka, mola,
sukorica, estas uzata en kuirarto.

cepol/o b G. (Cepola ) de maraj fisoj el la ordo
de perkoformaj, kiuj havas tre malgrandajn
skvamojn, longan, rubandforman korpon, pintan
voston k longajn dorsan k anusan nagilojn.

cerami/o 4? G. (Ceramium el ~acoj) de maraj
rugalgoj kun talo fajne k multe branca; c. 190 sp-oj
el la tuta mondo.

cerambik/oz b G. (Ceramhyx ) de insektoj el la
ordo de koleopteroj, kun tre longaj antenoj, vivantaj
en la ligno de arboj, precipe de kverkoj. 'N»edoj.
Fam. (Cerambycidae ) de multaj koleopteroj (i.a.
~o) kun tre longaj antenoj k larvoj vivantaj en
plantoj, generale en ligno. SIN. longkornuloj.

ceramik4o. Tekniko baki argilteron aü similan
materialon k eifari tiel potojn, vazojn, kahelojn,
elektronikajn komponantojn ktp. ~a. Rilata al
~ajoj au ilia produktado: ~a elektrontubo, izolilo.
*vajO. Produktajo per tiu tekniko. ~isto. Tin , kiu
okupigas pri ^o. cr fajenco, grejso, porcelano.
vitro~ajO. Materialo strukture simila al ~ajo
(precipe al porcelano), produktita per la teknikoj de
vitrofarado, k konsistanta el mikrokristaloj ligitaj
per vitra cemento: kuirplato el vitro jo.

cerast/o b G. (Cerastes ) de malgrandaj N-
Afrikaj k SU-Aziaj serpentoj el la fam. de vipur-
edoj, kiuj vivas kasite en la sablo; iliaj okuloj estas
suprendirektaj; la ordinara sp. (C. cerastes), havas
du komosimilajn elstarajojn sur la kapo: Dan estos
~o ce la irejox.

cerasti/o 4* G. (Cerastium el kariofilacoj) de
unu- k plur-jaraj herboj malgrandaj, generale vilaj,
kun mallargaj, integraj folioj k kun kvinnombraj
floroj, kies petaloj estas blankaj k duparte dividaj;
subkosmopolita g. de c. 100 sp-oj, kelkaj kultivataj
en rokgardenoj.

ceratin/o = keratino.
ceratofil/o ^ G. (Ceratophyllum el ~acoj) de

pturjaraj dolcakvaj plantoj generale senradikaj,
kreskantaj sub la akvosurfaco, kun verticilaj, disdue
brancaj, liniformaj folioj k kun akselaj, malgrandaj
floroj; kosmopolita g. de 2-6 sp-oj diversformaj.

ceratoni/o 4* G. (Ceratonia el fabacoj) de du j
sp-oj originaj el Arabio k Somalio; pli konata sp.:
C. siliqua, disvastiginta en la Medateranea regiono,
daürafolia, dioika aü poligamia arbo kun briletaj,
plume kunmetaj folioj 4-8-folieraj, kun malgrandaj,
rugaj floroj en mallongaj grapoloj k kun 10-20cm
longaj, plataj, nigre brunaj, nedehiskaj gusoj (nap
karobo ), havantaj ledecan selon, sukerhavan I
intemon k semojn po 10-16. SIN. karobujo.

cerb/o 1 Encefalo. — ~oskuo. 2 Cerebro. 3
(ark.) Medolo: mia patro havas en ta ostoj ~on de
leono1. 4 (f) Tiu parto, rigardata kiel la sidejo de la civila solenajo: edziga , funebra la de

cerebr/o ¥ (cerebrum) La supra parto de la
encefalo, kun siaj hemisferoj k pedunkloj: la ~o
estas la centro de la sensado, de la volaj movoj k de
la psika aktiveco. S I N . cerbo 2. /̂ o-spina ¥
Koncemanta k la ~on k la spinon: ~o-spina likvo
( liquor cerebrospinalis ).

cerefoli/o 4p Sp. de antrisko (Anthriscus
cerefolium ), unujara legomherbo, kies 2-3-oble
plume dividaj, aromaj, k bonodoraj folioj estas ofte
uzataj por supoj k salatoj.

ceremoni10 1 La eksteraj formoj de religia aü
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kronado ; kortega ~o postulas maloporlunecon7 ;
sen ~oj k sen funebraj formoj k paradoz. nsr
e-tiketo, liturgio, rito. 2 Eksteraj formoj, iomete
genaj, de gentileco en neintimaj rilatoj: ne farante
pli r^ojn, li sidigisz; li fan's ~ojn kun la mamo de
sia patrino, antaii ol suci gin7 ; la diablo prenu
ciujn ci malbenitajn ~ojn!z. ~a 1 Konforma al la~o: rsjQ vesto, tono. 2 Ne intima : ~a vizito ;
pronomo de gentileco ( pri infano) sajnas al ni
ridinde ~a7. cæ afekta, formala. ^aro. La tuto de
la ~aj reguloj. ^ema. Amanta ia ~ojn. **estro.
Homo, kiu zorgas pri la plenumo de iu ~o: raportis
la cefa ~estroz. serwa. Simpla , senetiketa,
sengena, familiara: sen^a vizito ; tiuj vortoj estas
simple sen^a mensogado7 ; mi espéras, ke vi ne persona kiel ~ajon. ~eco 1 Stato de iu, kiu kredas
koleros min pro mia sen~a petoz , te^O. En i posedi la veron : pli da okuloj, pli da ~ecoz\ ni kun
Japanio, etiketa kunveno, en kiu gastoj k gastiganto plena ~eco povas antaüdiri , ke [. ,.]z; kun ~eca
komuniigas en la sobra estetiko de tepretigado k tono de vocoB. KF aplombo. 2 Eco de io, pri kiooni

! ne povas dubi: ~eco de atesto ; ofte la decode
Ceres © Romana diino de la grenrikolto, de la historia fakto estas malfacile kontrolebla. *4 Esti

aii montrigi ~a. ''-igi 1 Fari iun ~a: disputo
(diskuto) kredigas, sed ne ~igasz; mi ~igas vin, ke

ceri/oz ® 1 Kemia elemento, Ce, atomnumero li venosB ; tiuj onidiroj tute ne ~igas min pri lia
58, atommaso 140,12, lantanido: diklorido, vera intenco; Hi autoritatc ~igas, ke lingvo nepov-
CeCL,; triklorido, CeCl3; kornbinajoj. 2 as esti kreita arte1; kortegulo faris al si pri siaamo

r̂ igan klarigonz. CF aserti, konvinki. 2 Fari ion
cerkari/o b Vostohava îarvo de iuj trematodoj, ~a ; - ~igi la funkeiadon de io ; ~igi ies felicon,

sortonB, sukcesonB, savon ; tiu ruzo ~igis la venk-
cerkopitek/o b G. (Ccrcopithecus ) de simioj on ; plej diligente klopodu, par ~igi vian vokonk

vivantaj en afrikaj arbaroj, belaj, okulfrape koloraj, elektonN. *4gi. Fari sin, aii igi ~a: Hi ~igis, cutio
longvostaj, kun mallonga vizago k longaj dik - estas pri lix. mal~a. Tute ne ~a. merrwa. Hav-
fingroj. ~edoj. Granda fam. (Cercopithecidae ) de anta, au montranta ~econ pri si mem, sia supereco
simioj, al kiu apartenas i.a. ~o. magoto, mandrilo, ktp. ne~a. Duba . —+ ne~eca principo ( Vd

principo).
certi/o b G. (Certhid) de birdoj el la ordo dc

1 Nedubanta: mi estas ~a pri tiu informo, pri la paseroformaj, kun longa, kurba beko, grimpantaj
sukceso ; mi estas ~a, ke la E-istoj alte taksos la surarboj. SIN. arbogrimpulo.
gravecon de tin fakto7 ; mi ne estas ~a, eu vi
revenosB; tiam ni nenion faros al vi , vi povas esti orelo fare de la sebumaj glandoj; orelvakso.
~c/ ./ Z ; la rego, ~a , ke Hi jam estas tute
bakitaj fidi , konvinkita. 2 Nedubebla: Pb(OH)2, blanka, toksa, pasintece uzata kiel farbo.

ceruzit/o © Mineralo el ortoromba piumba
karbonato, PbC03, sub fonno de plataj, blankaj au
flavaj kristaloj, fonto de ceruzo.

cerv/o b Sovaga remacanta mamulo ( Cenmk
parenca g. Odocoileus ) el la ordo de parhufuloj, kies
virbesto portas grandan, maldikan, disbrancigantan
ramuron: kiel r̂ o sopiras al fluanta akvox ; mia
amato simiias al gazelo au al ~ox ; ~ocaso,
r̂ ohundo , ~oparko. BF alko , boaco , damao,

klaso da homaj estafoj7; kapon oni devas havi, ~an j kapreolo , rangifero. norda ~o (evi, zoologie
praktikan konsideradon , kiun oni kompreneble tie j malgusta) = rangifero. Amerika ^O. subsp. de
akiras kune kun la ciutaga mango1; eu vi pensas, ke j ruga ~o (Cervus elaphus subsp. canadensis), ruga
oni estas kapabla ami ~ajn edzojn?7; mi estas en j ~o Sp. de ~o (Cervus elaphus ). ~edoj. Fam.
~a grade ...mi estas edzinigita!z. RIM. Laü la ci- (Cenndae ) de parhufuloj, al kiu apaitenas alko, M),
supraj ekz-oj, ~a ne havas la sencon «ne difinebla», damao, kapreolo, moskulo, rangifero k.a.. *4110,

sed nur «tute difinita en la penso de la parolanto, Ino de ~o. dam^o = damao. lanco^o. Mazamo.
kiu tamen ne sentas la bezonon pli precizigi». Por
eviti konfuzon inter la sencoj 2a k 3a, oni akcentu la
duan signifon per la antaümeto de adv.: havi tute hidalgo Don Kihoto de Manco».
~ajn informojn (aii: tut~ajn ). 03? unu. 1 En ~a
maniero: kiel duoble du k\-arz; kiu iras sperte , spicita porkajo aii bovajo.

iras ~ez; li ~e ne restos ne punitax. 2 Nepre, ja
(uzata por plifortigi jeson aii neon): konscienco—ho jes , r̂ e ! z ; si ~e konsentus akcepti
laborenspezon ec malgrandanz; cu vi povas tion ci
dubi? ~e ne! z ; (ironie) mi alportis argentan
vazon spéciale, por doni trinki al tiu ci sinjorino!1.
3 Konsentite ( uzata por enkonduki kontraü-
argumenton): el la talento ~e naskigas inspiro,
sed [...]z; tio estis vivmaniero ~e ne konforma al la
reguloj de higieno, k tamen f ...]z. cw sendube. M).
Nedubebla scio: oni ja ne havas absolutan ~on, cu
la evoluado de la homa specio okazis êie k ciam laü
soma .manierô L. ~ajO. Io ~a: ~ajo k lego, kiel
amen en prego /7-; vi povas rigardi promeson de tia

tetrinkado.

agrikulturo. isr Demeter.
cerezin/oz O Speco de minerala vakso.

Malofta metalo malmola, griza, brila.

i .a. fasciolo.

presbito, resuso.
cert/a. Ne havanta ian dubon, k konsekvence:

cerumen/o ÿ Flava substanco, sekreciata en la

ceruz/o ® Piumba kombinajo, 2 PbCOj,

sciigo, profito ~a; la afero estas tute ~a ; la estont-
eco de E. kiel estonta lingvo de la mondo jam estas
tute r^a7 ; vi proponas ne ion pretan k ~an, sed nur
supozojn7 ; vojo difinita k 7; plej laboro,
laboro per oro7 ; lia intenco estas ~a, gin vi ne
sangos. 3 (senpere antaii subst.) Iu difinita: mi revis
tiam, ke pasos ~a nombro da jaroj k cio sangigosz;
la E~ismo estas forte ligita kun ~a interna ideoz;
se tiuj insektetoj ne estas mortige dangeraj por ~a

Cervant/o. Hispana verkisto ( Cervantes
Saavedra, 1547-1616), a ü toro de «La ingénia

cervelas/o Y Italdevena kolbaso, el hakita k
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cervik/o V Pli mallarga parto de organo: de
dento, de utero.

cest/o Si Antikva ganto, èl ledrimenoj, uzata de
atletoj por bokso.

cestod/oj b Klaso (Cestodes ) de platvermoj,
vivantaj kiel intestaj parazitoj, konsistantaj el
kapeto k ceno el segmentoj: tenio estas

cestr/o >4* G. (Oestrum el solanacoj) de staraj au
grimpaj arbüstoj kun alternaj, simplaj folioj, kun
tubformaj floroj en akselaj au apeksaj panikloj au
cumoj, k kun beroj unuope cirka ü itaj de daü ra
kaliko; c. 175 sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj
subvitre kultivataj.

cetac/oj b Ordo (Cetacea ) de mamuloj, vivantaj
en maro au en riveroj, kun fisoforma korpo, antaüaj
membroj Sangigintaj al nagiloj, malantaiiaj membroj
malestaj k granda vosta horizontala nagilo ;
ampleksas la balenojn 1. bartO~oj. Subordo
( Mystacoceti ) de ~oj kun bartoj anst. dentoj
(balenoj 2 k balenopteroj). dent~oj. Subordo
{Odontoceti ) de ~oj kun pli-malpli multaj dentoj en
la buso.

ceter/a. Restanta, ankoraü ne menciita: la
~an popolon, kin restis en la urbo, forkondukis
Nebuzaradorn x; la silaboj akcentitaj ofte restadis
sensangaj, dum la tuta ~a parto de 1’ vorto sangig-
adisz ; cemizojn, kolumojn , manumojn k ~ajn
similajn objektojn z; la ~aj lingvoj havas
akcenton nialregulanz; k ~aj (aferoj; mil: kc); liaj
~aj filoj estas ankoraü tro junaj\ la ~ajn el la
popolo li foririgisx; unuj jesas , aliaj neas, la ~aj
silentas. ~e. Krom tio, aliflanke: ~e, se la vorto
estas permesata, gi kompreneble ne estas devigaz;
~e, ec krom tiuj motivoj , cu vi trovas konvena ,
ke [...]z; tion ni eksciis el la gazeto, kiu ~e ne estas
plene fidindaz. ~0. Cio restanta ; fane vian aferon,
Dio zorgos ~onz.

ceterak/o ^ Sp. de asplenio ( Asplénium
ceterach), filiko kun longfomnaj, plume sed alterne
kvazaüdividaj folioj, malsupraflanke kovritaj de
orflavaj au rufaj membranecaj skvamoj; hejma en
Eüropo, N Afriko k U-Azio, kultivata en rokfendoj k

15 sp-oj, el kiuj la Islanda (C. islandica)
medicine uzata.

Ceven/oj. SE rando de la Francia Centra
Montaro (4°E, 44’30'N ).

cezalpini/o G. (Caesalpinia el fabacoj) de
arboj k trunkarbustoj kun plejofte dornaj brancoj,
kun duoble plume kunmetaj folioj k kun rugaj au
orangkoloraj floroj en okulfrapaj grapoloj aü
panikloj; c. 150 sp-oj el la varmaj regionoj, pluraj
kultivataj por ornamo, tanino, ligno, medicino.

Cezar/o 1 Vira nomo, i.a. de la Roma regnestro
k generaio Julio ~o. 2 Imperiestra titolo: redonu al

la proprajon de ~o k al Dio la proprajon de
D/V;n. câ* earn.
(c)~a. Rilata al ~o: ~a operacio (f eltiro de la
vivanta feto per incizo de la ventro k utero). (ntr)
Regi kiel ~o: cu la granda urb’ ankoraü staras ,
dum en gi neniu nun ~as ? z. 'vismo. Politika
sistemo de diktatoreco, apogita sur la armeo.

Cezàre/oN Si Nomo de pluraj antikvaj urboj, i.a.
la administra cefurbo de Palestino (34°53’E,
32°30’N).

cezi/oz (K) 1 Elemento, Cs, atomnumero 55,
atommaso 132,91: klorido, CsCl; ~aj kombin-
ajoj. 2 Mola, hele flava metalo, apartenanta al la
alkala grupo.

cezur/o Divido, estigita en la longaj versoj
per la enmeto de vortofino ce difinita loko, kio
plejofte ebligas ian paüzeton: vira ~o (post vorto
finiganta per akcenta silabo), ina ~o (post vorto
finiganta per senakcenta silabo).

cgs, C.G.S. Sistemo de unuoj de fizikaj
grandoj; en tiu sistemo la centimetro, la gramo k la
sekundo estas la fundamentaj unuoj de longo, maso
k tempo, de kiuj ciuj aliaj mekanikaj unuoj
derivigas. EST SI , mks.

ci. Pron. uzebla por nomi la alparolaton. RIM.
Laü la konsilo de Z. («diri al ciu, ciuj k cio nur
“vi"»), ci estas tie malofte uzata ; gin kutime
anstataüas vi : post paso de monoto sangigis «Vi»

per «~» FZ; mi tra felie.a ploro diradas aI vi :
(C)~/ u. a. Rilata au apartenanta al /viimi
(tr) Parolante al iu, uzi la pron-on ci. SIN. ~diri.

cian/oz I - ® Nomo de la radiko -C=N, uzata
surmuroj.

cetil/0 <g) Radiko CH3(CH2)14CH2-: a/koholo
trovigas en iuj vaksoj:

cetoni/o b G. (Cetonia) de insektoj el la ordo de au organika derivajo de ~ata acido HOCN. ~ido
koleopteroj, parenca al skarabo; la sp-oj estas verdaj (k) Salo de ~ida acido (SIN. hidrogena ~ido) HCN,
k ne levas la elitrojn flugante.

cetrari/o ^ G. (Cetraria el parmeliacoj) de etannitrilo. /^orato, ~orito Vd oro. izewato.
arbustecaj au foliecaj likenoj; kosmopolita g. de c. j Organika derivajo de la nestabila izo~ata acido

j HNCO: metilizo^ato, CH3-N=C=0, estas grava
' industria kentiajo, izotio^ato. Organika derivajo
j de izotio^ata acido HNCS: fenilizotio^ato, C6H3-
| NCS, estas reakeianto en la sekvencado de

precipe en neorganika nomenklatura, /^ato (k) Salo

toksega. metila ~ido. CH,-CN. SIN. acetonitrilo.

proteinoj. tio^ato. Salo au organika derivajo de
tio^ata acido HSCN.

; II - ~ ^ f' Pref., montranta biuecon: .9, ~obcikterio,
j f rsjozo. -4 c.ejano. ^(o)fitoj ( iom ark.) =

1 cianobakterioj. ^OZO If Blueta hautkoloro, kaüzita
! de malrapideco de la sangofluado en la kapilaroj pro
| koraj afekeioj, toksigoj au malbona hematozo. væ

cetonio. Laü BOURGIN. ! blua malsano.ceterako: folio. M.
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ciane/o b G. (Cyanea) de celerentuloj el la klaso \ sajndrupoj) bonodoraj, lanugaj, adstringaj; 2 sp-oj:
de grandmeduzoj. kies ordinara sp. estas bruneta k Cinia (C . sinensis ) , el Cinio, kun malhele
produktas fortan brulsenton sur la homa haüto. SIN. flavaj, oblongaj fruktoj, pororname kultivata ;
brulmeduzo. es* aurelio.

cianhidrin/o (g) Substancoklaso kun generala
formulo R-CH(OH)-C=N: migdalino estas derivajo
de ~o.

cianokobalamin/o £ c?. Vitamino B12, kies
manko kaüzas anemion kun grandaj eritrocitoj.

cianur/o (g) Radiko de ~ata acido (en
kunmetajoj). ~ata acido (g) (HCNO)v heterocikla
trimero de cianata acido.

Cibe!/o O Frigia diino, patrino de la dioj,
akceptita en la helenan k Roman panteonojn.

cibernetik/o = kibemetiko.
cibet/oz. Moskodora sa ü ma substanco,

sekreciata de glando de la civetoj. — zibeto.
cibori/o ^ Hostivazo, hostiujo.
cic/o V Homa mampinto: de siaj ~oj ruge floras

burgonoj ciuflanke ^ . 'vumo. ~oforma truetita
stopilo el ka ü cuko au alia materialo, per kiu
infaneto povas elsuci lakton el botelo. 'voida V
( mamillaris ) Prezentanta la formon de ~o: ~oida

ordinara 'vo (C. oblonga, sin. C. vulgaris ),origina
eble el Turkio, naturigita en S Eüropo, kultivata por
pirformaj, flavaj, firmakarnaj fruktoj, el kiuj oni
préparas siropon, jeleon, paston, konfitajon ktp. 2

Frukto de ~o /, pli spéciale de la ordinara ~o.
SIN. ~bero. ^arbo, /vujo. ~o J , pli spéciale la
ordinara ~o. ~bero. ~o 2. flor^o = kenomelo.

C Îdr1o Y Fermentigita trinkajo el suko de
pomoj. SIN. pomvino.

cifer/o 1 Signo uzata por skribi nombrojn:
kvin~a nombro; eüropaj ~oj ( l , 2, 3 ktp), romanaj
r- joj (I, II , V, X ktp); arabaj, hindaj ~oj. 2 (evi) =
kvanto, sumo: dudek spesdekoj en tago [...] tiu ci
malgranda de hodiait estis granda en komparo
kun la ~o de hieraü , kiu prezentis nulonz. 'va.
Montranta informojn per ~oj, k ne per montrilo:
horlogo.'vj (tr) Taksi per ~oj: la elspezon. 'veca
4" Funkcianta per kvantoj, kiuj povas alpreni nur
certajn difinitajn valorojn k ne estas kontinue sang-
eblaj: ~eca komputilo, telefoncentralo. os* analoga,
diskreta. 'vecigi ë Bitigi. 'vecîgilo ë Bitigilo.

cicer/o Ut 1 Mezurunuo de longo, uzata en j rond've. Per proksimuma ^a takso, sen frakcio.
tipografio, égala al 12 ^aj punktoj (4,5112 mm): j cifoskolioz/o Y Duobla devio de la vertebra
kvar^a tiparo. pigo. 2 Tiparo, kies grado estas kolumno, kun konvekseco malanta üa k flanka
12 punktoj. irsf petito. (cifozo plus skoliozo).

Ciceron/o. Vira nomo, precipe de fama Roma cifoz/o Devio de la vertebra kolumno kun
oratoro ( M . Cicero, 106-43). j malantaüa konvekseco. es* gibo, lordozo.

cicindei/o d G. (Cicindela) de insektoj el la | cigan 1o. Ano de gento devena el Hindio,
ordo de koleopteroj, kiuj havas longan, mallargan j tradicie nomada, sed nun plejparte fiksloka en
korpon, k vivas precipe en varmaj Iandoj, la larvoj Eüropo k Ameriko: U renkontis ~inon, kiu aüguris
en sablo. al li. ^a. Rilata al ~oj: la lingvo, kulturo. RIM.

Cid/o. Titolo («Senjoro») de Rodrigo Diaz ( l i a La uzo de romao estas konsilinda.
je ), kastilia militisto, kiu batalis i.a. kontraü la
maüroj.

cidar/oz 1 Mitro de la juda cefpastro: deprenu
la ~on k dement la kronon! x . 2 Turbano de la j 'vjngo. Tubeto, en kiun oni metas ~on, kiam oni

gin fumas, 'vistfinjo. Laborist(in)o en ~fabriko:
Karmeno estis ~istino en Sevilo. 'viijo. Skatoleto
el ledo, metalo ks, en kiu oni tenas ~ojn, k kiun oni
portas kun si. — ~kesto.

cigared/o. Cilindreto da fumtabako, envolvita

korpo k r^oido-talamafasciklo.

cigar/o. Longforma kunvolvajo el sekigitaj
tabakfolioj por fumi: ~stumpo, ~lrancilo. 'vejo
1 ~butiko. 2 ~fabriko. /veto. Maldika ~o.

persaj regoj.
Ctdon/o & Urbo k haveno fenica, norde de Tiro

(hodiaüa Sajda , 35°23’E, 33° 37’N): komercistoj de
transveturantaj la maron! x.
cidoni 2o 4 1 G . ( Cydonia el rozacoj) de

falfoliaj trunkarbustoj k arboj kun simplaj, ovale en maldika papero: si elektis ~on en mia ~ujo k
korformaj, lanugaj folioj. kun kvinnombraj, unuopaj volis mem ekbruligi gin. 'vjngo. Tubeto, en kiun
rozaj au roze blankaj floroj k kun fruktoj ( berecaj oni metas ~on, por gin fumi.

1) cidonio (ordinara ~o) : a) tigo ; b) folio; c) floro; c) frukto (bereca sajndrupo). C. 2) cikado. 3)
cikaso ( Cicas circinalis) : a) trunko (stipo) ; b) folio (plume kumeta). LMB. 4) ciklameno: a) tubero kun
adventivaj radikoj; b) folio; c) floro. GM
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cign/O 1 8 G. (Cygnus) de birdoj el la ordo de
anseroformaj, kun tre longa fleksebla kolo, kun
plumaro blank a ce iuj sp-oj: ne grave , ke oni
naskigis en anasejo, se oni nur kusis en ovo de~o! z. anaso, ansero. 2 (0 Harmonia stilisto:
kanto de (lasta plej bêla verko de mortinta
aütoro). (C)~o ^ Boreala konstelacio (Cygnus ),
entenanta Denebon. kantO^O. Sp. de ~o (Cygnus
cygnus ) kun blanka plumaro, vertikala kolo k
trumpeta blekado.

cikad20 U Insekto (Cicada k parencaj g-oj) el la
ordo de hemipteroj, kies virbesto muzikas per
membranoj de la abdomeno: ~oj cirpas. «3? akrido ,
grilo , saltulo. ^omorfoj. Subordo (Cicado-
morpha ) de insektoj el la ordo de hemipteroj,
ampleksanta i.a. la ~ojn.

cikas/o 4* G. (Cycas el ~acoj el gimnospermoj)
de dioikaj arboj kun cilindra, generale senbranca
trunko k kun plume dividaj, ledecaj folioj, kiuj
similas al palmfolioj; 17 sp-oj hejmaj de E Afriko
gis SE Azio k Australio, i .a . C. circinalis. isr
sagupalmo 2.

cikatr/o. Postsigno, restant» de resaniginta
vundo, sur la haüto de homo au besto au sur la selo
de planto. ~igi. Estigi ~on sur vunda loko: la
tempo r^igos almenaü la vundon, kiun sanigi gi nepovasz; ~iga rimedo. îgi. Fermigi , postlasante
^on: (f) sia malnova doloro ankoraü ne ~igis.
M§0. Resanigo de vundo: senpera ~igo (rapida,

seninfekta ); pera ~igo (kun infekto k kun nova
histo).

cikl2o 1 Sinsekvo de okazoj, kiuj regule ripetigas
lau sama vicordo: la festoj font sian ~onz; ~o
de ondo\ $ kora ~o (régula sinsekvo de la atriaj k
ventriklaj sistoloj k de la kora diastolo); menstrua
~o\ $ kromosoma ~o (c®5 mitozo, rnejozo , cel~o,
vivo~o ). 2 La daüro de unu fia sinsekvo: la ~o de
la lunfazoj estas 19 lunaj jaroj. esr periodo. 3 © La j
distanco, kiun trapasas pisto de vapormasino dum
unu iro k unu reiro. 4 So Aro da poemoj rilataj al
unu sama temo: la de Karolo la Gronda, de la
Ronda Tablo. 5 #8 Veturilo, movata per pedaloj:
durada ~o (SIN . du~o), trirada ~o (SIN . tri~o). 6
£ La tuta serio de statoj, kiujn trapasas kemia
elemento (karbona , nitrogena ~o ) au kombinajo

( akva tra diversaj partoj de la biosfero. 7 ®
Ferma ceno el atomoj, ofta ce la karbonderivajoj.
SIN. ringo. RIM . En kunmetajoj cikl(o) estas pref-e
uzata por nomi ~ajn nearomatajn substancojn :
r̂ alkano, ~oheksano. 8 A (en la algebra topologio)
Ceno, kies rando estas nul. ~a 1 Karakterizebla per
~o: A ~a intersangado de koordinatoj ; ~a
permutajo. 2 Prezentanta ~on : ® ~aj
hidrokarbonoj. karbona ~0 1 ^ Vd ~o 6. 2\
Sinsekvo de nukleaj reakcioj en la centra de stelo,
en kiu karbono katalizas la fuzion de hidrogeno al
heliumo. oestra ~o Vd oestro. Suna ~o Vd
Sana, 'vigi ® Fari substancon ~a 7: ~iga reakcio.
~igi. Igi ~a. ^voido A Kurbo trairita de punkto sur
cirklo, kiu ruligas sur fiksa rekto. ~orakO. Speco
de rako, en kiu oni povas starigi biciklon, dum oni
butikumas ks. hetero~a ® (pp ~a molekulo)
Havanta plurspecajn atomojn, ne nur karbonatom-
ojn en la ~o: hetero~aj kombinajoj. kilO'vO
(ark.) Mil ~oj. os* herco. re~ igi -Or Ekstrakti
substancojn el forjetitaj produktoj au elpreni partojn
el tiuj ci, por reutiligo en produktoprocezoj:
re~igita papero. use reuzi. diwo. Durada ~o 5. car-
velocipedo, biciklo , motor^o. plur^a ® (pp
kombinajoj) Konsistanta el pluraj kartxwoj. tri~o.
Trirada ~o 5. cel^o $ Sinsekvo de mitozo k inter-
mitozo. karbo(n)~a ® (pp ~a molekulo) Havanta
nur karbonatomojn en la ~o. motor̂ o. Speco de
du~o, movata de motoro: dutakta motorr^o kun
postsego, kun kromcaro ; motor~o kun cilindra
kapacito de 80 cm3, nsr mopedo , skotero.
prograrrwo S Sinsekvo de instrukcioj plurfoje
trairata sinsekve dum la plenumado de komputila
programo. cæ iteracio. VÎVCWO Sinsekvo de la
fazoj (isr unuploida. duploida ) k de la generacioj
(u®3 gametofito, sporofito ) de planto k pli generale
de sekse reproduktiganta vivulo.

Ciklad/oj. Insularo en Egea Maro (25°E, 37°N):
la ~a civilizacio de la bronzepoko.

ciklamen/o # G. (Cyclamen el primolacoj) de
plurjaraj herboj kun tubera, subtera tigo, kun baza
rozeto el korformaj folioj k kun longe pedunklaj,
kiinigantaj, blankaj, rozaj aü rugaj floroj havantaj
retrofleksajn pelalojn ; 19 sp-oj el Eü ropo, la
Mediteranea regiono, SU Azio k Somalio, pluraj (k
rnultaj kf-oj) pororname kultivataj.

ciklan/o = cikloalkano.
ciklogir/o = helikoptero.
ciklometr/o. Instrumente por mezuri ce rado la

iritan vojlongon. est hodometro , taksimetro ,
kilometrilo.

ciktometri /a A ( pp funkcio) Inversa al
trigonometria funkcio. — sinuso.

Ciklon2o ^ 1 Kirloventego, kirla uragano, ofte
kun suprensuca forto : gravaj ~oj okazas en la
Kariba maro k SE Usono. c®* trombo. 2 Regiono de
malalta premo. anti^o, kontrau~o. Aerfluoj,
divergantaj cirkaü la centroj de altaj premoj.

Ciklop20 O Giganto kun unu sola okulo meze
de la frunto: tri ~oj forgis la fulmojn de Jovo.

Ciklosporin/o 9̂„ Medikamento, uzata por
malpliigi la imunajn reagojn ce transplantado au

ciklo. 1 ) ~oido. 2) motor^o. a) hidraulika
suspensio ; b) benzinujo; c) hidraülika skusorb-
ilo; c) oscila suspensio; d) ellastubo.
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grefto de histo au de organo k sekve eviti forjet- j kun blankaj floroj; hejma en ia mezvarrhaj regionoj
de Eüropo k Azio, ce lagoj k riveroj; treege venena.

cilî/o 1 b Tre mallonga harforma movorganeto,
troviganta en granda nombro sur la celmembrano de
grupo de protozooj (~uIoj) k sur iuj epiteliaj celoj
de metazooj: olfaktaj ~oj\ la vibraj ~oj de la
trakeo suprensovas la mukon. 2 Fajna hareto ce
la rando de generale plata organo, ekz. de petalo.
's'llloj b Filumo (Ciliophora) de protozooj multa-
~aj. us* alveoluloj, flageluloj, rizopodoj, sporozooj.

ciiiar/o V {corpus ciliare) Ringoforma muskola-
vaskula membranoi situanta cirkaü la kristalino k

reagojn.
ciklostil/ i ( tr ) U / Muitobligi skribajon per

vaksi'olio, truita per tajpado, k ^aparato, konsist-
anta el cilindro kun silka tuko interne smirita per
inko. SIN. mimeografi. hektografi , stencilo.

ciklostom/oj b Kn (Cyclostomata ) de la
petromizoj k miksinoj.

ciklotimi/o f Mensa perturbo, karakterizata de
pli-malpli longaj fazoj, dum kiuj alternas depresio k
ekscitigo (manio), k inter kiuj trovigas fazoj de
psika normaleco.

ciklotron/o Masino, en kiu jonoj, kirlataj en servanta al la akomodigo.
’ konstanta magneta kampo, estas akcelataj per

elektra kampo inter du duoncirklaj D-formaj partoj, deTaüruso (35°E, 36°45'N).
oscilanta samfaze kun la kirlataj partikloj.
bctatrono. sinkrociklotrono, sinkrotrono, akcelilo , generanto), kiu movigas paraiele al si mem k kiu

trancas fiksan kurbon (direktanton de la ~o): cirkla
cikoni/o b G. (Ciconia ) de grandaj, îonga- ~o (kies direktanto estas cirklo k kies generanto

kruraj birdoj kun longa, rekta, pinta beko; ofte estas orta a! gi). b) Solido, kies rando estas ~OAJ,
nestas sur tegmentoj: ciuj ~oj kolektigis , par b) Barita parto de ~o a ) au b). 2 O Samforma ujo,
ekflugi aniail la vintro aI la varmaj landojz\ en en kiu movigas pisto: pumpila du~a, kmr~a
okcidenta Eüropo, oni kredigis ai la infanoj, ke la ] motoro\ (analoge) ok~a auto. 3 X Samforma stono,
novenaskitojn alportas ~(o)formaj. Ordo | gravurita per bildoj au kojnof'ormaj tekstoj, k uzata
(Ciconiiformes ) de birdoj, al kiu aparteoas i.a. ~o, j kiel sigelilo en Babilonio k Asirio. 4 Samforma

objeklo: ^o de skrihmasino; urinaj ~qj ( I f mikro-
skopaj ~oj, iafoje ceestaj en la urinaj sedimentoj).
centra ~o 4* Steleo 2. kortika ^ Kortikoi.
~a 1 Ha vanta formon de ~o: ^a ujo\ ~a capelo
(usr Imlcapelo ). 2 Ri îata al ^o: ^a kapacito de
motoro (ordinare kalkulata en kubaj centimetroj).

Cilici/o X Antikva regno en Malgrandazio, sude

cilindr1o 1 A a) Surfaco estigita de rekto (la

generatoro.

ibiso k fenikoptero.
cikori/o ^ G. (Cichorium el asteracoj) de

unu-, du- k plur-jaraj herboj kun folioj plejparte en
elbaza rozeto k kun langetfloraj kapituloj generale
bluaj; 7 sp-oj el Eüropo, la Mediteranea regiono k
Etiopio, el kiuj du kultivataj: amara ~o k endivio.
amara ^o. Sp. de ~o (C. intybus ) kun sovaga inko^o. En kelkaj multobligaj aparatoj, ~o, per
formo medicine uzata k kun kultivata formo, kies kiu oni smiras inkon sur la modelon. lampoM).
roslitaj radikoj estas uzataj por miksajo kun kafo au Vitra ~o, pasintece uzata ce olea aü petrola lampo.
por infuzajo, k kies iom amaraj folioj estas uzataj rul^o = tamburo 2. varpo^o = rultrabo.
por salato. Brusela ~o. Kf. de la amara ~o, kun j cim/o b 1 Vulgara nomo de ciu insekto el la
longe pomforma foliaro, kiun oni etioligas k ! ordo de hetcropteroj: ~<?/7î karakterizas antaüaj

flugiloj kun interna ledosimila k ekstera lameneca
cikut10 1 ^ G. (Cicuta el apiacoj) de 8 sp-oj de partoj (c^ duonelitro ) , dum la posta/ flugiloj estas

N -hemisferaj herboj, i.a. la tre venena akvo~o. 2 X tute membranecaj; multaj ~c>/ Havas odorajn ( ofte
Veneno, kiun la Atenanoj tins el ~o k konio, k kiun malbonodorajn ) glandojn. SIN. heteroptero. -4
ili trinkigis al la mortkondamnitoj. fetora ~0. cumo. 2 G. (Cimex) de plataj, malbonodoraj insektoj
Akvo~o. granda ^o. Makula konio. malgranda el la ordo de hemipteroj, subordo de heteropteroj,
^o. Etuzo. væ konio. akvo~0 ^ Sp. de ~o (C. kun kriplaj flugiloj: abomena cambro, k ~oj tiaj,
virosa ) plurjara, kun dika, kava radiko, kun c. I m kiajn mi nenie vidis: ili mordas kiel hiindoj7-. 3 Ë
alta, kava tigo, kun 2-3-obie plume dividaj folioj k Fm nomo de fuso en komputila programo: sen^igHo.

mangas kruda aü kuirita.

1-3) clkorio. 1-2) amara ~o : 1) sovaga (C); 2) kultivoformo (B). 3) Brusela ~o (VA): a) radiko; b)
tigo ; c) folio ; c ) juna kapitulo ; d) matura kapitulo; e) pedunklo ; f) frukto (akeno). 4) cilio. ^ulo
(paramecio). LANG. 5-6) cimo. 5) planto~o. 6) lit~o. P (iom modifitaj).
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akvokura ^O. Geriso. dorsnaga ~0. Notonekto. k cefa fonto de hidrargo. ~a. Ruga kiel ~o. SIN.
fajro^O (kn) ~o 1 el la g. Pyrrhocoris, ruga k vermiljona.
nigra. l i t̂ O. Sp. de ~o 2 (Cimex lectularius ),
vivanta en domoj, precipe en litoj, muroj, malantaü
tapetoj, k sucanta sangon de homoj. SIN. litlauso.
plantO^O (kn) ~o /, vivanta sur semplantoj.

cimati/o 1 Modluro, konsistiganta la supran
parton de kornico. 2 Modlura ornamo, kiun oni
fiksas ce muro proks. je la nivelo de la okuloj, k kie
oni pendigas en ekspozicioj la plej belajn pentrajojn.

cimbal/o }, 1 Instrumenta, konsistanta el unu
au du metalaj diskoj, kiujn oni frapas (se du, unu
kontraü la alia) : gloru tin per tintantaj ~oj!x;
carlestona ~o (parto de drumo, konsistanta el du
diskoj, muntitaj unu super la alia sur stango k
movataj per pédalo). 2 Q = zimbalono.

cimbalari/o G. (Cymbalaria el skrofulariacoj),
parenca al linario, diferenca de gi i.a. pro mane lobaj unuope portataj de karna kupulo ; c. 350 sp-oj
folioj iom similaj al tiuj de hedero; 9 sp-oj el Eüropo, hejmaj de E k SE Azio gis Aüstralio, i.a.: aroma
SU Azio k N Afriko. mura ^O. Sp. de ~o (C. ^O, Cinia ~0 (C. awmaticum), liveranta laCinian
muralis, sin. Linaria cymbalaria ) el Eüropo, plurjara cinamon. SIN . cinamujo. kamfora (C.
herbokun heie violetaj floroj unuope akselaj; kreskas camphora). SIN. kamforarbo. Srilanka ^o, vera

~0 (C. veruni , sin. C. zeylanieum), liveranta la tre
Cimbidi/o G. (Cymbidium ei orkidacoj) de 44 salatan Srilankan cinamon. SIN. cinamujo.

cinar/o 4? G. (Cynara el asteracoj) de plurjaraj
herboj kun rozeto el suprendirektaj, grandaj, plume

j lobaj folioj k kun 3-20-opaj kapituloj el grandaj
cimbopogon/o 4^ G. (Cymbopogon el poacoj) j brakteoj, karna receptaklo k tubfonnaj floroj; 8 sp-

de plurjaraj, aromaj herboj ricaj je esencoj (gerani- ! oj el la Mediteranea regiono k Kanarioj, 2 kultivataj
oio, citraio k.a.); 56 sp-oj el la varmaj regionoj de la j kiel legomo : C. scolymus ( «sp artisoko ) k C.
Malnova Mondo, pluraj kultivataj por parfum- ! cardunculus ( rcâs* kardono).
industrio, i.a. C. citratus (®r citronherbo),C. nardus

cinam/o. La aroma trunkoselo de ~ujo, uzata
en formo muelita kiel spicajo, ekz. en frukto-
kompotoj, puncoj ks: mi parfumis niian kusejon per
mirho, aloo k ~ox. ~ujo 4jt Ciu arbo au trunk-
arbusto el la g. cinamomo k kun seio utiligebla kiel
~o. cinamomo, kamforarbo. ~ata acido ®
Acido, C6H5-CH=CH-COOH, kiu en la formo de
estera trovigas en kokao k balzamoj. metila ~ato
® Fragodora estero, uzata en la parfumindustrio.
~alo ® Aldehido, C6H5-CH=CH-CHO, cefa odora
komponanto de ~o.^koiora. Hele bruna.

cinamom/o 4f* G. (Cinnamomum el laüracoj) de
daürafoliaj arboj k trunkarbustoj kun folioj generale
havantaj 3-5 paralelajn cefripojn, kun malgrandaj
floroj en akselaj panikloj k kun fruktoj (beroj)

en rok- k mur-fendoj, kultivata en rokgardenoj.

sp-oj de plurjaraj epifitaj herboj, hejmaj de tropika
Azio gis A üstralio, pluraj kultivataj por rimarkindaj,
okulfrape koloraj k ofte grandaj floroj.

cindr/o 1 Restajo, generale grizkolora, de
brulinta objekto: de ligno, papero, herboj; Hi
prenis ~on el la fornox\ © vulkana ~o (os®* ~ero)\
Mordehaj metis sur sin sakajon k ~on x (signojn de

cimicifug/o 4jr G. (Cimicifuga el ranunkolacoj), pento k funebro); mi ekkuragis paroli al mia Sinjoro,
tre parenca al akteo, de staraj, plurjaraj herboj kun kvaiikam mi estas polvo k ^o x (senvalorajo); li
duoble plume kunmetaj folioj k kun densaj long- forbntligis la ostojn gis ~ecox\ ® ~odeterminado
pedunklaj infloreskoj el rnultaj malgrandaj, blankaj (determinado de la enteno je ~o); pro la vannego la
floroj; 18 sp-oj, N-hemisferaj, kelkaj kultivataj por maso kun~igas al skorio. 2 Korprestajo de

mortinto, kremaciita au ne: paco al lia ~o! z\ mi
cimitar/o -mm Araba glavo kun klingo larga k salutas malgoje vian ~on, neforgesebla amikol7-.— (C )~omerkredo> ~ourno. ~a 1 El ~o, rilata al

cinabr/o © Mineralo, rornboedra sulfido de ~o. 2 >^ogriza. ~eco. Stato de io ~igita: oni
hidrargo, HgS, vermijlone ruga, uzata kiel kolorilo i forbruligis gin [ la sanktan stangon ] gis ~ecox .

j ~ejO. Loko de la kameno, kie la ligno brûlas
I gis~e. ^ero © Lafero, elsprucigita de vulkano,
i malpli ol 2 mm dimensia. use lapilio. ^igi. Meti per
| brulo en stafon de ~o; tute forbruligi : domo ~igita

j de incendio; ^ignite la urbojn Sodom k Gomorax.
! csr kremacii. ^igejo. Konstruo, en kiu oni ~igas la
| rubojn, forjetajojn ktp. kremaciejo. ~u|o 1

I Vazeto por kolekti la tabak~on. 2 Kesto en fomo,
kien kolektigas la ~o. / ûlinoz. Malpura servistino
( la ü la nomo (C)^ulino, heroino de fabelo).
flug~o. Tre fajna ^o, eiiranta el fabrikaj kamen-
tuboj. ~opetro © Pli-malpli koheriginta vulkana

(KS> citronelo ) k C. martinii. nïf andropogono.
cimbr/o|[ Ano de germana popolo, venkita de

Romanoj en 101 a.K,. EST teütono.

ornamo.

kurba.

1) cinamomo. a) tigo ; b)
folio; c) infloresko; c) floro; e)

sekcap de floro. Ba. 2) cinerario 1. a) tigo; b)
folio; c) kapituloj; c) laufonga sekcajo de kapitulo;
d) tubetfloro k ties laülonga sekcajo. B.

^o.
cinerari/o 4(e 1 Hibrido (Pericallis x hybrida el

asteracoj), plurjara herbo kun longpetiolaj, large
korformaj, pli-malpli lobaj folioj k kun rnultaj
kapituloj el langetfloroj purpure rozaj ce la cirkaüo,
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Cion/oi1 Monto en Jerusalemo, kun la kastelo
de Davido. 2 (vs) Jerusalemo. ~ismo (ankau min.)
£ Movado, kiu celis la starigon de juda regno en
Palestino, efektivigintan en 1948. Israelo.
~istO. Ano de tiu movado: longan tempon en mia
juneeo mi estis varmega ~isto7.

C Î p/o J[ Malalla vertikala kolono, ronda au
kvarangula , kun surskribo, kiun la antikvuloj
starigis por memorigi pri tombo, au indiki limojn de
tereno, au montri direkton, distancon. ear steleo.

ciper/o G. {Cyperus el ~acoj) de unu- k plur-
jaraj herboj kun malgrandaj, ne okulfrapaj floroj en
plataj spiketoj arigintaj en umbelecajn infloreskojn;
kosmopolita g. de c. 300 sp-oj, humidejaj au
akvejaj. mangebla ^o. Sp. de ~o (C. eseulentus)
kun rizomo formanta stolonojn, kiuj portas multajn
(gis 300-500), avelgrandajn, mangeblajn tuberojn;
hejma en U Azio k Afriko, enkondukita en Amerik-
on, kultivata en la Mediteraneaj, tropikaj k sub-
tropikaj landoj por la bonodoraj tuberoj tie nutraj,
mangataj krudaj au rostitaj, k el kies suko oni taras
trinkajon. SIN. termigdalo. papirus^O. Papiruso 1
(C. papyrus ).

Cipr/o = Kipro.
cipre/o b G. (Cypraea ) de gastropodoj kun

belkolora, porcelaneca konko. mon~o. Ciu el la
du sp-oj de ~o, kiuj en Afriko k Azio estis uzataj
kiel moneroj.

cipres/o Kupreso. fcg' tujo , junipero.
somer~o Vd basio.

Ciprian/o. Vira nomo.
ciprin/o b G. (Cyprinus ) de dolcakvaj fisoj, al

kiu apartenas karpo. ear bramo. ~edoj. Fam.
(Cyprinidae) de ~oformaj fisoj, al kiu apartenas
alburno, bramo, leücisko, tinko k.a. ^oformaj.
Ordo (Cypriniformes) de teleosteaj fisoj, al kiu
apartenas i.a. la fam. de ~edoj.

cipripedi/o G. (Cypripedium el orkidacoj) de
plurjaraj herboj kun floroj de karakteriza konsisto:
unu meza suprendirekta sepalo, du fiankaj mal-
suprendirektaj kunigintaj sepaloj, du fiankaj petaloj
k unu relative granda, meza, malsuprendirekta
petalo (use labelo ) pantoflosimila, portant» la seks-
organojn; c. 40 sp-oj, N-hemisferaj, ofte kultivataj
por omamo. nsf venussu(et )o.

cipsel/o (ark.) = apodo.

pli malhelkoloraj au flavaj ce la centro; multaj kf-oj
subvitre kultivataj kiel unujaraj potplantoj. ir^senecio. 2 G. (Cineraria el asteracoj), tre parenca al
senecio, de c. 30 sp-oj el SU Arabio, tropika k S
Afriko k Madagaskaro.

cingul/o V (cingulum ) Asocia fasko, etendiganta
cirkaü la kaloza korpo, de la frunta lobo al la tempia
lobo.

Cinik2a 1 Apartenanta al antikva sekto de
filozofoj, kiuj afekte malsatis la komforton k sociajn
decregulojn: doktrino, filozofo; ~ismo. ~ulo.
— Diogeno. 2 Senhonte maldeca ; senhontega ;
montranta indiferentecon k malSaton por cia
noblajo: parole, konduto; afekti ~econ.

cinip/o y G. (Cynips) de himenopteroj, kiuj
kaüzas gajlojn ce diversaj vaskulplantoj. <̂ edoj.
Fam. (Cynipidae), al kiu apartenas ~o k.a. g-oj.

cinkl/o b G. {Cinclus ) de birdoj el la ordo de
paseroformaj, kun mallongaj vosto k flugiloj k mal-
larga rekta beko; ili vivas ce riveroj k ofte konstruas
neston malantau akvofalo. ~edoj. Fam. (Cinclidae)
de paseroformaj birdoj, ampleksanta ~on.

Cinn/o. Romana vira nomo.
cinocefal/o = paviano.
cinodont/o ^ G. (Cynodon el poacoj)

kosmopolita de 8 sp-oj de plurjaraj, rizomaj herboj,
kies infloresko konsistas el 3-7 fingroformaj
divergaj spikoj. iar hundodenlo.

cinoglos/o ^ G - (Cynoglossum el boragacoj)
de unu- k precipe du- k plur-jaraj herboj pli-malpli
haraj, kun skorpioida cumo, kies floroj havas
cilindran korolon kun gorgo portanta 5 elstarajn
nektarujojn; kosmopolita g. de c. 75 sp-oj. oficina
^O. Sp. de ~o (C. officinale ), Eüropa, dujara,
pasintece medicine uzata. SIN. hundolango.

cinozur/o G. (Cynosurus el poacoj) de unu-
k plur-jaraj herboj kun spiketoj duspecaj (florohavaj
k senfloraj), arigintaj en fasketojn, kiuj formas spik-
aü kapitul-forman paniklon; 5 sp-oj el Eüropo k la
Mediteranea regiono, iuj uzataj por gazonoj. SIN .
hundovosto.

cintr/o §g Provizora helpcarpentajo, konsistanta
el trabaro k tabularo, starigita laü adekvata formo,
por masoni sur gi arkon, volbon, ks. ~\. Starigi
~on. de î, sen/vigj. Demeti ~on.

cintur/o = zono 6.

1) cipero: a) radikoj; b) rizomo; c) tubero ; c) malsupra parto de tigo cirkaüita de folibazoj; d) supra
parto de tigo; e) folio; f) infloresko (umbelo el spiketoj); g) frukto (akeno) sirmita de brakteo. C, 2)
cipreo. Laü TURNER. 3) cipreso (SIN. kupreso) : a) arbo (ornama kf.); b) tigo; c) soso kun skvamformaj
folioj; c) konuso M. 4) cipripedio (sueta ~o; Cypripedium calceolus) : a) elrizomaj radikoj; b) tigo; c)
folio ; c) floro; d) labelo.C.
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cir/o. Smirajo, por brilpurigi ledajojn. /vi (tr)
Brilpurigi , frotan îe per ~o: ~i botojn , ledan
paperujon, jungilaron\ su.~isto.

Cir/o J[ Vira nomo, i.a. de persa rego (KuraS):
tiele diras la Eternulo pri sia sanktoleito ~ox.

Circ/O 0 Helena bela sorcistino, kiu sangis
virojn al bestoj.

circe/o 4ft G. (Circaea el onagracoj) de plurjaraj
herboj kun subteraj stolonoj, kun staraj tigoj, kun
petiolaj, ovalaj folioj, kun malgrandaj, blankaj au
rozetaj floroj k kun fruktoj, kiuj surhavas hok-
formajn dornetojn alkrocigantajn al bestoj; 7 sp-oj
el la N hemisfero.

Ciren/o. Havenurbo de ~io (21°48’E, 32°46’N).
'vio j[ Antikva lando N -Afrika ( nuna Libio).
^ano. Loganto de ~o: Hi trovis viron ~anon ,
nomatan Simon N.

Ciril/o. Vira nomo, i.a. de kristana apostolo ce
slavaj popoloj. (c)~a (pp alfabeto) Uzata de tiuj
slavoj, kiuj estas historié ligitaj kun la ortodoksaj
eklezioj (bulgaroj, rusoj, serboj k.a.), k aplikita al
diversaj aliaj lingvoj de Sovetunio. KT Metodo.

ciriped/oj b Subklaso (Cirripedia ) de maraj
krustacoj kun longaj, ciroformaj kruroj; vivas
fiksigintaj al la substrato aü kiel parazitoj. ns*

balano.
cirk10 1 Rondforma, cirkaüfermita loko, kun

areno en la mezo, por spektakloj de rajdistoj,
akrobatoj, klaunoj ks. 2 i Oblonga amfiteatro,
uzata de la Romanoj precipe por vetkuroj de caroj
aü diversaj bataloj. — gladiatoro. 3 '*: Amfiteatro
3,okupata aü iam okupita de giacero.

kiu oskulas la kurbon en donita punkto. ^a.
Havanta formon de ~o: templo; ~a cirkulado.
cef-N/O À ~o sur sfero, kies centro estas la centro
de la sfero. duorwa 1 Prezentanta duonon de ~o:
duon^aj kanaletoj; la kanalo cirkaüis duon~e la
dezertonB. 2 lÜ Karakterizata de sekco, prezentanta
duonon de ~o: duon~a volbo. erwigi. Envenigi
en ~on: en~igi armeon; poliliko de en^igado. us*

âirkaüfermi.kap~o © (de dentrado) ~o samcentra
kun la akso de dentrado, tusanta la ekstremojn de la
dentoj. pa§0~0. (de dentrado) ~a surfaco
samcentra kiel la akso de dentrado k entenanta ciujn
tuspunktojn de la dentaro. pied~0. (de dentrado)
~o samcentra kun la akso de dentrado, tusanta la
piedajn punktojn de la dentoj. rad'vO. Radrondo.
trafik~o Cirklo kun unudirekta cirkulado, kiu
transligas stratojn aü vojojn, generale inter 3 k 6.
vent~o :>%••• Gradaro de kompasa ciferplato
dividita laü~e en 360 gradojn. vs* roio.

cirkonferenc/o = periferio.
cifkonstanc/o. Detala apartajo, kiu akompan-

as agon, fakton, situacion: malgraü la ~o, ke nia
afero sin trovis en situacio plej dangera [...] z;
tempo k ~oj sagon a{portas1\ raporti pri ciuj ~oj k
nuancojz; pro diversaj malfavoraj ~oj [...]z; cio
dependos de la ~ojz; sub tiuj ~ojz ; pligravigaj,
malpligravigaj ~oj (de la krirno). cs3 kondico,
okazo. ~a. Rilata al ~o: ~a komplemento (SIN.
adjekto). /varo. La tuto de la ~oj, kiuj karakterizas
situacion. csr konjunkturo. prO'va. Kaüzita de la
^oj: pro^a lego.

cirkonvalaci/o = cirkaüfortikajo.
cirku/o b G. (Circus) de birdoj el la ordo de

faikoformaj, fam. de akcipitredoj, similaj al
akcipitro, sed kun mallonga, malforta beko k pli-
malpli videbla plumringo cirkaü la okuloj, i.a.:
blua ~o (C. cyaneus), griza ~o (C. pygargus),
marca ~o (C. aeruginosas ) , stepa ~o (C.
macrourus ).

cirko 2. romana ~o.

cirkaet/o b G. (Circactus ) de rabobirdoj kun
strigosimila kapo, blankaj brusto k ventro; parenca
al cirkuo. SIN. serpentaglo.

cirkel/o © Ilo, uzata por desegni cirklojn aü
por transporti distancon, generale konsistanta el du
carnire kunigitaj brakoj : alia lignon rabotas ,
cirkaüsignas per ~o k faras el gi bildon de homox.
dunadla ~o. ~o, kies ambau brakoj finigas per
nadlo (i.a. por desegni skrapante). risorta ~o. ~o,
ekipita per risorto k ankaü generale per gustiga
sraübo, por regi la interspacon. Stanga -vO. ^o,
uzata por desegni tre grandajn cirklojn. kalibro^O.
~o, uzata por registri la dikecon de iu peco
(eksterna kalibro~o) a ü de iu kavajo ( interna
ka!ibro~o), generale sen gradaro.

CirklsO 1 A Kurbo, konsistanta e! ciuj punktoj en
ebeno kun fiksa distanco al donita punkto nomata la
centro de la ~o. 2 = disko (la areajo ene de ~o / ).
(C^o m Ciu el la du paraleloj, kiuj limas la
polusajn regionojn, en kiuj je la solsticoj la tago aü
la nokto dafiras 24 horojn: la arkta, la antarkta
(C )~o. tropiko. oskula A (pp kurbo) ~o,

cx

cirkelo.1) desegnista ~o. 2) risorta dunadla
~o. 3) risorta kalibro~o interna. 4) risorta
kalibro~o eksterna. 5) dunadla stanga ~o. a)
brako; b) nadlo; c) tenilo ; c) artiko («carniro») ; d)
risorto ; e) gustiga sraübo; f) artigita sub-brako
por la intersangeblaj akcesorajoj, ekz. ringa fiksilo
(g) kun tuc-fontoplumo (g).
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cirkul3i ( ntr) 1 Rondi're k senhaite* movigi: la
sango ~as de la koro al la koro ira la pulmoj. 2 Ire
k reire movigi : amaso da homo] k veturiloj ~as en
la who; estas nwlpermesite staradi: ~u!. 3 Pasi de
iu al alia : mono , varoj ~as\ ripeti unu el la
komunuzaj frazoj. kiuj ~as en la mondo z ; famo,
epidemio ~as. ~ado. Movo de io, kiu ~as: vigla
~ado de homo]; c i r k f a . unudirekta ~ado\
sango~ado. DîT trafiko. ^antaro Tuta aro de
tiuj, kiuj ~as (homoj k veturiloj). ^igi. Fari, ke io
~u: unu libron mi ~igi.s inter negranda nombro da
hebreojz; ~igi kalumnion.

cirkuler/o. Komuna aviza letero, dissendala al
multaj personoj.

cirkumcid/iz (tr) f 0 Detranci parton de la
prepucio, por Iasi libera la peniskapon : se estos
prepucihava virseksulo, kin ne ~os la karnon de sia
prepucio , tiu animo ekstermigosx . 1 Tiu
operacio: la ~o, en la komenco signa k pruvo de
seksa inicado por la jimuloj, farigis ce la Hebreoj la
signo de la aparteneco al la hebrea gento k de la
alianco kun Javeo ; ( f ) la hebrea gento: la
apostoleco de la 2 If Operacio kontra ü
fimozo, kuraea au preventa. ne~ito 3 Pagano. na?
S°J° -

cirkumfleks2o A Kromsigno super grafemoj de
la latina alfabeto, kiu en kelkaj lingvoj kreas novajn
grafemojn (en E.: C, G, H, J, S). cs" capelo , hoketo.

Cirkvit8o 1 4- Vojo, lati kiu elektra kurento
povas cirkuli : fermita , malferniita ^o\ paralelaj,
seriaj ~oj. osf konekto. 2 4 Aro de interkonektitaj

, elektronikaj partoj por plenumi iun funkeion :
| analoga, cifereca, logika ~o\ oscil~o\ dustabila

r^o ( baskulo); memorhava, senmemora ~o. v&
kombinilo. 3 O (analoge) Aro de interkonektitaj

| aparatoj, kie cirkulas fluido plenumanta difinitan
! -, funkeion: bremscr oleo~o, malvanniga akvo~o.
! integra ~o 4- Cirkvito, kies eroj estas konstruitaj
! sur splilo de duonkonduktanta kristalo, generale
I silicio. os" blato. kurta ~0. Vole au nevoie— a

okazanta kuntuso inter du punktoj de ~o per tre
malgranda rezistanco: kurt~a kurento. magneta
r^o. La feromagnetaj partoj de rnotoro, transformilo
ks. presita ~o. ~o, realigita per gravurado de
kupra maldikega folio, gluita stir izolmateriala
plato, sur kiu estas lutitaj elektronikaj komponantoj:
presita ~o unitflanka , duflanka, senirua ( por

! surface muntitaj komponantoj). en~igi 1 4 Meti
; en ~on: en~igj reostaton. 2 (f ) Trudi al organizo,
j regno ks la principojn de sukcesinta regimosango:
| Hitlcro sinsekve en~i.gis ciujn administraciojn de
| Germanio. kurt~i (tr ) 4 Vole establi kurtan ~on.
i ciroz/o 'f Kronika inflamo de la interlobeta histo
j de organo: fiepata, atrofia, vejna, disvastiganta

cirsi/o 4 C. (Cirsium el asteracoj) de unu-, du-
k plur-jaraj herboj kun generale domaj tigoj k folioj,
kun violetaj, flavaj au malofte blankaj, tubetfloraj

! kapituloj; diferencas de karduo i.a. pro akeno kun
; tufo el plumecaj haroj; c. 250 sp-oj, N-hemisferaj,
I pluraj kultivataj por ornamo, kelkaj kun mangeblaj
j folioj au radikoj. cse kardo, karduo.

cirkuli. sango~ado. a- j ) koro k precipaj ;
vaskuloj: a) maldekstra ventriklo; b) aorta arko; !
c) aorto; c) malsupra kava vejno; d) supra kava ;
vejno; e) dekstra atrio ; f ) trikuspida valvo ; g) |
dekstra ventriklo ; g) pulma arterio ; h) pulma j
vejno ; h) maldekstra atrio ; i) mitrala valvo; j) i
interventrikla septo. j-r) precipaj partaj -adoj: j) ! b
pulma -ado; k) -ado de la supra korpoparto; I) j
-ado de la malsupra korpoparto ; m) intesta j—ado; n) porda vejno; o) hepata porda sistemo; cirkvito. 1) 1: a) fermita; b) malfermita. 2)
p) stomaka -ado: r) liena-pankreata - ado. s-u)
limfa sistemo: s) ciloduktoj; s) limfovaskuloj; t)
iimfonodoj; u) cila cisterno; Ci) toraka dukto.

2 rv3 3
S (c\I

a L_(^) a HJ—*
a%. ^

WTO/b

presita ~o: gravuro a) per trako); b) per zono
(«angla»). 3) lutsistemo de la komponantoj: a)
per truoj (kontrauflanka): b) senpera (samflanka).
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CÎrus/o Tre maldensaj blankaj nuboj je granda
altitudo, aspektantaj kiel plumaro. kumuluso,
stratuso.

cistocel/o Y Hernio de ia urina veziko.
Cistopterid/o 4^ G. (Cystopteris el driopterid-

acoj) de malgrandaj filikoj kun 2-4-oble plume
CIS. I - Prep, rnontranta lokon kusantan pli dividaj, tre maldikaj folioj k kun rondformaj soroj

unuope kovritaj de ovala, kapucoforma, defalema
induzio ; c. 12 sp-oj el la varmaj k mezvarmaj
regionoj. SIN. vezikfiliko. — pterido.

cistron/o ÿ Geno, reganta la sintezon de specifa
proteino: itnu~a, plur~a mRNA.

cit/i ( tr) 1 Laüvorte ripeti, skribe au parole,
vorton, frazon au tekston, fragmenton de iu verko:
por ekzemplo mi ~os al vi pecon de unu el tinj
leteroj7 ; la supre ~ita vorto. 2 Aparté signi, montri
iun au mencii ion: ~i ciujn nomojn es fus nun afero
tute ne ebla , mi nomas nur kelkajn el Hi7", per
antikvaj kantoj oni ^as la nomojn de Cid k de
Alhambra7", oni ~as lin inter la plej grandaj
pentristoj de lia epoko ; mi povus ~i a! vi cent
similajn okazojn!. ~adO. Ago ~i. ^ajo. Frazo,
fragmente, nomo, kiun oni -̂ as: via ~ajo estas
malgusta; vorta.ro el ~ajoj. ~ilO lit Signo, uzala
duope por montri la komencon k finon de ~ajo:
malfermi , fermi la ~iloj.n ; surliniaj (« » au » «),
eksterliniaj ( “ ” au ‘ ’ au „ “) ~iloj\ dustreka rekta
~ilo («). tar apostrofo, haltostreko. mis^i. Fari
malgustan ~ajon.

Citadel1o. Fortikigita loko en urbo, por defendi
gian alirejon: (f ) Genevo estis la de la protest-
antismo en ta 16a jc.

citat/O = citajo: ni rigardas la ~ojn kiel batai-
llon nur de pseüdoinstruiiaj sofistoj7.

Citer/o. Insuio en Egea Maro, kie Afrodito havis
belegan lemplon (nuna Cerigo. 23°E, 36°15’N ).
~a. Alnomo de Afrodito.

proksime, ol la objekto, kiu estas komplemento de
tiu prep, (malo de trans): lia bieno sternigas ~ la
rivero gis la landvojo; resta ~ tiu linio!
II - Samsignifa pref.: ~alpa, ~danuba regiono.
III - Pref., rnontranta: 1 ® (en molekulo) la ceeston
de radikoj je la sama fl.anko de duobla ligo; 2 <§
pecon de DNA, genon ks, efikantan al la propra
molekulo de DNA: ~aga geno. nsr trans HI , 5 , 6 .

(Dcist/o V Natura veziko en la korpo: urina ~o
(SIN. urina veziko) ; kole^o (SIN. galveziko) ;
kole~ito (inflamo de la galveziko); gonokoka r̂ ito
(gonokoka inflamo de urina veziko); ~oskopio.

© cist/o G. (Cistus el ~acoj) de daurafoliaj
tufarbustoj kun integraj, kontraue duopaj folioj, kun
apeksaj cumoj el grandaj, tre maldaüraj floroj k kun
multasema kapsulo; 18 sp-oj el la Mediteranea
regiono k Kanarioj, kelkaj kultivataj por ornamo k
du ekde la antikveco uzataj por produktado .de
ladano: Kreta (C. eretiens ) kun rozaj petaloj k
ladana ~0 (C. ladanifer) kun blankaj petaloj
cebaze purpurmakulaj.

citin/o 4* G. (Cytinus el rafleziacoj) de 8 sp-oj
de parazitaj plantoj e! la Mediteranea regiono, SU
Azio, Kaukazo, Kanarioj, S Afriko k Madagaskaro.

citiz/o G. (Cytisus el fabacoj), parenca al'

genisto, de arbustoj kun simplaj au trifolieraj folioj
k kun floroj generale flavaj, malofte blankaj au
purpuraj, unuopaj, en grapoloj au en kapformaj
infloreskoj; 33 sp-oj el Eiiropo, N Afriko, Kanarioj
k U Azio, multaj pororname kullivataj.

citofilakt/o Y Protekta efiko de iuj salai solvajoj
sur la celojn, aparté sur la leükocitojn.

Citok î nin/o ^ ® ( kn ) Vegetaja hormono
(derivajo el adenino), kiu reguligas la kreskadon de
la embriaj histoj precipe per stimulado de la mitozoj.

citokrom/o ^ ® (kn) Mitokondria proteino, kiu
enhavas feron, transportas elektronojn k rolas en la
cela spirado.

citolog/o ^ Spécialiste pri ~io. îo . Scienco
pri la strukluro k funkeiado de la celoj. SIN.

cisto. 1 ) salvifolia ~o ( Cistus salviifolius ; 2)
ladana ~o. a) tigo; b) folio; c) floro; c) frukto
(kapsulo); d) laüdiametra sekcajo de kapsulo.

Cistein/o ® Sulfurhava aminacido, HS-CH2-
CH(NH9)-COOH, grave rolanta en la strukturo de
proteinoj, i.a. de iuj enzimoj; unu el la 20 cefaj
aminacidoj.de la proteinoj; simb. Cys.

Cisterci/o. Vilago en Burgonjo, kie fondigis en
1098 benediktana abatejo (5°05’E, 47°08’N ).
/vano. Monaho el tiu abatejo, kiun famigis sankta
Bemardo.

Clstern3o 1 Rezervujo por pluvakvo, masonita
en tero, por ke oni cerpu el gi, au arangita sur la
supro de konstruajo, por delasi la kolektitan akvon
per tubaro: trinku akvon el via ^ox (f = guu vian
edzinon). 2 Rezervujo por la transporto au la
konservado de likvoj (vino, oleo, benzino ks): j celologio.
~okamiono, ~osipo, ~ovagono. 3 V Plilargigo de |
kanaio: cila ~o (cisterna c/iyli ).

cisticerk/o U Larvo de iuj tenioj, enkistiganta en
muskoloj k cerbo k karakterizata de vosta veziko,
kiu ege disvolvigas. ^OZO Y Malsano pro ~oj.

C ÎStin/o ® Dimero de cisteino, (S-CH2-
CH(NH2)-COOH)9, estiganta pro ties oksidigo,
uzata por kuraci dermatozojn.

cltoplasm/o Celplasmo. cæ plasmo.
Cltosol/o ÿ Celsolo.
citoskelet/o § Celskeleto.
cltotrop/a ÿ Y AFina al la celoj: ~a viruso. SIN.

celafina.
citoz/o $ (pp celo) Formigo k movigo de vezik-

etoj, kiuj rolas en la intersangoj inter celo k ties
ekstera medio. el~Q, ekzo^o. Alekstera movigo
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de veziketo, kiu kunigas kun la cela membrano. I
eligante sian enhavon eksteren : multaj sekrecioj j
éliras de celo per ekzo~o. en~o, endo~0. j
Alinterna movigo (kalikigo) de parto de la cela j
membrano. kies rezulto estas encela veziko I
entenanta ion solidan a ü likvan de la ekstero:
fagocitado estas endo~o, per kiu solidaj nutrajoj
pénétras en la celon. '

citozin/o ÿ (K) Pirimidina nukleobazo, C4H5N30.
© citr/o 1 i Speco de liro, pri kiu oni ne havas

precizajn detalojn. 2 } lnstrumento kun kvarangula
sonskatolo k inter 30 k 45 kordoj, ofte kun 4 gis 6
apartaj kordoj super fretplato unuflanke, por la
melodio; la kordoj estas plukataj. KI3 gitaro, tiro , \
zimbalono.

<D citr/o ® MU de citruso (en kunmelajoj).
~alO. La aldehido de geraniolo , C9Hl 5CHO,
citronodora. nar geranialo, neralo. ~ato ® Salo de •

~ata acido, HOOC-C(OH )(CH 2-COOH )-CH2-
COOH, abunda en la fruktoj de la g. citruso, i .a.
citrono: ~alociklo (SIN. krebsa ciklo; Vd Krebso ).

citrol/o G. (Citrullus el kukurbacoj) de |
monoikaj aü dioikaj, unu- au plur-jaraj lianoj kun j
ciroj, kun unuope akselaj floroj k kun fruktoj ;
(peponedoj) havantaj dikan, malmoian selon; 4 sp- j
oj el tropika k S Afriko, el kiui kolocinto k akvo- |
melono. ordinara ~ o (C. lanatus, sin. C . j
vulgaris ) , unujara herbo hejma en tropika Afriko, j
kultivata en ciuj varmaj regionoj por mangeblaj, ;
globaj fruktoj. SIN. akvomelono. ^ino ® Amin- !
acido, NH2CO-NH-(CH2)3-CHNH2-COOH, mal- |
kovrita ce akvomelono, rolanta en la urea ciklo. j

citron/o Frukto de ~ujo; bero elipsoida au j
ovoforma, pure flava, kun dika selo, uzata en kuir- |
arto, nedisigebla de la frukta karno, kies acideta j
suko estas elpremata k uzata por trinkajoj au mang- j
ajoj, dum la frukto mem ordinare ne estas mangata.— ~premilo. /^Ujo, ^arbo. Fruktarbo, kultivata
en sufice varmaj regionoj por ~o k por ligno uzata
en fajna meblofarado. SIN. limono. KT citruso, j
limeo, limedo. ^f f a v a. Havanta la koioron de j
matura ~o. verda /v»o. Limeo. j

violete purpuraj, aromaj, akselaj, unuopaj au en
malgrandaj korimboformaj grapoloj, k kun berecaj
fruktoj; c. 16 sp-oj el S k SE Azio, plejparte
kultivataj en la varmaj regionoj: C. aurantiifolia
(c®3 limeo ) , C . aurantium (cs3 bergamoto ), C.
aurantium. subsp. bergamia (ns3 bigarado ), C.
maxima (o®3 maksimuma ~o, SIN. pampelmusujo),
C. limetta (eg?limedo ), C. limon ( e&citronujo, SIN.
limono ) , C . medica ( ew cedrato ) , C . paradisi
(KTPARADIZA SIN . grapfruktujo), C. reticulata
( vatreta ~o, SIN. mandarinujo, cse klemeritinujo ), C.
sinensis (ear Cinia ~o, SIN. orangujo ). Cinia
(C. sinensis ) Orangujo. maksimuma ~o. (C.
grandis ). Pampelmusujo. paradiza ~0. (C. x
paradisii). Grapfruktujo. reta ~o. (C. reticulata ).
Mandarinujo. es? fortunelo.

Civet/o b Kn de rabobestoj el la fam. de
viveredoj, produktantaj cibeton. irar genoto, vivero,
zibeto. Afrika ~0. Sp. de ~o (Civettictis civetta ).
SIN. civetikto. Azia ^o. Sp. de ~o (Viverra
zibetha ). SIN. zibeto.

civetikt/o ‘Ô Rabobesto (unuspecia g. Civettictis
civetta , sin. Viverra c.) el la fam. de viveredoj,
vivanta en Afriko k produktanta cibeton. SIN. Afrika
civeto.

civil1a 1 Propra al la ordinara civitano, ekster
ciuj aliaj eblaj karakterizoj sociaj, sekve: a) ne
militista: en ~aj vestoj 7; ^a ofico ; kurago
(ekz-e defendi siajn politikajn konvinkojn ks);
malobeado (kontraü la stata malhurnaneco); b) ne
eklezia: ^a edzigo; c) ne politika: ~aj rajtoj. 2
Koncernanta nur la interpersonajn rilatojn, k pli
spéciale: ne kriminala: juro. 3 (pp tempo) Ne
astronomia : la ~a jaro , tago. ~eco. Eco de io au
iu ~a. /^uloz. Simpla civitano. *sr burgo, laiko.

civiliz/i (tr) Morale, intelekte k socie klerigi,
plidelikatigi krudajn morojn: la helenoj k Romanoj
~is siajn barbarajn najbaro jn ; la granda
amasbucado, kiu del forte malhonoras la ~itan
mondonz\ paco konstanta. kiu sola konvenas al
r^ita homo rasoz. Ago de tiu, kiu ^as k rezulto
de tiu ago. ~ado. Procezo, celanta al ~o :
budhismo potence helpis al la ~ado de la orientaj
landoj. ~itO. Homo ~a. ^ iteCO. Stato de ~ita(j)
homo(j). es? barbaro, primitivu/o, sovagulo.

civilizaci30 1 Kolektiva orda organizo bazita sur
sociaj rilatoj, moroj, legoj ks, k karakterizanta
difinitan epokon, popolon ks: totema ~o\ la egipta,
la sumera 2 (evi) Tia organizo, konsiderata kiel
plej bona por la tuta homaro: donu al la Afrikanoj
altan homan ~on, k dam iliaj mensoj neniom
diferencos de niaj7-; la tutan nian altan kulturon k
~on ni dankas nur \ .. . ] al la posedado de lingvoz.
KS' civilizo, kulturo. ~a. Rilata al ~o: barbara
restajo el la plej antikva antau~a tempo1.

civit3o 1 j[ Autonoma urbo, rigardata kiel politika
organizajo: la helenaj ~oj venkis la orientajn
imperiojn. 2 Tulo de la urbanoj, posedantaj la
politikajn rajtojn. 3 Tuto de la regnanoj, posedantaj
la politikajn rajtojn. ~ano. Homo, guanta la
politikajn rajtojn a ü en urbo sendependa, au en
regno: ciit ~ano en cia regno havu pienan rajton

\

citrono. ~arbo :
a) tigo ; b) folio: c)
frukto (~o). B.

citronel/o >4? Sp. de cimbopogono (Cymbopo- j
gon nardus ) el tropika Azio, alta, multafolia herbo |
citronodora : esenco estas uzata por smiri la j
hauton k sirmi gin kontraü insektoj. Kie mcliso. \
citronherbo, citronverbeno. ~alo ® La efika |
substanco el ~a esenco, Cl0H|XO, aldehido parenca j
al citralo.

Cltrus/o G. (Citrus el rutacoj) de daürafoliaj !
arboj k trunkarbustoj kun junaj sosoj generale i
dornaj, kun folioj simplaj, kun floroj blankaj au j
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paroli tiun lingvon, kiun li volasz. ~ana. Koncem-
anta la ~ojn: korporacio senigita je ciuj ~anaj
rajtoj7- ; cu la industriistoj, pro tio ke Hi estas
industriistoj, devas rigardi sin kiel liberigitaj de
~anaj sentoj k devojz ; pro filantropio, pro ~ana
iniciativoz\ inter^ana milito. /^aneco. Tuto de la
rajtoj de ^ano: per granda sumo mi akiris tiun
~aneconN . »̂ismo. Konscio pri la rajtoj k devoj de
vera ~ano. sam^ano. Ano de la sama ~o.
mond~ano. Homo, kiu ne agnoskas la dividon de
la homaro en regnoj. car kosmopolito, sennaciulo.
mond~aneco. Stato de mond~ano.

por enpremi la metalsurfacon. ES3 cizilo , grifelo.
~istO. Artisto, kiu ~adas: Benvenuto Cellini , la
plejfama renesanca ~isto.

col/o. Malnova mezurunuo de longo: franca
~o (0,027 m), prusa ~o (0,0261 m), angla aü rusa
~o (0,0254 m): (f) H ne lasis defali ec. unit ~on de
siaj pretendojz. RIM. Nur la angla estas ankoraü
uzata. tsrfuto, lineo.

cucugamusi/o Y Febro, renkontata en Japanio
k aliaj orientaj landoj, kaüzata de iu rikecio k
inokulata de iu trombidio.

cug/o G. (Tsuga el pinacoj) de koniferaj arboj
kun malgrandaj, dense sidaj pingloj, kies malsupra
flanko havas du blankajn striojn , k kun malgrandaj
konusoj; c. 14 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de N
Ameriko k de E Azio, pluraj kultivataj por omamo
aü forstumataj por ligno uzata en carpentado k
meblofarado. BS* abio. pseudo~o. G. (Pseudo-
tsuga el pinacoj) de koniferaj arboj diferencaj de ~o

Cizel/i (tr) 1 O Fajne retusi aü finpretigi bronzan,
argentan au oran artobjekton de relative malgrandaj
dimensioj per cizileto, ~ilo k marteleto: bronzan
statueton, argentan piéton ; (analoge) ~/ sirenan
buston kiel ponardtenilon. US’ damaskeni, nieli. 2 (f)
Delikate prilabori: ~i sonetonK. ~ado. Agado k
arto de ~isto: oni distingas tri specojn de ~ado:
super fandafo (kies egojn de kunmeto, fandsprucet- j i.a. pro grandaj konusoj; 4-7 sp-oj el N Ameriko k
ojn aü miskonturojn oni forigas), super maso (kiun E Azio, forstumataj por ligno uzata en carpentado.
oni etskale cizas k skulptas) k per boso (kiam oni
reliefigas metalfolion). ^ilo. Stala stangeto, de kiu
unu fino estas hardita, sed ne tranca, k kiun oni uzas

cum/o ( c y m a ) Decentra infloresko (k
finevoiue infruktesko) de pedunklaj floroj, en kiu
sub la unua floro aperas unu (unuflanka ~o) aü —
samnivele sur la akso—du (dufianka ^o, ekz. ce
gipsofilo) au pluraj (piurflanka ~0, ekz. âe sedo)
brancoj finigantaj per floro, sub kiu denove aperas
aliaj brancoj finigantaj per floro ktp. glomerulo,
grapolo. ^eca. Simila al ~o, ~ tipa: ~eca
infloresko; ~cca disbrancigo de la tigo de pipero,
de la rizomo de poligonato. dikotoma ^ O.
Dufianka ~o. helicoida ^o. Unuflanka ~o, kies
duavicaj aksoj alternas dekstren k maldekstren, ekz.
ce hemerokalido. SIN . zigzaga ~o. skorpioida

Unuflanka ~o, en kiu la duavicaj aksoj
formigas ciam sur la sama flanko rilate al la
unuavica akso, tiel formante kvazaü sraü bon, ekz.
ce miozoto. zigzaga ~o. Helicoida ~o.

cunam/o ï|ï Altega marondigo, kaüzata de
sismo au de submara erupcio k povanta fari terurajn
difektojn ce la marbordo. nar lmlo.

cugo: 1) ~o (diversfolia ~o, Tsuga diversifolia).
2-3) pseudo~o. 2) Dugiasa pseudo~o
{ Pseudotsuga menziesit) ; 3) Japania pseudo~o
{Pseudotsuga japonica). a) arbo; b) folia soso; c)
folio (pinglo) ; 6) konuso; d) konus-skvamo kun
du semoj; e) semo. DJ.
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>super la arbolimo: vir~o ; aminda kiel ~i n o >

~koloraj gantoj. ose antilope, gazelo. —*samo.
cambelan/o. Nobela oficisto, kiu zorgas pri la

diversaj servoj en la cambro de suvereno.

c. I- Konsonanto, senvoca afrikata gingivalo.
!l - La kvara grafemo de la E-a alfabeto, kroine
uzata (min.) kiel mil de cirkaü. '-'O. Nomo de tiuj
fonemo k grafemo.

cabrak/oz. Kovrilo. el saffelo au brodita drapo, ! cambristo. kamerlingo.
kiun oni metis sur la selon de kavaleria cevalo.

Cad/o. Granda lago, oriente de Saharo. ~io,

~lando L Afrika regno ( Ngameno).
cador/o. Virina vualo, uzata en Irano.

cambr/o 1 Ciu el la dividoj de domo, apartigit-
aj unu de la alia per muroj au septoj, k komunikig-
antaj per pordoj: eniru en viajn ~ojn k slosu viajn
pordojn post Wx; mi disjetis la pecetojn en ciujn
angulojn de la ~oz; labori en sia ~6>; apud mia log-
ejo estas lueblaj tri ~ojz\ kvar~a apartamento;
mdlluma ~o (kamero); subtegmenta ~o (mansardo).
es c.elo, kabineto, salono. 2 Ejo, en kiu régulé kun-
venas por interkonsiligi diversaj institucioj; k, pli vs,
tiuj institucioj mem : supera , malsupera ~o de

cagren/ i ( tr) 1 Kauzi maiplezuron al iu ,
kontraûstarantc al lies intencoj au deziroj: tin perdo
de tempo min ~/

_v; la pupo aspektis tre malkontenta.
car gin ~is, ke gi ne devas resti en sia litoz\ sed
da/ikon neniu el ni ricevas : tio ~as!' \ se ni ne
trovos pli bonan esprimon , tio ne devas nin ~/ z. rsr
inciti, tedi. 2 (ark.) Aflikti: tio forte min ~is, kiam l portamento; (C )~o de lordoj; komerca , agrikultura

itan patrioton li ! (C )~o\ umt~a, du~a parlamenta sistemo. 3 O Ejo,mi aiidis ilian kriadon x ; la
forpusis de sia pordoz. ^o. Sente de tin, kiu estas ! en kiu plenumigas ia aparta operacio: de kluzo;
~ita: ce ~o de la koro1; mi ne estas tia homo, kiu \ (sipa) ^o de masinoj. de pwnpiloj. ^aro. Sinsekvo
farcis rsjon al belulinoj7\ bedaüro k suldon ne I da ~oj. ~egoz. Granda ~o por publiko: ~ego de
kovrasz; kia ~o! (—+ damage ) ; la ~o. kiun povus ; ekspozicio.cr salono. ~etoz. Malgranda ~o: restis
kauzi al mi la riprocoj de miaj gepatrojz; li koleris ! en la ~eto nur unu litoz; li sidis en nudvarmeta
k havis grandan ~o n x ; venas sen granda | ~eto, kiu estis por li solax. ~istOz, ~ istinO.
penoz. ~a. Enhavanta au spertanla ~on: [ . . .

’) diris ! Servist(in)o, kiu precipe zorgas tualeton, vestajojnks
la kliento kun ridoz.'vigi. Eksenti maiplezuron | de sia mastr(in)o. — subreto. ~umi (tr) Y Zorge
pro la genoj. malhelpoj, oponoj, kiujn oni j plivarmigi rugan vinon de la kela temperaturo al la
renkontas: li kutimis al la orienta malrapideco, k li j ~a temperaturo. antaÜ~Oz 1 Parte de logejo ce la
lute ne r-sjgis k ne perdis la paciencon , ta pupo
rompigis k la infano forte ~igis.

cajot/o <4* Sp. de sekio (Secliium eclule ), plur-
jara, monoika liano el tropika Ameriko, kultivata en
la varmaj regionoj de granda parto de la mondo por
radiko produktanta luberojn, mangatajn same kiel j destinita por dormo. gastewo. Ekstra ~o en logejo,
terpomoj, k precipe por frukloj karnaj, verdaj au ! por akeepti eventuala(j)n gasto(j)n. jugcwo dl Tiu
blanketaj, de obovoidaj au piroformaj gis preskaü ; ~o. en kiu sidas aparta sekcio de tribunalo k, pli vs,
globaj, mangataj precipe kuiritaj, kiel legomo, au j lia sekcio: asiza jugo~o. kaldrorwo. Tiu parto de

| sipo au de fabriko, en kiu trovigas la
vaporkaldronegoj. klascwo. ~o, destinita por unu
klaso da lernantoj. komando^o © En sipo,

j centrale, a ülomaeia fabriko kc, ~o entenanta la
caled/o, caiet/o §§ Montara domo, farita el j aparataron por regadi la masinojn. saitilojn ks.

arbotrunkoj au tabuloj, kun malalta tegmento ! kluzcwo Vd kluzo. legewo. ~o en domo, hotelo,
kovrita per sindoj. j biblioteko ks, arangita por iegado. #3* salono. lu~0.

cam/o b Sp. { Rupicapra rupicapra) de Eüropa j Luprenebla ~o en privata domo. mango~Oz. ~o,
sovaga antilopo, kiu vivas en montaraj arbaroj k j en kiu oni mangas. masirwo. Tiu parto de sipo, en

kiu trovigas la masinoj. nebul~o Nebulkamero.
en domo, kastelo ks, rezervita al la

privata pregado. pun ô. ~o en lernejo, monahejo,

enirejo, kie oni demetas mantelojn, capelojn, pluv-
ombrelojn ks. IGS* vestiblo. 2 Salono, en kiu la vizit-
antoj de oficialulo au eminentulo atendas la akeepton.
ir$e atendejo. barwo. ^o, kie oni sin banas, dusas,
lavas, bobel ô Bobelkamero. dormo ô. ~o,

uzataj por sukerajqj.
cak /o z. Alla rigida kapvesto, uzata en iuj

arineoj.
calazi/o = kalazio.

prego^o ~o

1) cajoto: a) tubero;
b) tigo ; c ) folio ; ô)
ciro; d) inseksa floro;
e) virseksa floro ; f)
frukto. B k J.

2) camo.
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capel/o 1 Kapvestajo el pli-malpli malmola
materialo, kun cirka ü rando: silka cilindra

kazemo ks, kie oni restigas iun dum mallonga tempo,
pro kulpo kontraü la disciplino: ricevi du horojn, unit
tagon da pun~o. oar karcero. skribo~0. ~o en
logejo au publika ejo, kie oni povas skribi leterojn,
legi ks. vivo~0. Tiu parto de apartarnento, en kiu
oni kutime sidas, akceptas ktp, anstataüo de la iamaj
salono, mango~o k ec dormo~o.

campan/o y Saümvino el Campanjo, elpensita
en la 18a jc: sekega, seka, duonseka, glaciigita ~o ;
~glaso. ~igi. Apliki al blanka vino procedon, kiu
faras gin ~o au kvazaü^o. kvazau~o. Saümvino el
alia regiono, produktata per la sama metodo, kiel ~o.

Campanj/o. Francia provinco (Remso). —campano.
campinjon/o ^ Sp. de agariko (duspora

agariko), mangebla fungo kultivata, tre uzata en
kuirarto: Y ~supo, ~salato , ~omleto, farcitaj ~oj, j kun ronda konveksa fornio. klak~0. Alta cilindra

~o, kiun oni povis platigi helpe de interna risorto, k
tiel opoilune porti sub la brako.

societo ks: Bourlet estis la verci ~o de E.\ li faris j capitr/o. Ciu el la dividajoj de libro, ordinare
sin la rsjQ de la kalumniata regino. 2 Venkinto en j signita per aparta titolo au per numéro: la pluaj ~oj
sportkonkuro: boksa ~o', li atingis la ~econ pri j k la ftno perdigis, sen kulpo de la autoroL\ vi trovos

tion en la 10a ~o. csr alineafo, artikolo, kanto ,
an/o O 1 En malnovaj pafiloj. elstara peco, ! paragrafa, partajo, seeno, sekeio.

kiu tenis la silikon , per kies frapo kontraü stalo
ekfajreris k ekbrulis la pulvo. 2 En modemaj fusiloj, estas klarigo de la antaüa: li estas mia onklo, ~ mia
stala peco, kiu liberigite de la ellasilo, plirapidigas ! patro estas lia frato7: Hi prenis Loton k lian hayon,
per sia maso la movon de la perkutilo.

Cangcun/O. Cefurbo de Gjilino (125°25’E,
43°55,N).

canoj/o. Te-ceremonio.
cant/o }, Formo de kantado uzata por psalmoj k

kantikoj: gregoria , anglikana ~o. mr neurno , name , efektive.
plejnkanto. —4 kantoro. ~i ( tr) Tiele kanti.

cantag/i (tr) tft Devigi iun per skandalminaco
pagi tnonon au doni avantagon : lia iama
amdonantino ~is la ministron. ~0. Ago de tiu, kiu
~as: neniam cedu al ~istO. Tiu, kiu vivtenas

trikorna kardirala ~o; felta, pajla anstataü la
~o li volas meti sur la kapon kartonan ~ujonz\
demeti la ~on antaü in (signo de respekto au
saluto); for la ~on!; veni al in kun la ~o en la
mono (servutece). 2 ^ La supra, generale pli -
malpli ~forma , sporoproduktanta parto de la
bazidiujo de multaj fungoj, ekz. campinjono,
tubfungoj. piedo , stipo , lame.no. 3 A Hi
Cirkumflekso. ~ejo. Vendejo de ~oj. ~istO.
Vendisto de viraj ~oj. ^istino. Vendistino, k ofte
faristino de virinaj ~oj. ~ita 1 Portanta ~on: si
estis lastmode , sed komike ~ita. 2 A (pp litero)
Havanta cirkumflekson : E. havas kvin ~itajn
literojn. supersigno. blll^O. Felta rigida ^o,

frititaj ~oj en butero.
Campion/o 1 Porbatalanto de partio, doktrino,

salto. rekordulo.

car. I - Konj., indikanta, ke la sekvanta prop.

~ fi logis en Sodom*; k Ruben diris al Hi: Ne versa
sangon [ ... (, manon ne metu sur lin . ( C )~ li

! intends savi Iin el iliaj manojx; si diris al la
| knabino: «Vi estas tiel bela |... j, ke mi devas fari al

vi donacon» (~ tio ci estis feino, kiu [,..]) z. esr

II - Subjunkcio, indikanta, ke la enkondukita prop,

estas la motivigo aü la kaüzo de la cefpropozicio,
antaüa au sekva: bone, ~ vi estas tiel servema, mi
faras al vi donaconz; ~ ni decidis kunvenadi ciu-
jare, tial ni devas klarigi al ni, par kio ni kunvenasz;
ne voku diablon, ~ // povas aperi7; mi juras, ke , ~
vi faris tiun aferon, tial mi benos vinx ; la vortoj
staras tie ci en akuzativo, ne ~ la prepozicioj tion ci
postulas, sed mir ~ ni volis esprimi direktonz; mi
faris tion ci , ne ~ mi envius liajn Iaürojnz\ (elipse)
junul' freneza, ~ ambrula. irsr tial ke, pro tio ke.

car20 1 Antikva durada veturilo, por bataloj au
kurludoj, en kiu oni staris: la ~ojn de Faraono li
je fis en la maranx; subite aperis fajra ~o k fajraj

sin per ~oj.
cap/o 1 Cia kapvestajo sen cirkaürando: ~o

de maristo, de kuiristo , de casisto; nokta ~o de
fraülo7-', ban~o (el plasto); A Frigia ~o (signo de
liberigo de sklavo, portata de la francaj revoluciuloj
en 1789); milita de soldato; turka, zuava
vaska ~o (bereto) ; de bufono; ofte ~o de
kampulo kovras kapon de saguloz; kia la kapo, tia
la ~oz\ pli kara kapo ol ~oz. esr bereto , capelo ,
fezo, kasko, kaskedo , kepo, kufo, turbano. 2 O ! cevaloj { ...] k Elija suprenfhtgis en la cielonx; du-
Analogforma peco, per kiu oni fermas au sirmas j cevala, kvarcevala ~ir. (f) la suno fordirektis tiam
objekton a ü parton de mekanismo : ~o de ! sian ~on7. 2 Du- au kvar-rada veturilo, tirata de
aütomobila rado, de fontoplumo, de botelo , de I besto(j): jungu la bovinojn al la ~r/z; mizera ceval-
obuso, de alttensia izolilo (formanta konekton inter | aco tins la ~on, sur kiu si sidis7- ; ~o de riko/tistoj;
unu izolilo k alia apuda), de fotograj'a objektivo ks. j balaaĵ o7. 3 O Parlo de veturilo, konsistanta el
3ë Gvida aü indika parto aldonita ce la komenco radparo kun kuniganta akso: antaü^o, post~o.
de teksto, komputila dosiero ks: de retmesago, bogio. — ~faristo, ~levilo. ~ego. Fortika kvar-
de procedurdifino. cse kapo. ^eto. Malgranda ~o: rada ~o, plejofte kun timono, tirata de cevaloj aü
ordinare malgranda ~eto sidis ie sur sia kapo7', la ! bovoj: arboporta ~ego (konsistanta el fortika trabo,
Ruga (C )~eto (SIN. Rugkufulineto) , kiu estis • ofte longigebla, kusanta sur du ~oj) ; barel~ego;
formangita de la lupo. radlk^O ^ Rufo 3b. \ krad~ego (kun flankaj rakoj, por porti fojnon,
vertO'N'O. Ronda duonsfera ~eto, kovranta nur la pajlon ks); lo£~ego; meblo~ego\ plat~ego (kun
verton, uzata de rabenoj, katolikaj pastroj k.a.. j granda larga planko sen tlankaj elstarajoj). êto 1
vizier/v/O. Kaskedo. i Malgranda ~o, kiun oni pusas aü tiras per timonetoj.
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2 O Movebla parto de skribmasino, konsistanta cefe Dio, kiu (age k nokte méditas nur pri nova kreado de
el kaücuka cilindro, cirkaü kiu volvigas la papero, k ~aj virinaj figuroj7 ; nur vi per via afableco, per
el la gin portanta framo. ~isto. Tiu, kiu metie sorea ligo min katenis7', la belan peton, liun ~an
kondukas ~ojn au ~egojn. ~umo. Malgranda brandon, en mano de virino pli polencan ol glavoz\
~eto, kiun oni pusas au tiras per du timonetoj, k kiu kiel estas mia amatino inter la plezuroj! x; si
ruligas sur unu sola rado, posta au meza. acet^eto. estas kiel eervinox\ al loko dolora ni manon
Veturilo, disponigita de memserva vendejo al siaj etendas, al loko okulojn ni sendas7; ne ekzistas
klientoj por transporto de acetajoj gis propra I sur la tern pli ~aj estajoj ol vidvinetojz; cio sia
veturilo. aut0~O. Luebla multsega automobilo por
ekskursoj au turismo. car aütobuso. bagago~o.
~o, uzata en stacidomo, flughaveno ks por
transporti bagagojn. elektro^o. Malgranda, rapida
veturilo, movata de elektro, k uzata por transporti je
mallongaj distancoj kofrojn en stacidomo, kestojn
k.a. en fabriko ktp. fald~eto. Infan^eto, kiu
kunfaldigas k la ülonge k laülarge. furago^o yù
Speciala veturilo por transporto de furago.
infarweto. Malpeza ~eto, por promenigi infanon.
kroirwo. Gondolforma ~eto, alkrocita ce la flanko specialan fio faras junan homon interesa,
de motorciklo. lev/^O. Veturilo, movata per elektra donas al li ian ~on de gloro7. 2 (ordinare plurale)
motoro, k havanta, ce la antaüa parto, du vertikalajn Allogaj belajoj de virino: kiel sentema li estas por la
relojn, laü longe de kiuj sovigas supren k malsupren ^oj de ia Frine! z\ tial , Sara, pli kredeble viaj ~oj

ol via kanto dispelos mian eagrenon B ; tra ciela
vitalo la sun per la palo revigus min pri la ~oj de
via okulo perfidaK. ~i (tr) Delikate placi k allogi,
iom mislere au sorce: si ~is eiujn per sia spriteeo;
gi (la pipo) koron ~asx\ vi , ~u k silentu! K ; la
nialcastistino, kiu ~as per sia belecox\ ^anta fluto.
o3f ravi , ensorci. ^ajo. Tio, kio ~as: Jerusalem
remémoras êiujn ~ajojn , kiujn si havis en ta tempoj
pasintajx; la lipoj ridetadis el la nigra barbo,
kvazaii Hi volus rakonti multe da ~ajojz. ^eco.
Eco de io ~a: ~eeo estas trompox. îgi. Fari (ion,
inn) ~a: kiarn li ~igas sian vocon, ne kredu al /i'x;
matena roso ~igis la gardenon. l̂ll(in)0. Persono
~a: r̂ ulo estis vi, car mulo estis WJB.

carnir/o 1 0 Metalajo, konsistanta el du
platoj, kunligitaj per komuna akso, sraü bitaj sur la
fiksa parto de meblo, kofro ks, respektive sur la
pordo au kovrilo, k ebliganta ties malfermon. tsr
pordhoko, kardino, pivoto. 2 V Speco de artiko:
sakrolumba. 3 Loko, kie interkontaktigas du
formacioj: ataki je la de la du armeoj.

carpent/i ( tr ) 1 (ark .) Krude prilabori
lignopecojn en dikajn trabojn: ~i sep kolonojnx.fâ*

: elhaki. 2 Prilabori k kunmeti la trabojn necesajn en
I konstruajo: domon, la tegmenton de pregejo,
! sipon ; (f) viro bone ~ita. 3 Trabizi. ^ado. Agado
i k arto de iu, kiu ~as. ~ajO 1 Tiu kunmetajo el

carm/a. Delikate plaça k alloga pro ia ne klar- j lignaj au feraj pecoj, kiu interne strukturas k
igebla, iel magia kaüzo: ~aj trajtoj de vizagoz; per ! subtenas konstruajon au parton de konstruajo,

estas plej ~az\ ~a ornamo7 , trezoroz, vesto,
rakonto, kamparo. linda. En ~a maniero:
tie estas varme, sed hejme plej ~ez; kiel bone k ~e
estas, se fratoj vivas kune! x\ dometo, kiu per siaj
kvar simplaj fenestroj ~e ride fis al la rigardantoz\
el liaj haroj fluis la akvo. Hi tamen estis tre ~e
krispajz; tio aspektis nepriskribeble ~ez. ~0 1
Allogo de tio, kio estas ~a : (desegno) plena de
profunda sento , simpla k kvieta harmonioz\ ili
estas nur pli modestaj, k tio aldonas al ilia amo

dudenta forko, per kiu oni povas stapli varojn en
tenejo ks. tsr earelo. plerwo2. La kvanto (da pajlo
k.a.), entenata de unu ~o. puŝ eto. Sako, muntita
sur ruliganta framo, k uzata por transporti hejmen
acetitajn varojn. ns* rulkorbo. servo~eto. Surrada
kromtableto por mangajoj k trinkajoj. sid^eto.
~eto por sidarita infano.

card/o. Hungara stepa au kampara drinkejo.
cardaâ/o } Hungara danco k ties muzikmelodio.
carel/O O Malalta plejofte trirada careto au kun

limoneto au kun motoro, ekipita per levebia dudenta
forko au levplatformo, destinita levi k manipuli
pezajojn, eventuale stakigi ilin , precipe varojn
trovigantajn sur platpaledoj au en kestopaledoj:
altleva ~o, flankforka ~o. levcaro.

carlatan/o 1 (ark .) Migranta foiristo, kiu
vendis cion-kuracantajn rimedojn, elsiris dentojn
publike, k prétendis, ke li posedas mirigajn sekretojn
de sanigado. 2 Trompisto trouzanta la publikan kred~

emon, brue sercanta la popularecon: propaganda
de plej moderna lingvoprojekto. —4 ~reklamo. ~i
(ntr) Agi, paroladi ~e. ^ajo. Trompo. falsa aserto
de ~o. ^ismo. Metodo de ~a agado.

carleston/o } Rapida fokstroto, aperinta en la
2()aj jaroj de la 20a jc. *SF cimbalo.

Carlot/o. Virina nomo ( i .a. heroino de la romano
k opero pri Verter).

1-2) caro. 1) «̂ umo. 2) rak~o. a) timono; b) ringego; c) rako. 3) camiro.
4) ôato: a) tigo; b) folio: c) infloresko; £) virseksa floro; d) duseksa flora.
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prezentu vin kiel ~an virgulinon al KristoN; estu—'<7, kiel glacio, estu pura, kiel nego_—vi ne evitos
la kalumnionz\ knabino ~a, kiel la lumo de la
cieloz; (analoge) ne ofendu la ~ajn orelojn de tiuj
anserinoj; kiam 1' okulojn pezajn fermos la ~aj
steloj de V eteroK. csr deca, frida, virga, virta. 3
Konforma al plej severa moraleco; fremda je cia
sekseco; ne ekscitanta voluptajn dezirojn: Dian
postulas servon la plej ~anz; la puran, ~an gojon
de fratino ne nomu senprudenta volupteco! L\ ~a
vivo, romano, fantazio. ~i (ntr) Konduti ~e: morton
indas, neforgesu, kiu ~as hipokrite w. ~0. Konduto
~a: mi [ ...] min gardis de /' bombasto, preskaü kiom
de 1’ ~o, pesto k Unesko/ w. ^eco. Eco de iu, io
~a: 1 mi volas tian edzon, kiu estus tiom plena de
konfido al mi k del certa pri mia ~eco, ke [.. .] z 2
virgulina ~ecoz; konsilu la pli junajn virinojn, kiel
fratinojn, en cia la tri monahaj jurpromesoj
pri obeado, malriceco k ~eco.mal~a 1 Foroferanta
la moralan devon aü la bonan moron al la guo de
voluptaj plezuroj: virinon mal~an au senhonorig-
itan Hi ne prenux; mal~aj Feniciaj dancistinojB. fcr
malpura, peka. 2 Instiganta al volupto; celanta al
seksaj guoj: kuragu nun ekpalpi mian korpon per
mal~a tuso!z\ tiuj faradis la plej mal~ajn gestojnz;
sep aliaj, kiujn li entiris en siart mal~an vivonz\
mal^a robo, filmo, revuo. mal (̂ad)l (ntr) 1 Fari
mal~ajn agojn; sekse diboci: vi mal~is kun ciu
pasanto, fordonante vin al lix; kiel mal~anta virino,
kiu anstataü sia cdzo akceptas fremdulojnx ; via
nudeco estas maikovrata en via mal^ado al viaj
amistojx; se filino de pastro senhonorigis sin per
mal~ado, oni forbruligu sinx ; mal^adi do ne cesu
ne nur korpe, sed spirite w. 2 Ü2 Kulti al paganaj dioj:
Izrael iris sub ciun verdan arbon k tie mal~isx.
adulti. mal~0. Karakterizajo de tio, kio estas
mal~a: siajn lipojn delikatajn fiaj vortoj de mal~o
kisas kun naiva carm’ w. maI~ajO 1 Mal~a ago:
pro nwl~afoj ciu viro havu propran edzinon ^. 2
Konkreta rezulto de tia ago: (la Egiptoj) versadis sur
sin sian mal~ajonx. mal^eco. Mal~a moro,
konduto, vivo: kion la homoj povus pensi , se nia
laborejo prezentus iajn ekzemplojn de mal~eco!7\
oni raportas, ke estas ce vi mal~eco, tia, ke iu havas
la edzinon de sia patroH\ la faroj de la karno, kiuj
estas mal^eco,[. . . ] ebriecoN. mal^ejo. Bordelo.
mal~ul(in)0. Tiu, kiu kutime mal~as: kunulo de
mal~ulojx ; kiele junulo povus kontraüstari al la
carmoj de mal~ulino ? z\ prenu al vi edzinon
mal~ulinon k naskigu infanojn mal~ajn
(nelegajn)x. mal~ist(in)o. Amorist(in)o: ne devas
esti malr^istino inter la filinoj de Izrael, k ne devas
esti mal^ isto inter la filoj de lzraelx; al ciuj
mal~istinoj oni donas donacojnx. ~afekta. Estanta
nur ekstere ~a. egr pruda, pudoro, puritana.

castusk/o c”b Rusa popola satira kanteto,
generale kvarversa: oni prezentos al vi specimenojn
de rusaj «~oj» M.

cat/o G. {Catha el celastracoj) de nur unu sp.
(C. edulis ) de arbo, hejma de SU Arabio gis S
Afriko, kultivata (kiel trunkarbusto aü arbeto) en
Etiopio, Somalio, Jemeno k.a. por folioj entenantaj

precipe la tegmenton. KS" armaturo , skafaldo,
skeleto, truso, trabo, trabarmuro. 2 Mingaleria
trabizo. 3 Kunajo el traboj, servanta por teni varojn
for de la planko gis ilia sekigo, enpakado ktp. cs*

benko, stablo. ~isto. Tiu, kies metio estas ~ado:
la fdo de /’ ~istoN (Jesuo). BS" lignajisto, meblisto.
fer/vajo. Moderna ~ajo el feraj traboj, stangoj ktp.

carpi/o X Disfadenigita tolajo, kiu estis uzata
anst. vato por vundoj.

cart/o 1 X Mezepoka dokumento, registrant
rajtojn au difinanta profitpartojn: de komunumo,
abatejo. 2 E Akto, sur kiu bazigas la politika
sistemo de lando, la principoj de interstata
organizajo ks: la Granda (C )~o de Anglujo (1215);
la ~o de UN . 3 Kontrakto inter la luanto k la
luiganto de sipo aü aviadilo, por transporto de varoj
au pasageroj: portempa, porvojaga ~o. ( tr)
Lupreni sipon aü aviadilon per ~o. ^aro X Libro,
en kiu estis manskribitaj la ~oj de persono,
komunumo ks. ^ejo X Cambro, kie oni konservis
la ~ojn. ~igi. Ludoni sipon au aviadilon per ~o.
'vlsto. Erudiciulo pri la Mezepokaj ~oj.

cas/i (tr) 1 Persekuti bestojn, por ilin kapti au
mortigi: ~i kuniklojn, perdrikojn, fisojn; kiu ~as du
leporojn, kaptas neniunz\ li kuradis tra la arbaro,
kiel <̂ ata bestoz; (analoge, pp homoj) ne unu hundo
lin ~isz; unu la alian ~as, por pereigi linx\ Mi
sendos multe da ^istoj, por ~i ilin de ciu montox.
sg kapti, peli, persekuti. 2 (f) Konstante fervore
peni por akiri ion: ~i profitonz, morion, honorojn,
famon\ vantajojnx: **0 t Okupo de ~anfo: in al
~o, reveni de ~oz ; festeno k ~o, k de suldojamasoz\ dormus leporo, se gi ~on ne timusz;
submara ~o; (f) régna kaso, bona ~oz. 2*6 Atako
de malamikaj sipoj aü aviadiloj per pli rapidaj, pli
malpezaj masinoj. /^ado. Ago ~i: mi estis kun la
Hotentotoj ce ~ado kontraü leonojz\ (f) por ke en
r^ado de virto, amo, homa estimo k similaj tre belaj
aferoj ni ne mortu de malsatoz. ^ajo 1 Besto,
kiun oni ordinare ^as: ~ajo ~anton ne atendasz\
hundo, kiu ekflaris ~ajonz\ iru sur la kampon k
por mi ~afonx ; har^ajo (leporo, kapreolo ks),
plumr^ajo (perdriko ktp), fis~afo. 2 Y Mangajo el
~ita besto (kontraste al bucita ). ~ajodoro.~ejO. Loko rezervita por la ~o: lui ~ejon.^isto1
Persono, kies metio aü sporto estas ~o: kiel Nimrod,
potenca ~isto antaü la Eternulox; al bona ~isto
iras mem la bestoz; Diano la ( C )~istino. 2 Ano
de malpeza infanteria au kavaleria korpuso: husaroj,
dragonoj k ~istoj gardas ciujn elirojnz; a/ paj
~istoj . ek~i. Komenci ~adon : si ek ~is la
pedikojn B. falko^o. ~o per falko. kur^i. -̂ i
beston, persekutigante gin per rapidaj hundoj: kur~i
leporon, vulpon, cervon.perlcwi Vd perlo.Stei^i.
Senpermese ~i fremdan ~ajon.

casi/o 1 m Baza framo de veturiloj (kamionoj,
automobiloj, vagonoj k.a.). kadro, karoserio,
kalesajo, cam. 2 = masframo.

cast/a 1 Detenanta sin kutime de nelegaj aü nur
plezurdonaj seksrilatoj: ~a edzinoN . 2 Detenanta sin
deciaj seksrilatoj, evitanta aü nekonanta la voluptajn
dezirojn: mi fiancigis vin al unu edzo, por ke mi



catelperonio 206 Ceo

stimulan alkaloidon, macataj fresaj, pasintece uzataj
por trinkajo analogy al teo.

catelperoni/o FI Kultura facio situanta inter la
meza k la malfrua paleolitiko.

catni/o Y Hinddevena peklajo, speco de nedolca
marmelado, el fruktoj, pulvorigitaj kumino,
koriandro, asafetido. rugaj sekigitaj kapsiketoj ks:
mango^o. is? aSaro , reliso.

catobriand/o y Tre dika viandopeco, trancita
el bova fileo k rostita.w bifsteko, steko.

Caüdefon/o. Romandia urbo, en kiu irovigas
gravaj inlerlingvistika biblioteko k Kultura Centro
H-ista (6°50’E, 47°06'N ).

ce. I- Prep, esprimanta la generalan ideon de
senpera tuseco, k pli precize montranta:
A. en la spaco: 1 objekton tute proksiman: sidi ~
t.abfo7, ~ la fortepiano7-, ~ la fenestra7' ; ^ la muro
staris mal granda sranko z; antcni fajro, ~ kiu
kuirigis mangajo; start ~ ies flanko ; flanko ~
flanko7 ; du mastrinoj ~ unu kamcno7 ; flankaj
cambrctoj ~ la orienta pordegox; kiu ^ / ’ vojo
konstruas, dun ciu instruasz; giaj stupoj devas esti
~ la orienta flanko* ; logi ~ (en) la strata N7 ; ~ la
angulo de la strata si haltis7 ; ~ la malsupro de la
montoB ; fuie ~ la rondo de la arbaro trovigis
grenkampo7 ; Bu/onjo ~ /’ maro7 ; 2 la parton de
objeklo au estajo rilate ai aliaj partoj: faru unu
kerubon ~ unu flanko de la kesto* ; du pivotoj esta
~ ciu tabula* ", la listelo ~ gia rondo havu la
!argon de melu la du ccnetojn en la du
ringojn ~ la finoj de la surbrustafox; pordo ~ la
koinenco de la vojo*; ankau ~ la interna korto estis
pordego x : esti maldika ~ la koksojz; la flamaj
flugiloj. kiujn si antaü unit how havis ~ la brakojz;
3 ies tenatan koq^oparton: konduki inn ~ la nazo7-\
kapti inn ~ /« brako7 ; tin ~ /« haroj ; okazon kaptu
~ /’ kapo, car la voslo estas glita7. ITS* je. RIM. La
tenantan korpoparton esprimas per : sin kroci per la
pugnoj ~ la haroj de ceva/o; 4 la objekton de tuja
okupo: tiuj , kiuj sidas malfrue /v vino* : resta
tajloro ~ v’/cü laboroz; /a maljunaj geedzoj sidis ~
.v /V/ vespermangoz; .v/c// e/? /<7 jugejo ~ la enuigaj
aferoj7 ; dume sidu iom ~ mia rna/ sana infano7

(zorgante pri si. o-s? apud ). ssr super. .
B. en la kampo de la homa aktiveco, rilatojn
signifantajn: 1 «en , sur la korpo de»: ~ viro
estas infektafox: .v<? ~ /w e / falis la haroj* : liaj
femuroj estas malpli fortaj , ol ~ lamulo7 ; (0 ~
botisto la suo estas ôiam kun truo7 ; 2 «en la koro,
la mcnso, la opinio de»: baldaü seriozeeo anstataüis
~ .?/ la momentan gajecon7 : krcdo, kiu estas ~ c/ /</
égala7- ; li ne povas teni ~ si sekretonz; insisti ~ iu.
por ricevi favoron; havi ~ / // krediton k meriton7-;
tiu ci teario eerte elvokos ridon ~ /<? estontaj
generacioj7 ; ce ~ kokino trovigas propra inkH.noz;
~ la efektiva najtingalo oni neniant pavas
antaükalkuli , kio venos, sed ~ la artefarita birdo
cio estas difinita7 ; la casteco ~ la virinoj en la
familio estas ne malpli hereda. ol la kurageco ~ la
viroj7 ; esti en favoro ~ /</ princoB ; 3 «en la
familieco, la akompanado, la discipleco de»: mi
estas vinversisto ~ /z/ regox ; lahori ^ profesow X ;

j la lasta instruantino de mia filino instruis tre bone,
! k Jadvinjo faris ~ si grandajn progresojnz; /a
i azeninoj, kiuj perdigis ~ vz antaü tri tagojx; ~ h
i vulpoj ciam naskigas nur vu/pojz; 4 «en la domo
| de»: m/ «e /ogtf.ï ~ mia frato. mi logos aparté , sed

j mia logcjo estas apud la lia7 ; rica vidvino retenis
lin , ke li mangii ~ si7 ; steli ~ stelisto estas
malfacile7 ; hodiaü estas gronda tagmango ~ la
urbestro7 ; Jadvinjo tie ci sentis sin ~ si7 (hejme);
li estis ~ si en la domo7 ; li iris ~ la dentiston ; venu
~ mian malsanan patrinon ; 5 «en la lando de»: ~

| ni ne vivas venenaj bestoj7 ; estas ^ vi (Judoj)
! kutime, ke mi liberigu al vi unu dum la PaskoH ; ~

ni antikva mow donis en la varmaj landoj la
suno radias alian varmegon , ol ~ ni7 ; 6 «en la
verko(j) de»: oni trovas ~ bonaj aütoroj tia
craro estas tre ofte renkontata ~ komencantojz ; 7
«en la kadro, en la servoj de (organize, institucio,

i firmo ks)»: havi oficon ~ la kortegoz; profesoro ~
j la universitato7 ; labori ~ gazeto; tiu libro aperis ~
i Hachette ; mia konlo ~ vi7.
j C. en la tempo, koincidon inter ago k okaza
| cirkonstanco: li malaperts ~ la koka krioz; mi estas

frenew nur ~ vento nordokeidenta7 ; la komenco
de la iagigo la arbaro aperis tute kovrita de

I prujno7 ; ~ tiu okazintajo en la salono eniris la
j regino7 ; ~ la subira de la suno7 ; «kia hajlo!» diris
j la regidino ~ ciu frapo7 ; ~ ciu vorto, kiun vi diros,
i el via huso eliras flow7 ; ~ la sepa fojo [...] la
! muro falis inalsuprenx; ni malfacile iradis, haltante
j ~ ciuj kelke da pasojB.
! D. en la kondicaro, striktan ligitecon inter ago k
i okaza cirkonstanco, kun nuanco de: 1 kaüzo: ~
j tabla malplena babilo nefluasz; li ne kuragis paroli
! /N/ la alesto de la m.asfro7 ; li ekscitigas ofte ~ la
! plej ma!gronda bagatelo7 ; mi ridos ~ via
| malfelicox; si rakontis f ... j k ~ tio si ne povis

i deteni sin de lannoj7 ; mi trémas ~ la penso,
I ke j .. . ] z ; 2 statmaniero: labori ~ aria lumoz;
! dormi ^ maIfermitaj fenestroj7; ~ la komparativo
j oni uzas la konjunkeion « ol»7 ; ~ tiu ci malsano
j estas tre ma Imu Ite da dangero ; 3 eventualo : ~
j difektigo de la aparato la asekura kompanio pagas
j la riparon ; ~ la du supozoj, vi estas malprava; ~
! ekzistado de lingvo internacia , ciuj tradukoj estas
i farataj nur en tiun ci lastanz; ~ la lego de
j internacieco granda arbitra en la elekto de. vortoj
; ekzisti ne povas7 ; apenaü cenlon povus vi kalkuli ~
! nerapidci kalkuladoz: 4 koncedo: ec ~ la plej bona
! vola mi ne povas alkutimigi al tia ideoz; ~ tro

gentila ekstero mankas ofte sincero7 ; ~ ciuj viaj
i krimoj vi estas ankoraü sanktuloz ; okazas , ke
| virtulo perças ~ sia virteco, k ke malvirtulo longe

j vivas ~ sia malvirtecox; ni trenas veturilon kiel
| bovoj. k ~ tio ni multe deklamas pri sendependecoz.

j II - Pref. kun la senco A: ~esti (esti en difinita loko
i au tie, kie okazas iu evento); havi ion ~mane (tute
| pretan sub la mano); ~brustoz.
j Ce/o, Instruisto de E. ( A . Cseh, 1895-1979),
| autoro de la ~-metodo, bazita sur ekskluzive E-
| lingva konversacio : ~-kurso ; ~ - fnstituto; vi
! parafas kiel ( c )~-kursanow (sablone k primitive).

:

i
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ceàen/o. Ano de gento, loganta en (C)~io. ~econ: se mi setus, ke mia ~eco estas utilci , mi
(C)~io. Respubliko, situanta norde de Kartvelio • certe gin ne forrifuzus7. mal«va, ne^a. Duaranga,
(Grozno); proklaminta sin sendependa en 1991, gi negrava; flanka, akcesora.
estas ankoraü sub la regado de la Rusia Federacio. ceh/o. Ano de gento, loganta en (C )~io. A/a.
RIM. Estas ankau uzataj la terminoj noheo k Nohcio. I Rilata al ~oj: (C )~a Respubliko (SIN. (C)~io).

cef /. I - Pref. signifanta : 1 ke la koncerna (C)~io, A/ ujo. Regno en C. Europo (Prago). us*

persono havas honoran superecon, plej ofte kun decid- Bohemio, Moravia , Silezio. (C)^oslovakio j[
povo, super siaj samranguloj: ~angeloz,~episkopoz,
~ingeniero, ~leutenantoz; ~ministroz, ~pastroz,
~redaktoroz, ~sergentoz ktp. os* estr. 2 ke la
koncerna afero estas iarilate pli grava ol giaj sam- ordonas al sia banko, ce kiu li havas bonhavan
kategoriajoj: ~altaroz,~mango7,~niasto, ~partoz,

~pregejoz,~turoz,~urboz,~vojo ktp. os? eg.
II - Samsignifa memstare uzata morfemo: A/O. Tiu,
kiu estas ce supera, unua rango, precipe pro honoro,

havante ordinare ankau ordonpovon: vi estas ja la
de la familioz\ la ekzistado de ia konstanta

ec se tin havas nur la karakteron de unuiganta
standardo7-; timante, ke Hi devus rigardi min kiel
sian moralan ~onz ; neniu povas plendi , ke iaj ~oj
(E-aj) prezentas al la voedonado nur tion, kion ili
dezirasz; li prenis kun si la ~ojrr de la tuta militist-arox; vi sanktoleos lin kiel ~on super Mia popolo x;
la (C )~o (titolo de iuj modernaj diktatoroj). ~a. La
plej grava; precipa, havanta la unuan rangon: al gi
estis dedicila la capitroz; la supre dirita punkto
estas la ~a, kiun mi postulasz; la ~<7 ideo de mia
tuta regularo7', du verkojn ^ajn ni bezonasz\ havi kamero, karcero, kiosko. — ~velurilo. 2 d Ciu el la
la ~an voconz; kiel malfelica par nia afero estas la sesflankaj kavetoj el vakso, en kiun la abeloj
reciproka malamo inter giaj ~aj batalantojz : enmetas mielon au unu ovon. 3 ^ La plej malgranda
komitato el la ~aj Parizaj esperantistojz. ~i (ntr) 1 vivanta unuo, kiu konsistigas la vivulajn histojn au
Esti ce la unua rango. 2 Esti la plej grava afero. ~e. la tuton de la unu^aj vivuloj : ~o konsistas el
Precipe, antaü cio. ~ajO. La A,a afero. ^eco. Eco membrano k ~plasmo, kiu enhavas organetojn\ ~o
de iu, io ~a: ne pro mia oportuneco mi forrifuzis la eükariota (karakterizata de kromosomoj—entenataj

Regno, konsistanta el (Cj^io k Slovakio ( I 918-
1992).

cek10 £ Pagordono, per kiu la subskribanto

konton, ke gi pagu ce vido la tie skribitan sumon al
la nomita profitanto aü al ties ordono: pagi per A,o.
A^aro. Kajereto, konsistanta el difmita nombro da
elsireblaj ^oj: havi sur si sian ~aron. c3? bilo,
kambio, trato. nekovrita, senvalora A/O. por
kies pago ne estas bonhavo. trastrekita A/O. ~O,
kiu, surhavanta du oblikvajn strekojn, estas pagebla
ne per mono en la manojn de la profitanto, sed nur
en la konton de la profitanto ce ties propra banko.
postA/O. ~o, per kiu la subskribanto ordonas al la
postoficejo, ce kiu li havas bonhavan konton, ke gi
pagu la skribitan sumon al la nomita profitanto.

cel/o 1 inft Malgranda cambro por unu sola
persono, en monahejo, malliberejo ks: ~o de ermito\
li havas nek ~on nek kelonz (estas vagabondo);
(analoge ) ban~o. os? budo , kabineto , kajuto ,

c1 a
dr—'bor^1 —-e-----c

n
c

A— d
h — e

1 o

g

h—in

g «-°
celo 3.1) vegetaja A,O. 2) animala A,O. 3) prokariota ~o (supre de la linio AA : konstantgj organetoj;
malsupre: nekonstantaj organetoj).
a) lakuno; b) encela reto; c) ribosomoj; c) piasmodesmo;d) ~muro; e) ~membrano;' f ) vakuolo ; g)
~plasmo; g) kiorofilplastido (SIN. kloroplasto); h) mitokondrio; h) nukleo: i) diktiosomoj; j) mikrotubeto;
j) filamento; k) centriolo; I) ~membrana kaliko; m) veziketo. n) kromosomo; o) plasmido; p) haro (kava,

por transdonode DNA) ; r ) flagelo: s) kapsulo.
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de nukleo — k de mitokondrioj k/au plastidoj),
prokarioia (karakterizata de kromosomo(j) ne en-
tenata(j) de nukleo. k de la malesto de mitokondrioj
k plastidoj) ; ~membrano , ~muro , ~nukleo ,

~plasmo, ~skeleto. us* plasmodo, sifono, sincitio,
hifo, histo. 4 >4" Tutajo de la strukturoj de la aloj k
fuzelago. 5 Vakua tubo au ampolo, enhavanta iun
ajn teknikan organon: de Karolus. de Ken ( —
lumelektra ~o). 6 (f) Ciu el la kvadrataj dividajoj
de surfaco: antaütuko kun bluaj ~ojz ; la 64 ~oj de
la saktabulo . 7 X Baza grupo de partianoj (en
komunistaj partioj). 8 S Plej malgranda adresebla
parto de memorilo. cir bajto, vorto. bartavola

Lumelektra ~o kun baranta tavolo. elementa
~o © Plej malgranda struklura elemento de
kristalo. lumelektra ~0 4- Organo por transform!
lumon en elektran energion. palisa 4^ ~o de la
palisa parenkimo. Stoma Vd stomo. ~a.
Rilata al ~o; enhavanta ~ojn: kerno; ~a stofo.
~aro. Grupo da ~oj. ~ara. Konsistanta el ~aro: j carme unu kun la aliaj . formis bonordajn ~ojnz ;
f^ara format'io, stofo ; pli dolcaj ol mielo k ~araj
mielgutojx . ~eto. Alveolo. ~ologio. Citologio.

~afina ÿ f Citotropa. foto~o -4- Lumelektra ~o.
plur~a. Konsistanta el pluraj celoj: b plur~a
animalo (SIN. hista animalo, metazoo). plur^ulo.
Plurcela vivulo. nsf metazoo. unu^ulo. Unu~a
vivulo. c-S3 mikrobo, protozoo. adipo^o ¥ Special-
iginta ~o de grasa histo. SIN. grasocelo. graso^o.
Adipo~ o . lip~o Stoma ~o ( Vd stomo ) .
melancwo ¥ ~o de vertebruloj (inkl. homon), kiu
sintezas melaninon . nervo^o ¥ Neurono.

ofte omamita per brodajo aü punto, uzata de virinoj
en la lito. nokto^eto. Mallonga nokto~o os*

pifamo. T-~0, to-^o. ~o aü sub~o proks. en
formo de T, kun mallongaj manikoj k ofte
senkoluma: blanka to-~o ( ci lasta kun sablonita
emblemo de ginmarko )10.

cen/o 1 Ligilo, konsistanta el metalaj ringoj,
kunigitaj unu kun alia: ~o de hundoz ; eu gi estas
malliberulo? Mi deprenos liajn ~ojnz ; ~o de
ankro. de poshorlogo ; (f) la edzigo estas ~o, al kiu
oni devas rilati kun la plej granda respektoz.
kateno . 2 Similforma objekto, uzata por diversaj
servoj: la hebrea kvartalo estis provizita per fortaj
muregoj k per fera] ~oj antaü la pordegojz ; la ~oj
de pendponto ; ~oj por levo de bareloj ; ~o de
biciklo (kupio~o); de termezuristo; kalibrita

~o kun 8-formaj, S -forma/ ~eroj. — ~segilo.
3 Sinsekvo de samspecaj objektoj aü aferoj: de
montojz, da insulojB, da lagoj; la floroj danois tre

formi ~on (por transdoni sargojn de unu persono al
alia. u5r vied) ; ¥ de la orelaj ostetoj; ~o da
atomoj; O da trianguloj (por termezurado); V
~o el herca j relajsoj; (f) si vidis la vivon de la alia:
tie estos ~o de zorgoj k suferoj , mizero k
malfelicoz; de ideoj ; la seninterrompa de la
generacioj . 4 V Aro da elsendaj stacioj de
radiolelefonio aü televido, dissendantaj samtempe
unu saman programon, aü da gazetoj, publikigantaj
samtempe unu saman programon. 5 A (en la algebra
topologio) Formala sumo de simpleksoj. 6 S
Datenspeco en iuj programlingvoj, konsistanta elpigmentO^O 4* ^ Pigmentorica celo, ekz. de la

haüto de animaloj ( melanoma ) au de la epidermo de vico de signoj aü bitoj, kun fiksita aü varia longo,

plantoj. selerwo D Lumsentiva ~o kun bartavolo
el seleno. surwo = lumelektra ~o.

tenata en memoro kiel unudimensia tabelo:
signo~o. lista . RIM . cen estas pref-e uzata, por

cement/o 1 ¥ Malmola substance, formanta la | signifi seninterrompan sekvon de samaj elementoj:
eksteran tavolon de la dentoradikoj. — dentino. 2 ; ~butiko , ~ fumado , ~kanto, é labora , ~letero,

O Produkto , kiu, varmigate en kontakto kun j ~reakcio,^stablo ktp. ~a. Prezentanta la ecojn de
metalo, malmoligas ties suprajon. (tr) Varmigi ! ~o: ~a reakcio; ~a frakeio. (tr) Ligi per ~o:
metalan pecon en kontakto kun ~o, por akirigi al gi | krom la ~ita hundo , neniu vivanta estajo
apartajn ecojn per difuzado de la eroj de la ~o en la i forbrulisz ; kio estas edzigoj viaj ? Ili ~as nur
suprajajn tavolojn de la metalo: ~ita stalo; ^ado manojn, sed spiritojn eu Hi /catenas?0. ~ero. Ciu
de stalo per karbono; likva. gasa ~ado; ~ado per el la samspecaj elementoj de ~o. ~etO. Maldika

~o: ili favis al la surbrustajo plektitajn ~etojn el
pura orox . ~ujo. Ujo, entenanta la ~-on de biciklo.
de^/igl, el îgl 1 Liberigi el ô: el~igita hundo.
2 ( f) Senbridigi : el̂ igita kolero ; milito el~igis
ciujn malvirtojn. el^lgi 1 Liberigi el ~o. 2 (f)
Senbridigi : la antikva malpaco el~igisz.

nitrogeno. per kromio ktp.
cemiz/o 1 Manikhava vesto, tradicie vira, el

tolo, lino, kotono, silko, nilono ks, kovranta de la
kolo gis la femuroj, portata sub la ordinara kostumo
k kutime videbla ce la kolumo k la manumoj: supla,
amelita ~butonoj (ofte apartigeblaj, se luksaj) ;
parencoj , kiuj kun kadavraj vizagoj k en blankaj kurwado. Interligado de pluraj aferoj: kun~ado
~oj de mortintoj fantôme preterkurasz. 2 Simila de cirkonstancoj . serwa. Ne entenanta ~on:
vesto, el pli dika stofo, portata sen jako, uzata por sen~a transmisio, biciklo. izol^O -4 ~o, konsist-
sporto, kampado k kiel uniformo : nigraj ~oj (de anta el pluraj izoliloj, flekseble kunmetitaj sérié,

fasistoj); brunaj ~oj (de nazioj). 3 Virina subvesto karbon^o ® Molekula strukturo de kelkaj
el delikata tolo, silko ktp, senmanika k ekstere ne hidrogenkarbonaj kombinajoj, kies formulo estas
videbla. êto. ~o kun pli mallongaj manikoj k arangebla kiel ~o. kol^o. ~o. portata cirkaü la
baskoj. Sllb~o. Varmiga vesto, portata inter la
haüto k la ~o. sur^O. Anta üo de -̂o, aparté
gladita ce la viroj, puntornamita ce la virinoj,

portata sur la ordinara ~o, por pli elegante aspekti .
har^O. ~o teksita el bestaj haroj, k uzata de piuloj,

kiel pentrimedo. noktcwo. ~o, generale gispieda, masivo 2 . nutrcwo Nutra rilato inter la

kolo, kiel efektiva aü simbola ligilo: kol~o de
dresita u r s o B ; kol~o de ministra pedelo. *3P
koliero. kuplO~0 O Tiu ~o, kiu kuplas la pedal-
radon kun la dentrado de la posta rado de biciklo.
montô o2. Aro da sinsekvaj interligitaj montoj.
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vivuloj de ekosistemo, precipe inter la klorofilaj
plantoj (unuavicaj produktantoj), mangataj de bestoj
(konsumantoj), kiuj siavice estas predataj de aliaj
bestoj ktp. SIN. nutroreto. pordo~o. ~o, kiu tenas
pordon duonfermita anta ü nekonata vizitanto.
segO'srO O ~o kun trancantaj ~eroj, uzata en la
mekanika pecigado de arboj. saünwo. ~o, fiksita
ôe ciu fino de cevaia mordajo, k pendanta sub mal-
supra makzelo. trog^o © Akvoleva aü akvocerpa
masino, uzata en la Mediteraneaj landoj.
arkimeda sraitbo, norio.

Cengdu/o. Cefurbo de Sicüano (107°E, 30°N).
cenil/o % Speco de pasamentajo raupforma, el

silka veluro.
centon/o <^b Poemo, kunmetita el fragmentoj

depruntitaj el diversaj a ü toroj k arangitaj por
prezenti novan ideosekvon.

Cerburg/o. Francia havenurbo ( 1°38’ U ,
49°38’N).

cerimoli/o 1 ^ Sp de anono ( Annona cherimo-
lia) el S Ameriko, malgranda arbo kun korformaj,
10-12 cm longaj, 9-11 cm largaj, bongustaj fruktoj,
kies reteca suprajo preskaü nigrigas ce maturigo k
kies karno estas blanka, kremeca k tre delikata ;
kultivata en la tropikaj montoj k la subtropikaj
regionoj. 2 ag? Frukto de ~o / . SIN. ~bero. ~ujo.
~o 1 . A^bsro. ~o 2.

cerî z/o Of* Frukto de ~ujo; drupo globforma,
generale ruga aü nigrete ruga, tre kama, sukorica,
enhavanta unu malmolan, glatsuprajan kernon:
blankakarnaj, nigrakarnaj, brandaj ~oj ; ~ligno,
~likvoro, ~torto. — kino, acida ~o. Frukto de
relative malgranda arbo (~prunuso k varioj) kun
larga brancaro el rnaldikaj malsuprendirektaj
branôoj, kun relative malgrandaj folioj k kun acidaj
fruktoj. SIN. grioto. dolca ~0. Frukto de relative
granda arbo (birda prunuso k varioj) kun rigida,
fortika brancaro, kun grandaj folioj, kies pedunklo
surhavas elstarajn glandojn, k kun dolcaj fruktoj. SIN.
merizo. ~ejo. Gardeno plantita per ~ujoj. ^ujo,
~arbO. Ciu fruktarbo el du sp-oj de prunuso (birda
prunuso k ~prunuso) k el ties varioj k hibridoj, kies
fruktoj estas ~oj; hejmaj en Eü ropo, Azio k N
Ameriko, vaste kultivataj. grapol~ujo. Paduso.

cerk/o. Kesto, en kiun oni metas la korpon de
mortinto: atendis, atendis, gis lin ~o etendis2; li
aüdis, kiel oni Jetas terbulojn sur la ~on2; super
mia pereas Romo 2, esr sarkofago, sepullo.

tombo, urno. — ~oveturilo. ^a 1 Rilata al ~o: ~a
fabriko 2 (f) Funebra, malgojiga: tono2. ~ujo.
Tomba kelo. en~igi. Meti en ~on.

cerkes/0. Ano de gento loganta en (C)^io.
(C)/vio, <N»ujo. Regiono de Rusia Federacio, sur la
N flanko de Kaükazo (42°E, 44°N).

cernozi/o -& Humorica grundo de la kontinent-
aj, mezvarmaj, stepaj regionoj de la Malnova k de la
Nova Mondo.

cerp/i (tr) 1 Elpreni likvon per la mano aü ilo:
si ~is akvon en la plej pura loko de la /onto2;
vinon el kratero ; (abs). trinku vi, k ankaü por viaj
kameloj mi ~osx ; (f) vi ~os kun gojo el la fonto de
la savox; per kribrilo2 (vane peni). 2 Elpreni
ion por si a uzo: dokumentojn el la fonto mem ;

librojn el biblioteko; el fremda monujo B ; (f)
el tempo pasinta ni ~u instruon por la tempo
venonta2; inspiron el io2; el tiuj periodaj festoj
(U.K.) ni ~as kuragon por pluaj laboroj 2 ; ~i
konsolon el prego2, utilon el vojago. ~Q 1 Unuopa
ago de iu, kiu ~as. 2 Tio, kion tiu ~as. ~ado.
Daüra au ripetita ago de ~anto. ~etO. Malgranda
~o: alportu al mi ~eton da akvo2. îlo 1 Vazeto,
por ~i akvon el barelo ktp. 2 Longtenila kulero, por
~i el poto ks. 3 ^ Speco de kava sovelilo, por ~i
akvon el la fundo de boato. skopo. de^i.
Depreni per ^ado: la musoj en la laktejo de~as la
kremon de plado k poste lekas sian voston2. el~i 1
Tute elpreni likvon el ujo: el~i la provizitan vinon;
Hi el~is gis la lasta guto de akvo ; (analoge) li el~is
la favoron de la mastro. 2 Tute malplenigi, uzante la
entenatajon: el~i ies kelon, barelon da biero; el~i
fonton de nafto ; cu la donacoj povis el~i la
trezorejon de mia patro? B ; post tri jaroj ili retrovas
la teron el~itaB. 3 Gisfine eluzi, tute konsumi: el~i
sian monon ; el~i la programon de la festo; el~ita
eldono de libro ; (f ) e/~i la temojn de parolado,
ciujn eblojn de solvo ; mia pacienco estas tute
el~ita2; la gis nun ankoraü ne tute cl^ita energio
de la volo2. BST elsekigi , elsuci.el îgi. igi ~ita: la
pano elr^igis en mia sakox ; besto pelata gis plena
elr^igo (de giaj fortoj). neel~eb!a. Tia, ke oni ne
povas gin el~i: neel^cbla fonto, graco. Sllb^i.
Per sifono aü alie, ~i likvon sub la suprajo, por ne
skui gin k ne ricevi ion el la feco.

cervonc/o. lama rusa monunuo (10 oraj rubloj).
ces/i (ntr) 1 (sen komplemento) Komenci ne

esti ; plu ne esti : ~/s la kurso, pluvoz, bruoz,
dangero 2, malsano , doloroz, milito. morti ,
malaperi, halti , finigi. 2 (kun komplemento inf-a aü
prep-a) Komenci ne... -i; plu ne agi per au pri: li
~is paroli , petoli 2, esperi 2, labori2, skribi2;
honori min per tiu titolo2; venos la tempo, kiam la
homoj ~os esti lupoj unuj kontraü la aliaj2; ~is
esti vino, sed vinagro ne farigis2; aliaj formoj ~is
esti uzataj2 ; ~inte profeti, li venis sur la altajonx ;
ne kun siaj demandoj 2 ; ili ne ~os en sia
celado2; (elipse) sinjoro karesas, sed baldaü ~as2;
~u! mi auskultos gin alian fojon2. ~0. La fakto, ke
io ne plu estas, ne plu daüras; halto: kelktempa ~o
ne estas forgeso2; gravedeçà ~o de la monatajoj;
donadu la medikamenton al la infano dum la tuta

êerizo: 1) dolca ~o k dolca ~arbo; 2) acida ~o
k acida ~arbo. a) tigo; b) folio; c) floro; c) frukto
(~o). C.
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nokto sen ~oz\ fari ~onL (ce kartludo: provizore
rezigni pri sia rajto ludi). ~igi. Fari, ke io ~u: la
laboristo ~igis sian Iaboron1; la vento ~igis la
piuvon ; ~igi disputonx, malpaconx, la babiladon, j mi estas ~ / z. 2 «pli proksime» en la tempo au
sian propran vivon7 ; tiam la uzado de tin vorto j spaco (en tiu senco, uzata antaü aü post montraj adj-
eslos absolute ~igita7. DSP rompi, haltigi. ~igo. j oj, pron-oj aü adv-oj): vi intends doni al mi ~ tiun
Ago de ~iganto: ~igo de la miiitagoj. ~dgiz. Iom bronzan grupon k tiun jen [ . . . J z; tio estas via

ascrto. sed la verafo estas ~ tio; ~ tie mi staras, k
tien mi ne iros! Ne tiel , sed tiel ~/. RIM. «pro
belsoneco ordinare estas preferinde starigi la ci
antaü la montra vorto» (Z.) - H - Montra morfemo: se

ordo de paseroformaj. fam. de silviedoj. ugviso. j ~ obstaklojn venkus kurago homsuperaG; car ni ne
2 Sp. de ~o (C. cetti ), laü tvoca, kase vivanta en espions ciun cirkonstancon, kiel ~ azeno sen
apudrivera vegetajaro. mallongflugila ~o. Sp. de dialektikoK. Ill - Pref. kun la senco de plejproksim-
~ô (C diphone ). SIN. ugviso. eco: ~-kune, ~-sube, ~-apude, ~-foje, ~-rilate,

Cestr/o. Urbo en NU Angtio: Y fromago. flanke ; ~-tieaz, ~-landa7, jara ktp.
cetnik/o Z Serba naciisma batalanto. ci/o. La tuto de la koncernataj aferoj, aü cia ajn

Ôeval/o 1 U Sp. de ekvo (Equus cabaUus ) , elemento de tutajo: mi volas au. ~on aü nenion7-; ne
mamuloj ei la ordo de neparhufuloj, uzata kiel jung- brHanta estas diamanto7- ; al oui povas
k rajd-besto: henas, baümas, prancas. kalcitras, j alkutimigiz; antaü ~o, zorgu oficon1; pro ~o en la
trotas , galopas , amblas ; sciante ~on oni gin niondoz; (subst-e uzata) danku vian kreinton pro la
karesasz; bata!~oz, kur~o7, rajdo^o (aü: sel~o), ~o bona, kion oni faris al viL; ~faranto ( Dio),
sargo~o, tir~o ; (0 ekrajdi siajn altajn ~ojn (esti ~opardonaz,~opovdL; ~ovida, ~osciaz, ~ovora;
tre koiera); gimnastika ~o (siN. boko 2 ) . —+ hot!,
tpr!. 2 éfe Sakfiguro, prezentanta la kapon de ~o. 3

povo. Troja Vd Trojo. ^a. Rilata al la—o: ~a para7-, raso. ~acoK. Malbona, senvalora
~o. ^ajo Y Parte cl ~o, uzata en kuirado :
haketita ~afo. ^ejo. Konstruajo. en kiu oni fenas
la ~ojn. carojn ktp. ~etO 1 Malgranda ~o: (1) la
facileco de Vofapiik estas la plej amata ~eto
( preferata temo). sur kiu ili elvetwas al ciu okazo7.
2 Poneo. Ido de ~o. ^iro. En sako, konsilinda.
speciala iro de la ~o, kiu pretersaltas, ciuflanke,
unu celon en unu direklo plus du en la perpendikla
direkto, aü inverse. —4 ~piedo, ~sango, ~sangejo.
antaiwoj. Ekstraj ~oj, kiujn oni jungis antaüe de
la aliaj, por malfacilaj aü pli longaj etapoj. de~ jgi
1 Ordoni al rajdantoj surterigi. 2 Elseligi, renversi
sian rajdanton. de^igi. Desalti de la selo. diwa 1
Tirata de du ~oj: du~a caro. 2 Movata de
du~pova motoro. sur^ig î. Surmeti (iun, ion) sur
«/011. sur^igi. Enseiigi. vir^o. Virseksa ~o:
vir~o por bredado. KS* stalono. ba!anc~0, ilil~0.
Infana ludilo, konsistanta cl ligna ~o muntita sur du j estis gronda malhelpoz. 4 En la tuta estonta tempo:
balancarkoj. seS^O, tir^O. ~o, elektita k dresita j mi restas ~ via amiko ; unu fojon stelis pomon,
por respektive rajdado aü tirado de veturiloj. ! perdis por ~ honestan nomon7 ; for!asi por ~ tiun ci

Ceviot/a. Nomepiteto de montaro en Skotlando sendankan landonB; ne por ~ ni estas disigitajz.
(2°25'U. 55°25’N ). (c)^O a) Raso de safo kun
abunda k fajna lano, origina el la regiono de la ~a
Montaro. b) fy Stofo el tiu lano.

cevron4o 1 §§ Ciu el la traboj, oblikve fiksitaj
ambaüflanke sur la tegmenta firstopatno k apogitaj
sur la patnoj por subporti la tegmentokovrajon
(tegolôj, ardezoj ks). os* patno, truso. 2 £? Figuro en
formo de du oblikvaj largaj strioj, fiksitaj kune en
supro k starantaj per sia j malsupraj finajoj ce la katenigo7-.
malsupraj angulrandoj de la sildo. ~umita ü
Dividita per egalaj ~formaj strioj.

ci. I - Partikulo, signifanta : 1 «en la loko mem,
kie oni trovigas» (en tiu senco Ci funkeias kiel
cirkonstanca morfemo) : ankaü ~ mi for /asas ! skribas7 ; nenie semata , ~ trovata7 ; kun Dio vi iros

homojn7; ~ ne'estas akvo7 ; sed la lampiro ~ estis
k ankaü htmisz ; la lanterno sentis la deziron, ke ~
estu ia vakskandeloz; se korpe mi forestas, spirite

post iom serina. Daüra, konstanta, neinter-
rompita: sen~a pluvo, sen~e babiladi ; sen~a bruo
de radoj kitris laü la larga straw7.

ceti/o b 1 G. (Cettia ) de malgrandaj birdoj el la

~ovendejo. RIM. Oni povas ampleksi en tu îajon
same animitajn kiel senanirnajn estajojn: eliris,
por gui la radiojn de ta suno7; ~o en si estis junaz.

^a. Adj., signifanta «de ciu (ajn ) speco»: dono
estas bono7 ; si meri fis ~an landon7 ; anstataü
respondo Marta klinigisz; ne ~an penson metu sur
la langonz; ~amaniere (ciel ) ; ~aokaze (kia ajn
estos la okazo). RIM Vd io RIM 2.

cial . Pro cia motivo, cia kaüzo: tio estas ~

rr

ciam 1 Je ciu tempo, okazo, fojo: la vero ~
venkas7 ; ciuj prepozicioj postulas ~ nur la
nominativon7; muso la koton ~ ofendisz; prenu kiel
vi volas, la poto ~ bolas7 ; ne ~ per ago mezurigas
la sago7 ; oni donas al mi « tiovajn taskojnl. 2 Dum
la tuta koncerna tempo: Si cerpis akvon k alportis al
la virino, ~ subtenante la krucon7 ; dume la knabo
Samuel ~ pli kreskisx ; la fluo farigis ~ pli k pli
farta7; li iris ~ pluen k pluen, tiel malproksimen,
kiel [. . . ]z. 3 En la tuta pasinta tempo: li ~ diradis
al mi la veron7 ; de ~ la babilona konfuzo de lingvoj

RIM. La gusta uzo de por ^ koncernas agon, kiu
mem ne estas longeda ü ra, sed kies sekvoj estas
longedaüraj. ~a. Konstanta, ekzistanta en ciu tempo
aü okazo: ~a ripetado; gi estu ~a brulofero en viaj
generaciojx ; ciu besto konis sian ~an lokon ce la
fajrujo8; li estas nur ~a kritikanto.^uioz. Régula,
konstanta gasto ce drinkejo ks. por^a. Daüronta
por~a lego7, posedajox; iro rapida edzigo, por~a

cibuk/o. Turka pipo kun longa tubo.
ciceron/o. Gvidisto por fremduloj tra la

antikvajoj a ü vidindajoj de urbo ktp.
Ôie. En ciu loko: malsagulo ~ sian nomon!
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sen Dio nenien7 ; de ~ venintaj, ili pienigis la
placon. ~a. Troviganta la ~a kutimo de la
homoj. iisr universala, generala.

ciel. En cia maniero: ili ~ helpis al ni ; (vs) en
ciu rilato, laü ciu supozo: ~ vi devos pagi.

ciel/o 1 Blua, sajne volba spaco, kiu etendigas | sin sovi7. 2 ^ajo. ~a. Prezentanta la aspekton de
super nia kapo, k en kiu sajnas movigi la astroj: sur j ~o(j): vesto7-. /^ajo. Eluzita dissirita parto de
la ~o staras la bêla suno7 ; ekbriloj de fulmo ira- ; vesto, kvazaü konsistanta el ~oj: la sorcistinoj
kuris ira la maHuma ~o7 ; el klara tondro ek-
batisz; se la ~ofalus al la tero (...]z; serena, nuba
~o; sub la libera ~oz (sen sirmejo, eksterdome);
ne gutas mielo el la ~oz; (f) urboj fortikigitaj gis la
~o7\ gloraltigi iun gis la (BSP apoteozi ). 2 0 Tiu
spaco, rigardata kiel la restadejo de Dio, dioj, angel-
oj au beatuloj: la ~oj rakontas la gloron de Diox;
kiel vi falis de la ~o, ho brilo , filo de la maten-
rugo? x; k Elija en ventego suprenflugis en la ~onx ;
Jesuo estas prenita supren for de vi en la ~onN;
Mohamedo, rajdante Sorakon, atingis gis la sepa

unu parolo de Budho tremigas la diojn en ilia
la de la ~oj ( ta sepa ~o ). fêr Edeno , diplomatiaj de peso] estas sendataj per ;

Elizeo, Paradizo. sfcro 2. 31]* Respekta anstataüo malkovri la ~on de. konknrencanto; banka, hotela
de la nomo de Dio: la ~o volu, donu, ke pro kodo, kripta, slosilo. 2 Kombino el literoj au
la ~o, en la nomo de la ~o!z; la regno de la ~<9 N; ciferoj, kiu ebligas la malfermon de sekreta seruro.
ho ~o!z. /v-a 1 Rilata al la ~o: ~aj korpoj7 ; % j 3 = monogramo. (tr) Transskribi per ~o: ~i

i telegramon. ~ado. Ago ~i: estas du metodoj de
r^ado , per substitua au per transmcto. ~ajO.
Teksto ~ita. ^isto. Persono komisiita por ~ado,
en banko, stabo, ambasadorejo ktp. mal~jr Trans-
skribi tekston de ~o en klaran lingvon. sur~i. ~i
duafoje jam ~itan tekston per alia sistemo.

cik/o 8 Tropika insekto ( unuspecia g. Tunga
penetrans) el la ordo de afanipteroj; la ino boras sin
en la haüton de la hompiedoj k estigas abscesojn k
vundojn. SIN. sablopulo.

Cikag/o. La dua plej granda urbo de Usono, ce
la Grandaj Lagoj (87°37’U, 41°54’N).

| cikan/i ( tr) 1 Intence fari al iu maljustajn
genojn, malagrablajojn , malhelpojn , por sentigi al
li /si sian superecon: la malnovaj anoj de milita
lernejo kutimas ~/ la nove alvenantajn; la maljuna
fraülo ~adis siajn najbarojn. 2 Subtilaci, pédante
diskulaci, por venkigi sian malpravan vidpunkton:
la advokato ~is la tamen evidentan akuzon. csr
cagreni, intrigi, turmenti. — haro. 3 (ark.) = klaci.

| ~0. Ago de ~anto: la senfinaj ~oj de la malaltaj
oficistoj. ~ema. Havanta inklinon al ~oj.

Cikl/o ® Politerpena gumo, farita el latekso de
sapoto, pli knedebla ol ka ücuko k pli elasta ol
gutaperko: macgumo konsistas precipe el ~o.

cil/o ÿ Blanka likvo, rezultanta el la digestado de
la cimo en la intestoj k sorbata tra specialaj
limfovaskuloj, la ~vaskuloj.

Cili/O7. Regno en S Ameriko (Santiago-de-Cilio).
Cim/o Kacaspekta miksajo, rezultanta el la

digestado en la stomako de la mangitaj nutrajoj, k
troviganta en la stomako k la duodeno.

Cimboraz/o. Estingita vulkano en Andoj
(78°50’U, l °30’S).

cimozln/o (ark.) = labenzimo.
| clmpanz/o 8 Sp. ( Pan troglodytes ) de mamulo
! el la subordo de simioj, homsimila, sed kun tre

fendojn estis ensovitaj pajlo k ~oj7 ; li elsiris el la
substofo de sia malnova jako rugan ~onz: sanga
~o de mortinta bestoz; lifaris al la hundeto liton el
~oj ; si farigcis nulo, sed nulo malgrasa de maIsato.

dissiriganta en ~ojn per la vanaj provoj sin movi k

demetis de si siajn ~ajojn, kvazaü ili volus sin
boni7 ; si ekspluatis.la laborantinon, kiun si levis de
la pavimo malsatan k en ~ajojz ; dormemulo havos
sur si (nur) ^ajojnx; ~afc vestita knabo7. ~aro.
Kolekto de ne plu utiligeblaj stofpecoj, ~oj ks.
~istO. Metia kolektanto de ~oj, metalpecoj ks,
kiujn li vendas al fabrikoj. ^lllo. Vagulo, vestita
per ~ajo. hok/ îsto. Persono, kiu cerpas ~ojn k.a.
forjetajojn el la balaajujoj. lav~0. ~o, uzata por
lavpurigi kahelojn ks. pied -̂o. Tol^oj, kiujn la
soldatoj volvis cirkaü siajn piedojn anst. strumpoj.

Cifr30 1 Sekreta interkonsentita skribsignaro: la

ekvatoro, ~aj polusoj. 2 Feliciga, perfekta, kiel
~o 2: edzo k edzino—^a difinoz; ~aj guoj, plezur-
oj. 3 Apartenanta a! Dio: la ~a fajro (fulmo), vengo,
puno, beno, pardono. ^ano, ^uloz. Spirito, dio,
loganta en la ~o. SUb̂ a 1 Troviganta sub la ~o:
nia sub~a mondo. 2 Troviganta sen sinnejo: sub^a
koncerto. ir^ eksterdoma.

dies. Morfemo kun pronoma rolo, signifanta
«de ciu, de ciuj» (kutime: «persono[jl») en apartena
senco: E. estas ~ proprafo7 ; klarigi la aferon en ~
alestoz; klopodi pri ~ favoro estas pleje malsaga
laboroz; ~ lumboj senfortigis, ~ vizagoj nigrigisx ;
~ okuloj kun teruro deturnigis de tiu homo7.
/vul(in)o. Amorist(in)o gigolo, putino.

cif/i (tr) Difekti ion, kunpremante gin k farante
multajn senordajn faldojn: ^i ïeteron, cemizon; si
nerve ~is sian naztukon; la pluvo ~is la frese
gladitan robon ; ~ita lito, rubando. isp bufigi ,
krispigi , taü zi . ~ajO. Io ~ita : li rigardis la
traktatojn kiel simplajn paper^ajojn. ne~ebla.
Tiel preparita, ke oni ne povas gin ~i: ne~ebla
silko.SIN. negladenda.

cifcaf /o b Sp. de filoskopo ( Phylloscopus
collybita), birdo distingebla disde fitiso pro kanto k
malhelkoloraj kruroj.

clfon/o 1 Forsirita, difektita peco de drapo,
tolo, felo ktp, tamen uzebla por purigado: stuparo k
nefermita galerio kun cirkaüe pendantaj ~ojz ;
vento fajfadis internen, kvankam en la plej grandajn

cimpanzo : juna
•~0. F.
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semajnojz; en la nombvo de ~ tridek homoj7. eg

preskaü, apenaü ;. — gis, inter, po, super.
HI - Kombinebla morfemo, samsignifa kiel la prep.
~a. Estanta ~ io. 1 Ronde ~ io: en iliaj mitroj
speguligis la tuta kusanta mondo7 ; aperis
polvaj nuboj7 ; la akvo versigis ~cn de la altarox;
rigardi ~en7; ~e de la domo, de la urbo. 2 Preskaü
ciuflanke: danci en la salonoz\ li travagis
Germanujon sendi ~en por anoncix ; li
kolektos ilin de ~ex. 3 Proksimume (pp nombro):
~e kelkaj niiloj da i/i arangas kordononz. î (tr)
Veni, metigi ~ ion au iun: virino ~os vironx (por
gravedigi); Saul kun siaj homoj penis ~i Davidonx;
niilitistaro ~as la urbon kun cevaloj k carojx ; laco
da koraletoj ~is la kolon7 ; mi ne sentis la
dangeron, kiu ~is nin7; nuda kamparano ~is sin k
la arbon per snuro, kvazaü per vasta ringegoB; la
sonado de la liberaj homaj vocoj, kiuj ~is ilin per
bruo plena de vivo7 ; kastelo ~ita de fosoz; domo
~ita de grenkampoj7 ; ~ita de rabistojz; ~ita de
varmo, kiu penetris siajn membrojn7; (f) lia nomo
estas eterne ~ita de gloro. *^0. Periferio,
perimetro. Kg zono. '̂ ajo 1 Spaco, regiono ~ io:
lia okufo vagadis super la hela ~ajo7 ; rica bieno
en la ~afo de Parizo; kvardek montoj en fa ~ajo
rebruas pri la inféra serco7. 2 À (pp punkto en
topologia spaco) Aro, kies malfermajo enhavas la
punkton. ~igi. Fari, ke io estu se vi ~igus vian
kolon per travidigaj puntoj [. . .]z. ~umo = viv-
medio.

grandaj oreloj k malgrandaj dikfingroj, vivanta en
Afriko. Kg5 gibono.gorilo, orangutano. eta ^0. Sp.
( P. paniscus ) tre parenca al ~o, sed pli malgranda.
loganta en la pluvarbaro de CU Afriko.

cin/o. Civitano de (C)~io. KS" hano. ~a. Rilata
al la ~oj, au al (C)~io: la ~a skribo, literaturo; la

Maro. ~ajO. Artajo au produkto karakteriza de
~io. (C)~io, ~ ujo. E-Azia regno ( Pekino).~ologo. Sciencisto, kiu studas la ~an lingvon,
arton ktp. ~ologio. Tuto de la studoj rilataj al ~io.
Hir»do~io Vd hindo.

cincil/o b G. (Chinchilla) de mamuloj el la ordo
de ronguloj, kun largaj, rondaj oreloj k mola, tre
valora felo cindrokoiora: mantelo el pelto.

Cingdaü/o. Granda Cinia havenurbo (120°18’E.
36°04’N).

Cî nghaj/o. Provinco en la C parto de Cinio.
ciom. En tuta kvanto, entute: donu al la lupo

iom , li postulas kiom da funtoj da pomoj vi
deziras?—~ /. ~o. La tuta kvanto. ~a. Tutkvanta,
tutpiena: A aro. Kg totala, nenioma.

cip/a. Malmultekosta.
cîps/oj y Terpomaj lamenoj, frititaj k kruslecaj:

salitaj, paprikitaj ~oj. Kg krupuko.
Cir/o 1 4th Maldika, volva organo de grimpaj

plantoj, per kiu ili alkrocigas: ~o devenus el folio
( foli~o, ekz. ce diversaj fabacoj ), tigo ( tigo^o, ekz .
ce vito ), ait adventiva radiko ( radik~o, ekz. ce
vanilo ). 2 & Fadenforma apendica palpilo ce
diversaj senvertebruloj, i .a. poliketoj, krinoidoj k
brankiostomo. wsf barbfadeno. ~etO & ~oforma
organeto de iuj ciliuloj.

cirlmen/o % Japana stofo el silko kun delikata
ondetforma suprajo, uzata por kimono, subvesto,
haoro ks.

cirkaü. I - Prep, signifanta: 1 En la spaco ronde
kusanta ciuflanke de io: havi rubandon ~ la kola7 ;
la alumeto eligis helan flamon , kiel malgranda
kandelo, kiam si tenis ~ gi sian maneton7 ; danci
kiel kato ~ poloz; li kolektis ilin ~ siz ; li kaptis la
knabon ~ la korpoz; si jetis ambaü brakojn ^ la
kolon de la knabinoz; Jakob metis sakon ~ siajn
lumbojnz; forint de ~ la logejo de Korah! x. 2 En la
spaco proksima al : la popoloj, kiuj logis ~ ilix ; ~
la huso ludis svarmo da ridetojz; abundaj bukloj
ondigadis ~ la rondaj sultrojz; ~ sanktuloj diabloj
vagasz; si danois ~ la angulon de la pregejo. car si
ne povis haltiz. 3 Proks. en la tempo de : ~ la
vespero venas la dio de donna7; ~ Majo ni foriros;
tio ci estis ~ la tempo de la edzinigoz; la granda
persekutado furiozis plej kruele ~ la mezo de la 14a j ke [.. .]. 3 (nur singulare) por signifi senesceptan dis-

partigon k montri, ke la persono au afero, pri kiu
temas, estas rigardata individue, aparté de la
kolektivo, al kiu gi apartenas: por ~ faro estas
horoz ; ~ medalo du flankojn posedasz; grandajn
oferojn postulas la lernado de ~ lingvo naturaz; ni
devas taksi ~n homon laü liaj meritoj7. 4 (nur
singulare) samsence kiel 3, sed kun elipso de la
subst.: al ~ el fa infanoj mi donis po tri pomoj7; la
cikonioj forflugis , ~ aparté7 ; (sistemece k
konvencie, se la subst. estas «homo»): ~ Jmvas sian
propran guston7; ~j forkuris, ~ al sia tendoz; ~

IV - Pref., kun la senco 1 de la prep.: ~/n, ~kolo,
~numo, reprend , ~preni, ~mordi , ~tranci , ~skribi
ktp.

cirp/iz (ntr) Eligi akran sonon, kiel iuj insektoj,
precipe cikado k grilo. u®" grind , pepi, zumi.

Cister/O Kapto-batilo uzata en la eüska peloto.
cit! Interj., uzata por silentigi. Kg ss, ts.

ciu. Morfemo, uzata 1 (singulare au plurale)
kiel déterminante de subst. kun signifo kolektiva
(esceptante neniun ): ~ homo estas mortema; ~
vulpo sian voston laüdas7 ; ~/ anoj ceestis ; si legis
~n libron, kiun si povis ricevi7 ; ni ~j kunvenis por
priparoli la aferon ; enterigitoj estas plenaj de
meritoj7. 2 (singulare aü plurale) samsence kun
elipso de la subst.: mi ne volas tiujn au tiujn librojn,
mi volas ~jn; la elipso estas sistemece konvencia,
kiam la subst. estas «homo»: ~ estis junulo, ~ estis
pekuloz; mi pli satas lin ol ~n alian; ankorait neniu
placis al ~z; facile komprenas kiu nur deziras
kompreniz; li estas sola kontraü ~/; ~(/‘) diras

jarcentoz; ~ la tagmezo7.
II - Prep, koncernanta nur la sekvantan numeralon
(do ne influanta la formon de la subst-o), kun la
signifo «proks. gis au trans la nombro, kvanto»: ~
tri horoj pasis de tiam; sia tuta havo estis ~ tridek
spesmilojz; mi bezonus nur ~ ducent rublojn7 ; ili
mortigis ~ dek mi! virojnx ; la koncerto daüris ~ tri
horojnB; nia infanterio marsas dum unu tago ~ 13
mejlojn8; juna homo de ~ dudek-tri jaroj7 ; eble
nenie en la ~ cent jaroj la loko estis pli sangita. ol
en tin ci gardeno7 ; estas kredeble sufice por ~ du
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por si, por ~j Di' z; ~ forgas sian sortonz; mi ne
nomos ~n el ili aparté7-. 5 kiel pref. kun la senco I k
3 : r^ foja , rsjhoma , ~speca ; ~hora , ~dujara,

~dimanôe,~semajna,~taga, ~pase, ~okaze ktp.
ciz/i (tr) O Tajli au kavigi per ~ilo cian

malmolan materion: ~z stonojn por enkadrigo k ~i
lignonx; ~i pecon el ferstango; ~i marmoron (por
statuo); (analoge) sur la stona plato estis ~ita lia
nomo ; li el~igas en la roko logejon por six. c®3

êarpenti, haki , skulpti, cizeli.~ado. Ago k profesio
de tiu, kiu ~as. ~ilo. Stala iio, longa k plata, kun
tranca bevelita ekstremajo, sur kiun oni frapas per
martelo, por tranci, kavigi aü krudformi malmolan
blokon, ferstangon ks: stona ~ilo de la malfrua
paleolitiko; unu trancas la feron per ~ilox ; frida
~ilo (por tranci ferpecon, oston ks). ~Î IetO.
Samspeca, pli malgranda ilo, spéciale uzata de
juvelistoj. 'vjsto. Metiisto, kiu uzas ~ ilon.
Cfrkaü~i. Doni per ~ado la proksimuman formon
de statuo. bek^ilo. 'wlo, pli dika ol larga.
gravurMlo. Grifelo.

Cizoj/o. Speco de fortika tondilo, por tranci el
metalfolio, tondi ladon ktp. ~i (tr) O Tondi en lado.-cj/. Suf. almetebla post iu el la ses unuaj
fonemoj de vira propra nomo au de vira nomo de
parenceco, por formi karesformon: Pe~oz (Petro),
Vil~oz (Vilhelmo), Johan~oz (Johano) ks; o~o
(onklo), pa~oz (patro) ks. KS* njl.

cokolad/o Y 1 Solida pasto, farita el rostita
kakao, sukero k aromajoj: briketo, tabuleto da ~o.
os3 kakaopulvoro. 2 Tiu sama produkto, diluita en
akvo aü lakto: taso da ~o. 3 (fm) Hasiso. ~a 1
Konsistanta el ~o: kremajo. 2 (f) Havanta la
koloron de ~o. ~ajo. ~a frandajo, bombono ktp:
farcita ~afo ; ~ajeto. ^isto. Vendisto de ~o.
/vujo. Kruco, por pretigi k versi ~on.

Congking/o.Cinia urbo (106°35’E, 29°30’N).
coper/o n Primitiva ilo, ofte el tajlita rulstono,

prilaborita de la prahomoj de anta ü pli ol 2,5
milionoj j; gi karakterizas la praaceülean industrion.
i®3 oldovajo.

COpSll/o Y Cinslila mangajo, konsistanta el
kokajo, bovajo aü porkajo, mungidoj ktp, stufita k
servata kun rizo.

cot/o b G. (Cottus) de malgrandaj fisoj el la ordo
de skorpenoformaj, kun plata, larga kapo k dorna
korpo, vivantaj en nesalaj k saletaj akvoj oksigen-
ricaj. ~edoj. Fam. (Cottidae) de skorpenoformaj
fisoj, maraj, riveraj aü lagaj, al kiu apartenas i.a. ~o.

U 1 Demanda partikulo, uzata en la komenco
de frazo, kiam ne ekzistas alia demanda vorto: ~ vi
venos?; ~ vi trovis la gazeton?; ~ mi iru k voku al
vi virinon?—lruz. RIM. I Iufoje la demando estas

i nur sajna, k prezentas nur insistan manieron esprimi
| aserton, aü nean (se mankas nea vorto): ~ mi gojis

pri malfelico de mia malamiko?7; ~ vere?; al miaj
gepatroj mi ne diris la solvon, k ~ al vi mi gin
diru?x; aü pozitivan (se ceestas nea vorto): ~ mi ne
ploris pri tiu , kiu havis malfelican tempon? x ; ~ ne
vere? ; ~ ne? ; se onifalis, oni ne levigas? x ; ~
bonon mi akceptu de Dio , k malbonon mi ne
akceptu? x. 2 Demanda subjunkcio, uzata por
enkonduki demandan subprop-on: li demandis min,
rsj li povos veni ; mi ne scias, ~ tio estas vera ;
kvankam vi estas rica, mi dubas, ~ vi estas felica7.
RIM. 2 En la cefaj, same kiel en la subordigitaj
prop-oj, la alternativa demando estas enkondukata
per «eu... aü...?», ekz.: ~ esti aü ne esti?1; kio
estas pli bona al vi, ~ ke regu vin sepdek homoj, aü
ke regu vin unu homo? x ; mi ne distingas , ~ tio
estas viola aü nigra ; ~ li estas al ni amiko aü
malamiko, ni vidos el liaj agoj. eu... eu... Duopa
konj., esprimanta duban, necertan elekton a ü
alternativon, k uzata por enkonduki: 1 du paralelajn
adjektojn : ~ pro timo, ~ pro fiereco, li nenion
respondisz ; en tiu loko, en kiu estas mia sinjoro, ~
por vivo, ~ por morto, nur tie estos via sklavox ; vi
deklinigos, ~ dekstren, ~ maldekstrenx ; apenaü gi
ektusis la teron, gifaradis ciarn novan saltan, ~ pro
sopiro, ~ pro tio, ke gi havis korkon en la ventroz;
aü suplementojn: tio estas la lego pri naskintino ~
de knabo , ~ de knabinox ; 2 du paralelajn
subpropoziciojn (ofte elipsajn): ~ li estas amiko, ~
malamiko, mi iros al li kun etendita mono ; li
ekstermigos, ~ li estas fremdulo, aü ~ li estas
indigenox ; ciu devas morti, ~ tio estas granda, ~
malgranda, ~ viro, ~ virinox ; vi ne volas iri kun la
januloj, ~ ili estas malricaj, ~ ricajx ; ~ kun li, ^
sen li , ni komencos. RIM. 3 «La vorton eu ni devas,
kiom eble, uzadi nur en senco demanda, ankaü en la
senco de necerteco aü de dubo. Sed mi neniam
konsilus uzi gin tute senbezone anst. jen k aü» (Z.).

cuk/o O Tiu parto de ilo aü masino, kiu estas
fiksita al gia cefa safto, k entenas inter sia j
makzeloj, a ü la prilaborotan materialon (ekz. en
tornmasino), aü la ilon (ekz. en bormasino aü
frezmasino): <̂ o de krankborilo kutime havas nur
du makzelojn , glatajn aü dentitajn kun kaneloj
interne por ricevi la kvadratan trunkon de la ilo aü
drililo. KS3 mandreno.

cur/o (fm) Spermo: dissprucigante ~on el la
strecitaj vergoj [...] w. ~i ( ntr) Ejakuli : li ~as
eneniC.~OVOj. Vd ovo. c^3 kojono.

cuvas/O. Ano dê gento, loganta en (C)~io k
najbaraj regionoj. (C )~\o. Respubliko ene de la
Rusia Federacio, ce Volgo, okeidente de Tatario.



d. I - Konsonanto, voca ploziva dentalo.
Il - La kvina grafemo de la E-a alfabeto, uzata
interalie (maj.) kiel: 1 } nomo de la dua tone de la
C-majora gamo (294 Hz; absolut-solfega re): D
bemola, diesa; 2 Romana cifero (500); 3 ® simb.
de deü terio; 4 signo de formo: D-tenilo, D-valvo
( kun formo de majuskla D) : 5 4/ mil de
deklinacio magneta.
«^O. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.

da. Prep, uzata por rilatigi kun iliaj suplementoj
la vortojn, kiuj esprimas precizan au neprecizan
kvanton, nombron, mezuron, pezon: g /aso ~ akvo,
dekeluo ~ pomoj; unit kilogramo ~ tea, dek dujaroj

labarado: peco ~ stofo: space ~ leroz: 60 pagoj
~ teksto; plenmanoj ~ audio7 : sisterna ~ signojz:
milite ~ papero, p /i ~ akvo, guto ~ veneno, d/ Aa
tavolo ~ fojno : hajlo ~ kugloj ; svarmo
veturilojz\ torentoj ~ /u/?w; .ve/7 ia ombra ~ dubo; j

pasigita inter torento ~ larmoj k jlamoj de
homoz; //e vidante. A /7/m ~ ridinda estas en giz.
RIM . I La mezurvorto estas foje neesprimita; ~
cevaloj Hi havis 736 z\ la nego faIas. same kiel se ~
,('/ plums. RIM. 2 Inter du subst-oj oni uzu da, kiam
oni volas montri au esprimi, ke ia unua mezuras la
duan: alivorte. oni uzas da, kiam la anta üa vorto

I kelkaj medicine uzataj, aliaj pororname kultivataj,
i .a. gnidio, mezereo k la Jeza ~0 [ D. jezoensis ) el
C Japanio.

Dafn/o O Nimfo, amala de Apolono, k aliform-
iginta en laüron.

dafni/o b Malgranda nesalakva krustaco ( Daph-
nict k parencaj g-oj) el la subklaso de brankiopodoj,
naganta per la dua paro de antenoj. SIN. akvopuio.

Dafnis/o. Helena vira nomo.
dafodil/o ^ Sp. de sovaga nareiso ( Narcissus

pseudonarcissus ) kun nur unu granda, senodora, ore
flava floro, karakterizata de granda kromkorola
tubo ; hejma en Bü ropo, herbeja, pororname
kultivata. sap jonkvilo.

dagerotip/o. Bildo ricevita per ~ io. ~io.
Proeedo de fotografado sur argenta plako, unua
formo de fotografio.

Dagestan/o. A ütonoma respubliko en la S de
Rusia Federacio (47°25’E, 42°55’N).

Dagobert/o. Vira nomo.
Dahome/o. Eksa nomo de Benino.
daimi/o X Fe ü da sinjoro en Japanio: la

privilegioj de la ~oj estis abolitaj en 1869. os3

samurajo.
dajmon/o Malsupera dio, genio, kiu bone au

respondas al la demando: kioin multe? Bukedo ~ malbone iniluis la sorton de homo, de gento, de
rozoj montras ian kvanton ~ floroj: bukedo de rozoj j eivito: ta intima ~o de Sokrato. vsr demono.
atentigas pri la speco de la floroj, ne pri ilia kvanto; j ^ismo & Emo al iiberigo de la plej instinktaj,
peco ~ panoz (Kp elpreni pecojn de ricaj stofoj7 ). j mistikaj au pasiaj elementoj de la lioma spirito.
RIM. 3 Konsekvence, ia subst., kiu venas post da ne
devas esli deierminata de: 1 la (Kp kvaronjaro estas
parto de la jaroz k kvaronjaro estas peco ~ tempo): ce malsupra Danube. (D)~io. Lando de la ~oj,
2 ciuj k tuta (Kp nur kelkaj el ciuj voedonantoj k koloniigita de Trajano k proks. koincidanta kun la
kelke da voedonantoj ): 3 montraj, posedaj k nombr- nuna Rumanio.
aj determinantoj (Kp iom de tin ci kuko k iom ~
kuko: rento de mil dolaroj k mil dolaroj ~ rento: la | 23°43’N ).
nombre de niaj partianojz k multe ~ partianoj ) : |
RIM. 4 La subst., kiu venas post da, ne povas mem j
esprimi precizan kvanton (Kp porta de jam k deko ;
~ jaroj : duono de monato k kelke ~ monatoj ).

dab/i (tr) Viseti per mildaj frapeloj de io moia ; j
premeli. ne (Volante, ian delikatan suprajon per vato, j
spongo ktp: ia kuracisto ~/.v la gratvundon per vato |
A oksigenakvo ; si ~ /.v al si la okulojn per sia
naztuko.

r^/

Dajren/o. Cinia urbo ( I 21°37’E, 38°55'N).
dak/o X Ano de unu el la trakaj triboj, kiuj logis

Dak/o. Cefurbo de Bangladeso ( 90°26’ E,

Dakar/o. Cefurbo de Sencgalo ( I 7°27’U,
14°42’N ).

Dakot/o. Ciu el du statoj en Usono: Nord~o
( 100°45’ U , 46°49 * N ) k Sud~o ( l 00°4 l’U,
44°23’N).

dakrioadenit/o If Inflamo de la larmoglando.

dabinej/o y Bakita, platforma farunajo, tre
satata en Cinio.

Dac/o = Da ko.
dadaism/o Y> VA Movado (en Bü ropo, 1916-

1924), kiu cel is likvidi cian intelektan tradicion k
forigi cian rilaton inter la penso k la esprimo.

dadaist/o. Ano dc la dadaisma movado.
dafn/o G. ( Daphne el timeleacoj) de plantoj—

malaltaj. Fa 1 - au da û ra -foliaj tufarbustoj k
arbustetoj — kun integraj folioj, kun generale
tubfomiaj floroj k kun nialgrandaj fruktoj (drupoj);
la tuta planto estas venena k havas brule akran
guston: c. 50 sp-oj el Bü ropo, Azio k N Afriko, j c) pedunklo (skapo); d) spato : e) floro. C.

1) dafno ( Daphne laureola): a ) tigo; b) folio; c)
floro; d) frukto. M. 2) dafodilo: a) bulbo; b) folio;
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dakriocist/o V La larmosako. ~ito. Intlamo de
la ~o.

daktil /o 1 4* La frukio de ~ ujo; bero
rugbruna, havanta tre sukeran karnon k longan,
glatan, malmolan, unusulkan kernon (semon); uzata
kiel grava nutrajo en Afriko, ordinare kiel frandajo
en aliaj landoj: fresa, seka kerno de ~o. 2 éjo
Verspiedo, konsislanta el unu longa au akcentita k
du mallongaj aü senakcentaj silaboj: ekz. «tiu ci»
(—uu). ~a. Rilata al ^o: faruno, vino;
verso, ~ujo, ~arbo, ~opalmox 4^ Sp. de palmo
kun senbranca trunko, supre portanta aron de folioj,
k kies fruktoj estas ~oj; origina el N Afriko (kie la
sovaga forme sajnc malaperis), kultivata en la
tropikklimataj regionoj. SIN. ~a feniko.

daktilis/o 4* G. (Dactylis el poacoj) de l-5 sp-
oj de plurjaraj herboj el Eüropo, Azio k N Afriko.

daktilograf/i (tr) Masinskribi, tajpi : koncerne la j en ~on. —4 ~pcco. 2 (analoge) Sangi sakpecon en
~on au en alian figuron. honor~o. Nobelino

daktiloskopi/o. Procedo, per kiu oui identigas j régulé servants ce regino au princino.
personojn per la observado de la haü tlinioj sur la dama/o b Sp. {Cervus dama, sin. Dama d.) de
polma flanko de la fingropintoj. — premsigno, spurn. sovaga, remacanta mamulo el la ordo de parhufuloj,

Dalai-lama/o & Titolo de la plej alta gvidanto fam. de cervedoj, kiu similas al cervo, sed kies
de la Tibeta budhismo. lamao. virbesto portas platan ramuron, iom similan al tiu de

alko. tsr boaco. kapreolo, rangifero.
damag/i (tr) Malutili al iu, kaüzante materian au

moralan perdon : la striko ~is la najbarajn
industriojn ; la imposia frauda multe ~as la slaton;
( f) ~i ies reputacion. as-' difekti. —* domagi. ^O.
Malprofito kauzita al iu per ies agado: kompensi la
faritajn ~ojn. car dob. mifit^oj dt ~oj, kaüzitaj
de milito al domoj. bienoj, industrioj ks.

damar/o 4* 1 Sp. de agatido (Agathis dammard)
frostosentemaj herboj kun dikaj, sukaj, travintrantaj | el MaJajzio, kultivata por ligno k Manila kopalo. 2
tubcroj, kun glataj, 1-3-oble plume dividaj folioj k | (ark.) Agatido.
kun grandaj, longpedunklaj, okulfrape koloraj j damask/o % Stofo el silko, lino au mercerizita
kapituloj; 29 sp-oj el Meksiko k Kolombio, pluraj j kotono kun enteksitaj desegnoj, videblaj per rebrilo
gardene kultivalaj. ! de lumo. ~i (tr) Teksi lau la procedo de la ~o.

dalmat/o. Ano de la gento de (D)~io. (D)~io, i Damask /oz Cefurbo de Sirio ( 36°18’E,

~lljO. Regiono de Kroatio, ce Adriatiko (16°E, | 33°30’N ): profetajo pri ~ox , trovi sian vojon al ~o
(proverbe el «Agoj» 9: konvertigi al io, kio trans-

dalmatik/o 1 X Blanka tuniko longmanika, kiun j formas niajn ideojn ). /^ano. Loganto en ~o.
portis la Romiaj imperiestroj k la regoj de Francio | damasken/i ( tr) © Inkrusti orajn au argentajn
ekde sia konsekm 2 ft Liturgia tuniko, kiun portis ] dratelojn en metalon : ~ita klingo, stab.

la diakonoj k episkopoj gis la Dua Vatikana
Koncilio. surpliso, sutano.

daltonism/Oz f Anomalio en la perceptado de
la koloroj, precipe nekapablo distingi inter la verdo
k la rugo. cr kolorblindeco. ^ulo. Individuo trafita
de ~ismo.

dam/o 1 Nobela sinjorino: Ramzeson sekvis
kvar ~0jR. 2 Honora nomo, per kiu la Mezepokaj
kavaliroj, k poste la poetoj indikis sian korestrinon :
kiel fianco servis li al sia ~oG\ ho de /’ virto,
ordono via donas tian ravon, ke gin obei tuj jam
sajnas tarde K; batali por sia si estis la ^o de
liaj pensoj; ft Nia ( D )~o (la Virgulino Maria). 3 éjè
Duobligita disko ce la ~ludo: ricevi ~on. 4 éffc Ce la
kartludoj, figuro de regino: la kera ~o z. 5 4
Sakfiguro, kiu movigas kiel kuriero k kiel turo.

/s/oj. ~ludo: ludi ~ojnz. ~igi 4 1 Sangi diskon

r^itan leteron, kiun mi sendis [... ) z.

dalbergi/o 4* G. ( Dalbergia el fabacoj) de
tropikaj plantoj— arbetoj, trunkarbustoj k lignecaj
lianoj— kun folioj nepare plume kunmetaj; c. 100
sp-oj, el kiuj pli ol 15 liveras bonkvalitan lignon
uzatan en meblofarado, i.a. la sajnan ebonon ( D .
melanoxylon ) k palisandron (deko da sp-oj, i .a. D.

cochinchinensis ) ; la ligno de iuj sp-oj estas
rozodora (roza ligno). —* ebono, palisandro.

dali20 * G. (Dahlia el asteracoj) de plurjaraj,

44°N).

c

b

1 K 1

1) daktilo. /vopalmo: a) arbo; b) stipo; c) foliaro ; c) virseksa infloresko, d) spato; e) virseksaj floroj; f)
inseksaj infloresko; g) inseksaj floroj; g) infruktesko; h) frukto (~o).B. 2) dalio { Dahlia coccinea; du kf-
oj): a) tigo; b) folio; c) pedunklo; c) kapitulo radia, d) kapitulo langetflora. Ba.
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Damian/o. Vira nomo.
damn/i (tr) 0 Kondamni al la punoj de la Infero:

neniam ci ~ita sekto atingos ja gis la perfekto J
vera K; per ci turmento ~igas, kiuj pekis per ia j apartenanta al Pollando sub la nomo Gdansko: la
karnoK. ~0 1 Kondamno je la Infero. 2 Stato de ; I 9a U . K. okazis en 1927 en la Libera Urbo ~o.
~itoj. ~e (fm) Ekkrio. esprimanta malkontenton. | dand/o. Viro, kies precipa zorgo estas elegante
odiable, fek! I observi modon . z ( ntr ) Konduti kiel ~o.

Damokl/o. Helena vira nomo: glavo de ~oz: I koketi , pavi , paradi . ~ado. Konduto de ~o.
( pendanta super ies kapo, simbolo de ciam minac- j ~ismo. Sistema zorgo pri la plej modemaj modoj.
antadangero). I for~i, tra^i ( tr ) Perdi pro ~ado: tra~i sian

damp/i (tr) Malpliigi sonon aii bruon, i .a. } 1 mononL.
Mane au ile malpliigi la vibradon, au sangi obtuzige danger/o 1 Proksima ebleco de malbono,
la sonkvaliton: ~ita sono de harpo. 2 (pp piano au
klaviceno) Cesigi la vibradon de la kordoj. ^ilo 1 }
Helpilo, per kiu, ce violono, korno ks, oni mallaut-
igas la sonon k modifas la tembron. 2 j* (pp piano
au klaviceno) Cesigilo de kordvibrado 3 O Aparato
tubforma, adaptebla al la eilastubo de auto au al la
tubo de pistolo, por obtuzigi la eksplodbruon.

dan8o. Civitano de ( D)^lando. (D^io, /^ujo,
~landO. E ü ropa regno ce la Balta Maro
(Kopenhago).

Dana/o. Legenda rego de Argos, en Peloponezo.
'vridoj. Unu el la nomoj de la helenoj, ce Homero k
Vergilio. '-idinoj O La 50 filinoj de ~o, kondamn- hundo z, urso z, vojo B, situacio B, malsano7,
itaj en Tartaro al plenigado de senfunda barelego. najbaro7, malamiko7 ; por in , al iu7; insektetoj

Danae0 Amantino de Zeüso, kiu sin gravedigis, mortige ~aj por honiaj estafojz; la enkonduko de
alpreninte la formon de orpluvo. iaj sangoj en la lingvon estas [ ...] ~ega7. ^e. En

danc/i 1 ( ntr) Ritme movi la membrojn , ~a maniero: koko krias fiere, sed ne ~<? z; resti km
ordinare kun akompano de muziko, sola au kun unu Icono estas ~e7 ; malsana, vundita. ~i (ntr) Esti
au pluraj kunul(in)oy,David ~is per ciujfortojz; la ~a: por virta orelo ne ~as vorto malbela7.^eco.
filino de Herodias ~is k placis al Herodo** ; eu vi Eco ~a de iu au io: la ~eco de la politika situacio.
konsentus ~i kun mi? ; ~i en rondo]7 -, bona ~anto; en~îgi. Meti en ~on: per tin gesto li en~igis sian
(f) ~i antaü iu sur piedo] k mono]7 (ciel peni akiri karieron ; en~igi la vivon dc piedirantoj per tro
ies favoron); facile estas ~/, se la felico kantas 7; rapida stirado. sen^a 1 Prezentanta nenian ~on:
~i hui ies fajfilo7 (sklave iun obei ). 2 (ntr) Vigie sen~a vojoB, malsano -, sen~aj pingloj, farboj ; cio,
movigi , saltetadi: de gojo ; lia koto ~is en lia kio estas utile k settle akceptebla por nia lingvo
brusto; ~as la sipeto sur la ondoj; la kuloj ~isz; pri tio pli sen^e estas silenti. 2 = sekura.
nmrmuregas la urso, sed ~i gi devas7 (— urso); j serweco 1 Nekapablo eiwigi : sen~eco de

kiel kato cirkaü poto7 (— kato ). 3 (tr) Plenumi ! kuracilo. 2 Sekureco.
~on : fsji va!son, tangon, fokstroton. ~0 1 Ritma Daniel/oz. Vira nomo, i.a. Ü1 de profeto.
movado de la membroj. 2 Aparta speco de tiaj dank/i (tr) 1 Atesti per vortoj, keoni ricevisde
korpomovigoj: konduki la ~ojn7 (f : doni la tonon). iu bonon k satis tiun favoron : mi ~as vin por la
3 Muzikajo responda al tiaj ~oj. bolero , pruntoz; mi ~is lin por la tuja plenumo de mia
cardaso. menueto, po/ ko, rokenrolo, rumbo ® , deziro7 ; mi vin tre ~asz ; ho Dio, mi vin ~as, ke mi
sambo, tango, vcilso. — ~arto, ~opaso. ''-ado 1 ! ne estas kiel la cetera] homo]N ; estu ~ata, ho
Ago longe ~i. 2 Maniero, laü kiu oni ~as: lerni la Sinjoro!; al iu pro io B. Vd por RIM. 4. 2
~adon. ~ejo. Ejo, ordinare publikakcepta, kie oni Esprimante sian saton pri io proponata, tamen rifuzi
~as. ^igi. Igi ~i: ~igi maljunan parencinon ; ~igi gin akcepti: eu iom pli da kafo? — Mi ~as (ne!);
urson ; ( f ) ~igi la tablojn (spiritisme por ricevi por honoro ni ~as, se mang al ni mankas7. 3
respondon de la transmondo). ->^ist(in)0. Persono, ! Konscii, ke oni havas la moralan devon reciprokial
kiu metie ~as. kun/^ant(in)0. Ciu el la elementoj | iu ricevitan bonon : ni neniam povos suftee por
de ~paro au de ~trupo. klak^o. Speciala unuopa i tia favow, eu mi pavas ~i lin por tio, ke mi estas
~o, en kiu la ~isto ritme klakigas sur la planko viro?7 -, al la hetmano mi devas por la liberecok
metallamenetojn fiksitajn sub la suoj. morto^o tV vivo7 -, (f) al tiu ci salto mi devis ~/ mian vivon7.4
Mezepoka pentrotemo, prezentanta Morton, kiu Reciproki la ricevitan bonon : si ~is lin per amebria
kondukas al la tombo homojn de ciaj rangoj. rigardo ; (plejof îe uzata ironie) kiu regalas per
romp^ado. Novjorkdevena strata ~ado, stonoj, tiun oni ~as per bastonoj7 ; ~i per
modiginta komence de la 80aj jaroj de la 20a je k | perfidoB; (la vipuro) revivige ~is per dentpikoK.5
karakterizata de akrobataj movoj. car hiphopo. j (evi) = suldi 2: la tutan nian civilizon ni ~as nural
snur~istOz. Akrobato, kiu kapabias ekvilibre pasi j la posedado de lingvo7. al. Neregula
k salteti sur snuro, strecita en la aero. ventro^O. | prepoziciajo, uzata ekde I 89 l k esprimanta la

Orienta virina ~o, kies cefa elemento estas
svingado de la nuda ventro.

Dancig/o % Havenurbo ce la Balta Maro, nun

malfelico, perdo: la pasisz; la patrujo estas en
r̂ o7 -, veni, fali en ~on ; eviti ~on ; savi iun de ~o7 -,
por ebriulo ne ekzistas ~oz; ~o pendas super iuB,
minacas iun B; tiam la estonteco de nia afero estos
absolute ekster ~o7 ; meti iun en ~on de mortoz;
sen ~o de disfalojz; cnfali en la ~on perdi [...]z;
senti la ~on erari7 ; nenia ~o, ke si dikigus!. 2 Tio,
kio povas kauzi difekton, morton ks: tiu homo estas
vera ~o por la paco ; roko, kiu estas ~o por la
navigado. c5F risko;. — hareto. '-a. Prezentanta,
enhavanta ~on: estas bovo antaiie , cevalo
malantaüe k malsagulo de ciu] flankoj7 ; ~a
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kaüzon de bona efiko; gi signifas, laü la kuntekstoj,
«per», «pere de» au «~e al»: al Dio! z; A/ al la
supre montritaj reguloj la lingvo farigas ekster-
ordinare facilaz\ la vortaro, al la dismembra
konstruo de la lingvo, estas tre malgrandaz. ~0 1
Vortoj de ~anto: de iu al iu pri , pro io; volu
akcepti de mi k de mia edzino la p/ej koran ~on por
cio, kion vi faris por niz; volu transdoni nian koran
~on alz\ koran ~on al vi pro la komplezo 3;
publika ~oz\.2 Ago de ~anto: eu tio estas ~o por
la logejo? B; jen mizera ~o por via nobla gesto!. 3
Konscio, ke oni devus reciproki la ricevitan bonon :
mi akeeptas kun lian inviton7. ~a. Konscianta,
ke oni suidas al iu reciprokecon pro ricevita servo k
prêta esprimi per vortoj au pruvi per faroj sian ~on:
al s-ro Java! mi estas tre por la intenco inviti
min al si7", sendi ian ~an leteron al7; rigardo.~e 1 En ~a maniero: la cirkuleron mi ricevis7.
2 (+ -n au al) Pro la efiko de: la intervenon de
tiu vortoz. ~ema. Ema reciproki la faritan bonon ;
nature inklina al ~ado: // havis noblan k ~eman
karakteron : ~emeco estas malofta virto; eu tio
estas infana ^emeeo por patra malsevereco ? z.
Mnda. Meritanta ~on: ^inda donaeo\ ne ~inde!
(gentila formulo, por sparigi al iu la ~ojn). for~î 1
= ~i 2. 2 = abdiki. ne^/ema. Ne inklina rememori

estas la ~oj de naskigo k de morto de Voltero?. —+
~eraro, ~linio ( internaeia ). ~i (tr) 1 Skribi la ~on
sur ion: ne forgesu <~w ciujn viajn leterojn. 2 Difini,
per diversaj metodoj, la ~on de okazajo, de faritajo
ktp : per la radioaktiveco oni ~is la glaciajn
epokojn; manuskripton, antikvan poton. ~ado 1
Ago ~i. 2 n "X* DeteiTnino de la ago de fosilio au
faritajo per diversaj metodoj. — kalio 41, karbono
14 , stratigrafio, dendrokronologio, polenologio.~igi, ~umi (ntr) Esti komenciginta ce ia ~o au
tempo: tiu modo ~igas jam de ok jaroj. ~umo Vd
dateno. anta ü^i. Surskribi ~on antauan al la
efektiva ~o, ce kiu oni skribas la dokumenton.
gis~a. Daürigita, kontrolita, kompletigita gis la
plej fresa ^o: gis~a informilo, librotenado, kolekt -
ado de observoj. gis~igi. Fari, ke io estu gis~a:
gisr^igi la kontojn de la kongreso. rcs3 aktualigi.
postai. Surskribi ~on postan al la efektiva dato, je
kiu oni skribas la dokumenton. serwa. Ne ~ita.
pag(o)~0. ~o, je kiu bilo farigas pagenda: mi
devas konstante memori pri la pago^oj7.

daten/o S Komputile traktebla informo: enigi,
eligi, teni , transsendi , legi , skribi , registri ~ojn ;
eifereeaj ~oj. SIN. daturno 2. —* ~banko, ^ portilo,
~programo, ~speco. ~strukturo. ~aro. Organizita
kolekto de ~oj. KS3 dosiero. ~ingo. Parto de
kompuîila ceforgano, pli rapide alirebla ol la cef-
memoro, kiu tenas ~on, dum gi estas prilaborata.
U3T akumulejo, memorilo. ^opo 1 Grupo de ~oj,
ofte diversaspecaj, konservata kiel tuto. i®1 kampo,
konigilo. 2 ~speco en kelkaj programlingvoj
konsistanta el difinita aro da nomitaj kampoj.

dativ/o A Kazo en diversaj lingvoj, kiu, se
uzata sen prep., signifas esence atribuon aü interesat-
econ: en lafrazo «li donis libron al mi» , la. sintagmo
al mi estas esprimita en tiuj lingvoj per

datum/o 1 = donitajo. 2S Dateno. — dat/umli.
datur/o G. ( Datura el solanacoj) de unu-

jaraj herboj venenaj pro enhavo de alkaloidoj, kun
grandaj, trumpetformaj floroj k kun 4-kameraj
kapsuloj dornaj ce pluraj sp-oj; 9 sp-oj originaj el S

la faritan bonon k gin reciproki. sen~a 1 Ne
atestanta sian ~on: sen~a al iu pro io\ mi enposigis
la motion, malvarme k sen~e ; tro malfrue Hi
rekompeneos al lia ombro tiun sen~econ, kiun li de
kelkaj flankoj suferis7. 2 Ne rekompencanta la
faritan penon: sen^a laboro7, grundo.

Dant/O. Itala poeto, filozofo, politikisto, autoro
de «La Dia Komedio» (Dante Alighieri , 1265-
1321). ~eca, ~eska. Simila al 1a tragika k energia
imago de ~o, spéciale en «Infero».

Danub/o. Granda Eüropa rivero, kiu iras de
Germanio gis Maro Nigra (28°50’E, 45°13’N).

Dardanel/oj. Markolo inter la Marmora k la
Egea Maroj (26°22’E, 40°09’N ). ose Helesponto.

Dari/o\Nomo de pluraj persaj regoj.
dariol/o Y Fritita kukajo, speco de pastoposo Nord-Ameriko, kelkaj naturigitaj en granda parto de

la Mondo. SIN. dornpomujo. vw stramonio.kun, interne, dolcajo.
darkemon/o j[ Ora monero stampita de Dario

la Unua: mil ~ojda orox.
darm/o 1 0 En hinduismo, kosma principe, reg- i

anta ciujn estajojn.2 ^ a) La instruo de la Budho. b) !
Justo, virto en homa konduto. c) Ekzisto. fâ3 juvelo.

dartr/o f Vulgara nomo de kelkaj haütmalsanoj,
kiuj estas nekomunikeblaj, malrapide kuraceblaj,
seneikatraj, facile reaperantaj, ofte heredaj k
jukantaj (ekz. akneo, ekzemo, herpeto, urtikario ks).

Darvin/O. Angla nalursciencisto (C. Darwin,
1809-1882). (d)~ismo Teorio de ^o pri la
evoluo de la specioj pro natura selektado rezultanta
el konkurenco por nutrigo k/a ü reproduktigo: i
~ismo estas la teorio, kiu kontentige klarigas la
faktan evoluadon. es* evoluismo , lamarkismo ,
mendelismo.

daturo (stramonio) ; a)
tigo; b) folio ; c) floro;
c) frukto (kapsulo). C.

dau/o vL Speco de araba barko, kun latinaj veloj.
daüb/o 1 O Ciu el la kurbigitaj tabuletoj, kiujn

oni uzas por fari la korpon de barelo. 2 A ~osimila
peco de suifaco. 3 * Horzono.

daufen/o X Titolo de la heredonta regido en
Francio. (D)~io, 'vlando. Regiono en SE Francio

dat/0. Precize difinita tempo, en kiu okazis,
okazas a ü okazos f a k t o : kiun ~on ni havas
hodiaü? z\ satu amikon laü la de akiroz\ kiuj j (Grenoblo).r^/O
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Daüh/o. Cefurbode Kataro (51°32’E, 25° I 7’N).
da ü k/o ^ G. ( Daucus ei apiacoj) de unu - k j Longatempe ~anta: longera entrepreno. lun~0.

precipe du-jaraj herboj kun 2-3-obIe plume dividaj ; Lima monato. servo~0. Jarkiomo de ies servado,
folioj, kun malgrandaj blankaj aü flavetaj floroj en ; lau kiu oni kalkulas emeritan pension. viv~0. La
kunmetaj umbeloj k kun fruktoj haraj k dornetaj; ! ~o de ies vivo: en la viv~o de titra generacioz;
subkosmopoiita g. de 22 sp-oj, el kiuj karoto.

da ü r/i (ntr ) 1 Ekzisti pli longe ol unu
momenton; estadi dum pli-malpli longa tempo: lia j de tropikaj k subtropikaj filikoj el la Malnova
kolero longe ~is7 : nck gojo nek ma!gojo ~as j Mondo, pluraj pororname kultivataj.
eterne1: knaba gusto kun forto ~as gis la mortoz; j David/o. Vira notno (hebree: «Amato»), i.a. H
kiel longe la kunveno? ; la siego ~is tri de la rego-poeto. — Goljato.
jarojn B. 2 Konservigadi dum longa tempo: ne davit/O J, Turnebla argano sur sipoj, destinita
forpasi dum longa tempo: lia gloro ~os Ira la por surakvigi, suprenlevi k pendigi boatqjn.
jarcentoj; sia fervoro ~as malgraü ciuj malhelpoj; j dazip(od)o U G . (Dasypus ) de malgrandaj S-
belo perças, virto ~as. vivi. 3 Esti plue: ekzisti j Amerikaj mamuloj el la ordo de ksenartroj, kies
plu kiel antaüc ; restadi en la sama stato; ne cesi, ne j dorso estas kovrita de karapaco konsistanta el
hait i : sarnaj mafbonoj ~as: pluvo ~us; la diskitto j transversaj vicoj de ostaj pecoj kovritaj de keratino.
~/.v ankoraü , kiam ni alvenis; malgraü ta striko la use tatuo. ^edoj. Fam. ( Dasypodidae ) de ksenartr-
fabrikado ~is ; tiel ni ne pavas7- , nsr persist!, oj, al kiu apartenas i.a. ~o. oas* armadelo, tatuo.
tenigi. ~o 1 Spaco en la tempofluo, okupata de iu DDT (K) Kemia komponajo, dikloro-difenil-
fcnomeno inter du limoj, nomataj komencigo k trikloro-etano, tre eftka insekticido hodiau ne plu aü
finigo: pensinte pri la afero en la ~o de unu tago preskaü ne plu uzata, car ne biomalkomponebla.
aü de unu monato1: en la ~o de la pasinta jaroz. de. I - Prep. montranta: A. rilatantc al verbo:1
de muliaj jarojz, de tutaj horojz, de momenta1 («ar la punkton de la spaco, kie komencigas movo, la
dum ): por la ~o de tri tagojz; la de reakcio, de malproksimigon, la deiron, k metafore la devenon,
ekspono: o de uzebleco (la tempospaco, dum kiu ! la malsimilecon: farin' ~ iu loko: desalti ~ cevalo;
aparato ta ûge funkcias, anlaü ol gi eluzigas ). 2 i la vazo falis ~ la tablo: puSi ion ~ si : veniri ~
Sinsekvo de fenomcnoj, sendee sentata de la psiko. i Parizo gis Berlino: idsi ~ sia vizago la Sviton: saw
kontraste a! la matematika objekliva tempo: la j min ~ miaj malamikoj: deveni ~ nobela gento;
de atcndado ofte sajnas pli gronda, ol la tempo de j ricevi ~ iu donacon, gratulon: la helpo vcnis ~ //;
tin atcndado. 1 Havanta konsiderindan ~on: | salutu lin ~ mi ; Hi difcrencas ~ ni nur per la
~<7 sukceso ; ~a supereco, pluvo. 2 A Kontinua : i koloro; forkuri ~ antaü iu ; e/iris apud fi ciuj*:
frikativoj estas ~aj sonoj. mr sencesa. ~e 1 Plue j sin levi ~ ce la tablo7- ; si prenis mian filon ~ ce
estante en sama stato, kiel antaüe; ne finigante: E. J m i x ; preni ~ super la kapo de i u z ; ekstermi

vivas k floras7- ; mi suferis ; reste «nr j popolon ~ sur la terox. es- cl , for, deveni. kaüzede,
ciam. RIM. I daure ne estas sinonimo de plu: ~e ! komisic. 2 la punkton de la tempo, kie komencigas
lahori signifas longtempe labori. sed gi ne povas j ago: ~ mm; ~ mate.no gis vespero; ~ du jaroj li
signifi daürigi la laboron, plu labori. 2 Dum longa j malsanas; ~ tiu tempo7-; ~ eterne ; konsekrita al
tempo, malmomente: neniam la civitoj kunigis ' Dio ~ cl la. ventro de sia patrinox. RIM. I Pro la
por formi pli grandan unuon ; ~e logi, kreski. j multsenceco de de, oni povas precizigi la tempan
^ado. Stato de io, kio plu ekzistas, ne cesas: la i signifon per la uzo de de post k detempe de:
~ado de la malbona vetero ruinigas niajn j redonii al si ciujn elspezojn de la kampo ~ post la
projeklojn de ekskurso. ^ema. Longatempe j tago, kiam si forlasis la landonx; ~ post la apero
konservigerna: ~ema planta. ~igi 1 Fari, ke io i de homo sur la terox; li estas batalisto ~te.mpe ~~u: lu venta ~igis la froston ; ~igi la atendadon. 2 j siaj piej junaj jaro jx. Kiam oni volas esprimi, kela
Senhalte fari, ne cesigi. ne interrompi : ~ /g/‘ la i referenctempo estas mem dafiro, k ke la agado
laboronz, ta penojn7\ sian karieron; Goethe finis j komencigis kun tiu daü ro, uzeblas ekde (vd ci*

sian Fauston per la rimarko « povas esti ligota»7- ; i sube), au. de anta ü: tiuj osta/oj postrestis ~ antaü
ligota (formulo. je la fi no de parto de felietono, de j la diluvo (ili estas antaüa j al la diluvo); ~ antaü
popece aperanta artikolo k s). 3 (+ inf.) (evi) Plue -i: j kvar tagoj li kitsas ne mangante. 3 la metaforan
la morto r^ igis rigardi lin per siaj gronda j j originon, la kauzon: tremi ~ febro, paligi ~ kolero;
okulkavoj7- ; eble oni ankaü en la tomba ~igas | dispremita ~ tinta ; /' aero resonis ~ bruo terura; ^
songi7-; se Ostwakl ciam ~igos ignori la L.K .-on k j kantado senpaga doloras la gorgo7 ; ili malaperis ~
la kongrcson \... ] 7. RIM. 2 Z. dcklaris tiun lastan j subito teruro7: ili ebriigis. sed ne ~ vinox ; la tero
uzon ne bona. Io ~igita : la ~igo de nia j plenigis ~ ma / justafojx ; ne satigas la okitlo ~
artikolo aperos en la sekvonta numéroB: por forigi j vidado x. lar pro, kaüze de. 4 la aganton de ago,
la neagrablajn «~igojn» tra mulîaj numéro/ , ni j esprimata per pasiva participo au samsenca verba
presados rakontetojn nur mallongajn7. ne~a. j formo: li estis cirkaüita ~ la tuta familio7-; si estas
Havanta ne konsiderindan ~on : ne~a espero. J amata ~ ciuj7 ; la tero estas kovrita ~ nego1; la
pluveto. momenta, pasanta, ifentera. — veziko. ' tabla estis kovrita ~ la servanto per tapiso; dika
jar~a. Unu jaron ~anfa : jar~a planta. labor^O. ! bronco rompigis ^ la venta ; tio dépendus ~ la
La nombro de la horoj, dum k i u j la laboristoj ; cirkonstancoj. RIM. 2 Post pasiva formo, montranta

laboras en unu tago: okhora laborr^o. longera.

| slatistiko pri la mcza viv^o de viroj k virinoj.
i davali/o ^ G. ( DavaUia el ^acoj) de 34 sp-oj
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malproksimigon, konfuzo povas okazi inter la i II - Morfemo kun la senco I , A , I aü 2. -̂ igi.
sencoj 7 k 4 de la prep. de. En tiaj okazoj oni j Apartigi, meti (ion) malproksimen de: en tiaj glob-
rezervas de por la senco 4, k uzas disde por la senco | krajonoj oni ne povas ~igi la skribpinton. ~igi. Igi
7: infano forprenita clis~ la patrino-, ~ la amaso li apartigita : sia kalkanumo ~igis. ek~. ~ la
estis apartigita r//.w mi; oni renkontas ankau el de komenco ek~ Pollando-divido, jam sabron li ne
por la senco 7: bieno heredita el ~ lia patro: poemo j partis°; ek~ tri jaroj la pesta furiozis en ta lando\
citita el ~ Heine. 5 la apartenecon : ~ kiu estas tin j ( f ) ciuj gradoj de armeo, ek^ vicleütenanto gis
libro (al kiu apartenas tiu libro, au kiu estas gia I generalo.
aütoro)?; B. rilatante ai subst.: 6 la posedanton: la 111 - Pref. kun la senco J , A , 1 aü 2 : ~fali, ~}lui,
libro ~ Petro’y la genio ~ Z.; la palaco ~ la rego ~ formi, ~klini , ~meti , ~kontrahi , ~lasi ,
(rega); la kanto ~ la birdoj (birda); la cirkaüajoj de ~skvamigi , ~versi, ~vojigi ktp.
la urbo; li estas la fiera ~ sia patro. 7 la posedatan debat20. Diskuto la ü ordigita maniero en
econ: cevalo ~ blanket koloro (blankkolora); potoj k oficiala kunveno ( kongreso, parlarnento ktp) au, por-
kritcoj ~ plej diverse/ formo k grando B ; floroj ~ j ekzerce, en klaso: la lego estis akeeptita sen longaj
nekomparebla odoro 13 ; homo ~ granda talento j ~a societo, k /ubo. ~i (tr) Oficiale diskuti.
(grandtalenta); sakoj ^ diversaj grandecoj ; besloj i debet30. Tuto de ciuj sumoj suldataj de iu al
~ sama speco (samspecaj); libroj ~ sama valoro; ! komercisto: via ^o atingas gis 1700 dolaroj. ~i (tr )
afero ~ duba karaktero. 8 la rilaton inter du subst- Enskribi en konton la suldojn de iu: kiam A liveras
oj, el kiu j la dua estas mezuro de la unua: sunio ~ al 8 ion sen tuja pago, A ~as la konton de B. car ta
mil frankoj-, alto ~ duelek metroj; ni iru vojon ~ tri j suldo de B signifas por /1 (estonta ) bonhavo, k la
tagoj en la dezertonx: daüro ~ kvar monatoj; atingi j bonhavoj estas metataj ~e en konton ; alidire oni
la agon ~ okdek jaroj. — da. 9 difinitan limigitan j ~<y.v la klienton per cio , kion li ricevas, k oni
apartajon de priparolata au jam priparolita ajo: donu kreditas lin per cio, kion li pagas. usr krediti.
al mi pecon ^ tiu kuko7 ; akeeptu duonon ~ la debil/a 1 If Perdinta siajn fortojn: knabo,
kuko, kiwi mi acetis. use da. 10 la aganton de ago, j stomako, ccrbo: 2 Havanta inteligentecon, kiu ne
kiun esprimas subst.: la amo ~ la gepatroj al siaj j atingas 70%-an inteligento-kvocienton : ^eco.
idoj ; la ekspluatado ~ la homo al (au je ) la homo. ! Fortomanko, generale pro antaüa malsano: denaska,
vS’ fare de. 11 la objekton de ago, kiun esprimas j konstitucia, mensa, mova ~cco. ~iga. Povanta
subst.: mortigo ~ homo estas krimo; la prépara ~ j kauzi ~econ : ~ jga klimato, dieto: uzi ~igilojn por
la venonta kongreso; la prezentado ~ Hamieto en ' mihligi inflamon.
Antverpemr, la enkonduko ~ E. en la programojn : j debit/oz. Facila podetala au pogranda vendado
mi dankas pro la konmniko ~ via lc.le.ro; multaj \ de varo; sercateco de varo: lia komcrcajo havas
estas la elpensintoj ^ lingvoj internaciaj. RJM. 3 j grandan ~on. ( tr ) Detalc disvendadi. ~ejo.
Post subst., esprimanta agon, konfuzo povas okazi j Butiko de podetala vendado.
inter la sencoj 6, 10 k / / de la prep. de: *la nutrado I debitor/o £ Suldanto, debetulo. «ar kreditow.
~ la infanoj ~ ilia patrino estas la plej sana. Por ; Oebora. Virina nomo, i .a. 12 de profetino-
tion eviti, oni disponas du rimedojn : i ) kiam oni j jugistino en la epokode la Jugistoj.
devas sarntempe esprimi la subjekton k la objekton i debut/iz (ntr ) 1 Sin prezenti unuafoje anta ü la
de la subst-a ago, oni povas anst. de 70 uzi tare de ! publiko: tiu aktoro ~is kun granda sukeeso. 2
au far: nutrado ~ la infanoj fare ~ ilia patrino (aü: | Unuafoje elpasi en novan rnedion, karieron ks; li
far ilia patrino ). 2) Kiam oni bavas por esprimi nur ! ~is en tre malalta postetw.; si fus ~as en la societo;
la objekton de la subst-a ago, oni povas anstataü igi kiel poeto. li estas nur ~auto : nia la unua
de /7 per al: nutrado a! ta infanoj. En tiaj okazoj Z. lernolibro de nia lingvo, clins en lingvo rusa1.
foje uzis la akuz-on. 12 la dependecon de la dua dec/i (ntr) 1 Esli prave, juste suidata pro rajlo
subst. rilate al la unua, sen preciza .senco: laprezo ~ ; a ü merito : kiaj ceremonioj ~as ( por sin en-
pano\ sukeeso ~ entrepreno: utileco ~ E.: konkhtdo | tombigi ) .vZ ; al malfeliculo ~as kompato de
~ la parolado -, stono ~ fa!pusigo: sub la masko ~ | amikox; la krono, kiu ~as al la beloz; miiziko fia.
homamo. RIM. 4 Pro la multsenceco de de estas j kia ~as por la kuirejoz; tio ne ~as al lia ofico.
konsilinde uzi laüeble, por diversaj adjektoj, pli j kongrui , konveni, taügi . 2 (senpersone) Esti
precizan prep-on. (en, el, pri, pro, super, kontraü, ! konforme al ies karaktero, situacio: eu ~as tro
antaü k.a.): la SAT-kongreso en Gofenburgo: la ! malsati siajn J'arojn? z\ da rega vino estis milite, kie!
fruktoj el la gardeno; la konkhido cl la leciono\ la \ ~/ .v a! la regoz ; kiam vi kondutos, kiel ~as al
enspezoj el la fest o ; la ministro akeeptis la j honedukita franima z ; ne ~as laü propra vol '

honorprotektecon super la kongreso; la problemo ; komentarii la sanktan tradicionz; // farigis ree tre
pri la senarmigo; doni pruvojn pri sia kurago ; la | afabta, kiel ~as al mastro. kiu regalas gastojn B; eu
modo pri tio pasis jam antaü longez\ la preparoj j ko virina pregu al Dio ne vitalité '.' N. RIM. Post
por la festo, ktp. \ deci oni uzas indikativon, se oni esprimas opinion
C. rilatante al adj. a ü adv.: 13 la gramatikan ' pri pasinla faklo : ne ~as, ke rega filo estis tiel
dependecon: glaso plena ~ akvo: esli kontenta ~ ; vergita. Oni uzas volitivon , se oni esprimas opinion
io\ {mal)proksima me.zc norde kaüze ~: : pri futura ago: ne ~as, ke vi elportu la punon de
helpe komence kondice sekve for ~ /’ \ alia kulpulo. 1 Prave suidata a ü postulata :

akeepton ~an ni a! li farasz\ ntt.se ni ne foras ~anokulojyfor ~ /’ koro. m- je.



Decembro 220 dedici

respekton al liz [... ]; // ne havas la ~an agon par
decidi tion ; en cio devas esti observata la
mezuro: tio ne estas ~a kaiizo por fierigo7-, vi fan's
malgrandan proveton de laborado, k , kiam gi restis
sen ~a sukceso, vi tuj cesis!7 ; gi estas gusta silikvo
k ire ~a par miz. 2 ( ironie): tio estos por lipunoz; li ricevis ~an bastonadon. 3 Konfonna al la
regantaj moroj, precipe pri seksaj aferoj: virinoj sin
vestu per ~aj vestojN. ~e 1 Kiel oni devas, kiel
estas juste : Fortinbras, nc respektante ~e mart
indon [...]z; atakoj, kiuj ne donis (al la E-istoj) la la cefa kvalito de registo. despota , ordonema.
povon ~e orientigi k interkomunikigi7 ; 1ername
fremdajn lingvojn, ni ne havas la eblon fordoni
nin ec al unit el Hi7 : mi lernis estimi gin7; al si
do oni donis, pH ol ~e7. 2 Konvene: oficisto en
butonumita uniformo B. ~o. Tio, kio estas rigardata
kiel juste suldata au bonmora : agi kontraü la
mal^a. Malkonforma al la regantaj moroj. spéciale
pri seksaj aferoj: al ni, filinoj de Judo, malpermesite
estas porti mal^ajn vestojn B. mal/^ajo. Mal^a
ago au parolo : diri mal^ajojncsf skandalo.
ne~az. Ne obeanta al la ~o.

Decembr/o. La dek-dua monato en la Gregoria
kalendaro. ~iStO X Membro de rusa revolucia
konspiro en ~o 1825.

decemvir/o X Ano de dekpersona estraro kun
konsilaj au regaj povoj, unue en Romo, poste en la
Venecia Respubliko.

decî/ Pref., uzata antaü unuoj k signifanta mi ne havas la rajton fari propra~e iajn sangojn en
«dekono» (10'1): sirnb.: d : ~aro, ~belo, ~granlo, la Lingvo Komitato7.
r̂ litro,~metro. decidu/a d Defalema. V Supraja parto

decid/i (tr) 1 Post pripenso, definitive fiksi, de la utera mukozo; gi transformigas dum gravedo k
kio devas esti farata: mi jam de longe tion ~isz ; mi disskvamigas ce la akuso.
~is veni Parizonz ; se ni ~os fari ion oficial - decimal2a A Bazita sur la nombro dek:
an [... ]z; mi ~is, ke mi nun ne veturos Parizonz; se homo, punkto, sistemo. SIN. dekuma. ~0. Cifero
la plimulto ~os, ke oni devas trakti [ ]z; estis dekstre de ~a komo.
r^ite, ke gi restu nun en la kortego7; la Elenmlo
~is, k kin malhelpos? x ; ne rapidu, trankvile ~uz.
2 Meti finon al (demando diskuto, proceso ks),
venkigante unu el la partioj: kiel do ~i tiun ci
komplikitan demandait ? Ho ve, ciu ~as gin nur tiel,
kiel estas oportune por liz\ juganto ~as, kiel li
vidasz\ favore al in, kontraü iu\ ne kvanto, sed
kvalito r^as pri meritoz; post rnatura interkonsiligo
ni r^/ os pri nia sintenado z; li konfesis , ke la
demando pri sangoj devas esti ~ata de la E-istojmemz\ batalo rapide ~ita7 : (f ) la loto ~as inter
potenculojx ; ce tin malsano unu horo povas ~/

'

inter vivo k mortoz. use arbitracii, difini , solvi. ~0
1 Ago de ~anto l au 2: la Komitato eble faros ion j templo ~ita al Venuso ; monumento ~ita al la
~on eraran7 ; la tuta ~o estas de la Eternulox: Iasi ! memoro de la nekonata soldato ; ho gronda Zeüs,
ion al ies ~oz. 2 lo — ita / au 2: ia tre malfacile I ~os mi ofere bovidon, se mi kaptos ginK ; (f) sian
atingita ~oz\ jugista (os’ verdikto); sangi sian j tragedion pri Mahometo Voltero ~is al la papo. 2
~c/?; la returni estis alprenita la nuitenon de la j Donaci ekzempleron de sia verko al iu, respekte
13a tago : ciujn siajn argumentojn ili penadis j skribante sur gin ties nomon : ~i libron al
konformigadi al tin antauefarita ~o7\ por la de j recenzisto, al amiko. 3 Tute fordoni al, fervore oferi
la demando estas kreita komitato z : tin demando j por: multajn jarojn al la lernado de lingvoj7; sin
iom post iom per la uzado ricevis ~on pli j ~i al la politiko; ~/‘ grondan parton de la revuo al
difinitan z; publikigi ~onz: la teksto de la ~o7. j la literaturo; ~i plenan atenton al iu problemoz; al
~a. Prezentanta au esprimanta ~on : 1 tonoz, : si vi devas nun vian atenton7-, la tuta kunsido
sinteno: agu ~ez. certeco, energia, firma: 2 la ! estis ~ita al tin diskuto; Z. ^is sian vivon al E. k
Sorbono , invitita doni sian opinion , ne donis j Homaranisnw. ~0 1 Ago ~i. 2 ~a surskribo.

respondon ~anz ; batalo, argumento, pruvo,
cirkonstanco; mi ne povas ~e diri, kian formon ni
devas uzi7. os5 aütoritata, definitive gvida. -4
punkto. ~ebla À STia, ke oni povas deiermini per
finigonta algoritmo, eu gi estas vera : la halt -
problento por turinga automato estas ne~ebla\
r^ebla aro (aro, por kiu ekzistas algoritmo por ~i,
eu io estas membro). m- komputebla.~eco. Eco de
io ~ita. ^ema. Kapabla facile ~i, ne inklina al
dubo k hezito: r^ema mieno, knabiiw, ~emo estas

~igi 1 Fari, ke iu ~u: mi ~igis tnian amikon veni
en la hospitalon; nur monmanko ~igis nin halti. «S’
konvinki , persvadi, pusi , alkonduki, cecligi. 2 Fari,
ke io estu ~ita: tin parolo ~igis la militon. ~igi 1
Igi ~anta, ekpreni ~on: mi ne povas ~igi al tia
ofew, li fine ~igis elpasi kun la projekto. 2 Igi
~ita : lia sorto ~igis subite. antaü~i. ~i pri la
estonteco, proponi al si kiel projekton. antau^O.
Antaüe prêta ^o. tfâr antaüjugo. for^i. ~i la for-
lason de io, rezigni pri : for~u la malbonon kontraü
via popolo! x. mem^o. Spontana ~o, de neniu
influata au trudita, pri sia propra sorto: agnoski al
minoritato rajton pri mem~o. ne^ebla. Ne
prezentanta solvon, ne ebliganta ~on: ne~ebla
demando7-. ne^ema, serwa. Ne kapabla ekpreni
~on, hezitoplena: li restis kun klinita kapo, sen~e.
jug~o. Verdikto. propra^e. Laü sia persona ~o:

decifr/i (tr) 1 = malcifri. 2 Pene legi malbone
skribitan tekston au diveni malklare esprimitan
penson : papirusotr, la vorto « Marta» estis
ankoraü rekonebla, sed pli oni ne povis ~/ z; la
skribo operas kiel tremanta, tiel ke oni ne povas M
la vortojnz\ (f ) sur lia indiferenta vizago si penis M
lian deziron : mi jam ~is ci tiun junu Ion 8. fâ*

diveni, konjekti. ~adO. Ago de iu, kiu klopodas ~i:
la ~ado de la sumeraj hieroglifoj.

Dedal/o 0 Helena arkitekto de la Labirinto en
Kreto.

dedic/i (tr) 1 © Per specialaj ceremonioj meti
! sub la patronadon de iu: ~/ pregejon al sanktulo\
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dedukt i (tr) Fari konkludon el la tuto pri la
partoj, el la specaro pri la specoj, el generate principo
pri giaj konsekvencoj: silogismo estas ~a rezonado.
vs" demonstri. — sintezo. ~0. Konkludo, farita el la
tuto pri la detaloj. RIM. En la detektiva literaturo, oni
ordinare konfuzas dedukti kun indukti.

defend/i (tr) 1 Helpi, protekti kontraü materiala
atako: urbon kontraü siegantoj, sian patrujon;

domon kontraü rabistoj; sin per armiloj; (f)
kontraü malfelico ne ~as ec ricoz; ne ~as oro
kontraü doloroz. 2 Paroli aü skribi favore al io aü
iu, helpi per argumentoj ks: la delegito fervore ~is
la projektonz\ ~i opinion, pretendon -, mi ne ~os
mian vidpunkton, sed [.. .]; la ~antoj de tiuj teoriaj
principoj7-, ~i sin kontraü kalumnioj. 3 Ù> Helpi
akuziton antaü tribunalo: estas la rolo de advokato
~i sian klienton, ec kulpan ; li ~os ilian aferon
kontraü vix ; malfermu vian buson k ~u mairie-
ulonx ; se neniu plendas, neniu ~asz. 1 Ago de
~anto: la ~o de citadelo, de negro kontraü linc-
antoj, de la akuzitoj. 2 Rimedo por ~i: kontraü
bato sénatenda ekzistas nenia ~oz -, al li ne mankas

kontraü ofendoz; plej bona ~o estas atako. ~a.
Rilata al ~o: milito, strategio. ~anto. Tiu, kiu
~as; (ss) ^ arierulo. serwa. Havanta nenion por
~i sin: mi estas tute scn~az. es* senhelpa, nuda.
Sirwo. Ago, per kiu homo ~as sin mem: rajto de
necesa sin~oz (t.e. en la okazo, kiam la statoficistoj
ne povas helpi).

defens/î (tr) Malebligi al la brutoj pastigi en
(generale juna) arbaro: ~/ teritorion. ^ejo. ~ita
arbaro.

defensiv/o M* Stato au pozicio de homo au
trupo, kies agado limigas je defendo kontra ü
eventuala atako: sin teni je ~o\ ne povas per si
mem atingi la decidigon de milito -, pozicio -, ~e
stari. B3f ofensivo.

deferent/a kanalo V Spermodukto.
defet/i (ntr) Kredi sin au sian partion venkota.

/vismo. Psikostato, karakterizata de malfido en la
venko ce milito aü sukceso ce entrepreno, k emo al
kapitulaco aü rezignado: malbonaüguraj opini-
sondafoj kontribuis al la ~ismo de la opozici-cefo,
kies partio poste malvenkis ce la urnojM . /visto.
Persono ema al ~ismo.

defi/lz (tr)1 ( iu) Aserti al iu, ke ii/si ne kapablas
superi la asertanton en konkurso, ludo ks : ~/
êampionon de bokso-, la testudo ~is la leporon pri
kurado; ~i amikon ce biiardo; (f) la dangeron.
vs- provoki, spiti, maltima. 2 (io) Prezenti nesuper-
eblan obstaklon : tia politiko ~as cian difinon ;
skribajo ~anta la decifron. ~0. Ago de iu, io
~anta:/<zn, akeepti ~on\ civilizacio, kiu respondas
la ~on, kiun la tropika klimato direktas al gi.

deficits £ Sumo, kiu mankas, por ke la
enspezoj egalu la elspezojn en la perdogajna konto,
aü por ke la aktivo egalu la pasivon: malkovri ,
anonci ~on; kompensi ~on ; serai rimedon por
kovri mian profesian ~onz. i& debeto, diferenco,
profito. /va. Prezentanta ~on: ~a bugeto.

defil/i (ntr) Marsadi laüvice au laükolumne,
precipe en parado. es" desfili. /v(ad)o. Tia marso:

(f) r^ado de strikantoj. /vejo. Mallarga pasejo, tra
kiu trupo povas marsi nur malrapide: la Termopila
~ejo.

definitive. Tia, ke oni ne plu povas ion sangi en
gi: ~a decido, prezo; respondon mi sendos
post 10 tagojz -, ~a eldono-, kiam la ^a formo de la
lingvo estos fiksita7 : ~e fermi la diskuton. væ
finofara.

deflaci/o 1 £ Malplimultigo de la papermona
kvanto en cirkulado. væ inflacio, devaluto. 2 ©
Forigo de fajnaj k sekaj eroj de petro, sedimento aü
grundo fare de la vento. B®5 ablacio, abrazio, erozio.
/vi (ntr) Estigi ~on.

deflor/î ( tr) Disrompi ies himenon: ce certaj
triboj, la perfingra ~ado estas komisiita al maljun-
ulinoj.

defraüd/i = fraüdi.
degel/i (ntr) Likvigi de la varmo, fandigi (pp

glacio) : sur altaj montoj la nego neniam
(sensubjekte) surmetu botojn, car ~as. 1 Stato
de tio, kio ~as: la vojoj estas baritaj pro la ^o ;
printempa riveraltigo, kaüzita de 2 Pli varma
vetero post frosto : dum ~o koto kovras la
stratojn B; (f) ni esperas ian ~on en la internaciaj
rilatoj. /vajo. Kota nego likviganta. /vigi. Fari, ke
io ~u : (f) ~igi (blokitan) konton, (frostintajn)
kreditojn.

degener/i (ntr) 1 Perdi la originajn kvalitojn
de sia specio: okazas, ke tro nutrataj vegetajoj ~as\
r^inta cashundo -, liaj ~intaj instinktoj guis tiajn
vidajojnB; malsatego ~igas la homojn. 2 Perdi
valoron, ricevi pli malbonan formon: libereco ne
devas ~i en malordon -, lingvo ~inta en jargonon.
KIT dekadenci, putri , defali, malaltigi. ~a: ~aj
kvantumstatoj (statoj de la sama sistemo, havantaj la
saman energion). /v(ad)o 1 Stato de tiu, kiu ~as:
la ^ado de la Roma imperio ebligis la barbarajn
invadojn. 2 If Malsanema sangigo en histo: grasa
~ado de koro. ~ajO. Io ~inta: tiam tiu ci ~ajo ne
estos plu via filoz.

degn/i (ntr) Bonvoli, konsenti fari, sentigante
tamen ian mostecan komplezon: ho nia rega mosto,
eu vi ~as tiel paroli? x ; la princo aperiaü ~/\ç
rigardi la kampuloiv, li akeeptis nin kun ~a rideto.

degrad/i (tr) Senigi iun je lia rango, malaltigi
ies rangon: ~i oficiron, oficiston: ^ita formo de
legendo. cw promot'd , /vado. Ago de iu, kiu ~as.
/vigj. Perdi sian rangon, siajn ecojn ks.

dehisk/i (ntr) ^ Nature malfermigi per disigo
(pp seka frukto, ekz. kapsulo), fendigo (pp asko)
ktp. ~a(d)0. Ag(ad)o, per kiu organo malfermigas
por eligi sian enhavon : perikarpo por eligi semon,
antero por ellasi polenon, asko por eljeti sporojn.

deikt/o A Vorto, referanta ai la situacio de la
eldirajo (ekz. persona pron., art., demonstrative,
loka au tempa adv.).

deism/oz = diismo.
deist/oz = diisto.
dej/o i Gubemiestro de Algero aü Tripolo, sub

la Turka regado.
Dejanira. Helena virina nomo, i.a. de la edzino

de Heraklo. — Nesso.
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dejor/i (ntr) Plenumi sian servon en difinita jarcento: en la tria jar^o de la lasta jc. tag^O.
tempodaüro, konforme al antaupreparita servordo: Deko da tagoj: en la muta tag~o de la monato.
fie ci la /legist inoj ~as ciun than noktotv, ciuj j (Ddek/ ® Prêt'., montranta 10-karbonan cenon en
apotekistoj dc la urbu ~as en dimanco laüvice :
voku la r^antan leiitenanton!. nsr ofici, servi. ~0.
Difinita tempodaü ro fiksita por la plenurno de ofica
servo : mia ~o komencigos je la kvara horo: nokta
~o\ havi sian ~on 7 : la posteno estas tiel
atentostreca, ke la ~oj estas nur trihoraj. ^ejo. j SIN. dekalino.
Cambro, kie ofieistoj, oficiroj ~as : ~ejo en
hospitalo, sur sipo.

© dek. Numeralo, esprimanta la nombron post

la nomo de hidrokarbonoj: ~ano (C10H29), ~eno
(CIOH2ç). ~ino (C10HI8) , ~ilo (C|0H2|-) ktp: (Vd
a/k ). bicikio[4,4,0]~ano. C,()H18, iomete ment-
odora likvo, uzata kiel industria soivanto por vaks-
oj, lakoj; produkto de la hidrogenado de naftaleno.

deka/. Pref., uzata: 1 A antaü unuoj, signifanta
| «dek»; simb.: da: ~gram2o, ~litr2o, ~meti2o ktp.

j — granw ks ; 2 ® anta ü nomo de substanco,
9 en la serio de la entjeroj ( lO: X ): Iromo havas ~ | montranta, ke tiu ci estas karakterizata de, au
fingrojn ce la manoj: la ~ Diroj7 (— dekalogo): 1 konsistas el , dek atomoj, funkeioj, molekuloj ks:
veti je ~ kontraü unir, unu vida tangas pli ol ~ j ~peptido. KSf * mono!, nouai , oligol , poli/ ,

aüdojz; ~ fojojn meznru, unn fojon detrancu7 . ~a. j

Vicmontra numeralo, signifanta. ke la koncernatajo !
venus post naü antaüaj: estas nun la horo ; en la ! igo, de malprosperigo: ~o de literatnro; la ~o de la
konkurso li estas nur la ~c/ ; Papo Pio la ~a ; j Roma Imperio . ose agonio , aütuno, kadukeco,
saltadi el unua al ~a7 (sensekve babili). 1 Aro i krepusko. ~i (ntr) Esti en stato de ~o. use defali,

degeneri, klinigi, malprogrcsi.
dekalin/o (B) Bicikloj4,4,0Jdekano (Vd dek/ ©)
dekalog/oz 21 La dek precipaj ordonoj religiaj,

^esiro. Estro de ~o da soldatoj, laboristoj ks. kiujn Moseo perceptis diktitaj de Javeo.
~ilo -4. ( pp finia vico de nombroj) Nombro tia, ke
unu, du . . . au naü ~onoj de la nombroj malsuperas fabeioj rakontitaj en 10 tagoj).
gin. uA" ntediano, kvarilo , ventila , plurilo. ^Obla.
Prezentanla nombron, kiu estas al la antaüa kiel ~ j konsislanta el kelke da parohoj, au simile grava
ai unu: ec se vi donus al mi ~oblan sumon, mi ne | komisiito por speciala tasko. 2 Cefprofesoro de
konsentos ; moitié ses estas s e s t i u spekulacio ' fakultato. ^6CO. Rango, funkeio de ~o. ~ejO.

obligis liait ricon : ( f ) li trovis ilin ~oble pli j Logejo destinita por ~o.
saga/ x. ^ono. Ciu e! la ~ egalaj partoj dc tuto: la
du rsAonoj de 120 estas 24 : ciu ~ono el la bovoj k J kl inado de la ujo, ne movante la sedimenton, fecon
safoj esta konsekrita a! la Eternulox. ^onajo. j ks: riante vinon, oui gin oksigenas k évitas gian
Ofero al Dio au al ties pastroj de la ~or>o de iaspeca j malbongustigon. — ~korbo.
produkto (dismo): Abram donis al li ~onajon el j dekapod/oj- dekpieduloj.
cio* , ^opo. Grupo de ~ aferoj au personoj. I Dekapol/o 2 Aro de dek liberaj urboj,-vuma A Decimala. ~umi (tr) Puni ribelintan | nordoriente de Jordano.
trupcm, ekzekulante ciun ~an soldaton en la vicoj. j dekat/i (tr ) '/y. Elmeti teksajon al akvovaporo,

~ du. Kunmetita numeralo ( 12 ; XII ) : la ~ du : por eviti postan kunstrecigon, forigante la apreturon.
dekatlon/o Dekparta atletika konkurso.
Dek(k)an/o. La llindia duoninsulo, sude de la

Ganga baseno. KS* Hindustano.
deklam1i ( tr) 1 Voclegi au parkere reciti kun

artisme taüga tono: mi aüdis, kiel vi unu fojon
paroion7 (pri la mortigo de Priamo); mia poezio ne

dekad/o z. Tagdeko.
dekadenc3©. Komenco de ruinigo, de malfort-

de ~ aferoj aü personoj: da soldatoj ; ^o da
pekoj. unu la punoz; £ kera, pika 2 La nombro

aü ties simbola reprezento: la kolumno de la ~oj.r^/

Dekaméron/o ép Novelaro de Bokaco ( 100

dekan1o 1 ft Unua pastro de eklezia distrikto,

dekant/i (ir)^orversi likvon per iompostioma

monatoj de la jaro; la lego de la ~ du Tabeloj; la ~
du laboroj de Heraklo. ^dua. Vicmontra numeralo
responda ai ~ du: la ~duo horo. ~duo. Aro de
du aferoj aü personoj: mi acetis ~dtton da kuleroj7-.
R IM . Oui formas sammanicre la sekvantajn
numeralojn: ~ tri. ~tria. ~ kvar, ^kvara, ~kvaro
ktp. du^. Duoble ~ k ~ foras du~'-\ la du~a \ haras la celon esti ~ata en la Kongresoz; ire boue
de Februaroz; imposai super la du~ono dc ries j ~ite : kun semo, kun estetika tono!7-. 2 Paroli per
rentoj: la du^uma nombrosistemo es fis uzata de Ut ! pasie emfaza tono: ni trenas veturilon kiel bovoj k ce
Keltoj . tri~. Trioble kvinoblc sep estas tri~ | tio ni malle ~as pri sendependeco / z; (/ /., ~ante)
kvinz ; la tri~ tagoj de la monato -, tri^ jarulo. ; Laberdano! Laberdano!7. ~o. Ago ~ i k ties
kvar~. Kvaroble mi pluvigos sur la teron durn \ rezulto: la ~oj de la poetoj ne ciarn estas fidindaj.
kvar~ tagoj k kvar~ noktoj* : kvar~jarulo. RIM. ; ^ado 1 Ago de iu, kiu longe aü ofte ~as: instruisto
Oui formas sanie la sekvantajn : kvin~ , ses~ ktp gis j pri ~ado. 2 Tro pasie emfaza parolmaniero: mi
na ù~. sep^. Sepoblc ~ (70, LXX): la daûro de i rimarkas, ke mi enfalis en ~adon!7. ekspOlVvi
nia vivo estas sep~ jarojx : sep~ jar~oj estas ! (ntr) Reklame paroladi ce foiro, bazaro ks.
destinitajpor via popolox : la (Skp~ (1 disciploj de | deklar’i (tr) 1 Oficiale, publike, formale sciigi:
Jesuo. 2 membroj de la sinedrio); sep~jarulo; gis j sian nomori antaü policisto: al iu militon:
sep~oble sep fojoj*. naü~. Naüoble estas gofo : amnestion: Li ~os pacon ai sia popolo x; sur la
en la cielo pro unu pekulo, kiu pentas. pli ol pro j unua pago de la Unua Libro Z. ~/.v, ke li por ciam
naù~ naü justuloj, kiuj ne bezonas penton N. jar~o j rezignas aütorrajtojn super E.\ la Akademio ~u, ke i
1 ~o da jaroj. 2 Numerila ~ jara periodo en : la lingvo por ciam farigis dejinitiva7. «se anonci, j
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vestoz. 2 Vesti (virinon) per tiel tajlita vesto: sin
profunde, malavare. ~ajO. Maniero, kiel la supro
de vesto estas ~ita : ronda , v-forma, kvadrata,
boatforma ~ajo.

dekor/o. Dekoracio. ~i. Dekoracii.
dekoraci30 1 Tuto de la aferoj, kiujn oni

artisme arangas, por doni pli belan aspekton al
konstruo au loko: de domfasado (ekz. flagoj), de
parko (ekz. girlandoj), de apartamento (ekz.
freskoj), de aitaro (ekz. fioroj); nia standardo estas
simpla interkonsentita por niaj kongresoj7. 2 ^! Pentritaj toloj au paneloj, prezentantaj la lokon, kie

| okazas teatra sceno: fon~o, ~sango. 3B = ordeno
! 2. ~i (tr) Ornami per ~o: salono ~ita per verdaj
\ plantoj; la urbdonio estis ~ita de ciuj naciaj flagoj.
i ~istO 1 Tiu, kies metio estas ~i apartamenton,

! kombinante la murfarbojn, la tapetojn, la meblojn
ktp, por atingi artisman efekton. 2 § Tiu, kiu
pentras la ~ojn de teatrajo. ~rica Prezentanta
rican, multoblan ~on kiel cefan allogajon por la
spektantoj.

dekremento Vd krementi.
dekret10 1 cfb Akto kun devigaj reguloj, eldonita

de konstitucie aü lege rajtigita, plej ofte ekzekutiva,
organo: per povas esti detailgitaj la preskriboj
de lego. 2 tb vSkriba decido de statestro: oni devas
elirigi regan ~onx ; la rego Dario subskribis la
~onx. csr edikto, reglamento, ukazo. 3 (f) Ordono
de in ajn organo de plenuma autorifato: la E-istoj
neniam devas timi , ke mi donos al Hi tan

i propredecidan ~on7. ( tr) Ordoni per ~o: la
Eternulo ~is por vi malbononx; la ministraw ~is

| pliahigon de ciuj salajroj -, (f) sinjoro petas, kvazaü
~as7, (— barono).

dekstr/a 1 Troviganta ce la flanko kontraua al
tiu de la koropinto: la ~a mono estas ordinare la pli
1erta\ Mia ~a mono etendis la cielonx\ se via ~a
okulo faligas vin, elsiru k forjetu ginN; al tiu, kiu
frapas vian ~an vangon, turnu ankaü la a!ianN :
dek rniloj ce via ~a flanko/ x. 2 Z Rilata al la ~o 2:
r^a partio, politiko. ~e. Ce la ^a flanko: la akvo
estis por Hi muro ~c* k mai^ex\ sidi ~i? de l)iox.
^en. Al la ~a flanko: se vi iros ~en, mi iros

ntal~enx : ~en! ( militista ordono). 1 ~a
flanko. 2 Z La konservalivaj k reakciaj partioj (kies

i deputitoj konvencie sidas ~e fronte al la prezidanto
en iuj parlamentoj). ~igi it Arangi (tekston) tiel.

! ke la ~a rando estu glata. sed ne la mal~a: ~igitaj
! suhtitoloj. SIN. dekstrarandigi . rs" centrigi, rektigi.
I rs/ulo 1 Tiu , kiu kutime uzas la ~an manon por
i skribi. labori ktp. S(N. ~amanulo. 2 Z Ano au sam-
! ideano de partio. ~ularo Z La tuto de la homoj
! kun ~aj opinioj. ~uma 1 O (pp hélico au sraübo)
| Antaiieniganta, se turnate horlogdirekte. 2 ^ b Pro
: kresko turniganta au volviganta horlogdirekte: la
• plej nmllaj vo/ voplantoj estas ~uniaj: la konkoj de
! moluskoj povas esti ~umaj an mal~umaj. SIN .
! ~envolviga. RIM. I La evitinda botanika termino
I dextrorsum sinonimas al mal~uma. 4 © ( pp
' hori /.ontala fail Ho) Tia, kc observanto fronte al la
! faü lto, vidas la kontraüan disigitan flankon relative
! movigi ~en . ~amanulo. ~ulo / . ~engira (k;

proklami. 2 Solene aserti, ke iu estas tia aii tia: ~/
iun publika malamiko -, Francisko ~as sin
propravole sklavo de Amalioz; ciuj ~is sin kontraü
la propono ; (analoge) mi ~as la Kongreson
malfermita. 3 Parole au skribe sciigi, kun la
konscio, ke tiu sciigo kreas, aliigas au nuligas
rajtojn, devojn au jurajn rilatojn. 4 4 En iuj kart-
ludoj, sciigi al la kunludantoj, ke oni havas en sia
loto tiun aü alian cefan karton, au ke oni intencas
gajni per tiom au tiom da poentoj. ose anonci , eldiri.
5 £ Sciigi al la koncerna administracio, ke oni
havas impostodevajn objektojn : cigarojn ce la
dogano, siajn enspezojn al la kontrolisto. ~0 1 Ago
~i k ties rezulto (tio, kion oni ~as): la ~o de
fldeleco de la Belga Ligo7- -, pri la homaj rajtoj,
pri edzig'o; ministra ~o\ fari ~on ce la dogano;
pri heredigo, adoptado, rezigno pri komuneco ,
hipoteko; fari ~on al junulino (konfesi, ke oni sin
amas); am~o, doganr^o. 2 S Frazo en fontlingva
programo, kiu informas la tradukilon pri io, ekz. la
nomo k speco de variablo, sed ne estas mem
tradukata: estu ~o por ciu variablo. instrukcio.

deklaraci3©. Deklaro / : ~o pri la esenco de la
E-ismoz, pri la neütraleco de la Kongresoj de E.z;

de Fiomarano7\ de la furio: la Bulonja ~oz
(pri la esperantismo); se mi ne eraras, vi faras ~on
pri miafilino?z.

deklinaci/o 1 A Aro de la kazoj, kiujn alpren-
as difinita klaso de subst-oj, de adj-oj au de pron-oj
en fleksiaj lingvoj: la latino havas kvin ~ojn por la
substantivoj; la kreado de lingvo régula, kun unu
~o7. 11®“ konjugacio. 2\Angula distanco inter
stelo k la ciela ekvatoro; ciela latitudo. 3 © Angulo
inter la magneta meridiano k la geografia meridiano
en iu punkto de la tersufaco: ~o mezureblas per la
angula devio de la kompasa montrilo E aü U de la
geografia nordo. A (tr) Eldiri la kazaron de
difinita vorto. ne^ebla A Senfleksia, havanta la
saman formon en ciuj uzataj kazoj.

dekliv/o. Ne horizontala suprajo de grundo,
vojo, planko k.a.: logis iu Levido sur la ~o de la
monto de Efraimx ; lau la milde leviganta en la
pregejon iris regoj k reginoj7\ kruta de duno\ ©
~o de la kontinenta margeno (inter la kontinentaj
breto k la glaciso, de c. -200m gis ~ 4 000 m); V
vestibla de fa he Iiko; transversa ~o (en voj-
kurbo, altigo de la soseo al la ekstera flanko— al la
granda cirklo — por faciligi la venkon super la
centrifuga forto k la defluon de la surfacakvo). ^a.
Oblikva rilate al la horizonto: ~a cbeno, vojsekcio,
montpastejo. o®5 kruta. (ntr) Esti ~a. ^ajo ^Io, kies suprajo prezentas ~on. digo. remparo.
taluso. ^eco. Eco de ^o: gardeno kun granda
~eco; angulo de ~eco. sargo^vo m ~a plankelo,

ofte formovebla, ebliganta la (mal)sargadon de
veturilo.

dekokt/iz (tr) Longe bolkuiri en akvo vegetajojn,

por solvi ties solveblajn substancojn. c® ekstrakti.
infuzi , maceri , mi. ~ajO. Solvajo, ricevita per
~ado: mbitsa ~afo. B®* tizano.

dekolt ’ i (tr) 1 Tajli (veston ) tiel, ke la nuko,
gorgo aü sultroj ne estu kovritaj de gi : sia tre ~ita

!

1
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Devianta ~en la ebenon de polarizo de la lumo: deleg1i ( tr) Sendi iun, kiel reprezentanton: nia
glukozo estas ~engira. ambaü~a. Kutime uzanta societo ~is tri membrojn al la kongreso. nsf deputi,
indiferente la ~an au la mal~an manon por iabori, komisii; — reprezenti.^ito. Persono, kiun iu ~is:
skribi ktp. de~a. Rilata al venanto de la ~a flanko: orde elektitaj ~itojz; ciu ~ito havas tiom da vocoj,
de~a pasrajto. mai~a 1 Troviganta ce la flanko j kiom ( jz; rajtigitaj ~itoj7. ~itaro. Tuto de la
de la koropinto: rico k gloro estas en gia nial^a j ~itoj.manox ; la mal~a flanko estis rigardata kiel delegaci30. Delegitaro: ~o por alpreno de helpa
malbonaügura ; ne povantaj distingi inter sia lingvo inteniacia (1907-1910); la ~a Komitato1.
mano k sia mal~ax.2 Z Rilata al mal~o 2: mal~a
movado, rcvuo, organizo. mal~e. Ce la mal~a
flanko: k li starigos la safojn ~e de li, k la kaprojn
ma/~eN. maiden. Al la mal ~a flanko: ne
deklinigu de gi ~en nek maiden! x . mal~0 1
Mal~a flanko. 2 I La partioj progresemaj, favoraj
al socia justeco (kies deputitoj konvencie sidas
mal~e froute al la prezidanto en iuj parlamentoj).
mal ^vigi /// Arangi ( tekston ) tiel , ke la mai~a
rando estu glata, sed ne la ~a. dekstrigi ,
alkadrigi. mal^ulo 1 Tiu, kiu kuiime uzas la
mal~an manon por Iabori. skribi ktp. SIN. mal~a-
manulo. 2 Z Ano a.ü samideano de mal~a partio.
mal^ularo Z La tuto de la homoj kun ma!~aj
opinioj. mal^uma 1 O ( pp hélico au sraubo)
Antaüenigania, se turnate kontrauhorlogdirekte. 2

^ b Pro kresko turniganta kontrauhorlogdirekte.
SIN. mal~envolviga. RIM. 2 La evitinda bolanika
termino senestrorsum sinonimas al ~uma. 3 © (pp
horizontala faülto) Tia, ke observanto fronte al la
faülto. vidas la kontrauan disigitan flankon relative
movigi maiden , mal~engira (K ) Devianta maiden
la ebenon de polarizo de la lumo: fraktozo estas
mal~engira . ekstrerrwa Z Plej reakcia k
naciisma. tst faSismo. ekstremmal~a Z Plej
revoluciema.

dekstrin/o(K)( kn ) Oligo- au poli -sakarido,
(C6Hl0O5)n (n < 40), hidroliza produkto de amelo,

industrie uzata por gluoj, koloriloj, farmaciajoj.
dekubit/o f Ripoza sinteno de la koipo. kusanta

sur io horizontala: dorsa, ventru, flanka ~c>.
dekur/a ^ 1 ( PP folioj de kormoplantoj)

Havanta kunigparton kun la tigo notindc pliiongig-
intan sub la insertajo. 2 (pp lainenoj de ombrel -
fungoj) Plilongiginta sur la stipo.

Delavar/o. Rivero, kiu trafluas Filadelfion. ~io.
Unu el la staloj de Usono (75°30’ U , 39°09‘ N ).

delekt/i (tr) Tre plezurigi : la pastisto pri 1'
ondaro sin ~is kun admiro K. ^igi. Sin ~i: memora
r̂ igado. ~inda. Inda, ke oni ~igu je gi: ~inda
mango.

Delf/o, ~ojz X Helena urbo, fama pro orakolo-
dona lemplo de Apolono (22°30’E, 38°29’N): ilin
sendis Apolono el ~ojz; mangi herbon fremdan, k
ec en ~oj! x.

delfen/o b Malgranda dentohava mara cetaco
( Delphinus k parencaj g-oj), generale proks. 2 m
longa, kun bekforma buso, grupe vivanta k sin
nutranta per fisoj: kolere pro / ’ mensogo, la
dronigis la arnikon de / ’ havenoK . nsr baleno,
balenoptero, foceno, kacalolo, makrocefalo. (D)M)

X Boreala konstelacio ( Delphinus).
delfini/o qfp G. ( Delphinium el ranunkolacoj) de

unu- k plur-jaraj herboj kun mane lobaj au kvazaü-
dividaj folioj k kun blankaj au okulfrape koloraj,
neregulaj floroj unuspronaj; precipe N-hemisfera g.
de c. 320 sp-oj, multaj pororname kultivataj. SIN.
alaüdosprono, kavalirsprono. use konsolido.

Delft/o. Nederianda urbo, fama pro siaj fajenc-
ajoj (4°22’E, 52o01’N ). (d)~ajO. ~a fajenca artajo.

Delhi/O. Hindia urbo, iama restadejo de la Granda
Mogolo (77°13’E, 28°39’N). Nov~o. Cefurbo de la
Hinda Unio.

delic/o. Delikata guo (gaslronomia. amora k.a.):
meze de tiu ~o [...] ekgrincis slosilo en la serurou.
Kapuaj /N/Oj. Senfortigaj guoj (la ~oj, kiujn guis la
armeo de Hanibalo dum vintra militpauzo en
Kapuo). ~a. Haviganta ~on.

delikat/a 1 Plaça per sia alta kvalito k
nevulgareco: viandoB, vino (kies odoroj k gusto
evidentigas nur post momento), parfumo, plezuro,
punto, esprimo ; ~aj frukloj7-, stofojz\ ~a koloro,
nuanco, vizagoz; si cstis neimageble bela, ~a k
pura , kiel foliero de rozoz; knabino ~a k carmaz\
~aj trajtoj, manetoj, folietoj7'. etera , nobla,
rafini 4 . 2 Pro sia kvalito, facile difektebla au
rompebla: porcelano7-, vazoB, aparatoR, pesilo,
haiitoz, fadeno, aranea relo, flikilo tiel ~a k pinta,
ke gi imagis al si , ke gi estas kudriloz; felico, tiu
^a flow, (0 ~a sano B, ago7-, ponto konstruita tiel
arte k ~e , kvazau gi estus el puntoj k vitraj perloj1.

facila, mcddika, malforta. 3 Neforte k neakre
impresanta la sensojn au la spiriton: ~a fajfo,bruo,
tuso, paso, diferenco, deklivo, kiso; ~a sono de /’
pluvo falanta sur molan teron 8; nebula; aüdigis
blovado de ~a venletox\ grajneto sufice ^a, por ke

, la vento povu gin forporti7 ; klini la kapon\
1 ) dekstra. ~uma (a) k makuma ( b) volvo- ! herboj ~e ondantaj. KT mi/da. 4 = subtila:
plantoj. 2) dekura. ~a folio (de Lactuca viminea): | subloz. 5 ( f ) Facile konfuziva : prezentanta
a) tigo ; b) libera parto de folio ; c) dekura parto j malfacile eviteblajn falilojn , implikigojn:

| punkto, situacio. cirkonstanco. B®5 tikia. 6 Facile

1

%
ba

aa

de folio. C (modifita ) .
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deltaplan/o Deltaforma alo el nilona teksajo,
uzata por senmotora flugo.

deltoid/o V ( M . deltoideus ) Trianguiforma
muskolo, kiu insertigas supre ce la skapolo k
klaviklo, malsupre ce la humero, k servas por levi la

impresebla, sentema, akresenta: ~a orcdo, pesilo,
spirito; ~a konanto de karakteroj. sagaca ,
subtila. 7 Taktoplena, diskreta, netroiganta, ne
ofendema: ladder, montri siajn ~ajn morojn 2.
'•«/ajO. Io ~a (precipe pri mangajo): kio en seka
forma estis forjetita kiel sengustajo, en certa nova j brakon.
saüco estos akceptita kiel ~ajoz. ~eCQ. Eco de io
~a: la ~eco de sia haüto\ proponi ion kun ~eco; la
~eco de la sentoj2. csr takto. ~senta. Havanta tre
~ajn sensojn : tiel ~$enta povis esti nur vera
regidinoz. mal~a 1 Konsistanta el ordinara
materialo, pli-malpli fortika k malaltkvalita: mal~a
lwüto, fajenco, klingo, stofo, vitro, glaso. csr kruda.
2 Malfacile impresebla, malakre-sentema: mal~a
orelo, pesilo. 3 Malmilde efikanla, ofendema, sen-
takta, nediskreta: mal~a kaveso de urso\ mal~a
serco, flatajo, galantajo\ mallet egoisto, kampulo -,
ne konvenas tro mal~e forpusi virinon, kiu amis
vin B. uSr1 barbara , bruta , kulturi 3 , sovaga.
mal~ulo. Krudulo. cîr stipo. sen~a. Tute ne
havanta ~econ de sento: tiu au alia scn~a postulo
de Hachettez; la sen~eco de // . forte min
kolerigisz. tro~eco. Tiel rafinita ~eco, ke gi
malhelpas gui la simplajn plezurojn.

delikt/o Kontraulega puninda ago. ~into.
Tiu, kiu kulpis ~on. cse krimo, transpasi.

delikvesk/a (evi) = likveska.
Delila H La amoristino, kiu peifidis Simsonon.

deSir/i (ntr) Esti en stato de nedaü ra psika signifas '*-0. Ago ~i, k sekve: 1 Speco de
malordo, kaüzita de febro, malsano au ebrieco, k frazo, en kiu gramatika rimedo indikas, ke oni petas
karakterizata de haiucinaciaj imagoj k nekonsekven- pri respondo: /a/vz, meti7,direktiz ~on (al iu); ci tiu
caj senkonsciaj paroloj: febro igas lin (f ) ec estis farila per tono gentila7-, si ne scias, kion
monstron admiras, kiu ame ~asz. ~0. Stato de respondi al la ~oz; kia ~o, tia respondoz\ ne
~anto: akuta , dama, egocentra, neada, persekuta, kostas, ne devigas7 -, gi havas ankoraü signon de
sistema alkohola trema ~<r, halucina (SIN. ~OZ (estas ankoraü nedecidita); A rekta,nerekta.
halucinozo) ; (f ) poezia ~o. vat ebrio, ekstazo, — ~osigno. 2 Problemo postulanta solvon; afero
frenezo, paroksismo, pasio. ~a. Rilata al ~o: por dependanta de iàj kondicoj: la ~o Orienta, Afrika;
parolo ne ekzistas redira7-. ~ajG . Senordaj, j tio estas malfacila la ~o pri internacia lingvo7 ;
nekonsekvencaj paroloj, similaj al tiuj de iu, kiu I pri vivo au morte7 -, estas nur pri tempo, pri

mono ; tio ci estas ne ~o de permeso au mal -
permesoz; solvi7\ decidi7 ~on. 3 Pridiskutota temo;
afero, pri kiu oni voedonu: la ~o estas pri..., estas
cu...\ veni al la ~o!\ tio ne estas la ~o!; tio ci estas
eksîer la levi ~on z; la restis malfermita -,
meti la ~on pri konfido (~i , eu la Parlamento
ankora ü plu apogas la politikon de la registaro).

~a. Esprimanta nescion pri io k deziron esti
i informita: tono, rigardo, gesto: A ~a pronomo,
j adjektivo, adverbo (ekz. kiu, kia, kie); propozicio.

~adO. Ago de iu, kiu longe aü ripete ~as. ~aro.
Serio da ~oj, ordinare skribitaj: lerneja, konkursa,
dogana , polica ^aro. ES" formularo. ~ema. Sci-
volema; ema ciam meti ~ojn. el~i. Provi ricevi
respondojn pri io: vi faros prudente, se vi bone el~os
pri konduto liaz. prî i. Per ~oj, peni malkovri, kion
iu scias pri io: pri~i lernanton, kulpigiton; îurmente
pri~iz (torturi). pri~ado. Aro da ~oj, faritaj ekz.
de polica enketisto: la ptï~ado estis monotonaSE.

! demarkaci/o 1 Z Oficiala fiksado de la politikaj
deltametal/o O Alojo, konsistanta el 60% da aü administraj limoj de teritorio. 2 W Oficiala

kupro, 38% da zinko k 2% da fero, forgebla k fiksado de la limo inter la batalintoj post batalhalto
aü armistico: la ~a linio en Koreio.

demagog2o. Politikisto, kiu pro propra utilo
flatas la popolon k ekscitas ties pasiojn, anst. eduki
ties prudenton: liberigi nian aferon de ~ojz.~eco
1 Karaktero k konduto de ~o. 2 Demagogio 2: se ia
popolo ne volus havi parlamenton k preferus
anarhion au ~econ [. ..]z. ~i30 1 Klopodo por igi
estranto de popolo, ekscitante ties pasiojn per belaj
vanaj paroloj aü promesoj. 2 Senbrida superregado
de ~oj.

demand/i (tr) Peti pri sciigo, informo: ~i iun
pri io\ kia.l vi min ~as pri bono? N ; mi vin ~os k vi
sciigu al mi!7 -, mi, kiun vi prenis, ne ~inte miajn
sentojnz\ Vojski per orelo teron ~asG ; «eu vi scias la
muzikon?» ~is la mastrino polez; // ~is sin, kion si
faras tute sola7 -, ne ~u scicnculon, spertulon7 -,
(abs) kiu ~as, tiu ne eraras 2. RIM. En kelkaj okazoj
demand!havas ce Z. nuancon tre proksiman al tiu de
peti: ~i konsilon de iu, ies permeson ktp. Tio estas
nepre evitinda. sin î, Meti ~on antaü si k pripensi
gin, dubante pri la gusta respondo: mi ~as min, kiel
tio farigis ebla\ ni ne ~as nin, kian praktikan signif-
on Hi havas 7', ofte oni ~adis sin , eu «igi»

~as pro febro: tiu artikolo estas nur ~afo.
delkreder/o £ Garantio, kiun agento aü makler-

isto donas al sia komisianto pri la solventeco de la
persono, al kiu ii peras la vendon de varoj aü bienoj.

delonik/o ^ G. (Delonix el fabacoj) de arboj
kun okulfrape koloraj floroj en apeksaj grapoloj; 12
sp-oj el tropika Afriko, Madagaskaro k Hindio. rega
M). Sp. de ~o ( D. regia) el Madagaskaro, kultivata
por omamaj, orange rugaj floroj. SIN. flamarbo.

Delos/o. Insulo en la Egea Maro ( Reneia ,
25°16’E, 37°23’N); O naskigejo de Apolono k
Artemiso.

delt/oz 1 (ankaü delta) La kvara grafemo de la
greka alfabeto (A, ô), responda al d. 2 » Triangula
insulo, formita de disbrancigo de rivero ce gia
enfluo en la maron: la de Nilo, de Rodano, de
Gango.3 (f) Io, havanta la formon de ~o l maj. aü
2: préféras mi [ ...] al ricoj de /’ margrotoj 1’ own de
via ~0 W. ~oforma. Triangula.

delta.Delto 1 .

fandebla, ne atakebla de marakvo.
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demars/o S £& Oficiala paso, ago (note, busa j
deklaro ks). por atingi iun difinitan celon: la finance |
malforta regisfaro fan's ~ojn por atingi novan i
eksterlandan prunton. vst klopodo, el pasi.

demenc/o f Simptomaro, karakterizata de |
kornpieta k definiliva ruinigo de la psikaj kapabloj. |
frua (ark.) Finstadia skizofrenio. senila ~o. j
Mensa perturbo, karakterizata de lezoj de la cerebraj j
histoj k de la psikaj kapabloj, malgrau bone stataj j
angioj. 'N/ Ulo. Homo suferanta je ~o.

dement/i = malkonfirmi.
Demeter © Helena diino de Tcro. patrino de i

Persefono. ns* Ceres.
Demetri/o. Vira nomo.
demimon<ÿoB- duonrnondumo.
demisi/i (ntr) (pp elektitaj regantoj, au nomitaj !

oficistoj) Abdiki: la kabineto ~is: rifitzi la ~on dc '

policestro, de sekretario.
demiurg/o 0 Farinto de la mondo, tamen ne |

ciopova.
demodeks/o b G. (Demodex ) de vermoformaj |

parazitoj el la klaso de araneoidoj, ordo de akartiloj, j
kiuj trovigas en la seboglandoj k la harfolikloj de j
diversaj mamuloj, i.a. de homo, ^ozo If Malsano, ;
kauzata de ~o. !

demograf/o. Specialisto pri ~io. ~io. Esploro I
de la vivkondicoj de homaj komunumoj, per j
statistikoj pri naskigokvanto, mortokvanto, mal- I
sanoj kip. ,

demokrat2o 1 Partiano de ~ia sistemo. 2 |
( Usono) Ano de. la ~a partie, KS* respublikano. ~a ;
Rilaia ai ~o au ~io: ~a partio (unu el la du plej ;
gravaj usonaj politikaj organizajoj, kiu celas limigi |
la potencon de la grandkapitalistoj). ^aro. Tuto de j
la ~oj, en unu lande au en la mondo. ^eco. |
Pensmaniero, ideologio de ^oj. sociaI(-)~a. j
Karaklerizanta la partiojn. kiuj strebas kongruigi la ;
socialisniajn celojn kun la burga ~io. ^io8 Z j
Regime, en kiu la decidpovo apartenas. au pere au J
senpere, al la popolo. ~ia. Konforma al ~io. i
popol^io j[ Nome donita dum ia jaroj ‘50 de la j
20a jc. al la politika sistemo de la landoj, regataj de j
socialism» koalieio kun superrego de komunista !
partio. social^io. La social^a(j) partio(j).

Demokrit/o. Helena filozofo (c. 460-370).
demon/o 1 0 Malbonvola, malbonfara diajo:

la ~o de la sud-okeidenta vento; grimacantaj ~oj
de la tibetaj temp / oj . sse dajmono , gino. 2 jj* !
Defalinla angelo. tnalbonfara spirito. SIN. diablo 2 : j
niiafili.no estas terare turmentata dc ~r> N: per la j
estro de la ~oj li elpe/as ~ojnN\ Magdalena, el kiu j
clins sep ^ojN: havi ~on (— ~bavanto). 3 (ij Ire |
malica homo: sovinistoj, tin] reprezentantoj de j
abomeninda malamo, tinj mallumaj ~oj /\ ~a 1 j
Rilata al ~o / : apero, influa. 2 Havanta la ;

karakteron de ~o 2. 3: kverelo, ruzo. ^ismo. j

Kredo al ~oj. ~ologio. Sistema priskribo de la I
nature k la povoj de ~oj. ^omanio. Vario de ;
frenezo, en kiu la maniulo imagas sin ~havanto. i~havantO. Tiu , kiu kredas, ke ~o regas lian i
animon: Un renkontis du ~havantoj, elvenante el j
inter la tombaj, Ire furiozaj**.

demonstr/ i ( tr ) 1 Priskribi k klarigi , per
specimenoj au provoj, kun instrua celo: ~i la
funkeiadon de motoro, de lavmasino. KSP atesti,
demonstracio , elmontri. 2 Pruvi per rezonado: oni
ne pavas la postulatojn de geometrio; ~i la
proprecajn de orta triangula. ~(ad)o 1 Pruvo per
logika rezono : fari ~on ce la nigra tabulo. 2
Elmeto k klarigo de specimenoj afi provoj, por
instrui: ~ado estas esenca parta de la vendarto;
fari al lernantoj natursciencajn ~ojn. ~ebla.
Kapabla esti ^ata : ne^ ebla aserto. ^istO.
Specialisto de iu inetio, kiu estas sendita de sia
firmo, por varon en magazenoj, foiroj ktp.
bazarida.

demonstraci3o 1 Demonstrado. 2 *
Flmontrado de milita forto, por timigi, por maski
aliajn operaciojn, au, en pacotempo, por pruvi sian
militpretecon. use manifestacio.

demonstrativ/o A Pron., adj. au adv., servanta
por montri personon au aferon, k anstataui geston
(ekz. tiu, ci tie). ~2a. Rilata al ~o.

demora!iz/i 1 ( tr) Detrui la disciplinon, la
kuragon au la ellenemon de ( trupo): li anoncis, ke la
soldatoj estas ~itaj B ; ( ia ci Havas efikon tie
senkuragigan k ~an z: la ~iga de venkita armeo.

Demosten/o. Vira nomo, i.a. de helena oratoro
k politikisto (384-322).

demotik/a A 1 Prezentanta la popularan formon
de la hieroglila skribo. ew hieratika. 2 Rilata al la
moderna komunuza formo de la greka lingvo.

denar/o 1 Pasinteca monero (en Romio, Italio,
Francio): mont.ru al mi la tributan moneron: k Hi
aI portis aI li mi tie sur ~o falsita markis la
Baplisto-bildonK. css- aso, dinaro, gwso. 2 © (ark.)
Unuo de mezuro por la diametro de la nilonfadenoj.

dendriî/o 1 © Arbusto- au musko-forma marko,
sur stono au mineralo, konsistanta el mikroskopaj
kristaloj el manganeza oksido. — piroluzito. 2 j
Ciu el la protoplasmaj disbrancajoj cirkafi la cela
korpo de nervocelo, konclukantaj la nervoimpulsojn
al gi k ebliganta kontaktojn inter nervocelojn. «S’

aksono, neurono.
dendrokronolog/o. Fakulo pri ~io. /^io.

Scienco pri la studo de la kreskadaj ringoj de la
arbotrunkoj por starigi absolutan datadon k dedukti
informojn pri pasintaj klimatoj.

dendrolag/o b G. { Dendrolagus) de relative
malgrandaj kanguruoj, kiuj povas grimpi sur arboj
au saiti sur grundo; vivas en Australio k Novgvineo.

dendrologi/o = arbologio.
deneb/o\ Blanketa cefstelo (a Cygni ) en la

konstelacio Cigno.
deng/o f Epidemia febro en varmaj landoj,

suldata al viruso inokuiita de iu moskito el g.
stegomijo.

Deniz/o. Vira nomo, i.a. de la unua episkopode
Parizo.

denominator/o A Nombro au esprimo sub la
streko en frakeio. SIN. nomanto. vsr numeratoro,
numeranto.

denotaci/o A cp Informa, referenca valoro de
vorto au koncepto. konotacio.
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dens/a 1 Prezentanta la karakterizan aspekton ! fluks^O Vektora grando tia, ke la forto, aganta
de substanco, kies eroj, tre proksimaj unuj al aiiaj, sur peeon de konduktilo trafluata de elektra kurento,
estas multnorhbre entenataj en nialgranda volumeno: égalas al la vektora produto de la kurent~o en la

arbaro, barbo1, mallumo7, nebula *, pluvo, konduktilo perla magneta fluks~o; simb. : B ( B = }i
trupo, drapo8; si envolvis sin en siajn ~qjn longajn p0H). EST gaüso. tesla. helo~0 ~o de lumfonto,
harojnz; ondo da mucida aero irafis la prilumata surfaco ktp, mezurata en poa kvanîo de
vizagojn7. *ar palpebla , peza, nepenetrebla. 2 (K) energio je kvadrata centimetro. induk~o a)
Koncentrita: solvajo. 3 - fp Maidiafana : ~c/ elektra induk/v»o. Vektora grando égala al la
kliso. 4 A (pp subaro de topologia spaco) Havanta produto de la elektra kampintenso per elektra
fermajon egalan al la tuta spaco. 1 Bn ~a j permitivo; simb.: D (D = e e0E). b) magneta
maniero: logata lando ; vesta brodita per induk~o = magneta fluks^o. kurento^o La
oro; grizeco ~e argentigis liajn harojn. 2 Treege kvociento de la kurentinlenso, kiu fluas tra elemento
proksime unu de alia: la kadavroj kusis ~e unu ce | de surfaco, per gia kversekea areo. iaktewometro.
aliaR‘, Hi estis starigitaj en vicoj del ke Hi ne j metro , por mezuri ~on k purecon de lakto.
povis movi la brakojnL\ tie! ~e, kiel rafanetoj en | lini^eco }. Fizika rilalo inter la maso k la longo de
faskoz; si metis la kotonon pit ~e cirkaii la j muzika kordo: ani pliigas la linian ~econ de
hirundon7. ~Q 1 Konkreta manifestigo de ~eco: \ baskardo, survoltante ktipran draton. probablcwG
en la ~o de la batalo. 2 Rilato de iu fizika j -4. La derivajo (se gi ekzistas) de akumula probablo-
grando (sen specifa indiko temas pri la maso) de iu ! distribuo.
afero al gia volumeno: la ~o de solidaja, likvo au
gaso estas la rilato de ilia maso al ilia volumeno. | 45 sp-oj de filikoj el la tropikaj k subtropikaj~ajO. Io ~a: a) ~a vepro. arbetajo ks. b) . Parte j regionoj.
pli ~a en bildo. c) ^ Kunpremita medikamento: | *dent/o 1 ¥ Elstara eta organo el osteca
~ajo el aspirino. lozango. ~eco. Eco de io ~a:
la ~eco de arbaro, de hararo, de stofo. ^ejo 1
Loko de io ~a: en gaso, ce la krita punkto, trov -
igas lokaj ~ejoj. 2 Loko en arbaro, kie la plantoj
estas aparté ~-aj: la dornoplenaj liana j prezentas
nepenetreblan ~ejoti7~\ leono levigas cl sia ~ejo.
isr gangalo. ~igi 1 Fari ~a: ~igu la virojnf : ~igi
gason per kunpremado ; ~igi fotografan bildo/r,
~iga bano ; ^igita lakto. «3? kondensi, koncentri ,
fortigi , tigi. 2 S Kodi datenojn au dosieron, por ke
ili estu malpli longaj: senperde ~igi (tiel kc mai-
kodado redonos la originalon precize) ; perde ~igi j tempo; kiam la kokinoj ricevos ~ojn (neniam ). nsr
(tiel ke malkodado redonos ion nur similan al la ! ~ego. 3 Elstara pinto au trancajo ce la rando au
originalo, car iaj informoj perdigas). rr pala . i suprajo de io: akeipitro noktas sur ^o de roko x:
<vigilo 1 •?.§ Procedo au substanco uzata por ~igi. i ~oj de kombilo , rado , forko, segilo, muro, post-
2S Komputila programo por ~igi 2. ^igi. Igi ~a: | marko. 4 4* Pint forma parto de iuj organoj: ~oj de
mallunt ~igis<J ; ciam pH r^igante, la nuboj solvigis j la rando de folio. ~oj. Homaj ~oj, rigardataj kiel
per fulmotondro7. /•-korpa. Prezentanta korpo- esprimilo de sentoj: kitnpremi la ~ojnz (obstineco);
strukturon kunpremitan, kun mailonga kolo, kun montradi la r^ojn7 (minaco) ; grincigi la ~ojn7

larga sed ne dika trunko k kun gamboj mallongaj (sufero au koJerego) ; tie esfos la plorado k la
kompare kun la trunko. SIN. masiva. ~ometro grincado de ~ojN (Scolo); batali per ungoj k ~oj\
Aparato, indikanta senperc la specifan pezon ( la armita gis la ^oj\ H havas ~ojn ne por parada7 ( li
~on ) de likvo. «a? areometro. /^ometrio. Tekniko scias sin defendi): murmuri tra la ~ojz ; kio el la
demezuradode ~oj. mal~a 1 Prezentanta aspekton ~oj elsa/tas, en la lipoj ne Imitas7 ( ne tro babilu î );
de substanco, kies eroj estas malproksimaj unu de liaj ~oj k /akas (de malvarmo, de timo). ~a 1 Rilata
alia: mal~a hararo, hosko; la sabla travidigas tra al ~o: ^a absceso, alveola, ebtiro, ernajlo, kavo.
la mal~aj spikoj de sekalo7\ estis malfacile spiri en |
tiel mal~a aero. loza, para, rant , mankohava.-4 ideala gaso (Vd gaso / ). 2 Diafana: mal~a
kliso. mal/^ejo. Loko en arbaro, kie la plantoj estas
mal~aj. mal^igi 1 Fari rnal^a: mal~igi la novajn j • 1
sosojn. 2 ’% Malpliigi la ~econ de fotografa ! fj
fototipo. RIM . Pri solvitaj substancoj. oni préféré i VI
uzu dilui: oni mal~igas gason per dilata, oni diluas i
solvajon per aldono de solvi /o. mal^igi. Igi j
mal~a: liaj haroj mal~igas: la droskoj k kalesoj j
mal~igis7. fluks~o. Ciu ei aro de diversaj fizikaj : dento. ~oj de duonmakzelo de maturaga homo :
grandoj, precipe elektra Huks~o k magneta f!uks~o. j a ) incizivoj ; b ) kanino ; c ) anta ü molaro) ; c )
elektra fluks^o. Elektra induk ~o. magneta j molaroj; d) krono: e) kolo; f ) radiko. F.

densteti/o <4* G. ( Dennstaedtia el ~acoj) de c.

substanco (dentino), tegita de ernajlo ce la krono,
troviganta en makzelo de homo k servanta por
mordi k maci la nutrajon: infano ricevasz, kreskigas
r̂ ojn ; prend inter la ~oj7: siaj ~oj perte brilis;
putra*, karia ~o\ mtksoj venis, ktam ^oj elfalisz;
ehiri ~otv, baznudigila, hokradika ^o : falsa ,
urtefarita ~o\ se li e!batos ~on de sklavo —4
r̂ obroso. rsjopasto. ~otirilo, ~opusi, agaci, plombi.
tartro. 2 d Ànaloga organo ce la aliaj vertebruloj: la
~oj de leono estas akraj7\ vi varmigos serpemon, gi
al vi enpikos la ~on7\ ~oj de ezoko: ( f ) la de /'
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krono, medolo, nervo; konsonanto (Vd dentaio ) ; j deodar/o Himalaja cedro.
~a medicino (scienco pri kuracado, riparado au j deoksi/ ® Pref. indikanta, ke ce la koncerna
anstatauigo de ~oj). 2 Havanta ~ojn: ~a radoz; 4? | molekulo mankas atomo(j) de oksigeno kompare~a folio (kun rando ~a); duoble ~a folio ( kies j kun parenca referenca molekulo; uzata i.a. por nomi
rando havas ~ojn, kiuj mem estas ~ohavaj). ~i (tr) ! sukerojn, steroidojn k antibiotikojn: ~ribozo,
Provizi per ~oj: ~/ segilon, ~ita rado, falbalo. ! ^ribonukleata acido (Vd nukleo).~a}o 1 Parto ~ita de objekto: ~afo de postmarko. | deontologi/o. Scienco k instruo pri la moralaj
2 © Mekanismo funkcianta per kunigo de la ~oj de j devoj, permesoj a ü malpermesoj specialaj al iu
du au pluraj ~radoj: ligna, stala ~ajo ; ~ajo de
horlogo, de kriko. ^aro. Tuto de la ~oj de persono
au de ~ohava objekto: sana, mankhava ~aro: falsa
~aro ; ~aro de postmarko. ~ego. Longa ~o
eistaranta el la buso de iuj bestoj: ~cgoj de apro,
clefanto, rosrnaro, narvalo. ^eto. Malgranda ~o.
~ingo = denta alveolo. ^isto. Kuracisto pri ~oj.
~izi O Provizi (radon ks) per ~oj. ~izilo. Masino
por ~izi metalpecojn. ~umo. Karakterizajo de la depend!Vd pendi.
~aro de postmarko, t.e. nombro de ~oj en 2 cm: depes10. Urga sciigo, precipe oficiala komunik-
~unw 12. ~umita îP Provizita per malgrandaj ajo, sendila per plej rapida vojo: diplomatic. ~o.
triangulaj ~oj ce la rando(j). -̂ obreca. Suferinta mesago, telegramo. ~i (tr) Sciigi per ~o.
elfalon de unu ati pluraj el la frontaj ~oj. ~vica. deploj/i (tr) sé Dismeti trupon de kolumno al
Prezentanta vicon de ~formaj elstarajoj: ~vica koka linioj: rcgimenton, eskadron; ~i en disa ordo.
krestoz; ~vicajfrontonoj de kasteloz.erwigi. Meti depon3i (tr) 1 Lasi ce iu valorajon gardotan: ~i
en kontakton la ~ojn de du au pluraj radoj. serwa. ! pakajon en pakotenejo, provizon da mangajoj en la
Ne havanta, au ne plu havanta ~ojn. serwuloj 8 kaba.no; Hi la vestojn en la cambroz ; granda
(ark . ) Grupo de mamuloj sen^aj a ü kun ~aro cambro , en kin oni ~adis olibanon, vazojn,
homogena k senemajla, kiu ampieksas la ksenartr- dekonajon x ; ~i plendon ce la tribunalo. «se
ojn, la manisulojn k tubetodentulojn. hundcwo. | konservi. — ~atesto. 2 Konfidi (monon) al finança
Komunuza nomo de la hundodenta eritronio k de organizo, ordinare kontra ü interezo k sub la
pluraj sp-oj de cinodonto. kojncwo. Kanino. kondico, ke oni ne reprenos gin sen antaüavizo: Hi
iabirinto^uloj iJ Subklaso ( Labyrinthodontia ) de ~os por mi la sumon de 250 mil frankoj1; mia
fosiliaj amfibioj kun forta, ostkirasa kranio, kiuj viv- mono estas ~ita en la oficejo de la komuna
is de devonio gis triaso. SIN. stegocefaloj. laktCWO. prizorgado z. DîT plasi. 3 @ ® ( pp likvo) Lasi
Ciu nedefinitiva ~o de la infano. muel^O 2. surfundigi: rivero, kin ~as slimon, orerojn; metalo
Molaro. mur~0 Ortangula bloko de masonitaj ~ita sur la katodo: ~ado de argento el cianida
stonoj inter du kreneloj. okul^O. Supra kanino. elektrolito. csr precipiti , sedimento. ^afo, ^itajO.
sago~G. Ciu el la kvar lastaj molaroj de homo, Tio, kion oni ~is: 1 ~itajon trompe forpreni1; li
plej malfrue kreskantaj. simetri^uloj Ordo I redonu la ~itajon, kin estis ~ita ce lix; 2 la ~ajoj
(Synvnetrodonta ) de malgrandaj fosiliaj mamuloj el ce la Stata Sparkaso superis la deprenajojn dim la
la subklaso de terioj. tranco^O. Incizivo. tri'N.O. pasinta jaro. 3 kalkuli la volumenon de ~ajo;
Forko, kun tri ~oj, i . a. emblemo de Neptuno. g /acia, mara, kontinenta ~afo. ^anto. Tiu, kiu
trikonus~ uloj O Ordo (Triconodonta ) de j ~as. ~ejo. Loko, cambro, kie oni povas ~i ajojn.
mezozoikaj praterioj. tubetO~uloj b Ordo (Tubuli- j && provizejo, tenejo. ~prenantO. Tiu, kiu ricevas
dentata ) de mamuloj kun ~oj kvazaü kunmetitaj el | k gardas la ~ajojn. rubaj^ejo, Loko, organizita
tubetoj; nur unu g., orikteropodo. vango/N»ojz. La j por ~o de rubajoj.
molaroj k antaumolaroj. | deport/i (tr) 1 Pune transporti al fora loko

dental/o A Kontoido, produktata per la alproks- j (eventuale kun submeto al trudlaboro). cs3 ekzili,
imigo de la langa pinto al la supraj dentoj (pura ~o) j forkonduki , relegacio. 2 Kontraüvole transporti
aü al la supraj dentalveoloj (alveola ~o) (en E.: t, d, j al fora loko en la kadro de subprema au genocida
s, z, c, r, 1, n). SIN. dentosono.

dentin/o V (dentinum ) Malmola histo de la j precipe jitdoj, en koncentrejojn.
dentoj de vertebruloj (samkonsista kiei eburo), | depot/o +£ Parto de trupunuo, kiu dum la milita
tegita de cemento sur la radikoj k de adamantino j tempo restas en gamizono.
(a ü : denta emajlo) sur la krono; cemento k j depozici/o tfb Deklaro, farita de persono, vokita
adamantino renkontigas ce la dentcerviko. doni ateston antaü juga au poiica instanco. ~i (tr)

denunc/i (tr) Sciigi al estro, policano, jugisto, Fari ~on.
aü al la publiko, ies kulpon au krimon: li ~is sian
kamaradon al la instruisto ; ~i inn pri stelo ;
stelon al la oficestro. ^O. Ago de ~anto: dc iu
al iu kontraü iu pri io. ~anto. Homo, kiu ~as.
^ÎStO. Homo, kiu estas pagata au sirmata de la
polico por ~i. use stukaco.

profesio, precipe al tia, kia donas eblojn infiui sur la
sorton de homoj (ekz-e tiu de kuracisto, advokato,
instruisto ks). ^a. Rilata al ~o: ~a kodo.

departement2o 1 Sekcio de ministrejo; fako de
grava institucio: Ivan ira administri la ~onz. 2 En
Francio, administra distriktaro, estrata de prefekto:
la Eüropa parto dc Francio enhavas 95 ~ojn.
sub~0. Arondismento.

; politiko : la nazia stato ~is milionojn da homoj,

depravaci/o f Perversio de la sensaj deziroj:
de la gusto, de la flarsento, de la apetito, de la

seksemo.
deprec/i ( tr) O Redukti la merkatvaloron de

varo au de valuto, esprimitan en unu alia valuto au
en oro. ~(ad)0. Tia redukto. devaluto.
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~o. 2 (pp injekto) Farita internen de la ~o: f en~a
reago (testo pri la ha ü ta reago al injekto de
antigeno). sub^o ¥ Hipodermo. — ektodermo,
mezodermo. endodermo.

dermapter/oj b Ordo (Dermaptera) de insektoj
kun mallongaj elitroj k kies abdomeno finigas per
mola pincilo: forfikuloj estas ~oj.

dermat/o Y Ha üto (en kunmetajoj). ~itO.
Inflamo de la haüto. ~ologo. Specialisto pri
~ologio. ~ologio. Parto de medicino pri la haüt-
malsanojn. ^OZO. Kn de la haütaj afekcioj.

dermest/o U G. (Dermestes) de insektoj el la
ordo de koleopteroj; iuj sp-oj vivas en homaj logej-
oj k atakas viandon k lardon.

dermopter/oj U Ordo (Dermoptera) de herbovor-
aj mamuloj, kun §vebhauto; nur unu g., galeopiteko.
fcS" kaguango.

dervis/o C Vaganta monaho: turniganta ~o
(sercanta la ekstazon per tia danco).

des. Partikulo uzata , kun «(mal)pli», por
montri la konsekvencon de paralela vario: mi ~ pli
lin satas, ju pli mi lin konas\ ju pli oni posedas, ~
pli oni avidasz; jit pli da mono, ~ pli da zorgo7’, ju
pli da acetantoj, ~ pli alla la prezoz ; ju pli rapide,
~ pli bone; homo estas ~ pli felica, ju matpli da
bezonoj li havas. RIM. Se la alia parto de la paralela
vario, montrata per ju forestas, gi estas aü ali-
maniéré esprimita: la silentema submajstro, kiu
malmulte parolis, sed ~ pli multe laborisz; aü tute
ne esprimita, k des akceptas sencon similan al tiu de
tiom: /v/ pli bone!7', ec al la homoj tio ne estas
permesata: kio do farigus ~ pli al ni, se ni tion
permesus al ni!7-, Abraham estis unu sola homo, k
ricevis herede la landon: sed ni estas multo, ~ pli
aparténas al ni la lando! x ; mi ne volas ripeti miajn
vortojn, ~ pli , ke ciu el vi facile mem trovos la
respondojn7. — ju.

des/ O Pref., montranta senigadon: ~infekti (SIN.
malinfekti, seninfektigi), ~odori (SIN. senodorigi),
^ panei (SIN. senpaneigi) ks. K-r sen, de.

desapont/i (tr) Ne kontentigi la esperojn de iu.~igi. Igi seniluziigita en siaj atendoj aü deziroj.
descend/i (ntr) Malsupreniri, malsuprenflugi.
Desdemona éîh Virina protagonisto de la

Sekspira dramo «Otelo».
desegn/i (tr) 1 Imiti per krajonaj, plumaj aü

penikaj strekoj la formon, sed ne la koloron, de io;
aperigi la konturojn de io: hundeton7, bildetonz;
la vizago de la juna pairino estas ~ita de vi kun
sentemecoz\ skizo ~ita de fama ~istoz ; la revuo
bezonis personon, kiu scias ~/z; laü la naturo,
laü la memoro. ss* pentri, skizi. 2 O Fari la liniojn
de piano: hospitalon , masinon , aviadilon ;
(analoge) li ~is limojn sur la suprajo de la
abismox. væ plani. 3 (f) Montri, priskribi la cefajn
trajtojn de io, la distingilojn de io: li ne estas tiel
terura, kiel oni lin ~asB. est figuri , priskribi. ~0 1
Ago ~i: mirinda facileco de ~oz. 2 Rezulto de tiu
ago: via ~o ne estas sufice [...] precizaz; vivantaj
~oj (en filmarto). — ~arto. ~adO. Ago de ~anto:
Haro por ~adoz: instruisto de ~adoz. ~a]o 1
Bildo, farita per krajono a ü plumo : la ~ajo

depresi/o 1 £ Kriza stato, kiu estigas senlabo-
recon k neacetadon. 2 f Mensa perturbo, karakteriz-
ata de grave déprima humoro. 3 © Ciu relative
malaltiginta parîo de la tersurfaco. 4 Fenomeno
de malalta premo aéra, »3f ciklono. ^a. Rilata al
~o: f ~aj statoj , anti~a medikamento. ^deprimo.

depresor/a T Epiteto de branco de la laringa
nervo: la nervo malaltigas la arterian tension.

deprim/i (tr) Senenergiigi, tute malvigligi k
senkuragigi: li estas ~ita de sia malsukceso. ~0 1
f Psika malvigleco: nervo ~o; mensa ~o (perturbo,
karakterizata de anksio k melankolio). 2 = depresio.~igi. Suferi ^on.

deput/i (tr) I Elekti k sendi kiel reprezent-
anton en parlamenton. ^ito. Homo, elektita kiel
politika reprezentanto: cambra de la ~itoj. ^itaro.
Tuto de la ~itoj de parlamento: ciu modema
demokratio havas ~itaron. esc delegi.

der/o G. (Den is ei fabacoj) de c. 40 sp-oj de
tropikaj lignecaj plantoj, grimpaj aü ne, kies radikoj
produktas insekt - k fis-icidan substancon (EST
rotenono).

der î v4i ( tr) 1 A Devenigi vorton de alia: la
vorton «dometo» oni ~as de «dorno» per la suf.
«et». 2 A Fari la operacion de ~o: ~i laü x ;
konvergan vicon de funkcioj oni rajtas vicere ~/

nur sub severaj kondicoj. 3 4=- Aldoni paralelan
brancon al cirkvito: ~ita kurento (kurento en
paralela branco). — Kirkhofo. A Operacio, kiu
al funkcio / asocias la funkcion kies valoro ce .v
estas la limeso de la diferencokvocientoj ( f i x + h) -
f ( x ) )/h , kiam h strebas nulen. ~ado 1 Ago de
~anto. 2 'P Transl'ormo, kiun la edukado k socia
vivo trudas al la primitivaj krudaj instinktoj. ''-ajo 1
A Vorto ~ita el de alia. 2 A Rezulto de la operacio
de ~o, do la funkcio / ' aü lies valoro ce certa
punkto: f a ~ajo montras la clekUvecon de la funkcio
grafo ; mua, dua ~ajo ; parta ~afo (de funkcio kun
pluraj variabloj, kiam nur unu el ili varias). 3 4r

Necefa lineo, disbranciganta disde la cefa lineo. SIN .
paralela branco. «sr sunto. 4 ® Substanco, kiu
devenas de alia: anilino estas ~ajo de benzeno.
A»ebla A Tia, ke oni povas gin ~i ; posedanta
~ajon. B3C integri. ^ilo 1 A Afikso. 2 4 = ^ajo.
mal^i A Fari la operacion inversan al ~o.
rnal~ajO A Unu el la funkcioj, kies ~ajo estas la
donita funkcio. SIN . primitiva funkcio. — integrafo, |
integralo.

derm/o ¥ (dermis ) Haüttavolo rezista k eiasta, |
fibra , inter la teganta epidermo k la nutranta |
hipodermo. ~a. Rilata al la ~o. en~a 1 Interne de |

La derivajo estas la limeso de deklivoj de sekcantoj

derivi. ~ajo.
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prezentis ke/kc da arbojz: la teknika valoro da la~ajo7\ phuna ~ajo7 : kovrilo par ~afoj. m figura,

konturo, silueto. 2 © Bildo montranta la cei'liniojn
de piano, masino kip lau difinita skalo: ~ajo lau la
ckstera vido, hit !a sekcajo. n -r profila. projekciajo.
^igi 1 Esti ~ita . 2 Montri siajn konturojn : la
monta] ~ipis ne tre klareH . ~iio S Komputila
eligiio, kiu ~as movanle skribiion sur papero.~isto. Tiu, kin profesie ~as. re~ j. Refari ~on, i.a.
( f ): ni re~u la stratapion LF. flor~a. Prezentanta

ojn de floroj. labor~Q. Geometria ~ajo (de
masino ks). sablon^i. ~i, sekvante per la krajono
la liniojn rnontritajn de submetita sablono: sablon~i
blazon, jupon, tuc^o. farita per tucado.

desert 1o Y Lasla pane de Eü ropecaj mangoj.
konsistanta el fromago, fruktoj, dolcajoj ks.
antaü^o y Dolcajo, servata kiel plado antau la
^o. en Eüropo post fa fromage k antau la fruktoj.

desfil/i ( tr) <*» Arangi (pozieion, irupon) tiel, ke
gi estas sirmata konlrau malamika pafado. anfili.

desmod/o G. ( Dasmodus ) de mamuloj el la
ordo de kiroptcroj (vespertuloj), vivantaj en S k C
Ameriko, k sucantaj sangon de homoj k besioj. esr
vampiro.

desmodi/o 4* G. ( Desmodium el fabacoj) de
tropikaj plantoj— arbustoj. arbustetoj k herboj —-
kun plume kunmetaj Jblioj k kun floroj en grapolo
au paniklo: c . 450 sp-oj el la varniaj regionoj, iuj
uzataj por medicino. furago, verda sterkajo au
malpeza ligne, oscila ^o. Sp. ( Codariocalyx
motorius , sin. D. pyrans ) el tropika Azio, furaga
arbusteto kun trifolieraj folioj, kiuj okulfrape oscilas
age de la suno. SIN. telegrafplanto.

desmosom/o <5 Ligajo inter celoj, kiu donas
firmecon a! histo: ~oj estas multnombraj inter
apidarmaj celoj.

desper/o. Profunda malespero.
despot 'o. Regnestro kies a ü ioritato estas

absoluta k arbitra: la monpolaj ~oj: ( f ) super sia
faniilio li astis vara ~o. rsr diktatoro. tirano. ~a.
Havanta la ecojn de ~o: urbastro ofendis nnu
tirbanon7 o f )a min koleripis liaj (de Cart ) ^-aj
vortoj k apoj / .^eco. Karaktero au konduto de ~o:
(f ) la ~eco da la ciferoj7 . ~ismo. Politika sistemo
de regado fare de ~oj.

destin/o. Tio, kio influas la sinsekvon dc event-
oj :1 Supernatura forto, havanta tian influon.Povo de
antaüdecido : peza faro, kiun por li razervis la
liuj. kiui juras verson por la ( D )~ox (oferon al tiu
diajo). hif fato. sorto. —+ fatalo , forin. no ,
providcnco. 2 Tuto de la cirkonstancoj, kiuj influas
la vivon de difinita persono, popoio k .a.: la kola
rondo da la homo ~o7\ nia estas ami7 -, trazor-
ojn, kiujn li ( levas e/uzi konforme al sia ~oz\ vi
méritas carte alian ~on7 : la de Romo estis
konkerida mondon. «£5-* alvokipo. 3 Difinita celo,
uzo de objeklo: laù la da ciu kandelabrox: sia
parla havis la ~on definitive lipi ta ftorkronon7 ; la
~on da tin testamenta postlasajo oui ne rajtas
sanpi. >N/ 1 i (tr ) Efiki kiel ~o J , 2 , t.e.: 1 Antaufiksi
la celon au la u /.on de : la panon si ~/.v por si , la
iakton par la infano7 : la taro, kiun mi ~is por viaj

patrojx: lokon por objeklo, daton por parolado,
trajnon por milita transporto -, la repo mem ~is por
vi, kion vi devas man pi7 -, jeu la kabineto ~ita poi-
lu lernado de mia‘ ftlino7”, ~ita por lernejoj historio
de la literaturo7 -, la homaranismo estas ~ita sole
nur por homoj libéré pensantaj7\ domoj ~ifaj esti
stonamasox. 2 Atribui per antaüdecido: por li ~as
( Dioj) taskon , kiu sajnas nesolvebla 7\ kiu ~/s
direkton por la jluo? x : la repo ~is por li malbonan
sorton 7-: la limoj al li ~itaj de la nature)7. 3
Antaufiksi la vivkondicojn, funkeion de iu: oni ~is
lin par komerca kariero: vin mi ~os por la plavox ;
la virino, kiun ( li ) ~/.y por la filo de mia sinjorox;
eünuko, kiun ci tiu ~is por servado aI six ; vi
ilin por punix ; ~/7t/ por rnorti; knabo eerie ~ita
por iam fari venpon por la patro7. 4 Antaudecidi,
kion iu spertos au faros: sc la sorto al mi is vivi k
apadi7 ; al mi la sorto baldau ~is sipveluradi7: la
sorto r^is, ke mi vivu7: la dioj do ~as, ke. mi estu la
sciipanto7: Josuo ~is al Hi , ke ili estu lipnohakistoj
por la konmnumox. 5 Antaiidecidi : mi de tempo
antikva lion ~isx: pis la firm, ~ita pereoz: estis tiel

ite de Diox : tiel ~is la sorto7. 6 Elekti por
difinita rolo: Josuo alvokis la 12 virojn, kiujn li ^is
el la lzraelidojx -, ili ~os konstantajn homojn, kiuj
irados fra la landox\ li pretipis bucoferon k ~/.v la
in vit itojn x. csr asipni , dcdici , disponi. decidi.
^ita|o. lo ~ita: tio estu por vi k via] filoj etenia

ifajox. antaü'N/(ism)o jj* Doktrino, lau kiu Dio
deeterne intencas gvidi iujn homojn al savo : la
antarmismo ricevis ekslreman esprimon en kalvin-
ismo. determinismo, fatalismo. remonstranto.

destrojer/o ^ Tre rapida , nekirasita sipo,
armita per torpedoj k rnalpli pezaj kanonoj.

detal/o 1 Maigranda parto, rigardata kontraste
kun la tuto zorpe raportu pri ciuj ~oj; vi petas, ke
mi donu a! vi ~ojn pri mi k mia vivo7 -, ce ciu vi
batalis konlrau la tekniko de la arto7: mi esprimis
ci- supre la principojn: nun mi parolos pri la ~oj7.
2 Malgrava parto, rigardata kontraste kun la cefa
afero: dmni en ~oj7. 1 Atentanta, priskrib-
anta au meneianta ciujn ^ojn . eUabori ~ajn tehnik-
ajn vortarojn7, pienan ~an pramatikonz; mi ricevis
~an ieteron pri la aranpo de. hi du komitatojz;
analizo de verko n ; mi pretipos ~an raparton z. 2
Koncerna pri po malgrandaj kvantoj de varoj:
komerco, butiko. ^e. En ~a maniero: se mi volus
korespondi kun vi pri miaj projektoj\ ...}7 : mi ne
povas rakonti a! vi pri tin ci punkto pli ~e, car pi
postulus tro lonpan skribadon 7 -, motivita
artikolo 7 ; ~e vendi. ( tr) 1 {Complete fari,
konsiderante aparté ciujn partojn: li ~/4 la historian
de E. de JRS7 pis 1900. 2 Pomalgrande vendi: tie ci
oni ne ~as la siofblokojn. ^ado 1 Preciza k aparta
konsiderado pri ciuj partoj de tuto: fari la ~adonde
konto. 2 Pomaigranda vendado. vxv débita. ^ajO.
Afero au fakto, kiun oni povas konsideri ~o:
dezirante esti utila al vi, mi demandos pri kelkaj
neeviteblaj ~aJojz\ bapatelaj eksteraj ^ajoj7-,
svarmo da ciutapaj ~ajoj7. ~istO. ~vendisto.
procisto. mal^a 1 Generala. sen~a: rakonti laù
mal~aj trajtoj. 2 Pogranda.

:

(V

/X/
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detekt/i (tr) V 1 Pruvi la ceeston de elektro-
magnetaj ondoj per ~ilo. 2 = malmoduli. ~o 1
Agoxle tiu, kiu ~as 1.2 - malmodul(ad )o. lineara

V Rektifo, en kiu la intenso de la kontinua

laudimensia j kategorioj de ~oj estas bloko, stono,
gruzero, sablero, siltero k argilero. trae klasto. <̂ a
Rilata al ~o, konsistanta el ~oj: sedimento.
petro.

kurento produktata estas proporcia al la amplitudo j Detrojt/o. Industria urbo en Micigano (83°02’U,
de la alterna tensio ~ata. parabola V Rektifo, 42°20’N). ~rivero. Rivero inter du el la grandaj ,

en kiu la intenso de la kontinua kurento produktata Usonaj Lagoj (83°08’U, 42°08’N ).
estas proporcia al la kvadrato de la amplitudo de la detru/i (tr) 1 Perforte malkonstrui: ~i urbon7,
alterna tensio ~ata. ~ilo V Aparato au organo por fortikajojn z; ruurojn z, domojnz; ~i gis la [undo de
indiki la ekziston de elektromagnetaj ondoj: dioda la fundamento7; Hi ~os vian malcastejonx: estas~ilo\ kristala ~ilo: magneto ~ilo. tempo por k tempo por konstruix; kion li ~as.

detektîv/oz. Ano de sekreta polico au privata tio ne rekonstruigasx ; (f ) konsento konstruas,
kaspolicano. ~a. Rilata al ~o(j): ~a romano (kies malpaco ~asz. use ruinigi. 2 (f ) Meti finon abrupt-
intrigo bazigas sur prikrima enketo). ^i. Labori kiel an al io; difekti gis tuta forigo: lia morto ~is ciujn
~o: eu vi ne dungis min por tio , por ~/?AM. KT | niajn projektojn; ~/ la sanon, la trankvilon B ;
spurn. I nian gisnunan barmonion z; tiuj vortoj ~os ciujn

detektor/o = detektilo. j niajn akirojn z; ~ila estas gia potencoz; niaj ~itaj
! esperoj7 ; liaj fortoj est is ~itajL; envia mokodetempr/o = tempero.

deterg/i (tr) Purigi per solvado au suspensiigo ! sukceson ne ~as'7: soldo ne hruas, tamen daman
de la malpurajoj: ~i vundon.^anto. Solvajo, uzala | ~as7 : mi restarigos la ~itajonx. oif aboli ,
por ~i, ekz. lesivo. ekstermi, frakasi , konsumi , renversi, rompi, disbati,

determine ( tr) 1 Precize fiksi ion nccertan , forbalai, forstreki , forvisi, cindrigi, faligi , morligi ,
indikante la limojn. inter kin j tiu io estas entenata: neniigi, nuligi , pereigi, polvigi, ruinigi. —+ Huno,~i la sencon de in vorto, la kaüzon de iu akeidento, j VandaIo. ~0. Ago de ~anto: la ~o de la remparoj;
la distancon inter Luno k Tero , la specon de ; fari ~ojn7. ~a. Rilata al : la ^a povo de la
vegetafoR, la molivojn de ago; ~i la titron de acido, j akvoj. de eksplodajo. ~emo. Brno al ~ado. ^igi.
la entenon je kupro, la puniton de sipirado. fcèf j ïgi ~it.a: tiu profunda piano ~igisz; kia gronda
klasifiki , lokalizi. 2 A Malvastigi la sencamplekson | homo ~igis!z ; la tuta valo k ciuj kampoj ne
de vorto, indikante giajn rilatojn al aliaj vortoj au al j ^ igosx. ne^ebla. Tia, ke oni ne povas gin ~ j ;
la aluditaj cirkonstancoj: la artikolo ~as la ! ne~ebla monumento: la ne^ebleco de la materio.
substantivon: verbo ~ita de adverbo. 1 Ago de veter~igi. Korodigi pro longa restado en la aero,

tiu, kiu ~as. 2 Stato de tio, kio estas ~ita . ~a. Deükaiion/o O Filo de Prometeo, rekreanto de
Rilata al ^o : ~aj mezuroj ; adjektivo j la homa specio.
(esprimanta ne kvaliton, sed ~on, ekz. «mia», «tiu», ! deü teri/o Peza hidrogeno ; simb.: D,
«kelkaj», «ciuj» ktp. us* kvalifika ). ^anto 1 A | alommaso 2. irar deuterono, tritio.
Nombro asociita al kvadrata matrico k égala al la j deuteromicet/oj = mitozosporaj fungoj.
signuma volumeno de la para îelepipedo difinita de i deuteron/o Atornkerno de peza hidrogeno
tiu di. 2 A Vorto au sintagmo, kiu ~as alian vorton | kun atommaso 2. BSP deüterio, tricio.
au sintagmon. ^ismo O Doktrino, laü kiu cio en la j dev/i (+ inf .) 1 Ne povi ne fari ion pro ia
universo, ec la homaj voloj, estas la nepre necesa j materia neceseco, praktika bezono, morala lego au
rezulto de antaüaj kondicoj: la ~ismo estas la bazo j fremda sintrudanta volo: ciu vivanto ~as morn;
ticl same de budhismo, kief de la eiiropa scienco. 1ernolibron oni ~as ne traiegi , sed traierni7: tiun ci
fatalismo. ^isto. Ano de ^isrno. ne~ebla. Ne demandon ~as decidi instruirai homojz; la mebloj
ebliganta ~on: ia nova ne~ebla ero de la materio. estis arangitaj bonorde , kiel ~as estiz; por ciuj
ne~isma S Rilata al komputado, en kiu je iuj I rilatoj intergentaj oni ~as uzi lingvon neutralanz;
punktoj estas pluraj eblaj daürigoj, k oni supozas kiu volas mensogi, ~as bone rnemoriz; teruran
apartan mekanismon por elekti el ili : ne~isma nokton ~is mi traviviz; mi ~as sendi tiun leteron
algoritmo, komputado; elekti valoron ne^isme : antaii rnorgau; kiu ~as, tin povas7: filo ~as obei la

patron: vi. ~as paroli pH laiite : pri gustoj oni disputi
ne ~asL: oni ne ~c/.y havi fro da konfido al si

estigante premondon de tre granda rapido (de 1 gis j mem7: nenian trinkajon el vinberoj li ~as trinki7
8 km/s) kun tre mallongdaura bruo. tsr knali. ~0. ! (estas malpermesite, ke li trinku ian); tial ni neniam
Subita eksplodo. ^igi. Estigi ~on. ~igilo. Parto j ~as (estas malpermesite al ni ) paroli en niaj
de municio, bombo ks , servanta por ~igi la | kongresoj pri aferoj politikaj7: mi ne ~as malatenti
eksplodajon. ^ivo, Kapablo ~ i. anti^anto. j tion7\ se ni ne trovaspli bonan esprimon, tio ne ~as
Substanco, miksita kun alia eksplodema substanco ! nin cagreni7: ili ne ~is Iasi rimarki, ke ili nenion
por malpliigi ties ~ivon: anti^anto estas aldonita | vidas7: eu tiu ci ideo estas aktiva ait pasiva, tion ci
al benzino de eksplodmotoroj.

detrit/o © Mineralo aü fragmento de mineralo, I vin, ke kun mi vi ~as nenion timi7: ni ne ~as miri,
de roko au de fosilio, devenanta el la erozio de ke fia sistemo ne povis trovi amikojn7. jar bezoni ,
kontinento au de malmola parto de v i v u l o k suldi, nepre. RIM. Ce la indikativa preterito, devi
transportita pli-malpli for de gia origina loko: la signifas, ke oni obéis la ~on: mi ~is vin puni (k mi

ne~ismo. vs* respurado.
detonaci/i (ntr) ® (pp substanco) Eksplodi

: la sufikso aj tute ne ~as montri al ni7: mi certigas
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vin efektive punis). Por esprimi, ke oni ne obéis la j devanc/i ( tr) Atingi k preteririnte postiasi:~on, oni uzas kondicionalon: mi ~ns vin puni (sed j Cczaro ~is siajn kurierojn : malpermesite ~i!
mi vin ne punas); mi estus ~inta vin puni (sed ne j (autokodo) ; (0 la turbinon ~as la raketo.
punis vin). 2 Trovigi en logike probabla kondico esti j devi/iz (ntr) 1 Delokigi de la normala pozicio au
ia, ion fari k.a.: kiel ravila vi ~as estil7 ; li ~as jam \ direkto ; kompasmontrilo ~as sub influa de
baldaü veni ; se gi ne farigos nun, gi ~as ja iam j magneto; ~inta vertebra. 2 (f ) Deklinigi de la
farigi en estonteco7: postnwrgaü mi ~is konduki | régula konduto: si ^ is de la virta vojo B. i®1

mian Antalion aI la altaroz; tiuj argumentai ~is j deturnigi, devojigi , flankenigi. ~0 1 Nenormala
sajni al tinj homoj tiel same infanaj kiel al ni nun j delokigo: stomaka, spina ~o: ~o disde politika
sajnas iliaj tiamaj kontraüparolojz; prezentu al vi j linio , disde soda norma. 2 X ^ Diferenco inter la
kiel tiuj arboj ~is brili en la suna lumoz\ li ~is j direkto de la magneta poluso k la direkto montrata
koleri, car li neniam skribas al mi de post tiam. ~0. | de magneta kompaso, influata de la sipa au aviadila
Farotajo necesa pro lego, moralo au konveno: havi , ] fermaso. 3 Grado de mistrafo de pafajo. cw
senti (a ~on...-i7; la altaro de la ~o ordonanta7: j ekarto. 4 Î& Diferenco en iu loko inter la direkto de
mi volus tujplenumi mian ~on z\ oni parolas pli ofte j la vento, feorie deduktebla el la aerprema distribue,
pri siaj rajtoj, ol pri siaj ~oj: la unua ~o de la j k la vera direkto de la vento, influata de la forto de
homo estas ne malutiU la aliajn homojn; mi konas ! la Tera rotacio. 5 *4. La diferenco inter valoro k ia
mian ~on a! mia estro. csj tasko, suldo, neceso. ~a. “ mezvaloro. 6 V ( pp ondo) Deflankigo for de la
Rilata al ~o: ~a afero. ^igi Fari , ke iu ~u: si centra frekvenco dum frekvenca au faza modulado.

igis sin mangi en la kitirejo7: marcandado aceti
ne ~igasz\ la scienco ^igis la natural , ke gi
montru siajn limojnz; tiuj ~igas vin cirkumcidigiN;
de neniu ^igata, la lingvo pola akceptis akcentonz
(regulan); la ~igata senlaboreco7-; nun mi estas
~igata subteni la vivon de mia familio per tre mal- Î ( pp aro da nombroj au stokasta variablo) La
bone pagata kuracado de malriùaj malsanuloj 7; mi j nenegativa kvadrata radiko de la varianco. ~igi.
estis r^igita preni la finigojn «e» k «it »7 : tiam ni | Fari , ke io ~u: stoneto ~igis la radon,

estis ~igitaj rompi dun intertraktadon7 : sed pri unu j deviaci/o - devio. ^ismo & Persona opinio au
el tiaj rimedoj mi bedaurinde estas ~igita paroli7. i konduto, deflankiganta disde la politika linio de~igo. Neceso fari ion: ne povi eviti la ~igon pagi; | bolsevisma partie, itsrfrakcio,lierezo, skismo.
netolerehla ~igo. ~ î ga. Postulata de la legoj, ! deviz/o 1 Mallonga frazo, akompananta
moralo au konveneco: la novaj formoj estu rigard- ! blazonan insignon. 2 Mallonga frazo, montranta
ataj ne kiel ~igaj, sed kiel mtr permesatajz; la cefa j principon de konduto, adoptitan kiel distingilon de
por ciuj homoj ~iga principo7: ~igaj por li diroj de j privata persono, firmo, korporacio: «libereco,
Dio7, ^ontigi (Sin). Ligi (sin) per promeso, ke oni ! ega / eco, frateco » estas la de la franca
~e faros: li timis ~ontigi sin a! pagado de grandaj j Respubliko; «unu hornaro, unu lingvo» estas bêla E-
snmoj7. ^libera. Havanta nenian apartan ~on. I a la de la ideaj E-istojz; ilia amata ~o
^oligi (tr) = ~ontigi. ^oligo: societaj. diplomatiaj | estis: «cio sur sian gustan lokon»7. 3 £ Kambio aü

oligoj. ~oscia. Konscia pri ~o: al ciu clio j ceko en fremda valuto, pagebla ce difinita loko
~oscie apartan faris li saluton K. el^igi. Akiri de 1 eksterlande k negocata en borso.
iu per trudo: el~igi de iu konsenton. kontratwa. ! devoni/o ® 1 La kvara période de paleozoiko.
Kontraua al la ~o. uiv maUojala. Iaü~a. Konforma I 2 La responda sistemo.
al la ~o. mal^igi. Fari , ke iu ne ~u. ne~iga. Ne I devot/a 0 Sindoneme pia. ~ajoj1 Kultobjektoj
prezentanta ~on; lasanta eblon de rifuzo: ne^iga | (rozario, kultaj bildoj ktp). 2 Tuto de la pregoj k
kurso , pago, abono , partopreno. IRT laüvola. ! adoragoj: fari naiitagajn ~ajojn. ~eco. Enpensema
preter/^a. Prezentanta pli ol la gtisla ~o. sen^igi, ; adorfervoro. ^ulo. Fervore (eventuale fanatike) pia
Pennesi al iu ne fari ; depreni de iu la ~on fari ion: j persono.
sen~igi lernanton ceesti la gimnastikan kurson ; j dezajn/o © Forme k aspekto de artefarita
sen~iga mendo de specimeno. sin ~ ig(ad )o. ! objekto, kutime utileca k industrie produktata
Altrudo al si mem de ioma modereco en deziroj au | (automobile), meblo, trancilo ks), kiu estu funkei-
bezonoj : la sin~igo estas la komenco de la | taüga k havu estetikan valoron : (tr) Projekti la
gentileco k ec de la moralo. cedo^o ûû Lega j formon k aspekton de tia farota objekto. ~istO.
preskribo, ke veturilo, alvenanta en vojkrueigon, | Artisto, kiu kreas belajn k raciajn formojn de kutime
~as Iasi pasi antau si veturilojn, kiuj venus de alia j industrie produktotaj objektoj. vsrfasoni, projekti.
difinita direkto au de alia vojspeco. csr prioritato. j dezert/o 1 m Regiono, karaktei izata de
kompenso^o Laulega ~o kompensi damagon ! preskaü absoiuta sekeco, tre malabunda vegetajaro
au perdon, kiun oni ka ü zis al alia persono. | k tre maldensa logantaro de nomadoj: Sahara estas
servo^o = servitudo. trud^igi, Perforte ~igi iun la p/ej granda en la mondo; la ~o de Gobi,

oazo. 2 n Stepo: permesu, ke Mia popolo iru kfaru
devaiut/o £ Redukto, laü registara dekreto, de ! al Mi feston en la x; venis Johano la Baptisto,

la oficiala valoro de la propra valuto je difinita j predikante en la de Judujo N. 3 Senhoma,
procento. ir^f- deflacio, valuto. (tr) Apliki ~on. ; senviva loko: mi faros el viaj urboj ~onx: (0 dia

kvariia ~o -4. (pp aro da nombroj) Duono de la
diferenco inter la tria k la unua kvariloj. meza ~0
*4. (pp aro da nombroj) La aritmetika mezvaloro de
la absoiuta valoro de la ~oj, kutime kalkulita el la
aritmetika mezvaloro au la duilo. norma .4.

fari ion: havipovon de trud^igo.
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voco longe restas voco krianta en la ~o7 (senrezulte
penanta konvinki). ~a 1 Havanta ta ecojn de ~o:
~a regiono ; la tcro estis senforma k ~a x. 2
Nelogata , senhoma : insulo ; la strato estis
preskaü ~a; (f) animo je amo. ~ano. Nomado
loganta en ~o.~eco. Stato de io ~a: la tero ricev-
os kontentigon dum la tuta tempo de sia ~eco x ; stir
la flugiloj de la sanktejo estos abomeninda ~ecox.
Mgi. Fari ~on el io, forigante la homojn k la ter-
kutturon : mi ~igos vian landonx; ~igitaj k senhom-
igitaj lokojx ; donu semon, por ke ni vivu k la tero ne~igux. ~igo Sangigo de regiono al ~o: ~igo de
parto de N Afriko pro tropastigo. /̂ ulo. Piulo,
vivanta ce ta rando de ~o, por eviti la tentojn k
dedici sin a! meditado. KT anakoreto, ermito.
brul~igi . Detrui per fajro ciujn domojn, vegetajojn
ktp, kiuj ebligas homvivadon: la Rusoj brul~igis
sian landon antau la germanaj invadantoj.

Dezider/o. Vira nomo.
dezir/i (tr) 1 Konscie emi al io, aspiri posedon

au guon de io: ne la edzinon de via proksim-
ulox ; ne liajn bongustajn rnangojnx ; kion vi
povas pli ~i? z; animo aI paradizo ~as, sed pekoj
retiras2; tien okuloj iras, kien la koro ~as7 ;
ripozi, legi, kuri ; kiu bati ~as, trovas bastonon7 ;
kiom la koro ~asz; kiu ne akiras, kiatn li povas, tin
poste ~as, sed jam ne retrovas 7 ; ricevi sian~atajon7. csr ambicii , avidi , bezoni , sopiri. —
bruli, envii, soifi. 2 Voli atingi , ricevi : Hi ~as aliajn
reformojn7; cu vi ~as, ke la prezidantoj estu nepre
diversnaciaj?7 ; ~u, ne —ordon estas, iru!7; la
alproksimigo de momenta tre ^ata k terura7 ; la
viroj estas pli ~ataj , kiam la afero koncernas
instruadon7 ; estus ~ate, ke ia instruista soeieto
prenu en siajn nianojn ta sorton de /’ lingvoz;
(gentilforme) mi ~as iom pli da kafo; ciu ~anto
rajtas partopreni. 1 Ago de ~anto: de in
pri io; volo k ~o legojn ne konasz; plenumila ~o7 ;
tio estas ne mia pia ~o ( iluzio) , sed tion plene
certigas al ni simple logikoz; bruta volupta ~oz ;
sub la svelantaj roboj rampas nia w; havi la ~on
veniz. 2 Io ~ata: la de virtuloj estas nur bonox ; i

cion, kion mi skribas al vi , valu rigardi nur kiel j
mian opinion, sed ne kiel mian ~onz. /vegî. Senti
pasian ~on: ne ~egu en via koro sian beleçon x;
cio,kio estas en la mondo, la ~ego de la karno k la
~ego de la okulojH . /vinda. Inda je ~o : ~\nda
belulino ; interkonsento estus senlime ~inda ;
okazoj, kiam estas ~inde fari diferenconz; estus
~inde, ke vi ceestu. ek^O. Subita (eventuate rapide
forpasanta) ~o: la ek~oj de gravedulino. borwo.
~o de felico por iu: kun koraj salutoj k ciuj bon~oj
al la nova jarofz; esprimi al iu siajn bon^ojn.

(Ddi/ ® Pref. , montranta, ke substanco estas
karakterizata de, au konsistas el , du samaj atomoj,
funkcioj, molekuloj ks: sulfura ~oksido ; ~klor-
benzeno, ~mero. EST mono/ , bil , du/ , tri/ , oligo!,
poli/ , et/ .

©di/O 1 0 Superhoma estajo, kultata de homoj
pro siaj supematuraj povoj super homaro k mondo :
la ~o de l' cielo (Jupitero), de /' maro (Neptuno), de k hiperglukozemio; gi rezultas el metabola perturbo
la milito ( Marso), de la amo ( Amoro), de 1’ vino i pro manko de insulino. akva ~0. ~o kun intensa

(Bakho); la ~oj de hinduismo; la de la Turkojz;
falsa ~o2; neniu scias tiom multe da historioj, kiel
la ~o de dormo7 ; Fenicio, kie la vivgojo saümis en
la templo de la ~ojz; je /’ nomo de la ~oj! ; kontraü
kalunmio ne povas batali ec ~<?z; (f) fari el mono
sian ~on ( —* bovido ). — feo, idolo. 2 ( f ) Tre
admirata, amata au influanta persono: Napoleono
estis lia ~o. (D)̂ O 1 0 Plej supera, perfekta,
eterna k ciopova estajo, adorata kiel kreinto k
gvidanto de la universo : mi estas la ~o de via
patro, la de Abraham, la ~o de Isaak k la ~o de
Jakob2; la Filo de (Jesuo); la Patro, la
Fi/o k la Sankîa Spirito (ij* la Triunuo); mi atestas,
ke estas nenia ~o krom Alaho, k Mahomelo estas
lia profeto; kristanoj, hebreoj au mahometanoj, ni
ciuj de estas filoj7 ; forte sidas, kiu ~on fidasz;

~c> dont s, r^o prenis7 ; sengardemari ~o gardasz;
vivi kiel ce la brusto de ~oz;

min gardu!7 ; la beno de ~o estu sur gi!7 ; savu
nin ~o!7; dank’ al ~o!7; ho kion vifaras? z;
per, pro, kun ~o!7 ; ~o mia!7. ier Alaho, Javeo,
Ahura-Mazdo. — ~ favoro, ^patrino. 2 <t> Principe
de ekzistado, unueco k komprenebleco de la
universo ; laü Aristotelo, la unua kaüzo k la
senmova movanto-demiurgo. 3 IMü Estajo elpensita
de la homa imago, por klarigi al si la ekziston de la
mondo. nsr ateismo, teogonio, teologio. -4 diablo,
providenco, sankta.
/va 1 Ri lata al ~o au (D)~o: bonjaro, krimo,
altaro; la ~a j potencoj; la ( D )^a volo plenumigu!.
2 Superega, bonega: havi ~an vocon, ~an belecon,
r̂ an plezuron. /vajo 1 Supernatura estajo, de
malpli alta rango ol ~o: la arbaraj, maraj, subteraj
~ajoj. 2 (f ) lu adorata, admirata : mia animo ne
Havas spacon por du ~ajojz (amatoj). ^aro z. Tuto
de la 'voj en difinita religio. SIN. panteono 1. ~eco.
Eco, esenco de ~o au (D)~o: Cezaro pridubis la
r^econ de la romaj kultobjektoj ; traktato pri la
~eco de Jesuo. /vjgi 1 Fari iun ~o; rneti inter la
~ojn: la antikvuloj ~igis la heroojn. apoteozô.
2 Levi super ciuj samspecaj; adori , admiregi : li
~igis sian patrinon ; (f) ~igi la vengon. /vino 1 Ina
~o : la ~ino de 1’ cielo (Junono) , de Infero
( Prozerpino) , de la amo ( Venuso), de la sago
(Minervo), de la caso (Diano); la ~ino / star mal
supreniris en la inferon. 2 (f) Virino adorata : eu
dum la irado al mia domo vi trovis tiun ian novan
~inon, kiu fiel vin ravis?7 ; ili estas la ~inoj de mia
koro k vivo7, /vina. Rilata al ~ino: (f) ~ina pozo,
pasmaniero. /vismo O Kredo en la ekzisto de unu
'vo, ekskluzive de ia ajn revelacio. teismo.
/visto. Ano de la natura religio. eæ homaranismo.
duori'vo. Ido de ~o k homino, au inverse; ~igita
homo (ekz. Herkulo) . kontrau^a. Malpia ,
sakrilegia. sen/va. Ne kredanta je la ekzisto de ~oj
aü (D)̂ o. sen/vulo. Sen~a homo, fâ? ateisto.

diabet20 H 1 Kn de pluraj malsanoj, karakteriz-

ataj precipe de la pliigo de maisato k soifo k de
troigo de la urinado. 2 Sukera ~o. sukera ~o.
Plejofte renkontata ô, karakterizata de glukozurio

volu, ke (—]/ z;r^Q
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soifo k urinado (gis 20 litroj tage), pro hipofiza
perturbe.

diab!/o 1 (iufoje maj.) Piej alta spirito de
malbono, ribelinto kontra ü Dio k tentante de
homaro: la antikva serpento, kin estas la ( D )~o k
Satano N; Jesno estis kondukita en la dezerton. por
esti tentata de la al Dio placit.sed sur ~on ne
kracu! v\ ne voku ~on, car li povas open z;
prenu!z; aI la ~o la suboficiredzinon!z (ne genu
min per si!), KM Ibliso. 2 ( en pii modernaj tempoj)
Ciu el la ribelintaj angei'oj. mokmalica spirito k
inféra turmentanto (demono 2. sed ofte kun ridinda
nuanco): sur la rok ' grimacis ~c? / kornaj kun
grandego skit rgoz: doneit ~oj , sed ne en mia
arharo!7: cirkaii sanktuloj ~oj vagas7 ; kolera kiel
cento da ~oj / \ aI mil oj ' z; re ciitj ~oj de la
infero! 1. 3 (f) Malvina, tro petolema persono: li
estas vera kun la virinoj! B. 1 De ^o,
havanta ecojn de ^o: la ~a regno: ~a kulto. 2 Inda
je ~o: ^ a ruzo. leaptilo, malico ; ~a cirklo
(situacio, en kiu la solvo de problemo postulas, ke
la origina problemo estu jam solvita ). SIN. magia
rondo. 3 (f) Grandefekta ; eksterordinare frapanta:
kia r^a kaptanto de koroj/ z; veni en kaleso.alru/igi
en ~a manieroz; Ida peiohdo!. ~e 1 Bn ~a
maniero: ~r trompi. 2 Ekkrio, esprimanta malbon-
an surprizon au koleran mulkontenton : ~e! mi
forgesis la monujon!. KM damne , fek!. ~ajo. Ago
inda je ~o : fari ~ajojn hejme, sanklajojn oficeje.
^eco. Naturo de ~o. /veto. Malgranda, kornika
~o. /vjdo. Homo tie! malica, ke oni kredus lin ido
de ~o. 'vino, ina ~o: sep <^oj k mut ~ino batu aI
vi la dentojn!z. KM sitkubo. furio, ntegero.

diabol/o 1 4 Ludilo konsistanta el bobeno, kiun
oni turnadas, jetas supren k rekaptas per snuro,
ha vanta ten i Ion ce ciu eksti emo. 2 Paro de
kuplataj radoj de la subekipaj'o de aviadilo.

diadem1o 1 (en la antikvaj tempoj) Ornama
kapobendo, irisigno de alta range, plejofte rega. 2
Larga rubando lenanta la harojn de virino, ofte
ornamita per juveloj: kun cifono sur la kapo, kie
antaü nelonge sidis 7\

diafan2a. Trairebla per lumradioj, sed ne travid-
ebla: ~a muslino, porcelatw, ira la ~a blankeco de.
sia vizago montrigis flavaj sirioj : floraj staris en
brilanlaj, ~aj vazojz; paperaj lanternoj radiis kiel
~aj tulipoj: ~aj manetoj. ~eco. Eco de io ~a.
'voskopio f Procedo por esplori iujn korpopartojn
(sinusoj. lestikoj, sklerotoj ks), ~igante il in per
transiumigado. mal/v- a. Ne tralasanla la lum-
radiojn : mal~a ekrano, stofo : la mal~eco de la
profundaj akvomasoj. — opaka.

diafiz/o ¥ (diaphysis) Tubforma me/.a pano de
longaj ostoj, inter la epifizoj. u3f‘ apofizo.

diafragm10 1 ¥ (M. diaphragma ) Muskolo.
apartiganta la torakan disde la abdomena kavo; gia
kuntirigo estigas plivolumenigon de la brustokesto,
k sekve enspiron : la ~o intervenas okaze de rido.
singulto, / uso k terno\ havi fikleblan ~onz (facile
ridi ). 2 Elasta membrano el plasto au kaucuko,
antikoncipe almetebla sur la utera cerviko por
malhelpi la trapason de la spermatozooj. 3

Membrano, kiu dividas kavajon en du kamerojn. 4
Metala plateto. kun aperturo (ofte

algustigebla) en la centro, kiun oni intermetas en la
vojon de lumfasko, por limigi gin : cilindra, kupola,
lurnebla irisa ~o (~o, kiu estas algustigebla
kiel la iriso de okulo). 5 0 ) Membrano 2. KM
laulparolilo 2. 6 (en la tekniko de katodradioj)
Aperturo, kiu povas esti reguligata tiel, ke gi
limigas la faskon de la uzataj radioj. ~ i (ntr)
Pümalvastigi la aperluron de ~o,

!

diafragmo. irisa ~o.

diagenez/o © Aro de procezoj ( biokemiaj,
kemiaj k fizikaj ), per kiuj sedimento transformigas
al petro. BSF pelrigo, metamorfismo.

diagnostik/oz = diagnoziko.
diagnoz1o 1 f Identigo dc malsano per espioro

de la simptornoj prezentataj dc paciento, per ties
deklaroj kip: met! ~onl. 2 ti Priskriba resumo
de la karukterizajoj de sistematika unuo: specia ~o,
genra ~o. 3 4 Resume de la faktoj, fiksilaj en la
analizo, kompare al la bildo de la vetersituacio: el
~o estigas prognozo. ~i (tr) f Rekoni malsanon ce
paciento lau giaj simptornoj. /visto. Specialisto pri

] . /viko. Parto de la medicino, pri la metodoj de
/vo. serO'vo. ~o de diversaj infektaj malsanoj per
reserco, en la sero de la paciento, de specifa
antigeno de la infekta aganto.

diagonal1o 1 A Strcko, kiu ligas du nenajbarajn
verticojn de plurlatero. 2 4 Ciu vico de la
samkoloraj celoj sur saktabulo. --va. Rilata al ~o.
KM transversa, kver.

diagram/o A Cî rafikajo au skemo, kiu helpas
klarigi fenomenon au strukturon: ^ polena
(grafikajo prezentanta la tempajn variadojn de
d i versaspeciaj polenoj); flora ~o (skema desegno
de la strukluro de floro). piramido 3. formula.
<vo de nesargita laborado 4 ~o au kurbo, kiu
montras la kondulon de masino, transformilo au
aparalo, kiam gi ne sorbas au eldonas utiIan
povumon. ~o de kurtcirkvito 4 ~o aü kurbo,
kiu montras la kondulon de masino au aparato, kies
vostaj klemoj estas kurtkonektitaj. faZ'vo ® ~o,
montranta la stabiiajn fazojn k faztransirojn de iu
substance kiel funkeiojn de la termodinamikaj
variabloj ekz. premo ( P), volumeno ( V ) k
temperaturo (T ), nivel^o V ~o, montranta la
variadon de la niveloj (de tensio, kurentintenso,
povumo) laulonge de transsenda sistemo, ekz.
konduktolineo.

diakil/o dZ, Plastro el aglutina substanco, litargo.
oiivoleo k akvo sur linajo.

diakiaz/o © Rezulto de rompigo de petromaso
au de tavol(ar)o sen relativa movigo de la disigitaj
partoj. VM faiilto.

!
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diakon10 ft 1 (en la frua eklezio) Disciplo, I stono: la kolon de la botelo oni distrancis per ~o7-;
komisiita al helpado de malriculoj k malsanuloj: | ne cio brilanta estas ~oz ; perloj k ~oj 7-. R5r
~oj (levas esti seriozaj, ne tro amantaj vinon, edzoj j brilianto, gemo, grafito. ~3 1 El ~o. 2 Brila, kiel
de po unu edzinoN . 2 (en katolika eklezio) j ~o: ~aj rosaj gutoj. ( tr) Ornami per ~oj, au
Ricevinto de la baza ordina sakramento, antaüsîupo j ~obrilaj eroj: ~ita herbejo. ^istO. Tajlisto au
de la sacerdota ordino. 3 (en Protestantaj eklezioj) | vendisto de ~oj.
Oficisto, komisiita pri la neliturgiaj aferoj de la
eklezio. ~eco. Titolo k funkcio de ~o. îno. ïna | simetricentro) Snuro tra la simetricentro: kelkaj
~o /, 3 : Febe , kiu estas ~ino en la eklezio de I bavas 30 centimetrojn en la <̂ >o7. 2 La longo de
KenkreaN. arkî o, cef~o. En Mezepoko, help- j 7.3 (pp aro en metrika spaco) La supremo de la

distanco inter du punktoj de la aro. ~a 1 Rilata al
diakrit/a 1 A Servant» por distingi: ~aj s.ignoj. j ~o. 2 (0 Plena, nepra: ~a opozicio, diferenco (kiel

us3 supersigno, cedilo, tildo. 2 = patognomonia.
diakron/a. Temanta pri la historia evoluo: A ; opinioj. duorwo = radiuso /.

Dian/o O Latina diino de la caso, casteco k
dialef/o <§> En metriko, paüzo inter la f îna vokalo ! Luno: postulas servon la plej castan7-. ®ar

Artemiso, Seleno.
dialekt o. Jdiomo, konsiderata kiel unu el la I diant 2o CL ( Dianthus el kariofilacoj) de

formoj de difinita lingvo: ni devas gardi la lingvon j plantoj — du - k plur-jaraj herboj k arbustetoj —,
de pereiga disfalo je diversaj ~oj'L\ la simpla de j kies unuopaj au arigintaj floroj havas 5-sepalan ,
la ordinara vivo7 , es* idiomo, jargono, slango. | lubforman kalikon. kromkalikon el 2 au pli ol 2
~Ologo. Specialisto pri ~oJogio. -̂ ologio. j brakteoj k korolon el 5 grandaj, liberaj, ol'te
Esploro de la ~oj de difinita lingvo. dîs^igi (pp j okulfrape koloraj petaloj; c. 300 sp-oj precipe el

Eü ropo k Azio, multaj garderie kultivataj, i .a. la
jenaj plurjaraj herboj: barba ( D. barbatus), el
Eüropaj montaroj. Cinia ( D . chinensis), el
Cinio, kun multaj kf-oj. pluma (D. plumarius)
el C Eüropo. vw si/eno. kariofil'vo ( D. caryophyl-
lus ) , el Mediteranca Eü ropo, jam de jarcentoj
kultivata kiel multaj kf-oj kun spice odoraj, plenaj
floroj de diversaj koloroj.

diapa üz/o b Portempa (de kelkaj semajnoj gis
kelkaj jaroj) malpliigo au ceso de la disvolvigo ce
iuj insektoj, kiu ne dependas nur de mediaj faktoroj.
»ar kvieco, torporo , vintrodormado.

diapazort2o } 1 Kompleta serio de tonoj laü iu
ajn sistemo. 2 Okto, konsiderata kiel kompleta aro
de gamtonoj : modernema muziko bazigas sur
dekdulona ~o.3 (evi) = agordoforko, agordotubo.

dlapedez/o c/ Migrado de la leü kocitoj, tra la
parietoj de la kapiJaroj, al la apudaj kunigaj histoj.

diapozitiv/o ":k Pozitiva fotografia kopio sur
travidebla materialo. KS* lumbildo.

d îapsid/oj b SubkJaso (Diapsida ) de replilioj
kun dufeneslra kranio; escepte de la testuduloj, la
nun vivantaj replilioj apartenas al la ~oj.

c

diametr 1o A 1 (pp kurbo au surfaco kun

anto de episkopo. cefvikario, prelate.
: tin inter la du kontraüaj finoj de ~o); ~e kontraüaj

fonetiko, gramatiko. use sinkrona.

de vorto k la komenca de la sekva. — sinalefo.

lingvo) Evolui al diversaj ~oj: la latino, dis~iginte.
naskis la latinidajn lingvojn.

dialektik20 1 O Arto esplori la verecon de
opinioj, k provi difini la veron per meloda rezonado
k diskutado; tin metodo, konata de la helenaj
filozofoj, estis renovigita de Hegelo: bavas ni
malsancon, car ni ne esploris cittn cirkonstancon,
kiel ci azeno sen ~o K. 2 Ëü Teorio. prenita ce
Hegelo k uzata de Markso k lia skolo por klasifiki la
historiajn faktojn k por klarigi la evoluon de la realo,
rigardata kiel unuigo k batalado de kontra üstarantoj,
k konstanta transiro de iu difinita ekvilibro, nomafa
tezo. al rompigo de ekvilibro, nomata antitezo, gis
starigas nova ekvilibro, nomata sintezo.

dialipetal/oj 4* Liberpetaluloj. rcæ* gamopetaloj,
apetaloj.

dializ/i (tr) ® Aparligi solvitajn substancojn ,
uzante la diferencon de ilia pénétra rapideco tra
membrano. 1 Ago ^i. rcâf * osmozo. 2 Y Per~a
purigo de la sango. SIN . sango~o. ^ilo. Aparato
por ~i. sango~o. ~o 2.

dialog10 1 Interparolo infer du personoj,
instancoj ks: inter ili komencigas la sekvanta ~o7\
2 Intersango de opinioj: ~o inter registaroj. 3 Ah
Verko en formo de ~o: la ~oj de Platono.
konversacio, diskuto. — monologo. (ntr) (pp pri
du personoj ks) fnterparoli. ^a S V Rilata al du-
direkta elektronika sistemo de komunikado (ekz. j b jj
telefono, kabla televido au komputilo), kiu koncern- j y j
as la ordonojn (ekz. por informoj au komercajoj) au j ( j
respondojn (ekz. en opinisondo) de uzanto: ~a ;|If ^televido.~isto rfX Verkisto de filmaj ~oj.

diamagnet/a D (pp substanco) Produktanta j W 1 B
induktitan magnetan kampon kontra üdirektan al : Jgj [f d X^J '

2
ekstera magneta kampo. B®* paramagneta. ^ismo. j
La aro de fenomenoj rilataj al ~aj substancoj. i 1) dianto (kariofil~o; sovaga formo) : a) tigo; b)

diamant/o ® Mineralo el pura karbono, j folio ; c) floro ; c) kaliko; d) kromkaliko. C. 2)
kristaliginta laü la kuba sistemo, ege dura, tre brila, j diatomeo : diversaj sp-oj de ~oj. Laü SCHUTT
travidebla, sen- aü divers-kolora. uzata kiel juvel - ‘ (1896) k DéFI.AMDRë (1954) .

1 W 1% ii %.

\
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diare/o f Oftaj k likvaj fekoj. fcr lakso.
diartr/o = movebla artiko.
diaskop/o. Projekciaparato por diapozitivoj.
diaspor/o 1 Î Disigo de la hebrea kredkomun-

umo tra landoj logataj de alireligiuloj. 2 I Tia
disigo pp kiu ajn nacio. gento au komunurno, k ss la
tiel disiginta komunurno: ta armeno , cina (f) la
esperantista ~o. — ekzilo. SIN. dispelitaro.

diastaz/o (ark.) 1 = amelazo; 2 = enzimo.
diastol/o $ f Kora dekontrahigo: atria ,

vcntrikla ~o. ns* sistolo.
diastrofism/o © Tektonismo. RIM.: Oni nepre

ne uzu tiun vorton en la seneo de katastrofismo.
diaterm/a Tralasanta la varmon.

i Dia Komedio estas poemo alegoria k ~a. uâ"

! didaktiko.
didelf /o b G. (Didelphis) de malgrandaj

Amerikaj arbogrimpaj mamuloj el la ordo de
marsupiuloj. o®3 oposumo. ~edoj. Fam. (Didelphi-
dae ) de Amerikaj mamuloj el la ordo de marsupi-
uloj, kun vosto pli-malpli senhara k prenpova, k kun
polekso de la antaüaj piedoj senunga k kontraümet-

! ebla al la aliaj lïngroj.
Diderot/o. Franca eseisto, verkisto k filozofo,

cefredaktoro de la «Enciklopedio» ( D. Oiderat,
1713-1784).

| didim/oz <R) Kn de prazcodimo k neodimo
(antaüe ne disigitaj).

diatermi/o f Termoterapio, uzanta la varmon Didon/O z c?o Legenda regino de Kartago,
produktitan de altatensia kurento, kiu trapasas la amantino de Eneo.
organismon. usr arsonvalizi.

diatez/o If 1 Tuto de la afekcioj samtempe aü
sinsekve trafantaj unu saman pacienton, k supozataj
samspecaj: artritisma, skrofola ~o. 2 General»
dispozicio esti trafata de difinita malsano, au grupo
de malsanoj.

diatome/oj <4 Filumo ( Bacillariophyta) de dierez/o A 1 Dusilabiga prononco de diftongo:
mikroskopaj, unucelaj au koloniformantaj algoj. ofte la franc!ingvanoj elparolas la vorton «au».
kies celmuro surhavas du silicajn, ofte rice ornam- 2 = tremao. ~i (tr) Elparoli ^e du vokalojn.
ajn valvojn, kiuj intermovigas k konsistigas mov - dies/o 1 } Kromsigno (|), duondute altiganta la
organeton; c. 10 000 sp-oj el c. 2 000 g-oj, dole- k tonon: A ~a. K®" bemolo, naturigilo. 2 S Komput-
sal-akvaj; post la mono de la celo, la valvoj bone ila signo (#) kun diversaj uzoj: askia du~0 Jl
konservigas k amase konsistigas diatomiton (ilustr- Kromsigno (j||aü ..v), altiganta la tonon je plenduto:
ajo sur la antaüa p. ). ~a tero © Diatomito. en tempera gamo A du~a sonas kiel B natura.

diatomit/o © Sedimenta, silica petro, diet1 o f Nutromanie.ro, obeanta difinitan regul-
konsistanta tute au precipe el valvoj de diatomeoj. aron : akva, lakta, vegetara, vianda absoluta

r^o (plena fasto); mi ekkonis gian pli grandon indon
diaton/a } (pp gamo) Konsistanta el la naturaj en kornparo kun la miksita7. ~iko. Scienco pri

la ~oj, k ilia terapia efiko. (̂ ik)isto. Specialisto
pri la diversaj ~oj. ~ u!o. Paciento, kiu sekvas

Dieg/o. Hispana vira nomo. SIN. Jakobo.
dielektrik/o Materia medio, en kiu elektra

kampo povas ekzisti en staranta stato: ~a konstanto
(SIN. elektra permitivo). ^metro 4 Aparato por
mezuri la proprecojn de ~o.

dien/o Vd -en/ <D.

SIN. kiselguro, diatomea tero.

tonpj de la tonalo. kromata.
diazo/ = diazoto (Vd azoto).
diazometan/o = diazotmetano (Vd azoto).
diazoni/o © Organika salo kun generala i Diet/o i Nomo de parlamento a ü politika

formulo R-N-N4 X', en kiu R estas organika radiko j kunveno en kelkaj Europaj landoj.
k X anjono: aromataj ~oj estas generale sufice j dlfekt/i ( tr) 1 Fari ion neuzebla, ne taüga,
stabilaj k uzataj en organika sintezado. K-r diazotato I senvalora per fizika mistraktado: se iu ~os kampon
( Vd azoto). ~igi. Reakciigi aminon (cefe aromatan) i aü vinberejon, lasante sian bruion ~i vazon,
kun nirrita acido por produkti ~on. SIN. diazoti. | mehlon, masinon\ ~ita horlogo; unu ovo malbona

diboc/ i ( ntr ) Malmodere mangi, trinki, j tutan mangon ~asz\ urtikon frosto ne ~asz\ klor-
seksumi: petolu, ~u, sed poste sorton ne riprocu7. j ida acido ~as metalojn: unu malamiko pli ~as ol
c3r' orgio , guego, volupti . — karnavalo. ~o. j cent amikoj protektas7. ose alteracii , korodi , dis-
Konduto de ~anto. ^a. Rilata al ~o: vivo7. vsr | solvi. efloreski. 2 Fari, ke membro, organo ne
malcasta, senbrida, libervivulo. âjoj. Ekscesoj en j plu funkeiu sane: kiu fro alten rigardon direktas, tiu
la mangaj au amoraj plezuroj. îgi. Fari , ke iu ~u. j tre baldaü okulojn ~asz\ se iu batos okulon de sia
~ulo. Tiu, kiu kutime ~as. for*v» i (tr), tra~i (tr) ] sklavo k ~os gin (... ] x ; gi ~is al si unu el siajflug-
Perdi en ~o: li for~is cion gis la lasta cemizoz. | iloj per dornarbetajoz\ al si la brakon, la fingr-

; ojnz\ ~ita brutox. næ* kripligi , vundi. 3 (f) Meti en
did/o b Sp. (Raphus cucculatus ) de granda, dika | malbonan staton, malplivalorigi, malbonigi: ~/ ies

ne flugkapabla birdo, ci la ordo de kolomboformaj, ! sanon, funion z, rajlojnz; ~i la virion k honoron de
kiu vivis en Ma üricio k najbaraj insuloj k kiun I virinoL\ ~i sian animonx. damagi, fusi, mal-
ekstermis homoj en la 17a jc. j utili, noci, subfosi.~Q 1 Malplivalorigo au malbon-

didaktik/o. Arto instrui : ~a poemo estas versa ; igo pro mistraktado au akeidento: valoron de
verko, en kiu oni traktas teknikan lemon. Kg’ \ objekto ni ekkonas post ~oz; ciuj floroj sin cirkaüis
pedagogio. ~2a. Rilata au konforma al ~o. k demandis, iu si ne fans al si ian ~onz; la forigo

didaskali/o 1 A7 Klariga noto en gazeto, revuo. de akuzativo estus granda ~o por la fleksebleco,
libro, margene, au sub foto. 2 c?o Aurora klarigo pri | riccco k precizeco de la lingvoz. 2 Stato de io ~ita;
interpretado en dramo. ~a c'p Morale instrua: la ! malperfektajo, senvalorigajo: en ciu objekto

j ~on.

fordrinki, tradandi.
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trovigas ~oz; la ~oj de domo kaduka z; de
natwro ne kovras veluro7 -, mi rekonstruis la mureg-
on k ne restis en gi ~ojx ; lia karaktero havas
grandajn ~ojn\ nenia estu sur gix (viktimo).
es* averio, damago, makulo, gibo. ^ajo. 2.~ebla. Povanta esti ~ita: facile ~ebla aparato,
organo; lia glow estas ne ~eblaz. ^igi. Igi ~ita:
mia pluvombrelo ~igis de la vento\ naivuloj antaü-
enpasas k ~igasx ; per la buso de hipokritulo ~igas
lia proksimulox ; nenie rompigas ait ~igas la
kontinuec.o inter la lingvo malnova k nova 7 .
'vigema. Facile /^iganta ; delikata. for^i. ~ i
objekton, forigante ion de gi: for~/ la angulojn de
meblo. sen~a 1 Ne ~ita: si havas gin (la floron)
tute sen~az. 2 Rite pura: jaragaj safidoj sen~ajK.— netusita, virga. bat^i. ~i, debatante: ciun
herbon de la kampo battis la hajlox. brul~i. ~i
per brul(ig)o: brul~i littukojn per cigaredo, kukon
en laforno; lifrapis la urtikon je lafolioj k brûlais
al si la manon7\ brul^on pro brul^ot ; ec haro sur
lia kapo ne brul~igisx. izol^O Nenormala
malpliigo de izolrezistanco: terkontakta izol~o
(kaüzanta perdon de kurento al la tero). valvo^o f
Malordigo en la funkciado de la korvalvoj.
mi!it~oj. ^oj kaüzitaj de la milito: kompensi la
milit~ojn.

difenbaki/o G. ( Dieffenbachia el arumacoj)
de tre venenaj, plurjaraj herboj kun fortika tigo 2-
2,5 m alla, cesupre portanta integrajn, verdajn
foliojn ofte flav- au blank-makulajn; c. 20 sp-oj el
tropika Ameriko, pluraj (kiel multaj kf-oj) pote
kultivataj por ornama foliaro.

difeomorf/a A (pp geometria objekto) Tia, ke
ekzistas ~io inter la objekto k alia donita objekto.~0. La eco esti ~a. ^io. Bijekcio, kiu estas
senfine kontinue derivebla same kiel gia inverso,

/via. Rilata al ~io; estanta ~io.
diferenc/i (ntr) Prezenti malsamajn ecojn

rilate al alia samspeca afero: ili forte ~as inter si
per la sago7; ili povas ankaü de miaj refonnoj
nur en kelkaj detaloj7 ; ankaü per la akcento multaj
lingvoj ~as de nia lingvoz; suh tero sklavo k
sinjoro ne ~as per valoro7 ; kapoj ^as , kranioj
égalas 7. devii , divergi , kontrasti , varii ,
distingigi. —+ abismo, fendo, maro. ~0 1 Eco, per
kiu objekto au persono ne estas identa, simila je
alia: en la ekzemploj, kiujn vi citis, la inter
akuzativo k nominativo ne estas granda7 ; ont devas
fari ~on (distingi ) inter ambaü okazoj7 -, la ~o
konsistas en tio, ke [ ]z; inter sinonimoj la uzado
ordinare enmetas ian ~on\ en de7 (kontraste
kun); tio faras grandan >̂ on (mi revizios mian
opinion); kia estas la ~o inter distança,
nuanco. malkonsento. 2 A a) (pp du nombroj) La
rezulto de la operacio de subtraho, t.e. la unua
nombro minus la dua. b) (pp du aroj) La aro de ciuj
elementoj en la unua aro, kiuj ne estas elementoj en
la dua. simetria ~o(pp pri du aroj) La aro de ciuj
elementoj, kiuj estas membroj de precize unu el la
aroj. — ekskluda AÜ -funkcio. ~a. Ne tute simila, ne
identa: «du» estas ~a de «tia» per jena nuanco; //
estas tre ~a de sia frato. esc alia , diversa, fremda,

malproksima. ~adO. Ago ~i : la lingvo havas
grandegan rolon en la ~ado de la gentoj7. ~igi.
Evidentigi ~on: personoj, kiuj nepre deziras ~igi
la francajn «instruire» k «enseigner» z\ la historio
tiam ne silentos, sed ~igos inter la laborintoj k
atendintoj7’, ~igi ion de7 , disde io. distingi ,
malkonfuzi. ~igo. Ago, per kiu oni ~igas: starigi
~igon laü la rasoj, la religioj. diskriminacio.~igi ÿ © Igi évoluante: embriaj celoj ~igas al
histoj k organoj; magmo ~igas al laükemie k
-minérale ~aj partoj -, magma, cela, hista ~igo. «S"

segregacio. sen~a. Esprimanta nenian ~on.
serwe. Farante nenian ~on : ili bucis virojn ,
virinojn, infanojn sen~e. indiferente.energî^O

Laboro 7.
diferenci/i A (evi) = diferenciali.
diferencial/o 1 A Formo, kiu exprimas la sangig-

on de funkeio pere de la sangigoj de ties argumentoj.
2 O Dentradajo, per kiu estas donata al unu rado
impulso valoranta au sumon, au diferencon de du
impulsoj. ^a. Rilata al ~o: A ekvacio, formo,
kalkulo, O ~a takelo, % ~a rotacio. ~i A (tr)
Kalkuli la ~on de funkeio.

difilobotri/o b Sp. (Diphyllobothrium latum,
sin. Botriocephalum latus ) de plathelminto el la
klaso de cestodoj, vermo parenca al tenio, 2-8 m
longa, parazitanta en vertebruloj, la plenkreskulo en
la intesto de homo k kelkaj mamuioj, la larvo unue
en dolcakva kopepodo, poste en la muskoloj de
dolcakvaj fïsoj.

difin/i ( tr) 1 O Precize klarigi (ideon aü
vorton ) per la ecoj au nuancoj, kiuj apartigas gin
disde la aliaj: dogrnon , la esencon de
Homaranismoz, la seneon de la vorto «gento». 2
Precize klarigi la naturon, sencon aü rolon de io aü
iu : la minislro ~is sian politikon -, tiuj kostoj estas
~itaj per voedono de la akeianojz; ellabori ~itajn
regulojn7 -, tiu ci demanda akeeptis decidon pli
~itan z; per tiuj pronomoj oni ~as la sekson de la
persono -, ni iras al celo klare ~ita k nepre
atingotaz\ en la ~ita tempoB; vi ~is lian limonx -,
fiancon de /’ sorto ~itan forpelos nenia malhelpo7 -,
~i taskon ai iu, premion al la konkurantoj; ne~ita
artikolo7 (nedifina). RIM. Tiun ampleksan duan
signifon de la verbo iom post iom limigis la du
poste oficialigitaj determini k destini. ~0 1
Preciza klarigo, per kiu oni diras, kio estas io k kio
gi ne estas: ~o de la triangulo, de la vorto
«demokratio» , de la rolo de la Komilato -, fluidajo
sen ~6>, nek vinagro nek vino7 -, ciklaj ~oj (kiuj
resendas unu al la alia). 2 (pp televido) La precizeco
reprodukti transsenditan bildon: alt~a televido
(sistemo, en kiu la sumo de la linioj superas 1000).
~a 1 Rilata al ~o: formulo. 2 A Limiganta la
signifamplekson de subst., avertante, ke temas pri
iel jam konata afero: ~a artikolo. ne^a A Ne
limiganta la signifamplekson de subst.: ne~aj
pronomoj ( iu, kelka ktp). ne~ebla. Ne povanta
ricevi ~on: dont tute precizan klarigon de liaj
ne~eblaj vortoj , kiel « jam» aü « plu» estas tre

! malfacile7 -, nc^ebla suspekto, odoro. sen~a. Ne
| montranta ~on: la sen~a modulo (infinitivo).
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difrakt/i (tr ) Bloki parlojn de ondo, kaüzantc j ~adon: ~iga medikamento. ~igajO Y Trinkajo,
interferon de la replantai partoj. ~0. Ago ~i : de | kulime aikoholajo, kiun oni trinkas post mango au
lumradioj per krado, ~o de iks-radiojper kri.sfalo. ! meze de abunda mango: dummanga ~igajo. —*d i f t e r i 8o f Kontaga malsano. kauzata de | aperifivo , bitero. ^ujo (K) Aparato, uzata por
bakterio (Corynebacterium diphteriae. pasintecc ! ekstrakti la solveblajn partojn de iaj substancoj per
nomata bacilo de Klebs- Lôffler ) : plej ofte gi ! ago do la varmo. mis~o. Malbona farto, pro
montrigas kici ~a laringito ( ir^J krupo ), ce kin ! perturbata ~o.
formigas sur la gorga mukozo sajnmembranoj, kiuj ! digital/oz G. ( Digitalis el skrofulariacoj) de
povas stopi la laringon k ec mortigi per asfiksio: ~a ! du- k plur- jaraj herboj kun simplaj folioj, parte en
angina, ~a vulvito. | elbaza rozeto, k kun stara, fortika unuflanka grapolo

difterit1© (ark. ) =; difterio. ! dense portanta mallonge pedunkletajn , pendajn,
diftong1o A Vokalo. kin sangas unufoje sian fingrujoformajn florojn; 19 sp-oj el Eüropo, U k C

tembron durn la eligo (ekz. la sono, reprezentata per
i en la angla vorto fine ) ; analoge (sed evi ) en E.,
kombino de du malsamaj vokoidoj, u .nusilabe
prononcataj. el kiuj unu estas vokalo k la alia
konsonanto, ekz. au, cu, a j, ej. oj, tij. — digrama,
dierezo.

difuz/iz ( tr) Ciudirekten disvastigi: la medio
~ci$ la Inman : la luma ~igas: ~a au ~ita luma;
kalarajo povas ~igi en solvilan. ~0. Fenomeno,

per kiu gaso. lumo, varmo disigas al ciuj direkloj.
^ilo. Aparato por aliformigi la distribuon de la
lumllukso de lampo.

dig/o 1 Remparo, starigita por sirmi iokon
kontraü inundo de rivero au maro: la nederlanda

Azio k N Afriko. i .a. la purpura ( D. purpurea)
k la lanuga ( O. fanata ) , du sp-oj, kies folioj
estas medicine uzataj por maiakceli k plifortigi la
korbatojn. ^/ ino ® -T?. Unu el la alkaloidoj de ~o,
C„H 56Ou. toksa, uzata en kardiologio. cr
digiloksina.

digitalo ( purpura ~o):
a) raclikaro ; b) tigo;
c) folio; c) infloresko;
d) fioro ; e) laulonga
sekcajo de fioro ; e)
frukto (cirkaüita de
daura kaliko). Ba (a-
e) k C (e). .

interna maro estas limigita per fortikaj ~oj\ ( f) la
'--'O estas for, k la torento de liaj deziroj povas pii
lihere fluegi ! / \ ilia sango estas tro halanta ,

rompanta ofte ~on de prudento v\ 2 Transversa
muro. konstruita en riveroj, por provizore haltigi, au
maiakceli . la fluon . au reguligi la nivelon . digitari/o 4* G. ( Digifaria el poacoj) de unu- k
muel^o. ~o 2, konstruita por apartigi de rivero la plur-jaraj herboj kun infloresko el spikoj fingro-
akvokvanlon necesan al la funkeiado de arangaj: c. 220 sp-oj el la mezvarmaj k tropikaj
akvomueiilo. palis^o. ~o 2 , formila el profilaj regionoj, el kiuj multaj irudherboj. ssr milio, panico.
stalaj tabuloj, kunmeteblaj al kontinua muro, por
bari la akvon el de konsfruloko, kiu restu senakva. digitalo, C4|H(>4Olv toksa. uzata en kardiologio. ns*

B=5T kluzo, geto, varfo. (tr) Bari akvon per ^o: | digitalino.
la riveran7-: kiam Li ~r/.v la akvon. gi elsekigasx. | digitopunktur/o f Kuracado, kiu konsistas en

digam/o. Grafemo de la malnova greka alfabelo, j la fingropremado de difinitaj korpopunktoj:
responda ai ü. j dérivas el akupunkluro.

digest/i (tr) 1 $ Fari la '- -on de: estas beboj. j diglosi/o A Dulingva situacio, en kiu unu el la
kiuj ne ~as la virinan lakton : mi ne pavas la j lingvoj havas pli malallan socian pozicion.

dign3o 1 Respekto. kiun oni méritas per sia

digitoksin/o (k) Unu el la alkaloidoj de

puneon --w . (abs ) mi ne satas esti genata de vizitoj,

durn mi ~av. ir?f’ asimili , sorbi. 2 (f) Asimili, tolcre j konduto: la de lia vivo akiris a! li cies estimoiv,
akcepli : enkonduki navajn (vortojn ) mi konsdas ne | fiavi la senton de sia ~oz: mi trovos al vi situacion
pli ofte a!'unu fajon en kvin jarpj, par ke la F-istoj k
la literaturo havu sufice da tempo, par plene ~i en
sia spirito la neologismo jn a/ ilafiajnz; vin mem
(hebreojn) mi n.eniam povis bone ~/ 7. ~(ad)o f
Tuto de la agoj (mekanikaj. fizikaj k kemiaj) en In
nulrokanaio, kiuj transformas la nutrajojn al likvo
sorbebia de la inlestoj: basa , stomaka, intesta
havi bonan , malfacilan ~on. BàV ekskrecii .

ekskrementi. sorbi. —¥ cilo, cimo. suko, enzimo. ^a.

indan je via «Skizo pri filozofio de la hotna
~o» (de Gifle). 2 Konscio pri la respekto, kiun oni
méritas, memrespekto: eksplodo de virina fiereco k
de borna kun r^oplena tenigoz ; mia
devigis min forlasi la prezidantan postenon. —indo. ~a 1 Meritanta respeklon : socia
pozicioz; nia vojo ciam devas esti k rcktaz. 2
Konscia, ke oni méritas respekton. 3 (evi) = inda:
Saul, kiun mi trovis ne~a regix.

digram/o A Grupo de du grafemoj uzataj por
prezenti unu fonemon: la Fundamento rajtigis uzi,
okaze de tipogafiaj malfaeilafoj, la ~p/7? ch, gh, hh,

jh, sh anstataii la capelilaj literoj c, g. h, j k s. &
dijiongo.

digresi/o. Skribe au parole, provizora deklinigo
ei la cefa temo au argumento.

Rilata ai la ~o: la ~a aparato ( tuto de la organoj,
kiuj kunhelpas al MI: nutrokanaio, salivaj glandoj,
pankreato, galvcziko kip ): ~aj sukoj. ^ebla. Tia,
ke oni povas gin ~i: pri unu nutrajo oni diras, ke
inter siaj atiaj bonaj eeoj gi estas ankaii facile
r^ebla z; ( f ) maIbone ~eblaj libroj de filozofoj7 -,
ne~cbla traktato. kompilajo. ~ jga. Faciliganta la
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diçjest/o (§> Résuma mallongigo de iibro, klarigi al mi lieI , &<>/ ~as al mi mia sago k koroz\
romano, legkolekto ktp. reguloj k limoj ~itaj de la cirkonstancoj. ^ajo 1

digit/a (evi) = cifereca. i Tasko ~ita : la iernanto faris dek erarojn en la
Dijon/o. Francia urbo (5°03’E, 47°19' N ). ~\o. | ~ajo B ; la ~ajon si stcnografis. 2 I Traktato,

altrudita per la forto de la armiloj.
diktafon/o. Aparato por sone registri diktajon k

ties poslan transskribadon.
diktamn/o f 1 G. (Dictamnus el rutacoj) de

nur unu sp. (D. albus ). fraksinelo. 2 Sp de
origano (Origanum dictamnus ), plurjara herbo el la
montaroj de Grekio k Kreto, medicine uzata. SIN.
~-origano, Kreta origano.

diktat/oz = diktajo.
diktator20. Eksterordinara, provizora estro de

stato, kun absoluta povo. esc aütokrato, despoto,
trancita pano; ~e skribita7. 2 Grandpece, mal- tirano. — arbitra, ~i. Konduti kiei ~o. ~eco. Reg-
subtile : ~e muelita greno. ~0. Dimensio alia, ol j adode ~o. ~ema. Inklina altrudi siajn decidojn.
longo k largo: la trabo havis la ~on de tri f îngroj;
la ~o de tiu ci vitro estas 5 milimetroj; ~o de drato,
balto. /vajo. Peco ~a au loko ~a en io: la ~ajo de I eto, konsistanta el stako da saketoj, kiuj ricevas
lakruro. Stipo, tubero. ^eco. Kvalito de io ~a: vakuolojn de la encela reto k eligas lizosomojn.
la ~eco de liaj plandumoj kompensis Han malaltan ^aro. Golgaparuto.
staturon.^eta. lom ~a: ~eta knabino. 'vigi. Fari ,
ke iu au io estu ~a: la amelhavaj nutroj ~igas\ la
malsekeco ~igis la pizon. ^igi. Igi ^a: se lipo j 8°33\S).
~igis (de fiero), ventro mal~igasz; pro vaporigo de
la solvilo likvo povas ~igi \ kirlu , gis la saüco | ojn; (f) kun okuloj ~itaj. de teruro. 2 ÿ f Plilargigi
~igos. ~ul(in)o. Persono ~a. mal^a. Havanta ! orificon au kavajon de organo: pligrandigi la
malgrandan dimension, en dirckto alia ol largo k j kalibron de dukto au vaskulo. ~0 Fenomeno, en
longo: mal~a klingo de f ranci Io, silko, glacio, j kiu la amplekso au la volumeno de gasa, likva au
tavolo, trancajo, tabulo, folio-, nial~a Utero, sfreko; j solida substanco pligrandigas: koeficiento de
haro estas tre mal~az. use delikata, fajna, rninca , j varmo~o, de U nia au kuba ~o. ~d. Rilata al ~o,
subtila, maldensa, rnalpeza, malgrasa. mal^e 1 En | ~ado: vaskul~a (SIN. vazo~a) honnono. ~(ad)o
mal~a maniero: mai~e smiri panon per butera -, kie f Ago ~i: ~ado de la uretra kanalo. ~anto V
mal~e, tie rompigasz. 2 Malgrandpece: mal~e Muskolo, kiu organon (ekz. irison , naztruojn):
muelita. mal~eco. Kvalito de io mal~a : la pupila ~anto ( M . dilatator papillae), ~ebla. Tia,
mal~eco de sia talio estis nekredebla -, mal~eco de ke oni ovas gin ^i. «ss* duktita, elasfa. ^eblo
cigaredfolio. mal~ega. Tre ma!~a. mal~igi. Fari Propreco de ia materialo longigi sub la influo de
ke io, iu estu mal~a: mal~igi tabuleton -, goje j tirforto. ~igi. Igi pli larga, pli vasta, pli ampleksa:

Regiono cirkaü tiu urbo.
dik/a 1 Granda lau la tria direkto, kiu estas nek

largo nek longo: ~a libro, tabulo, snuro, drapox li
estas tiel ~a, ke li ne povas trairi ira nia mallarga
pordo7 -, la ~a fingro7 ( polekso); ~a tavolo da
nego\ ~aj gutoj da svitoz\ Eglon estis homo tre
gras~ax: karno~a mono, car densa, kompakta,
malfajna. 2 Havanta ian difinitan dimension laü tiu
direkto: folio tri mUimctrojn ~a\ grastavolo dek
centimetrojn ~a\ har~a vaskulo. 3 ® Malfluema,
viskoza. 4 Uj Grasa. ~e 1 En maniero: ~e

diktatur/oz. Diktatoreco: la ~o de la proietara.
diktiosom/o ÿ (pp eükariotaj celoj) Celorgan-

dil/o Éi
^
Ligna trabeto, tabulo pli ol 4 cm dika.

Dil/o. Cefurbo de Orienta Timoro (125° 35’ E,

dilat/i (tr) 1 Kaûzi ~on : varmo ~as la korp-

malzorgante nenion , kio ~igas la homon k ! gasoj ~igas pro varmigo; ~igo de la vagina ce la
mal~igas la monujonB. mr dihii , redukti . mal~igi. j akuso. ^ilo. Instrumente por orificon. ^ujo
Igi mal~a : la deziro de kelkaj knabino j mal~igi j Ujo, destinita por la ~o de substanco: ole~ujo

' de trunsforrnilo. mal~i 1 D Fari , ke la volumeno
j de io malvastigu. nsr kunpre.mi. 2 ÿ f Malplilargigi
| orificon au kavajon de organo, malpligrandigi la

dikotom/a Forkece disbranciganta ; disdue j kalibron de dukto au de vaskulo: vaskulmal~a (SIN.
vazomal~a) hormono. SIN. konstrikti.

dilatator/o = dilatanto.
dilem20 1 d> Rezono prezenlanta alternativon

inter du malsamaj au kontraüaj asertoj, kiuj ambaü
kondukas al sama konkludo. 2 «©.-• Alternative, en-

iras iafoje gis neiirozo. tavol^o Vd tavolo.
dikarion/o = nukleoparo.
dikotiledon/oj ^ Dukotiledonoj.

branca: ~a cumo.^eco b ^ Disduigado. j
dikro/a © (pp neizotropa kristalo) Alprenanta j

du kolorojn , dépende de la direkto de observo i
(generale per polarizata, neanalizata lumo). usr
pleokroa. ~eco. Eco de kristalo ~a. ^ismo. La
responda fenomeno.

dikt/i (tr) 1 Elparoli voitojn al persono, kiu ilin
skribas: ~i versojn -, ~i a! sekretariino sian tutan j
kovespondajon; skribi sub ies ~adoz. sar suflori. 2 j arboj k trunkarbustoj kun fioroj tre grandaj ( 15—
Ordone altrudi: ili prétendis ~i legojn al la tuta E- j 25 cm diametraj ce iuj sp-oj); c. 60 sp-oj el tropika
istaro7 -, neniu havas la rajton ~i al vi siajn Azio, Aüstralio k Madagaskaro.
postulojnz; tiel la trusta povas ~i siajn prezojn al
la etkomerco. preskribi. 3 Montri kiel bonan k scienco neprofesie k celante nur sian plezuron: mi
necesan : agu ciam tiel , kiel ~as al vi via ne estas fUozofo-specialisto , mi estas nur ~oz.
konsciencoz; ciu sin direktas, kiel la kap’ al li amatoro. ^eco. Psika slato de tiu, kiu sercas nur
~asz; la esencon (de tiu Forto) mi havas la rajton sian plezuron en la sciencaj au artaj okupoj, neniel

havanta du kontraüajn proponojn, inter kiuj oni nepre
devas elekti: enfermi sian kontraüulon en ~on.

dileni/o G. ( Dillenia el ~acoj) de daürafoliaj

diietant3o. Persono, kiu sin okupas pri arto au
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diminuend/o } Loko en muzikpeco, kies tono
estas diminua, i® krescendo.

diminutiv/oz A Vorto, formita el alia vorto per
speciala suf., kiu esprimas la saman ideon en
malpliigita, malfortigita grado; ekz. dometo, diketa,
dormeti, rilate al domo, dika, dormi. — cj, nj.

dimorf /a = duforma. ~eco = duformeco.
'V'ismo = duformismo.

din/o Unuo de forto en la cgs-sistemo k égala
al 10'5 neütonoj; simb.: dyn. c® neütono.

dinam/oz O Masino de rotacia indukto por
transformi mekanikan energion en elektran
energion. e® generatoro.

dinamik20 Parto de la mekaniko pri la rilatoj
inter la fortoj k la movoj, kiujn ili produktas. i®
statiko. aercwo. Parto de la mekaniko, rilatanta al
la fenomenoj, estigataj de cia relativa movo inter iu
korpo k la cirkaüanta aero. elektrO'N'O. Tiu parto
de la fiziko, kiu traktas pri la reciproka efiko de
elektra k magneta kampoj. kvantumkromO'vO.
La kampteorio, pritraktanta la fortan nuklean
interagon. termcwo. Parto de la fiziko (k fizika
kemio), pri la rilatoj inter fenomenoj termikaj k
aliecaj (spéciale ankaü mekanikaj).

dinamism/oz O Ciu el la doktrinoj, kiuj
klarigàs la materion au la spiriton kiel agojn de
forto au fortoj (ekz. tiu de Lejbnico, Bergsono).

dinamit2o O Eksploda substance, konsistanta el
nitroglicerolo k sorba substanco: (f) mi sentis jam
mem, ke mi faris pason dangeran k eble submetas
~on sub nia tuta konstruo7-. ~i (tr) Eksplodigi per
~o: rokojn, sipruinojn, malamikcm tankon.

dinamometr2o 1 Instrumento (ekz-e
risorto) por mezuri fortojn. 2 Instrumento por
mezuri malfortajn kurentojn ; oni distingas:
ferodinamika ~o. Instrumento, kies elektro-
dinamika ago estas pliigata per apudaj feromagnetaj
partoj; torda ~0. Mezurinstrumento, baziganta sur
elektrodinamika agado inter unu cirkvito k alia, au
inter du partoj de unu sama cirkvito, kies movebla
parto pendas sur fadeno, kiu estas tordata laü la
mezurata kurento.

celante veron au generalan utilon : tiu supraja
konado de la arto.nomata artista ~ecoz.

diligent/a. Konstante k zorge laborema.
penema: ~a lernanto; homo ~a havas riceconx ;

pri io; nia ~a kolegaro en laboro paca ne
lacigos7-; bonaj infanoj lernas la cikoniidoj

ekzercigisz; ili pasigis la nokton en gajega
festenado7; (f) esplorado. »® agema, fervora.
~iz (ntr) Agi ~e. ~eco. Eco de iu ~a. ^ulo.
Homo ~a: la mono de ~uloj regosx. mal^a. Ne
ema al laboro k peno: mal~a mono malricigasx\
pri laboroj mal~ay pri festoj plej kompetentaz; (f)
la ondoj malfortigis k farigis kvazaü mal~ajB ; la
horoj trenigas niaise , i® pigra. mal~iz. Ne emi
agi, esti malpenema, nenion faradi. mal~eco. Eco
de iu mal^a: mal~eco ne pretigos al si mangonx.
mal^ulo. Homo mal~a: gis kiam , mal~ulo, vi
kitsos? x.

diligenc/o. Pasinteca publika cevaljungita
veturilo, por transporti vojagantojn k korespondaj-
ojn. «® kuriero, postoveturilo.

dilu/î (tr) (K) Maldensigi solvajon per solvanto.
^o. Ago ~i. ~a, ~ita solvafo. Solvajo mal-
koncentrita. ^anto. Likvo. per kiu oni povas ~i.

diluv4o 1 Ü1 La legenda inundego, kiun la bibliaj
kompiiistoj interpretis kiel intervenon de la dia
justeco por pereigi la tutan pékan homaron k savi la
diotiman Noa k lian familion: nur la senutileco de
la unua diris Renan, malhelpas Dion sendi al ni
duan. i® arkeo. 2 (f ) Tre granda inundo au pluvego.
antaü~a 1 Ekzistinta antaiï la ~o biblia. 2 Treege
antikva: antaü^aj bestoj.

dimanc/o. Tago de la semajno, inter sabato k
lundo, dedicita, ce la kristanoj, al ripozo k Diservo:
observi la ~on ; la Palma ~o (SIN. palmo~o); ili
surmetis siajn ~ajn vestojn7 (plej bonajn); ciu.~e
ekskursi. palmo^o ij* La ~o antau Pasko (memore
al la triumfa akeepto— per palmofolioj—, kiun la
discipioj de Jesuo faris al li en Jerusalemo).

dimensî40 1 ^ Ciu el la grandoj necesaj por
priskribi la amplekson k eventuate la formon de
objekto, ekz. longo, largo, alto, diko, diametro ks:
doni la ~ojn de sranko, barelo, automobile? ;
konstruajo de importaj ~oj\ (f ) taksi la ~on de
evento, de ribelo. i® formata, mezuro. 2 A a) La
minimuma nombro de koordinatoj necesaj por
priskribi aron. b) ( pli generale) Mezuro de la
amplekso de aro, kiu povas esti ajna pozitiva
nombro: glata kurbo bavas la ^on 1 ; surfaco havas
la ~on 2 ; solidoj estas 3-~aj ; la kurbo de von
Koch estas frakto kun la log4/ log 3. 3 La aro
de potencoj de unuoj en la difino de iu alia unuo: la
~o de rapido estas longo dividita per tempo. k(WO
A ( pp subspaco F de vektora spaco E ) La
minimuma ~o de spaco G , kiu kune kun F
déterminas ciujn punktojn de la spaco E: la ko~o
de F égalas al la ~o de la kvocienta spaco ElF.

diminu/i (tr) 1
ojn de originala bildo: ~ita kfiso. 2 O En trikado,
iom post iom malpliigi la nombron de la masoj, por
régulé malplilargigi la rezultan bendon . 3 }
Malpliintensigi la forton de la tono.

dinamometro 1.

dinar/o £ Monunuo en diversaj landoj (Serbio,
Irako k.a.). i® denaro.

! Dinar/a. Rilata al la U regiono de Balkanoj: la
! ~aj Alpoj (16°30,E, 44°N ).

dinastLo. Sinsekvo da regnestroj el sama
familio, heredantaj la tronon unu de la alia: la ~o
de Burbonoj, Habsburgoj; orgojlo.

ding/o b Sp. de kaniso (Canis dingo), la sovaga
i Australia hundo.
| dinornit/o ¥ G . ( Dinornis ) de tre grandaj,
| senkarinaj birdoj el Nov-Zelando, ekstermitaj de
| homoj. i®' epiornito. ^formaj. Ordo (Dinornithi-
| formes ) de ekstermitaj, grandegaj, senkarinaj birdoj.

I / / Malgrandigi ciujn dimensic:
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dînosaür/oj Kn ( Dinosauria) de du ordoj
(omitiskioj k sauriskioj) de mezozoikaj, ofte tre
grandaj, reptilioj. es* apatosaüro, diplodoko,
igvanodonto, megalosaüro.

dinoteri/o G. (Dinothérium) de mamuloj el la
subordo de rostmloj, similaj al elefanto, sed kun du
grandaj, subenkurbaj dentegoj en la suba makzelo,
kiuj vivis en Eürazio k Afriko dum mioceno k
plioceno. es3 mamuto, mastodonto.

diocez/o ij* Katolika au anglikana eklezia
distrikto, regata de episkopo. eparkio.

diod/o -L Duelektroda elektronika komponanto
(pasintece tubo, nun junto 4 ) , kiu konduktas
elektron en nur unu direkto k estas uzata i.a. kiel
rektifilo. lumeliganta ~o, kiu lumas, kiam
elektra kurento trairas gin (mil : LED).

Dioniz/o O Dio de la printempa fekundeco,
poste konfuzita kun la Lidia Bakho. 03= orgio,Sileno.
~a 1 Rilata al la ekstaza kulto de ~o. 2 Karakteriz-
ata de ekzalto de la neraciaj fortoj en la homa animo.

Dionizi/o. Helena vira nomo, i.a. de fama tirano
k de kristana sanktulo. — Denizo.

dioptr/o Optika surfaco inter du travideblaj
medioj de malsama refrakteco. ~iko. Parto de
optiko, kiu pritraktas la refrakton de la lumradioj.

dioptri/o Optika mezurunuo: konvergeblo de
lenso, kies fokusa distanco égalas unu metron.

dioram/o 1 $$ Diafana bildo. 2 Arango de
pentrita fono malantaü skulptita antaüajo, por doni
tridimensian impreson. c®5 panoramo.

diorit/o 0 Plutona petro, grajna, konsistanta
precipe el plagioklazo k amfibolo, laükemie malpli
alkala ol gabro.

dioskore/o 4k G. (Dioscorea el ~acoj) de alten
volvigantaj, plurjaraj, poligamiaj herboj kun
tuberforma radiko, ofte kun surtigaj akselaj bulbiloj
k kun koiformaj, simplaj au kunmetaj folioj; c. 850
sp-oj el tropikaj k vannaj regionoj; la radiko de iuj
sp-oj estas uzata kvazaü terpomo k konsistigas tre
valoran nutrajon.
Toksa, varmdetruebla alkaloido de la tuberoj k
bulbiloj de ~o.

Dioskur/oj O Nomo de la du Zeüsidoj, Kastoro
k Polukso.

diospir/o 4k G. (Diospyros el ebonacoj) de c.
475 sp-oj de arboj k trunkarbustoj el la tropikaj
regionoj. Kvar tre konataj arbospecioj: ebona
{ D. ebenum), ei Hindio k Srilanko, kun nigra ligno
liveranta la veran ebonon. SIN . ebonarbo J .
kakinoko-~o ( D. kaki ). SIN. kakinoko, Japania
persimono. lotuŝ O ( D. lotus ), el Azio, kun flavaj,
mangeblaj beroj maturstadie nigrigantaj, 1-2 cm
diametraj. Virginia ~0 (D. virginiana ), el SE
Usono, kun mangeblaj, flavaj au orangaj beroj, 2,5-
5 cm diametraj. SIN. persimono / .

dipleks/a 1 V ( pp sendaparato) Povanta efektivigi
individuo florojn au gametujojn de nur unu sekso, j du malsamajn sendojn sur du maisamaj ondolongoj
aü in- au vir-seksajn. es* monoika. hermafroditflora, | samtempe. 2 = dupleksa.

diploid/a = duploida.
dipio/o V (diploe ) Spongeca parto de plataj ostoj.
diplodok/o 9 G. ( Diplodocus ) de reptilioj el la

dinosa ü ra ordo de sauriskioj, kiuj vivis en N
dioksin/o ® Kn de klorhavaj organikaj Ameriko dum malfrua jurasio.

substancoj triciklaj, precipe CpH4C1402, krom- !
produkto en la fabrikado de triklorofenolo k estigata
de la bruldetruo de rubajoj: -r> kelkaj ~oj estas tre
toksaj por fïsoj k batrakoj, kancerestigaj por multaj
bestoj k homo, oestrogen-similaj por mamuloj.

DR>med/o. Helena vira nomo.
diomede/o b Albatroso.
Dion/O 1 Helena vira nomo. 2 Nomo de

planedeto, k de unu satelito de Saturno.
dione/o 4k G. (Dionaea el drozeracoj) de nur

unu sp. (D. muscipula ) el SE Usono, insekto-
kaptanta k -manganta herbo, malalta, plurjara, kun
baza rozeto el folioj modifigintaj por kaptado de
insektoj, i.a. pro rando portanta dornoformajn
harojn. SIN. muskaptulo.

ignamo, aroruto. ~ino ®
diodo. 1 ) duonkonduktantaj ~oj : a) kelkaj
komunaj aspektoj; b) generala simbolo. 2) lum-
eliganta diodo (LED) : a) aspekto; b) simbolo.

diodont/o b G. (Diodon) de globformaj tropikaj
marfisoj, kies skvamoj formas longajn pikilojn.

Dîodor/o. Vira nomo, i.a. de helena historiisto
(la je a.K.).

Diofant/o. Greka matematikisto (c. 250 p.K.).
(d)/va A a) (pp ekvacio) Havanta entjerajn aü
racionalajn nekonatojn. b) (pp proksimumigo) 7'ia,
ke oni sercas racionalajn proksimumajn solvojn.

Diogen/o2. Helena filozofo el la cinika skolo
(413-323).

dioik/a 4k (pp planto) Portanta sur unu sama

poligamia.
Dioklecian/o. Romia imperiestro (245-313).
dioksan/o ® Senkolora likvo, C4Hg02, efika

solvanto.

1) dioneo: a) folio; b) pedunklo; c) floroj. V. 2)
dioskoreo (ala ~o, Dioscorea alata): a) tuberaj
radikoj; b) tigo; c) folio; c) infloresko. B.
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diplokok/o .
0, 1 G. ( Dip/ococcus ) de eübakteri- |

oj. 2 Morfologia nomo de diversgenraj globaj |
eubakterioj. kies celoj estas duope arigintaj. nsr koko. !

diplom’o 1 Oficiala dokumento, atestanta rajton, j dipsak/o G. ( Dipsacus el ~acoj) de du- k
privilegion au rangan titolon : pergamena. papirusa plur-jaraj herboj kun altaj, dornaj tigoj, kun grandaj,
~o; ~o pri nobeligo. Kô* breveta, carto. 2 Skribita kontraue duopaj. cebaze kunigintaj folioj k kun
au presita atesto, donita de lemejo, universitato ks, apeksaj, grandaj, duongiobaj au konusformaj
ke la ricevinto sukcese pienumis ekzamenon k rajtas kapituloj, konsistantaj el etaj, blanketaj au rozaj
porti iun titolon : pri licencia, pri doktorecv, la j floroj k el dornaj brakteoj ; c. 15 sp-oj el la
saniera kunveno servos par disdono de ~ojz ; liam j Mediteranea regiono, Al’riko k Azio, pluraj gardene
hi ekzameniî o ricevas «~on E-an de la unua | kultivataj. SIN. birdotrinkejo, venusbanejo. os’
grado»7. ''-i (tr ) Aljugi ~on : kandidatan; ~ita ! kardo. ful~o. Sp. de ( D. fullonum), kies kapitul-
instruisfo de F... 't'isto. Specialislo pri ~ologio. j ojn iam utiligis fulistoj. SIN. feltokardo, fulkardo.

•̂ologio. Scienco pri la malnovaj ^oj el
paleografia, formulara. historia ktp vidpunktoj.

diplomat/o 1 Supera stata oficisto, riccvinta~ian komision: kariera. cksterordinara post la
ftno de la milita kunvenos la ~oj7. n® ambasadoro.
2 (f) Sagaculo, kapabla arangi la aferojn kun takto.~a 1 Rilata al ~o: kuriero, demarso. 2 (f) | daurafoliaj arboj kun plume kunmetaj folioj k
Havanta la eeojn de ~o: ~a demanda, karaktera. j ovoidaj, nedehiskaj gusoj unusernaj; 10 sp-oj el
^aro. I,a tuto de la ~oj akredititaj ce regnestro. j tropika Ameriko. odora ^O. Sp. de ~o ( D .
^eco 1 Range k titolo de ~o. 2 (f) Kapablo lerte j odorata ) daürafolia arbo, el kies semoj (ir^r tonka
trakti delikatajn aferojn. *~io 1 Tiu bianco de la j fabo ) oni ckstraktas kumarinon k kies flava ligno
poliliko, kiu konccrnas la interstatajn rilatojn. 2 j estas uzata en lignajarto. SIN. tonko. kurnaro.
Kariero, administracio k tuto de la ~oj. ~ia. Rilata j dipterokarp/o 4^ G. { Dipteracarpus el ~acoj)
a l la ~io: ~ia de peso-, ~iaj regidaj.

diplomatik/o = diplomologio.

dipol/o (evi) = dupoluso.
diport/o £ Kompenso, pagata de basiero por luo

de biloj gis la likvido.

dipsomani/o f Nerezistebla k intermita
I impulse al drinkado. ^ulo. Homo, suferanta je ~o.
j dipter/ojz b Ordo (Diptera ) de insektoj kun

pupa stadio, kiuj portas nur du flugilojn : muso,
moskita estas ~oj.

dipterik/o 4f* G. ( Dipteryx el fabacoj) de

i de grandaj falfotiaj arboj; 69 sp-oj el SE Azio, el
; kiuj 6 liveras malmolan lignon i .a. carpente uzatan.

diplopi/o "f Percepto de du bildoj ce la vide de j ~acoj. Fam. (Dipterocarpaceae ) de dukotiledonaj,
unu sola objekto. ordinare pro malbona konvergado | plejparte daurafoliaj arboj, kiuj konsistigas la plej
de la du okuloj al unu sama punkto. j gravan tonton de malmola ligno; c. 580 sp-oj el c.

diplopod/oj ft Klaso ( Diplopoda ) de miriapodoj | 16 g-oj. tropikaj, el la pluvarbaroj de C Afriko k
kun du paroj da kruroj sur ciu segmente. «3P | precipe de SE Azio.
kilapodoj.

dipn/oj ft Subklaso ( Dipnoi) de ostofisoj kun j du (abulpecoj, ligitaj per carniroj k fermeblaj kiel
brankoj k pulmoj, kapablaj spiri en akvo k en aero, | libro. oar tripiiko.
konataj ekde devonio; la nuntempaj sp- oj vivas en
lagetoj. rnarcoj k riveroj de Australio, U Afriko k S
Ameriko. SIN. pulmfisoj. sss* protoptero.

dipod/o ft G. { Dipus ) de mamuloj. el la ordo de
ronguloj, kies malantauaj kruroj estas tre longaj, la ! paroli.
antaiiaj tre mallongaj, la vosto tre longa ; ili movas J II - Voce komuniki 1 informon, sciigon, rakonton
sin saltante, k vivas en E Rusio k Azio. ^edoj. i ks: fremdulo, ~u, kiu k el kie vi estas7 -, eu gi estas
Fam. ( Dipodidae ) de ronguloj. vivantaj en stepaj k | vi. kiu ~is al via edza, ke mi vin amas?7 -, ~u, kielli
subdezertaj regionoj de Afriko k Azio, al kiu j trovis savon7: ~u, mi pelas, vi venus de tie?7", tion

j valu '-w al s-ra B.7 : pri mia patro li nenion ~asl\
' jes, vi ~is ve. ron7 -, ~ante tion, la libristo envolvisla
! volamelonz; ~is k foriris7 (abrupte forkuris). «3*

aserti , citi . mencii , raporti ; 2 opinion, jugon,
penson: -libere sian opinion z; kion vi ~os pri tiu
stranga kokokrio?7: ne zorgu pri tio, kion ~os la
najbaroj -, vi méritas, ke oni al vi tiajn aferojn!1-,
inter la ( d u ) esprimoj estas ankoraii malfacile M,
kiu estas la pli bona7 -, sed vi , kiu vi ~as, ke mi
estas? N; vorto ~ita neniam revenus7; (analoge) m
~is al mi, ke popolo povas erari7 ; ~/ al si en la
pensoj z, en sia koro 7. osr klaci.
respondon, rebaton, klarigon: akuzito, kion vi ham
por ~ / ? ; mi bavas nenion por ~i konlrau tiu
projekto: pri tiu punkto mutton oni povus ~i!; cu \
via patro gin permesas? Kion al tio ~as Polonio?z;

i k kion vi ~ns, se mi nun vidigos al vi, ke [...)? ,4

diptik/o Pentrajo, aparté suraltara, farita sur

| *dir/i (tr) I - Voce komuniki sencohavajn vort-
I ojn: ~/‘ al lu adiaü7: ili ~is al si honan tagonz; ne
; «hop» antaü la salto7 -, mi volas ~i al vi nur unu
j vorton7- -, si ~/.v ion, kion li ne komprenis7.&

apartenas i.a . ~o. SIN. gerbosoj.

t a k s i ; 3

1 ) dipno (de la g. protoptero). 2) dipsako (ful~o,
sovaga formo): a) tigo ; b) folio ; c) pedunklo; d)
kapitulo; e) floro. C.
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ordonon, volon: mi ~as al vi, ke vi iru tuj!1: venu, j ci~i (ntr) Uzi la pron-on ci: ci~i al in. SIN. ciumi.
mi ~as al vi!7: haltu! haltu, mi ~as!7: k Dio ~is: ! oni^O. Famo, klaco. popol^o. Proverbo: la
Estu lumox: ~ite, farite7 (sen prokrasto). ! popol~oj esprimas la sagon de /’ popoloz. ver~a.
Ill - Skribe komuniki. esprimi, mencii : estas j Tia, ke gi esprimas la veron. ver~e. Esprimante la
necesege ~i en la prospekto la sekvantajn aferojn z; j veron. vi^i (ntr) Uzi la gentilan formon vi anst. ci.
la verkisto de ci tin lihro ~as, ke [...]z: kie en la I Dirak/o. Brita fizikisto ( P. A. M . Dirac, 1902-
letero estas ~ita ec unu vorto pri tio?7: el la ~ita 1984): A (d )~a mezuro (plej simpla distribucio).
regulo sekvas f ...] z; principe la ~itajpunktoj estas
necesaj , por ke 1 ... ] z ; la supre ~i.ta formo z; diras f .. . Jz. 2 Ejo, domo, okupita de la direktantaro.

proksime de la marcejo staris la supre ~ita domo7:
en la Talmudo estas ~ite, ke [...] z. KS* citi, deklari.
IV - Pli-malpli klare prezenti ideon per vortoj: oni
plu sereas, kion li ~is, kiam Ii finis paroli; tre felica
homo, mi volas ~i altklasa homo7- -, sed tio tute ne
estis mia intenco, mi volis nur ~i, ke ( ...]z; vizago,
kiu nenion ~as; «iru rekten» oni povas ~iz: por tieI
~i7: se oni povas tie! ~i7: tion oni ne ~as en
societo; el la huso multaj vortoj éliras, sed ne ciuj
ion ~asz: cu la Lego estas peko? Kion do ni ~u? N :
bone ~itef .cs3 esprimi , signifi.
V - (f ) Indiki, montri, pp aferoj: ciu iras, kiel sag al
li ~as7: la nerefutchlaj legoj de la logiko ~as al ni ,
ke tio estas la sola vojo7 : la senco ~as al ni, ke la
sufikso estas necesa7-, mono sian devenon ne ~as7.
<vO. Ago de iu, kiu ~as, k tio, kion oni ~as: tio
estis ~o negentilaz; ce ciu lia ~o7: ce tiu ~oz ;
~on oni neas, skriho ne perças7 -, ciu de Dio
estas purax; la ~o de la Eternulb per Moseox: la
dek ( D )~oj7 (-4 dekalogo ). B® parolo, vorto. —^maniera. ~adi. Ofte, ripete ^i : li ciam ~adis
al mi la veron7-, iam ili sidigadis apud la arheto k
~adis: «Ha, kiel carme malgronda gi estas! » 7-.
al~ i. Aldoni , ~ante. anta ü~i. Anticipe ~ i ,
anonci : mia mano estas kontraü. la profcto j, kiuj
antaü~os malverafon x ; oni neniam povas antaü~i,
en kia humoro li estos : sorce antaü~i z ; la mi devas ~i la suspekton7: li ~is la inlerparoladon
antaü~istoj laü la lunox. B® aüguri, profeti , sur la maljnnan Hinon7 ; (kun malamika senco)
prognozi. duon~i. Aludi. el^i. Akcente, formate surskrihoj ~itaj kontraü Italujo7: lego ~i(a kontraü
au publike ~i ion gravan: kvie.te vi el~is grandan ! la komunistoj. 3 Irigi iun lau gusta vojo al iu celo:
vorton! z; tio estas la tutu ve.ro, kiun mi el~is al vi j ~u la petanlojn al la inspektoro; sin ~i alie7, a!
kun doloroz; U el~is piajn pregojnz; ciu ricevis I sudo7, orienten : ciu sin ~as, kiel la kap’ al li
parolkapablon k povis el~i siajn pensojn7: ni el~u j diktas7 (pf). use turni. 4 Irigi veturilon al ia celo:
pri tio nian jugon! 7 ; David el~is la sekvantan caronB, siponB, aütomohilon. B® gvidi , stiri. 5 Irigi
funebran paroladon pri Saul x ; kompato. kiu entreprenon privatan au publikan, difinante 1a celojn
retenadis sur la lipoj iajn vortojn mal facile j k donante la ordonojn : ~i la propagandan servon de
el~cblajn 7. use elparoli , formuli , vorligi . ! industria firmo: ~/ la fakon pri orientai aferoj en
kontra ü^i 1 ( tr ) Prezenti rebate kontra û an ministrejo: ~i gazeton, revuon: ~i orkestron: ~i
opinion, argumenton: ili ne havis, kion kontraü^ iN;
argumento, kiun estas malfacile kontraü~i. 2 (ntr)
Esprimi responde kontra üecon : sed eble oni
kontraü~os al mi, ke [...]; se ciuj kousentas, mi ne
kontraü~os. B® kontraiiparoli , objeti. ia ü~a.
Asertata, sed ne certa: laü~a litolo de nobeleco: fia
laü~a motivo. Iau**e. Laü tio, kion oni ~as: laü~e
li estis tute ebria. memkontra ü^a. Tia, ke gi
entenas du asertojn kontraüajn unu al la alia , B®*

kontraüparola. ne^ebla. Tia, ke oni ne povas au
devus gin ~i. es* neesprimehla. re^i 1 Responde
~i. i® rebâti , repliki. 2 Duafoje ~ i : re~i ies
rakonton. re^adi. Plurfoje, insiste re~i. sub^i.
Flustre au alude ~i. trans~i 1 Transdoni ies ~on
al iu. car raporti. 2 Dissciigi, diskonigi. vw klae.i.

direkci/oz 1 Direktantaro: la leatra

direkt/o 1 Loko, flanko celata; vojo au iinio,
la ü kiu oni povas proksimigi al celo : multo da
provoj estis faritaj en tiu ci ~6> z; tiu okazajo donis
la ~on al ciuj miaj estontaj celadojz; la avo
kapsignis en la ~o al la spegulo7: iru k rigardu en
la ~o al ta maro7: ekzistas prepozicioj, kiuj per si
rnem ne montras ~on, tial, por esprimi ~on, ni uzas
post ili akuzativonz; turni sin en alia deviga,
malpermesita ~o. cae sencumo. 2 .<*• Ciu el la kvar
cefaj mondflankoj, nordo ( N), sudo (S), eosto (E),
uesto ( U), vera ~0. La ^o, mezurata el de la
meridiano. magneta ^O. La ~o, mezurata el de la
magneta meridiano. kompasa <vO. La ~o,
mezurata el de la kompasa nord- au sud-punkto.
1 Esprimanta, montrante ~on : la ~a «en»7: ~aj
anguloj: ~a tangento. 2 Funkcianta plej efike en nur
unu ~o: T ~r/ anteno. (tr) 1 Turni ion konkret-
an al la celata punkto: pafilon, pafon, sagon al
ies hrusto: li kusis kun la piedoj ~itaj al la pordo7:
~i la okulojn7 , la rigardon7 al iu: siaj okuloj estis
r̂ itaj al la pordo7: ~i la pasojn ien B ; la hovinoj
~is sian iradon al \ ... jx: la Eternulo ~is orientan
venton sur la landon x; ( f ) unua paso iron ~as7. c®*

gvidi. 2 Irigi ion abstraktan al iu celo: ~i sian
atenton, siajn klopodojn al io: ~i sian parolon al iu :
~/ demandon, peton, leteron al iu: mi ne scias, kien

lahoron, mastrumadon, ies studojn, diskutadon :
(analoge) ~i studenton, lernanton7. ose administri ,
gvidi, orienti , régi. ^ado. Ago de tiu, kiu ~as: la
r^ado de la afero, de la veturilo ; si Havas la devon
zorgi pri la edukado k bona ~ado de la malpli agaj
gefraloj7. ~anto 1 Tiu, kiu ~as: la ^antoj de la
striko; ~anto .de orkestro. B®* dirigento. 2 A a) (pp
surfaco) Kurbo tia , ke la surfaco estigas per
moviganta rekto (la generanto) sekeanta la kurbon.
b) (pp paraboio) Rekto, kiu kune kun punkto (la
fokuso) difinas la parabolon kiel la aron de la
punktoj samdistancaj al la rekto k la fokuso. ~ebla.
Tia, ke oni povas gin ~i: ~ebla anteno, balono;
facile ~ebla sipo. ~ejo = direkeio 2. ~i§i. Celi al
(pf ): la boato ~igis al la profunda maro: aleo
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r^iganta al la kastelo; lia penso ciam ~igadis al tiu
pmblemoz. 'vilo 1 & Vertikala plato au tabulo,
kutime camirfiksita al la posta steveno. per kiu la
sipo estas ~ata. SIN. stirilo: ~ila stango (mantenilo
de rudro, de ~ilo, rudra stango). 2 V Antaüa parazita
elemento de jagia anteno: la ~ilo estas iom pli mal-
longa ol la duona ondolongo k ~as la ondpjn
antaüen. /vilisto. Tiu, kiu ~adas sipon. væ piloto.~ismo £ Sistemo, en kiu la registaro kontrolas k

adas la land-ekonomion. us* libéralisme). ~isto 1
Homo, kiu profesie ~as, ekz. orkestron. 2 Direktoro.~alO Tiu stabiliga k vertikala planeo formanta
fiksan parton de la empeno, kiu tenas aviadilon en
rektlinia ~o. /vmontriio. Girindikilo. al /vi. Gvidi
gis la celaia fino: kun reciproke al^ita niovo de la
manojz ; al~i paroladon lerte gis la celo7-.
ambau~a 1 Rilata al ambaft ~oj. 2 \ Dupleksa.
for~i. Tumi for de la celo : for~i Caron, ne^ebla.
Tia, ke oni ne plu povas gin ~i: ne~a sipo. serwa
1 Ne^ebla. 2 Funkcianta égalé bone en ciuj ~oj:
sen~a anteno. cef ~0. Ciu el la kvar ~oj de la
kompaso. dors/ve. Tumante la dorson al la alirata
celo: Sent k Jafet iris dors~e k kovris la nudecon de
sia patro, k iliaj vizagoj estis turnitaj malantauen x.
horlog~e. En la ~o de la movigo de la horlogaj
montriloj, laü la vidpunkto de observanto: rondiri
kontradhorlog~e. n3f dekstruma. kiin/vj. JX» Movi
kanonon en vertikala ebeno, por alkonduki la
cellinion sur la trafotan punkton. relajs^iloj ©
Mekanika sistemo pri kondukado k regulado,
influata de ekstera informado k ciumomente kapabla
korekti siajn proprajn erarojn. unil/va Allasanta la
trafikon nur en unu ~o: unu~a strato.

direkteron/o Movebla vertikala surfacajo,
formanta parton de la empeno, uzata por reguligi la
movojn de aviadilo al dekstre aü al maldekstre.

direktiv/o 1 Generala indiko de la atingenda
celo k de la cefaj uzendaj rimedoj, donita de iu
ordonanto al la plenumontaj subuloj: sekvi la ~on
de la stabestro. ns* instrukcio, ordono. 2 S Ordono
a ü indiko en fontlingva programo, direktita al la
tradukiio, kiu tradukas la programon. ns* deklaro,
instrukcio.

direktor1o 1 Direktisto de ofico, gazeto ktp: ~o
de banko, de liceo. 2 fë? Estro de leatro, kiu elektas
la ludotajojn, la aktorojn k direktas pere de siaj
kontrakte ligitaj administrante!, regisoroj ktp. sian
entreprenon. 3 "% Fosedanto de filmofabriko, kies
instalajojn li ludonas al produktoroj.

direktori/oz I Estraro, havanta specialan
publikan mision: la franca ( D )~o (franca registaro
1795-1799).

direktric/o A = direktanto.
dirigent/o = orkestr- au hor-estro.
dirk/o © Speciala hoko, kiun uzas seruristoj k

stelistoj por malslosi la serurojn.
dirlididi! Interj., uzata por montri , ke oni

rigardas la jus diritan aferon bagatela.
dis/. I - Pref. esprimanta malkunigon, dividon,

forigon en diversaj direktoj: ~pecigi poton (fari, ke
poto rompigu en diversajn erojn); ~meti meblojn en
cambro; ~semi grajnojn ; ~ feti flitgfoliojn; ~peli

i birdojn; ~karnigi kadavron; ~membrigo de ideoj en
j memstarajn vortojn1; ~de (apartigite for de). RIM.
j Tiu pref. havas iafoje sencon tre proksiman al tiu de

sen au mal : ~volvi (SIN. malvolvi ), ~faldi (SIN.
malfaldi): ~ligiz ; ~revigi (SIN. senrevigi); transdoni
letcron ~sigelitanz; la presisto povas ~kompostiz;

j anst. «r^harmonia» estas preferinda «misharmonia»,
same «missonado» anst. «dissonado».
II - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~a 1
Maldensa, ^metita, ~semita: la ~aj dometoj de la
vilago ; la trupoj atakis en ~a ordo: la lampegoj
luinis en la nokto. cr sporada. 2 A a) (pp aro en
rilato kun alia aro) Enhavanta neniun elementon de
alia aro: ~aj aroj (~aj unu rilate al la alia), b) (pp
familio de aroj) Tia, ke du ajnaj aroj en familio estas
~aj. ^eco. Malkuneco, aparteco, malproksimeco,
diferenco, malamikeco: la intergenta ~ecoz\ A
fokus^eco. ^igi. Apartigi, dividi, malkunigi: li
r̂ igis la batalantojn; la suno ~igis la nubojn; ~igi
intcrligon7 ; fremdaj elementof ^igis la socion B; oni
devas ~igi tiujn du proponojn ; vi ~igis miajn
ligilojnx; ~/g/ substancon en giajn komponantojn\
~igi la krurojn0 ; ne^igeblaj amikoj; nur viaj krimoj
estas r^igilo inter vi k via Diox. eæ dismeti, disjeti,
dissemi. /vigi. Igi ~a: tute ~igi de la butikisto
( pensis la koboldo ) mi ne povas, pro la kaco!z; la
gentoj kanaanaj ~igis x ; ni ~igis en diversajn
flankojn 7': post alkutimigo doloras ~igoz\ If epifiza
~igo (~ igo inter epifiza kartilago k diafizo pro
traümato, ce infanoj); retina ~igo (klivigo de la
retino nivele de la pigmenta tavolo). ^e-mise. En
plena malordo: liaj verkoj kusis ~e-mise en la
cambro.

disagi/o £ Malprofita diferenco inter la
nominala k la aktuala kurzo, au inter la nominala

'V

valoro k emisia kurzo, de bilo. — agio.
disciplin2o 1 Deviga regularo k iernita obeado,

necesaj por la bonordo de iu anaro: militista,
monaha mi al ciuj instruis ~onz ; observi

] several? ~onz ; la agado de tiuj, kiuj ne volas
i submetigi al ia necesa ~oz. 2 Reguloj rekomend-

indaj por certigi la bonan funkeiadon de la homaj
kapabloj: intelekta, scienca ~o. 3 (evi ) Instrua aü
sporta fako. ^a. Obeanta ~-on: céda de la mal-
plimulto al la plimultoz\ ne deklinigi de la ~a
vojo z; ili baldaü ~c aligos siajn fortojn al tiu
komuna granda armeoz. /vi (tr) Alkutimigi al ~o; li
ne scias /-w siajn lernantojn; ^itaj soldatoj8; (f) M
siajn impulsajn. ~ema, Volonté obeema al ~o.
sen/va. Ne observanta ~on: Moseo vidis, ke la
popolo estas sen~a, car Aaron gin sen~igisx. sï
demoralizi, peto/a.

discip!30 1 Tiu, kiu studas sub instruanto. 2 Tiu,
kiu sekvas ies doktrinon : Platono estis ~o de
Sokrato.

disdegn/i (tr) Malsati: alpreni tian sajnon, kiun
~as ec la hundoj memK . ~O. Sinteno de iu, kiu
~as. /«a. Karakterizanta la sintenon de tiu, kiu ~as.

disel/o = dizelo.
disenteri1o f Infekta k kontaga malsano, en kiu

ulcéra inflamo de la kojlo estigas sangan lakson k
| fortegajn kolikojn ; gin kaüzas jen amebo, jen!
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bacilo, amba ü transportataj de trinkakvo: ~a
epidemio; ~ulo.

disert/ i (ntr) Prezenti en universitato detalan
metodan studajon pri scienca, filozofia aü literatura
temo: la profesoro ~is pri Kant. ^ajo. Verko,
prezentanta la rezulton de scienca esplorado k la
tezojn de ties aütoro. SIN. diserlacio. us* raporto.

disertaci/oz. Disertajo: doktora ~o; en latina
~oz.

disident/o L Persono, kiu disigas de la oficiala
religio de sia lando aü de la politika linio de totalisma
registaro. nar sekto, skismo, nekonformismo.

disip/i (tr) Malspari, forneniigi: // ~is post patro
heredonG ; forfugis mia koro, fil’ la ~igo de la
energio (— entropio); la teoremo pri fluktuo k ^igo.

disjunkci/o A La logika operacio, kiu al du
asertoj A k B asignas la aserton, ke almenaü unu el ili
validas; tiun aserton oni skribas A v B (elparolu: «A
aü B»), EST ekvivalento, impîico, konjunkcio, negacio.

disk10 1 _*5L Metala ronda platajo, kiun la helen-
oj uzis en la jetludoj; nun la samo, pezanta 2 kg:
Diskobolo estas statuo de ~ofetanto. 2 Plato en
formo de ~o el ebonito a ü plasto, en kiu estas
gravuritaj sonoj, reprodukteblaj per gramofono:
aceti ~ojn de dancmuziko; aüdigi ~on ; ~ovendejo.

r̂ oteko, ~oturnilo. 3 Objekto en formo de ~o:
la ~o de la sunoz, de la luno1, de dandudo, de fer-
voja signalo. 4 A La aro de ciuj punktoj en ebeno,
kies distanco ai fiksa punkto (la centro) malsuperas
(alternative: ne superas) donitan nombron (la radius-
on). eæ cirklo.5ë Ronda plato uzata por teni dater)-
ojn magnete aü optike legeblajn. SIN. datendisko:
komputila ~o ; magneta , optika , fiksita, sangebla

laserr^o; prepari ~on; registri, skribi datenojn
sur ~on. dosicro. 6 ë Ekstera memorilo, kiu
funkcias per integra, nesangebla ~o 5: tekokomput -
ilo kun unugigabajta ~o. elcentra ^o. ~o fiksita
sur rado, sed ne samcentre, k tial funkciiganta levil-
on ce ciu rotacio de la rado. intervertebra V
{disci intervertébrales) Ciu el la —oformaj kartilagoj
trovigantaj inter la diversaj vertebroj: ~a hernio,
mislokigo. kompakta ~o. Speco de optika ~o,
generale kun registrita inuziko; mil : KD : eldoni
kompaktan ~on. ~i (tr) Fingre kunmeti telefon-
numeron per cifer~o. PS* klavi. ~ejo. ~oteko.
«vestro. Persono, kiu prizorgas la ludigon de ~oj
aü aliaj registrajoj en ~oteko, radioelsendo ks. ~etO
ë Malgranda sangebla ~o 5, generale uzata por teni
malofte uzatajn datenojn aü transporti datenojn.
/vaparato, ~ilo ë 1 Aparato aü organo por uzi
~on 5.2 = 6. /vingoë Fendo en ^aparato, en
kiun oni metas ~eton. sub^eto. Metala peco, kiun
oni metas sub la kapon de sraübo. sur~igi. Registri
parolon , kanton ks sur gramofonan ~on. væ
surbendigi. cel/^O. Ronda tabulo, kun sameentraj
cirkloj, al kiu oni celas per pafilo, arko ks. cifer^O.
Parto ~oforma de aütomata telefonaparato, sur kies
rando trovigas la ciferoj 0 gis 9, k kiun oni tumas
per fingro por kunmeti la numeron de la alvokata
abonanto. daten~oë ~o 5. sfer~o A Kaloto.

diskant/o f (ark.) Soprano,

disked/o = disketo.

diskomicet/oj <4* Nenatura grupo de
askomikotoj, kies askujoj estas apotecioj. «ar
pircnomicetoj.

dîskont/î (tr) £ Pagi al iu por kambio antaü la
pagtempo, deprenante procentajon pro la antaütempa
pago. 'vO 1 Ago de tiu, kiu ~as kambion: ~obanko.
2 Procentajo deprenita pro la antaütempa pago: kiam
la kapitaloj abundas, la bankoj malaltigas la ~an
procenton. mal~i. Vendi kambion antaü la dato de
gia pagendigo, kun depreno de parto el la interezo.

dîskord/o. Malkonkordo.
diskreci/o Libereco fari decidon îaü sia

propra jugo, absolute aü en certaj limoj: la ~a povo
de la Ministerio pri Internaj Aferoj, de la Asiza
Prezidanto.

diskredit/iz (tr) Senkreditigi: ~i sian portion
per sia privata konduto; eu tiuj personoj denove ne
komencos subfosadon, ~adon, konstantan kriadon
pri netaügeco?7.—» kredito

diskret1a 1 Diranta nur, kion decas diri; scianta
konservi sekreton: la sendoto esta ~a k fidela; la
plej ~ci amo lasas ciam ekaperi sian sekreton. 2
Faranta nur, kion decas fari, modesta, nesintruda,
taktoplena, ne troiganta: malaprobo ; li faris
~an uzon de sia. aütoritato ; lia konduto en mia
domo estis ciam ~a. 3 (f) Delikata, neforta, netroa :
~a parfumo. 4 A (pp spaco) Tia, ke ciu punkto
konsistigas malfermitan aron. 5 A 4. (pp variablo)
Havanta valorojn en ~a spaco (do malhavanta
akumuligan punkton). mal~a 1 Senkonsidere
babilanta. 2 Sentakta, malmodera, sintruda. 3 Troa.
4 A (pp topologia spaco) Tia, ke nur la tuta spaco k
la malplena aro estas malfermitaj. SIN. haosa.

diskrimin/i 1 Distingi inter pluraj kazoj. 2 V
Distingi inter pluraj frekvencoj. ^anto A Certa
funkeio de la koeficientoj de polinomo: nuligo cle la
r^anlo signifas, ke la polinomo bavas duoblan
nulejon. ~ilo V Distingilo 2.

diskriminaci/o tfà Oficiala aü efektiva apliko
de iu distingo inter la logantoj de iu teritorio, per
kiu oni rifuzas al parto el ili unu aü kelkajn el la
homaj rajtoj: rasa, seksa ~i (tr) Fari ~on : por
ne aliajn bienposedantojn rajtoj de sam-
seksemuloj k de multaj aliaj ~itaj malplimultojM .

diskurs/o. Politika parolado, ordigita k iom
longa, celanta al konvinkado: komencigis ~o
impeta G.

diskursiv/a O (pp penso) Atinganta scion per
rezonado k intelektaj procedoj (male al «intuicia»).

diskut i 1 (ntr) Interparolante kun malsamopini-
antoj, intersangi argumentojn pri iu temo: li ne ~u
teorie, sed li vizitu unu el la Universalaj Kongresojz;
pri tio mi ne volas plu ~i; ~i kun iu pri politiko; ili
~is inter si pri tio, kiu estas la plej grandaN. os-
debati, disputi, kontesti , polemiki, pritrakti. 2 ( tr)
Ekzameni per debato, esplorante la diversajn
flankojn de demando: ci-vespere oni komencos ~i la
bugeton de la asocio; la por k la kontraü ; esprimi
sian opinion pri la ~otaj demandojz; la nun ~ata
kazo; ili fakte cion ~/.ç R. ~(ad)0. Interparolado de
~antoj: gi (la ~ado) trafas Ibsenon kiel teoriiston7- ;
proponi por direkti la ~on; senorda, brila, vigla

i
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~ado: suhmeti sian projekton ai ~ado publikaz. \ la frua irado dormi1: mi diras, ke vi ne estas ~itaz
's.ebia. Tia , ke oni povas ~ i pri gi : politikaj (akcepti ilin). cs* decidi, estri. — proponi, mono.M>
problemoj estas ~ehlaj. ~inda. Sufice grava, por 1 Povo ~i pri iu au io: havi la libérait ~on pri io\
esti ~ata: se ne malpli ol 20 delegitoj subskribos gin mm via tempo estas libera al via ~o7\ si donis al
(proponon) kiel ~indan / . ne^ebla. Tiel evidenta, mia into la sumonz: David metis trionon de la
ke oni ne povas ~i pri gi: ne~ebla principo. pri~iz popolo sub la ~on de Joabx : amasigu grenon sub la
- ^ 2. serwe. Sen tio, ke okazas ~ado: la lego ~on de Faraonox; rajto de popolo al mem~o. 2

Dispozicio 3: mi faros ~onz: en mia parto mi
disleksi/o. Neiirologia perturbo en ia legado.ij kelkajn ~ojn jam faris7: por esti lute prêta al viaj

! ~ojt mi alvenos lundonz: oferoj flankaj estas uzataj
\ lad la ~o de la oferantoj mem7-. ~ajO. Io ~ata au

estis akceplita settle.

aleksio.
dism/o X Dekonajo, pagata kiel imposto.
dismenore/o t Maifacila k dolora menstruado. | ~ebla : la mastruma sistemo de komputilo asignas
disoci/i ( tr) ® Parte au iompostiome mal - j ~ajojn al taskoj, ~igi. Meli sub ies ~on, cedi, Iasi al

kombini : ~ataj , ~itaj elementoj. ^O. Tia mal - j iu: cambron al grupo.
kombinado au malkombinigo: elektroliza ~o. ~a. |
Rilata al ~o: ekvilibro. /^igi. Suferi ~on : jodo
^igas a/ dujodatomoj. ~igo f Stato en skizofrenio
kun evidenta diseco inter emocioj k penso.

disom/a = dusoma.

dispozici/o 1 Maniero, en kiu io estas arangita
por iu destino; interrilata pozicio de la partoj: sangi
la ~on de garde.no: studi la ~on de la steloj. 2
Tin parto de la retoriko, kiu traktas la ordan arangon
de kolektitaj ideoj, argumentoj au pruvoj, k la uzad-

disonanc/oz 1 } Malagrabla efekto de tono- | on de metodoj por akiri la atenton de publiko. fô*

kombinoj inter si neakordigeblaj: okto estas j invencio. 3 (ordinare plurale) Kio estas difmita, kiel
konsonanca. duonduto estas ~a. vsr konsonanco. 2 ! esprimo de ies volo; piano, preparoj: la generalo
( 0 Manko de harmonic, malakordo: en nia | faris siajn ~ojn por la batalo; testamentaj ~oj\ la
lingvo z: la plej malgrandan ~on de la koloroj si tnj j diversa] ~oj de la (ego. 4 Temperamento, natura
rimarkis; profunda ~o inter la karakleroj. \ emo al (malsano, arto ks), natura stato, kiu kapabi-

dispensari/o T Senpaga kuracista konsultcjo au ! igas lari ion: la psikaj ~oj: oni ne hercdas la kvalit-
ojn mem, sed la ~ojn por Hi: la tuton de la ~oj

dispepsi ' o f Stato de maifacila digestado, ! formas la genotipon; li havas grandan ~on por la
kauzita de malsano. misnutrado. toksigo ktp: nerva, j muziko. ®s* diatezo. ~a. Rilata al ~o au ~oj.

Lsligi , fari ~on : 1 (tr ) lerte sian tempon; 3 (ntr)
dispers/i ( tr ) 1 Malkombini lumen , per hodiau, car chic morgau vi mortos: 4 (tr) vino

refraktado. en la diversajn kolorojn de ia spektro. 2 . ~as al dormo: f Hmfatismo ~as a1 tubcrkulozok
(K) Disdividi substancon en medion, gis ricevo de j rakitismo. use agordi , arangi, disponi, plani.
homogena au homogenaspekta maso: so/ vajo. solo, j disproporci/oz. Misproporcio.
emulsio. suspensio estas ~itaj. ~o 1 Ago ~ i : disprozi/o (K) 1 Elemento, Dy. atomnuméro 66,
koeficiento de ~o. 2 La rezuitanta amaso. ^3 1 j atommaso 152,50, lantanido: klorido, DyCl3;

ita: ire minio; rilatumo ( rilatumo inter j ~aj kombinajoj. 2 Metalo malofta, blanka.
ondonombro k frekvenco de ondo au partiklo). 2 | disput/i (ntr) 1 Malpaci. akre diskutante:
Rilata al ^o: angulo ( angulo formita de j komence, vi ne matpacos en finol\ kun iu pri io.
ekstremaj radioj, kiuj iras gis la ekstremoj de la i nap konflikti. kvereli. 2 (ark.) Diskuti : pri gustojoui
spektro): povo (siN. ~eco). 3 ^anta: ~a medio. ; ~i ne devasz: mi deziras ~i kun Diox: ~u pri cio,
^ajO. Medio plus ~ita substance, ^eco. La I sed sen garantioL (atingi la veron): la kunvenintoj
propra ~a angulo, karakterizanta diafanan medion. | varmege ~adis pri tio ci ( ia lokigo de «min») tutan
/^anto. Substance, kiu povas servi kiel ~a medio, j vesperon z. ~o 1 Ago de ~antoj: pacienculo

dispne/o f Stato de spirmalfacilo. j kvietigas ~onx; ~oj kcmdukas al malpacoz; la loto
dlspon/i 1 (ntr) Decidi laü sia bontrovo. kio ; cesigis la ~ojn z: sin miksi en malpropran ~onL. 2

farigos pri iu au io: havi la rajton ~i je ( pri ) sia j (ark.) Diskuto: ~o kredigas, sed ne cerfigasz: por
propra personoz: la Societo ~as nur super ( pri ) la ' meli finon al ciuj malkomprenigoj k ~oj, mi decidis
uzado de la kapitaloj de la Sorieto mem7: li, kiu liant j nun eldoni ( la Fundamenton ) z. ~ema. Facile
/tavis ankoraü la rajton pri E.z: la alto estraro, j ~anta : ~ema pledanto. ne^ebla. Nediskutebla,
kiu ~as pri vivo k mono7 : ~tt pri mi. kiei pri via \ nekontestebla: havi ne^eblan aütoritatonz. prW
servaitto; testamente pri siaj havajoj: (abs) homo • ( tr) !nter~i pri la posedo de io: ili priais la unuan
proponas. Dio ~as7: kie mi ~as. tie mi ordonasz: j lokon.serwe. Unuanime. ne ~ante.
kiel vi lie ~is?7 : lego ~as nur por la estonteco (SIN. j dist/a. Distança.
dispozicii 3 ). 2 (tr) Havi ion, kion oni povas ciu - j distanc1o 1 Longe de interspaco: la ~odeTero
moniente uzi: havi tu j prêta: la stabo ~as nur du ! al L.uno: la amaso estis jam en la de dekkelke da
aütojn: en tin tempo la E-istoj ~is neiiian vortaron j pasoj de si : kelkan ~on plucnz: tio kusas en gronda,
en F,.: kiu metion ~as, mizeron ne konasz : ~u j longa ~o de ni; (f) estas ja kclka inter pruntik
helpon al Jakobx (uzu favore al ); gasto laûplace ; steli!. 2 (en vetkuroj) Longo de 200 m. ~a 1
~anta sian tagon z: ciu ano ~as unit vocon: eu tiuj Rilata al ~o. 2 Kusanta en ia ~o de: fi estis de li
segoj estas ankoraü ~eblaj?. 3 Dispozicii / : rilate la | je tri pasoj : (abs. ) la ~aj arbaroj. ^e. En ia MJ:
internait ^adon7 . 4 Dispozicii 4 : al tio ~as ankoraü | rigardi pentrajon ~i (ntr) Esti en ia ~o de: la

apoteko.

ga.sa ~o: ~ulo.
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urbo ~as je kvar kilometroj. prêterai (tr) Lasi post ] ~ajO. Karakterizajo ~a. ~ebla. Tia, ke oni povas
si en ia ~o: la gajninta cevalo prêterais la sekvintan j gin ~i: apenau ~ebla diferenco. ~içji 1 Montri sin
je unit kollongo. flug~0. Longo de aerlinio inter du ; diferenca: la kataroj kaüzitaj de cirkonstancoj lokaj
punktoj. long~a. Atinganta, funkcianta en longa j ~igas de la kataroj kaüzitaj de malutilajoj per tio,
~o: longea telefonado,trafiko, hejtado.paf~0.~o * ke 2 Montri sin klare k precize : punca
inter pafanto k la punkto, kiun pafajo povas atingi. | kapuco, akre ~iganta ce la nigreco de la harojz\ sub
POV'N'O > -̂ La ~o flugebla de aviadilo, sen resarg- ! la blanka lumo de la lampo la vizago bele ~igisz;
ado per karburajo, sub specifaj kondicoj. SIN. flug- | antau la tapisoj ~igis per blanka koloro skulptitaj
aütonomeco. œ flugradiuso. rel~o ÉÊm ~o inter la j figurojz. uw kontrasti . 3 ( f ) Igi rimarkinda pro
intemaj kapsurfacoj de paralelaj reloj, inkluzive de j eminentaj ecoj: ~igi per kurago B ; la uriitaj, kiuj
gvidreloj. csr spuro. salt^O T inter la ricevlimo | ~igis ce la nobekira armigoz; H jam ~igis per sia
de fera radio k la punkto, ce kiu nerekta radio, talento par matematiko ; tin sistemo ~igas per
reflektite de la supra atmosfera tavoio, atingas la ekstrcma simpleco1. ~iga. Tia. ke gi ~igas: la dua
teron; inter tiuj punktoj la ricevado ne estas ebla. ~iga eco de lingvo artaz. ~llo 1 Marko, signo, per
traf 'N'O. ~o, je kiu pafilo povas jeti difinitan kiu oni povas ~i : klareco estas la r̂ Ho de bona stilo.
pafajon: teoria, efika traf~o de kanono. use kriterio. 2 T Algustigebla cirkvito por akcepti au

disten/o 0 Mineralo el triklina aluminia silici- malakcepti signalojn la ü iliaj proprecoj, ekz.
ato, karakteriza de la metamorfaj petroj estigintaj amplitudo au frekvenco: frekvenco'^ilo. ^inda.
sub fortaj premoj.

distik/o Versduo: elegia (konsistanta el
heksametro kun pentametro).

distil/i (tr) Aparligi substancon de giaj rnalpur-
ajoj au de kunkornponajoj, vaporigante per varmo
|iajn vaporigemajn erojn k poste relikvigante la

vaporojn per malvarmo: ~i brandon ; ~ita akvo.~(ad)o. Ago de ~anto: seka ~ado\ ~balono. | sen~e. Parante nenian ~on : ili bucis citijn
^ajO. La produkto de ~ado: imita, cefa ~ajo. ! logantojn sen~e. ose blinde.
'vajtljo. Ujo, kiu servas, por kolekti ~itajon. ^ejo. distom/o (ark.) = fasciolo.

Loko, kie oni ^as brandon , petrolon ks. ~igi. distord/o 1 Aberacio de optika sistemo au
Suferi ~adon: tiu substanco ~igas ce 60°.^ÜO. La unuopa lenso, konsistanta en tio, ko bildo estas kurbe
tuta aparato por ~i. «3s alambiko. ^isto. Tiu, kiu reproduktata. 2 4? Aiiformigo de elektra au magneta

kampo sub la influo de alia kampo au de okaza
dîsting/i (tr) 1 (ion de io) Percepti inter du au kaüzo. 3 V Negusta reprodukto de sono au signalo

pluraj aferoj diferencon, kiu ebligas ilin rekoni ce ricevado: anip/ittida, frekvenca au faza
apartaj: por ~i ilin unit de ta alia, oni nornadis (tr) Ka ü / i ~on. mai^i. Nuligi au kompensi ~on.
tiun [...] z; la binon’ de la verdo, petroselon de mal^ecc). Propreco de sistemo funkcii sen ~o.
cikuto; ~/ veron disde malvero -, si 1er nis ~i distr/i ( tr ) 1 Malhelpe deturni la menson de gia
kolorojn7-, oni povas ~/ tri periodojn en tiu epoko. j okupigo: ta lernantojn ~is zumado de muso : la

diferencigi. 2 ( inter io k io) Apartigi. meti j urba bruo tro ~as min. 2 Deturni la menson de giaj
diferencon inter pli-malpli similaj aferoj: mian j prizorgoj, agrable okupante, amuzante gin : mi prov-
popolon ili de vas instrui ~i inter sanktafo k ! is min ~i en la societoz; la kuracisto diras, ke mi
nesanktajo x; oni devas inter tiuj du okazoj -, la j ~u min. irsr malslreci, ma/enuigi. 3 (ark.) Disigi : en
gradoj de komparo estas r̂ ataj per unu ait du | la cambra estis ~itaj multe da scgojz. ^a. Kapabla
punktoj metitaj super la nombro de la idcoz\ (f ) ! ~i : ~a tempopasigilo. ~0. Ago de io, kio ~as, aü
morto ne ~as, ciujn égalé atingasz. ifir malkonfuzi. ! de iu, kiu ~as. ~ajO. Tio, kio ~as, amuzas: tele-
3 (ion) Klare percepti : regis tia mallumo, ke oni ne j vidado estas pasiva ~ajo. —'igi 1 Esti senalentigita.
multe povis ~iz; la luno levigis, estis sufice lunie, j 2 Fisti arnuzata : kiel oni ~igu k ta vivon al si
por ke oni povu cion klare ~/ z; ne povi la ! agrabligu°; bonhumore li per iliaj sercoj ~igis
fiziononiion de iuB ; li ne povis eu (estas si ) z; en | volonté°. 3 (ark.) Disigi : ili ~igis en la tutan
la bruego oui ne ~is la vortojn. 4 (io) Esti marko, ! landon z; la espero ^ igis kiel fuma 1. ~igo,
karakterizajo, per kiu oni povas ne intermiksi ! ^iteco. vStato de iu ~ita. ^igema. Ne kapabla
aferojn: la idealeco, kiu lin tiel bele ~asz\ tiu carma ; fiksi sian atentori au neatenta pro tro profunda
naiveco, kiu ~as la purajn korojn. 5 (0 Apartigi pro j rnedito: la grondaj sciencistoj estas ofte ~igemaj.
ia prefero k por favora pritrakto: ne ~/r vizagojn ce ! distribué ( tr ) Disdoni al ciu parton de io la ü ties
la jugox; via Dio ^w.v vin el inter ia popolojz\ Mi | destino: li ~is grandajn sumojn al la mizeruloj; la
~os la teron de Gosen, ke tic ne esta fiinsektojx. ~0 leterportisto ~as ia leterojn: laboron inter ciuj;
1 Ago de iu, kiu ~as: la inter tiuj du specioj ne Dio ~is cion egalmezurez.~a 1 ® Rilata al ~o:
estasfacila\ fari ~on inter la genroj. 2 Tio, kio ~as: la ~a ekvilihro de solvita substanco inter du
tio estas la plej alla ~o, kiun iam ricevis ia cmasoz. j nemikseblaj sol vautoj : instalajo. 2 A (pp—f ordeno. ~a. Tia, ke gi ebligas ~on : ~<7 signoz; j operacio ri îate al alia operacio) Tia. ke gi kunefikas
la ~a eco de bona komedio estas, ke gi ridigas\ ~a j kun la alia operacio en certa maniero, esprimita en
trajto (A parola trajto, kiu servas por ~i fonemojn). j la kazo de multipliko k adicio per ia idenlajo a( l> +

Merilanta esti ~ita pro ia supereco: unu el la plej
r^indaj kavaliroj; mia amato estas ~inda inter
dekmilox; ~indaj servoj, atingoj; mi vizitis la plej
r^ indajn domojnz. ^î ta. Rimarkata pro sia
malvulgareco: ^ita ekonomikisto, diplomate; li
Ilavis ion denaskan ~itecon. cw eleganta, eminenta,
kulturo. elito, kremo. Intermiksi, konfuzi.

metie ~as.
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c ) = ab + ac. 1 Ago ~i. 2 Maniero, en kiu 10 j diven/i (tr) 1 Malkovri ion, kion oni ne scias,
estas ~ita : de la vaporo en la cilindron. j havante nenian bazon por motivita konkludo: ~w,
dunomiala ~0 -4* Diskreta probablo~o, kiu j kiom da nuksoj mi bavas en la mano? B; lasi al iu tri
reprezentas m üestradon kun redono. frekvenca j provojn, por malgustez\ kion sagulo ne~0 4, Tabelo, montranta la frekvencojn de valoroj ! komprenas, pfte malsaga ~asz.-4 ~bato, ~prove.
de diskreta variablo, au ties frekvencojn en diversaj i 2 Malkovri per intuicio au rezonado ion, kion oni ne
intervaloj. akumula frekvenca ~o -4. Tabelo, | scias : ~/ saradon, enigmon ; ~i ies penson,
kiu por la supera limo de ciu klasinter\'alo montras | intencojn ; por tion ~i, ne necesas peni ; mi ne povas
la frekvencon de valoroj sub au egaiaj al tiu limo. j la kaü zon ; tie la virinoj estas nur ~eblaj
absolute kontinua ~o -à. Probabio~o tia, ke
gia probablodenso ekzistas. normala ~o, gaüsa

-4. Probablo~o tia , ke gi havas probablo-
densecon egalan al (27tv,)“,/2exp[-(A~w)2/2v], kie m
estas la ekspekto k i> la varianco. ~ilO. Mekanismo,
kiu ~as vaporon en cilindron, por efiki sur pisto:
glitvalva.kiapa ~ilo. probablo^o -4. (pp stokasta
variablo) Funkcio, kies valoro ce punkto „v estas la
probablo, ke la stokasta variablo ne superas x.

distribuci/o A Generaligita funkcio de certa
speco: la dérivajo de la hevisida funkcio en la senco
de la ~oj estas la diraka mezuro.

distrikt/o. Precize limita teritorio, havanta radioj) Malproksimigi unu de la alia : kiam fasko de
apaitan administran unuecon: elekto~o, ju§~o. cw paralelaj radioj trairas vitran lenson, kies rando
de partemento, kantono, kvartalo , gubernio, estas pli dika ol la centro, la fasko ~as\ la ~antaj
province. jugo Ô. Jurisdikcio. spokoj de rado\ (f ) la francaj vortoj ~as pli ol la

dlsuri/o Y Malfacileco en urinado. ilalaj de siaj latinaj etimoj\ post la diskuto la
ditiramb20 1 c$b Origine, kanto honore al opinioj ankoraü pli ~is. 2 A Ne konvergi: la serio

Dionizo, imitita de poetoj italaj k francaj ekde la j Z l /n ~as.^O. Fenomeno de tia maiproksimigado.
Renesanco, sub formo de neregulaj poemoj. 2 (f ) j ^a. Rilata al ~o: ^a fasko (de ~antaj radioj).

~eco. Stato, propreco de ~antaj aferoj. ~igi. Fari
ditisk/o U G. (Dytiscus) de insektoj el la ordo de | ~a. ^iga lenso. Lenso, kiu ~igas la faskon de

koleopteroj, kiuj vivas nagante en nesala akvo. j paralelaj radioj, kiuj trairas gin. — konkava.
~igeco. Mezurata propreco, kiun havas lenso por
~igi. ns? konvergi.

dlvergenc/o A (pp vektora kampo) La sumo de
la partaj derivajoj de ciuj vektorkomponantoj laü la
samdirektaj koordinatoj: La teoremo de Gaüso
diras, ke la integrajo de la ~o de vektora kampo laü
so/ido égalas la integrafon de la orta komponanto
de la vektora kampo laü la surfaco de la solido.
sen~a kampo. Vektorkampo kun ~o nula.

divers/a. Unu el multaj, el kiuj ciu apartenasal
alia speco, posedas aliajn ecojn: monpaperoj de ~a
valoro; multekostaj stonoj de ~a grandecoz; virinoj
de ~aj agoj, de ~a eksterafo k de ~aj karakterojz;

ditografi/o. Eraro de kopiisto, konsistanta en la konadon de la arto homoj akiras por ~aj celoj7",
misripeto de litero, vorto au frazo, ekz.: ananalogio | tiun ci flankon ~aj E-istoj povas klarigi al si en la

; plej r^a maniero k en la plej ~aj gradoj7-, mi aüdis
'T?, j k legis cinjn plej ~ajn opiniojn k faris ~ajn esplor-

Pliiganta ta kvanton de ekskreciata urino: ~igaj j ojn7 , ciuj ideoj k trovoj, kiujn prezentas ~aj reform-
medikamentoj estas uzataj kontraü arteria hiper- j istojz\ nagantaj folioj k ~aj aliaj kreskajojz\ sur la
tensio. edemoj , kora nesufico. ~(ig)ilo. ~iga j tabla staris ~aj sukerajojz. «sr alia, diferenca,
medikamento. salo~iga (pp substanco) Pliiganta ; kalejdoskopa, mozaiko, kelkaj, pluraj. ~e. En ~a
la kvanton de urino pro efiko al la renoj, kiuj elimin- j maniero: la homoj ~e rakontas pri sia pasintecoz.
as pli da natrio k sekve pli da akvo el la sango. j ~i (ntr) Esti ~a, prezenti ~an aspekton. fâ* miksa,

varia, ~ajoj. En gazeto, la ~aj informoj pri trivialaj
diurn/o. Dauro de 24 horoj. SIN. tagnokto. ^a. j faktoj de la ordinara vivo. ^eco. Eco de aferoj aü

Rilata al ~o: la ~a movo de Tero; $ ~a (SIN. tag- I homoj, el kiuj ciu estas ^a de la aliaj: la decode la
nokta) ritmo. RIM. Ne uzu diurna en la senco de taga. klimatoj, de la karakteroj; rica kolor~cco aperissur

divan20. Sofo, sen dorsa k braka apogiloj, sen ciuj arbarojz; biologia ~eco (SIN. bkweco). Mgi.
suba malplena spaco. csr kanapo. (D)^O\ Stata j Fari, ke enestu ~eco: ~igi la kolorojn de lanfaden-

oj , la tipojn de romanintrigo\ la nioderna homo

malantaü densa tavolo de diversaj lukoj. BSP
hipotezo , konjekti, supozi, suspekti. ^(ad)o. Ago
~i: ~ado per ludkartoj, per kafa rekremento, per
kristala globo. ~ajO. lo, kion oni devas ~i. ~istO.
Aüguristo, antaüdiristo. ne^ebla. Tia, ke oni ne
povas gin ~i. astro~isto. Astrologo. birdo^isto.
Auguristo. kart /^i. Kartaüguri. man^i. ~i ies
estontecon laü la linioj de la mano. Softool. Antaü-
diri al iu persono ties estontan sorton per ia ajn
rimedo: mi sorto^as por mi ciam per trefa damoz.-4 kiromancio. vergo^isto. Radiestezisto.

diverg/iz (ntr) 1 açp (pp direktoj, linioj aü

Entuziasma laüdo.

y

à

ditisko. F

ittorucH

anst. analogio. BST haplografio.
diurez/o Y Abunda urinekskrecio. ^iga

salo^(ig)ilO. Salo^iga medikamento.

konsilantaro en la Otomana imperio.
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dividend/oz £ Jara neta profito de kompanio aü
de akcia entrepreno au societo, kiu profito estas
dividata inter la kompanianoj au la akciuloj.

divizi10 1 A ü tonoma grupigo, sub unu
| komandanto, de diversarmiiaj trupoj: ~o povas
| enteni infanteriajn, artileriajn, tankajn, aviadilajn

elcmentojn ; ~a artilerio, eskadro ; ~estro. 2 4*
Sistematika unuo (divisio ) , ampleksanta parencajn
klasojn, kun rango supera al klaso k malsupera al

! regno; respondas al la pli vaste uzata filumo. ny

klaso, regno. SUb^O Sistematika unuo ( subdivi-
sio ) ampleksanta tre proksime parencajn klasojn de
la sama ^o. cs* subfilumo.

divizor/o 1 A (pp entjero a ) Enljero d tia, ke la
kvociento a/cl estas entjero: la plej granda komuna
~o. 2 (evi) = dividanto. ~i (ntr) Esti ~o: 2 ~as en
ciu para entjero.

divorc/o ( ft Rompo de geedzeco, decidita de
jura instanco laü la postulo de unu au de ambaü
geedzoj pro la motivoj k en la formoj difinitaj de la
lego: la katolika eldezio ne agnoskas ~on. ~i (ntr )
Eksedz(in)igi : si ~is disde tri sinsekvaj edzoj..
eksedzigo, répudia, separo.

dizel/o © Motoro kun interna brulado, en kiu la
karburajo, injektita en forte densigitan aeron,
spontané ekbrulas: generatoro, aütomobilo,
kamiono, iraktoro. —+ ~petrolo.

dizert/i (ntr) Fugi el miiitista servo kun la
intenco ne plu reveni al gi : ~intoj. Ago ^i :
dummilila estas punata per mono. fugi,
forkuri.

DNA <3 Mil de deoksiribonuklea acido:
polimerazo (enzimo, kiu rolas en la replikado de ~).

Dnepr/o. Rivero, fluanta de NU Rusio gis la
Nigra Maro (32°E, 46°35’N).

Dnestr/o. Rivero, fluanta de Karpatoj gis la
Nigra Maro (30°30’E, 46°08’N).

do. Partikulo 1 montranta logikan sekvon,
konkludon el la antaüa diritajo: vi vidas ke vi ne
devas kulpigi min7-\ mi devas ~ decidigi, car vi del

i volas7, car Ham, des pH. 2 uzata en demandai aü
! ordonaj frazoj, por insisti pri la miro au la volo: kial
I rv' vi ne laboras?7 ; per kio ~ mi povas servi aI
| vi?7\ kiel sekve?7 -, kial ~ propono tiel sen-

fundamenta povas piact al kelkaj?7 ; denove! ha ,
cesu rsj fari sercojn!7 ; zorgu ke post la fino de
viaj laboroj la Iwmaro poyu diri [ . .. jz ; sed iru
do!7. RIM. Tiu uzo povas servi, en okazo de dubo,
por neprigi la demandan sencon de la korelativoj:
rigardu tra la fenestra, kiu estas tie (estanta tie):
rigardu tra la fenestro, kiu ~ estas tie ; kiel ~ vi

! sangigis ce Mi je vinberbranco sovaga? x («kiel
; vi...» povus aspekti komparo: «tiel same, kiel...»).

do } Silabo, kiu montras 1 en la relativa solfego
i la tonikon ; 2 en la absoluta solfego la absolutan
| tonon C. /v-gamo. La serio de la nolnomoj en

I solfego: do (aü ut), re, mi, fa, so(l ), la, si/ti (origine
! tiritaj el la komencoj de vortoj de latina himno).

docent/oz. Universitata instruisto, ne ricevinta
tiloion de profesoro.

docetism/o ij* Kredo, laü kiu la korpo de Jesuo
; estis cl ia etera substanco, k ke sekve liaj suferoj k

~igas sian nutrokonsumadon. bio^eco <> La
~eco de la vivuloj en la naturo, laü la nombroj de
specioj, varioj ks, ekosistemoj k genotipoj. SIN.
biologia ~eco. RIM. divers estas uzata kiel pref.,
kun la sama senco: ~gentaj logantoj7, ~manièrez,
~specaz ktp.

divertikuI/o V Anatomia, patologia aü terat-
ologia sakforma kavajo komunikiganta kun kanalo
au dukto: ezofaga ilea (diverticulum ilei ).
/vektomio Y Kirurgia fortranco de ~o.

divid/l (tr) 1 Disigi (en du partojn): Elbo ~as
Dresdenon en du urbojn, la malnovan k la novan ; la
pruo ~is la ondojn ; la brovojn ~is profunda
sulko7 ; ce fino de linio ni ordinare ~as la vortojn
per iliaj partoj gramatikajz; se regno estas ~ita
kontraü si, tiu regno ne povas stariN; silkaj vestoj de
~ita koloro, en kiuj la dekstra flanko estis verda k la
maldekstra flanko ruga7, cr fendi, tranci, apartigi,
disduigi, dishaki. 2 Disigi (en plurajn partojn): a)
destinante al ciu ties havotajon: ~i kukon en 6
partojn; li ~is la pomojn inter la infanoj ; la homaro
~is sin batale7 ; sian tempon inter diversaj
taskoj7 ; H ~is la du fisojn inter ciujnN ; ~u en tri
partojn la spacon de via lando x; Franch estas ~ita
en departementoj ; libro ~ita en capitroj. fcf*

distribui, disdoni. b) ciu prenante sian havotajon: ~i
heredon kun fratojx; sed Hi ne ~/.v (la panojn) kun
sia najbaro7 ; mi havis du infanojii , tiam Dio ~/.v
kun mi k prenis unu el ili aI si 7 ; kun in la
mizeronz, ciiijn dangerojn de la vojo; kiu ~as kun
stelisto, tiu malamas sian animon x. osr partopreni.
3 A Fari la operation de ~o; 20 per 3 ; 27 ~ite
per 9 égalas al 3. iraf onigi. <4* ( PP folio)
Havanta tre profundajn entrancajojn, kiuj atingas au
preskaü atingas la mezan ripon, tiel ke la limbo estas
tute ~iginta: mane, plume ~a. tst kunmeta. 1
Maniero, kiel oni ~as, k gia rezulto: ce ciu pli
granda afero estas uzata ^o de laboro7 ; pri ~o de
vortoj7. 2 A Operacio (inversa al mullipliko), kiu al
du nombroj asocias ilian kvocienton ; la unua
nombro estas nomata ~ato. la dua ^anto: la kutimaj
simboloj por ~o estas : aü / ( a : b = a / b ) . —denominatoro, divizoro , frakcio, numeratoro. ^a.
Rilata al ~o. /^ado. Ago de ~anto: ni konsilas al vi
per nenio geni vin en la ~ado de la vortoj7 ; oni
gojas ce r̂ ado de rabakirox. ~ajo. Parto ~ita.
fako, segmento, sekcio, apartajo. ~ebfa. Tia, ke oni
povas gin ~i: spaco estas scnfine ~ebla ; 25 ne
estas ~ebla per 3. ^igi. Igi ~ita: lifrapis la akvon
k gi ~igis duflankenx ; lia regno ^igos laü la kvar
ventoj de la cielox ; Nilo ~igas en kelke da brakojB.
dls~i. ~i (kun pli forta nuanco): la viroj , kiuj
dis~as inter si la landon7. duorwa (pp folio)
Havanta entrancajojn, kiuj atingas la duonon de la
laülonga duonlimbo. kvaza ü^a 4* (pp folio)
Havanta profundajn entrancajojn, kiuj atingas pli ol
la duonon (proks. du trionojn ) de la la ü longa
duonlimbo. ne~ita. Restanta en sia tuteco. sub~i.
~i la partojn de jam ~ita tutajo: la korporacioj
sub~igis laü la diversaj metioj7. nukle(o)^igo
~igo de cela nukleo en du nukleojn. esc mejozo,
mitozo.
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morto estis nur sajnaj; gi estis deklarita lierezo fine j
de la 2a jc.

dodekaedr/o A 1 = régula dekduedro. 2 =
dekduedro.

doktor/o 1 iTiu, kiu instruas religian doktrin-
I on : la ~oj tie la Lego (ce la judoj); ~q/ de la Eklezio

(kristana): kiu décidas, kiam ~oj mafkonsentas?. 2
j Persono posedanta la plej altan universitatan

dodekafon/a ^ (pp komponajo) Uzanta ciujn ! diplomon: pri natursciencoj, pri sociaj sciencoj,
pri jura, pri farmacio\ (vokative, precipe al ~o pri
medicino) eu tio ci estas krupo, sinjoro ~o?7. Kf*

abituriento, licenciait ), magistro. 3 (fm) Medicina
Dodoma/o. Cefurbo de Tanzanio (35° 45’ E, j ~o, kuracisto: vi venigas ~ojn, tutan kuracistan

| konsiligon / ; pacientoj , kiuj piore vokadis sian
dog 1o & Hundo apartenanta al la rasgrupo de ^onz. ~a. Rilata al ~o: disertacio. ^eco.
oj. ~oj. Grupo de hundrasoj, al kiu apartenas i .a. Titolo de ~o. ~igi. Àtribui a) iu la gradon de M).

la buldogoj k mopsoj. • ^igi. Ricevi la gradon de ~o. ~ino. Virino, kiu
dogan3o 1 Imposte starigita pri iuj komercajoj, | ~igis. — ~edzino. honor~o. Eminentulo, kiun iu

kiam ili eniras fremdan teritorion. SIN. limimposto. j universitato ~igis sen ekzameno.
ITS- akeizo. 2 Administracio zorganta pri la ^aferoj.
^ejo. Oficejo, ce kiu oni pagas limimposton . | teorioj, kiujn instruas iu religio, filozofio, scienco,~isto. Oficisto de

tonojn de dekdutona gamo, senkonsidere al tonalo.~io, ~ismo. Maniero komponi ~e.
dodoic/o. Japana popolkanto.

6° irS).

A/

doktrin10 1 Arc de la principoj k sistemaj

2. ~agentejo. Entrepreno, j politika partio ks: la de Epikuro, de la katolika
kiu zorgas pri la ~aj formularoj, pagoj ktp, komisie ; eklezio. asr dogmaro. 2 Fiksita principaro pri iu
de siaj privataj au komercaj klientoj. ^libera. Ne | difinita punk to: la ~o de la katolika eklezio pri seh-
devanta pagi ~un. ~pago = /. ^tarife. Tarife j aj rilatoj ,. la ~o de Sovetnnio pri pact/ kunekzistado.
de la suldataj pagoj iau la varspecoj. ~unuigo.
Kontrakto inter du au pluraj slatoj, per malaltigi au ; servas kiel pruvo k atesto: gi devas esti netusebla,
nuligi la ~on inter si. el^igi. Depreni varon el j car gi apartenas al la fundamenta ~z> z; la

ejo, paginte la sulditajn impostojn . | Fundamento devas trovigi en la manoj de ciu kiel
doger/o © 1 La dua k meza epoko de jurasio. j konstanta gvida ~o7\ la sekretario sendis multeda

brosuroj k <̂ oj ; ~oj de transdono1, de aêeto;
dogm/o 1 Punkto de reiigia au filozofia genea/ogiaj ~oj7: ~oj pri la origino de la unua

doktrino. kiun lies adeptoj konsideras fundamenta k mondmilifo; pli valoras inlerkonsento, ol juga ~oz.
nekontestcbla: la de la Trinnno; la senmorteco j use akto, arkivo, carlo, diptonto. ^a. Rilata al ~o:
de la animoj estas de la Flatona filozofio: al Vi j ~a valoro de verko. (tr) 1 Pruvi per ~oj. 2
ni ne venus kun ~oj de blinda fervoroz: ~oj tie i Provizi per ~oj: gi povas prokrasti la tieddon, se gi
ililelismoz\ mi estas homo , kin sin gvidas per la ' trovas la proponent ne snfice ~ita. ^aro 1 Tutode
sekvantaj ~oj /-. 2 (pj) Opinio, kiun oni volas ! la ~oj, uzataj per difinita celo. tsr tlosiero. 2 S
trudi kiel nekontesteblan veron. 1 Apartenanta j Tutode la detalaj priskriboj, klarigoj k manlibrojde
al ~o. 2 Ne permesanta kontraudiskuton: la verko j komputiia programo. ^ujo. Plata, ortangula
perdus sian ekslcrordinare necesan karakteron de j portebla ujo, el ledo au plasto, por enteni ~ojn. B?

fundamenteco
'1. ^aro. Tuto de la ~oj en iu paperujo. teko. sip^oj. ~oj, kiujn ciu sipo devas

eklezio, filozofio ks. ~emo. Emo aserti aiitoritate posedi por obei la administraciajn preskribojn. fâ3

sen sufica kritiko. tsr fanatikeco. ^ismo O carlo, furnalo , konosamento.
doI/o Volo direktita al plenumo de delikta

ago, precipe en kriminala k civila juro: horn-
inortigo estas murdo.

dolar1o. Monunuo en Usono, Kanado. Australio

~o

dokument/o. Skribajo au signifa objekto, kiu

use liaso, malntio. 2 La responda serio.

Doktrino, asertanra la eblecon de la sciado pri la
absoluto. esv' kritikismo, skeptikismo. ^umi (ntr)
Prezenti siajn opiniojn kiel ~ojn.

dog/oz A Venecia au Genova respublikestro.
dojen/o. Persono. kiu estas la plej malnove

akceptita en kompanio, korporacio ks: la ~o de la j dolc/a 1 Agrable impresanta la guston kiel
diplomataro en Londomr, la ~o de ta kardinaloj. j sukero au mielo: pomoz, knkoz\ kuirita
nsf plcjagulo. I vino 7 ; glaciigila frandajo z ; ( f ) suker~a

dojn/o K Rumana popolkanto, esprimanta j frateto!7-, akvoj ste/itaj estas ~ajx\ smiri aliula
lipojn7- (multon promesi). 2 Agrable impresanta la

melodioB, voco G, bonodoroz,

i

k. a.; simb.: $. m33 cendo.

sentojn de amo. malgajo, socia ribclo ks.
dok4o 1 Havena baseno, kun kluzpordoj k kajoj, j aliajn sensojn :

en kiu sipoj povas esti sargataj, malsargataj au ! fantazio7: veluro: lia parolo fluis ~e k agrable1.
riparataj : seka (el kiu la akvo povas esti j irsr harma. de/ikata, facila, plaça. 3 Agrable impres-
elpumpata), ma!seka (en kiu la akvo povas esti j anta la koron. la sentojn : vizago, mienoz,
konservata je la nivelo de la alia tajdo), flosanta ~o \ paroloz, songo7 ; pri vorto ne fient., nial^an ne
( movebla ~o, kiun oni povas poste sekigi ). | koleru7 ; la ora tempo7 ; ~a utopio7 ; paroli
ripar~o, flos~o. 2 (ordinare plurale) Baseno, kajoj, ; en la oreIon7. vsr karesa, miIda, miela, tenera. 4 (pp
levaparatoj k magazenoj, por provizore teni la j akvo) Sensala. 5 (pp vino) Tia, ke gia sukerenhavo
elsipigitajn varojn. ew staplo. —> ~pago. ^isto. | estas relative alta. ose seka 7. ^ajO. ïo ~a: sukerajoj
Laboristo ce ~oj. en^igi. Enirigi sipon en ~on.

doksologi/o ^ Liturgia formuio de Dilaüdo.
dokt/a.Scioplcna, klcrega.

\ k ~afoj\ flnstri ~ajojn al kokeiiditw, la konsilode
! amiko estas ~tifo por la animo x. csr frandajo.

~eco. Eco de tio, kio estas ~a: li estis homo de
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senlima ~eco; kia balzama ~eco iras el vi rcnkonte ! *dolor/i ( tr) 1 ( io iun) Kaü zi tre malagrablan
al la malfelica ekzilito!7. ^ega. Ege ~a. vst delica , j korpan senton : Petron kruro ~as, Karolo ne
rava. «̂ igi. Fari ion au iun ~a: ~igi teon B; ~igi ies \ lamasz; mia interna’jo min ~as7 ; dumfrosta vetero
sorton; ~igilo povas anstataüi sukeron. duorwa I min ~as mia reümatismo; Hi bads min. seel gi min
(pp vino) Tia, ke gia sukerenhavo superas la duon- | ne ~/.vz; min r^as ci tie, panjo7 ; ne rigardu del
sekecon. *3* duonseka, milda 3. mal~a 1 Impies- j rigide, car la okuloj vin ek~us! z\ (abs) tia operacio
anta malagrable la guston , kiel aloo, galo au j tre ~asz; kulo nenion valoras, sed gia piko ~as7-;
genciano: mal~a porno ; mal~a kiel absintoz; j vergo ~as, sed sagon ellaborasz; miaj ostoj ~is
mal^a por la lango, sed saniga por la sango7: Hi ne i Hum la vojago B. 2 (io iun) Kaüzi tre malagrablan
povis trinki la akvon, car gi estis mal~ax. KS* acicla, j psikan impreson : ~as tin la malfavoron ; forte min
akra, vermuio. SIN. amant. 2 Malagrable impresanta i ~as la nepovado he I pi vin7- ; la sciigo estas
la koron: torento da rnal^aj larmoj7 ; mal~a estas ! malfavora [...], tio min ~as, tre ~as7 ; (abs ) ankaü
ebriigajo por siaj trinkantoj x ; mal~a sento de dum ridado povas la koroz. aftikti, cagreni ,
neplenumita espero7 : pardonu pri la maU^a tono de lurmenti , suferigi . 1 Tre malagrabla korpa
mia letero z; estas tre mal^ e al mi pro vi 7-. impreso: brula7, ntordanta7 ~o; la anasido pensis,
mal~ajO. Io mal~a. mal^eco. Eco de io mal~a: ke ili volas fari al gi ian ~on z; en ~o vi naskados
alproksimigas la mal~eco de la mortox. mal^igi. j infanojnx : senti en la brusto akran ~on: ne helpas
Fari ion, itin mal~a: ili rna/^ igis al ili la vivon per j ploro al ~o7. •—* ~punkto . 2 Tre malagrabla psika

! impreso: havi ~on en la animo R ; mcilgrandaj
dolcamar/o ^ Sp. de solano ( Solatium dulca- j infanoj kaiizas laboron, gronda] ~on7 ; rigardi kun

mara), volviganta arbustelo kun generale helviolaj j la reciprokan fremdccon, kin dividas inter si la
floroj k kun koralrugaj, ovoidaj, venenaj betoj; ; filojn de sania lando7-. o3p sifero. ~a 1 Esprimanta
hejma en Eüropo, Azio k N Afriko, naturigita en N ; ^on, estigita de ^o: ~a krio: ekkrii7 ; ~ege
Ameriko, medicine uzata. I plan7. 2 Kaüzanta ~on: ~a vundo, dento ; tre

doli/o 1 O Caro kun maialta plalformo k etaj ; estas por gojanto refalo tio subito en malgojonz;
radoj por movi sargojn. carelo. 2 -Tft Tia caro ! amo pH kora, disigo pli ~az ; vi ne pusu tie! ~el.
kun kamera-stativo. gruo-^o. Gruo, muntita sur j ^eto. Negrava, nc profunda ~o. ^ jgi. (iu, io ion)
~o, kiu levas k konvene dispozicias platformon, i .a. j Fari, ke ies organo aft membro senlu ~on : mi ~igis
kun kamerao. J al mi la piedon ; Jen estasciuj koloroj, kiuj ~igas la

dolihot/o = dolikoto.
doiikocefal/o ¥ Longkraniulo.
dolikot/o <5 G. ( DoHchotis) de S-Amerikaj ' la knaboj kaptis la birdon k ~ige prends gin en k

mamuloj el la ordo de ronguloj, ( am. de kaviedoj, i mono]7 ; mi ~ige vin Jraposx. KW kruela. ~plena
iom pli granda ol leporo, kun iongaj oreloj k altaj | Sentanta multe da ~oj: la ~plena patrino de la
kruroj; abundaen Patagonio. SIN. Patagonia leporo. \ Krucumito 7-. sen~a . Sentiganta nenian ~on

dolin/o * © Rondforma, negranda karsta mal- I sen^iga. Foriganta ^on. c^r analgezio, sedativa
altajo kun plata fundo plena de rugbruna argilo. nr*’ j kol^o. Tortikolo. pik/^o f Akra ~o en la flanko
poljo. I post tro rapida kuro. sir^o. Lancinado.

dolman/o. Husara jako ornamita per snurgalonoj. j ikdom/o 1 Konstruajo por homlogado: urha
dolmen/o n Megalita monumento, konsistanta j kumpara, bicna ~n ; gemela (du unufamiliaj

el slabego kusanta sur verlikalaj blokoj, k kovranta j logejoj havaniaj unu komunan muron); antaiifabrik-
ilu ~o\ konstmi. ornanti , pitrigi ~on ; sur la nego

dolomit/o © Mineralo, konsistanta el j estis arangitaj abelitjformaj ~oj7 ; la ~o apartenas
romboedra kalcia k magnezia karbonato, at H7 ; malnova, kaduka ~o; la de Dio7- (preg-
MgCa(C03)9, ordinare vendata en formo de blanks ! ejo); la Hlanka ( D )~o (de la prezidanto de Usono).
pulvoro. «3* kalcito. ^petro. Sedimenta petro j apariamento.barako, cambro, bangalo, kabano,
konsistanta el ~o (50-100%) k kalcito (0-50%). j kajulo, kiosko, palaco. 2 Tia konstruo, rigardata kiel

Dolomit/oj. Parto de Alpoj en NE Italio (12°E, ; vivejo de familio: brava homo en sia ~r> z; esti
; angclo inter honioj, sed satano en la ~o7 ; tolajon
i malpuran lavu en la ^o7: altaj ~oj, aliaj homo]7 ;
! kun sia t u f a ~o k Itavo7 ; la palra ~o7 : en ~o k
i milit' la viro regasz; mi el jetis chtjn'^objeklojn de

^ | Tobija for el la c.ambrox ; ~editkita kato.3 Famili-
' fp j anaro. gento: edzoligigi kun de ttobelo; mi k mia

rsjo servos at la Eternulox ; la millto estis longe-
daura inter la ~o de Saul k la ^o de Davidx. 4 Ciu
el la dek du onoj. en kiujn astrologoj dividas la
zodiakon, komencante je la grade de !a ekliptiko.
kiu trovigas ce la E horizonto en la loko k

I momento, por kiuj la cielmapo estas kalkulata.
dolcamaro: a) tigo ; b) folio ; c ) floro ; d ) korolo ; e) ! Rilata al ~o: mum: ~a vivo7 : ~aj suoj7 , best-
frukto (bero). C, modifita .

malfacila laborox.

i okulojn7 ; espero prokraslata ~igas la koron x.
i A/ige. fiel, ke ~as: ~ige surtreti ta piedojn de in7

kolektivan sepultejon.

46°30'N).

; oj7. A/e(n). En sia( n ) propra( n ) ~o( n ) : mi restas
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hodiaii ~e 2: ci tin maifclica infano devis en ciu
toga alporti ~en plenan grandan krucon 2: jam
estas tempo iri ~en 2. n®* hejme. ~acoz. Mizera
~o. ~ano. Loganto de ~o. ~anaro. Ciuj, kiuj
logas en la saina domo: la ~anaro de rego: sia tuta
~anaro estas vestita per ~eto. Maigranda
~o: kampara ~eto2: hejnut ~eto estas kiel patrin-
eto2: (0 amuzante infanojn, mi faris ~etojn el kart-
ojz. ~havanto. Tiu, kiu posedas ~on. isr mastro,
proprietulo. ekster^a. Troviganta au okazanta
ekstere de konstruajoj. SIN. subciela. el~igi. Forigi
e! ~o: lege el~igi inn. kronwo. Ciu el la diversaj
malcefaj konstruoj, kiuj ordinare trovigas apud
kampara ~o. KS* korto. sam~ano. Tiu, kiu dividas
~on kun aliaj. angul^o. ~o, staranta ce strat-
angulo. farmo^o. Vd farmo. flor~0. Vitra
konstruajo, kie oni tenas florojn vintre. force jo.
garderweto. Maigranda ~o por ripozo meze de
granda gardeno. kartcwo 1 Ludo, en kiu oni prov- Doming/o. Regno en la E parto de Hispaniolo,
as starigi kiom eble plej da kartoj unujn sur la oficiale nomata Dominika Respubliko (Sandomingo).
aliajn. 2 (f ) Malsekura projekto. lu~o. ~o kies domin î/o ï lama titolo de kelkaj memstaraj
cambrojn au apartamentojn oni ludonas. putWO2. landoj, kiuj agnoskas la britan monarkon kiel
~o, kie kondamnitoj estas tenataj: pun~a katenoz. i nominalan regnestron.
ripoz~o. ~o, kie gastoj guas ripozon. rul^o. | Dominik/o 1 Vira nomo, i .a. de la fondinto de la
Veturilo, arangita por servi kiel ~eto dum vojago. | Ordeno de la Predikantoj ( Domingo de Guzman,
sinjor^o. apartenanta al nobelo. csr kastelo, I 1170-1221), kiu administré la Inkvizicion. 2 M 1
palaco. somer^o. ~o en la kamparo au ce la ! Insulo k regno en la Malgrandaj Antiloj (Roseo).
maro, kiun oni logas por ripozo, dum ferioj ks. j ~a Respubliko. Domingo, (d)^ano $ Ano de la
Staci~0 Vd stacio. ter^eto 2. Kabano, kies muroj | ordeno de la Predikantoj: ~ana pregejo.
estas faritaj el grasa tero k pajlo. urbcwo2. Granda j don/i (tr) I - Meti en ies posedon, k pli precize:
~o, kie funkcias la cefaj administraj servoj de urbo, | 1 Forlasi al iu la posedon de io, nenion ricevante

intersange: ~i panon al la malsatajx: al la
domag/o. Perdo au difekto, kiun oni volus ne j birdoj akvon 2; li ~is al mi icon kun sukeroz; cio,

vidi , ne suferi: estas ke ni devas akiradi la ! kion oni povus ~i dote al fraülino7 : ~u al mi
mondon en tia maniero7: post venas sago2: kia j speson!; Dio ~is, Dio prenisz\ ne ~u k ne boju!2:
r̂ o! z. icr averio, damage, ve, bedaurindafo. ~a. j ~i al iu metngi k trinki2. Ksr donaci. 2 Cedi inter-
Bedaürinda: jen aferol. ~e. Bedaûrinde: estas j sange: ~i ovon por ricevi bovon 2: fremdlando
~e pri 2; estas kez\ kie! ~e!. ( tr) 1 Timi i objekton por speso ~asz : oni ~as nenion por
bedaûrindajon, difekton, perdon pri io; deziri spari , nenio; ~/' sian sangon, sian vivon por sia patrujo;
konservi , ne elspezi, ne diiekti ion: li ne acetis la mi ~os mian trancilon kontraü via fajfilo; al iu
libron. car li ~is la motion x; li ne eliris en la pluva sa/ajron: mian ciutagan panon E. al mi neniam ~is
vetero, car li ~is sian veston z; kiu ~as grosoe , nek ~osz. 3 Havigi al iu tion, kion oni produktis:
perdus la tutan poson z; paj'u, k ne ~u sagojn x; ne j safo ~as sian lanon7\ si ~is du filojn al la edzo; al
r^i sian penon; se la proponanto ~as la elspezojn, \ feliculo ec koko ~as ovojn z; tiu bovino ne ~as
kun kiuj la proponado estas ligita [...]z; tie/ longe, j lakton; afero, kiu ~as profitons la semoj ~is trunk-
kiel li havis ankorau propran kapitalon, li nenion j etojn 2.
r^is7: li forkuris.car li ~is sian vivon1. is? avari. 2 ! II - Meti sub ies disponon, k pli precize: 1 Forlasi al
Timi malutili al iu , timi ofendi au dolorigi iun. j iu personon : ~i al iu sian filinon kiel edzinon; si
indulgi: pro sprite jo li ec patron ne ~us7-, vi ~as la j ~is sin al li. 2 Prezenti, proponi al iu por uzo: ~ial
hederon, kiu dum unit nokto elkreskis k dum unit j iu libron por legi , sian liton, azilon\ ~/ al iu teni
nokto pereis, k cu Mi povus ne ~/ Nineven, la ! ion7 : al leono ne ~u la manonz; ~i al iu sanktan
grandan urban v x: ankau min oni ne devas pied - ; akvotv, konsilojn ciu ~asz: garantionz, helpon2,
prend ,ankaü min oni devas ~// B. csr kompati, spari. j ekzemplon z, signori de vivo ; ~/ leteron 2 al iu,

domani/o <§ La plej supera sistematika unuo j komision2, la tonon 2, sian opinion2, promeson2, la
( dominium ) , ampleksanta parencajn regnojn : j pruvojn pri io 2, tempon por io 2, la okazon ion
prokariota, eükariota ~o.*& regno. ‘ j fari 2, la liberecon 2, legojn al popolo; sian

domen/o 1 Speco de mantelo kun kapuco, | voconz; ~i ordonon, instrukeiojn, signojn per la
uzata precipe en maskobaloj. 2 4^ Speco de ludo j okuloz; en la ~ita okazoz; la ~ita triangulo; nur
konsistanta el 28 tabuletoj, kiujn oni devas kunigi j senvivaj objektoj ~is por tio la materialon 2.3
tau la nombro de la punktoj gravuritaj sur ciu ei iliaj ; Produkti, rezultigi, estigi: ~i rezultaton7, sankei-
duonoj. | on 2: tiuj formoj ~us grandan konfuzonz; lia el-

Domician/o. Vira nomo.

domicil/o tfb Loko, kiu estas rigardata kiel la
laülega restadejo de persono: la ~o kutime estas la
loko. kie oni havas sian hejmon, okupon ait cefajn
aferojn ; fiska ~o (loko, kie oni havas ~on por
impostaj aferoj).

domin/l (tr) 1 Superregi, superpotenci. 2 ÿ (pp
alelo de geno) Manifestigi en la fenotipo malgrau la
ceesto de homologa sed recesiva alelo. SIN. super-
regi. 1 Rilata al situacio, en kiu io au iu ~as. 2
~anta: ÿ1 geno: ~a karaktero (transdonita de
geno). us" ceda, recesiva. ^ado. Stato de io aü iu
~anta. ^anto 1 Tio au tiu, kiu ~as. 2 $ Tono je
kvinta distanco de la toniko. 3 d> Esenca karaktero,
kiu plejofte reaperas. ^eco Eco de ~a geno au
karaktero: ~eco de alelo A kontraü alelo B. «̂ ema.
Inklina al ^ado. sub -̂anto f Tono je kvarta
distanco de la toniko. SUper~antO } Tono je sesta
distanco de la toniko.

kunvenas la magistrato ktp.

| parolado ~as nenion malkomprenigon2: se simila
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lingvo ec povus esti finita, gi nenion ~usz; \a domo
~as vidon al la maro ; lampo, kiu ~as mi!dan
lumon; pordo ~anta aliron al la strato; la analizo
~as jenajn ciferojn. 4 Meti en ies manojn ion, kion
oni konfidas aü komisias: ~i al in tenotajon7 ; ~i
leteron portotarr, al in laboron, taskon por fari;
~i al si ian celon.
Ill- Sentigi al iu la efikon de io, k pli precize:1 Fari
ion agrablan aü malagrablan al iu : ~i al iu kareson,
kisonz, benonz, survangon ; mi ~os al vi sur lanazonz; ~/ al iu la baton de mortoz; ~i al iu pied-
on en la postajon; (f) balojn7 , feston7, siajn
zorgojn, bedaürojn al iu ; ~i lecionojn de morojz,
laüdon7, mallaudon, bonan impresonz. 2 Agi sur
iun, modifante ties staton: kio al unu ~as forton, al
alia ~as morionz ; kapturnigo, kiun ~as odoro de
kadavrajo7 ; tio ~os al vi sanon1, plezuron; malsato
spriton ~as 7 ; unueco ~as forton 7 ; tio ~as
apetiton, febron, zorgojn, genon ; ~i titolon al verko,
sian nomon al batalo ; kolero pravecon ne ~asz.~0.Ago ~i k ties rezulto: tio estas ~o de Diox ; ju
pli da ~oj, des pli da amikojz; cia ~<9 estas bono7.~ado. Agado de ~anto: ~ado de almozoj neniam
malricigas7. *̂ antO Maipurajo en duonkondukt -
anto kun pli da elektronoj ol la pura materialo. os’

akceptanto, bendostrukturo. ~(it )ajO 1 A Ciu
kono, eksplicite esprimita aü ne, kiun oni posedas
por solvi problemon au prilabori informon: mete-
ologiaj , medicinaj ~itajoj ; objektive registri
~itajojn ; akiri ~itajojn per eksperimento.
dateno, statistiko. 2 <E> Tio, kio enestas en la menso
antaü cia pensago : la senperaj ~itajoj de la
konscio. al^i 1 ~i plie, krom tio, kion oni jam
'vis: la Eternulo al~os al mi alian filonx ; al~u
nenion al via respondo; por la formado de la multe-
nombro oni al~u fa finigon j7; al~i iom da acido
al la miksafo ; ® ~i hidrogenon al nesaturita
kombinajo. 2 A Adicii. al^o 1 Ago al~i : tion ci
montras la al~o de la sufikso de aktivecoz. 2
Al~ajo: Al~o al la Fundamenloz. al~a. Uzata aü
rigardata kiel al~o. al^ajo 1 Io al~ita. 2 ®
Substanco ~ita al alia, por plibonigi ties ecojn :
antidetonacia al~ajo al benzino. al^lgi. lgi
al~ita: tagoj al~igis al tagoj, k nenio sangigis.
al/vlta 1 '̂ ita plie, krome: vortareto attira al la
lernolibro7. 2 (ark . ) ~anta sian tutan atenton,

el~adi: la el~ado de la ceteraj kajeroj nun jam ne
estas bezonaz. el^ejo. El~a firmo: la el~ejo
Stafeto. el~ istO. Tiu, kiu profesie el^adas
verkojn: mi sercas el^iston! L. for~ j 1 Tute k
definitive ~ i : mi senigas min je ciuj personaj
privilegioj k formas ilin al la publiko7 ; pli bone
estas havon for~i, ol kun homoj malpacix ; for~i
anseron, por ricevi paseronz ; la for~o de la
Adresaro al Hachette estis mtr komplezo de mia
flanko7. 2 Lasi ion karan perdigi; oferi: Alecjo
sensancelige formas kelke da jaroj de sia vivo, por
povi sin vidi7 ; se muso nur unu truon disponas, gi
baldaü la vivon formas7 ; vi formas nin por
formaitgo, kiel safojn7. 3 (f) Plene k tute dedici: se
mi ne estus hebreo, mi povus min for~i al mia
revo7 ; tiuj, kiuj levigas frite , por for~i sin al
drinkadox ; kun plena amo si for~igis al la objekto
de sia laboradoz. interal~i. Meti en la inter-
spacojn. *Te~i 1 ~i returne al la ^into ion, kion
oni ricevis: li ankoraü ne povis re~i la pnmtitan
monon ; re~i salutojnz, bondezirojn7 ; vi amas
prend , amu re~iz. Kg-- reciproki , repagi. 2
Rekompenci: li re^as al homo laü liaj farojx. Kg'

repagi.3 Puni per samo pro tio, kion oni suferis: mi
re~os al vi ciujn ofendojn viajn. 4 Kopii ,
reprodukti: la portreto guste re^as liait fizionomi-
on ; lia stilo re~as Han karakteron. speguli.
re~0 1 Reciprokado: re~o de salut’ k bondezirojz.
2 Repago: tio ci estas re~o! z. reel^O. Nova el~o
de verko. sin~a, sirweirta. Prêta servi ciuokaze
al iu aü al io, ne zorgante pri sia intereso: tia amiko
estas pli sin~a ol frato; la sin~o de Z. al E. estas
adrnirinda; sin~a klopodado. sin'vemo. Emo esti
sin~a. trans~i 1 ~i al iu ion, kion oni ricevis de
alia : transit dironz, bienon ; dokumento de
trans~oz; trans^ehla rente, la botelo havis en si
trans^otan sekretan leteron 7-. 2 $ Enkorpigi
geno(j)n de unu celo, generale bakteria, al alia per
transinfekta viruso, cetere ne mortiga pro gen-
manko. car transformado, transgena 3 Meti iun sub
ies potencon: Dio transmis hodiaü vian malamikon
en viajn manojnx ; kiam vi min pafmortigos, oni vin
trans~os al la jugoz. 4 Re^i 4. almoz^i. ~i
almozon : sur la sultroj de la almoz~antojz.
almoz~ema. Ema ~i almozojn. anwantino.
Virino, kiu amas iun, kiu ne estas sia edzo: ni havis
iun Jakelinon , kiu ne volis esti am~antino de
dukoz. car amorantino , konkubino, kromvirino.
frajtO~antO. Tiu , kiu lue ~as transportilon.
garanti^i ( tr ) ~ i kiel garantiajon : sur
garanti~itaj vestoj ili kusasx. hipoteki ,
lombardi. labor^anto. Dunganto. legcwi Vd
lego. Iu~i. Luigi, natur^o. Talento, ~ita de la
naturo: la intuicio, tiu alla k malofta natur~oz.
naturdoto. ofer^i. For~i kiel oferon: pri centmil
rubloj vi gin trompas, k poste vi ofer^as dudek
arsinojn!7- ; neniu vira faru plue laborajon, por
ofer~i al la sanktejox ; ofer~a oferojn piajnx.
ofer~0. ~o de ofero(j): mi maljuste sin (Dianon)
senigis de la antikvaj, decaj pfer~ojz ; fali kiel
sanga ofer~oz ; (0 fari sangojn (en E.) por fari
savantan ofer~on a! la dio de malpacoz.

koron al iu aü io: fervora al^iteco al E.. es* sin~a.
diS'x'i. ~ i dise al pluraj: nobelo promesojn
dis~asz ; si dis^as porciojn al sicij servistinojx ;
dis~i la kartojn al la ludantoj; fari la dis~on ; la
Nova Dis~o (ekonomia k sociala programo de la
Usona registaro, 1933). el^ î t ~ i elen : l i
kondamnis ilin, el~is ilin al la bucadox ; el~i
tononz. 2 Publikigi k arangi la vendadon de verko:
ciu povas nun mem el~i ciujn necesajn verkojn z;
multaj petas, ke mi komencu el~adi la adresarojn
de la « promesintoj»z; vortaroj el~itaj de la firmo
E.Verlagz. es" editori , redakti. el~0 1 Ago el~i k
ties rezulto: populara, luksa el~o. 2 Tuto de la
ekzempleroj presitaj samtempe per la samaj tipoj:
antaüparolo al la kvina el~o de la Fundamenta
Krestomatio z. elr^ kvanto. el^ado. Ago
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prunte~i Vd pnmte. voc^i ( tr. aü ntr). Esprimi
sian opinion pri diskutala demande: voc~i par la
mina propono7 ; poste pi estas diskutata k nur poste
pi estas repu/e voc~ata 2; ciun mature pripensitan
k ortie voc~itan decicion de la L.K . mi akeeptos
sendisputez; nombro de voc~anlojz. VOC~(ad)o.
Ago de liuj. kiuj voc~as: decidon faros per
voc~ado la membroj de la Centra Kamitato z;
arangi repulan voc~adon7 : prezenti al voc~adoz;
voô~ado per aplaùdoj , per sido- staro , per
kartolevo, per manlevo, per koioraj ploboj (blanka
= per, nigra = konlra ü , ruga -- sindeteno), per | ~ianoj. 2- dorika. ^iano. Ano el unu el ia helenaj
sekretaj balotiloj. — voc~rajto. RIM. don estas j triboj, kiuj sekvis la Ahajanojn en Grekion. Iono.
uzata suf -e , por esprimi ia ideon de natura | dorid/o b Nudbranka mara gastropodo ( Doris k
produktado: fntkto~az, karbo~a.arpento~a ktp. parencaj g-oj), kiu havas la brankojn cirkaü la anuso.

Don/o. Rivero, fluanta en Rusio gis la Azova dorik/a J®ï Apartenanta al unu el ia tri cef'aj ordoj
Maro (39l, 18'E, 47°08'N). I de Ja klasika arkitekturo, karakterizata de plena

donac/i ( tr ) Senkompensc doni, kiel ateston de j senornameco: stilo, kolono, templo. ns- ionika,
bonvolemo, amikeco, favoro ks : la patro ~/.v al mi j korintika.
bclan lihron : repo ~/.v, sed po/ico minacas 2; oui
~as por speso k laboripas por spcsmilo2; al cevata ; fisfadenojn ce Novtero.
~ita oui bitson ne esploras7: la nature ja ~is al mi
elpenseman spiriton 2. B*- doti. repoli. ~Q. Tio,

kion oni ~a$: fari7, akeeptiz, repreni 2 ~on ; nov-
jaraj ~oj; kiu ~on prenas, du sin katcitasz; inter- i ebitraj litoj k ~as sin sur sia kuscjo x; virino
sanpo de ~oj; ~etoj subtenas amikecon7. ~ema. i delikata inter vi k
Volonté ~anta. e-ss- malavara. fianô^o. ~o de la i piedon sur la tero pro ~itecox ; ~i serpenton sur
edzo al la ed/.ino okaze de la edzigo: mi alportos | sia brusto 2 ; estu malbenitaj , ke vi ~as viajn
nenian alion J ïanc^on kromfabelo!A.

donaci/o Grands monsumo, donacita al

amfetaminoj , hornionoj ( i .a. eritropoezino ),
anoreksiipaj k anabolizaj mcdikamenloj estas
~antaj substcincoj. ^ado. Ago ~i: ~ado estas
danpera k malpermesita en la sportaj konkursoj.
~ant(aj)0, ~ilo. ^anta substaneo.

Dopler/o. Austria fizikisto (C. Doppler, 1803-
1853): efiko de ~o\ ( d )~esp!oro.

Dor/o O Fondinto de la ~iana gento. (d)~a J
(pp modalo) Uzanta la naturajn tonojn D gis D\~io * Regiono en Helenujo, sude de Tesalio
( 22°30’E, 38°40’N). ~ia 1 Propra al ~io au al

doris/o vL Plalfunda boato, uzata por demeti

dorlot/i ( tr) Agi kun iu tro kareseme k tro
indulge: mi estas fila ~ata k sola* ; sur ta brakojvi
estas portataj k sur la genuoj ~atajx: ili kasas sur

ita, kiu neniam starigis sianrsj

membrojn sur molaj kusenoj de volupto!x: kiu volas
potion, ne ~u Ut manon 2 (laboru!). ^(ad)o. Ago

grava institucio k.s por ddinita celo. eut fondusa. de ~anlo : sin faris ~oj de pepalroj tie! malforta,
donak/o ^ Sp. de arundo ( Arumlo douas ) el la i tinta./ G; (patrino) prêta ekkrii averte aü ~ez (por

Medileranea regiono. kullivala k uzata kiel ornarn- j ~o). ~ igi. Sin ~ i , eviti cian penon : se oni de
plantoaû porkonstrui i.a. kontraüventajn barilojn. infaneco kutimipas sk /avon al ~igado, li poste

faripas nerepeblax. el^i. Malfortigi ies karakteron,
| nu!ri ies malvirtojn per ~ado: oui devis plenumi
j sian volon. car si estis tre el^ita 2; (f) la el~itaj
j stomakoj de la pazetoj ne amas sekan mangonz.
j dorm/i (ntr) 1 Esti en tiu stato de korpa k
i inlelekta senaktiveco, kiu ordinare okazas ciunokte,
j k estas necesa por ripozigi la homojn k la bestojn:
| la infanoj jam ~asz; profmule, kiel pliro; M
! delikate, kiel leporo: iri ~iz\ kiel oni sternas, tiel
i oni ~asz ; . lupo ~mita safon ne kaptas 7- ; nia
I sukeeso ne /usas ilin ~i7 ; li ^as jam per la fera
! ( mortis), ira kusi , ripozi. 2 ( f) Ne agadi. resti
I senaga: Londono loupe ~isz: la loupe ~intaj semoj
; komencis doni ta unuajn inmketojnz; ankoraü Dio
; ne ~asz: ne veku malfelicon, kiam pi ~asz; M

j statuai ~on B. mena. 3 (analoge, pp organo)
Donec/o. Rivero, affluant» en Donon (40°55'E, j Esti en stato de portempa ceso de disvolvigo pro

fizioiogiaj au klimataj kaüzoj: ~anta burgono. i®3

Donjuan/o, Donjuan/o Sb Legenda heroo, kiu j inhibi. 1 Stato de ~anto: ~o estas frato de
forlogis multegajn virinojn : ( D ( d )~a mie /io : j mono: la estas bona, se mankas la mono7-; suldo
( d )^ismo. i r̂ o/ t delruas7: senlaboreco ~on alportas7-; neniu

Donkihot/o Protagonisto en romano de j scias dont multe da historioj, kiel la dio de ~oz;
Cervanlo, simbolo de nepvaktika idealisto: ( f ) i kiam vi levigos de via ~o?* ; boitait ~on!; paroliel

la ~o ; éliras kun post~aj okuloj2. 2 Senaktiveco,
dop/i ( tr ) If '%- Pliigi la iizikajn a ü mensajn \ senprogreso. test letargio, marasmo, stagno. 3 ^kapablojn de individuo a ü de animale) per : Stato de ~anta organo: de sema, de burgono.

medikamenloj. kiuj nialpliigas la lacigon k pli - j ~ado. Longeda ü ra ~o : lonpa ~ado suldojn
grandigas la strcbo-cblojn . precipe en sporto: ; kreskipas 7-. /v/anto. Persono en ~a stato: la

donako: a) luta planto (senflora); b) tigo: c) parto
de folio; c) pedunklo ; d) parto de infloresko; e)
spiko; f) spiketo. a : G; b- f : C.

Donald/o. Vira nomo.

47°34'N).

( d )~isnto.
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legendo pri la Sep ~antoj : ho . la bela ~antino! Provizita per malgrandaj ~oformaj dentetoj ce la~egi. Profunde ~i: ~ego falis sur ilinx . ^ejo. randoj.
Loko destinita por ~i, on gimnazio, liceo, kazerno
ks. r̂ camhro. ~ema 1 Inklina ai ~o: ~ema (versa romano de Goeto).
infano, kato ; ~emulo havos sur si cifonajonx . irs*

maldiligenta. 2 Inklina al ek~o: post la mango mi
sentas min ~ema ; havi ~emon. ^eti. Delikate
~i; ~i kun interspacoj de mal~o: mi estas tre laca,

diris avino, lasu min nun iom ~edz; li sidas apud
la forno k ~etas ; ne lasu viajn palpebrojn ~etix.
Mgi 1 Fari, ke iu ~u: la patrino lulante ~igas la
infanon ; ~igi pacienton per kloroformo . 2 ( f)
Trompante trankviligi : ~igi la suspektojn de iuB.

hipnotigi , narkozo. ^iga. Donanta ~on: opio
estas ~iga. ~igilo. ~iga substanco. ^ilo. Kio igas
~ i : konscienco trankvila estas bona ~iloz .
duorwi. ~eti: li trovigis en sialo duon~az. ek~i.
Komenci subite ~i: ec unu ek̂ eton mi ne fans la
tutan nokton. erwigi. ~igi: en~igi per leantadoz;
(f) vi mian cerbon kvazaü en̂ igts7 . en~igi. iom
post iom fali en ~on : pace mi kusigas k tuj
en~igasz; (f ) se ec tin ci idea en̂ igadus je tutaj j ~o: la ~aj muskoloj; ~r/ arka/o de braksegoz; la
dekjaroj (jardekoj), gi jam neniam mortosz. for~i ! ~a nagilo. 2 Ekstera. 1 Ce la ~a flanko :
(tr) Perdi pro la ^o: for~i la okazonz. ge~i (fm) j viajn malamikojn mi turnosal vi ~e* ; fali ~en. 2 En
Seksumi, kunkusante. mal^i. Sin deteni de ~o | la direkto monlrita cle la ~o: la anasoj iris ~enz. its*

dum la kutima ~tempo: li malais jam tri noktojn i inverse , kankre , retro , ^ajo Y La ~a parto de
apud la malsana palro; felica la homo, kiu mal~as | mangebla besto : aliaj sur (rostilojn ) metas
ciutage ce miaj pordoj!x; se la Eternulo ne gardas \ apro~ajojnG . ~anta üe. Havante la ~on en la
urbon, dam vane mal~as la gardantox ; mi ~is, sed j direkto al la celo: gi sidisflanke de si , car veturadon
mia koro estis mal~ax. KSP vigli . mal~(ad)o. Stato | sur la ~antaüa loko gi ne povis traelportiz . SUr^igi
de tiu, kiu ne lasas sin ai ~o: en siaj mal̂ adoj7 . j 1 Meti ion sur ies ~on: sur̂ igi selon al cevalo. 2
mal~ema. Atenta ne Iasi sin kapti de ~o. «3P vigli . i (evi ) (pp ceko, kambio ks) = endosi. azerwo nyT
prêterai (tr) Preterlasi pro ~o: ,se ni ne volas esti j Konveksa k konkava evoiuo de arko ambauflanke de
kulpaj , ke ni prêterais gravajn cirkonstancojnz. j meza kuspa supro: azen~a ponto. marwo. Flanko
sen~a 1 Ne povanta ~ i : resti sen~e tutajn j de rnano kontraüa al la manplato. Siwo. La supra
noktajn horojn. 2 Ne alportanta ~on: sen~a nokto. j pano de suo, alkudrita al la plando.
sen^eco. Malsana stato, en kiu oni ne kapablas
trovi ~on. tra~ i (tr) Pasigi ~ante : tra~i la j ks, rilataj al afero au persono, k ordinare entenataj
nokton7-. VintrO'-ado b Speco de letargia stato, en i en unu kovertego. use ligafo. 2 Ce la polico, aparta
kiun venas dum vintro iuj mamuloj (ekz-e gliro, i registro de ies antaüaj agoj, kondamnoj ks. 3 S
marmoto, vesperto k.a.). B5T diapaitzo, kvieco.

dom/o 1 dfe Planta pikilo pli-malpli konus- ; generale referencata per giaj nomo k pozicio en
forma k rigida : ne ekzistas rozoj sen ~ <y/ B ; I ~uja strukturo: krei , malfermi , fenni , forvisi ~on\
f^pomujo (SIN. daturo); r̂ arbusto7 . 2 (plurale) Mal- I teksta ~o ; programma , «a* datenaro. ~ujo 1
utilaj plantoj kun ~oj: ~ojn k pikafojn ( la tero) ! Kartona klasilo por dokumentoj. 2 S Speciala ~-o,

kreskigos por v/ x; la tufa lando kovrigos per ~oj k : kiu enhavas referencojn al aliaj ~oj aù ~ujoj: ~uja
pikarbustojx; aliaj semoj falis inter ~ojn k la ~oj j strukturo (arango de ~ujoj, ofte en la formo de
kreskis k sufokis iliri N. 3 V Nomo de keikaj \ arbo) ; pra~ujo (^ujo, el kiu eblas atingi ciun ~on
anatomiaj elstarajoj: heliksa ~6> { spina helicis ) ce la per serio de ~ ujai referencoj). SIN. branco.
orelo ; skapola ~o ( spina scapulae ) ; superset k ' komando^oS ~o kun komandoj, kiujn interpret-
sub~a fosoj ( fossa supraspinata, infraspinata ) ; | as la mastruma sistemo. esc programo.

~fiso (SIN. gasterosteo). spino 2 . 4 Io simila
al ~o: ~o de buko. 5 (f) Io, kio doloras k genas kiel : igo al sia edzo, au edzo al sia edzino: bela vizago
~o: por ke mi ne tro aldgu, estis donita al mi ~ego j estas dnono da ~oz ; koron ne varmigas / \
por la karnoN. 1 Plena je ~oj: kiel ~a kano en \ sen~a filino. ~a. Rilata al ~o: ~aj havafoj ; ricevi
la mano de ebriulo, tie / estas sentenco en la huso de ; don't ~e al iu7. ^i ( tr) 1 Doni ^on al iu: li
malsaguloj7 . 2 (f) Plena je malhelpajoj k malplezur- | rice ~/.v sian nepinon. 2 (f) Havigi iajn kvalitojn :
oj: la ~a vojo de la Itonoro7. ~ajO. Kreskajo en- naturo lin ~is per lirika temperamento, per ire saga
havanta ~ojn: ne sentit inter ^afoN. ^ejo. Loko, | spirito. csr béni , favori . ~ajO. Tuto de la tolajoj,
kie kreskas ~oj. c®* makiso, vepro. ^eto Eta j kiujn junulino alportas kiel ~o: dum la somero vi
planta pikilo: ~etoj de circio , de la frukto de ! devas kttdri vian ~afon7 . natur^o. Tuto de la
kaükalido, de la talo de iuj likenoj . ^limita 5" ; kvaliloj. kiujn oni kvazau ricevis de la naturo. vst

Dorote/o. Nomo de virino: Hermano k ~o

dors/o 1 V Parto de la homa korpo, de la sultr-
oj gis la gluteoj: porti ion sur la mi liberigis Han
~on de sargox ; teni sin ce fremdan ~on
bastoni7 ; mano pekis, pagas7 ; turni la ~on al
in7 (pf: montri sian malsaton); gi dependos cle do,
kiujn fortojn ni sentos post nia^o en la batalo7 (por
nin apogi); mortigi Urn de post la ~oz (perfide). 2
Supera parto de la korpo de mamuloj, de la kapo gis
la vosto: grimpi sur la ~on de cevalo ; la kato gibigis
la ~on. 3 Malantaüa, ordinare ne aganta parto de
objekto: de klingo, de segilo, de mono (man~o);
~o de postkarto, de pentrafo, de libro, de folio ; en la
cambra staris braksegoj kun altaj skulpdtaj ~ojz. 4
Supera kurba parto de objekto: la de la nazo, de
la piedo ; la nuda ~o de /’ montaz; saümaj ~oj de la
ondoj ; la ~o de la lango (tiu parto de la lango, kiu
kusas kontraü la palato k la velo). 1 Rilata al la

dosier/o 1 Kolekto de aktoj, dokumentoj, notoj

Organizita kolekto de datenoj en ekstera memoro,

dot/o. Havajo, kiun edzino havigas per la edz-
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naturdono. natur~ita. Guanta donojn de la naturo,
ne de la kulluro: kiet rice mi estas natur~ita! diris
la lekantoz.

drage/o 1 y Amando, cirkaulegita per glazurita
sukero. mg* pralino. 2 ^o. Densa solida medikamenta
preparajo glazurita per sukero.

drahm/oz = drakmo.
drajv/i ( tr) *5- 1 En teniso, rejeti fortege la

pi Ikon lau strecita trajektorio. 2 En golfo, ce ekludo
uzi la plej longatingan bastonon.

draj/o Soso, kiu kreskas e! radiko k per
kies replantado oni rapide povas reprodukti planton,
ekz. ce frambo. ~i (ntr) Produkti ~ojn (pp planto).

drak/o 1 Fabela besto, kiun antikvuloj imagis
kun flugiloj, ungegoj k serpenta vosto: la ~o, kiu
gardis la Orfelon; vi piedpremos leonidon k ~onx\
galo de ~oj estas ilia vinox; jen granda ruga
havanta sep kapojn k dek kornojnN. itr Behemoto,
Levjatano. —* ~sipo. 2 bG. ( Draco) de lacertuloj
(el la lam. de agamedoj), de kiuj kelkaj ripoj estas
plilongigintaj k portas flughaüton. ^arbo Arbo
(~draceno), origina el Kanarioj, kiu eligas sango-
rugan rezinon ( ~sango ), havas skvamecan trunko-
selon k abrupte densan disbrancigon iel monstrecan.
flug~o. Kajto. vipur~o ÎÎ Fantazia besto, simila
al ~o kun kvar au pii da piedoj.

drakm2o A 1 Helenaj unuo de pezo (3,24 g) k
argenta monero. 2 Monunuo de Grekio.

drakocefal/o G. ( Dracocephalum el lami-
acoj) de unu- k plur-jaraj herboj au arbustetoj kun
multaj floroj en sajnverticiloj arigintaj au ne en
grapolojn au en kompleksajn spikojn, kun tubforma
kaliko k kun dulipa korolo; c. 45 sp-oj el Eüropo,
Azio, N Afriko k N Amcriko, pluraj, i .a. moldaviko,
poromame kultivataj.

Drakon/o 1Atena legodonanto (7a jc a.K.)
(d)~a z (0 Severega: ~aj ordonoj. (d)~i. Agi
tirane: (azilo), kie la mond’ jam ne deliras nek ~asA.

drakunkol/o ^ 1 G. ( Dracunculus el arumacoj)
de plurjaraj, monoikaj herboj kun mane dividaj
folioj k tubera rizomo; 2 sp-oj el la Mediteranea
regiono, pororname kultivataj, i .a. la venena
ordinara ~o ( D. vulgaris ). 2 = estragono.

dram 1o 1 Teatra verko, en kiu la tragika
elemento miksigas kun la komika: la ~oj de
Sekspiro; (f ) la vivo estas kiu eligas larmojnel
via] okuioj, dum gi tiklas vian diafragmon al ridol.
2 (f) Terura okazo. csv tragedio, fatalo, katastrofo.
~a 1 Miksita je tragiko k komiko. 2 (0 Tre emoci-
iga : ~a situacio. ^igi. Doni ~an karakteron: la
romantikaj poetoj ofte ~igis sian vivon. ~istO.

Dover/o. Angla havenurbo ( I °18'E, 5 l °07'N ).
~a markolo. Kaleza markolo.

Dovr/oz. Norvegia montaro (9° l 5' E, 6 l °59' N).
doz1o 1 Difinita kvanto da medikamento: provu

unite malgrandajn ~ojn\ jc homeopatiaj ~oj (c®3

infinitezima ). BSP kulereto, porcio, pincajo. 2 (f )
Difinita kvanto da io: si posedis sufican ~on da
prudenio k da klereco, par kompreniz; ce plej
malgranda ~o da honesteco k bona voloz; spicante
gin (la suprajan konon de arto) per certa da
carmo, poezioz. ~i ( tr) Mezuri la kvanton de iu
medikamento: oni devas tre prudente ~i la toksajn
kuracilojn. ~ado. Ago ~i. ~ologio f Studo de la
terapiaj ~oj de la medikamentoj lau la ago, la sekso
k la farto de la malsanulo. SUper~o. Tro granda
~o, spéciale de drogo : Teresa mortis pro
super~o!C.

drab/o ^ G. ( Draba el brasikacoj) de unu-, du-
k precipe plur-jaraj, malaltaj herboj kun elbaza,

densa folirozeto, kun apeksa grapolo el malgrandaj,
blankaj, flavaj, rozaj au vioietaj floroj k kun mal-
longaj, ovalkonluraj, iom plataj silikvoj; c. 300 sp-
oj el la N hemisfero k Andoj, precipe en montaroj.

dracen/o 4“ G. ( Dracaena el ~acoj) de arboj k
trunkarbustoj ofte multabrancaj, kun glav- au
lancet -formaj folioj, kun trinombraj floroj en
paniklo k kun beroj trikameraj; tropika g. de c. 60
sp-oj precipe el la Malnova Mondo, kelkaj cambre
kultivataj en Eü ropo. drak^o. Sp. de ~o ( D .

draco ). SIN. drakarbo.
drag/i (tr) © Skrapante forigi slimon, sablon au

stonojn el la fundo de maro au rivero per ~ilo.
^ilo. Speciala skrapmasino, konsistanta el senfina
bendo au el senfina ceno kun metalaj trogoj, kiuj
movate transportas materialon au elskrapas la
fundon k suprenlevas la elskrapajon ; tiu masino
servas por: 1 fosi sablon ks el la fundo a) por fari
entrancon por strato, fervojo ks: b) por pliprofund-
igi riveron, havenon ks: 2 por elpreni konstruan au
alian materialon (ekz. karbon) el river- au mar-
fundo, au el provizejo.

dragoman/o (ark.) Orientlanda interpretisto ce j
konsulejo au ambasadorejo.

dragorflo A Soldato de malpeza kavalerio, kiu j
povis batali rajde au piede.

1-2) drako. 1) ~o 2. 2) ~arbo: a) trunko ; b) branôoj; c) foliaro. 3) drakunkolo (ordinara ~o): a) folio;
b) floro; c) spato; c) spadiko. C .



dramaturgo 257 drimio

dren/iz (tr) 1 yj Plisekigi malsekan grundon per
tuboj, kiuj enlasas en sin k elkondukas la troan akv-
on: kampon. — ~puto. 2 O Elkonduki la akvon
el tubaro au cilindroj de vapormasino, la eluzitan
oleon el auto-motoro ks. — ~krano. 3 ^ Ebligi la
elfluon de likvaj amasoj, au per ~iloj, au per mecoj.
~ado. Ago ~i. ~ajO. La ~ataj akvo au likvo.
~ilo 1 Akvokondukilo por ~i, ordinare tubo el
bakita argilo. 2 Tubo el sterilizebla materio, uzata
por ~i vundon ktp. /^ilaro = ^sistemo. ^sistemo.
Reto da akvokondukiloj laüplane kunigitaj, por ~i
pli-malpli grandan terpecon.

dres/i ( tr) Instrui beston por iu celo: ~z
hundojn por c.aso; ~z leonojn; cirka ~isto; la plej
malfacila ~ado estas tiu de katoj. eduki, ekzerei,
malsovagigi. ~adO. Aktivado de tiu , kiu ~as.~istO. Homo, kiu profesie ~as bestojn.

Dresden/oz. Cefurbo de Saksio, ce Elbo (13°E,
5 l °20’N).

drezirt/o Êm Tri- au kvarrada malpeza veturilo,
kun movmekanismo au motoro, destinita transport
sur reloj fervojan personaron au fervojservan
materialon.

driad/oz 1 O Nimfo de la arboj: naskigas
kun la arbo k mortas kun giz. 2 ^ G. ( Dryas el
rozacoj) de rampaj, da ü rafoliaj arbustetoj kun
integraj au profunde krenelaj, malsupraflanke
lanugaj folioj, kun unuopaj, blankaj au flavetaj, 7-9
petalaj floroj k kun globaj fruktoj ( plurakenoj), kies
akenoj unuope portas dauran, plumecan stiluson; 2
sp-oj el la montaroj k malvarmaj regionoj de la N
hemisfero. okpetala ~o. Sp. de ~o (D. octopeta-
la ) medicine uzata.

Aûtoro de ~oj. psikewo If Psikoterapia tekniko,
en kiu grupa surscenigo de individuaj psikaj
konfliktoj igas la partoprenantojn ekkonscii tiujn k,
helpe de analizo, progresi al ilia solvo.

dramaturg/o. Aütoro de teatrajoj. î/oz 1 Arto
de teatra verkado. 2 Teorio pri tiu arto.

drap/o % Lana fulita teksajo, uzata por vestoj,
tegoj ks: kia ~o, tia vestoz; alportu al mi metron da
nigra ~oz. stofo, tuko, lanajo.

drapir/i (tr) 1 Ornami, kovri per multfalda
pendanta stofo: ~i liton, fenestron; la grekaj statuoj
estas admirinde ~itaj; la ~ajoj de solena estrado;
(f) la cielo subite ~igis per malhelaj nuboj. 2
Harmonie arangi la faldojn de vesto: ~/ tunikon,
jupon ; lia rajdmantelo montris plej zorgan
~adonz; la ~ajo de robo, de teatra kurteno.

drast/az 1 (pp kuracilo) Fortege efikanta. 2 (t)
Fortege impresanta, produktanta fortan efekton: ~a
esprimo, ~a sceno.^ energia.^ajo. Medikamento
ege laksiga.

dras/i (tr) 1 Treti au bati rikoltitan grenon, por
malfiksi k apartigi la grajnojn: nefermu la buson al
bovo ~antax ; ~z grenonx, hordeonx ; (f) ^i fojnon
(vane peni). 2 (f) Forte bategi: al in la dorsonB ;
mi ~os viajn korpojn per dornojx ; ~i pianon.~ado 1 Ago ~t / . 2 Batado (spéciale de policistoj
al arestitoj). ~ajO. Greno ~ita. ^ejo. Loko, el
seka k malmola tero, kie oni ^as: Boaz ventumas
hordeon dum tiu ci nokto en la ~ejox ; la filino de
Babel estas kiel la ~ejo dum la ~adox ; grenvent-
umajo, kiun la venta forblovas de la ~ejox ; se
silentas ~ejo, malpacas logejoz. ~ilo. Malnova
manlaborilo por ~ i, konsistanta el du kunligitaj
bastonoj: (f) mi faros vin ~ilo akra, dentohavax.
Mnasino. Masino por ~i. — ~rulo.

drat®0 O Tre maldika,longa k fleksebla vergo el
metalo au alia materialo, generale rondsekea: fera,
kupra, plasta, elektromagneta7- armita (~o
sirmita per metala tubo, por elektroteknika instal-
ado); la per kiu Hi (la pupoj) estis kondukataj7.
SIN. metalfadeno. fibro, fadeno, filamento. ~i (tr)
Garni, provizi per ^o. '‘-ego. Drata kablo / . ^igi
0 Longigi per strecado metalpecon en ~on :
~igebla metalo, plasto. KST duktila. ^igilo. Masino
por ~igi. du~a (pp elektra kablo) Entenanta du
~ojn sub la izolajo. sen~a (pp telegrafio) Ne
bezonanta ~on. tele , trî a. Prezentanta tri ~ojn :
tri~a anteno, lineo. akso~0 O Argentana ~o, kun
tre preciza diametro, el kiu oni faras aksojn en
pianomekaniko. fando^o 4- Fandajo 3. or~0. ~o
el oro, por brodajoj. pik^O. ~o gamita per pikiloj k
uzata por bariloj: koncentrejo Cirkaiiita de pik~oj.
tir~0 ~o, servanta por tiri k loki la konduktilojn
de alttensia lineo. veldcwo. Metala ~o, tegita au
ne, kiun oni fondas en la veldatan junton.

Drav/o. Rivero, enfluanta en Danubon (18°56’E,
45°32’N).

dravid/o. Ano de plurgenta popolo en S Hindio,
kun ne-hindeuropaj lingvoj.

drednaüt/oiAngla nomo de iama batalsipo.
drelik/oz % Speco de maldelikata teksajo por

sakoj, laborvestoj ktp.

driado (okpetala ~o): a)
tigo; b) folio; c) flora; d)
kaliko; e) frukto (akeno
kun plumeca stiluso). C.

dribl/i (ntr) *5 En futbalo, finti kontraü ulon,
retenante la pilkon, k antaüenkurante eviti lin per
mallongaj sotoj.

(Ddril/o O Borilo, konsistanta el stango, en kiu
estas fiksita borilpinto k kiu povas rapide tumigi au
per arco, kies snuro cirkaüas pulieton, au per sraübe
borita stangeto, kiun oni glitigas laülonge de la
stango havanta tiam helican sraübajon. /^ego ©
Granda borilo, subportata de argano, k uzata por
sondi au fosi naftosakton.

© dril/o b Sp. de paviano ( Papio leucocephalus ),
simila al mandrilo, sed kun malpli kolorrica viza^o
k iom pli longa vosto.

drimi/o ^ G- ( Drimia el hiacintacoj) de plur-
jaraj herboj kun tunika bulbo ; c. 120 sp-oj el S
Eüropo, Afriko k Azio, pluraj poromame kultivataj,
i.a. la mara ~0 ( D. maritima, sin. Urginea m.),
mediteranea.
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drimis/o df* G. ( Drimys el Winteraceae ) de
daurafoliaj arboj k trunkarbustoj kun bonodoraj
floroj; 6 sp-oj hejmaj en tropika Ameriko k de
Malajzio gis Tahitio.

drink/i 1 (ntr) Plezurcele trinki alkoholajojn en
nemodera kvanto: tutajn tagojit, sed kontrolu
viajn agojn7: ~i kiel funclo7 ; li ~/

'.y gis ebriecoz: li I
tiom milite ~is, kc oni ne pavas stari longe apud li7 -, j
Hi knabinon vendis pro vino k ~isx\ ~inte. homo j silento k duonlumo8; tinj lazuroj, en kiuj kvazaù
cion elportas ekstcrenz. 2 (tr) (vs au serce) Trinki ; ~is siaj okuloj7-; en azia lukso ~is la energio de /’
plezurcele k multe: ili alninde |...|~is alkoholaf - faraonojB. 4 (f) Embarasigi k implikigi, esti super-
ojn , tin abstinulo obstine ^as mineralan akvon. sulata k embarasata de io: en suldojz; ~i en~ado. Agado de ~anto: ~ado de hrando7-, pcrioda detalojz; ~i en laboroj gis super la oreloj7. 5 (f)
daiira ~adoz\ abomeninda farigis ilia ~adox. Enprofundigi k esti ekskluzive okupita per: en~ajO. Alkohola trinkajo: Hi sanceligas, sed ne de | meditoB, en revoj,en siajpensoj, en malesperoB,en
~afo x ; pastro k profeto vagas pro ~afo x. ose j iarmoj, en enuo, en admira R. ^ado. Stato de iu au
ebriigafo. «̂ ejo. Loko, kie oni trinkas | io ~anta : la morto per ~ado pruvigas per alesto de
alkoholajojn : en la strata] estas kvazaù ~ejo, j akvo en la pulmoj. ~igi 1 Fari, ke iu ~u: kiam vi
malpureco!7; poste vi ennestigas en kafejoj, bordel- | transiras trans riverojn, ili vin ne ~igosx ; por
oj, ~ejoj7\ la dikventra ~ejmastro servos al vi per j hundon ~igi, oni nomas gin raina z. irsr mergi,
plena glaso. ~igi. Fari, ke iu ~u: mi jam ec bedaur- | subakvigi. 2 Fari, ke io ~u: ne maro ~igas sipon,
as, ke mi tin ^igis7. ~u!o. rFiu. kin kutime '-as: ne I sed la ventojz. 3 (f ) Enprofundigi: ~igi la manojn
pekas ~ulo, pekas ebriutoz. for~i (tr) Perdi per | en la sangon de iu; la infano ~igis en la longaj

ado: for~i sian morion, sian naan havonz, sian j haroj de /’ hundo siajn malgrandajn manetojnB;
eagrenon. post~a. Okazanta post ~ado: post~a ! ~igi glavon en ies bruston B; la brilo de la luno
kapdoloro7. Star'-ejo. ~ejo, kie oni ~as starante j ~igis la montetojn kvazaù en vasta argenta bano.4

(0 Malaperigi, kvazau pereigi : li komencis ^ igadi
driopterid/o 4* G. ( Dryopteris el ~acoj) de siajn pensojn k sin mem en brandoz; la tondra

filikoj kun l -4-oble plume kunmetaj Folioj, portant- ruligado de aùtomobiloj gas (superbruas,
aj rondajn sorojn, unuope kovritajn de renforma J senaüdigas) ciiijn aliajn bruojn ; la ribelo estis
induzio; subkosmopolita g. de c. 225 sp-oj, pluraj j ~igita en sango. sin '-igi. Sin mem mortigi per
porornarne kultivataj. ! subakvigo. suivido.

driv/i (ntr) © Flosi laiï la puso de fluo au de | drops/o Y Malmola bombono, aromigita per
vento, deviante el la difinita vojo: sipo ~as pro fruktoj, mento, glicirizo ks: macebla ~o.
masindifekto, senmastigo.averio de la direktilo ktp. dros/o © Snurego aü ceno, kiu transmisias la
~(ad)o 1 © Deflankigo de difinita vojo pro neeblo movon de stirrado al rudrostango. var sfirsnuroj.
de stirado. — ~angulo, ^tabula. 2 Movigo en j drosk/o X Kvarrada rusa veturilo, simila al
horizontala ebeno, pro la influo de aerfluo. 3 G | fiakro: kiel vi inteneas, eu en via kaleso an kune kun
Horizontal» movigo de suspensiaj partikloj a ü de mi en ~o? z\ preni (lui) ~on7.
vivuloj ( planktono), pusataj de akvofluo. drozer/o 4^ G* ( Drosera el ~acoj) de plurjaraj
kontinenta © (ark.) Teorio pri la relativa j herboj insektomangantaj, kun baza rozeto el folioj,
movigo de la kontinentaj masoj dum la geologiaj i kiuj dense surhavas gluajn glandoharojn, al kiuj

insektoj fiksigas; kosmopolita g. de c. 110 sp-oj
drog/o 1 (ark.) Substanco uzata en kemio k j plejparte torfejaj. SIN. sunroso.

farmacio. 2 Substanco stimula aü stuporiga. kiu ;
povas ka ü zi psikan k korpan dependecon (ekz-e i
kafo, tabako, alkoholo, kokaino k.a. ). ( tr) 1 I
(ark.) Kuraci per ~o. 2 Devigi iun sorbi ~on. |
tokso.

drol/a. Komikc stranga. j
drom/o Kurejo au veturejo: aùto~o ktp. !
dromaj/o (evi) = dromiceo.
dromedar1o b Sp. de kanteio (Camelus drome- ;

darius) unugiba. kur^o. ~o. aparté selektila por la |
longaj k rapidaj vojagoj. j

dromi/o b G. ( Dromia ) de kraboj, kiuj portas I
vivantajn spongojn kiel kamuflilon.

dromice/o b G. ( Dromiceius ) de brunkoloraj | drozofil/o b G. ( Drosophila ) de malgrandaj i

Australia } birdoj el la ordo de kazuaroformaj. j insektoj el la ordo de dipteroj; la sp. D. melanogas- )
kazuaro, recto% struto. j ter estas tre uzata por genet ikaj eksperimentoj. SIN.

dron/i (ntr ) 1 Perei pro sufokigo en akvo: la • bananmuso. ~edoj. Fam. (Dmsophilidae), al kiuj ;
kuraga maristo ~is en la maro . kiu akvon évitas , ! apartenas i.a. ~o.

~i ne timasz; ^anto ec herbeton kaptas avide7. 2
(pp sipo) Perei alfundigante: la juna piloto skribis
sur folleto: ni ~as! z ; la sipo ~/.ç kun homoj k
varoj; (f ) tide ~os Babelx. oge sinki.3 (f) Malaperi,
kvazau perdigi en tute au parte kovranta medio:
meze iris knabino, k ~is gis genuoj en maja
verdajo1 ~i en amaso da kusenoj: ~i en krepusko,
nebula: sia voco ~is en la bruoz; domo ~anta en

ce la bufedo.

;
tempoj. csT plattektonismo.

nc v!

b j drozero (rondfolia ~o,
Drosera rotundifolia):
a ) folio ; b) pedunklo;
c) floroj. K . j
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druid/oz 0 Pastro ce la antikvaj keltoj.
drum/o f Parto de jazorkestro au popgrupo,

konsistanta el diversaj tamburoj k cimbaloj, k don-
anta la ritman fundamenton: ~ado, ~isto.

drup/o Kama frukto kun nur unu kerno, ci tiu
entenanta unu, kelkfoje du semojn; la haüto estas
epikarpo, la kamo mezokarpo k la kemo endokarpo:
abrikoto, cerizo, olivo , persiko, pruno estas ~oj.
SIN. kemofnikto. pseüdcwo, êafrwo. ~eca sajn-
frukto: beraspekta kunmeta sajn~o de moruso.
plur~0. Plurobla ~o: beraspekta plur~eto de
rubuso.

© druz/o 1 *4* Globa amaso de kristaletoj en
planta celo. 2 ® Grupo de densaj malgrandaj,
elstaraj kristaloj, kovrantaj komunan, generale sam-
mineralan substraton, plejofte internan surfacon de
neregula kavo au de vejno en petromaso. fc® geodo.

(Ddruz/O. Ano de araba gento (vivanta en Sirio,

Libano k Israelo), kies origino estas Ismailana
branco de Islamo.

du 1 Numeralo, esprimanta la nombron post 1
en la serio de la entjeroj (2, II): ~ manoj foras dion,
sed unu nenionz; trafi ~ celojn per unu stono7; ~
botoj faras pawnz; kiu casas ~ leporojn, kaptas
neniun7 -, ~ militas, tria profitasz; kiun el la ~ vi
volas, ke mi liberigu al vi ? N. —> ~cent, ~dek. 2
Nomo de la cifero 2. ~a. Vicmontra numeralo,

devenintaj el unu sama vorto en fontlingvo: «pezi» k
«pesi» estas ~oblafoj el la franca «peser». 4 ^ -
dublajo. K® substofo. ^Obligi 1 Fari, ke io estu
~obla: ~obligu la sumon, k mi akceptos. 2 = dubli.
~obligi. Igi ^obla: (f) de tiu tago mia amikeco al li
r^obligis7. ~ono. Unu el la ~ egalaj partoj de tuto:
tri estas ~ono de ses7\ ~onon de tiu ci piro mi
mangisz; je la tria (horo) k ~ono; Samario ne faris
ec ~onon de viaj pekojx; se ~ono de ni mortosx ;
(f ) bêla vizago estas ~ono da (de) dotoz; vi ne
havas ~onon da penso en la kapo7. RLM. duon estas
uzata pref -e kun la signifoj: 1 de preciza au
proksimuma ~ono: ~on!itro, ~onhoro> ~onplena\
~ontole bindila; ~ontaga plugadox; ~ontribox. 2
de nepleneco, nekompleteco: ~onnuda, ~onkuirita,
~onlumo, r^onvoce, ~onfermita, ~onsurda. 3 de
parenceco inter la infanoj de unua edzigo k la ~a
edzino de ilia patro ( resp. la ~a edzo de ilia patrino)
au inter tiuj infanoj k la infanoj de tiu ~a edzigo:
r^onpatro, ~onpatrino, ^onfrato; Karolo estas mia
nepropra filo (au ~onfilo ), car mi estas la edzo
de lia patrino7. ^ona 1 Prezentanta ~onon de io:
ili restis tri k ~onan horojir, komenco bona—laboro
~onaz.2 (pp organo) Havanta nur la ~onon de tio,
el kio gi kutime konsistas. ~one. En ~ona
maniero: li faris sian taskon nur ~one\ iele, iome,
r̂ one malbone7. ^onigi 1 Fari, ke io igu ~ono: la

signifanta, ke la koncernatajo venas post unu antaüa : i avarulo minacis ~onigi niajn salajrojn ; jam la
sen speso unua ne ekzistas la ~a7\ jus eksonis la ~a j sepan tagon de la siego oui devis ~onigi dies
(horo); la ~an de Marto 196 J ; Napoleono la ~a. j porcion. 2 A Dividi en ~ egalajn partojn : ~onigi~0 1 Aro de ~ aferoj au personoj: mi acetis ~on da i strekon; ~onigi angulon (bisekci gin). ~onigantO
komodoj -, trefa ~o. paro, garnituro. 2 La nombro A ( pp rekto) La punkto au rekto, kiu ~onigas
au la cifero 2: oni enskribis ~on, k ankoraü kian strekon resp. angulon. ^onigi. Igi ~ona: la valoro
~on! ~on kun minuso!7. ~e. En la ~a loko: mue de tiuj paperoj ~onigis dam la krizo. ~opo. Grupo

de ~ aferoj au personoj: kantista ~opo. ^opa.
Prezentanta ~opon : ~opa flava linio de la natria ce
spektroskopo; ~opaj kondukiloj\ kontraüe ~opaj
folioj , floroj ks (~ope insertigantaj sur la ~
ekstremajoj de diametro de tigo, pedunklo ks. a®1

alterna, verticila ). /^ope. En grupo de ili
detrancis brandon kun unu peniko da vinberoj k
ekportis gin sur stango ~opex; Marta restis ~ope
kun la virino7. ~uma A ( pp nombrosistemo)
Prezentanta la nombrojn kiel sumojn de potencoj de
~ kun entjeraj eksponentoj: en la ~uma sistemo, 4,
7 k 9 estas skribataj respektive 100, 111 k 1001. SIN.
~baza, binara 3. — kodo. dis~igi.~igi.

dual/a 1 O Bazita sur du principoj, du esencoj:
maniheismo estas ~a sistemo. 2 A a) (pp vektora
spaco V ) Estanta la spaco de ciuj linearaj formoj,
difinitaj sur V . b) (pp teorio) Rezultanta el alia
teorio per certa intersango de nocioj. c) (pp bildigo

mi redonas al vi la monon, ~e mi dankas vin z.~eco. Eco de tio, kio havas ~ partojn : la ~eco de
la homo (korpo k animo); la ~eco de la Roma
registaro (— konsulo). ^igi 1 Fari, ke afero aü
kolekto estu ~igi kukon; ~igi la gvardion ; la
tapison faldigu ~ige7. 2 4 (pp kartludo) Dividi
kartoblokon en ~ partojn, post la miksado. ^igi.
Dividigi en ~ partojn: la vojo, trako, branco ~igas\
sajnas, ke la aktoro ~igas, perdante preskaü sian
personecon k akirante novan. ~ilo -4. Mediano. c®
-il/ ®. ~obla 1 Prezentanta nombron au kvanton,
kiu estas al la antaüa kiel ~ al unu: por diu tago mi
ricevas kvin frankojn, sed por la hodiaüa tago mi
ricevis ~oblan pagon, t.e. dek frankojnz; venigu sur
ilin tagon de mizero kfrapu ilin per ~obla frapox ;
Elisa diris: ~obla parto de via spirito estu do sur
mi! x. 2 Konsistanta el ~ partoj: ~obla kavernox ;
ili faris la surbrustajon ~oblax; ~obla fadeno estas
pliforta ol unuobla7. 3 Prezentanta ~ aspektojn, | f ) Estanta la bildigo, kiu al lineara formo b asocias
~vizaga, hipokrita: ~obla ludo, diplomatio: li havas ! la kunligajon b o f . ~o 1 A Deklinacia k
~oblan karakteron, identecon. ~oble 1 Multiplik- j konjugacia nombro, uzata, kiam oni parolas pri du
ate per certe kiel ~oble ~ kvar7\ ~oble pli ol j aferoj: la ~o ekzistas en la slovena lingvo. K®
cio, kion li havisx. 2 En ~obla maniero: kiu donas j singularo, p/uralo. 2 A La spaco de ciuj linearaj
rapide, donas ~oblez; kiam venis la sesa tago, ili j formoj sur donita spaco. SIN. ~a spaco. ~eco. Eco
kolektis ~oble da panox. ^oblo. ~obla kvanto aü | de io ^a en ebeno aü en la spaco. ^ism20 1 <1> Cia
nombro. ~ob!ajO 1 ~oblo: ^oblajon ili ekposedos sistemo, kiu klarigas la mondon per la efiko de du
en sia landox. 2 ~a ekzemplero: de ciuj miaj leteroj reciproke neredukteblaj principoj. monismo. 2 X
mi konservas ~oblafojn. 3 A Ciu el ~ vortoj, \ Sistemo, laü kiu du sendependaj statoj havas nur
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i duel10. Antaükonsentita batalo inter du personoj
| pro privata konflikto: elvoki iun al ~oz. os’

sekundanto. ~i (ntr) Batali en ~o: oni arestis la
~antojn; drinkado, ~ado, insultetncco [...] z. «3*

skermi. — ~birdo.

unu regnestron. ^isto. Ano de ~ismo. bi^O A La
~o de la ~o.

duar/o. Nekonstanta tendaro de nomadaj araboj.
dub/i (tr aü pri) 1 Ne esti certa pri la ekzisto,

realeco au vereco de io: pri Dio , pri ies
honesteco B: ~u pri vereco de la vero, sed ne
nur pri mia amo! z; li neniam ~is pri sia sukceso:~i la utileçon de io ; ec se ni povus atingi inter-
konsenton, kion mi tre ^as [...] z; (abs) cu vi povas
ankorau ~/ ? z; kiu ~as, sin detenu!. heziti, mal-
fidi. 2 (ke, eu) Ne scii, heziti kredi, eu io okazos au
ne: nemu ~os, ke konstanta regulo estas mil fojojn
pli bona7-; ni ne povis ke oui devis akceptiz ; mi
~as , cu trovigos iu , kiu konsilus solvi la aferon j la butonoj piejofte havas formon de bastonetoj.
aliez ; mi forte ^as, cu iu serioze konsilus [...] z; mi Du Fu djjb Unu el la du grandaj poetoj de la
forte ~as, ke in jesigus tiun ci demandonz. car sin klasika Cinio (712-770 p.K.). Li Baj.
demandi. ~O. Mensostato meza inter nesciado k dugong/o b Unuspecia g. ( Dugong dugong) de
certeco: esti en ~o pri ioz ; esti atakita. kaptita de sirenoj; pluraj subsp-oj, vivantaj sur la marbordoj
~oj ; eksenti ~on antaii aserto ; tio forigas ciujn de E Afriko, SEAzio k NE Aüstralio. us* manato.
~ojnz; ~o rongas la kredon k nuiras la sciencon ; duk/o. Nobelo, kies titolo estas malsupera al
~o gardas kontraü riskoz; vi sen ia ~o estas jam tiu de princo. arki^O, cef~0, granda ^Oz.
jugitaj7. ~a. Prezentanta ~on: ~a rezulto. batalo; Titolo de membroj de iamaj imperiestraj familioj
tre ~a plibonajo7 ; en ciuj ~aj okazoj oni preferu la (Aûstrio, Rusio), aü de suverenoj (Luksemburgio).
nominativon 7- ; la respondo ne povas esti ~a ; ! ~lando. Lando, regatade ^o.
granda parolisto estas faristo7 ; sia kulpeco ne | dukat 'o. lama, italdevena, ora monero: farinte
plu estas ~a. EST necerta. ~ema. lnklina al ~ado. I antaüe kvardek mil ~ojn da suldojz.
B3f skeptika. ~inda. Tia, ke oni devas -̂ i pri gi : dukdaib/o .1, Peza fostaro, konsistanta el 3 aü 4
~inda fideleco. ekster~az, ne^ebla2, serwaz.
Tia, ke oni ne povas ~i pri gi: vi posedas ne^eblan
talenton7 ; garantio de sen~a sukcesoz. pri~i (tr)
~i pri io: mi primas ciujn liajn asertojn. sen~e.
Tre certe: vi memoras scn~e, ke pri tio mi detale
skribis al vi7 ; jen estas frapo, sen~e, kiun vi ne
atendisz ; (en dialogo) cu vi havas infanetojn? —
Sen~e ! kvin '7 . konscienccwo. Kazuo. os*

duenj/o. Maljuna guvernistino, komisiita por
varti junulinon.

duet1o ^ Komponajo por du vocoj au instrument-
oj. ~istO. Ciu el ia artistoj, kiuj ludas duope.

duff/o (t.Longa, mantelsimila jako el peza stofo
kun surstebitaj posoj, garnita ce la brusto per
horizontalaj strioj el ledo au ledosimila substanco,
en kiu anst. butontmoj servas masoj el samaj strioj k

fostoj, enbatitaj en la grundon de haveno, elstarantaj
plurajn metrojn super la akvo k tie kunligitaj
piiamidfoime, k servanta por alligi sipojn.

dukt/o 1 V Organa konduktubo: ~ohavaj
glandoj (kiuj eligas sian sekreciajon per ~o en la
eksteran medion, ekz. salivaj, laktaj glandoj) ;
senr^aj glandoj (kiuj eligas specialan sekreciajon
interne de la organismo, ekz. pankreataj insuletoj,
tiroido). cr vaskulo. —+ ekzokrina, endokrina. 2 0
Konduktubo: ~o de enterigitaj elektraj lineoj, de
gaso, ktp. akvcwo. Konduktubo por distribuo de
akvo en urboj ks. use akvedukto. gascwo. Tuba
kondukilo por transporti gason 2. lakto^o V
( ductus lactiferi ) Ciu el la elsekreciaj ~oj de la
mama glando, kiuj konvergas al la cico. naftOM).
Longa serio de tuboj, por subprema transporto de

! oleo, benzino, mazuto je longaj distancoj. OVOM)

i V ~o ( 10 cm longa ce homo), kiu kondukas la
ovolojn, produktatajn de ovario, gis la utero (vivo-
naskaj animaloj) au ekstero (ovonaskaj animaloj).
spermo^o V (ductus deferens ) ~o (40 cm longa
ce homo ), kiu kondukas spermon de post la
epididima ~o gis la sperma veziketo. SIN. deferenta
kanalo.

skrupulo.
dubel/o O Peceto. kiun oni ensovas en truon,

generale de muro, por roli kiel sraü bingo: formo k
materialo de la ~o dépendus de la muro-materialo
k de la dezirata firmeco. esc kejlo, stifto. ~i ( tr)
Enmeti ~on en ion.

dubl/i (tr) 1 <5$ (iun) Anstataüi provizore iun pli
gravan aktoron, cu pro ties malsanigo, cu por evitigi
al tiu dangerajn akrobatajojn. 2 (ion/iun) Registri
ce filmobendo novan sonstrion , prezentantan la
parolojn en alia lingvo: ~ita filmo. 3 } Aldoni
sonregistrajon sinkrone al alia. ^ado. Operacio,
per kiu oni ~as. ^ajo. ~ita filmo. ^anto. Aktoro,
kiu ~as alian.

duble/o. Orplakita objekto.
Dubiin/o. Havenurbo k cefurbo de Irlando

(6°15’U, 53°20’N). duktil/a O Etendebla sen rompigo: oro estas <̂ a
I metalo. dilatebla , dratigebla.
j Dulcine/o éf Kruda vilaganino, amata de
j Donkihoto, kvazaü si estus princidino. (d)*-0 (f)
i Idealigita amatino.
| dum. I- Prep, montranta la tempon, en kies
| daüro io okazas: fleksu arbon ~ gia junecoz; ~ la

j mangado venas apetito7 ; ~ la parolado li dormis;
sia voco ~ la paraIado estis ne laüta k tremanta2;

dubelo. 1) plasta universal ~o (en gipsa muro). i
_

{a vojo Klaro parolis at Martaz. ce C, en 3.
2) stala fleksebla ~o (en betona muro).

;

II - Subjunkcio montranta: 1 La tempon, en kies
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daüro io okazas: forgu feron, ~ gi estas varmegaz;
~ ili estis irantaj k parolantaj, subite aperis fajracarox; li eltiris trancilon, k ~ tiu kisadis la rozon,
/a malbona viro pikniortigis linz; levigu kun la
suno, edzigu ~ junaz (sk : vi estas). RIM. 1 La uzo
de dum kiam en tiu senco estas malkonsilinda; en
subordigitaj demandoj, oni uzas kiel longe ( Vd
kiel ). 2 Agon aü okazon kontraüan al tiu, kiun oni
priparolas (kontraste kun tio, ke): H estas nur
unufoja mensoginto, ~ vi estas ankoraü nun ciam
mensogantoz\ E. daüre vivas, ~ Volapiik jam longe
estas mortintaz; ~ la naciaj lingvoj estas rigidaj, E.
kontraüe estas senfine fleksebla. RIM. 2 La uzo de
dum ke en tiu senco estas malkonsilinda. ng* ce D4,
kontraüe, sed.
Ill - Pref. uzata kun la senco de la prep. ; ~viva
membro, rento; ~nokta irado\ ~taga dorniado.
IV- Memstare uzata morfemo: ~az 1 Samtempa. 2
Provizora, intertempa, gisa. 4r~e 1 ïntertempe, ~
tiu tempo: Hi sin pretigis, ni babilis ; ~e oni
alvenis al la mangejoz. 2 Provizore, gise : ni
lasu flcinke tiun demandon z; estas pli prudente
akcepti ~e la lingvon en sia riuna forrno 7-. 3
Kontraste kun tio; kontraüe: principoj k postuloj
pusis k malhelpis unu la alian, en la teorio ili
sajnis al mi tute bonajz\ lingvo arta, anstataü
tiu haoso, donas al vi sole nur ses vortetojn z.

Duma/o L Stata legofara asembleo en carisma k
post-Sovetia Rusio.

dumdum/a ** (pp kuglo) Tiel fabrikita, ke la
selo sirigas k dispremigas en la farita vundo, por
fari tiun pli dangera: la ~aj kugloj estis malpermes-
itaj de la Haga Konvencio en 1899.

dltmping/o £3 Vendo de iu produkto je pli
malalta prezo eksterlande ol enlande : en la nuna
epoko, rsjo estas tre disvastigita en multaj landoj.

dun/o -«k. 0 Eola montetforma akumulajo de
sablo, kelk- gis kelkdek-metrojn alta: apudmara,
dezerta ~o\ lunarka, piramida parabola ^o
(lunarka ~o konkava al la cefa venlodirekto. isr
barkano); domo inter la ~ojz. âro. Aro de dunoj,
generale diversaspecaj. neg^O. Amaso de nego,
farita de la vento sur malebena grundo.

dung/i (tr) Interkonsenti kun laborist( in )o,
servist(in )o au oficist( in )o, por havigi al si ties
servadon lau difinita salajro: laboristojn por sia
vingardenoN , maristojn por krozado, tajpistinon ;
( tiuj) ~is kontraü ili Bileamon, por malbcni ilin x ;
kompetentulo cion bone faras, sed kiu ~as posant -
ojn, tiu ~as malsagulojn x. csr lui , varbi, servigi.
~oficejo. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: en tiu
kampara regiono la ~ado okazas nur en Septembre).
~antO. Tiu, kiu ~as: la ~anto devas pagi duonon
de la sociala asekurado. eg* mastro, kapitalisto,
posedanto, proprietulo. ~ato. Persono ~ata: la
~atoj devas subskribi laborkontrakton. ~igi sin.
Akcepti ies ~adon : malsatuloj sin ~igas pro
panox. ~igi. Igi ^tto: la plena ~igado estas cefa
postulo de la sindikaloj. ~itO. Laboristo ~ita :
asekuri siajn ~itojn kontraü akeidentoj; laüjara
~itoz. Kg' proleto , salajrulo. ~itaro. Tuto de la
'yitoj en sinjordomo, kanipodomo, entrepreno ks.

mal~i. Cesigi ies ~itecon. Kg' forsendi, eksigi.
mal~a mono. Kompenso, kiun la ~into suldas
lege pro la mal~o. serwado. Senlaboreco pro
manko de ~ado. sub îteco. Ekonomia stato, en
kiu nur parto de la disponeblaj laborfortoj estas
~itaj, kontraste al la plena ~iteco.

Dunkirk/o. Havenurbo en la Francia parto de
Flandrio (2°22’E, 5 l°02’N).

duoden/o V (duodenum) La unua parto de la
maldika intesto, tuj post la eliro el la stomako: ~a
ulcero. Kg' ileo, jejuno, koledoko, pankreato. ~itO.
Inflamo de la ~o.

dup/o. Naiva trompeblulo aü trompito.
dupleks/a V Riiata al sistemo de sendrata aü

drata telegrafio au telefonio, kiu ebligas al ciu stacio
efektivigi la sendon k la ricevon samtempe. SIN.
ambaudirekta. eg* dipleksa.

duplikat/oz. Kopio, dua ekzemplero de
dokumento: ~o de fakturo, de naskigatesto. Kg*

originalo, duoblajo, triplikato.
(Ddur/a 1 Malmola: ~a kiel bronzo. 2 0 (pp

materio) Rezista al penetro de alia materio : 0
diamanto estas la plej mineralo, talko la malplej
~a 3 A (pp parolsono, precipe en slavaj lingvoj)
Havanta, eventuale apud aliaj artikulacioj, levon de
la langodorso al la velo. 4 (f) Malmilda: koro.~0 0 Rezisto de materio al penetro: ~o estas
kutime mezurata en Brinell-gradoj (kg!mm2 ) simb.
HB\ 0 ~skalo de mineraloj (de 1 gis 10). ~eco.
Malmoleco.

@dur/0z K Hispana argenta monunuo, valoranta
kvin pesetojn.

; duralumin/o 0 Tre fortika (dura) alojo el
| aluminio k magnezio, kun aldono de kupro k
| mangano, uzata cefe en aersipa k aviadila konstru-

ado.
duramatr/o ¥ {dura mater ) La plej ekstera el la

tri meningoj: encefala, spina ~o. eg* araknoido,
piamatro.

durativ/o A Verba subaspekto k eco de
morfemoj aü vortoj, kiuj prezentas la procezon en
gia malvolvigo, kiel daüran: en E. la ~on oni povas
esprimi per la suf ad. car imperfekto.

duri/o G. (Durio el bombakacoj) de daüra-
foliaj arboj k trunkarbustoj kun simplaj, integraj
folioj k kun grandaj kapsuloj, enhavantaj semojn po

j pluraj, unuope cirkaüitajn de kama arilo; 28 sp-oj el
i SE Azio (de Birmo gis Borneo), unu (D. zibethinus )
! kultivata en tropikaj landoj, precipe en SE Azio, por
| melongrandaj, fortike dornaj fruktoj kun pulpo
! (konsistanta el la ariloj) fetora sed tre bongusta,
| mangata kruda.

Duseldorf/o. Vestfalia urbo, cefurbo de
i Rejnlando-Vestfalio (6°46’E, 5 l ° l 4’N).
j du§20. Sprucigo de akvo sur la korpon, ekstere
I a ü interne, por lavado a ü kuracado: preni ~on ;
| pluva, disspruca naza, vagina, intesta ~i
| (tr) Submeti iun al ~o: ~i sin. ^ejo. Loko, kie oni

prenas ~ojn. ~ilO. Aparato por ~i. Bgr irigatoro.
Dusanb/O. Cefurbo de Tagikio (70°E, 38°N ).
dllt/o } Intervalo inter du tonoj en diatona gamo.

plerwo. Plej granda intervalo inter du sinsekvaj
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tonoj de diatona gamo. duorwo. En la Okcidenta !
muziko, la piej malgranda intervalo inter du sin- i
sekvaj tonoj: E-F estas diatona duon~o: F-F dieso j
estas kromata duon~o. csf temperi 2 .

duumvir/o\Ano de Romia instanco, konsist-
anta el du oficistoj.

Dvin/o. Nomo de du riveroj, la N ~o, fluanta en
Rusio k enfluanta en la Blankan Maron (40°28’E,

duz/o © 1 Tubo ce la malsupra parto de j 64°40'N) k la U ~o, fluanta en Rusio, Belorusio k
metalurgia fornego, por la trapaso de la enblovata ; Latvio k enfluanta en la Baltan Maron (24°03E,
aero. 2 Malantaua parto de reakcia motoro, servanta | 57°04'N ).

dzeta - zeta.por la ellasigo de la gasoj.



E
e. I- Unu el la kvin vokaloj de E., la mezvasta j -ebl/. I - Suf. signifanta, ke io povas esti farata

antaüa, k nomo de tin fonemo. | (laüga por esti -ata): mangea kreskajo7, trinkra
II- La sesa grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a. : A. | akvo, rompra vitro7, fleksra stalo z, forgea few7 ;
(maj.) kiel:1 J nomo de la tria tono de la C-majora ! evitra peko x ; ne kasra amo7 ; historio lute
gamo (330 Hz; absolut-solfega mi): E bemolcr, 2 j nekredra 7 ; neevitra malbonoz ; nekompren~a
simb. de oriento (eosto); 3 MU de Esperanto; B. j parolo7 ; clcpost tempo nememor~az\ cesigra
( min. ) kiel A simb. de la bazo de la naturaj ! disputo ; traviclra vitro 7 ; skribi nelegre z ;
logaritmoj ( e = 2,71828182...).

-e 1 Finajo de adv-oj, ekz.: hour , noktr , | veni7 ; tiu piej malalta stupo, sur kin opini~e clevis
hejm~, songr, apudr, senprokrastr, d u o n c i r k l s t a r i nur la plej malfelicaj7 ; nek transmigre, nek
2 Finajo de la predikativo, kiam la subjekto estas transirre7 ; nevenkreco ; mi komencos rompadi
inf. au prop., au tute ne ekzistas: resti kun leono vian koron, se al prudento unkoraü iom estas gi
estas dangerr1; estus tre heir , ke mi iru!7; igas venra7 ; lira, nerevenra vojo x; sia penegado,
varmr , ~n. Fina parto de lokadv-oj, montranta per sia propra tro forta strecigo, nepovrigis ciun
almovon : jeti terra, iri hejntrn. r-vorto 7. progreson7.
Adverbo.-e/ dp Suf., uzata por formi nomojn de triboj el la
nomo de ilia tipa genro: asklepiadroj.cr -ad , -all ,-inel , -oidel.

Eak/oz O Unu el la fri jugistoj ce la enirejo de
Infero. — Minoo.

east/o = eosto.

j komprenre, ke mi lin amas!7 ; mi kredre ne povos

II - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~a.
Povanta esti , okazi : la supozo estas ra, seel
malmulte versajna; cio estas ra por kredanto N ; cio
estas ra ce I)ioN. re. Eventuate, en ~a okazo: mi
blinde pafos, re trafos7 ; morgau v7 re okazon ne
trovos7; re mi povos helpi al vi7 ; re mi malricigus
k stelusx ; kiel re plej7- (en la plej alta grado).

eben/a (pp suprajo) Tia, ke ciuj giaj punktoj estas 1 Povas esti: estas re, ke U venos; ne re, ke
estas proks. ce la sama nivelo, k gi prezentas nek
kavajojn nek elstarajojn tro grandajn : la grundo de
tenisejo devas esti ra; la marsuprafo estis ra,
preskau olea; (f) mi havus liberan, ran vojon7. BSP
plata, g f a t a. ro A 1 Surface, kiu enhavas ciun
rekton, kun kiu gi havas du komunajn punktojn; tea
tri punktoj ne apartenantaj al unu sama rekto povas
pasi nur unu ro; ro de polarizo (~o pasanta tra
la direktoj de lumradio k de la magneta oscilado en
la lumondo). 2 Afina subspaco. hiper~o A Afina
subspaco, kies kodimensio estas unu . apoga
hlper/vo. ~o, kiu apogas aron, t.e., kiu havas la
aron je unu flanko k kiu enhavas punkton de ties ! nekonsiderinda ; prudente E . kontentigas tiun
fermajo. tanga (pp surfaco) ro, kiu konsistas principon laù mezuro de reco7 ; faktoj, kiuj parolas
nur el tangantoj al la surfaco. ^ajo. Loko ati lando kontrau tia reco7-. ~igi. Fari, ke io estu ~a: tiu
~a: Abner k liaj viroj marsis sur la rajo tiun tutan j promocio rigos mian edzigon; tia hipotezo ne rigas
noktonx ; la nordcuropa rajo estas kontinuajo de la
nordazia ; T ocean' , et bordo elirinte , glutas T
rajon7. reco. Eco de io ~a ~ejo. Ejo ~a :
cevalkurado sur rejo (sen saltobaroj); lokomotivo,
kiu iras po cent km bore sur rejo. ^igi. Igi ~a: cio
tie estis rigita (niveligita) kun la tern7- ; rigu la
vojon, liberigu gin de stonoj! x ; rigu. la irejon.
forigu malhelpojn de la vojox ; unu faIdo en la stofo
nebone rigita7 (gladita); (f) Volapiik rigis la vojon
por novaj sistemoj7 ; se oni scius rigi at la mono j ne~e. En ne~a maniero: interkonsentigi ciujn
tiun neglatan vojon el la kastelo de la vivo!7 ; rigi \ opiniojn estas nere7, ne^ajo. Io ne~a: vi ciam
ciujn malfacilajojn. mal~a. Prezentanta kavajojn, j postulas nerajojn!. ne~eco. Eco de io ne~a:
elstarajojn ks: malra vojo, kampo; la malrajo j nereco estas plej forta senkulpigo; mi trovigas en la
farigu rajo! x. akvo^o. Suprajo de la akvo en j nereco helpi lin; penegi gis nereco7. ne~igi (evij
rezervujo, baseno, kanalo kip. alt~ajO. Landparto i = mal~igi: tiu supermezura konkurado por la
~a, alta rilate al la cirkaûaj regionoj, kiu jn gi superas | plimulto ec ncr'igas la akiron de lahoro!7.
per krutajoj au forta j deklivoj: la Tibetaj altrajoj.
klin~o. Dekliva ~o. bat~igi. Batante ~igi : j mortigan, epidemian kontagan malsanon, karakteriz-
instrumento por la batrigo de la stona pavimo7.

li uzis dan fivorton; li jus mortis—Cu re?. 2 Estas
~igite: fine estas re, ke mi ripozu; ne estis re a/ mi
alveni gustatempe. ro. Io, kion oni povas fari ;
eventuala rimedo: ekzistas nenia ro respondi tiun
demandon7; se Volapiik havus ec la plej mal,grandan
ron farigi iam lingvo de la mondo7; doni al la tuta
Ligo ran bone pripensi7 ; se la aiitoro havus la
materiali ron, li prêtais la aferon sur sian
respondeeonz; uzi ciajn rojn por atingi la ceIon; de
tin loko ekzistas nenia revenro (~o de reveno).
reco. Eco de io ~a: la reco de tiu fenomeno estas
tre malgrcinda ; la reco, ke ill povus lin savi, estas

ekspliki ciujn fenomenojn; do rigis, ke mi ceestu; do
rigis al mi la ceeston. ew permesi. Iaü~e. Tiom,
kiom estas ~e: respondu lalire la 188 demandajn
de la enketformulo por pasporto. mal~a = ne~a.
mal~igi. Malhelpi la okazigon, efektivigon de io:
tiu elektra frapo malrigas al ni por ciam la plucin
uzadon de nia korpo7. ne~a. Ne povanta efektivigi:
do, kio estas nera por unu persono, estas ludilo por
grupo da personoj7. — neadebla (Vd ne ), negebla.

ebol/o f Afrika viruso, kaüzanta gravan, ofte

j atan de febro k hemoragioj.
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ebon/o 1 Malmola, peza , densa. nigra a ü j altafo ne estas grancla; sian amik~on li pruvis per
nigreta ligno de ~arbo: vera ~o (el ~a diospiro); i multaj amikajoj ; senkler~o; ventanim~oz; la rego
sajna ~o (el aliaj sp-oj ). 2 (ark.) Alia nomo
( Ebenum, nomenklature ne légitima) de diospiro.~a 1 El ~o: r^a skatolo. 2 ~kolora: ~aj haroj.~acoj Fam. ( Ebenaceae) de dukotiledonaj arboj
k arbustoj, plejparte dioikaj, kelkaj kun ligno nigra; pri ies kvalito: mi ne havis la eblon fugi ; bono k
c. 485 sp-oj el 2 g-oj, i .a . diospiro. ^arbo, vero renkontigasx\ li amas la novon. Male, oni~arbusto 4? Ciu arbo au arbusto liveranta ~on, ciam povas uzi la o-formon, kiu estas résuma,
apartenanta al la g-oj diospiro (precipe ~a diospiro, sinteza finajo: kie estas la furiozo de la prem-
Diospyros montana ), dalbergio (precipe Dahlbergia anto ? x ; sago de homo faras lin paciencax. -~a
melanoxylon ) au ankaü al Brya ebenus , Euclea (ofte kun nomoj de materialoj) Havanta iujn ~ojn
pseudebenus k.a. inr dalbergio. de. simila , samaspekta : lan~a mantelo (el io

ebonit/o 4=- Ka ü cuko, malmoligita per i similanta lanon); silk~aj Strumpoj (havantaj la
vulkanizo, uzata kiel izoliloen elektraj aparatoj. ! aspekton de silko) ; lign~a trunketo \ vitr~a

Ebr/o. Hispania rivero (0°50’E, 40°42’N). rigardo\ dezert~a sHcntoz. car esk / , oidL
ebri1a 1 Trinkinta tiom da alkoholajoj, ke la H - Satnsignifa memstare uzata morfemo: '-a.

cerbo k muskoloj ne plu normale funkeias: morte Kvalita. ~0 1 Tio, kio karakterizas ion aü iun; peko
~az; salti grade , kie! urso ~c/ z; kiel longe vi k eraro estas ~oj de 1' homaroz\ pri unu nutrajo oni
restas ~a? Forigu vian vinon el v/x; ci tiuj ne estas diras, ke inter siaj aliaj bonaj ~oj gi estas ankaü
~aj. kiel vi supozas, car estas la tria horo! u. K$r facile digesteblaz\ rasoj diferencas inter si per ~oj
drinki, malsobra. —* vaporo, glaso. 2 (f) Konfuzata de korpoz\ kunmetado de vortoj estas de la
de pasio au granda emocio: de go jo B, de lingvo germana7-. 2 (ark.) Kvalito; la kvanto k la
felicoz\ de koleroG\ mi vidis la virinon ~a de la de la mango, kiu devis subteni sian vivonz; mia
sango de la martirojN. ^O. Stato, kaüzata de troa | frato, modela de ciuj ~ojz. ese karaktero. ~aro.
trinko de alkoholajo: vera opinio montrigas en Tuto de la ~oj de io au iu. BS* esenco, nature, trajto,
~oz. ~eco. Stato de iu ~a: 1 ~eco pasas post distingilo.
dormoz\ mi plenigos gis ~eco ciujn logantojn de ci eci/o 4e Sporujo de rustofungoj (uredaloj), kiu
tilt landox; 2 (0 ~eco de amoz ; kio en la mondo naskas ~sporojn. SIN. sporpokalo. 'vsporo. Ciu el
egalvaloras tiun ci ~econ de entuziasmo? z. i&r la cene arigintaj, dunukleaj sporoj estigintaj post
deliro, frenezo. ~igi. Fari iun ~a: David invitis Un j fekundigo de la ~primordio.
k ~igis lin x ; ni ~igu nian patron per vino k ni kusu
kun l i x ; ( f ) lin ~igis la sukcesoR. ~igajo.
Alkoholajo: ve al tiuj, kiuj estas bravuloj, por miksi
r^igajojn! x. ~igi. Igi ~a; kiuj ~igas, tiuj ~igas en
la noktoN; (f) Hi ~igos de sia propra sangoz. ES*

drinki. ~uIo. Homo ~a : por ~ulo ne ekzistas
dangero7-', ili erarigis Egiptujon , kiel ~ulo
sanceligas vomantex; mizerulino k ~ulino, sed ne \ senskue, ~
de vino! x. mal^igi. Cesi esti ~a; reakiri sanan

prenis sur sin la protektant~on super nia
kongresoz. RIM. Post rad-oj, esprimantaj kvaliton, la
o-formo signifas la abstrakton, la ec-formo ies
kvaliton: oni do evitu ci tiun lastan, kiam temas ne

ecidi/o 4* 1 Grupo (eksa g. Aecidium ) de
neperfektaj rustofungoj (uredaloj). 2 (evi) = ecio.

ec. Partikulo. signifanta insiston pri la realeco
de neatendita, malfacile kredebla fakto, t.e. «plie,
krome, malgrau cia atendo»: vi povas ~ haki lignon
sur lia kapoz; kontentigi ciujn ~ angelo ne povasz;
li ne scias ruse ~ unu vortonz\ cio farigis kviete ,

nerimarkeblez; ~ plej ruza vulpo en
kaptilon falasz; ~ en dimancoj ne âesas la

cerbon. pOSt^O. Kapdoloro, okazanta post la ~o. | laboradoz; sia buso ~ por momenta ne fermigisz;
ebul/o 4* Sp. de sambuko (Sambucus elntlus ), j ~ naitzas, tie! forte mi volas mangiz\ c.apojn, se

alta, rapide kreskanta. plurjara herbo kun grandaj | estas necese, oni povas doni al ili ~ purajnz; ~ se
plume kunmetaj folioj, kun blankaj au rugetaj floroj ! ni volus nun halti, ni jam ne povusz; se en brustodc
en grandaj korimboj, k kun nigraj, vomigaj k i virin' ekflamas deziro , ~ Hgil' plej sankta sin ne
laksigaj beroj; hejma en Eü ropo, U Azio k N j detenus1, vw ankaü , ankoraü , kontraüe , male,

tamen. RIM. Oni metas ec ciam senpere antaü la vor-
ton au prop-on, kiun oni volas emfazi: Kp «~ mus
ne preterkuris» k «~ muson li ne povis vidi suferi»,
au «~ li tion ne kapablas» k «li ~ tion ne
kapablas». Tamen, anst. «~ se...», oni trovas ofte ce
Z. «se [...] ~»: cia elekto de ia alia lingvo estus por
Hi rekte ne ebla, se Hi ~ volus gin elekti (= ~ se).

-ed/ b (-idae) Suf., per kiu oni formas la nomon
de fam., almetante gin al la nomo de ties tipa g.;
ekz. al la fam. de cerv~oj apartenas la genroj

Afriko. SIN. herbu sambuko.
eblilioskop/o (K) Aparato, por determini la

molekulmason, uzante la plialtigon de la bolpunkto.
ebur2o. Blanka k malmola substanco, kiu

konsistigas la dentegojn de elefanto, hipopotamo,
rosmaro k.a.: jetkuboj, bilardaj g/oboj.klavoj el
fosilia ~o (el mamutoj); artefarita ^o. — ~nigro.
( E )^hordo, dertino. vegetaja ^o. Korozo. ~a 1
El ~o: ~a statueto, koliero. 2 Ornamita per ~o: ~
monujoz; tiuj, kiuj kusas sur ~aj litojx. 3 Havanta
koloron aü aspeklon de ~o: ~aj sultroj de virino; \ cervo, alko, rangifero, kapreolo ks.
~aj dentoj', lia korpo estas ~tfx. i Eda/o. Eddo.

Eburbordo Vd bordo. j Edam/o. Nederlanda urbo (5°03’E, 52031’N):
-ec/. I - Suf. esprimanta kvaliton aü staton de io j ~a fromago Y (ronda, malmola k milda fromago el

aü iu : mol~o, blank ~o, bon~o, bel~o, cert~o, j la urbo ~o, kun malhele flava koloro k ruga
so!~o, infanto. liom~o, reg^o ; la alt~o de tiu | kovrajo).
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Edd/o c£> Kolekto de malnovaj islandaj poemoj.
edelvejs/o ^ 1 (ss) Sp. de leontopodo (alpa

leontopodo) el la Europaj montaroj, pororname
kultivata. SIN. negfloro. 2 (vs) Leontopodo.

edem/o f Svelo, pro sera infiltrigo, de diversaj
histoj, aparté de la subhaüta konektivo, sed ankaü
de aliaj organoj (pulmo, gloto, cerbo...).

Eden10 1 H Oazo, en kiu Adamo k Evo vivadis
pace kun ôiuj bestoj, gis ili mangis fruktojn de la
arbo de la scio pri bono k malbono: Dio la Eternulo
plantis gardenon en ~o en la Oriento*. 2 (maj. au
min.) (f) Paradizo: al vi mi promesas ~on! Vinon
mendu; la buduaro , ci mal gronda ~o de la
sinjorinoj. ~a 1 Rilata al ~o: ilin hurioj en la ~aj
laüboj logas. 2 Ideale k senkulpe plezuriga: ~aj
revoj de diboculo. væ paradizo, Elizeo.

edentat/oj b Xenartroj. ns* sendentuloj.
Edgar/o. Vira nomo.

edif/i (tr) Doni bonan ekzemplon al iu, inspiri
piajn aü virtajn sentojn: lia fervoro ciujn ceest-
antojn ; homo, kies vivo ~as ciujn; ni en la domo
~adis nin per sanktaj prediklibrojL. ~(ad)o. Ago
de iu, kiu ~as: ni ofte per ~o en vizago ec la diablon
mem facile trompasz; horoj de ~adoz. ~a. Rilata al
~ado: ~aj kantoj7, predikojz; mi ne amas la ~qjn
moralajojn\ (ironie) la karpojn kun bruna vinbera
saüco,kiujn mia onklino povosciis liel pretigi7.

edikt3o j[ 1 En Romo, dekreto de pretoro aü de
la imperiestro. 2 En Francio, lega ordono de rego:
la Nanta ~o (per kiu Henriko la Kvara unuafoje
proklamis religian toleremon, 1598). «fâr dekreto,
konstitucio, lego, ukazo.

edii/o Ji Roma magistratano.
Edinburg/o. Cefurbo de Skotlando (3° l 2 'U,

55°57*N).
Edip/o c£b Mita rego de Tebo, kiu senscie

mortigis sian patron k edzigis je sia patrino ;
protagonisto en tragedioj de Sofoklo k de pluraj
modemuloj: H1 la ~a komplekso.

editor/o. Tiu, kiu pretigas por publikigo la
verkon de alia, generale mortinta, aütoro: ~i. Agi
kiel ~o: la Originala Verkaro de Z. es fis ~itu de
Dietterle k eldonita de Hirt. osr redakti.

Edmund/O. Vira nomo.

edr/o À Faco de plur~o: kubo havas ses ~ojn,
kvadrata piramido kvin. plur^O. Solido, limita de
finia nombro da ebenaj pluranguloj 2. SIN. poliedro.
régula plur^vo. Plur~o, kies ciuj ~oj estas
kongruaj regulaj pluranguloj, k kies ciuj plur^aj
anguloj estas kongruaj (unu el la platonaj korpoj):
ekzistas regulaj kvar~oj, ses~oj, ok~oj , dekdu~oj
k dudekr^oj. Kir* kubo, romboedro.

Eduard/o. Nomo de viro, i.a. de pluraj anglaj
regoj.

eduk/ï (tr) 1 Direkti la elvolvigon de fizikaj,
moralaj k intelektaj kapabloj de infano aü junulo:
oui r^adis min kiel idealiston7\ tiujn , kiujn ni ~is k
dorlotis, ekstermis malamikox ; ni ~is sin en la plej
granda severecoz; si estis ~ata hejmez\ la virinoj
ne estas ankoraü ~ataj tiamaniere , ke ili
povu [...] z; si , iam tre zorge ~ita de plej bonaj
gepatrojz; Jadvinjo restis ciam gentila , kiel bone
r̂ ita infanoz; (analoge) mi malgojas, ke vi ne ~is
sufice vian talentonL\ (analoge) niaj kongresoj ~as
konvinkitajn, entuziasmajn batalantojnz. os* formi ,
instrui, kulturi , prizorgi. 2 Malsovagigi (beston):
timu lupon ~itan k malamikon repacigitan7;
tigron7 , hundon, papagon. B5r dresi. 3 (ark., pp
plantoj) = selekti aü kuitivi : novan varion;
hederon7', vegetajoj ~itaj en orangerio7\ ~0. Ago
~i k ties rezulto: gi estas demando pri la vivo k
de mia infanoz; doni bonan ~on alz; (malpiulo)
mortas pro manko de ~ox. ^ado. Agado de tiu,
kiu ~as: zorgi pri la ~ado de malpli agaj ge-
fratoj7\ hebreo ricevas sian ~adon k instruadon en
lingvo de popolo , kiu lin forpusas7 ; ~ado de
abelojz. pedagogio. ^a. Rilata al ~o: ~a
sistemo; ~aj procedoj ; ne malpli grava estas la ~a
signifo de la E-istaj kongresoj7. ~ejo. Domo, kie
oni ~as knabojn a ü knabinojn. «r lernejo,
pensiono. ~istO. Homo, kiu profesie ~as: 1
infanojn aü junulojn ; 2 bestojn. es? instruisto,
pedagogo, mentoro, dresisto. ~iteco. Stato de tiu,
kiu estas bone ~ita. EST gentileco, klereco, manieroj.
ge~ado. Sistemo de ~ado, en kiu oni ne apartigas
la knabojn disde la knabinoj. ne^ebla. Tia, ké oni
ne povas lin ( resp. sin , gin ) ~ i. cse obstina ,

i senbrida. ne~ita. Ne ricevinta ~on. kruda.
Edom/o 3 1 Kromnomo de Esavo: Esav, kiu | malgentila. rê ado 1 f Kuraca metodo, por trejni

ankaü estas ~ x ; ~idoj. 2 Lando stepa, sude de j iajn malsanulojn, trafitajn de ankilozo, paralizo ks,
Judujo. SIN. ldumeo. I refari iujn movojn de la trunko aü

membroj. 2 Jura k sociala sistemo,
per kiu oni provas, anst . puni ,
redoni al kondamnitoj, precipe al la
pli junaj, senton pri sia persona
digno k siaj sociaj devoj.

edz/o. Viro laü lege ligita kun
virino por kunvivado k fondo de
familio: venu , car mia ~o ne estas
hejmex ; furiozas la jaluzo de la

x ; k ~ino, ciela difino7 ;
episkopo devas esti neriprocebla ,
~o de unu ~inoH\ mirinda afero,
tiu tiraneco de sinjoroj la ~oj! z.

fraülo, fianco, vidvo. ~a. Rilata
al ~o: subskribo. ~ecO.

r^ j Q

1) edro. regulaj plur~oj (platonaj korpoj): a) kvar~o; b)
ses~o (kubo); c) ok~o; c) dekdu~o; d) dudek~o.
2) edelvejso (alpa leontopodo): a) tigo; b) folio; c) kapitulo;
ô) brakteo de la involukro.C.
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Slato de ~o au ge~oj: ligo tie! estimeginda , kiel efeb/o A En Helenujo, juna viro inter 18 k 20
estas la ligo de ~eco7 ; seninfana estis la ~eco de
la rabeno z; ~eca Jura7 ; ~ece fe /ica7 ; ~eca
inferno, ~igi. Fari iun ^o: ~igi siem filon al rica
fraillino; vi povus tion fari , se vi estus ~igi.ta kun
persona de via klaso7- ; la filoj de ci tin monda
~igas k estas ~igatajN . ~igo - ge~igo : ~iga
ceremonio7, promesoz, formulaz. lingo7-, 'viga.
Rilata al ~o. ^igi. Igi ~o: car viro ekpensas
~igi kun ni , estas nece. se , he ni rompu ciujn
interrUatojn kun la vivantoj!7 ; mi tute ne petis vin, Cinio. ~ino "V. (K) Alkaioido cl ~o, ekstraktata i.a.
ke vi ~igu kun miz; stelu malproksime , ~igu el Cinia ~o, Ct()H|5NO, efikanta kiel adrenalino,
proksime7. '•vigo 1 Laidega ligo de viro kun uzala i.a. por kuraci rinitojn. pseüdcwino. Natura
virino: ^igo pro amo, pro mono, pro konveneco, j optika izomero de ~ino, uzala por mildigi katar-
pro prudento: ~igo Uni koroz, laii la kvanto da j simplomojn.oroz ; cu antan la ^ igo vi demandis pri mia
konsento ? z; nur unu kiseton . partopage de nia
r^igof 7 : de ^ igo tro malfrua orfoj naskigasz;
fianeigo ne estas ~igo7 : ~igofesto (ear nupto ) ;

igopova ; ~igotaüga ago7 -, ^ igovojago ( —4

rnielo). 2 D* Sakramento. kiu sanktigas la unuigon
de viro k de virino, k havigas al ili diari helpon por
kristana vivo. ~ino. Virino, laulege ligita kun I akrobaiajoj. RLM. Evilinda estas la uzo de efekto en
viro, por fondi kun li famiiion: preni ~inonz ; per j la signifo «fenorneno». efiko. ^ 3. Faranta
oreloj, ne per okuloj, ~i.non elektuz; esti sub la suo konsiderindan •~on : grandma revuo, operelo;
de sia ~inoz ; vi malpurigas unu la ~inon de la statua de la baroka epoko. ~i (ntr) Fari ~on: la
aliax ; Jen niaj kanajlaj ~inoj! z ; -kdoktor~ino , j dekoracioj ~as malguste ; ili ne esperas atingi
pastr~ino. reg~ino ( Kp doktorino, pastrino, regino \ praktikan celon , ili votas nur ~adi. ns* impresi,
kip), ^inigi. Fari el iu ~inon: mi ~inigas mian sensacii , furori. kolor~o vV ~o, rezultanta de la
filinon ne kun iu simple nobeloz; Mihal , kiun mi mikso k uzo de koloroj. Illd^O tÿ ~o farita de
r̂ inigis al mix; li ~inigis sin al si kontraû la volo | aktoro per sia mimiko, s i a j gestoj au niovoj.
de sia patro7', en certa grado. .. mi estas ~inigita!7 ; ! luiTWOj. ~oj, ricevitaj de la arango, intenso- au
la fraïdino, kiu estis ~inigota de miafrato, mortis7 -, j kolor-sangoj de la lumjeliloj, en teatro, parko ks.
neniu el ni donos sian filinon ~inige al sorwoj. Artefaritaj bruoj, kiujn oni produktas en
Bcnjamenidox. ^inigi. Igi ies ~ino: mi jam estas radio- au film-ludejo, por imiti la naturajn.
tro maljuna, por ~inigi kun virox : sc virgulino efektiv/a 1 Montriganta per konstateblaj
~inigas, si ne pekasx: en la relevigo oni nek ~igas | el'ikoj: f'akte rezultanta de ies ago: la vortoj havas
nek ~/ /? /gc/.vN ; ~inigopova knabino. ^oligigi. ! ~an povon. 2 Reala: w fan's al mi ~an surprizon7",
Ligigi per ~eco: ~oligigi kun domo de nobelo7-. j ~aj amikoj de 1' afero ne rigardas, eu ta afero estas
bcwigix H ~igi al la ^ino de seninfanc mortinta | jam sufice «en modo»7- -, ili servas nur por la okazoj
frato. eks^igi. Rompi la ~igon: eks^igi kun7, je , de ~a bezonoz: en okazo de ~a neceseco7 ; tio
disde iu. eks^igo. Rompo de la ~igo: peti pri estas ~a eraro: ~a plibonigo\ la najtingalo
eks~igo ; proceso pri eks^ igo ; li skribu al si j estis ekzilitaz; la nornhro de la E-istojR. R33

eks^ igan leteronx. «Hr divorco, repudio. sépara. | fakla. 3 (antaü titolo) En aktiva funkeio: ta titolo de
ekster~eca. Okazanta, naskita ekster ~eco : | ~a kortega kuiristinoz; estis iam studanto,
ekster~eca amrilato, fila, BW bastardo. ge~oj. |

k ~ino: ge~oj en paco vivas en rega pataco7-,
ni ambaiï estas ge~oj7. ge~igi. Igi ge~a paro: ili
ge~igis sekrete ; ge^iga ceremonio. inter^igi.
Kunigi per ~oligo: ili estas mm gefiancoj k baldaü
inieraigoto jz; li plenumis la inter~igan
ceremonion7. kroiYw(in)o. En poligainia sistemo,
eiu el la ~{in )oj, ~(in)igitaj post la unua. mis^igo.
~igo inter malsamrangaj personoj. miks^igo.
lnter~igo inter malsamgentaj au malsamreügiaj
personoj. noV'N/(in)o. Vir(in)o, kiu jus ~(in )igis.
plur^(in)eco. Poligamio. princo-^o Vd princo.
prov^igo. Provtempo de seksa kunvivado antau la
gc^igo. regin^o Vd rega. sen/^(in)eco. Stato de
iu, kiu ne havas ~inon au ~on. K^ fraidO .

ef /o 21 Mezurunuo por sekaîoj ( 36,4 1 ).
bornera.

jaroj. use adoleskanto.
efedr/o 4»« G. (Ephedra el ~acoj) de evoluintaj,

monoikaj gimnospermoj — lianoj, arbustoj k
arbusletoj — kun verdaj, fotosintezantaj tigoj, kun
True defalantaj lolioj k kun 1-2-semaj sajnaj fruktoj
au membranecaj k alaj au karnaj k de flavaj gis
rugaj ; c . 40 sp-oj el Eü ropo, Afriko, Azio k
Ameriko. pluraj medicine uzataj pro riceco en ~ino
k vitamino C, i.a. la Cinia ( E. sinica ) el N

efekt30. Forta impreso farita sur la psikon,
precipe de belarta verko, spektaklo ks: ili ec rnern ne
esperis doni ion prêtan k taügan, sed ili volas nur
fari ~on7-\ ta komercistido ekpensis: mi iras en la
urbon, por rakontigi aI mi , kian ~on cio faris7-, kia
gronda ^o gi estus!7- ; aspiri sensacian ~o n , la
cefa ~o de la spektaklo estis la trapezistaj

. 1) efedro ( E. distachya) -. a ) tigo ; b ) folio ; c)
i virseksaj infloreskoj ; c ) berecaj sajnaj fruktoj.
I l.MD. 2) efemero. a ) plenkreskulo; b) larvo.
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kiu [ ...] z. ~e. Vere, fakte, reale: ni ekstreme I hidrokarbonon. ~0 1 Ago de io ~anta: sanigajo
bezonas plenan vortaregon7 ; David sendis esplor- j maldolca, sed ~o plej gusta7 ; tiofaras bonan ~on
rigardantojn k konvinkigis, ke Saul venisx; eu j sur via klereco7: lia konduto havis plej malbonan
~e Simej ne estos mortigif a? x ; Volapük ne povis j ~on sur la jugantaron ; plej bonan ~on (kantado)
sukcesi, ~e gi postulis tro grandan penadon7; eu foras en verdafo7 ; saniga de la sunaj radioj; la
~e oni devas sanginur tiujn formojn, kiuj montrigas teruraj ~oj de la atombombo ; ofte de kaü zo
kiel ~e k sendube malbonaj ?7. ~0 1 ~ajo. 2 = j senenhava venas ~o plej grava7,. csr efekto. 2 ®
kiomo. ~ajq. Io ~a: anstat.au niaj belaj revoj ni j Difinita fenomeno: de Julo, ~o de Edison, ~o
spertis teruran ~ajonz ; decidoj antikvaj farigis j de Hall. 3 La kvociento de la valoro de la grando
~afoj k verajojx. væ metaforo. ~eco. Eco de io \ ( povumo, energio, elektrokvanto ktp), kiu estas
~a: vitro, kiu cion faros rentable pli gronda, ol gi j elmetata kiel utiligebla, per la valoro de tiu , kiu
estas en ~ecoz ; tiam la tuta homaro en ~eco ! estas ensorbata de la sistemo, plej ofte esprimata per
prezentos nur urn genton7 ; ekzistas en ~eco homoj, ! procentoj (~anco) ; simb.: Tj (eta): V radiada de
kiuj kun scienca aplombo lia entrepreno, kiu ! anteno (la kvociento de la elradiata energio per la
en la unua momenta eble timigos, en ~eco havas en j tuta energio alkondukata al la anteno por difinita
si nenion dangeran7. ^igi. Fari, ke io estu ~a: ~igi j frekvenco). de Doplero )^ © La observata
intencon, planon, ideon; principoj egalaj al tiuj, ; sangigo de la frekvenco de signalo (sona, ultrasona
kiujn mi ~igis praktike7 ; post tre malmidtaj jaroj la j au luma) de ceiobjekto, kiu movigas for de au
bêla multemiljara revo de la homaro estos ~igitaz; j direkte al la observanto. de Hall La deform-
mia ideo estas nur teoria: eu gi estas yiginda k I ado de la kurentaj linioj en konduktanto, influata de
~igebla, pri do povasjugi nur la estraw7 ; do estas j magneta kampo. de Julo La produktado de
ne~igebla utopioz. ri- plenumi, el fari, realigi. i varmo, ka üze de la rezistanco de konduktanto~igo. Realigo: oni ne devas atendi kun la ~igo de ! kontraüstaranta la trafluon de kurento. ~0 de
tiu intenco. ~igado. Tuto de la agoj, ceiantaj al ! Kelvino Malunuforma distribuo de alternaj
~igo: unu tuj komencis la ~igadon de la projekto7. j kurentoj en la kversekco de konduktiloj, kaüzata de
'vigi. Igi ~a : mian jugon mi prezentos al la j la variadoj de la interna flukso magneta. SIN. hauta,
kongreso, se du ci ~igosz; gis la beta songo (revo) j surfacflua ~o. ~0 de Komptono Malpliigo de
de I’ homaro por eterna ben ~igos7 ; la aksiomo ' la energio de radio( j) pro koiizio kun elektronoj.
~igis sur si7 ; kiel hirundo forflugas, del senkaùza j de Volto Produktado de elektromova forto pere
malbeno ne ~igasx ; kiel mi decidis, del ~igosx. i de kontakto de korpoj de diferenca speco havantaj

efelid/o Y Ciu el la rufaj au brunaj makuletoj de I la saman temperaturon. de Zeeman La
la haüto, ne klarlimaj, k kaüzitaj de la efiko de suno. j variado de la natura (nepolarizita) lumo elsendata el

I lumfonto, se oni metas la lumfonton en fortan
efemer3a. Mallongedaü ra ; rapide pasanta: la | kainpon magnetan. fajrera ~o. Sparka ~o. forceja

diversaj novaj proponataj sistemoj estas nur ~aj ne ! O Fenomeno de pliigo de la temperaturo de la
pripensitaj provojz; de la taboro de tiaj amikoj j malalla atmosfero de Tero, estigata de gasoj
la afero nenion gajnas7 ;
avantago. csr kaduka, pasema, unutaga. 1 ~ajo. ; kiuj sorbas k poste resendas la infrarugan radiadon
2 ^ G. (Ephemera) de insektoj, kies larvoj vivas en i de la tersurfaco: plifordgo de la forceja ~o. haüta
sensala akvo, k kies fluganta plenkreskulo vivas nur ! ~o, surfacflua ~o ~o de Kelvino. ium-
tre mallongdaüre (kelkajn horojn ce tuj sp-oj). »̂ajO. I elektra <̂ 0 Uberigo de elektronoj ka üze de
Io ~a. ^-opteroj. Ordo { Ephemeroptera ) de insektoj j Jumigo. sparka Brile luma ~o mallong-
kungrandaj antaüaj flugiloj k tri longaj vostfadenoj. i daüra, karakterizanta malkonektan malsargon. SIN.

efemerid/oj % Astronomiaj tabeloj, sciigantaj | fajrera ~o. ^a. Havanta ~on\ ~a kuracilo, rimcdo,
la pozicion de la planedoj por ciu tago de la jaro.

efervesk/i (ntr) (evi) = saümi.
Efez/O £ Ionia urbo, ce Egea maro, fama pro

templo de Artemiso (unu el la sep tnirindajoj en la
mondo), unu letero de Paülo k unu koncilio (nun :
Ajasoluk, 27°23’E, 37°58'N ).

efik/i (ntr) 1 Havi efektivan rezulton : niaj

US' lentugo, nevuso.

belecoB, sukceso, | (karbondioksido, akvovaporo, ozono, melano k.a.),^a

: helpo, klopodo, ekzemplo, admono; simplaj sed ~aj
: masinojL; hako post hako estas la plej atakoz;
' laboro juste rekompencata estas la plej ~a. eble la
; sola higiena rimedo kontrau malsanojz ;
\ kaüzo ( <t> tiu , kiu fakte ~as, kontrasle al la cela
• kaüzo): pli ~e ol bato pelas maisatoz. aktiva,
\ drasta. energia, forta. ^adoz. Procezo, dum kiu io

klopodoj fine ~is; se jodo ne ~as, ni uzos alian j ~as. ~anto (k) ( j lo, kio ^as al io alia: alostera
substancon; pli ~as riproco ce sagulo ol cent batoj ' ~anto (molekulo, kiu povas alfiksigi al specifa loko
ce malsagulox ; de volo la ordono pli ~as ol | de proteino k sangi ties formon k konsekvence ties
bastono7 ; la sangoj en la nuna kontrakto ~os tuj, [ aktivecon ). êco. Eco de tio, kio ~as: ciu rimedo,
post kiam id estos aprobitaj de la Liganoj. os’ agi, j uzata tro longe , perdus sian ~econz ; kuracilo de
validi. 2 Iamaniere influi; havi tian au tian rezulton: | granda ~eco. ~igo. ~ado: esti en plena ~igo, en
la ripozo mirinde ~is sur Un ; tio bone ~us! z; kio j nmlte da ~igoz. ek^i. Komenci ~i: tiu preskribo
~us tre senkuragige sur multajn amikojn de nia j ek ~as de la venonta noktomezo. kroiTWO.
afero7. B® efekd.3 ® Havi efektivan agon: forto ! Akcesora konsekvenco, principe necelata, de iu

ce unu punkto; la risorto plu ne ~as. 4 ® | procezo. kurwi. Kunagi cele al iu ~o. re~0.
Iamaniere influi la konsiston de io: kloro ~as sur ; Denova ~o. retro^i 1 dà Havi ~on en la tempo

r^ jQ
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anta üa al la publikigo: lego ne retro~as. 2 A
Retroagi. retrcwo A Retroago. mem^oi ~o de
dinamo au generatoro per la kurento, produktata de
la masino mem. sen~a. Havanta nenian ~on :
sen~a kuracilo, konsilo, kolero. es? vana, vanta,
senutila, superflua. bOlWO (de io). ^o, kies rezulto
estas bona. f l a n k^O. Kronwo. t u n e l'v O
Kvantuma fenomeno, ebliganta, ke partikloj povas
trairi energibaron sen havi sufican energion por
superi gin.

efloresk/i (ntr) © ( pp alteraciata substanco)
Laügrade pulvorigi ce sia suprajo: petro ~as sub la
influo de la vetero. câ' alteracii, difekti. ~0.
Fenomeno, laü kiu io ~as. Rilata al ~ado.
~ajO. Pulvorajo rezultanta el ~o: salaj ~afoj sur
la muro de monumcnto. ns* salpetro, patino.

efluv/o 1 (en arnpolo plenigita de dilatita
gaso) Malforta lumado sen esenca varmigo aü bruo,
k sen hejtado de la elektrodoj: fotografado per ~qj.
2 Elektra malsargo, kiu sin manifestas cirkaü
konduktilo troviganta en la aero, sekve de F jonizo
de la atmosfero, kiam la elektra tensio sur la surfaco
de tiuj ci konduktiloj atingas tre altan valoron.
kron~o ~o 2, kiam gi produktas malfortan
lumon ce la surfaco de konduktilo aü inter du
konduktiloj de la sama transsenda lineo.

efod/o 21 Hebrea pastra vesto.
Efraim/o 21 Filo de Jozefo, praavo de unu el la

triboj de Izraelo.
Efrat/o 21 Praa nomo de Bet-Lehemo.
efrît/o 0 Malica démono, en la araba mitologio.

-eg/. I - Suf. esprimanta piej altan gradon de
grandeco aü intenseco, ordinare kun specialigo de la
ideo enhavata en la radikvorto; bel~a* vent~o,
bus~o, pel^ i , rid~i\ pafil^ o estis ne pafilo
gronda , sed tio, kion ni nomas nun kanono. RIM. 1
En kelkaj vortoj tradiciaj (ekz. kort~o) aü ark-aj
(ekz. brul~o, pafil~o), eg formas novajn leksikajn
unuojn, kies signifo distancigas de la rad.. RIM. 2 En
kelkaj vortoj, eg povas esprimi nuancon de malsato:
bus~o, picd~o, ung~o (de bestoj) ; mang~i ,
knab~o. B3r et. Rim.
Il - Memstare uzata morfemo: 1 Plej forta, plej
intensa, ekstrema : entuziasmo. 2 ( pp
intervalo) Duondute pli granda ol majora a ü
perfekta. ~eco. Plej alla grado. r-S3 kulmino ,
paroksismo. zenito.

egal/a 1 lute simila, neniel diferencigebla de
alia: nomo ~a, sed esenco mala7-; la seneo de tiu
prepozicio estas ciam ~a7 ; en senviva nokto
sorto ciujn unuigos7 ; ~aj okazoj ; ili se.ntos, ke ili
ciuj bavas ~an koron , ~ajn mensojn , ~ajn
idealojn, ~ajn sufcrojn k dolorojn7 ; ciu Utero estas
parolata ciam ~c7 ; Vi . kiun ciuj malsaine
prezentas. sed ciuj ~e en koro Vin senias1; morlo
ciujn atingas7-. SIN. identa. RIM. Kvankam tiu
signifo estas la sola donita en U.V., k ofte trovebla
ce Z, «a sekvintaj verkistoj esprimadas gin per sam,
kio ebligas konfuzon kun la propra senco de tiu ci
rad.. 2 Havanta unu econ (grandon, dimension ,
kvanton ks) ne diferencigeblan de la eco de
komparaîajo: du kvantoj, se ~aj al tria, estas ankaù

~aj inter si ; kolektu al vi militistaron ~an al tiu,
kiu falis , k cevalojn nombr~e al tiuj cevalojx ;
nenio, kion oui povas deziri , povas esti alx
(sago); ni bavas ~an rajton uzi la «ci» antaü aü
post la pronomoz; mi faris al vi grandan nomon,
~an al la nomoj de la potenculojx ; ne ciuj bavas
~an felicon7 ; li bavas neniun ~an al si7 ; batali
kun ~aj armiloj, sancoj ; ciuj de longo?7; al
ciuj ~e apartenanta lingvoz; iri ~e kun iuz
(~pase); via propono estas ~e bona. 3 Prezentanta
partojn ne diferencajn unu de la aliaj: promeni per
~a pasadoR ; kanti per ~a vocoB; ~a humoro,
pulso ; montri animon ~an en la malsukcesoj; li
ciam restas ~a al si mem. use konstanta, sensanga,
unuforma. 4 Prezentanta tian similecon kun alia, ke
oni ne havas motivon preferi unu al alia: eu sidi, eu
promeni , tio estas por mi ; en tiaj okazoj ni uzus
la finigon «n» tute ~e , eu ia prepozicio starus aü
ne 7 ; ~e , eu vi estas riea aü senhava7. ES3

indiferenta. ~i (tr) Esti ~a al: kiu steliston régalas,
mem steliston ~as7 ; suspekto pruvon ne ~asz; tri
okonoj r^as ses deksesonojn ; (abs) kapoj diferencas,
kranioj ~asz; kiam nokto vualas, ciuj koloroj ~asz.
~ajo A Matematika esprimo asertanta, ke du
kvantoj estas ~aj. ew ekvacio, identajo.~eco. Eco
de tio, kio estas ~a: signa de ~eco aü ~signo
( « =») ; la ~eco de ciuj civitanoj antaü la lego,
antaü la impostoj. ^igi. Fari ion ~a: ~igi la
sancojn inter ludantoj; ~igi la profitojn ; al kiu do
vi volas ~igi min, ke mi esta simila al li? x ; por ne
~igi min kun li en perfekteco7. ^IgilO 4F Aparato
por kompensi la distordon de frekvenco en
sonsistemoj. ^igi. Igi ~a: homo ~igas al bruto
bucotax. ~ulO. lu ~a al alia: esti jugata de siaj
~uloj. && samrangulo, samspeca , siaspeculo.
mal~a. Diversa: la nuancoj de unu sama sono en
malr^aj lingvoj estas tiel multaj7 ; por eviti malr^an
komprenadon de la samaj sonoj7 ; havi alfabetojn
malr^ajn7. ne~a. Ne estanta ~a 2, 3, 4 : ne~aj
sancoj, veturoj; ce tiu ne~a veto mi venkos7 ; ne~aj
pesiloj , ne~aj mezuroj estas abomenajx. falsa.
ne^ajo A Matematika esprimo asertanta, ke du
kvantoj havas inter si unu el la rilatoj <, >, t.
ne~eco 1 Foresto de ^eco. 2 © Manko de samaj
vivkondicoj k vivsancoj de grupoj en iu socio.
sen~a. Unika, nekomparebla kun alia: li kuris kun
sen~a rapideco. rand~igi. Fortranci, forbruligi,
forpoluri la elstarajojn ce la ~o de ia objekto.
valor /s/ i. Esti ~a pri valoro: ne valor~as al gi
(sago) lopazo el Etiopujox.

Ege/a. Nomepiteto de la parto (nomata «maro»)
de Mediteraneo inter la Balkana duoninsulo k
Malgrandazio (25°E, 39°N).

Egeri/o O Nimfo konsilinta Numon Pompilion,
la duan Roman regon. (e)^O. Konsilantino de
politikisto, artisto k.a.

egid10 1 O Sildo de Atena aü Zeüso. 2 Gardo,
protekto: sub la ~o de la paco floras la artoj ; la
rektoro de Bahia , sub kies eldonigis la volumo.

egilop/o ^ G. (Aegilops el poacoj) de unujaraj
herboj kun pluraristaj spiketoj; 21 sp-oj el Eüropo,
U k C Azio k N Afriko.

!
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egipt/o 1 ]|Ano de la cefa gento de (E)~io: la
Eternulo faras apartigon inter la ~oj k la
Izraelidojx. 2 L Civitano de (E)~io. ^a. Rilata al
~oj au al (E)~io: la landoz\ ~aj piramidoj7-.
(E)~io, /s'Ujo 2. Regno en NE Afriko ( Kairo).
'vologo 2. Specialisto pri ~ologio. ^ologio.
Scienco pri la lingvo, skribmaniero, civilizacio ktp
de la antikvaj ~oj. — hieroglifo. RIM. Laü AdE la
nomo de la regno devas esti Egipto B.

Egist/o c$jb Mita amanto de Klitemnestro,
kunmurdinto de Agamemnono.

eglanteri/o 4^ Sp. de sovaga rozo ( Rosa
rubiginosa, sin. R. eglanteria ) el E ü ropo, tre
kultivata por aroma foliaro. BSP hunda rozo.

de la grafo. c) Kurbo en surfaco, tia ke la tangaj
ebenoj ce unu flanko de la kurbo formas nenulan
angulon kun tiuj ce la alia flanko. 2 O Akra k long-
forma rando de objekto: tiu trancilo ne plu Havas
~on; trafi la ~on de fenestrokovrilo', ~o de volbo
(elstara linio formita de la renkontigo de du volb-
arkajoj); la ~oj de kristalo, de pesilvekto; lafronta,
la posta ~oj de planeo, de stego. D5r firsto, kresto,
faco. grop~o O ~o, formita inter la tegmento-
deklivo k la gropo. kusp^o A (pp surfaco) Kurbo,
kies ciuj punktoj estas kuspoj de kurboj en la
surfaco. tegment^O O ~o, formita per du
tegmentklinoj. tranc~0. Tranca ~o de trancilo,
klingo, cizilo, spado, sabro ks.

ehe! Interj., esprimanta komprenon: mi scias,
mia kara, kien vi celas! z.

eh... Sercu ek...
eh/o 1 Ripetigo. pli malpli klara, de sono

haltigita de surfaco, kiu resendas gin al la orelo: nur
~o respondas rniajn gemojn. csf resoni. 2 4? Ondo,
elsendita de radaro, reflektita de obstaklo k
revenanta al la aparato. 3 (f ) Ripetigo de diro,
opinio, famo: kun tiu ~o de longepasintajo
rememoro ligigisz\ min atingis kelkaj ~oj de la
Jusaj diskutoj; li estas nur de sia majstro. 4 V
Ricevo de sama elsendo laü du malsamaj vojoj:
ofte multe gênas en televida ricevado. (E)~o O
Helena nimfo, kies puno konsistas en la rediro de
laste eldirataj silaboj. ~e. Okazante kun ~o: ~e
resoniz. ~i (tr) Resendi (sonon): (f) liaj versoj ~as
ciujn batalojn de la homa animv, la vorto de la
Sinjoro estas dis~ita en MakedonujoN. ~igi. Esti
~e resendata. ^ilo Jt Aparato, kiu kreas sonon de
~o. sen~e. Okazante sen ~ o: (f) plej multaj el
tiuj novekreitaj vortoj forflugis sen~e en la
neniajon.

ehidn/o = ekidno.
ehin/o = ekino.
ehinoderm/oj = ekinodermoj.
ehinokok/o = ekinokoko.
ehoiaii/o f Simptomo en kelkaj psikozaj

malsanoj, laü kiu individuo ripetas senkaüze la
jusajn elparolajojn de sia interparolanto.

-ej/. I- Suf., montranta lokon, difinitan por io
aü karakterizitan de io: lern~o, dorm~o; hund~o,

eglanterio : a) tigo
dornohava ; b) folio
(plume kunmeta); c)
pedunklo; c) floro; d)
frukto . C.

egiefino.

eglefin/o z b FiSo ( unuspecia g. Melano-
grammus aeglefinus) el la fam. de gadedoj, kun
malhela makulo sub la unua dorsa nagilo : Y
fumajita ~o. væ merlango.

ego/o 1 Centro de individuo konscia pri si rnem.
2 T Tiu parto de la personeco, kiu jugas, décidas,
informojn akiras k klasas. sentas sin respondeca pri
la konduto, prizorgas la adapton al la ekstera mondo
k konsentas aü malkonsentas al la emoj: memoro,
rezonado k vola estas funkcioj de la ~o. ~ism1o.
Ekskluziva memamo. kiu igas nin serci en la vivo
nian propran plezuron aü profiton : ~ismaj pensoj,
celoj, agoj ; obeante la vocon de la indiferenta
~ismoz; se la homeco ne superas en ili la grupan
~ismonz. B3f altruismo.~ist10. Persono, kiu amas
nur sin mem, zorgas nur pri si: estas komprenebla
afero, ke ~isto mokas humanecon. ^centra.
Rilatiganta cion al sia ~o.

egopodi/o 4* G. ( Aegopodium el apiacoj) de 7 j precizan morfemon. Ekz. «tabak~o» povas esti
sp-oj el Eüropo k Azio, i .a.: A. podagraria, plurjara j égalé «tabakfabriko» aü «tabakvendejo».
herbo kun grandaj, kunmetaj folioj el 3 grupoj de 3 R I M. 4. ~a. -r> Karakterizanta vivulon, kiu
folieroj nesimetrie ovale lancetformaj k kun
umbeloj el multaj, generale blankaj floroj; kultivata
kiel omama, nutra aü medicina planto.

egret/o 1 b Tufo el surkapaj plumoj de iuj birdoj.
SIN. plumtufo. — ~ardeo. 2 Plumtufo ornamanta
kapveston: turbano kun ~o. 3 4* Tufo el viloj aü
haretoj de iuj semoj aü fruktoj. 4 Nomo uzata por
kelkaj lumaj fenomenoj ~aspektaj. est sparko.

eg/o 1 A a) (pp pluredro) Streko komuna al du
apudaj edroj. b) (pp grafo) Ligajo inter du verticoj

bov~o : herb~o\ dens~o: log~o ; kuir~o ;
ceval~o, pregr^ o ; devenuez; senakv~o ;
komencr^o, naskig~o\ vagonara alir~o. R I M l
Kiam ej ne estas sufice preciza, oni aldonu pli

ujl

ekskluzive aü préféré kreskas en loko indikita de la
rad.: sun~a planto kreskas en sunaj lokoj, ombr~a
planto en ombraj lokoj , saleja planto (SIN.
salplanto) en salaj lokoj , sek ~a planto (SIN.
sekplanto) en sekaj lokoj ks\ kalk~a, nekalk~a,
humidr^a , pluveg~a\ mezvarm^a (el mezvarmaj
lokoj). RJM. 2. -eja respondas al la Greka suf.
-phila.
Il - Samsignifa memstara morfemo: malvasta ~o\
mi amas la ~on de via domox.
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ej! Interj., esprimanta dubeton au mildan mal- ; diferenco inter Ici /composa nordpunkto k la
aprobon: ~ / kion vi diras?; ~! ~/ ne admonu tiel meridiano. 3 *6 Distanco inter la celita k trafita
laüre.

ejakul/i (ntr) Spermeljeti. ^O. Ago de ^anto.~a. Rilata al ~o: V r^a dukto.
ejektiv/o A Kontoido ( p 1ej ofte plozivo), \

prononcata per laringe eipusata aero k glota fermo. j unu sp. (E . elaterium), plurjara, Mediteranea herbo
Ejfe!/o 1 Franca ingeniero (G. Eiffel , 1832 - j kun mezgrandaj, ovalaj beroj; ce maturigo la bero

turo (en Parizo ). 2 * Germania | malfiksigas de sia pedunklo, kio estigas truon, tra
kiu pro la interna premo la semoj elsprucas kune
kun la suko; fruktosuko medicine uzata. *ar elaterio.

ekdison/o Steroida hormono de artropodoj,
kiu estigas kutiklan sangigon. mudo.

Ejnstejn/o. Usona fizikisto ( A. Einstein , 1879- j eki/o 4^ G. ( Echium e! boragacoj) de plantoj—1955). ffw relativeco. | unu- k plur-jaraj herboj k arbustetoj— ofte rigid-
ejnstejni/o (R) Transurania elemenlo, Es, : haraj, kun grandaj skorpioidaj cumoj, kies florojn

atomnumero 99, atommaso 252. i karakterizas korolo blanka an okulfrape kolora ,
Ejr/o = Irlando 2. j funelforma, neegale kvinloba; c. 60 sp-oj el Eüropo,
ejshomi/o ^ G. (Eichhornia e! pontederiaeoj) i U Azio, Makaronezio k Afriko, pluraj pororname

de 7 sp-oj de flosantaj akvoherboj el tropika j kultivataj k unu , la ordinara ^>0 ( E . vulgaris ),
Ameriko. svelpetiola ~0. Sp. de ( E. crassipes), ! medicine uzata.
plurjara akvoplanto kun rozeto el glataj, korformaj
au large renformaj folioj, kies svela, kava petiolo
flosigas la planton; kvazaü hejma en multaj varmaj
regionoj, precipe en Florido, kic gi abunde sur-
kreskas riverojn. SIN. akvohiacinto.

ek/. I- Pref. signifanta, ke la procezo komenc-

punktoj : oni distingas horizontafan. laiidirektan,
altearn, laùdistancan k vertikalan ~ojn.

ekaudat/oj (ark.) = anuroj.
ekbati/o ^ G. ( Ecballium el kukurbacoj) de nur

1923) ; la
montaro (7°E, 50°20? N).

ejgen/o A (pp operutoro T ) Nombro c tia, ke
T( x) = cx por iu .v * 0. Rilata al ~o: spaco,
vektoro.

ekidn/o b Kn de mamuloj ( «Echidna» ,
ampleksanta la g-ojn Tachyglossus k Zaglossus) el
la ordo de kloakuloj, kiuj naskas ovojn, havas
erinacosimilan felon k vivas en Australie, Tasmanio
k Novgvineo.

ekimoz/o Y Diverskolora makulo de la haüto,
igas subite, je preciza momento 1 kun ebla plua mukozoj au serozoj, rczultanta de sanga enfiltrigo
daüro: ~donni , ^droni; subite ni ~vidis la maron; j en la konektivon, ordinare pro kontuzo.
~sonis la sonoriloj; se homo ~attelas ion konatanz\
kiarn vi ~parolis, ni atendis aüdi ion novan. sed ni
trompigis7\ ~bruligu kandelon. car estas jam
mal!unie7\ ~de (komencante tuj post) tin data. RIM.
En tin scnco la pref. ek (komencigo de procezo) kun longaj, ofte moveblaj pikiloj. ~ozooj. Sub-
ludas ce la statverboj la saman rolon, kiel la suf. ig | filumo ( Echinozoa) de ekinodermoj, ampleksanta la
( veno en Staton ): ~sidi au sidigi, ~stari au starigi, ! ~oidojn k la holoturioidojn.
~kusi au kusigi. 2 sen plua da ü ro : ~kriiz\ mi -, ekinoderm/oj b Filumo ( Echinodermata ) de

s u f f i s de surprizo7\ du ~briloj de fidmo trakuris \ maraj animaloj, kies korpo estas kovrita de
tra la maUuma cieloz.

ekin/0 d G. ( Echinus ) de globformaj ekinodermoj
el la ~oidoj ; kelkaj sp-oj estas mangeblaj.
asterio. ~oidoj. Klaso ( Echinoidea ) de pii-malpli
globformaj ekinodermoj. kovriiaj de kalka karapaco

rv

i karapaco el kalkpecetoj. ofte kun pikiloj, k kun
li - Memstare uzata morfemo kun la senco / . ; interna sistemo de akvokanaioj.
Interj., signifanta «ni komencu!, ni iru!»: ~ al la j ekinokok/o d G. ( Echinococcus ) de plathelmint-
batalo!. ~i (ntr) 1 Komencigi. 2 ~agi : kiam ni ! oj el la klaso de cestodoj, kies tre maigranda,

plenkreska formo vivas en la intesto de hundo k.a.
ekart/o 1 A Diferenco inter la proksimuma j kanisedoj, sed kies larvo, la hidatido, kiu povas

valoro k la ekzakta : ~o de observo. 2 ,£ ( pp | atingi la dimensiojn de homa kapo, trovigas precipe
kompaso) Sumo de la anguloj de deklinacio k de j en la hepato de diversaj mamuloj, i.a. dombestoj k
deviacio : la kompasa ~o (K . E.) estas la cingula j homoj. use tenio.

~os? AM. de ~ ~de (Vd de ).

1) ekbalio : a) tigo; b) folio; c) (loro; c ) frukto; d) elsprucantaj semoj. Be. 2) ekino. 3) ekidno. 4)
ekinopso (globkapa ~o, Echinops sphaereocephalus) : a) tigo; b) folio; c) kapitulo; c) floro kun siaj
bazaj brakteoj; d) floro posl forigo de la brakteoj. Ba.
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ekinops/o G. (Echinops el asteracoj) de du- lumturo, vojsignalo. ~i (tr) 1 ^ Nedaüre kasi
k plur-jaraj herboj generale domaj k aspek'tantaj kiel lumon de astro. 2 (f) Sajnigi malpli rimarkinda la
karduoj, sed kun floroj en globaj kapituloj; c. 120 superecon de iu pro sia propra supereco: li ~as
sp-oj el Eüropo, la Mediteranea regiono, C Azio k j siajn konkurantojn.
montaroj de tropika Afriko, kelkaj pororname
kultivataj.

ekip2i (tr) Provizi iun aü ion per cio necesa por

ekIiptik/oz X 1 Ebeno de la tera orbito cirkaü
Suno. 2 Surciela vojo de Suno dum la jaro.

eklog20 d?o MaJlonga poemo, en kiu dialogas
fikciaj pastistoj: la ~oj tie Vergilio. BSe bukoliko,
itlilio.

la difinita funkcio: armeon per aviadiloj, urban
per aütobusoj, Sipon per snuraro, turiston per
gvidlibroj; la fabriko estis ~lta per plej moderna]
masinoj. n^r anni, doti , garni. ^O. Ago k ties ! ekologio au ekologiismo»: ^imposto, ^ produkto,
rezulto: la industriel de la lando.^ado. Ago de ~sistemo. ~turismo ; yJ ~kultivo , ~kulturo ,
~anto. ~ajO. Aro de ciuj iloj, destinitaj por sipo, ~bredado, ~nutrajo ( per naturaj metodoj, i.a. sen
armeo, fabriko ktp: la elektra ~ajo de instalafo. artaj kemiajoj).
SUb'vajO La radoj, glitiloj au flosiloj k ties | ekolog/o. Speciaiisto pri ~io. ~io. Scienco pri
muntajo: entirebla, trirada snb^ajo. sorwajo - IA j la rilatoj de la vivuloj inter si k kun sia medio, os*

Tuto de la eiektroakustika ilaro, ebliganta la kapt- | poluado, naturprotektado, ekosistemo. ~ia. Rilata
adon k reproduktadon de sonoj en filmo. sip~istO. j al ~io: ~ia infrastrukturo konsistas el naturterenoj
Homo, kiu ~as sipon au vendas ~ajojn por gi. k kunligaj koridoroj en la pejzago. ~iismo
vir~i. Provizi sipon per sipanoj.

eklampsi/o f Afekcio, povanta okazi iom antaü
la nasko ce gravedulinoj, k karakterizata de atak-
serio de konvuisioj, kiuj memorigas pri epilepsio;
kaüzata de feta au de mema toksigo, ofte anoncata
de albuminurio.

I eko/ v Pref., esprimanta la ideon «konforma al

Doktrino, kiu deiras de iuj vidpunktoj pri la
dezirindaj rilatoj inter la homo k la socio unuflanke,
k naturo k medio aliflanke: diversaj t .n. verdaj
movadoj sin nomas ~iismaj. ~iisto. Adepto de
~iismo. verdulo. — ekoimposto, ekoturismo.
palecwo e -0- Speciaiisto pri paleo~io.
paleo~io. ^io de la biosfero en la pasinteco, ekde
la apero de la vivo sur Tero. radio^io •& Scienco
pri la efikoj de la jonigaj radiadoj al la ekosistemoj,
i.a. pri la radioaktiva poluado.

ekonom/o2. Administranto de domo au bieno.

eklektik/az. Elektanta el diversaj sistemoj la
opiniojn, kiuj sajnas plej oportunaj au plej veraj, por
elfari sian propran sistemon. ^ulo. lu, kiu pensas
au agas laii ~a maniero. ^isto. lu , kiu konstruas
teorion el ~a pensmaniero. ~ismo O Sistemo de la
~istoj.

eklezi10 1|[ Ciu el la kunvenoj, en kiuj la unuaj
kristanoj pregis al Jesuo k faris. por memorigo pri j konstruas modelojn per la metodo statistika por
li, rite komunan mangon: Gajo, la gastiganto [...] j klarigi la funkeiadon de ekonomio k testi
de la tuta ~c> N; estas honto por virino paroli en la ! hipotezojn.
~6» n; la rsjoj de Azio vin salutasN. 2 (maj.) D* La
ideala societo de la kredantoj el ciuj lokoj k el ciuj j umado aü administrado de domo, bieno, institucio,
tempoj, regata de Kristo: mi forte persekutis la ~on j regno: hejma, monda, privata ~o ; en fermita
de DioN ; Kristo estas kapo de la la batalanta | cirkvito ( —> autarcio ) -, agrikultura, industriel ~o\
(sur tero), la triumfanta (en cielo) ^o; la Patroj de j gvida/ a ~r.> (— piano ) ; (f ) la spirita ~Q de la
la ~o.3 ü* (min. au maj.) Organizita komunumo en | homaroz; politika ~o7 (ekonomiko) . 2 Situacio de
difinita tempo, loko aü formo: la praa la Skota institucio aü regno el la vidpunkto de riceco k.

la Romkatolika, la Anglikana, la Ortodoksa materia prosperado: la ~o de tin lando estas flor-~oj; kiel diktas al li la instruoj de Ha ~oz; mi estas anta, nesufice kreskinta. 3 Atingo de celo per plej
servanto de la ~oz. csr konfesio. 4 (evi) Analoga simplaj k plej efikaj rimedoj; sparado: la scienco
religia komunumo ekster kristanismo: la budhisma estas pri pensado; afero simpla de ~o: de 1’
~o (B3f samgo). ~a. Rilata al ~o: la ~aj statoj fest' funebra restis muitaj mango]! z\ la reguleco de
(pasintece posedataj de la papo). ~ano. Ano de la lingvo enkondukas grandegan ~on en la nombro
~o. ~aneco. Aparteneco al ^o (câ-’ konfesio ). de la vortoj. kiujn oni bezonas lerniz. 4 © Sfero de
'vulo. Kleriko: treege bone , mia ~ulo! z. la socia vivo, formita per produktado, komerco k
ekster~a. Ne rilata, ne apartenanta al ~o. Kg" servoj. bazo. ~a. Rilata aJ ~o: ~aj problemo]\
civila, laika, profana, sekitlara. pra~o ü* La unua ^a konkuradoz, krizo ; ~a sistemo; ^a uzado\ ni
kristana komunumo en Jerusalemo. proto^o. ~o | devas itzi niajn fortojn ~e k sagez. ^igi (tr) Igi tia,

de la unuaj je. satTWano. Ano de la sama ~o. | ke oni plej efike atingu la celojn: nian laboron k
Stat^O. Regne organizita ~o, reguligita de la stata | materialajn rimedojn [...] ni (levas nun reguligi.
legodonado k ekonomie garantiata de la stato. | centrigi k ~igiz. plarwo: ~o bazita sur planismo:

ekiips30 X Malapero kompleta au parta de astro plan^o estis anu el la plej grava] elementoj de
pro trairo en la ombro aü duonombro de alia astro socialismaj regimojM .
(situanta inter gi k la observanto aü inter gi k la
lumfonto): parta, plena, ringa ~o de suno. ~a 1
Rilata al ~o: la ~a dauro. 2 (pp lumo) Prezentanta
serion da mallongaj ~oj, t.c. intermitajn lumbrilojn:

| use intendante.
ekonometrik/o. Branco de ekonomiko, kiu

ekonomi1o 1 Sistema k sparema ordo en mastr-

ekonomik/o ( ft £ Teorio k scienco pri la
mekanismoj, reguligantaj la produktadon k
distribuadon de la ricajoj: kapilalista , komunista
r^o. ~istO. Sciencisto pri ~o: Fr. Quesnay en
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ekscepci/o Jura rimedo por kontesti, ke la
juganta tribunalo havas la jugopovon.

eksces20 1 Ago transpasanta la limojn de
modereco, sobreco, justeco, humaneco: la patro, kiu
en la fluado de liaj ~oj maloportunigas al li la
vojon7 ; fari ~ojn en la mangado; elporti la ~ojn
de tirano. os3 diboco , maljustafo, perfortajo,
supermezura. 2 Troo. ~a. Ne konanta limon,
mezuron : ~a kolero, amorado. us3 ekstravaganca.~i (ntr) Fari ~ojn. as3 troigi. valor ô S Troo au
maltroo.

Francujo k A. Smith en Skotlando estis la unuaj
~istoj.

ekran80 1 Mebleto, uzata por sirmi kontrau ardo
de fajro: proksime de la kameneto, sub sirmo de
verda ~o, staris tabla1, ussr fendro. 2 Blanka tuko,
au blanka surfaco, sur kiun oni projekcias luman
bildon de objektoj: kinematografa ~o\ largua
filma. 3 O Kovrilo au vando, por sirmi difinitan
spacon kontrau difinitaj dangeraj efikoj: elektra,
magneto ~o. vst sirmilo. 4 O Lumtralasa plato,
smirita per speciala substanco, sur kiun oni
projekcias radiojn, por videbligi i1in: lum~o de j ekscit/i ( tr) 1 Estigi reagon de celo, histo,
Rentgen-aparato, de katodradia tuba de Braun; i organo per stimulo : nervocelo ~ita per elektra
fluoreska ~o (fluoreskiganta sub la X-radioj, la j kurento reagas per nerva impulsa. 2 Fari tre intensa
radioj de radioaktivaj substancoj k.s.; uzata i.a. en | la funkcion de korpa organo aü senso: ~i la nerv-
televida tekniko). 5 S Komputila eligilo, kiu j ojnB; kurado ~as la koron ; ~i la apetiton, la soifon;
vidigas informojn al la uzanto: katodradia , | oni trinkis kelke da glasoj, ne tiom multe por tro ~i
likvakristala ~o. fcïf vidigilo. (ntr) Prezenti ~on I la kaponz; pro la ~anta preparigo al la kongreso,mi
kontrau io. ~ego. Mebleto el faldeblaj platoj, por j devis denove komenci la fumadonz. ns3 iriti, stimuli,
sin sirmi kontrau aerfluo en cambro, au por apartigi vigligi. 3 Fari eksterkutime forta ian movon de la
ian paiton de cambro. ~umi (tr) Provizi (masinon, animo: ~i ies fervoron, atenton, scivolemonB,
lampon ktp) per ~o. ekster^a Ciu sono au koleronx, envion; ni devas ~i la interesigon de la
dialogo venanta de punkto ekstera al la vidkampo tuta urboz\ la Izraelidaj ~is sian kuragon k denove
de la kamerao k de la spektanto. sur^igi. Filmigi.

eks/. I - Pref . signifanta : 1 ke oni cesis
plenumi profesion, oficon, rajti pri titolo ktp :
~fabrikantoz\ ~servantoz\ ~ofici.ro , ~rego,
~ pastro, ~amiko7 , ~edzinoz ktp; ~kolonio ;

~kulima, ~moda\ 2 ke la besto, montrita de la rad.,

:

komencis batalonx. (analoge): Vi ~is min kontrau. li,
por pereigi lin x. ear akeeli, instigi. —* fajro. 4 Kaüzi
vivan agadon de io au iu: ~i la fajron7; ni ne sufice
batalas kontrau la indiferenteco k ~as la publikonz.
5 Aktivigi : ~i osciladon, magnetismon’, ~r
dinamon, sifonon, kemian reakeion ; ~ita kvantum-
stato. ~0 1 Ago ~i. 2 = ~eco: Moor eniras en
sovaga ~oz. 3 4- Produktado de magneta kampo en
elektra aparato, ekz. en dinamo, elektra motoro au
laü tparolilo. aparta ~o 4 ^o de kampomagnetoj
per fonto de aparta kontinua kurento. impulsa ^0
4- V Estigo de osciloj en agordita oscilcirkvito je la
natura propra frekvenco de la cirkvito per subitaj
impulsoj, donitaj de ekstere. kompunda ~o 4- ~o
de generatoro au motoro, kiu funkeias pere de
volvajoj, konektitaj parte paralele k parte serie. ~a.
Rilata al ~o: ~a ekzerco; ~a bobeno. ^ajo. Tio,
kio ~as: la kuracisto ordonis al li eviti ciujn ~ajojn.
~ebla. Tia, ke oni povas gin ~i: ~ebla karaktero,
cirkvito. êblo. Propreco de iu, io ~ebla: la ~eblo
de nervo, de muskolo. ~ebleco. Psikologia
karakterizajo de iu , kiu facile ~igas. i®5

temperamento 3. ^eco. Stato de tiu aü tio, kiu estas
~ita: carma tono de goja ~eco regis en la domo\
gronda konfuzo k ~eco skuis la tutan urban. MCji.

originala. i Igi ~ita: li estas tre ekkolerema, k ~igas ce la plej
ekscentrik/o © Rivolua peco, kies rotacia akso i malgranda bagateloz; li ~igas kiel bolanta laktoz\

estas paralela al la centra akso, generale uzata por ; la senkulpulo ~igos kontraü la hipokritulox; esti en
transformi kontinuan rotacian movon en i plena ~igo, en multe da ~igoz. ~ilo 1 ~a dinamo.
altemativan movon rektlinian au ne. Kè3 kamo.

estis kirurgie senigita je siaj seksaj organoj: ~tau.ro,

~bovino, ~stalono, ~cevalino ; ~koko (kapono),

~kokino\ ~safo, ~kato ( vsfeunuko, kastri ).
II- Samsignifa memstare uzata morfemo: Interj.,
esprimanta la malon de «vivu !»: ~ pri la rego! .
~a. lama, jam ne estanta: ~a oficisto; ~a posedafo
de la okupantaj trupoj. ~igi. Senigi iun je lia ofico,
funkcio, rango: ~igi aütiston, oficiston, ministron,
regotr, ~igi iun de la servo'1. ~igi. Memvole au
kontraüvole forlasi sian oficon: li ~igis el la E.-
movado7-. abdiki , demisii. rezigni, apostati .

for~igi. Forpeli , seniginte de la ofico: mi for~igos
miajn komizojn z. ne îgebla. Tia, ke oni ne povas
gin ~igi : la jugistoj estas ofte ne~igeblaj.

eksa/ A Prêt'., uzata anta û unuoj k signifanta
«triiliono» (1018): simb.: E: ~julo.

Ekscelenc/o. Honora titolo por ministroj k
aitranguloj: jen, via ~o! z.

ekscentr/a 1 = discentra. 2 Z = ekstravaganca,

• 2 Y ïo, kio ~as la organismon. ^masino ^4 Helpa
i generatoro, destinita produkti apartan ~an kurenton.
j blov/^ i . blovante : vizago rugigita de la
| blov~ado de la fajro7. kor~a. La koron ~anta: niaj
I kongresoj per sia soleneco k carmeco farigu korr^a
i religia centroz. mem^O 4" ~o de dinamo a ü
! generatoro per la kurento, produktala de la masinoNb
i mem.

ekscentrlk/o. 1) ~o kun bielo; 2) ~o kun kadro: j
a) -o; b) rotacia akso; c) bielo; c) kadro.

eksciton/o (en duonkondukanto) Elektrono k
truo. kiuj kondutas kiel unuo pro elektra altiro.
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eksciz/i ( tr) f Forigi per tranca instrumento: ~i
tumoron; ~o de la klitoro. c®3 incizi.

ekshibici/o. Emo sin montri, aparté en erotika
situacio: en la normala seksa vivo la ~o ludas
grandan rolon AZ. ~u!o. Homo ema al ~o.

eksklamaci/o c^jb Parolfiguro, per kiu oratoro
esprimas indignon , timon, miron ks en viva
maniero; ekz.: benata esta la tago k grandaj k
gloraj estu giaj sekvoj!z.

eksklud/i. Ekskluzivi.
ekskluziv a 1 Tia, ke gi ne akceptas cion aü

ciun alian pro neakordigeblo : la lingvo havas
grandegan k preskaü ~an rolon en la diferencado
de la gentojz: ~a societo, privilegio, rajto de kopio,
superregado de la cefaj lingvoj. 2 Eksterlasanta au
formetanta la menciitan aferon: la prezo de la
mango estas je (au de ) la vino; anibaii teorioj ne
estas reciproke ~aj. «s3 inkluziva. 1 Neakcept-
ante cion alian pro neakordigeblo: pli ol mil homoj
parolis inter si ~e nur en neütrala internacia
lingvoz; fordoni min piene k ~e al miaj amataj
idealojz ; ili apartenas ~e al miz; havi sencon ~e
aktivan; uzi E-on por celoj praktikajz. væ nur,
sole. 2 Eksterlasante la menciitan aferon aü limon:
ni lernis gis la 9a capitro la bileto validas por
20 tagoj ~e je {de ) la dimancoj. nar ekster, krom. ~i
(tr) Eksterlasi kiel neakordigeblajon : ateismo ne
~as bonmorecon; la prezo de la mango ~as la
vinon ; la bileto estas nepre persona k ~as la
transdonadon al alia persono. væ cscepti , forigi,
kontraüi, malpermesi. —+ enhavi, allasi. ~6C0. Eco
de io ~a : filmo prezentata en ^eco ; ~cco de
procedo. <vema. Dezira forfermi (societon ks) al
aliaj personoj : ~ema klubo , mondumo ; snoba
~emo. ~iga. ~anta unu el la ebloj: se la libereco
farigos por ni tro gênanta, liant [. ..] la L.K. donu al
ni por du ci demanda ian ~igan decidon1.

ekskomunik2! (tr) 1 ii* Forpeli el la ekiezio. 2
(f) Solene forpeli el iu partio. ~o. Ago de tiu, kiu
~as: sub minaco de ~oz.e®3 anatemo.

ekskori/î (tr) f Fari ~ajon. ~a}o. Neprofunda
skrapvundo.

ekskreci/o ÿ 1 Procezaro de elimino de la
forjetajoj de la metabolo sub formo gasa (elspirita
aero), likva (urino, .svito, galo) aü ec solida (ekz. ce
iuj dezertaj animaloj ): fekado ne estas ~o, sed for-
jeto de la nedigestitaj nutrajresloj. es3 ekskremento.— sekrecio. (tr ) 1 Fari ~on. 2 (evi) = elsekrecii.~a|0. Substanco ~ita.

ekskrement1o ÿ 1 (malofte) Ciu el la substancoj
forkondukataj ekster la organismo (fekajo, urino,
svito, galo ktp). o5r ekskreciajo, fekajo. 2 (plejofte)
Fekajo: serpento, kiu remangas sian propran ~on!z;
sur ~oj de homoj baku ilinx (kukojn). cg3 ekskrecio, !
feco, rekremento, malpura/o. ~a. Rilata al ~o: ~aj
substancoj', (f) vi sufokigu en kloako, vi ~a animo!7.
sS3 kota. A/i (tr) Elimini el la organismo.

ekskurs/o 1 Longa plezura aü esplora
promenado: scienca, enmonta, geologia ~o; fari
~on ; kampara ~o (c^3 pikniko ). 2 6jb Provizora
deklinigo for de la temo. ~i (ntr) Fari ~on. ~ema.
Amanta ~ojn: (f) ~ema fantazio.

ekskuz/i (tr) Prezenti motivon aü pretekston, por
havigi pardonon pri kulpeto: si ~is sin, klinsaluteG;

sian malfruigon. os3 senkulpigi. ~0. Tiucela
motivo aü preteksto: bonvolu akcepti niajn ~ojn.

ekslibris/o. Surskribo aü bildo, kiun iu surmetas
sur la libroj de sia biblioteko, por montri, ke ili estas
lia/sia proprajo.

ekspansi/oz 1 Plivastigo, plietendigo de ies
influo aü regado: la kolonia de Eüropo en la
19a je; la rusa ~o en Azio. 2 £ Pligrandi^o de
ekonomia faktoro: de la nacia enspezaro, de
debito, de merkato. 3 Dilatigo aü dispremigo de
gaso a ü de vaporo en aparato a ü masino :
vapormasino kun triobla \ de la universo
( konstanta forigo de la galaksioj). es3 inflacio,
praeksplodo. —+ Hublo. (ntr) Prezenti tiun
fenomenon: gaso ~as pro varmigo; la kaüstika
katko ~as sub ago de akvo. îlo O Memstara ilo
aü parto de sistemo, en kiu gaso aü vaporo ~as:
kataliza ~ilo de auto; ~ilo de gasbotelo. ^ismo Z
Teorio, laü kiu regno nature emas al ~o.

eksped/i (tr) 1 (pp pakajo, letero ks) Elsendi
al difinita adreso aü loko: ~/ tclegramon, kurieron ;
( f ) pulvoreto , kiu silente ~os vin trans la
Aherononz; ~/ iun en la cielon1, la infanojn en la
litonz. 2 O Ricevi varojn de la sendanto k transdoni
ilin al la transportisto. ~(ad)o. Ago de ~anto.
^vejo. Loko, kie oni faras ~adon: r^ejo de gazeto.~istO. Oficisto aü entrepreno, kiu prenas sur sin la
~adon de difinitaj varoj.

ekspedici/0z 1 *6 Aro da soldatoj aü sipoj,
senditaj porti miiiton en malproksiman landon :
soldato, mi partoprenis en ^o al Hindujo7-. 2 Aro
da homoj aü sipoj, senditaj esplori malproksiman
regionon kun komerca aü scienca celo: la ~o Kon-
Tiki.

ekspekt/o -A,Mezvaloro de stokasta variablo.
ekspektor/i (ntr) “f Forjeti tra la buso la mukon

el la bronkoj. SIN. tuskraci. ~iga. Faciliganta la
adon: ^iga siropo.
eksperiment1o. Metoda provo kontroli aü

pruvi hipotezon per observo de intence produktita
fenomeno: la ~oj de Pasteur pri la spontanea
nasko ; kun lingvo natura. neniu kuragas fari iajn
~ojnz ; per ~oj oni devigis la naturon, ke gi montru
siajn limojn7'. (tr) Fari ~ojn: ni kune legas k
~asz (pri la dietoj) ; // estis lerta ~anto. ^a. Bazita
sur ~oj: fiziko estas ~c/ scienco. —4 laboratorio.
~ado. Ago fari ~ojn: la vera celo de la L.K. ne
konsistas en ia facilanima ~adoz. pens^O
Principa ~o, kutime ne realigebla pro tehnikaj
malhelpoj, pripensita por klarigi komplikan teorian
argumenton.

ekspert/o (evi) = fakulo.
ekspertiz/iz ( tr) Komisie esplori aü taksi iun

aferon, kiel faka spertulo: la ministro petis ~on de
tri profesoroj pri la demando ; ~i pentra/on (por
malkovri la veran aütoron), juvelojn (por jugi pri la
aütenteco), bienon (por difini gian vendvaloron); la
tribunalo petis ~on de medicinisîoj pri la mensa
stato de la akuzito. ~O. Ago ~i. ~ÎStO. Faka
spertulo, komisiita proponi decidon pri iu duba



eksplici 274 ekstazo

afero aü taksi la valoron de io: konto-~isto', ~isto- j popolo B ; ( analoge ) vi sciis bone mian
situation! z. cs" elsuci , senplumigi \ . vampiro.

eksplic/i (tr) Esprimi per precizaj detalaj vortoj, ; (̂ad)o. Ago de ~anto : 1 la de minejoj, de la
lasantaj nenion subkomprenata. SIN. malimplici . ~a j grundricajoj, de fahrikoj, fervojoj; alterna ~ado de
A 1 (pp difino) Difinanta nocion senpere. 2 ( pp ; la tew. ear mastnwiado. ekonomio; 2 /a ~ado de la
funkcio) Tia, ke giaj valoroj estas senpere donitaj j homo far la homo estas la bazo de multaj ekonomiaj
per forimilo au simile . — implica . 'vita . ~e ! sistemoj . ânto. Tiu, kiu produktigas teron, instal-
esprimita: £'b tin kazo estas ~ite antauvidita en la | on ktp: la agrikulturaj ^antoj . ~ebla. Tia, ke oni
lego\ la carto r̂ ite permesas la ekziston de regionaj j povas gin ~ i : ~ebla ercvejno\ nê eb /a arbaro.
kontraktoj .

eksplik/i (tr) Klarigi k komprenigi ion, montr- j aliaj. konfid ô. Trompo faciligita per la konfido,

ante gian signifon, gian naturon, giajn kaüzojn au i kiun iu scipovis akiri .

motivojn : tekston malfacilan ; lia ~o tute ne j ekspon/i ( tr) 1 °&>' Ekspozicii : ~i robojn,

i juvelojn, novan rnodelon de automobile, pentrajojn
eksplod/i ( ntr) 1 Forte k brue skui aeron, pro j — ~deklami . 2 H*. Elmeli impresigeman substancon

subila plivolumenigo de gaso: nitroglicerino facile j al efiko de lumo: 'W plakon. (̂ad)o. Ago de iu, kiu
~as. «&' ekflami . jlagri. . 2 Svele diskrevi , pro granda ! ^as : 1 scnsacia moda ~ado\ 2 daCira , momenta
interna premo de la gasoj: bombo, mino, vapor- ânl'O. Tiu. kiu prezentas siajn produktojn au
ntasino , torpedo ~ <v.v . IRP disrompigi , dissalti , verkojn en ekspozicio. ~ejo. Salono, ejo por ~ado.
dissplitigi . — implodi . 3 (f) Subite k brue eksterigi ~ istO. Régul é pagata komizo. kiu reklanias k
fortan senton au pasion. kiun oni ne povas plu de- vendus en foiro, bazaro ks. 'vometro Aparato
teni : ~ / de fnriozo, de kolero, pro gojo, per ridoB, montranta la daüron de ~ado. Sllfcwi. Tro mallonge
per larmoj: // ~/.s\ dirante ke |. . . ] z. 4 (f) Subite k ~ i plakon. super̂ i. Tro longe ~ i plakon.
brue komencigi : la milito ~is neatendite ; ^as | eksponencial/o A La funkcio x •-> ex ts
gojo7- . striko, ribelo, katastrofo , krio . ~0 1 Brua j logaritmo.

subila plivolumenigo de naskigantaj gasoj: ~o de j eksponent/o 1 A Supera indico, kiu indikas
luntgaso, de mingaso', ~motoro. 2 Brua subita dis- j grandon en potenco , k per kiu alia grando estu
krevo pro interna premado de gasoj: ~o de kaldron- | alligota : en la esprimo 25 (elparolu «du alt kvin») la
ego, de vulkano: ~olinio, ~ondo. 3 ( f) Subita brua I nombro 5 estas la 2S En gütkoma prezentode
eksterigo de forta sento au pasio : de kolero , j nombro, nombro indikanta la pozicion de la komo.

gojo ; li penis trankviligi la ~ojn de sia edzinoB; j ir^ mailtiso. .

voco plena de flamecaj ~oj . 4 (f ) Subita brua ; eksport 1 i ( tr) 1 £3 Transporti en alian landon
komencigo : de milito , ribelo, kriego . gama- ! por vendado varojn ail produktojn de unu lando: M

radiaj /̂ oj, y-radiaj ~oj\Subitaj, mallongdauraj | vinojn , porkojn , petrolon . 2 Vendi servojn al
(kelksekundaj) fluoj de gama-radioj devenantaj el tie j eksterlanda acetanto. 'v(ad)C). Ago de iu, kiu ~as.

grandenergjaj ~oj tre foraj en la kosmo. ~a. Rilata j ~a. Rilata al ~ado: ~aj faciligajoj ; ^ajoj. ~ataj
al ~ o : ~aj substancoj ; ^a situacio . ~aJo. | varoj. r̂isto. Tiu, kiu profesie ~as. ^-importa.
Substanco, kiu povas ~ i : dinamifo, nitroglicerino \ Okupiganta samtempe pri ~ado k importado: ~-

estas ~afoj : la ~ajoj devas esti stokataj !au lege ! importa kontoro.
difinitaj kondicoj . ~ema 1 Facile ~anta : ~emuj ' ekspozici/o 1 Publika elmontrado delà

substancoj . 2 (f ) Facile incitiganta : ~ema ! produktoj de agrikulturo, industrio au arto: ~o de
temperamental ~ema kidpulvo7 . væ fulma. jlamig- | fruktoj , bovoj , tolajoj , kornbajnoj , pentrajoj;
ema, boli. îgi. Kaüzi ~on; fari. ke io âs: unu j universa/a 2 Kolekto de ~itaj objektoj: arangi
fajrero suficas por ~igi pitIvonz; ~igi bombon, ' ^on en la fcnestroj7 . 3 Ejo, halo, kie oni ~as: viziti

kuracisto; ~isto pri aCtkcio .

!
I ~isto. Tiu, kiu elprenas profiton el la laboro de la

estas klara.

koleron, ribelon. ^igî lo. Aparato, per kiu oni ~igas j la ~on en Liège7- , (tr) Eksponi : bifdoj, similajal
minon, torpedon ktp. ^ilo. Preparita ~ajo por ! tiuj , kiuj estis ~itaj en ta fenestraj de la magazenoj1.

aparta celo ( mino, petardo ks). ~ujo. La parto de | ekspres1o Spéciale sendita kuriero: oni vokis
motoro, en kiu ~as la gaso. ~brui. Brui pro ~o. j min per al la korlego7 : ni sendis al li ~on, kiu
knali . ~pova. Tia, ke gi kapablas ~i . pra^O\ I alportis al li skribeton7; forsendi leteron per ~oz.
Evento komparebla al giganta ~o, responda al la ! — ~trajno. â. Rapide, urge traktata au farata: ~a
estigo de la universo, k kiun sekvis la ekspansio de | ( spéciale rapida) kuriero , letero . ~e. Per ~a
la universo: teorio de la pra~o. inflacio 2 .

ekspluat2! ( tr) 1 Fari , ke io estu uzata riel , ke gi
alportas profiton al iu : minejon , fervojon , ; (Eüropo, 20a je) celanta trudi al la prezentado de la
fabrikon, bienon, firmon, gazeton\ se en mia hejmo j ekstera mondo la internan propran sentmanieron de
(lando) ciuj laboroj estas ~ataj por la oportuneco ; la artisto: la germana ~o : filmo, dekoracio. &

de unu spedala gento [...]z; (0 si ne scins sian j impresionismo.
influon al la princo 8: la publikan scivo/emon, \ ekspresionist/o Artisto, laboranta lau la
ies paciencon, indulgon; vi scias venki , sed ne principoj de ekspresionismo.

vian venkon. 2 Troprofiti el ies laboro, ne donante
justan kompenson : Szwejc ~as la kompatindajn cian sensivecon pro ekskluziva fiksigo de la atento
laboristinojnz; ~/

‘ la pro / etoron : premata k ~ata ! k ekzaltigo de la sentiveco : la ~o de sankta Tereza.

maniero, vojo: la respondon volu sendi ^e.

ekspresionism/o Piktura k arta tendenco

ekstaz10 0 VF Stalo de homo provizore perdinta
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Igi ~a : ~/g / el veturiloz. ^lllo. Lernanto,
medicinisto ne loganta en la loko de sia studado au
laboro.
Ill - Pref. havanta la sencon I de la prep.: ~urba
gastejo7 ; ministro por ~landaj aferoj7 ; ~lega ;
~ordinara7 ; ~dangeraz; ~dabaz.

eksterm/i ( tr) Perfekte pereigi ; nepre tute
detrui : mi ~os ciajn virseksulojnx ; milita kontrau
Hi, gis vi tute ~os ilinx ; la fajro ~os la palacojnx;

la produktojn de la terox ; ~anta pestoK ; tri
metante gin au en rekla linio rilate al alia (kruro tacmentoj da ~antojx ; kelkaj murmuris k pereis per
rilate al femuro), au en ekstrema malfaldo (mano la ~antoN ; (f) ~i opinion, kutimon. ^(ad)o. Ago
rilate al antaübrako). ~0. Ago ~i: fari ~on de la j de ~anto: la ~ado de la nordamerikaj indianoj.
kruro, de la piedo, de la manoj. ~anto ¥ Muskolo, ! ^igi. Igi ~ita: Hi ~igis de sur la terox ; ciiij pereos
kiu ~as: indeksa ^o, tonga de la polekso ( M. de glavo k malsato, gis Hi tute ~igosx. iRr buci,
extensor pollicis longus ). Kir fleksanto. elradikigi, forvisi.

ekstensor/o ¥ = Ekstensanto. ekstr/a. Esfanta, okazanta ekster la kutima, la
ekster. I - Prep, montranta : 1 Objekton, ordinara nombro: ~a eldonajo7, postveturilo, trajno,

malinteme de kiu staras alia objekto (male de en): kelnero, tasko ; ~aj folioj. mr kronia, plia, aldona.
mi staras ~ la domo k H estas interne7-; barakti kiel ~e. Eksterordinare; suplemente. ^ajo. lo, kio
fiso ~ la akvo7; elsendi inn ~ la tendaronx ; mi okazas ~e: kun la revuo oni hodiau disdonas ~ajon.
vidis la flamon, mi savis min ~ la pordonz; (0 la ekstradici/i (tr) Transdoni fugintan kriminton
estonteco de nia afcro estas absolute ~ dangeroz; j al la kompetentaj juraj instancoj de alia stato: kelkaj
tio estas ~ dubo; ne rezonu pri do, kio estas ~ via ! landoj rifuzas la ~on en ciaj okazoj; traktato pri ~o.
metioz; esti ~ si (perdi la estrecon de si mem); N. ekstrados/o ifl >^- Ekstera konveksa surfaco de
estis tute ~ si de rido ce la penso, ke [...]z; tute ~
si de gojo, la servantino lasts la pordon nefermitaz.
es3 de, el, for. 2 Objekton, kiun oni apartigas de tiuj,
pri kiuj oni asertas ion: ~ tio, cl la diritaj vortoj, ni
povas ankoraü fari aliajn vortojnz; ~ la ortografio
k foiledko E-a ni donas al gi ankau la gramatikajn
formojn de nia lingvoz; ~ daj okazoj li vivis sola 13;
SIN. krom, escepte de. ier ekskluzive.
Il - Morfemo kun la senco 1 de la prep, ^a 1 | tiuj ekzemploj oni povas ~/

‘ generalan regulon,
Estanta ~ objekto, en la parto de la spaco, kiu j ~ado. Ago ~i.
komencigas tie, kie finigas la objekto: la ~a mondo j ekstrapol/i A Eksterpoli . (Vd poli).
(kiu estas ~ la homo au la hejmo); korlo de j ekStravaganc/oz. Ago au parole kontraüa al la
domo ; (nur sajna) pieco; ~a energio (ce ! komuna sago, sensenca strangajo: kelkaj lirikaj
translacio; kontraüe al la interna). 2 Estanta en la poetoj faras el sia arto harmonian ~on ; libereco
parto de objekto, kiu direktigas al la supredirita fari, kion Hi volas, k sirmi siajn ~ojn per imagata
parto de la spaco: ~a flanko7 de domo, vazo, muro; plialtecoz. KST deliro, frenezo, petolo. 1 (io)

~aflanko de petalo. sepalo. /ve 1 En ~a loko, Kontraua al la komuna sago, sensence stranga. 2
en la parto de la spaco ^a al iu objekto: starante ~e ( iu) Faranta ~o(j)n. (ntr) ~e konduti.
lipovis vidi nur [... Jz; p/enumu vian laboron ~ex; ekstraverlit/a T Tia, ke ties emoj, apogsercoj k
la sago kantas ~e x (sur la strato) ; ~e honoro, interesoj direktigas precipe al aliuloj, al grupoj k al
interne doloroz; (f) min ne tusas la afero, mi staras la ekstera mondo. EST introverdta.
~ez; de ~e. 2 En la parto de objekto, kiu direktigas j ekstrem/a 1 Tia , ke gi trovigas plej mal -
al lacirkaüanta spaco: bela kapo, sed nur ~e! ^en. j proksime, absolute ce la fino: la r-̂ a oriento; la ~a
En direkto al la ~a spaco: viaj fontoj disfluu ~enx ; | limo de la vinberkultivo; deputito el la ^a mal-
balaafon el korto ~en ne elportuz; li kuris al la viro \ dekstro; ce la plej ~a maroz ; de la ~a pinto de la
~enx ; li elirigis lin ~enx. o 1 La ~a spaco: ! bordo etendigis sablorifojz. lasta. 2 Tia, ke gi
resti en la 2 ~ajo : ne jugu pri afero laü gia | atingas sian plej altan gradon: ni sentas nek la ~an
~uz; ce tro gendla ~o mankas sinceroz. ~ajO. La varmon , nek la ~an malvarmon ; ~a plezuro,
~a parto, flanko: kian ajn korpan ~afon li havusz ; doloro; ~a ago, maljuneco; si montris ~an genat -
personoj, kiuj eble Havas tre imponan ~ajon k tre econ; lia indulgemo estis ~a. ekscesa. 3 Tia, ke
glorajn nomojnz; ni povas Iasi al ciu liberecon havi I oni ne povas trovi pli gravan: ~a dangero; helpo en
tian kredon aü etikon, sed ni devas unuigi ilin per j la ~a bezonoz ; kazo ~a (csr kriza ) ; mi trovigas en
komuna ~ajoz ; esti scn~ajaz (ne imponanta per j situacio ~t?z; (analoge) uzi ~ajn rimedojn; mia
sia ~ajo). aspekto, sajno. ~ejo x!Grundo, j koro min pelos al la plej ~aj decidojz ; prezenti
proksima al la pozejo, k ebliganta filmadon de | ~ajn postulojn. ifir urga, drasta, malmodera. ^e.
plenaeraj (~aj) scenoj. ^igi. Fari, ke iu au io estu j Yin ~a maniero: ~e talenta junulo ; Mergenj
~e: ryiigj iun cl sia domo; ^igi siajn sentojn. ~igi. j koleris 0 ; ni ~e bezonas pienan vortaregonz;

B®5 entuziasmo, vizio. 2 ( f ) Plej alta grado de
admiro, kiu iel tiras la animon el la korpo: tiuj ci
okuloj brûlis per ~oz ; ama ~o. ^a. Rilata al ~o:
Rabisto Moor, en felicegoz ; Hi faris ~ajn
mienojn, kvazaü Hi estus en ne tute normala stato7.~igi. Atingi ~an Staton : ~igi antaü iu. ~ulo.
Persono ema senti ~ojn.

ekstemporal/o z. Lerneja ekzerco, farata
improvize, senprepare.

ekstens/i (tr) ¥ Malfaldi anatomian elementon,

volbo, arkajo, aviadilplaneo. ear* intradoso.
ekstrakt1o 1 Elemento eltirita el malsimpla

substanco: ~o el viando, el opio. n3f esenco,
dnkturo. 2 Eltirajo el libro, verko. (tr) 1 Eltiri
specialan elementon el malsimpla substanco: ~/
gudron el stonkarbo; ~i azoton el aero, usr distili,
dekokti , irfuzi. 2 Apartigi pecon el libro au generale
eron el multeco. 3 (t) Eltiri konsekvencon el io: el

r^e
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3 mizero plej ~e, Dio plej proksime7. ~o 1 La loko
plej malproksima de la mezo: la de Iagoz, de
sipoB. i®1 fino. 2 La plej alta grado : ~o de
senhontecoB\ la ~oj intertusigas. 3 Plej grava
situacio: la dioj nin garda de tia ~ol ; mia filineto
estas en !a lasta ^ajo 1 La ~a parto de
objekto: la du ~ajoj de bastono; ~ajo de la orelo7.
2 La fino de membre: la malsupraj ~ajoj de homo; j
liaj ~afoj jam malvarmigas. 3 lo eksterordinara: la I
libereco elkovas kolosojn k ~ajojnz. 4 Situacio ~a: j
mi tamen esperas, ke al tia ~ajo la cirkonstancoj nevenosz. ~eco. La lasta limo de io abstrakla: peli,
pusi siajn postulojn gis ~eco7: la gis ~eco strecita
kordo krevisz; la fortoj kreskas en la mizero, rial mi
ne ektimas, kiam venas ~eco7. 'v/ismo Z Sistemo
de tiuj, kiuj emas al la plej ~aj opinioj aü rimedoj.
'sdsto. Ano de ^ismo. ^umo A Maksimumo aü
minimumo. ~ejo A Maksimumejo aü minimumejo.
gis~e. Sen mezurateco k modereco : se tiuj
principoj estas gis~e aplikataj , Hi kondukas al
multege da homonimoj.

eksud/i (ntr) f Eligi tra histo, simile al svito: la
sango ~as iafoje tra poroj de haüto. ®s* elsvit( ig )i.~o. Tia fenomeno. ^ajo. Organika likvo, sereca,
fibreca au mukeca, kiu ^as el inflamita histo.

eksvot/o 0 Oferdono (pentrajo, tabulo kun sur-
skribo aü memoriga objekto), demetita en kultoloko,
kiel dankatesto pro graco ricevita sekve de voto.

ektazi/o f Dilatigo de kava organo au de
vaskulo en difinita loko.

ekto/ fg Pref., signifanta «situanta ekster» :
~biasto, ~plasmo, ~skeleto. RIM.: La vortkomenco
ekto trevigas en iuj neanalizeblaj nomoj: ektodenno,
ektomio, ektopio k.a.. vsf ekzo- , erulo-.

ektoderm/o ÿ Ekstera ce î tavolo de la juna
embrio, kiu aperas ce la gastrulo: el ^o devenas la
epidermo, la haiitaj glandoj, la nerva sistemo k la
sensorganoj. «sr endodermo, mezodermo.

ektomi/o f Parta au tuta fortranco de organo. BST
ablacio.

ektopi/o If Nenormala lokigo de organo: testika,
rerun

fizika grando difinita per denso, kiu varias laü loko
k tempo, ^aro A Sistemo de pluraj ~oj samtempe
solvendaj: plursolva, unusolva, sensolva ~aro ;
solvohava ~aro (havanta almenaü unu solvon).~igi A Prezenti sub ~a formo: ~igi problemon.

EkvadOî O. Regno en S Ameriko (Kito).
ekvaliz/i }, Elektronike sangi la relativajn laütojn

de la diversaj partoj de la tonspektro.
ekvator1o Imaga tonda linio, limanta la

geometrian ebenon perpendiklan al la turniga akso
de Tere k dividanta la terglobon en du duonsferojn.
ciela ~0 % Cefa cirklo, kie la ebeno de la Tera ~o
trancas la imagan cielan sferon. es5 poluso 1.

ekvatorial/o \ Teleskopo aü lomego, turnig-
anta cirkaü akso paralela al la tera akso k movebla
cirkaü akso orta al la unua, ebliganta mezuri la
cielajn koordinatojn de la astroj en la ekvatora
sistemo (rekta ascensio k deklinacio).

ekvilibr20 1 Stato de korpo, kiu, altirata de egalaj
sed kontraüaj fortoj, restas senmova; egalpezo:
de pesilo; ^o de flosanta korpo', firma, nefirma
esti en /vo; rompi ~on ; la sinjorino, kiu senlace
staris sur unu piedo, ne perdante la ~onz\ ili penis
per laflugiloj teni sin en ~oz\ indiferenta ~o (tia, ke
la objekto povas okupi ciujn poziciojn). væ labila,
stabila. 2 Stato de fortoj, kiuj sin reciproke nuligas:
elekt.ro en sur la suprajo de korpo. 3 ® Stato de
sistemo de korpoj, kies konsisto ne sangigas pro
ekzisto de du inversaj, samrapidaj reakcioj:
acidobaza ~o (~o inter acidoj k bazoj en solvajo).4
(f ) Bonorda egaleco de potenco aü de valoro inter
kontraüaj aferoj: ~o de spirito, de Immoro7', estigi
~on inter enspezoj k elspezoj', de la bugeto',
politika Eüropa ~o. ^a. Rilata al ~o: ~a pozicio;

konstanto. ~i (ntr) Esti en ~o. ~igi. Meti en
staton de ~o: ~igi bugeton.~ilo. Stango, kiu servas
por ~igi snurdanciston. ~ismo. Arto de ~isto.
~isto. Cirka artisto, spéciale lerta por konservi la
~on en gimnastikaj ludoj. KS* snurdancisto, jonglisto.

ekvinoks/o\ Unu el la du momentoj en la
jaro, kiam Suno trairas la cielekvatoron k la
noktodaüro égalas la tagdaü ron: printempa ~o (c.
la 21a de Marto); aiituna ~o (c. la 23a de Sept.);
~aj tempestoj. ^aj punktoj. La du sekcopunktoj
de la ekliptiko kun la cielekvatoro. solstico.

ekvipolent/a * Havanta la saman longon k

ektoplasm/o 0 Psikorigina emanajo, supoze
eliranta el la korpo de iuj personoj k videbla de
spiritista mediumo. — plasmo: ektoplasmo.

ektropi/oz f Eksteren transturnigo de palpebro,
tiel ke la mukozo aperas k, inflamiginte, aspektas direkton.
kiel svela ruga rando. entropio /.

ekumen/a $ 1 Rilata al la tuta kristana mondo:
ekvipotencial/a = egaipotenciala. ~o

Regiono de égala potencialo.
ekvivalent/oz 1 & Egalvaloro a ü égala

amplekso: mekanika de la varmo. 2 ® Kvanto
de simpla substanco. kiu povas en kombinajo
anstataü i alian substancon, produktante saman
efikon aü ludante saman rolon: kemia ~o. 3 A Tia

ekvaci2o 1 A Egalajo, plej ofte enhavanta ne- subst-a epiteto, kiu havas guste la saman amplekstm,
konatajn kvantojn : algebra , diferenciala, kuba, kiel la antaüa subst.; ekz. en patriotismo aü servado
kvadrata neakordaj ~oj (formantaj sensolvan j al la patrujo7 k nitrogeno au azoto, la vortoj senado
~aron). 2 \ Diferenco inter la meza suntempo k la j k azoto estas ~oj de patriotismo k nitrogeno. 4 A La
tempo responda al la aktuala sunpozicio (tempa j logika operacio, kiu al du asertoj A k B asignas la
~o). diferenciala ~0 A ~o, enhavanta deriv- aserton, ke B validas se A validas k reciproke; tiun
ajojn : parta diferenciala ~o de elipsa tipo. aserton oni skribas A B. disjunkcio, implico,
kontinuec~o ~o esprimanta la konservadon de konjunkcio, negacio. ~a. Egalvalora. /^aj A (ppdu

~a koncilio. 2 Celanta al unuigo de la kristanaj
eklezioj: la movado; emo al ~ismo.

ekv/o U G. ( Equus) de mamuloj el la ordo de
neparhufuloj, al kiu apartenas azeno, cevalo,
hemiono, zebro k .a. sp-oj.
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ekzark/o 1 j[ Bizanca gubemiestro. 2 ü* Delegito
de patriarko k respondeculo de provinco en la
ortodoksaj eklezioj; titolo de la cefo de la bulgara
eklezio.

ekzegez/oz. Klariga metoda interpreto de teksto
(historia, jura, teologia ktp). ~isto. Fakulo pri ~o,
spéciale pri ~o de la Biblio.

ekzekucî/o ^ Juga aü administra ago, per kiu
oni devigas suldanton aü kondamniton plenumi la
decidon entenatan en la jugo, verdikto au
administracia akto jure plenvalidaj. (tr) Plenumi
tian agon: verdikton per aukcia vendo de domo,
per konfisko de parta de la salajro, per forpreno de
la suldata objekto. ~isto. Juga a ü administra
oficisto, komisiita plenumi ~on.

ekzekut/i ( tr) Lege mortigi kondamniton:
antau ol mizera pekinto estas ~ata , oni ciam
plenumas al li senkulpan deziron7 ; la mortigoto
estu ~itax. ~0. Ago de ~anto: la pretigado por la
estanta ~o7 ; prokrasti la ~on ; la fata I an
preparadon k la ~ajn ceremoniojnz. ~ejo. Loko
de ~o: se mi ~ejon preteriras, mi nur fermetas unu
el V okuloj7. ~isto. Tiu, kiu metie ~as: la garde
observantqj helpantoj de la ~isto7. elektro^i. ~i
per tre forta elektra kurento.

ekzekutiv/o 6^ Povo de stato, konsistanta el
regado k administrado, kontraste al la legodona k al
la justica povoj.

ekzekv/iG = ekzekucii (pp. aukcia vendado
profite al la kreditoroj).

ekzekvatur/o Ü 1 Decido de kompetenta
enlanda tribunalo, per kiu gi permesas la ekzekucion
en sia lando de eksterlanda jugo aü verdikto. 2 ^

Akto, per kiu unu stato aprobas, ke alilanda konsulo
plenumu siajn funkciojn sur gia leritorio.

ekzem10 f Haüta lezo, karakterizata de jukado,
rugeco k formigo de tre fajnaj veziketoj, el kiuj povas
eksudi serajo, k fine per disskvamigo de la epidermo.

ekzempl/o 1 Ago, konduto au persono,
rigardata kiel imitindajo: ~o proponas , sed ne
ordonas7 ; vi prenas ~on de la filinoj de L. T . z;
doni , sekvi ~n ; doni virtan ~n por iu7 ; li farigis
instrua ~o en la huso de la saguloj7; tio estas bela
r^o de sindonemo; mian proponon mi prezentas nur
kiel ~on7 ; mi faris lin avertilo k ( ili postulas),
ke mi ripetu la malfelican ~on de Volapiik7. 2 Peco
de teksto, kiun oni citas por konfirmi gramatikan aü
filologian klarigon : la utileco de vortaro kusas
grandparte en la ~oj; preni por ~oz ; la difereneon
vi komprenos el la sekvantaj ~oj7 ; por mi citos
al vi peconz. 3 Tipa atesto: tiu krimo estas ~o de
sovaga krueleco ; prezenti ~ojn de malcasteco7.~a. Prezentanta ~on: konduto, frazo. ~e. Por
~o: se ~e mi diros [... ] z; prenu minz ; ~e,
anstataii la prepozicio [...Jz. ~i (tr) Klarigi per ~o:
tiu proverbo ~as la regulon. ^odona. Donanta
bonan ~on. sen ~a. Neniam anta üe farita a ü
okazinta, senkompara, senegala: la terura k sen~a
bueado en mia urboz. n®5 senprecedenca.

ekzempler/o 1 Ciu el la kopioj reproduktantaj
ununuran modelon: de libro, de gazeto ; mi
ricevas gin ec en kelkaj ~ojz\ bela ~o de gravurajo.

asertoj) Implicantaj unu la alian. ~i (tr) Egalvalori:
la mekanika eftko de unu kalorio ~as 4 ,1855

julojn. ~eco. Eco de io ~a: principo de ~eco
(laü kiu gravita maso k inercia maso estas egalaj).

ekvizet/0 G. ( Ee/uisetum el ~acoj) de plurjaraj
senfloraj herboj kun rizomoj k kun multartikaj,
generale verdaj, fotosintezantaj tigoj, kiuj ce ciu
artiko surhavas ingon, konsistantan el kunigintaj
skvamformaj folioj kun liberaj pintoj; sub-
kosmopolita g. de c. 15 sp-oj malsekejaj aü humid-
ejaj, kultivataj por ornamo k medicino. ~opsidoj.
Klaso (Equisetopsida el pteridolï toj) el nur unu fam.
(~acoj) k g. (~o).

ekvizeto ( Equisetum
arvense) : a ) rizomo kun
radikoj; b) nereprodukt-
iga, klorofilohava êoso;
c ) reproduktiQa , sen-
klorofiia soso; c) folioj;
d) spiko de sporujoj; e)
sporujoj ; f ) humida
sporo (kun volviêjintaj
elateroj) ; g) kvar sekaj
sporoj (kun malvolvig-
intaj elateroj). SCHENCK ,
1902.

ekzakt4a. Science gusta k severe preciza: ~a
difino, senco, kalkulo', ^a rakonto, reprodukto. B®*

rigora, strikta, senerara.
ekzalt/iz (tr) Tre eksciti, levante la sentojn gis alta

grado de intenseco: vi estas ~ita, vi estas ankoraü
gronda infano! z. ~igo. Ekstato de iu ~ita : tiaj
~igoj estas oftaj ce la tuberkulozuloj. B®* ckstazo,
entuziasmo, frenezo, fervoro, flamigi, pasiigi.

ekzamen/i ( tr) 1 Zorgeme rigardi, detale
esplori : demandan, problemon, aferon ; ~i ne
devigas preni7 ; ne cion oni devas severe ~iz (—4

okulo); per la rigarda7 ; mi ciun bonorde ~atan
k lege voedonitan decidon akeeptos7, csr inspekti,
ikontroli, priserai. 2 Provi per dernandoj la sciojn de
kandidato: la kandidato estis r^ita pri kemio ; por
pruvo, oni Un denove7 ; la ~anto k la ~atoj. 3
Pridemandi (akuziton) : sub turmentegoj oni lin
~adis , kie estas la hetmano7. c®" torturi. ^O 1
Détala esploro: sub la de riuj akraj okuloj, si
rugigis; biokemia, radioskopia, ginekologia ~o. 2
Kontrolo de la scioj de kandidato: starigi al la ~oz ;
sukeesi , malsukcesi en la ~o7 ; trapasi ~on7 ;
submeti iun al ~oz; objekto de la ^o ; entra , élira
~o.~igi. Trapasi ~on: li ~igis k ne sukeesisz; iri
~igiz.'vigo. Stato de tiu, kiu estas ~ata: fari sian
~igonz ; la nova atestanto de sia ~iga ludado7.
mem~o. Intima ^o de sia propra konscienco.
rekrut^o sd Medicina k sociala ~o de la rekrutoj,
porelimini tiujn, kiuj ne kapablas fari militservon.

ekzantem/oz f Pli-malpli forta rugeco de la
haüto, erupcio ordinare fonnita de makuloj, sed ne
de papuloj a ü veziketoj, k trovebla en multaj
infektaj malsanoj (morbilo, skarlatino ktp). ~a.
Rilata al ~o: ~a tifo. BST enantemo.
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2 Ciu e! la estuloj de sama speeo: nialofta —6> de
konko: li estas kurioza homo —c> B; ne suficas unit— p o r ke ni paru jugi ciitjn aliajn. arkiv—o. —o
de libro. gazeto. disko ktp, konservota kiel modelo
en la arkivo. aütor—oj. —oj de libro, donacitaj de
la eldonisto al la autoro. prov—O. Specimeno.

ekzerc/i (tr) Lertigi per ripetata praktikado: —/
soldofojn; sin — /' en parolado7 ', —/ sian oreIon7,
sian Iangon, muskolojn. fingrojn; —/ sian spiiiton
per la rezonado, sian memoron ; vere ~ita aktoro;
niaj kongresoj estas ~anta k edukanta antauparolo
(enkonduko) por fa estonta historio de la Honiara7 :
Abram e.lkondukis siajn ~itojn x (partizanojn) :
p/enaguloj, kiuj per uzado haras la sentojn ~itaj ,
por dislingi inter bono k malbonoN; la volo ne povis
fori , ke la ne~itaj organoj fleksiguz. B$* dresi ,

trejni , hardi . RIM. Neguste estas uzi kiel objekton de
ekzerci la temon de la —ado: oni ne «—as sian
piecon», sed «—as sin at pieco^». —O. Ago —i sin
au aliajn. k rimedo (ekz. didaktika) uzata por tin
ago: —6> de legado7 , de skribado; stenografiaj ~oj :
si aurait momenta faradis gimnastikajn —ojn7.—ado. Serio da —oj : ~ado povas sangi ec la
naturon mem7 : korpa —ado malmulte uti /asN : tiam
komencigos la grander outline ~ado7. —aro.
Kolekto da —oj: la Fundamcnta (E )~aro7. —ejo.
Loko. kic oni —as sin gimnastike ks. —icji. Sin —i:
Hi denove diligente ~igisz: Hi ~igis ciutage7 ; ~igi
en E-a parolado7 : oni deras niulte ^igadi . antaii ol
veni al pcrfektcco . —iteco. Lerteco akirita per

igado. —opeco. Muzikpeco, destinita por —igi.
ekzerg/o © 1 La spaco rezervita sur medaloj,

moneroj ait simitajoj, por meti surskribon. 2 La
surskribo mem.

ekzil/i ( tr) Forsendi definitive inn el lia patrujo
per juga dekreto au per ordono de la regnestro:
Atenanoj — is Temistoklon; neni un ni — /?, car
malpia estas la —of : fiel la rego de Asirio kondukos
la —/7c// /? Etiopojnx. «3? proskribi , elpeli, elpatruj-
igi . —» ekskomuniki. —O. Forpelo el la patrujo:
kondamni al —<?; ri punis lin per —ox. —ejo. Loko,
kie logas —ito: la —ejo de Oridio est is barbare
loko. —igi.Foriri en —on.

ekzist/i (ntr) Efektive k nune esti : ne kredas
stelisto, ke honesta] —as7 : kie lumo —as. ankaù
ombra trovigas7 : ankaü por diable tondra —as7 :—as ezoko , ke fisetoj ne dormit7: —as urbanej , kiuj
neniam ridis kamparon 8; nairidoj jam ne —as7: ne—//.-> home sen kulpo7 : la Delegacia Komitate por mi
ne pin —as7 : ne —as Dio krom rix. aw esti, regeli,
viri. —o. La fakto, ke io —as. —a. Rilata al —o: A—// kvantizanto. —ado 1 La longe konstatebla fakto,
ke io —as: ni bafalas ne pro la forma, sed pro la

ado de lingro internacia7 : Hi neis la —adon de la
Etermilo7 : tin ririne kontends la batalon pro ~ado
per si k sia infano7 : (io) lie! grara, kiel estas ~ado
fizika k trankrileco morale7. 2 Vivmaniero de homo
sur tero: rimedoj per —c/<7<? B; akiri ~adon por si k
por aliaj7: freni sian malesperan ~adon7 : konstrui
sur ditetantece sian fizikan ~adon estas nefarable7.—(ad)ismo. O Doktrino, laii kiu la homo, kies —o
estas komencc preskaü nur metafi /.ika, kreas sin

; mem per la elekto inter la diversaj eblaj agoj k per la
| plenumado de tiuj agoj; por tiu skolo, —o antaüas
| esencon. SIN. ekzistencialismo. aw Sartro. —afo.
j Estajo: riva] ~afoj ; homaj ~ajoj ; mi ckstermos de

sur la tero ciujn ~ajojn, kiujn mi kreisx. —igi. Fari,
ke io, iu —u: multe da arto k penoj estis eluzita, por—/#/ lin'7 (statuon). kun—i. —i en la sama tempo au

j loko: malamo paras ja kun~i kun amo en unu
I anima; ® kun̂ antajfazoj.

ekzistencialism/o. Ekzist(ad)ismo.
ekzistencialist/o. Ano de ekzistencialismo.
ekzo/ /V Pref., signifanta «eksteren»: ~citozo,

~nukleazo. RIM.: La vorlkomenco ekzo trovigas en
inj neanalizeblaj nomoj : ekzoceto , ekzogamio,
ekzogêna, ekzota k.a.. KST ektei , endel .

ekzocet/o 1b G. ( Exocoetus ) de flugfisoj. 2 si
Misilo mempropulsa,mar-mara au aer-mara, tera.

ekzoftalmi/o f Elstareco de la okulgloboj el la
orbitoj. — a. Rilata al — o : la — // strurno ofte
kuntrovigas kun tiroIda hiperfunkeiado.

ekzogami/o 1 © Moro, devigania la membrojn
j de klano edzigi nur ekster sia klano. 2
i Reproduktigo inter individuoj de diversaj grupoj
i apartenantaj al la sama specio. aw endogamio.

ekzogen/a ÿ f © Eksterdevena; formiganta au
| okazanta ekstere de organo, de celo, de organismo
: au de Tero: —// toksigo suldigas al glutitaj , injektitaj
! ktp substancoj : ~afenonieno. B3T endogena.
\ ekzokrin/a ÿ 1 (pp glando) Duktohava, ellas-
! anla sian sekreciajon en la eksteran medion (ekz.
| sur la haillon, en la digestotubon). 2 (pp sekrecio)
| Karakteriza de —a glando. KS- endokrina.
\ ekzon/o ÿ 1 Kodanta parto de geno ce la
j eukariotoj. 2 Parto de transskribita RNA, respondaai
! —o / . kiu estas kunligota al aliaj —oj de la sama geno

por konsistigi maturan mRNA. ear introno, spHsi.
ekzorc/i (tr) 0 Elpeli el vivanto malbonan

| spiriton, demonon ks, per magia formulo en formo
; de malbeno au de prego. —o. Ago —i. —ajo.
j Formulo, uzata por —o. —isto. Homo kapabla —i.j — demonharanto.
I ekzot/a. Devenanta el tre tnalproksima fremda
| lando: —a/ varoj, restaj , birdoj, floraj. —ismo.
I Emo al —ajoj: la ~ismo estas frapanta trajto delà
\ romantikismo.
\ ekzoter/a (pp doktrino) Publike instruata al ciuj.
: —* esotera.

ekzoterm/a (k) (pp kemia reakcio) Varmoeliga.
i ekzotik/a = ekzota.

© el.I- Prep. montranta: 1 La limigitan spacon
i au la objekton. de kies intemo io sin movas ekster-

en: forpeli iun — la domo ; eliri — la urbo; flago
\ pendis — la fenestra : depost lia rereno — Hispan-
; ujo7 : ri prenos cdzinon por mia fiIo — tieB: atakoj
! de la nomadoj — la dezerto7: ni bezonas krudajojn
j — eksterlando; inter la fremduloj estis unu kantisto
; — nordoz; ne gutas mielo — la cielo7 : li stelis
j juvelojn — la trezorejo ; tiri — kesto ; cerpi — puto;
; trinki — glaso; voclegi — malnova libro7: forstreki
| — teksto ; (f) per tio si estis iom skuita — siaj revojz;
; letero sendita — tre malproksime : I' animo via brilas
i — /' okuloj7: la lipoj ridetadis — (kontrastante kun)

!

i

/N.'

rsj
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la nigra barboz; la steloj eklumis ~ la klara etero7 ; j cirkvito au datenoj el komputilo. ^igilo, ~iga
~ sub la kanapo la muso kuris sub la liton7 ; ~irigi ! aparato S Flankaparato por ~igi datenojn el
iun ~ sub la jiigo7 ; belaj rakontoj ~ trails la j komputilo, kiel ekz. ekrano au presilo. ~igi. Iri ~montojz ; ~irisfajro ~ antaù la Eternuloz; ~ inter i io: ~igas varmo ; viririo ~igis, kaleso senpezigisz.
la arbetajoj ~venis tula svarmo da cignoj7 ; Dio | III - Pref. montranta: 1 Direkton de la interno ekster-
parolis ~ meze de la fajrox. 2 La antauan staton de j en: ~veturi ; ~tiri karbon ~ minejo ; ~bati najlon ~
io, kio sangigis k aliigis: cio farigis ~ polvo k \ tahulo7 ; ~veni ; ~meti ; ~preniz; ~tranâi; ~cizigi
refarigos polvo ; ili forgos ~ siaj glavoj plugi/ojnz ; j en la roko logejon por si7 ; ~doni rezulton, libron;
veki ~ dormo; tiri, ~/r; ~ embaraso; eksigi ~ la | ~diri koran saluton ; ~ paroUz ( prononci) ; mi
servo; levi sin ~ mizera situacio; siri ~ iluzio; ~ la | decidis ~pasi (esprimigi) publike kun la afero de
neceseco oni devas fari virtonz \ sendube via j homuramsmo7 ; ~siriz; ~premi vinberojn7 ; ~voki
gloramo faras por vi ~ Danujo maUiberejon7- ; kio j respekton , intereson , malordon , mokadon ,
farigis ~ vi ?. de , en 5. 3 La abstraktan , | suspektojnz; ~terigi trezoron; ~cenigi Imndon7. 2
metaforan originon, devenejon: rakonto ~ la Biblio; ; Gisfinan plenumon de ago: ~trinki botelon z ;
vortoj ~ la Fundamento; monumento ~ la antikva I ~lerniz (lute plene lerni ); ~kreskiz ; ~fini; ~cerpiz
tempo; sciigi ~ la gazetaro; krii ~ la tula gorgo7 ; | (cerpi, gis nenio restas); ~koni\ ^labori7- (labori gis
ami, bedauri ~ sia tuta koro ; ili vivadis ~ sparo; li ! perfekteco) ; ~aüskultiz (gisfine); ~pagiz ( tute
tion desegnis ~ la rnenioro ; traduki ~ latino ; mi j pagi ) ; ~mortigi ; ~parti7 (gisfine toleri ) ; ~uziz (uzi
donos al vi procentan profiton ^ la vendado. 4 La \ gisekstreme, difekti per la uzado) ; ~froritaz
kaüzon de sento aü ideo, la bazon de rezono: mi ne j ( forigita, difektita per la frotado); ~bruliz ; ~bakiz ;
scias, ~ kia kauzo7 ; tio farigis ~ (pro) simpla \ neniu povas liajn okulojn ~teniz. RIM. Oni ne ciam
senhelpa neceseco k ne ~ ia lingva iegeco7 ; fari ion
~ (pro) simpla kapricoz; amo, ~ maigojo, ~
principo ; unuj ~ la autoroj komencas sian
entreprenon ~ simpla fac'danimeco au ~ gloramo,
sen malhonestaj intencojz; ni ~ tio vidas ,
konkludas, ke [... ]; ~ tiu refanno rezultis, ke [... ];
~ la dirita regulo sekvas, ke [. . . ]. «ap de, pro. 5 La
aron, kies erojn oni deprenas au abstraktas ; la
devenon de paito aparligita disde la tuto: unu ~ ili7-;
du /v la plej fortaj; la plej fortaj ~ ciuj ; ketkaj ~ la j ( ricevi rezulton per kalkuJo). IGT per, pri.
cefojz; restis iom ~ la viandoz; trinki ~ la vino7 ; j @ el/oz Y Malpeza k hela biero. fabrikata per
doni al iu ~ sia patio; osto ~ miaj ostoj k karno ~ • malmulte rostita malto.
mia karnox ; la cefa ~ la devoj estas fari malbonon | elafr/o G. (Elaphrus) de malgrandaj insektoj el
al neniu ; de tie oni guas vidajon ~ la plej kuriozaj; j la ordo de koleopteroj, kun grandaj okuloj k mal-
tio estas la lastajo ~ nia havo7 ; si kantas plej bone 1 larga talio; vivas sur la N duonglobo. csr karabo.
~ ciuj ; ~ du malbonoj pH malgrandan elektu z ; \ elaidat/o (evi) = eleato ( Vd elco ).
miaj kolegoj ~ la oficejoz; si perdis la klientaron ~ i Elam/o\ Antikva regno, situanta oriente de
la honorindajsferoj7 ; kolektigis al li ^ la Izraelidoj j malsupra Tigriso (Suzo, 48°18 * B, 32°05’N ) : fa
granda amasox. ca3 inter. 6 La materialon, kiu ! ~anojparolis nesemidan lingvon.
konsistigas ion; la erojn de tuto: kolzono ~ perloj ; • elan/o. Movo, per kiu la korpo svingas sin
statuo ~ marmoro; mantelo ~ veluro; mango ^ i antauen, por ekkuri, salti, transsalti ks: lia ~o estis
verdajoz; pudingo ~ pomoj ; domo ~ brikoj ; [ nesuftca, tro frua. use impeto. O vitala ~0. Lau
tegmento ~ verdaj folioj ; plekti kronon ~ floroj7 ; \ Bergson, la esenco de la vivo mem, kiu ne estas
vortaro ~ êirkaü mil vortoj7 ; haremo ~ dek virinoj; ' stagno, sed evoluo al ia ciam pli alla formo de
(f) nia urbo havas pasintecon ~ glow ; mia gojo ; memkonscio. (ntr) Fari ~on.
estis kovrita de malhela vualo ~ malgcijeco ; la tuta - e!ani/o b G. ( Elanus), parenca al milvo, de
trezoro ~ scienco amasigita de la homaro; heredajo . rabobirdoj el la fam. de akcipitredoj.
~ tradicioj ; miksajo ~ timo k respekto ; aro ~ | elap/o b G. ( Elaps) de kolorricaj, venenaj
eminentaj personaj (fcr da ) ; la verko konsistas ~ ; serpentoj, vivantaj en tropika Ameriko, apartenantaj

| al la fam. de ~edoj. koralserpento. ^edoj. Fam.

povas uzi el en tiu senco, car povas ekzisti konfuzo
inter la propra k la aspekta signifoj de el (ekz.
~doni ) ; oni provis aliajn pref-ojn (tra-, sat-B, fin- B,
tut-), sed neniu estis sufiêe taüga, por generaligi. 3
Ricevon, akiron de io per la ago montrita de la rad.:
~petiz (ricevi per petoj); ~ flatiz ; ~almozi panon7- ;
~ forgi mensogou7 ; ~audi innz ( plenumi lian
peton); ~devigi motion ~ iuz ; ~pensiz ; ~troviz ;
sin r̂ turni7 (~iri ~ malfacila situacio); ~kalkuli

kvin partoj.
II - Memstara morfemo, uzala kun la senco / de la j (Elapidae) de serpentoj, al kiu apartenas i.a. ~o.
prep.; Ekstere. ên. Eksteren: jeti ion ~enz; \ elasmobrank/oj b Subklaso (Elasmobranchii )

la pluva akvo versigis en siajn suojn k ~en7. ~igi. | de fisoj, al kiu apartenas i.a . sarkoj k rajoj. csr
Fari, ke io estigu ~ io: la rectkcio ~igas gason ; ~igi | aktinopterigoj.
cirkaüen agrablan varmon7-; ~igi fajreron ~ stalo, I elast/a 1 Tia, ke gi facile kuntirigas, etendigas
kortusajn tonojn ~ violono ; gi duone au aliformigas pro premanta au tiranta forto, k re-
sufokitan gemonz ; oui rapide ~igis lin ~ !a mat- prenas sian antauan formon, kiam tiu forto cesas: la
liberejox ; ili estas ~igitaj ~ la listo de la pastrojx ; gasoj estas tre ~aj; ~a vergo, Seiko, risorto. ĉ r
la komputilo ~igas la rezulton ; ~igadi odoronz. fcs defonneblct. 2 Tre fleksigema, malrigida: ~aj estas
produkti, disvastigi, ellasi, elsendi , elradii. ~igo 1 liaj brakoj7 ; gracia k ~a talio7-; ~ajpasojn: (f)
Ago ~igi. 2 ~igajO. Io ~igata, precipe signaloj el konscienco ( ne tre skrupula ). supla. 3 Facile
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adaptebla al divcrsaj cirkonstancoj: la signifo de la
afiksoj devas resti ~a\ la verba «meti» z ; la
lingvo iom post iom p!i~igas7. ~0. Grando, difin-
anta la gradon de —a konduto de substanco; simb.:
E. ~eco 1 Propreco de korpo, kiu povas sangi
sian formon sub la influo de mekanikaj fortoj k re-
preni sian originan formon, post kiam tiuj fortoj
cesis. 2 ( f ) Eco de io fleksigema: nenio povis
konkuri kun la ~eco de iliaj saltoj7 ; si jetadis sin
en diversaj direktoj kun miriga ~eco k facileco demovoz. 3 £ Rilato inter du variadoj proporciaj, kiu
mezuras la sentemon de variablo al la sango de
alia (simb.: rj): ~eco de postido pri prezo. ~ino ®
En- k el-volvebla skleroproteino, kiu konsistigas la
~ajn fibrojn de la kuniga histo, i.a. de la haüto,

sangvaskuloj k pulrnoj.
elastomero Vd mew.
elater/o 1 b G. de insekto (Elater) el la ordo de

koleopteroj, kiu povas, se gi kusas sur la dorso, salti
en la aeron por sin turni. 2 4* Ciu el multaj specoj
de filamentoj, kiuj disigas la sporojn pro malgradaj
movigoj estigataj de higrometriaj sangigoj:
alpendajoj de la sporoj de ekvizetoj, sterilaj celoj en
la sporujo de hepatmuskoj. sterilaj filamentoj de la
sporujo de miksomikotoj. ~edoj b Earn. ( Elated-
dae ) de koleopteroj, plejparte kapabiaj salti same
kiel ~o ; la larvoj de kelkaj sp-oj faras gravan
malutilon al kultivplantoj.

elateri/o 4* 1 Sola sp. de ekbalio. SIN. ekbalio.—+ eletario. 2 G2. (ark.) Sekigita fruktosuko de
ekbalio, pasintece uzata kiel laksiga medikamento.~ino ''S. ® Efika substanco (glukozido) de ~o 2.

elatin/o 4* G . ( Elatine el ~acoj) de malgrandaj,
unu- k plur-jaraj, rampaj, akvejaj herboj kun sidaj,
kontraüe duopaj au verticilaj folioj, kun malgrandaj,
generale unuopaj, akselaj floroj k kun kapsuloj
enhavantaj pli-malpli kurbajn semojn po multaj ;
kosmopolita g . de 10 sp-oj, tropikaj au mez-
varmejaj, uzataj en akvarioj.

Elb/o 1 Italia insulo, kie Napoleono estis ekzilita
( 10°20’E, 42°45’N ). 2 Germania rivero (9°E,
53°53’N).

Elbrus/o. Plej alla monto en Kaükazo (42°30’E,
43°25’N).

Eldorad/o. Mita lando (S Ameriko, 16 jc.), kie
abundas oro k juveloj; (f ) Loko, kie la vivo estas
facila k luksa, k la plezuroj abundaj.

ele/o G. ( Elaeis el arekacoj) de tropikaj
palmarboj, kies fruktoj (drupoj au «nuksoj») havas
kaman, oleorican perikarpon, el kiu oni ekstraktas
oleon ; 2 sp-oj: E. guineensis (oleopalmo) el U
Afriko: E. oleifera, el Ameriko. ~ata acido ®
C|7H33COOH, izomero de oieata acido.

eieagn/o 4* G. ( Elacagnus el ~acoj) de
poligamiaj arboj k trunkarbustoj kun sosoj, folioj k
infloreskoj kovritaj de sildoformaj, argentecaj au
brunaj haroj, kun ne tre okulfrapaj sed generale
bonodoraj, senpetalaj floroj k kun sajnberoj, ciu el
ili konsistanta el unu akeno cirkaüita de la dikiginta
k pli-malpli karna bazo de la perianto; c. 40 sp-oj el
Eù ropo, N Ameriko k precipe Azio. kelkaj por-
orname kultivataj, i .a. oleastro.

eledon/o G. ( Eledone ) de polpoj kun unu vico
de suciloj sur ciu brako. oktopodo.

elefant/o b Granda mamulo kun longa
kaptokapabla rostro k dentegoj, vivanta en Azio (g.
Elephas ) k Afriko (g. Loxodonta): fari el muso ~onz

| ( troigi ). us" mamuto, mastodonto, dinoterio. —j eburo. â. Rilata al ~o: (ironie) ~a gracio.~edoj.
! La fam. (Elephanlidae ) de ~oj, al kiu apartenas

ankau la mastodontoj. ~estro. Homo, kiu, sidante
sur la kolo de la ~o, gvidas gin. «ar mahuto. marM)

b Mamulo (duspecia g. Miroiuiga ) el la subordo de
fokuloj, fam. de fokedoj; la plenkreskaj virbestoj
havas plilongeblan nazon; la plej granda fokulo.

elefantiaz/o f Konsiderinda plivolumenigo de
| membro au korpoparto, pro malmola k kronika
i edemo de la tegumentoj, kiuj igas raspaj k iel
! similaj al tiuj de elefanto: estas simptomo

observata en pluraj malsanoj.
Elefantin/o. Insulo en Nilo, fama pro antikvaj

monumentoj (32°5TE, 24°04’N).
elegant1a. Gustoplene distinginda: vesto de ~a

fasono7 ; r^a koverto. en kiu oni povis vidi kelke da
monbiletoj7\ parolado rapida, vig /a k ~az\ ~a
k ameneto7 , lulilo7 ; (simpla k trafa)
demonstracio; vestita sinjorinoz. ~eco. Eco de
io, iu ~a: (la frizoj) donis al la figuroj de la junaj

I komizoj recoil de tre a!ta grado7\ la ~cco de la
arango de la salonoz. *sr lukso, modo, rafini.
^ulo. Viro ~a. KS* dando. mal̂ a. Distingiganta

| per plena manko de gusto: mal^a capeto, dikulino.
| ear' plumpa, vulgara.
! elegi1o éfa Lirika poemo de melankolia au sopira

tono: la ~oj de Tibulo; la Romaj ~oj de Goeto. ~a
1 Rilata al ~o : la genro ; la ~a distiko
(heksametro plus pentamet.ro). 2 ( f) Plorema kiel
~o: voctono.

elekt/i (tr) 1 El du aü pluraj preni pro prefero: li
| ~is al si levin glatajn stonojn el la torenlox; modest-

j an lokon ~// z; la rifugejon si por mi ~isz ; la
| Komitato ricevis la komision nur lingvonz; el du

malbonoj pli malgrandan ~u7 ; inter pluraj ebloj;
edzinon ~u laii deveno7', kun li tri mil viroj ~itajel
hra.elx\ inter amikoj viaj ~u la plej sagajnz; ~ual

\ vi hodiaü, a! kiu vi volas servix\ esti ~ita inter du
\ mil7-, ~i lentojn el la cindro B; (abs) kiu devas, tiu
| ne povasz; kiu ~as tro multe, ricevas nenion7. œ
! kribri, loti, selekti. 2 Montri per voedonado preferon
| por kandidato: depufiton, prezidanton, papon; la
| societoj povas ~i po unu delegito inter siaj propraj
| membrojz; mi ~is lin kiel prezidantonz; mi tin

j prezidantoz; Centra Komitato, kiu estas ciujare
\ r^ata en la kongresoj7 ; institucio, ~ita de la tuta E-
; istaro7. baloti. RIM. Povas iufoje okazi konftizo

inter la sencoj l k 2, kiam temas pri personoj; oni
tiam neprigu la duan sencon per « balote» afi

i «voedone». ~0 1 Ago de iu, kiu ~as: lifaris ~onel
I ciuj plejbravulojx; ni devas observi plej severan
! ~on7 ; ec inter tiuj perfekteguloj oni ankoraü faras
[ r^on!7', de ^o tro millta, plej malbona rezultoz. 2
j Ago de iu, kiu povas ~i : v o l u-n e-v o l u — n e
j ekzistas!7 ; ni lasas la ~on al la uzantoj; havi la
j liberan ~on de sia kuracisto; estas bone havi pli
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grandan ~on el Hi , car oni ofte devas sangi la mortiga. ~ebla. Tia, ke gi povas esti ~ila. ^eco.
rimedojnz; havi ankoraü alian ~onz (eblan). Stato de ~a korpo. ~ejo. Ejo, kie oni produktas
alternative>, dilemo, 3 ~o de homoj per voedonado: ~an energion por lumigado, tramvojoj, industriaj
malfaciligi la ~on al la grupoj provincajz\ rekta, bezonoj ktp. es* centrait). ~igi 1 Estigi sur korpo
nerekta ~e>; estas nepre necese, ke ~oj estu kiel eble ~ajn sargojn; fari, ke korpo kapabligu produkti
plej demokraliaj7-; kontroli la regulecon de la ~oj. ~ajn fenomenojn: ~igi sukcenon per frotado. 2~ado. Procezo de voedonado, kies rezulto devas Meti sub la influon de ~o: ~igi dielektrikon. 3 (f)

Ekscitegi; morale skuegi: Z. ~is la kongresanojn
per sia parolado. /^ismo. Tuto de la ~aj fenomen-
oj. ~isto. Specialisto en la ~oscienco au
~otekniko. /vizi. Provizi per ~o; funkeiigi per ~o:
~izi la vilagojn de regiono, fervojojn ktp; la
r^izado de la kamparo; ~/z/ bariIon; ~izitaj dratoj.~ometro 4=- Plurfunkcia aparato por mezuri
diversajn elktrajn kvantojn. uæ ampermetro, om-
metro, voltmetro. ^oskopo 4=- Instrumento por
konstati la ceeston de ~o k difini gian pozitivecon
aü negativecon. fero^a Tia substanco, kiu havas
au povas akiri spontanean dielektrikan polarizigon,
kies direkto estas sangebla per apliko de ekstera ~a
kampo. induktewo Tnfluencita ~o. os* influence),
influki. lurrwa Vd efiko. prem~o. Piezo~o.
piezcwo. Produkto de ~o, efikata de premoj sur
iaj kristalaj korpoj. radio^o. Parto de la ~o-
scienco, kiu koncernas la uzadon de la ~omagnetaj
ondoj. termewo. ~o produktata pro varmo a ü

estas la ~ila de sia naskintinox; li estas ~ita ilo por varmodiferenco. termewa. Rilata termo~on :
mi, por porti mian nomon antaü la nacianoj**. termo~u potcncialo. tribo~0. Statika ~o,
elito. /vito 1 Tiu , kiu estis ~ita: gi prezentas la produktata per frotado.
nomon de tiuj ~itoj al la Kongresoz. 2 3 Tiu, kiun Elektr/oz Sf Mita fratino de Oresto, filino de
Dio aparté ~is por misio k eterna felico: jen estas Klitemnestro; protagonisto en tragedioj de Eshilo,
Mia ~ito, kiun favoras Mia animox; (f) nur la ~itoj Sofoklo k pluraj modernuloj.
venas en la regnon de la belo!z. al~i. ~i nova(j)n elektret/o Dielektriko, kiu havas polarizon ec
membro( j)n, por kompletigi la la üstatutan au sen ekstera elektra kampo, k produktata per solidigo
laülegan nombron: se la nombro de la ~itaj membroj de fluida dielektriko en elektra kampo.
estas malpli ol 25, la kongreso al~as la mankantan eléktrod/o Q Ekstremajo de konduktanto, ekz.
nombronz; la komitatanoj al^is en la loko de X s- en elektroliza bano aü elektra pilo, ce kiu kondukt-
ron Y. antau~ilo Automata aparato en ado per elektronoj estas sangita al konduktado per
telefoncentralo, kiu ekfunkeias, kiam abonanto levas jonoj aü aliaj sarg-portantoj, au ce kiu la inversa
sian mikrofonon. ne~ebla. Ne rajtanta esti ~ita: I transiro okazas: meta/a , karbona gulanla
teorie, mensaj malsanuloj estas ne^eblaj. re~i 1 hidrarga (vitra kapilara tubo, tra kiu hidrargo
(pp personoj) Denove komisii per balot^o unu i fluas maîrapide, formante kontinuan serion de etaj
saman funkeion al iu : oni re~is s-ron X al la posteno gutetoj ce la pinto). —4 polarografo. reg^O.
de prezidanto; ciu Komitato eligas unu trionon de Ekfunkciiganta ~o en juntoj kiel tiristrono.
siaj membroj (re~ehle )z\ post du ofieperiodoj la elektrofon/o. Gramofono, ce kiu la registrado k
Usona Prezidanto ne estas plu re~ebla. os* rebaloto. reproduktado de la sonoj okazas per elektro-
2 (pp komitato ks) Renovigi , ~ante la samajn aü mekanikaj procedoj.
aliajn membrojn : institucio, kiu estas période
re~ataz. princo-~istOz M. Ciu el la 7 princoj,
ekleziaj aü laikaj, kiuj rajtis ~i la imperiestron
romgermanan. serwez. Hazarde; trafe-maltrafe.

elektr10 1 La aro de la fizikaj fenomenoj,
kaüzataj de la ceesto k/aü de la movigo de sargoj 2.
fâ5 kulombo. — ~olizi. 2 °©-1 ~a energio. 3 °c>: ~a
kurento. 1 Rilata al la vs: ~aj unuoj (
ampero, farado, julo, kulombo, vato, volta ) ; j ne tusu la kablon: dangero pri ~igo!
fajrero (sparko); fluo (kurento); ~aj fenomenoj; ! elektrolit/o D ® Ciu solvita substanco, parte aü

centralo . 2 Funkcianta per la ~o 3: masino, tute joniginta, kiu ebligas kondukton de elektro.
gladilo, forno\ ~a fervojo; ~a sego (por ~o- elektrolizi Vd lizo.
ekzekuti); (analoge) ~aj fisoj (— torpedo) , ^e. elektrometro Vd elektro.
Per la ^o: horlogo ~e funkcianta. (tr) 1 Sub- elektron/o O Malpeza elementa partiklo
meti la homan korpon al malsargo soka, sed ne (leptono) sargita negative per fundamenta sargunuo.

esti ~o de funkciuloj, deputitoj ks: la periodo de la
~ado komencigos; wma, dua ~ado ( cæ rebaloto ) -,
venko, malvenko de partio ce la ~ado\ la ciujara
~ado de la Akademioz. ~antO. Tiu, kiu ~as aü
povas ~i: koncerne la nombron 25 ~antoj por unu
delegitoz\ nombro de la registritaj, de la voedonintaj
~antoj\ primara, sekundara ~anto; oficiala listo de
la r^antoj. 'vantaro. Tuto de la laürajtaj ~antoj.~ebla 1 Tia, ke oni povas gin ~i: la koloro de la
acetota auto estas ~ebla. 2 Havanta la rajton esti
~ita: por esti ~ebla, oni devas havi la agon de [ ...} .~ejO. Loko, kie oni faras ~adon. ~emaz. Mal-
facile kontentigebla en sia ~o: tro ~ema ricevas
nenion7'. ew delikata, postulema. ~Uo V A ütomate
funkcianta plurkontakta saltiio. ~inda. Tia, ke li, gi
méritas ~igon. /^ita 1 Tia, ke gi merifis ~on:
E~itaj Fabeloj de Grimm3; multaj estas vokitaj, sed
malmultaj estas ~//a/ N. 2 Plej satata aü plej bona:
liaj r̂ itaj militestroj dronis en la Ruga Marox ; si

elektrofor/o b Fiso (unuspecia g. Electropliorus
electricus ) el la ordo de gimnotoformaj, kun tre
fortaj elektraj organoj.

elektroforez/o ® Analiza tekniko, per kiu oni
apartigas molekulojn (nukleajn acidojn, proteinojn
ktp) laü iliaj elektra sargo k maso, movante ilin en
elektra kampo.

eiektrokut/i (tr) -4 Mortigi per elektra malsargo:



elektroskopo 282 elipso

kondukta ~o ~o okupanta energinivelon en j dolcakvaj herboj. dolca ~o. Sp. de ~o (£. dulcis),
bendo ne tute plenigita. ~a. Rilata al ~o: titbo j hejma en Azio, kultivata por nigraj, blankakarnaj
(SIN. îubo 4 ). /N/ik80. Tekniko uzanta la proprecojn j tuberoj, mangataj krudaj au kuiritaj. SIN. Cinia
de ~oj: ~ika kalkulmasino, mikroskopo; *6 ~ika | akvokastano.
milito (en kiu ~ikaj rimedoj de detekto k | Eleonor/oz. Virina nomo.
kontra ûdetekio estas tie uzataj). optiko~ iko. I
Branco de ~iko pri la aparatoj bazitaj sur la
teknikoj de optiko k ~iko: optik^ika horlogo.
valent~o ® libera por formi ligojn.

elektroskopo Vd elektro.

eletari/O ^ G. (Elettaria el zingibracoj) de plur-
jaraj herboj parencaj al amomo sed kun maldensaj,
malmultfloraj spikoj; c. 7 sp-oj el Hindio k
Maiajzio, el kiu j kardamomo / . — elaterio.

Eleüzis/o ï Helena vilago, apud Ateno, kie
elektrotip/o /// Kuprajo, sur kiu oni reproduktis, trovigis templo de Demeter k plenumigis fama

per elektrolizo, gravurojn au reliefe tipografiajn j misterkullo (23°32’E, 38°03’N).
kompostajojn. ~io. Apliko de la galvanoplastiko al j elevator/oz © Masino por suprenlevi grenon

ktp en grandaj kvantoj, per senfina ceno, suc- au
elektrovalent/a ® (pp valenta ligo) Polara. prem-aero, transportsraubo au similaj arangajoj;

vî f kovalenta. kutime kunigita kun grandaj saktprovizejoj (siloj).
elektrum/o. Natura au arlefarita alojo el oro k j —4 argano, kapstano, vinco.

argento, dum la antikveco ekstraktata en Malgrand- j elf20 0 Skandinava aerfeo: liant ta malgrandaj
! ~oj enrampis en la burgonojn de la floroj\ la
j monteto de ~ojz; ~regoz: ~knabinoz; ~ino.
i Eli/o. Vira nomo.

la metalizo de preskiisoj.

azio.
elektuari/o ^o, (ark .) Kuraca pulvoro ks, miksita

kun mielo au siropo.
element 1 o 1 Unu el la kvar fundamentaj

substancoj (aero, fajro, akvo k tero), kiuj laü kredo
de la antikvuloj konsistigis la universon. 2 Unu el suprenflugis en la cielonx.
tiuj kvar substancoj, rigardata kiel medio taüga por
la vivo: ciuj anasidoj sentis sin bone en la malseka ] unu au pluraj substancoj en alkohoio. 2 Alkemia
~oz\ tiesupre (en la salono) mi ne estas en mia j preparajo, por sangi metalojn en oron / a ü por
~oy\ 3 Ciu el la grandaj nalurfortoj (vento, maro senfine daurigi la vivon. »“ panacea.
k.a.): la ~oj, kiuj ekstere sovagasz; (f) antau cio,
eu si estas kapahla mem venki la ^ojn malamikajn.
fari gustan ttzon el la ~oj ainikaj?7-. 4 Substanco,
supozita simpla k konsistanta el samsubstancaj eroj:
(j$) oni konas / 09 kemiajn ~ojn. —+ Mendelevo. 5
Ciu el la konsistigaj eroj de tutajo: vortoj estas la
~oj de parole, la intclektaj ~oj de la socio ;
fremdaj ~oj aIflitis en la landonR; (kompata emo)
enhavas en si ~on de nevertecoz. ns?’ komponanto
l . 6 Ciu el la plej necesaj k plej simplaj principoj de i lingvaj eroj, sintakse necesaj, sed subkomprenataj
science, per kiuj oni komencas la instruadon pri gi: | pro la frazkonstruo au la komunika situacio; ekz.
~oj de fonetiko, gramatiko, fiziko. 7 4?- Ciu el la j « mi vidis lin , ne vin » (sk . vidis) ; «mia animo
paroj (zinko k kupro, au zinko k karbo). kiu j deziras sufokigon, miaj ostoj la morton 2» (sk.
produktas elektron en pilo; ciu el la paroj da platoj, ; deziras); «antaüen!» (sk. ni/vi... iru). 2 A Duagrada
kiu amasigas k reliveras elektron en akumulatoro. 8 kurbo kun fokusdiseco malpli ol l : la planedojim
A (pp aro) Ciu objekto (ajo, ero, ento) apartenanta cirkait Sitno laii ~oj. ~a. Prezentanta ~on: ~a
al la aro. 1 Konsistiga k simpla, nemalkompon-
ebla : la ~>aj korpoj; analizo; ~a kvanto. 2
Fundament a, baza : la ^aj fortoj de la vivo. 3 j
Komenca, plej simpla, unuagrada: ~a lernolibro de !
aritmetiko: 1ernejo; batali pro la plej ~a homo \
liberecoz; necesajo por kultura lingvoz: ;

simpla. parol^o. A Vorto rigardata la ü gia ;
gramatika kategorio. use vortospeco. fraz^o A j
Sintagmo. rigardata laü gia funkcio en la frazo. — j
subjekto, predikato. predikativo. objekto, adjekto. j
epiteto. snplemento, komplemento. regul^o -L- \
Aldona ~o de akumulatora baterio por reguli la ;
tension, termo^o 4? Aparato, enhavanta termo- ;
paron en clektra kontaklo kun hejta ~o el drato, k j
uzata por mezuri malgrandajn kurentojn. VOrt^O.
Morfemo.

Eliezer/oz. Vira nomo. —+ Lazaro.
Elija D Nomo de profeto: ~ . e n ventego

e!iksir1o 1 ô, Likva medikamento, solvajo de

elim/o 4* C. ( Elymus el poacoj), tre parencaal
elitrigio, de c. 150 sp-oj de plurjaraj herboj el la N
hemisfero. SIN. hundhei bo. hordelimo.

elimin/iz (tr) 1 Forigi, malaperigi. malakcepti:
~i nekonaton el ekvacio; ~ / hipotezon, nomon el
listo; ~i ekzamenaton, kandidaton. 2 f lorn post iom
forigi el la korpo malutilajn substancojn: toksojn.—4 ekskremento. â. Rilata al ~ado: ekzameno.

elips1o 1 A Procedo, konsistanta en la ellasode

; elipso. 1) ~o : ~oj kun siaj fokusoj. La fokus-
! diseco estas 0.3, 0,5, 0.7 respektive 0,9.
! 2) ~oido.

eleokarit/o >£> G. ( Eteocharis el ciperacoj)
kosmopolita de c. 120 sp-oj de unu- au plur-jaraj
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dirmaniero; ~a orbito. ~oido A Speco de Ameriko, kvaza ü hejma en Eü ropo, kultivata en
duagrada surfaco: Tern havas preskaü forrnon de akvobasenoj k akvarioj. SIN. akvopesto.

Elohimz 3 Pluralforma nomo («dioj, potenc-
| uloj»), uzata pli frue oi la nomo Javeo. RIM. En

elit/o © En socio, aro da homoj elslaraj pro | L.B. gi estas tradukita per «Dio». ~a. Rilata al tiu
prestigo, bazita sur potenco, mono, kulturo k.a., k j vorto a ü gia uzado: la ~a dokumento en la
distancigantaj de aliaj pro sia sento de plej alta Pentateüko. ^isto. Biblia kompilisto, kiu nomis
valoro: la de la armeo, de la sciencuioj; ciu Dion
socio bezonas intelektan ~on ; ~a karaktero,
anima.es3 eminenta, kremo. stabo, distinginda.

elitr/o d Ciu el la du antaüaj, malmolaj flugiloj
ce iuj insektoj (precipe koleopteroj); ili ne taügas
por flugado, sed kovras k sirmas la postan
flugilparon, per kiu la besto flugas. duorwo. Ciu el
la du antaüaj flugiloj de cimoj, kies baza duonparto
estas ledmalmola, dum la apeksa estas membraneca.

eiitrigi/o G. (Elytrigia el poacoj) de plurjaraj
herboj kun rizomo, kun verdaj au glaü kaj, raspaj
folioj k kun preskaü sidaj spiketoj en spiko; 5 sp-oj
el Eüropo k Azio, el kiuj kelkaj tre genaj trudherboj.
SIN . kviko 2. uæ agropiro , cinodonto , elimo ,
hordelimo. ordinara ~o, rampa ~o. Sp. de ~o
{ E. repens, sin. Agropyron repens), greso kun staraj
salmoj, kun mallarga spiko el densaj spiketoj, kun
plataj folioj k kun longaj rizomoj, pro kiuj gi estas
grava trudherbo. SIN . kviko / .

Eliz/oz. Virina nomo (karesformo: Elinjoz).
Elizabet/o. Virina nomo, i.a. de anglaj reginoj.

/vana. Rilata al la moroj, stilo ks de la angloj,
precipe artistoj, sub la regado de ~o la Unua
(1533-1603): la ~ana tea fro.

Elize/o O 1 Fabela lando, kie lau la belenaj
kredoj, la herooj, la virtuloj logis post la morto en
eterna printempo: en por vi ciam dauros miaamoz.2 Paradizo 2. isp Edeno. 1 De ~o: irante
tiun vojon, vi baldaü atingos la kampojn ~ajn!z. 2
(f) Paradiza, edena: ho vi , ciuj ~qj scenoj de mia
infaneco!7.,

elizi10 A Ellaso, en la skribo aü en la prononco,
de la fina vokalo de vorto, en difinitaj kondicoj: en
E. la ~o de fina o estas principe markita per
apostrofo. ~i (tr) Forigi per ~o: en E. a povas esti
~ita nur ce la artikolo.

elode/o G. ( Elodea, sin. Helodea, e!
hidrokaritacoj) de dioikaj akvoplantoj kun longaj,
flekseblaj tigoj, kun multaj, malgrandaj, verticilaj
aü kontra üe duopaj folioj k kun ne tre videblaj
floroj; 12 sp-oj el Ameriko, kvazaühejmaj aliloke,
i.a. en Eüropo. Kanada ~o. Plej konata sp. de ~o
( E. canadensis), plurjara, forte kreskanta k brancig-
anta, kun verticile triopaj folioj ; hejma en N

~oido.es* geoido.
Elisa H Profeto, disciplo de Elija.

elokuci/o <$b 1 Tiu parto de la retoriko, kiu
pritraktas la manieron eldiri paroladon antaü
publiko. 2 Stilistika esprimo de ideoj pere de zorge
elektitaj tropoj: brila , pompa

elokvent/a 1 (iu) Posedanta la talenton facile,

konvinke k bele paroladi: mi ne estas ~a, car mi
havas nelertan langon x; oratoro, advokato,
propagandiste). 2 (io) Belforma k konvinka: ~a
paroiado , stilo ; (f ) ~a rigardo7. ~e En ~a
maniero: paroii multe k abunde ne signifas paroli
r^e ; per siaj gestoj , la infano ~e esprimas sian
deziron. ( ntr) Esti ~a : sciu ~i , sciu ankuü
silenti7.~(ec)o. Natura talento paroli bele k trafe:
per mono ec silento farigas ~oz\ la ~eco naskigis
antaü la reguloj de la retoriko; la tro konstania
r^eco, diris Paskalo, enuigas ; benata esta via
~eco! x.«5* retoriko, parolarto.

Elsinor/oz. Danlanda havenurbo (12°36’E,
56°03* N). —+ Hamieto.

elu/i (tr) (K) Tralavi per likvo aü gaso apartigotajn
substancojn alsorbitajn sur substrato ekz. ce
kromatografa analizo. aar eluvii . ~ant(aj)o.
Solvanto, uzata por ~i. îtajo. Io forigita per ~ado.

e!uvi/o -.0' © Horizonto de grundo, malriciginta
je solveblaj substancoj pro ilia subena forporto fare
de akvo. væ aluvio, iluvio. ~i (tr) (pp akvo) Suben
forporti solvitajojn aü koloidojn de grundo: ~ita
horizonto. EST elui, perkoli, tralavi. ^ado. Ago ~i.
mal~0. Horizonto de grundo, riciginta je solveblaj
substancoj pro ilia subena akumulo fare de akvo.
mal~i ( pp akvo) Suben akumuli solvitajojn aü
koloidojn en grundo. mal~ado. Ago mal^i.

Elvira. Virina nomo, i.a. tiu de la edzino de
Donjuano.

Elzac/o = Alzaco.
elzevir/o 1 Ut Libro presita de la konata familio

de presistoj Elzevir, instaliginta en Nederlando en la
I 6a k I 7a je. 2 /// Magra prestipo, simila al tiu
uzata en la ~oj /. cr gotika. 3 C?J Mallonga beletra
eseo en alta stilo.

-em/. I- Suf., montranta generale inklinon al io
k uzata por signifi: 1 Inklina je: labor~az, koler~a,
babilla7, mangea; tim~az; domina7 ; fals~a
huso7’, pur~a7 ; ver~az ; muzik~az\ virt~az ;
gast~a7 ; ekonomi~az; dogm~az: altrudig~a,
batal~ez\ singard~az\ krcd~a\ drink^uto7. 2
Kapabla je: eksplod^a substance; invent~a menso;
produkt~a grundo. ivl. 3 Elmetata al: mort~az,
erar~az, rompig~az; mort~uloz. RIM. I Kun rad.,
esprimanta econ, abstraktajon a ü personon, oni
povas ankaü uzi suf-e anst. em la rad-on am, kiu
tamen pli insistas pri (a konscieco k volateco de la
inklino: verama, varmama, gaslama, ekonomiama,
glorama (amanta veron, varmon ktp). RIM. 2 La suf.

elodeo: a ) tigo ; b )
folio) ; c ) spato ; c )
pedunklo ; d) fioro; e)
frukto. C.
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iun el ~6> b; eliri sen frakaso el gronda ~oz ; sidi en
amaso da ~oz; par forigt ciujn tiujn ~ojn, ekzistas
nur win rimeclo7-; la ~oj de la finoneministro. 2 La
sento mem, kaüzita de tia situacio: senfina
montrigis en ciuj liaj trajtoj7 ; ne sen postesignoj de
la antaüa ~o la hispano salutis la beIan vbinonz;

j videbla nuanco de silenta kompato, ofte ec de ~oz;
rugo de <̂ oz. 1 Kaüzanta ~on: tia «formo de
gentileco» estas ofte tre ~az; ~aj artifikoj7 ; ~a
situacio ; havi multajn amikojn estas ~e x. 2
Esprimanta ~on: ~a rnieno7. (tr) Meti en ~on:
videble io lin ~is au afliktis7 ; la dismembrigo de la
lingvo neniom ~as la lernanton7 ; li eksilentis, k
videble ~ata pri bonforma esprimo de sia penso, li
ekfrotis siajn harojnz; ~ite respondiB. K^ konfuzi,
konsterni. ~igi. Veni en ^on: li ~igis en mensog-
ojn. mal~i. Liberigi de -̂ o, eitiri el ~o: mal~u vin
je ciuj ci absurdaj skrupuloj.

embarg/i (tr) vL £*& 1 Malpermesi provizore al
sipo la elveturon el la haveno au gian malsargadon.
os-' konfiski, sekvestri. 2 Malpermesi la liveron
de varoj au informoj: britoj postulis , kc oni ~u
fisojn, kaptitajn de islandanojM ; la registaro ~is
gis la 10a horo la novajon, ~0. Tiaj agoj:
meti ~on sur sipon.

emberiz/oz b G. (Emberiza ) de birdoj el la ordo
de paseroformaj, fam. de ~edoj, kun larga malsupra
beko k tre kurba ungego de la malantaua piedfingro.

hortulano. ~edoj. Fam. (Emberizidae), parenca
al la fringedoj, de paseroformaj birdoj, al kiu
apartenas i.a. ~o k neg^o. neg^O. Sp. (Plectro
phenax nivalis) el la fam . de ~edoj, blanka kun
nigraj flugiloj k vosto.

emblem1o 1 Figuro de objekto au estulo
konvencie reprezentanta abstraktan ideon: verda
stelo estas ~o de E.; pesilo estas la ~o de la
justico. *Sf alegorio , atributo, insigno, simbolo. 2 4
Ciu el la kvar specoj de ludkartoj, signitaj de aparta
~o: irefo, piko, kero k karoo. koloro.

embol/o Y Fremda korpo (koagulajo, neoplasma
fragmento, mikroboj, gasa bobelo ks), kiu
obstrukcas vaskulon. ~OZO. Subita obstrukco, parta
au tuta, de vaskulo pro ~o; laù la haltopunkto de la
~o, diversaj sangaj teritorioj cesas ricevi sangon;
morto povas sekvi , se cerbo au pulmoj estas
koncernataj. «** tronibo. ~OZigo Y Kuracado de
tumoro, hemoragio ks per injekto de artefarita M)

por stopi la konceman arterion.
emboli/o = embolozo.
embrazur/oz 1 $8 Aperturo, farita en muro por

instali pordon au fenestron: stari en la ~o delà
fenestra. 2*6 Aperturo en muro, sipo au fortikajo,

| tra kiu oni pafas. — krenelo. sutotnio.
\ embri/o 1 b a) Evoluanta organismo,
| estiginta el generale fekundigita ovo, gis atingo de

I aütonoma stadiformo (animalido, inkl. larvon), t.e.
generale gis gi forlasas la ovomernbranojn. b) Ce la
mamuloj. tia 'evoluanta organismo en la patrina
utero, gis la stadio de feto: ce homo, oni konsidem,
ke de la 4a monalo de gravedeco la igas feto.
2 4 ^) Junega semplanto, gis gi forlasas la semon.
b) Junega sporofito de briofito. rfir germo,

em havas ordinare la sencon de daü ra au kutima
inklino: koler^a; spar~az; nelacig~a spiritoz; kiel
rapidr^aj bildoj de rnagia lantcrno7 ; si forpusadis
tiujn dubojn de si kiel ion tro altrudig~an, tro pezan
por siaj fortojz. Sed, ce kelkaj rad-oj, kies signifo
lion ebligas, em- vorto, uzata en kunteksto,
esprimanta provizoran staton (ekz. kun verboj havi,
senti ks). povas esprimi nedaüran, laiicirkonstancan
inklinon : senti dorm~on, vom~on, veng~on ; mi
esprintas ( ...] dankon al la publiko por la help~o,
kiun gi months al m i z. RIM. 3 En tiaj subst-aj
kunmetajoj, Z. plej ofte almetis la suf-on ec al la suf.
em (konservemeco , malkasemeco ktp) ; tiu
pleonasmo malaperis.
II - Memstare uzata morfemo, signifanta prefere
nedaüran inklinon al io: mi estas ~a akcepti vian
proponon; mi estas ~a al akcepto je via propono; ne
havi la plej malgrandan ~on al io ; mi estas laça k
~as dormi ; lia sintenado ~igis min al pardono. Kg-'
tendenco.

emajl/o 1 Vitrosimila diverskolora substanco,
per kiu oni kovras potojn, fajencon, metalon per
bakado je alta temperaturo: nedifekteblaj estas la
r^aj koloroj. cif lako. 2 Artobjekto kovrita per ~o.
3 V Natura brila malmola substanco, kiu tegas la
dentinon de la denta krono ce la mamuloj. SIN.
adamantine, El ~o: vazo. (tr) Kovri per
^o. /v/isto. Tiu, kiu ^as, au pentras per ~oj.
cel̂ o Klozoneo.

eman/i ( ntr ) 1 d> Elnaskigi el pli alla , pli
perfekta estajo, sen transformigado au malgrand-
igado de tiu: laii la novplatonismo, la mondo ~as el
la dia Unuafo. 2 Â (plej ofte pri gasoj k radio) Eligi
nevideble. (̂ad)o. Ago, per kiu io ~as. (̂a|)o 1
O Tio, kio ~as: la mondo estas ~afo el Dio. 2
La radioaktiva gaso, estiganta pro la disigo de
difinitaj radioaktivaj substancoj. ~igi X Eligi
radiofrekvencan energion el iu konduktilo al la
spaco per anteno. îgilo Aktiva nutrata elemento
de jagia anteno, siluanta inter la reflektilo k la
direktiloj, k el kiu ~as la elsendata ondo.

emancip 1! ( tr ) 1 tfà Liberigi el la patra a ü
kuratora povo. 2 (f) Liberigi inn el la dependo de
supera aütoritato: oni kredis , ke la universala
voedonado suficos por ~i la proletaron ; al tiu
kategorio de ~itaj virinoj apartenas pension-
est r i n o j , akusistinoj , dancistinoj [...] k al tiu
kategorio de ~ilinoj alkalkulis sin ankaü la du
« virgulinoj»7-. ~(ad)o. Ago de iu ~anta: dedici sin
al la r^ado de ta sklavoj; mem^ado de publikulino.
~igi. Igi ~ita: ce la Renesanco ~igis la spiritoj el
la malnovaj dogmoj. ~igo. Procezo, el kiu rezultas
~iteco: «Marta» estas ekzemplo de la sensukcesa
penado de virino al ~igo.

Emanuel/o. Vira nomo: si naskos filon, kaj si
donas al li la nomon ~ x.

Emaus/o. Vilago en Judujo (34°59'E, 3.l ü50’N),
kie Jesuo aperis postmorte al du disciploj.

embaras/o 1 Situacio, el kiu oni ne povas
facile eliri, k kiu kaüzas genon au sanceligon au
konfuzon: esti en granda ~o z ; fari ~on al i u z ;
meti inn en ~on ; ni havas «~on de riceco»7 ; eitiri
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kotiledono, primordio. 3 (0 Komenca kruda skizo de
ideo, teorio, projekto. vw rudimento. ~a. Rilata au
apartena al la ~o: stato de larvo, de projekto; vin
mi fidis de la ^eco, de la ventro de mia patrinox.
~igi. Estigi ~on en ina utero: cu mi ~igis tiun tutan
popolon? x. væ generi, naskigi. ~igi. Estigi sub
formo de ~o: ~i$is homox. ^(o)fitoj 4ft1 Grupego
de plantoj karakterizataj de ~o 2 k de arkegonio, k
ampleksanta la vaskulplantojn k briofitojn. SIN.
~oplantoj, kormofitoj, kormoplantoj, arkegoni-
plantoj. BSP talofitoj. ~(o)genezo $ Serio de la
formoj, tra kiuj animala aü planta organismo trapasas
de la fekundigita ovo gis la definitiva formo. us3

individugenezo, ontogenezo. ~ologo. Fakulo pri
•MDlogio. ~ologioz. Fako de biologio pri la ~oj k
ties disvolvigo. ^(o)tomio f Ciu enulera ~osekco.

embriogeni/o = embriogenezo.
embrokaci/o ^.1 Malrapida versado de speciala

likvo, plejofte grasa, sur malsanan parton de la
korpo. 2 La likvo mem.

embusk/o 1 Manovro. per kiu atakanto kasas
sin, por surprizi k pli facile kapti casajon au venki
malamikon : faru ~on sur la kampox; li faris ~on
el kvar tacmentojx; Hi fidis la ~on, kiun ili
arangisx; (f) li felice evitis ciujn ~ojn kontraü la
efektivigo de liaj pianoj. 2 Loko, kie oni tiele sin
kasas: kiel urso en kiel leono en kasita lokox;
Abimeleh k la popolo .levigis el la ~o por
casado de sovagaj anasoj. us3 insidi , enfalilo,
kaptilo. ~i (tr) Resti kasita, por surpriza kaptado au
atako: malcastulino ~as kiel rabistox; apud ciu
angulo si ~asx ; kontraü iuz; ili ~as sian
propran sangonz (familianojn); ira kun ni , ni ~os
por mortigix ; (1) tin mistera /undo (de la koro), kun
la tie silente ~antaj germoj de krimojz. ~ejo. ~o
2. ~igi. Postenigi ~e: li ~igis 20 soldatojn post la
pregejo. îgi. Sin kasi ~e: (f) virino ~iginta poste
de sia ventumiloB. ~ulo. Homo en ~o.

emerg/i (ntr) 1 Maldroni, eligi, malmergigi. 2
(pp lumradio ktp) Eliri el medio, trapasinte gin. n®3

incidi , reflekti. ~a. Rilata al la ~o: ~a punkto; ~a
angulo.

Emerik/o. Vira nomo.
emerit8o 1 Oficisto au salajrulo, kiu post

difinita tempo de servado forlasas honore la oficon
k ricevadas pension: li povas pli multe labori por
E., car li estas nun ~o. c®3 veterano. ~a 1 Estanta
~o: ~a profesoro, gendarma. 2 Rilata al ~o: ~a
salajroz (pensio); vivi. ~eco. Stato de ~o: li

guas sian ~econ. RIM. Pro la ci-supra difino de
emerito, la vorto emeritulo estas évidente erara.

emeritur/oz. Emerita pensio.
emersi/o \ Eliro de astro el la ombro jetita de

alia astro, e®3 imersio.
emetik/o 1 (ark.) Kalia k stibia tartrato, uzata

kiel vomiga medikamento. 2 Ciu substanco, uzata
kiel vomiga medikamento.

emetin/o '"P Cefa alkaloido de ipeko, al kiu gi
donas vomigajn ecojn; uzata en injektoj kontraü
amebozo, bilharziozo k aliaj malsanoj.

emetrop/a = eumetropa.
emfaz30 1 Pli forta prononcado de la parolo;

insista pligrandigo, afekta au ne, en la tono k esprim-
maniero: li deklaris kun ke li estas delegito ;
troa ~o efikas ridige. csr patoso, svelparolo. RIM.
Emfazo ne enhavas tian saman malfavoran nuancon,
kiel bombasto. 2 qb Retorika uzo de tre forta vorto
(ekz . : freneze ami) (tr) Diri ~e: li ~is tiujn
vortojn. «SSP akcenti, reliefigi, substreki.

emfizem/o If Kn de diverskaüzaj kronikaj pulm-
malsanoj kun pufigo de la pulmoj, tro stagna aero en
la spirvojoj, ofte kun patologia plilargigo k detruigo
de la alveoloj. 2 Difuza enfiltrigo de gaso en
konektivon, kiu svelas: subhaüta, mediastina , post-
traumata ~o.~ulo. Malsanulo, suferanta pro ~o.

emi/o ^ t (generale en kunmetajoj) Fiziologia au
patologia ceesto au kvanto de substanco en sango:
alkobol^o, gluk( oz )~o, kali~o, seps~o. eg3 urio.

emid/0 b Testudulo ( Emys k parencaj g-oj) el la
fam. de ~edoj, vivantaj en marcoj. SIN. marca
testudo. ~edoj. Familio (Emydidae) de la ordo. de
testuduloj.

emigr/i2 (ntr) Elmigri pro politika kaüzo.~ado.
Agado de tiuj, kiuj ~as.

emigraci/oz 1 Emigrado. 2 Emigrintaro.
Emil/oz. Vira nomo.

Emili/oz 1 Virina nomo ( karesformo:
Eminjo). 2 n - Regiono en N Italio (Bolonjo

l l °20'E, 44°30’N). ~a Rilata al ~o 2: la ~a vojo.
Emilian/o. Vira nomo.
eminenc30 1 Titolo de kardinaloj: lia ( E )~a

Mosfo. 2 V Nomo de diversaj anatomiaj elstarajoj.
eminent/a 1 (iu ) Supera, distinginda pro sia

rango, merito, talento au scio: unu el la plej ~aj
regaj princojx ; ~a suldanto, malbona pagantoz;
kun tiaj ~aj personoj oni devas esti tre gardema,
por ne ofendi iliri7 ; ~a oratoro, sciencisto, artisto.
Kâ3 fama, glora, mosta, unuaranga. 2 (io) Supera,

emido.

embrio. Disvolvigo de la ~o de vertebrulo (rano).
1 ) zigoto ; 2) unuaj dividigoj ; 3) morulo ; 4) blastulo;
5) gastrulo ; 6) neurulo. a ) blastula kavajo ; b )
ektodermo; c) endodermo (estonta digesta tubo) ;
c) mezodermo (estontaj muskoloj, ostoj k sango-
vaskuloj) ; d ) estonta nerva tubo; e) hordo.
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distinginda pro sia altkvaliteco: —r/ servo, aferoz, empir/o fà Stiio de meblaro, kreita dum la
rolo, range. kapablo ; — <2 insfruiteco ; —e taüga, regado de Napoleono la la, karakterizata precipe de
grava , csr elstara , rimarkinda . ( ntr) Esti , rektaj linioj k Romaj ornammotivoj.
montrigi —a: li jam —A inter miaj disciploj. ~eco. empire/o O Ce la helenoj, plej alta parto de la
Eco de iu au io —a : en mia projekto la ~eco de la I cielo, kiun ili kredis fajra sfero, logejo de la dioj.
subskribintoj estas tute ne grava1. —igi. Fari —ulo: | empiri4o 1 Sperto , rigardata kiel bazo k
la rego ~igis Hamanon x. ^ulo. Persono —a : j kogna kriterio de filozofio k scienco. 2 Nescienca
apartan dankon al la —«/<?/ k reprezentantoj de la j rutina metodo bazita sur nura praktika, nesufiêe
urboj Parizo , Dover k Calaisz; tia atestaro devus
esti subskribita de ~ulojz ; la ~uloj de la
Amonidojx; humiligi la ~ulojn de la landox ; se oni
malaltigos vin antau ~ulox. use aiitoritatulo, estro,

nobelo. — ularo. Tuto de la — uloj. elito .

mal ~ liIoz ; ne— uloz. Senranga , sensignifa,
simpla homo, nsr’ nulo, senfama.

Eminj/o. Karesfonno de Emilio.

emir/oz 1 Titolo de la praidoj de Mahometo.

2 Titolo de guberniestroj au princoj en islamaj
landoj. —lando. Lando regata de —o. Unuigintaj
Arabaj (E)—landoj. Federacio de sep —landoj en
ia Araba duoninsulo (Abudabio).

emisi/i ( tr) 1 £ Krei k cirkuligi : — z motion ,

biletojn ; —c/ banko. 2 Elsendi partiklojn, fizikajn elektran sargon, sed estas stabiligitaj de speco de
radiojn: X —£/ nebitlozo. ess” elIasi . —o. Ago — i 1, j akvomantelo: lakto estas natura —o; moruhepata
2 : % —linioj. Stimulita —o —o de radioj ei j —o ; la larma ftuidajo farigas speco de saurna ~ol.
ekscitita sistemo, stimulita per enfalantaj radioj de Kg3 suspensio . 2 Miksajo de gelato kun lum-
sama frekvenco. — lasero. impresigema substance: —o el argenta bromide, *i

emitor/o 4r Regiono sur transistoro, el kiu (tr) Fari ion —o. —eblo ® Tiu grado de povo formi
sargportantoj originas k fluas en la bazon. —on, kiun havas iu likvo. —ant(aj)0 D ®

Emma. Virina nomo. Substanco ebliganta la formigon de —o el nature
nemikseblaj enmetajoj: lecitino, ovofluvo ( ekz. en
tnajonezo ) estas ~igajoj . —ilo. Aparato por M.—azo ® Enzimo, kiu katalizas la malkomponon de
beta- —glukozidoj, ekz. migdalozidon. —ino =—azo. —oido. Koloida solvajo, simila al —o.

© en. I- Prep, montranta: 1 La lokon, interne
de kiu estas io au iu: mia onklo logas — Bet lino ,; mi
sentas min sema kiel ftso — akvo ; mia koro trémas ~
mi ; — malproksimeco oni ekvidis bluajn montojn; la
infano kuris — la korto ; la suno rebrilas — la klara
akvo ; (f ) mia amo restas ciam — la linioj de la
infana devo; (f) — tiu propono kusas la solve delà
problemo. 2 La lokon, internet! de kiu almovigas iu
au io: iri — teatron, meti ion — sian poson ; la infano
kuris — la korton; jeti — sakon ; skribi — libron2; la
birdo flugas — la C'ambranz; sablera falls — mian
okulon ; fall — kaptilon. 3 La tempodauron, interne
de kiu okazas la ago: tie estis — Iundo matetie2; mi
parolos al vi — tempo pli oportunaz; — la venonta
jaro mi vizitos Germamijonz; — la vintro oni hejtas
la fornojnz; — malbona veteraz; dek horejn ~ la
tago si kudrcidisz; havi varman mangon unufojon ~

Jpalaltaj, monoikaj au dioikaj tufarbustoj kun logo7 ; — la daüro de mut monatoz. ew ce , dum, je.
f)ingloformaj, vintrodaüraj folioj, kun akselaj floroj 4 La tempolongon necesan por fari ion: legi libron
k kun berecaj drupoj; 2 sp-oj el Arkto k altaj — kvar tagoj ; — momenta la homo revivigis2; vi
montaroj de Eüropo, Azio k Ameriko. nigra —O. forgesos nin — ses monatojz ; — unit minute li eslus
vSp. de —o (£. nigrum ) , aspektanta kiel eriko, kun inter iliz. 5 La staton, kiu karakterizas objekton:
malgrandaj, malhele rugaj floroj k kun pizograndaj, dangere estas Iasi lin plu — tia liberecoz; la unua
nigraj, mangeblaj fruktoj. j lernolibro f . . .] eliris — lingvo rusa7 ; la forto grand :

empiem/o f Pusa amasigo situanta en natura j igas — premateco ; mi vagis — grancla mizeroz; ili
kavajo (sinusoj ks), sed cefe en la pleûroj: —o estas ! venis — grande nombro (grandnombre); lernigu la j

| manieron , — kiu oni devas vivi inter gentilaj ’

kontrolita sperto. 1 Bazita sur metoda scienca
sperto. E®3 aposteriora. — spekulativa , teoria. 2
Bazita sur senscienca rutina sperto . ~ismo 1
Filozofia doktrino, laü kiu ciuj ideoj devenas de la
sperto. raciismo. 2 Empirio 2. —aca. Empiria 2.
/̂ istO. Sekvanto de —ismo. ~ulo. Homo fidanta la
rutinan k krudan sperton.

empirism/oz. Empiriismo.
empirist/oz. Empiriisto.
empori/o ï Granda komerc-urbo. tw bazaro,

merkato.
emu/o = dromiceo.

emu!si10 1 (K) Likvo, en kiu mikroskope
videblaj eroj estas stabile dispersitaj k ne portas

emoci/i ( tr) Forte tusi, movi la animon: —/ iun
gis larmoj ; ciuj estis ~itajz . skui . — 3o 1
Kortuso: tiuj paroloj estigis grandan —o/? en la
ceestantaro; dolora —o montrigis sur sia vizago ; la—o estis troforta, si svenis . 2 O Cia afekeia state:
la komencaj elementoj de —o estas la sangigoj en la
periferiaj korpeij orgemoj, sensaj , movaj, vazomovaj.—a. Kortusa : —a rakonto , situacio , gesto. ^igi.
Esti movata, kortusata de io : li ~igis antau tia
mizero. ES3 afekeio, agiti , eksciti . sen—e. Sentante
nenian —on : li akceptis la sciigon settle , EîT
flegme , malvarme.

Empedokl/o. Helena filozofo (5a jc a.K.)
empen/o La tuto de la stabiligaj k reguligaj

surfacajoj ce la malantaüo de aviadilo. SIN. vosto.

empeneron/o 1 © Tiu movebla surfacajo, ce la
malanta üo de submara sipo, kiu reguligas la
vertikalajn movojn suben au supren . 2 Tiu
movebla horizontal surfacajo, ce la malantaüo de
aviadilo, kiu reguligas la aseendon au descendon de

flugmasino.

empetr/o ^ G . ( Empetrum el —acoj) de

i
'

pfta sinemimo de pusa plew ito. \
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personojz; paroli ~ alia manieroz; kien vi iras ~ ~sintezo. Kondensado kun konjuga ~sistemo laü
tia izoleco?; ~ granda kolero\ ~ konsento ; ~ O. Diels k K. Alder, 1928.
akompano kun iu\ mia puiso ~ to&to batas ; ©en/ ® Pref., uzata kun suf. de funkcio, k kiu
malfermi la pordon ~ la plena largoz. 6 Unu el la | en atomgrupo de molekulo indikas la ceeston de
cirkonstancoj, inter kiuj farigas la ago: li kuris i duobla ligo najbara a! la funkcio: ~alo (CH3-
malsupren ~ (per) kelkaj saltoj ; ~ (ce) la svito de CH=CH-CHO estas but-2-~alo au krotonaldehido);
via vizago vi mangados panonx\ ~ liaj okulojz (lau ^olo (-CH=C(OH )-: vinila acetato , CH2=CH-0-
lia jugmaniero, opinio); disflugigi kiel polvo ~ CO-CH3, estas stabila derivajo de ^olo]; ~ono
ventoz\ morti ~ turmentoj; ~ (je) la nomo de\ siaj (CH3-C0-CH=CH3 estas but~ono aü metil-vinil-
haroj estis kunvolvitaj ~ (per) pezaj plektoj ; ~ | ketono); ~aligi, ~aligi.
longaj girlandoj pendis mirindaj kreskajoj2- ; puntoj j (© en/o. Monunuo de Japanio.
k bantrozetoj sin kunigis ~ mirinda bonordigita ! enad/o b Sp. de kolombo (Columba nas ) ,
senordecoz. eæ ce, laü, je , per. 7 La finan staton de j relative malgranda, blugriza, vivanta precipe en
sangiginta objekto, la rezulton de aliigo:/è/?r// stipon j arbaroj. SIN. arbokolombo. irsr livio, pahimbo.
/N/ du partojnB\ li rompis la vazon ~ pecetojn; la ! enalag/o À Frazfiguro, kiu konsistas en la sango
fumo longigis ~ mirindajn fantomojn; kunpremi la j de akordo inter du gramatikaj elementoj; povas
manon ~ pugnon; traduki libron ~ alian lingvo/r, la i sangigi genro, nombro, persono, tempo aü modo.
korto per barilo estis dividita ~ dit partojn ; miloj da Ekz-o de nombra ~o: «ni kreu homon k iii regu
vocoj kunfandigis ~ grandegan harmonion ; la super la fisojx» ; ekz-o de tempo ~o: «li iris al la
glacio forgutis ~ brilajn larmojir, la milito kondukis viro, k jen tiu staras ce la kamelojx» ; ekz-o de
multajn ~ mizeron\ lia malkasemeco aliformigis ~ moda ^o: «eu mi diru, aü eu silenti?».
aroganteconz. næ al, RIM. 2. — el 2. 8 La aferon, enant/o 1 ^ G. (Oenanthe el apiacoj) de plur-
kiun oni identigas al io aü iu: ~ la lingvo E. ni vidas jaraj herboj venenaj; c. 40 sp-oj el la N hemisfero k
la eslontan lingvon helpantan de la mondoz\ Marta montaroj de tropika Afriko. felandrio. 2 b G.
rekonis ~ si tiun junan knabinon, kiun si renkontis (Oenanthe) de birdoj el la ordo de paseroformaj,
antaü kelkaj tagojz\ de la mura momento cesu vidi fam. de turdedoj, kun blanka posta parto de la
'-J mi majstron z; tiani ~venis la urbestro ~ propra dorso. es* saksikolo.
persono.
II- Memstare uzata morfemo kun la senco / aü 2: j troviganta sur la mukozoj.
^a. Interna. ^ez. Interne: siportis skatolon kun ~e I enantiomorf/a ® (pp substanco) Tia, ke gi
birdo\ mi sendas al vi ci-^e poemeton. ^igi. Fari, ! posedas du kristalformojn, kiuj povas transigi de
ke iu aü io estu ~ io: si ~igis la manojn ~ siajn i unu al la alia, est alolropa, enantiotropa. ~eco.
densajn harojnz\ kiam ni sukeesis ~igi ~ lian Eco de ~a substanco. ~ismo. La responda
manon la libronz\ kiuj decidis ~igi tiun kadavron ~ fenomeno.
man domon?z\ ~igi radikojn ~ ekvacion; muziko, enantiotrop/a ® (pp substanco). Tia, ke gi
kiu povis ~igi ciun ~ plej dolcajn songojnz\ ~igi | posedas du alotropajn formojn, kiuj povas transigi
datenojn ~ komputilon, csf penetrigi, ~meti. ~igo j de unu al la alia, fà? enantiomorfa. ~eco. Eco de
1 Ago enigi. 2 ~igajO. Io ~igata, precipe signaloj j substanco. îsmo. La responda fenomeno.
en cirkviton aü datenoj en komputilon. ~igilo, j enantioz/o = oksimoro.
/^iga aparato S Flankaparato por ~igi datenojn j encefal/o ¥ (encephalon ) La tuto de la organoj,
en komputilon, ekz. klavaro. ~igi. Veni ~ la mezon j kiujn enfermas la kranio de la vertebruloj; cerbo: la
de, penetri internen de: li havis la impreson, kvazau | konsistas el 5 embriogenezaj partoj diverse
li ~igas ^ amason da negoz\ oni ciam pli k pli ! evoluintaj laü la klasoj: la telencefalo, tre evoluinta
~igas ~ eternan silenton7-; (f ) kiam fratoj batatas, I ce la marnaioj k precipe ce la homo (cerebraj
fremdulo ne ~iguz; gazetoj ne dezirantaj ~igadi ~ j hemisferoj), la diencefalo ( talamo, pineala korpo,
la esencon de tio, pro kio ni batalas7-. iSf enmiksigi. i hipofizo, oplika nervo k retino). la mezroo (kolikloj,

cerebraj pedunkloj), ta metencefalo (cerebelo) k la
III- Pref. kun la sencoj / k 2 de la prep.: 1 la libro j mjcl~o (mjela bulbo). ~a. Rilata al la ~o. ^ino <5
~havas 30 capitrojn; la cambra ~tenis 40 ! Nerva peranto de la centra nervosistemo, havanta
personojn. 2 ~gluti , ~skribi , ~blovi , ~brakigi , j antidolorigajn ecojn. ^ito. Inflamo de la ~o: akuta
~vicigi , r̂ kasigi , ~terigi , ~logigi , ~sipigi . \ ~ito. letargia ^ito. Epidemia infekta malsano,

; trafanta precipe la mez~on, sed anka ü mjelon k
© -en/ b (-inae ) Suf., per kiu oni formas la 1 periferiajn nervojn: gin karakterizas febro, dormemo

nomon de subfam., almetante gin al la nomo de ties | k di versa j parai izoj: ka üzata de viruso. ~aigio.
tipa g.; ekz. la fam. de musîeledoj estas dividita en j Intensa kapdoloro, observata en la cerba sifiliso.
subfam. de mustel~oj, al kiu apartenas la g-oj gulo, ! ^ografio. f Registrado k studo de la osciloj de
marteso, melo, mustelo k.a., k subfam. de lutr~oj, ! elektra potencialo. kiuj konstante estigas en la cerba
al kiu apartenas la g. lutro k.a. vw -ccl. -inil . i kortiko: tiujn oscilojn modifas sensaj ekscitoj,

© -en/ ® Suf., montranta la ceeston de unu ; mensa aktiveco, epilepsio ktp. ^ogramo. Kurbo
duobla ligo C=C ce nesaturitaj hidrokarbonoj: et~o. \ ricevita per ~ografio. ^opatio. Kn de la ~aj
but~o, heks~o, dek~o, ment~o. i®5 -an. -in. dl^O. ; malsanoj. polio^ito Y Epidemia malsano simila al
Substanco, enhavanla du duoblajn ligojn C-C . ; poliomjelito. sed trafanta la ~on. r o m b^o ¥

enantem/o I f Erupcio simila al ekzantemo, sed

interveni.

~dormigi ktp.
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{ rhombencephalon) Tuto de la oblonga mjelo, de la j igo inter la individuoj de grupo apartenanta al iu
ponto k de la cerebelo: la kvara ventriklo, dilatigo ! specio, sen partopreno de la individuoj eksteraj al
de la centra (ependima ) kanalo, kiu ilin komune ! tiu grupo. n®* ekzogamio.
trairas, havas romban formon. endogen/a <£ f © Interndevena; formiganta au

Encelad/O O Unu el la Titanoj ribelintaj j okazanta en la intemo de organo, de celo, de organ-
kontraü Zeüso k premita sub Etno. ? ismo aü de Tero: ~a toksigo suldigas al toksoj,

enciklik/o i}* Papa cirkulero pri aktualaj punktoj ; produktitaj en la organismo mem ; ~a fenomeno. i®3

ekzogcna.
endokarp/o ^ La interna tavolo de la

perikarpo de frukto. oar epikarpo, mezokarpo.
endokrin/a £ 1 (pp glando) Sendukta, ellasanta

en la internan medion (sangon au limfon)
sekreciajon (hormonon), kiu specife agas al aliaj
organoj aü histoj: la precipaj ~aj glandoj de la
vertebruloj estas: hipofizo, tiroido, paratiroidoj,
surrenaj glandoj , pankreato , gonadoj. 2 ( pp
sekrecio) Karakteriza de ~a glando: ^a sekrecio de
pankreato ; en la 19a je koncernis ankaü la
nutrajn sekreciojn ( ekz. sekrecion de glukozo fare de
hepato ) en la sangon. KS3 ekzokrina. /^ologo.
Specialisto pri ~ologio. 's/ologio. Studo de la ~aj
glandoj, de iliaj perturboj k de la malsanoj kauzataj
de tiuj ci.

endomorf î/o A Homomorfio de objekto al gi

de kristana vivo k eklezia doktrino. KF bnleo.
enciklopedi2o. Verko, enhavanta la resuman

tuton de la homaj scioj pri unu au ciuj sciencoj.
ordinare farata en formo de vortaro. ^a. Resumanta
la tuton de la homaj scioj pri unu au ciuj fakoj: ~a
vortaro. spirito. ^isto 1 Kompilanto de ~o. 2 j[
Ciu el la francaj filozofoj, kiuj en la 18a jc
propagandis liberpensadon per la «(E)~o» de
Dideroto.

-end7/. Suf. signifanta: «kiu devas esti -ata aü
-ita pro materia aü morala trudo; kiun oni estas
devigata — i » : la luprezo estas pag~a antaii la
komenco de ciu manato ; tiu letero estas tuj
respond^a; komplctig~a raporto. isr -indl , -of / .

endemi/oz If Malsano aparta por iu regiono, jen
lie reganta konstante, jen tie reaperanta en difinitaj
tempoj. ~a 1 Y Rilata al ^o. usr epidemic. 2
( pp vivulo) Loganta en limigita terparto, ofte
maigranda: planta, e®3 kosmopolita. ~ulo. ~a
vivulo: Amerika, Eüropa ^ulo. ~eco. Eco de
vivulo. ~ismo. Fenomeno de ~igo.

Endimion/o O Bela pastisto, amata de Seleno,
kiu senmortigis lin en eterna dormo.

endivi20 1 ^ Sp. de cikorio (Cichorium
endivia ), unu- aü du-jara, laktukosimila herbo uzata
por salatoj. Du varioj kultivataj: largfolia 'vO (var.
latifo/ia ) Run largaj, pinte lobaj folioj. SIN. skarolo.
krispa ~o (var. crispa) kun krispaj, plume dividaj
folioj. 2 êS-1 (evi) = brusela cikorio.

mem.
En-Dor H Hebrea vilago (35°23’E, 32°38’N).
endoplasm/o ÿ {endoplasma ) Interna parto de

protoplasmo, troviganta malproksinie de cela
surfaco. B®3 ektoplasmo.

endorfin/o (J Peptido, produktata de iuj
neuronoj de encefalo, kiu inhibas la dolorsenton.

endos/i (tr) £ Meti sur la dorsa flanko de bilo,
kambio aü ceko, subskribon, per kiu oni cédas gink
gian valoron al citita persono au al gia prezentonto:

a! in kambion.
endoskop/o If Instrumente, per kiu oni

ekzamenas kanalojn (ezofagon, rektumon ks) aü
kavajojn jen kun maltargaj aperturoj (urina veziko,
stomako ks), jen tute fermitajn (peritoneo, pleura
ks), k operacias en la samaj lokoj. ~io. Ekzamen-
ado per ~o.

endosperm/o ^ Nutrajrezerva, unuploida
histo de la semo de la gimnospermoj, kiu cirkaüask
nuiras la embrion dum la germado, k kiu homologas
al inseksa gametofito. albumeno, perispermo.

endoteli/o V Histo simila al epitelio, konsist-
anta el unu tavolo de plataj celoj k teganta la
inlemon de la vaskuloj k serozoj.

endoterm/a ® (pp reakcio) Varmoeniga.
Ene/oz O Filo de Venuso, fondinto de la Roma

gento. ~ado. Epopeo de Vergilio. ~idO. Ido de M).
Eneid/o = Eneado.

endivio. 1) largfoiia ~o. 2) krispa ~o : a) folio VA.

endo/ A Prel., signifanta «interne de»: ~skeleto,
r^nukleazo, ~kardio. RIM.: La vortkomenco endo
trovigas en iuj neanalizeblaj nomoj: endodermo, j energetik/o Scienco pri la energio.
endogamio, endokarpo k.a.. cs1 infra/ . ektol , ekzol. ; energi/o 1 Forto de la karaktero, de la mensa

endoderm/o 1 <$ Interna celtavolo de la embrio, j aparato, direktata ai celo k persista por gin atingi:
kiu aperas ce la gastrulo : el ~o dérivas la j la momento, kiam Bourlet anigis al nia anaro, en
nutrokanalo k ties glandoj. e®3 ektodermo, i nian aferon enversigis ia nova ~oz; ankoraü ne tute
mezodermo. 2 df* (pp radiko de vaskulplantoj) La ; elcerpita ~o de la voloz ; nova strecigo dele
plej interna celtavolo de la kortika parenkimo: 1 momente falinta ~oz ; la viindito havis la ~0fl

rolas en la laüradia cirkulado de ta alsupra sevo. relevigi mem; la kreado de lingvo postulas grand<

endogami/o 1 © Moro, deviganta la membrojn egan ~onz; la apero de Hamleto revekis cie nom
de klano edzigi interne de sia klano. 2 <§ Reprodukt- ~onz. 2 Kapablo fari laboron; la ~o estas difm-
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ita en teoria fiziko kiel la kvanto, kies konserviteco naturo; lia karaktero estas por mi es* mistero.
estas konsekvenco de nevarieco sub tempa movo; ~a. Malfacile komprenebla: vorto, rigardo,
simb.: E au U. BST laboro, povumo. atomkema frazo; ci tiuj rigardoj, ridetoj k ornamoj prezentis pli

Nuklea ~o. kineta ô. ~o rilata al la movigo ~an vidafon ol la silentado de la aliajz. vort~o.
de masa korpo. libera ~0 Termodinamika Logogrifo.
potencialo kun la dimensioj de ~o: oni distingas enkaüstik/o 1 X Farbo varme diluita en vakso.
inter la helmholca (F = U - TS) k la gibsa (G =
U - TS + pV) libéra ~o. es* entalpio. nuklea ~o.
~o, liberiganta pro atoma fisio. ~a. Posedanta,
elmontranta ~on: mi ne povas trovi sufice ~ajn
vortojn, por esprimi mian malaprobon2; ~a dedico ;

k senlaca laboradoz ; ne sufice ~a policestroz\
la unua k la plej ~a pioniroz. ~e. Kun ~o: kontraü
la ektuso de du ci principe ili volu ciam ~e bataliz ;
E-istoj en Londono, laboru kurage k ~<? /z. ( tr) ! umo, bieno, cirkaüita de fremda teritorio: internaciaj
Sentigi sian ~on: potencajoj ~as en // N; Dio, kiu | packontraktojfoje solvis dilemon per kreo de ~oM.~as cionN. ~ismo d> Doktrino, kiu konsideras la enklitik/o = enklizajo.
~on kiel fundamenton de ciuj naturokazajoj. 1er enkliz/o A Kunfandigo de morfemo kun la
materiismo, spiritualssmo. ^bezona $ Konsumanta antaüa vorto, el kio rezultas unu fonetika kunajo~on: r^bezona transporta ira membrano. ^dona. i (ekz. francüngve «que sais- je», L. «populusque» ) ,

Donanta ~on : ~dona substance
,
, rememoro. j ^ajo. Morfemo, kunfandiganta kun la antaüa vorto

serwa. Ne havanta ~on . us= mola , malforta , I (je k que en la antaüaj ekz-oj). usr proklizo.
anemia, atom ô Nuklea ~o. surwo. ~o, kiu j enolog/o = vinologo.
devenas de la suno k estas utiligata por la produkt- j enorm/a. Supermezure, eksternorme granda.
ado de biomaso, eleklro ks. vent~0. ~o, kiu | enoter/o ^ G. (Oenothera, sin. Onagra, el

onagracoj) de unu, du- k plur-jaraj herboj, kun ofte
enfil/i (tr) Atingi malamikan celon (trupon, helkoloraj, 4-nombraj floroj; c. 125 sp-oj el Ameriko,

pozicion, sipon ks) per pafoj, kiuj gin laulonge pluraj kvaza ü hejmaj en Eüropo. SiN . onagro.
trairas, ear desfili.

Engadin/o. Svislanda valo (10°05’E, 46°45’N).
engag/i ( tr) 1 (pp direktoro) Kontrakti kun

artisto, ke li/si ludos rolo(j)n en teatro, filmo ks por
difinita salajro k limtempo: si estis ~ita en la Viena
Operdomo. 2 Fari, ke iu partoprenu iel en iu afero:
li ~is sian fraton en la komploton. ~i sî n, ~igi.
Alpreni politikan pozicion, vidpunkton ks, dum oni
ne estas devigata tion fari (ekz-e pp artistoj,
verkistoj k.a.): ~iginta poeto, dramo.

engi/oj X Germana tribo, el kiu parto restis en N
Germanio, k parto transiris en Anglion. (E)~ujo.
Tiu parto de Anglio, kie ~oj komence eklogis ( l °E,
52°30’N).

engraül/oz b G. (Engraulis) de fisetoj ei la fam.
de klupeedoj, kun supra makzelo pli longa ol la
malsupra; oni vendas ilin spicitajn k metitajn en
ladajn skatolojn, sub la nomo ancovo, au peklitajn
sub la nomo sardelo. KS5 haringo, klupeo, pilcardo,
sproto. —¥ ancovo, sardelo, sardino.

enharmon/aj } ( pp du tonoj) Malsamaj la ü
nomo, sed samaj laü temperita tonalto: C diesa k D
bemola estas ~aj.es" temperi.

enlgm/o 1 Demando, prezentanta divenotajon
per intence malklaraj dusencaj esprimoj: la ~o de la
Sfinkso al Edipo, de Simson al la edzigkompanianoj; apogigas sur la supro de kolonoj k ilin kunligas: ~o
proponiz, solviz ~on; vi ne trovus la solvon de mia konsistas el arkitravo, friso k kornico.
~ox; la ~o simple solvigasz ; paroli per ~ojz. 2 (f) entalpi/o Q Termodinamika potencialo difinita
Malklara, malfacile komprenebla afero: la ~oj de la per la esprimo H = U + pV , en kiu U estas la interna

energio, p la premo k V la volumeno.
entel/o b Sp. de presbito ( Presbytis entellus ) ,

brunflava, kun nigraj vizago, manoj k piedoj, k kun
longa vosto; la sankta siinio de la hindoj. SIN.

: hulmano.

2 Smirajo, konsistanta cefe el vakso k terebintoleo,
k uzata por forte briligi meblojn, pargetojn ktp.
(tr) 1 Pentri per ~oj. 2 Smiri per ^0.

enket/o 1 Juga au oficiala esploro: fari ~on pri
iu afero; ~a jugisto, komisiono. 2 Metoda esploro
pri ia okazajo au opinio, 'vd (ntr) Fari ~on : la
policistoj ~as pri la malape.ro de la pordistino.

enklav/o Z Parto de regno, provinco, komun-

devenas de la vento.

dujara ô. Sp. de ~o {Oe. biennis ) el NE Ameriko,
kvazaü hejma en Eü ropo, poromame kultivata k
medicine uzata. ~acoj = onagracoj.

ensemb!/o 1 Trupo de muzikistoj au aktoroj
kune ludantaj. 2 Tuto de la dekoracio, de la mebloj
k de la ornamajoj de cambro, harmonie elektitaj k
arangitaj. 3 Tuto de la diversaj pecoj de kostumo
harmonie alfaritaj. 4 Tuto da konstruajoj, prezent-
antaj arkitekturan unuecon: la plaça prezentas
belan ~on de la Belga renesanco. 5 4L Imagita
aro de similaj fizikaj sistemoj kies distribuo por
iu(j) fizika(j) grando(j) estas proporcia kun specifa
probablo; uzata por doni fizikan interpreton al
probabloj. ~ano. Membro de ~o I . ~ isto.
Artisto, kiu inventas ^on 2, 3.

ensîfer/oj b Subordo (Ensifera) de insektoj el la
ordo de ortopteroj, kun longaj, maldikaj antenoj k
kies ino portas ce la fino de abdomeno glavoforman
organon de ovdemeto: griloj k glavsaltuloj estas ~oj.
KS" keliferoj.

ent/o 1 d> En skolastiko, ekzistajo en abstrakta
senco: reala (objektive ekzistanta ), ~o racia
(ekzistanta en la homo percepto). 2 ^ Okazajo
rigardata kiel objekto (ekz. rivero, ondo, vento ks).

entablement/o »jn Parto de konstruo, kiu

engraulo.
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enteieki/o 0 Laü Aristotelo, tin aktiva principo ; diferenciala ri lato dQ = TdS, en kiu Q estas la
de nature, per kiu la materio estigas el potencialo a!
aktuala perfekteco: anima estas ta de korpo.

Entent/o £ Alianco de kelkaj regnoj: la Kora
~t> ( Anglio k Francio, 1904); la Triobla ~o ( la
samaj plus Rusio, 1908) ; la Ma!gronda ~o
(Cehoslovakio, Jugoslavio, Rumanio, 1921).

enter/o f Intesto (en kunmetajoj): ~opeptidazo,
~okojlito. rsjokoko, ~ovakeino. 'v.algio. Intesta
doloro. ~ito. Inflamo de la intesta mukozo. kaiiz- io: montri kan plena sian simpalionz; la mondo

aplaüdos kun ~o7 : kio en la mondo egalvaloras
dun ci ebriecon de ~o? z ; varmigi en ni la anion k
~on par la idea pri la kongresoz; ni venados al niaj

varmenergio, T la temperaturo, k S la ~o: en izolita
sistemo ciu meminiciata sangigo nepre pligrandigas
la ~on gis da punkto. ke plua sangigo ne eblas (la
dua lego de termodinamiko). 3 -4. Mezuro de la
malordo au hazardo de fermita sistemo. 4 A Mezuro
de la informacio de mesago bazita sur la logaritmo
de la nombro de eblaj mesagoj.

entuziasm/o. Emocia fervoro k arda emo al

anla oflajn diareojn. gastrô ito Vd gastro.
enterokinaz/o (ark.) = enteropeptidazo (Vd

peptido ).
enteropneust/oj b Klaso ( Entcropneusta ) de kongreso] kun ciam fresa k neniam malfortiganta

hcmihorduloj, vermosimilaj, kun brankotruoj k kun ~oz; ofte forprenas la kritikan kapablon; blinda
mallonga dorsa horde limiginta je la antaubusa | ~oz. —r vibri , ekzaltigi . ~a. Posedanta au

montranta ~on ; ciuj konservis pri la kongreso laregiono.
entimem/o <1> Silogismo. en kiu unu el la j pie] ~an memoron7\ Hi esprimis al mi plej ~ajn

gratulojn z; amaso da homo], kiu] bruas lpremisoj estas subkomprenita.
entjer/o A Nombro el la vico 0, 1 , 2,... au el la kantas7 -, fratoj ~e k sindone ligitaj per unu amata

vico - I , -2. -3 ga üsa ^o. Kompleksa idea7. (ntr) Esti plena de ~o. ~igi. Plenigi per
nombro, kies reelaj k imaginaraj parloj estas ~oj. ~o: vi memoras, kid forte ni ciuj estis ligitaj en~a, ^eca = eifereca. Bulonjo sur Maro7\ eu nin ~igis la gronda talento

entolom/o 4* G. ( Enioloma el ~acoj ) de de la paro/antoj? z; ~igira amasoz. ~igi. Plenigi
lamenohavaj ombrelfungoj, sen stipingo k sen per ~o. ^ulo. Facile ~iganta homo: la ~ulojestas
ringo, kun roza sporaro; precipe tropika g. de c. 100 ire bezonatajpar la homa progresado.
sp-oj, i.a. la livida ( E. fividum), tre venena. enu/t ( ntr) Malplezuri pro senintereso au

entomolog70 . Sciencisto, kiu sludas ~ion . neokupiteco: mi ~is la tutan logon, atendunte vin\~i20. Scienco pri la insektoj. kun tia rakontisto oni ec ne unu minuton ~a.$; cuvi
entomostrak/oj b (ark.) Kn ( Entomostraca ) de neniam ~as en tin soleca vivado?\ la vera mondumo

pluraj subklasoj de precipe malgrandaj krustaeoj. estas tin, en kiu oni ~adas; (tr) (evi): mi ~as ilin]i

irSr* malakostrakoj. ! (je, pri ili ). use oscedi. <̂ o. Malagrabla impreso de
entre/o V Plado dum Europeea mango, antaii- seninleresigo: laboro estas plej bona kuracilo

metala post la supo au la antaumangajoj, eventuale kontraû ~o\ kiu amas guon, amu ankaii ~ori7.^31
post fisajo, k anta ü la ccfplado. œr deserro , i Rilata al ~o; mi iom amas en ~a tempo tralegi ion
almangafoj. amuzan 7. 2 Sentant» au esprimanta ~on : ~aj

enîrepren/i ( tr) Komenci la plenumadon de j okulojz; estas tieI vivi7. 3 ~iga; laboradoz;
grava tasko, kiun oni prenis sur sin : ~i la ! scienco havas semon ~an, sed frukton bongitan1.

• tradukadon de la Biblioz; ekspedicion, vojagonz; | ~igi. Kaüzi ~on: la konstanta eiokventeco ~igas;
ni ne ~os konvinki turn ci publikon7', interrompi la j la komedio estis del sensprita, ke gi ~igis ciujn; tiu
~itan laboron: (abs) kiu ~is. tiu sin tenu7- -, multe j sencela vagado ba/dau lacigas k ~igas ilin7-. 0s

' ~i$, sed ne multe eltcnis7. ~0 1 Afero ~ita: ordo j tecli. Mga. Kaiizanta ~on: ~iga romano, dramo’Ji
estas beno par la ^0] de diligentulo donas ( ate ne amis la ~igan talpon7 ; monotona, terme
profilonx ; situacio plej dangera k malfavora por ia ~iga sono z; malfacila k laborado7. ^i§0.
r̂ o7\ sc la amikoj subtenos mian provan ~on kun to Procezo, dum kiu oni igas ~anta: si diris kun mieno
rusa libreto7. 2 Ekonomia unuo de produktado: la de plej granda ~igoL. mal̂ igi. Distri » amuzi.
mezaj k malgrandaj ~oj\ fondi celon en ciu ^o\ ~o enukle/i (tr) 'f 1 Eltranci enkapsulan tumoron
de publikaj laboro]B; kapitalista , kooperativa, ira la du randoj de incizajo. 2 Tranci la optikan
komcrca. industriel , boiifarcida ~o. ~ejo. Loko, kie j
funkeias ~o. ~ema. Volonta k kuraga en la ~ado: j
r^ema juna komercisto; vidu dun ci kuragan ~eman j
kapon. kie! gi forgas planojn!’7. es" aventurema,
riskema. ^isto. Homo, kiu profesie ~as laborojn j
por aliaj personoj: ~isto por masonado , i
domkonstruado, transportado ktp. tRr mastro , j

aferisto , kapitalisto. konstru~ isto. ~isto de j
konstrulaboroj. sepult^isto. ~isto. kiu arangas j
sepultajn ceremoniojn. !

; entropi/o 1 f Internen transturnigo de la
palpebrorando, liel ke la okulharoj tusas k vundetas
la korneon; kauzata de spasmo au de cikatro.
ektropio. 2 Tcrmodinamika grande difinita per la |

1

1

VI» 1 ) enteropneüsto.
2) enzimo. ~o k giaj ligatoj. a)
substrato; b) loko de la katalizita
reakcio; c) alfiksiga loko delà
efikanto; c) enzimo: d) inhibanto;
e) alostera efikanto (inhiba).
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~o. — geokronologio. 2 0 En Ja gnostiko, porenca
spirito, emaninta el la eterna dieco: de la tempo de
la ( E )~oj, neniu satano atingis ion similanz.

eonotem/o ® Kronostratigrafia unuo responda

nervon k eltiri la okulon tra la incizita konjunktivo.
/vado. Metodo au ago ~i tumoron au okulon.

etuimeraci/o Parolfiguro, kiu konsistas en
tio, ke la oratoro résumas la cefajn rezultojn de sia
antaüa argumentado, por prezenti ilin ankoraüfoje k ; al la geokronologia unuo eono. —f kronostratigrafia.
tiel pli forte frapi la mensojn de la auskultantoj.

enurez/o Y Senvola ellaso de urino, preska ü j (SE) vento. «Sf uesto.
eozin/o ® Kalia salo de tetrabromfluoresceino,

envelop/o A (pp familio de kurboj) Alia kurbo, ! C?()H 2Br4K205, ruga substanco tre koloriga, uzala

I en fotografio, histologio k denta medicino.
envergur/o 1 ® Largo de la vela parto fiksita al I epakrid/o 4k G. (Epacris el ~acoj) de daürafoliaj

la vergo. 2 ® Largo de la velaro sur sipo. 3 b j tufarbustoj similaj al eriko, kun unuopaj, akselaj
Longo de la etenditaj flugiloj de birdo. 4 La j floroj cilindraj au tube funelformaj, blankaj, rozaj
plena rektlinia distanco inter la pintoj de planeo.

eost/o. Oriento /- l , 2 : nord-^a (NE), sud-~a

ciam nokta. SIN. liturinado.

kiu tangas ciun kurbon el la familio.

au rugaj. kvinnombraj; c. 40 sp-oj el Australie) k
envi/i (tr) 1 Deziri havi tion, kion alia posedas: j Nov-Zelando, kelkaj pororname kultivataj.

epakt/o \ Ago de Luno ciujare je la unua de~i ion al iuz; kion mi ne scias, tion mi ne ~as7 ; la
princoj povis ~i al /// B; elokventeco, kiitn rnultaj Jan.; transdaüro de la suna jaro trans la luna jaro.
~us al li\ plej ~ata trezoro. K-SP avidi. 2 Senti
malgojon k malamon kontraü iu, kiu posedas ion ,
kion oni mem malhavas: ~i inn pro io 2; ~i la
riculojn; ne ~it la malvirtulojnx ; malgrandaj nacioj
povas nin ~iz; se mi scius, kion mi ne scias, ciuj
saguloj min ~usz ; Efraim ne ~os Jehudan x ; mi
estis r^ata de li jam de niaj lernojaroj. »3* jaluzi.
/vo. Sento de ~anto: felico k rico ~on elvokasz;
~o estas puso en la ostojx ; malaperos la ~o | kavajon de la nervaj centroj (eerbo k mjelo): ~a
kontraü Efraimonx\ la reciproka ~o de ta popoloj7 ; \ kanalo ( canalis centralis; tre maldika kanalo, akse

al iu pri io; morti de ~a. Rilata ai ~o: j de la mjelo). ~itO f Inflamo de la ~o.
moko sukceson ne detruasz. ~ema. Inkiina al ~o:
homo ~ema rapidas al ricecox\ ~emo kondukas al • fonemo (ekz. n en la itala vorto inverno).
plej malnohlaj agoj. ~igi. Fari, ke iu ~u: pH bone j eperlan/o b Sp. {Osmerus cperlamts ) de fisu el
estas ~igi , ol kompatigiz. Mnda. Meritanta ~on : i la ordo de salmonoformaj, kun odoro de kukumo,
r^inda felico, artisto, amanto. ~ulo. Tiu, kiu facile | vivanta en lagoj k niaro en N k C Eüropo, frajanta
~as. mal~iz. Ne ~i , volonté fordoni (ion al iu ). j nur en sensala akvo, uzata precipe por fiskaptado.

epicentr/o ® Punkto de la tersurfaco, vertikale
super la fokuso de tertremo. «S’ hipocentro.

Epaminond/o Î Teba militestro (418-352).
epanortoz/o Parolfiguro, per kiu oni sajne .

reprenas tion, kion oni jus diris, sed por tuj aldiri
ion pli fortan; ekz..: «mi esperas — kion mi diras? —
mi estas certa, ke vi min rekompencos».

eparhi/oz, eparki/o U* Teritorio, estrata de
episkopo en ortodoksa eklezio.

ependim/o V Epitelia membrano, kiu tegas la

epentez/o A Aldono en vorto de neetimologia

sen~e. Sen ia bedaüro, malavare, largakore.
envult/i (tr) 1 0 Difekti (per trapiko, rompo,

fando kip) vaksan pupeton, magie rilatigitan kun j epicikloid/o A Kurbo gencrita de punkto sur
persono, kiun oni kredas tiamaniere trafi per analogaj j cirklo, kiu ruligas ekstere de alia cirkio . «a*

suferoj. 2 (f) Sklave alsorci al si kvazau per inagia j hipocikloido.
efiko. »vO.Ago ~i ( pf ) k ties rezulto.

enzim/o <§ (K) Proteino (ofte kun neproteina hel-
panto) de la vivuloj, kiu katalizas biokemiajn reakci-
ojn: sakarazo, nukleazo estas ~oj. r-r -azl . ~a.
Rilata al la ~oj. ^ologio. Studesploro de la ~oj.
kuri'vO. Neproteina molekulo, necesa al iuj ~oj kiel
dua substrato, sed kiu estos tuj refarata per alia ~o: | ~c/ plago ; ( f) ~a entuziasmo, idioteco7- . —+
kun~oA. nae prosteto. lab~o Vd labo ©. ribo^o ÿ | ~centro. ~o!ogio. Studesploro de la ~oj.

epidendr/o 4k G. ( Epidendrum el orkidacoj) de
eocen/o © 1 La dua epoko de palcogeno. 2 La \ arbo-, rok- au grundo-logaj, plurjaraj orkideoj tre

diversaj laü formo, grando k koloro de la floro; c.
Eoi/o 1 0 Dio de la ventoj. 2 Mita praavo de la I 800 sp-oj el rropika Ameriko, pluraj subvitre

~ianoj. (e)^a 1 © O Movata au kauzata de vento: | kultivataj.
~a erozio (en dezerto); ~a harpoQ ( vibranta je ! epiderm1o (epidermis ) 1 V La ekstera epiteiio,
blovo de vento); ~a piimpilo (funkciigata de vento). j devenanta de la ektodermo, konsistanta el pluraj
2 }. (pp modalo) Uzanta la naturajn tonojn A gis A’. | celtavoloj ce la vertebruloj, sed el nur unu celtavolo
MO Regiono en Malgrandazio, inter Trojlando k | ce la aiiaj hista j animaloj: konsistigas la
Ionio (27°E, 39°N ). /v»ia. Rilata al ~io: ~ia j ekstcran, simian tavolon de la hauto; ce la homo la
dialekto.Mano. Ano de helena tribo, kiu, forpelita j konsistas el profunda parto vivanta k el ekstera
el Peloponezo fare de la Dorianoj, venis en ~ion. j korneca tavolo el mortinlaj celoj ricaj je keratino,

eon/o 1 © Plej granda geokronologia unuo, | kiu période disskvamigas; haroj, plumoj , kornoj.
ampleksanta plurajn eraojn k responda al la ungoj, hufoj estas prodnktajoj de la ^o. 2 4ft- La
kronostratigrafia unuo eonotemo: fanerozoiko estas j plej ekstera celtavolo de planto, generale el plataj k

Epida ü r/o. Havenurbo de Helenujo, fama pro
j sia templo de Asklepio (23°09’E, 37°38’ N).

epidemi1o Infekta malsano, samtempe k
: samloke trafanta multajn individuojn elmetitajn al
; samaj influoj: gripo, peslo estas ~oj: ~o de bolero.

us1 endemio. ~a. Rilata al ~o, havanta tiajn ecojn:

RNA kapabla katalizi biokemian reakcion.

responda serio.
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samlimaj celoj. — kufiklo.^a. Rilata al ~o: (f)
(tute supraja) reago.

epidiaskop/o
bildojn per surfalanta aü per trairanta lumo, tiel ke
gi ebligas projekcii ankafi ilustrajojn el libroj ks.

epididim/o ¥ (epididymis) Longforma korpo,

situanta sur la supra k posta rando de la testiko, kiel
kresto sur kasko; formita de sinua kanalo, en kiun
kunfluas la spermotuboj, gi estas la deirpunkto de la
spermodukto.

Epifani2o =0* Festo katolika ( unua dimanco de
Jan.), kiu memorigas la vizi ton de la Tri Magoj al
Jesuo.

r̂ a stilo'y ~a muzeo. ~ikO. Scienco pri la antikvaj
~oj 1. ~(ik)istO. Specialisto en ~iko.

epigram1o 1 Mallonga versajo, esprimanta
satiran kritikon : la ~oj de Marcialo. 2 (f) Mallonga
frazo de mordanta ironio. ~isto. Aütoro de ~oj.

epik/o Poezio, kiu esprimas k revivigas la
sperton de tuta popolo aü epoko. ~a Rilata al ~o:
~a poenw.

epikant/o ¥ (epicanthus) Haüta faldo, en formo
de duonluno, antaü la interna okuiangulo k gia
karunklo.

epikarp/o ^ La plej ekstera tavolo de la
perikarpo de frukto. endokarpo, mezokarpo.

epikondil/o ¥ (epicondylus lateralis humerus)
Elstarajo super k ekster la humera kondilo ce la
malsupro de la humero.

Epiktet/o. Helena stoika filozofo, skiavo en
Romo (50- c.125): la Manlibro de ~o.

Epikur/o. Helena filozofo (341-270), kies plej
fama disciplo estas Lukrecio. ~a 1 De ~o: la ~a
moralo. 2 (f, min.) Rilata al la plezursercado: ~a
vivmaniero. (eĵ ano. Adepto de ~ismo ( precipe
lau la 2a senco). (e)~ismo 1 O Doktrino de ~o,
ke felico konsistas en sendezireco. 2 Doktrino,
false atribuita al ~o, ke la felico estas gui la
voî uptojn de la vivo; satado de nuraj korpaj guoj.

epilepsPo If Malsano, karakterizata de
konscioperdo k de konvuisiaj atakoj generale ne tro
da ü raj ; tiu afekcio dé butas en la infanago k
manifestigas meze de sajne peifekta sano: atako de
^o\ ~oforma. ^a. Rilata al ~o: ~aj konvulsioj.
^ulo. Homo malsana je ~o.

epiiobi/o G. ( EpHobium el onagracoj) de
herboj, plejparte piurjaraj, kun sidaj, kontraüe
duopaj folioj, kun kvarnombraj, epiginaj, generale
rugaj au rozaj floroj, kun liniformaj, kvarflankaj,
multsemaj kapsuloj k kun semoj portantaj longajn,
silkecajn egretojn po unu; kosmopolita g. de c. 165
sp-oj, precipe el la mez- k mal-varmaj regionoj.

epilog1o djjb 1 Aldonajo, metita post la fino de
poemo, de romano ktp, por resumi la intencojn aü
prezenti la postpensojn de la aütoro: Fragmentojde
~oG (post «Sinjoro Tadeo»), la Nefinita de la
«Floroj de /’ Malbono ». 2 Konkluda parto de proza
aü poezia verko.

epimorfi/o A Surjekcia homomorfio ; pli
generale, morfio kun analoga eco.

epinefrin/o ÿ (g) Adrena î ino. nor-~o.
Noradrenalino.

epiornit/o y G. ( Aepyornis ) de grandegaj
senkarinaj birdoj el Madagaskaro, antaü ne longe
elmortintaj, versajne ekstermitaj de la prahomo. sæ
dinornito. /v/oformaj. Ordo ( Aepyornithiformes) de
grandegaj senkarinaj birdoj elmortintaj.

epipaktid/o G. (Epipactis el orkidacoj) de 22
sp-oj de piurjaraj herboj el Eüropo, Azio, tropika
Afriko k N Ameriko.

epipaleolitik/o FI Tuto de la paleolitikaj
kulturoj post la malapero de la rangiferoj k antaü la
mezolitiko.

epiplo/o ¥ Peritonea refaldo etendiganta inter du
abdomenaj organoj; ce la dikventruloj tiuj refaldoj

Aparato povanta projekcii

epifenomen/o O Akcesora fenomeno koncerne
la observation; negrava, netusanta la esencon de la
pritraktata fenomeno.

epifit/o ^ Planto. kiu kreskas sur alia planto,
sed ne nutras sin el tiu ci: midtaj muskoj, likenoj k
orkideoj estas ~oj. parazito, saprofito. liano.

epifiz/o ¥ (epiphysis) Ekstremajo de longa osto:
~o konsistas el spongeca osto entenanta rugan
medoIon. diafizo, apofizo. ^ito f ~a ostito.
RIM. «cerba ~o» estas malkonsilinda termino por
«pineala korpo» (Vd pineala ).

epifonem/o éh Parolfiguro, konsistanta en
profunda penso a ü generala maksimo, kiun oni
prezentas kiel la konkludon de rezonado aü rakonto.

epifor/o If Larmeifluo sur la vangoj, kiam (pro
facia paralizo, dakriocistito ktp) la larmodukto ne
estas trapasebla.

epigastr/o ¥ (epigastrium) La parto de la homa
abdomeno supre de la umbiliko. ~a. Apartenanta al
~o: r^a doloro~, ~a foso.

epigin/a 1 (PP perianto k androceo) Sajne
insertiginta sur la ovario, car kun malsupra duono
kuniginta kun tiu ci. 2 ( pp floro) Havanta ~ajn
perianton k androceon : ~aj floroj ciam havas
malsupcran ovarion. hipogina, perigina.

epigenez/o1 <$ Teorio laü kiu la ovo, nediferenc-
iginta, disvolvigas al embrio per iompostioma
diferencigo de novaj celoj k sekve histoj k organoj. 2
<£ Estigo de novaj strukturoj k ecoj ne regata de la
genaro : individuel evoluo pro de n e r v a j
konektajoj. 3 © Ciu postdiageneza procez(ar )o
(eksklude de alteracio), estiganta sangigojn ce
petroj aü mineraloj, k okazantaj proksime de la ter-
surfaco: ~o de kalcito al dolomito. usr pseüclomorf -
i g i . ~a. Rilata al ~o a ü de ~a deveno:
konkrecio: la kultura evoluo de homo estas ^a.

epigiot/o ¥ ( epiglottis aü cartilago cpiglottica )
Klapo. kiu ce la mamuloj fermas la laringon, por
malhelpi la en iron de objektoj en la spir-kanalon,
kiam oni ion englutas.

epigon/oz FF, Mezvalora sekvanto de doktrino
aü skolo, aplikanta la ideojn k metodojn de la
antaüirintoj: la palaj ~oj de Sekspiro en la 18a je.

epigraf 1o 1 Surskribo sur konstruajo, statuo,
monero ks, indikanta gian destinon, signifon, ktp: la
Pariza Panteono havas jenan ~on «Al la grandaj
homoj la dankema Patrujo» B. 2 - moto. 3 A (pp pri
reele valora funkeio) La aro de ciuj punktoj super
aü en la gral'o de la funkeio. ~a. Rilata al ~o: la

!
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sargigis per granda kvanto da graso: grandit au
gastrokojla ( ligamentum gastrocolicum)\ eta ail
gastrohepata ~o ( omentum minus ), ktp.

Epir/o. Balkania regiono, nun dividita inter
Grekio k Albanio (20°40’E, 39°40’ N ).

epeirogenez/o ® Malrapidaj, longeda üraj
levigoj au mallevigoj de grandaj kontinentaj
regionoj, kiuj ne estigas montarojn. —+ orogenezo.
us3 misformismo.^a. Rilata al ~o, de ~a deveno.

episkop/o ij* 1 Prezidanto de kristana
komunumo: devas esti neriprocebla, cdzo de
unu edzinoN . 2 Estro de diocezo (en katoiika k kun la cefa temo, en rakonto aü poemo: la lastajses
anglikana eklezioj) a ü de eparkio (en ortodoksaj j libroj de Eneado estas plenaj de ~oj . 2 Aparta
eklezioj): la papo estas la ~o de Romo, us* primaso. kurioza fakto en historia aü grava okazintajo: ~oj de
patriarko. ~a 1 Rilata al ~o: la bastono; lia kongreso; kartusa de la Revolucio.es incidento.~a Mostoz\ ~a sidejo, urbo. 2 Konservanta ~a. Malcefa, akcesora: ~a rolo, tasko, okazajo.~econ: la ~a eklezio (anglikana). ^ano. Ano de
~a eklezio. ~aro. Kunigo de la ^oj de unu iando,
au de la tuta mondo. ^eco. Titolo, posteno de ~o.~ejo1 Palaco de ~o. 2 = ~ujo. ~ujo 1 i Lando,
havanta ~on kiel suverenon. 2 Diocezo, eparkio.

cef ~o. ~o, cefo de la provinca aü landa ~aro:
cef~a palaco. help-'vO. Titola ~o, kiu helpas k
anstataüas la rezidantan ~on.

episom/o ÿ (pp prokariotoj) Genporta nuklea
acido, en la cefa ceno de la DNA de celo.

epispastik/a '"O Nomepiteto de la substancoj,
kiuj altiras la humorojn al la haüto k kapablas estigi
ties vezikigon : sinapo , kantarido estas ~aj
substancoj. vezikiga.

epistaks/o Y Naza sangelfluo.
epistat/a $ (pp geno) Kasanta la efikon de alia

geno. RS3 hipostata.
epistemologi/o Teorio pri esenco k limoj de

sciado k kognado.
epistol/oz 1 Beletra versa lelero: la ~oj de

Horacio. 2 Apostola letero en la Nova Testamento. I~a. Rilata al ~o: la ~a stilo.

konstantan karakteron de la objekto a ü persono
( « malmola stalo», « blua cielo» ), kiel ofte ce
Homero («la bovinokula Atena» ). es apozicio,
predikativo. noiTWO. Adj., kiu, kunigante kun

! komuna nomo, formas kun gi propran nomon, ekz.
Monta Blanka , Maro Ruga ks. RIM. En tiu okazo
estas preferinde postmeti la adj-on.

epitom/oz 1 éjb Résuma eltirajo el pli longa
verko. 2 Kompendio. ~i. Fari eltirajon el longa
verko.

epizod1o 1 c§> Akcesora agado, ne strikte ligita

epizooti/oz f Epidemia malsano de animaloj:
ciu animala specio Havas siajn ~ojn.

epod/o 6b 1 Nomo de la dua, pli malionga verso
en jamba distiko. 2 Formo de salira poemo en tiu
metro, interalie ce Horacio. 3 La tria parto de ciu
divido de la helenaj odoj, kiun la horo kantis
senmove. — strofo, antistrofo.

epok/o 1 Komenco de jararo, prezentanta
aparté gravan novigajon en la historic, la vivo, la
scienco ks: la malkovro de Poe faris ~on en la vivo
de Bodlero ; la sputnikoj prezentis ~on en la
historio de la honraro. 2 Jararo, prezentanta apartan
propran karakteron: prahistoria ~o\ la ~o de la
tajlita stono, de la kupro, de la bronza, de la fera;
© glacia, interglacia ~o (Vd glacio); h de la
mezaj jarcentoj7- ( Mez~o) ; la renesanca, la
moderna, la nuntempa ~oj. es* erao, paleolitiko,
neolitiko, tempago. 3 © Geokronologia unuo,
ampleksanta plurajn agojn, responda al la
kronostratigrafia unuo serio: mioceno estas la lasta
~o de terciaro. geokronologio. ^faranta 2.
Historié aparté grava: la eltrovo de la presarto estas
~faranta momento en la homa historio. Mez~0.

epitaf /oz. Surskribo sur tombostono: la antikvaj En la Eüropa historio, ~o inter la antikva k moderna~oj estis ofte versa].
epitaksi/o O La kresko de maldika tavolo sur la

surfaco de kristalo, tiel ke la tavolo havas la saman
strukturon kiel la kristala subtavolo: transistoro

epistrof/o V (ark.) = Aksiso.

~oj, kiun oni generale kalkulas de la ruinigo de la
okeidenta Romana imperio (476) gis la venkopreno
de Konstantinopolo far la Turkoj (1453).

epoksi/o ® Triatoma ciklo, ege streca k
(transistoro, en kiu unu el la elektrodoj estas farita reakeiema: ~rezino (Vd rezino ).
per ~o sur duonkonduktanta kristalo). epolet/o & Militista sursultra ornamajo,

epitalam/0 éjb Kanto au poemo, verkita por j ordinare montranta la rangon.
epope10 Verko plej tipe epika , poezie

epitelî/o V {epithelium ) Histo, konsistanta el unu rakontanta la aventurojn de herooj, kiuj reprezentas
aü pluraj tavoloj de densaj, samlimaj celoj, kovranta tutan popolon aü tutan epokon el patruja, religia,
êe la animaloj la eksteran surfacon (c^3 epidermo),
la intemajn kavajojn (c^3 mukozo) k iujn glandojn:
tegaj, glandaj ~oj. es endotelio. ~a. De la ~o.
A'Omo f Kancera tumoro, devenanta el ~a histo.

epitet1o A Frazelemento, senpere determinanta
subst-on, adj-on aü adv-on k esprimanta ties econ,
nomon aü intensogradon ; en « blanka domo»,
«soldato Flik», «tre gaja», «iom surda», la vortoj
«blanka, Flik, tre, iom » estas la ~oj de la vortoj
«domo, soldato, gaja, surda»: ne ekzistas tie ec unu
~o, kiu karaktcrizus la buson de Helenoz; amaso makzelaj ostoj k disvolviganta ce la alveola rando
da ~oj, malbona laildo. ornama ~0. ~o, difinanta de la gingivo.

nupto.

mora vidpunkto: « Eneado» estis la tipo de la
klasikaj ~oj; «La Dia Komedio» k «Kalevala» estas
tute ne klasiktipaj ~oj. ~a. Rilata al ~o: la
poezio: ~aj herooj.

epos/o z cp La rakonta poezio, sen spéciale
heroa signifo: la kavaliraj ~oj ; el malnovaj ~aj
kantoj Lônnrot kompilis la epopeon «Kalevala».

epsilon/o. La kvara grafemo de la greka
alfabeto ( E,£), prononcata kiel malionga e.

epulis/o f Tumoro, devenanta de unu el la
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U ) -er/. I - Sut ., signifanta unu el ta konsistigaj ! subiraho, metodo. ^eco. Eco de io ~a: la ~ecoen
elementoj de tutajo: sabl~oz, fajr~oz, mon~oz, j la nacia traduko de tiu cm alia vortoz. ~ema.
neg ~oz, poivra 7; hakado de ligna donas j Povanta ~i: homo estas ~ema. ~igi. Fari, ke iu
lign~ojnz: el ma!grondaj akv~oj (gutoj) farigas
grandaj rivcrojz; de safe) senlana cc latino
tangasz; miloj da or~oj k argent r^oix.
II - Samsignifa memsiare uzata morfemo: ^O.
Elemcnta peceto: tcorioj, kiitj enhavas ec ne la plej
malgrandan ~on da probable) ; doni al cignoj katolikoj kredas la papou ne~ipova, kiam li oficiale

etojn da pano7-. css atomo, floko. fragmenta, guto, j («el katedro») interprétas la revelaciajn verojn.
porto, peceto. dis^igi Disigi en eJementojn. tssr j sen~a. Ne entenanta , ne farinta ^o(j)n : sen~a
dismembrigi , analizi. dis~igi. Disfali en ~ojn: ce ! presajo, frazo, dirmaniero ; eble ciu alia sur via loko
tiaj temperaturoj, la materia dis^igas. dis^igo j ankaü ne estas sen~az. dat~0 1 Surskribo de ~a
Transfonnigo spontana de partiklo al pluraj malpli j dato. 2 = anakronismo. jug~o. Jugdecido, kiun
pezaj partikloj: neittrono dis^igas en protonon , j poste malkovritaj faktoj pruvas ~a. iang^O. Ne-
elektronon k neütrinon ; alfa-radioaktiveco k beta- j konscia intermikso de silaboj, ne suldita al ne-
radioakliveco k ankaü fisio estas ekzemploj de j seiado. pllirrwo. Nevola ~o en la ortografio au
nuklea dis~i$o. RIM. Tarnen, se partiklo sangigas, \ akordo de la vorloj. presto. ~o en la formo de
elsendante nur senmasajn bosonojn, kiel en gama- ; vorto, farda de la kompostisto. sens^O. Imprest)
radioaktivecu, lion oni kutirne ne nomas dis~igo. j ne responda al la realajo, sed nekonscie kaüzila de

@er/oz. Erao: vi kreus novan ~on en la historic | la stmkturo mem de niaj sensoj. ear haliicino, iluzio,
de Europe7-. j mirago.

era/o 1 Kronologia sistemo, lau kiu oni kalkulas j Erasm/o. Nederlanda lalinlingva teologo
la lempon ekde aparta difinita tempopunkto: la ~o j filologo k verkisto (Geert Gcertsz. poste Erasmus
de la Ü liiepiadoj , de la fonda de Ronto , de la j Roterodamus. 1469-1536).
Uegiro\ ta kristana. la japana ^o. 2 Dato, uzata j eratem/o © Kronostratigrafia unuo, responda al
kicl tia tempopunkto. BST epoko.3 © Geokronologia | la geokronoiogia unuo erao. — kronostratigrafio.
unuo, ampleksanta plurajn periodojn, responda al la i eratik7a (evi) = migra 2.
kronostratigrafia unuo eratemo : paleozoiko , I Erat/o© Muzo de la ampoezio.
mezozoika k kenozoiko estas ~oj. — geokronologio. j Eratosten/o. Greka matematikisto k astronomo

erantid/o qfp G. ( Eranthis el ranunkolacoj) de ! (284 - 192), la unua, kiu mezuris la perimetron de
plurjaraj, venenaj herboj kun flavaj au blankaj floroj \ Tero.
karaklerizataj de grandaj petalecaj sepaloj k j eratum/o. Erartabelo fine de ü bro.
malgrandaj, tubformaj, nektardonaj petaloj; 8 sp-oj i erbi/o ® 1 Elemento, Er, atomnumero 68,
el Eiiropo k Azio, kelkaj pororname kultivataj.

erar/i (ntr) 1 (ark.) Deflankigi de la gusta vojo. |
perdi la gustan vojon: ~/ en arboraB; ^as for la j
penso mia (al mia dorno)7-; ne sur sia (fremd- | ckstraktebiajn metalojn : kupro^o, Jer~o, zink~o.
edzina) irejox. B&' -agi. 2 Deflankigi de la vero, | car minaja. —» ~esploristo, ( E )~montaro. 'vlgo.
de la gusta opinio, kalkulo ks: Dio guste foras , j Estigo de ~o. alun^o Vd aluno. pec^O.
neniam ~usz\ kiu demandas, tiu ne ~asz ; nur tin j Uraninito. plumb^O © Ciu mineralo ricaje
ne ~a.s. kiu neniam ion faras7'. pli bone ne fari. ol j pluinbo k industrie ekspluatata. irïf ceruzito, galeno.

zink/^o © Mineralo (precipe smiconito), uzata por
ekstraktado de zinko. BS* sfalerito.

(drinkuioj) ~t/.v en la vidadox; mi ~/.v pri mi ment7-. \ Ereb/o O La malluma regiono inter nia tero k U
malpravi. tronipigi . 3 Deflankigi de la morala | subtera Hadeso. —> Limbo.

devo : la ~inta fila7. «rr-sr- peki. 1 Malgusta i erekt/a f Rigida, malmola k svelinta pro alfluo
opinio, konduto au faro: pagas maljunaj jaroj por \ de sango. B-SP intumeska. ~ igi. Igi ~a: kresto è
jiniaj ~oj7\ nin instructs ^o, kiun faras najbaro7: \ koko ~igas, mi ckvidis tiun Unganwn ( .. .} peifektt

~u: ifi ~ jgis Egiptujon x; malbenita esta, kiu ~igas
blindulon pri la vojox; via babilado ~igis min en la
kalkulo. for~i. Forigi konsekvente de ~o: ciu iras
sian vojon, ne formas de sia vojo z. ne^ema.
Malofte ~anta. ne^ipova. Ne povanta ~i: la

/V

atommaso 167,26. lantanido: klorido, ErCl3;
aj komhinafoj. 2 La responda metalo.
erc/o © Mineralo au petro, entenanta utilajn,

: neniam gi ( la Akademio) kiam gi nation
faras ^ en kalkulo **. en la gramatikon ;

ciu estas kulpoz; hontu persisti en r^oz\ pro ^o j ^i g i n t u n ~i g o de klitoro, peniso ; ~igema histo,
: ne pravigas la faro7\ peko k estas ecoj de /’ j tumoro.

*' hornetroz; peko per ~oz: mi ne foras fa ~on. se li j erepsin/o f (ark.) Intesta enztmo (peptidazo).
estas dirinta al mi ta veron7-. o® maltrafo. ma!sag- j kiu hidrolizas la polipeptidojn al aminacidoj.
ttjo . 2 Malgustajo en la kalkulado, parolado ail j ereti/o ^ G. ( Ehretia el boragacoj) de iigneaj
skribado: en versoj ni devas nanti nur deflank j plantoj, el kiu j kelkaj arboj, kun alternaj, integraj;
igojn de la gramatikoz\ tiam vi faros rekte ~onz: | folioj, kun odoraj, blankaj floroj en akselaj aï
kruda. pardonebla en la adicion ensteligis ~o\ j apeksaj korimboj au panikloj k kun karnaj fruktoj ;
~o de konstruo ( kalkui~o, kiu malbonigas la I 1-4-semaj; precipe tropika g. de c. 75 sp-oj, kelkaj
funkeiadon de aparato au masino); rebonigi ~on7. j kultivataj por ligno, medieino k/aü ornamo.
»riîJ mis-. malgusta. ~a. Enhavanta -̂o( j)n : tin | eretism/o If Nenormala eksciteco, i.a. de;
opinio estas title ~a7\ la frazo estas ne taie bon- ! organo: kora ~o.
stHa. sed ne rekte ~az\ teksto. tono7\ rezono. 4

Erevan/o. Cefurbo de Armcnio (45°E, 40°N).
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Erfurt/O. Cefurbo de Turingio ( lIo0 l ’Et
50°58’ N).

erg/o Unuo de energio en la cgs-sistemo, k
égala al 10~7 juloj; simb.: erg. es* julo ~ometro O
Instrumente, por mezuri la laboron per ~oj. KT
ergografô.

ergativ/o A En iuj lingvoj (ekz. euska) kazo de
la subjekto de transitivaj verboj.

ergograf/o Aparato, kiu registras la laboron
de muskolo k povas evidentigi la modifojn suldatajn
al lacigo au malsano.

ergonomi/o. Tiu aspekto de la teknologio, kiu
okupigas pri apliko de biologiaj k teknikaj donitajoj
al problemoj pri interadaptado de homo k masino.

ergosterol/o (K) ÿ Sterolo, C08H44O, ofta en
animalaj k vegetajaj celoj, i.a. en la sekalergolo: sub
efiko de ultraviolet /' radio], transformi(/ as al
kalciferolo au vitamino Dv SIN. ergotosterolo ( Vd
sterolo).

ergot/o 1 b Pinta lingo. malantaüe sur la tarso
de kelkaj birdoj: koka ~o.2 ^ La venena skleroto eringi/o # G. ( Eryngium el apiacoj) de unu- k
de la ~fungo, kiu, precipe en Mezepoko, kaüzis plur-jaraj herboj kun plume dividaj, dornaj folioj k
gravajn venenigojn (~ismo), konatajn kiel «brulo kun floroj en kapformaj infloreskoj (transigaj inter
de Sankta Antonio»; nun uzata kiel grava foilto de umbeloj k kapituloj), kiujn unuope cirka üas
medikamentoj por ginekologio k obstetriko. ~ismo | involukro pli-malpli metale kolora aü blua ce iuj sp-
f Venenigo, suldata al ripetita nutra uzo de ~hava j oj; 230-250 sp-oj el mezvarmaj k varmaj regionoj,
sekalo; gi manifestigas per perturboj jen konvulsiaj, | pluraj pororname kultivataj.

Erini/o O Ciu ei la tri helenaj diinoj de la vengo

erik2o 4* 1 G. ( Erica el ~acoj) de plantoj—
daurafoliaj arbustetoj, tufarbustoj k kelkaj trunk-
arbustoj — kun folioj densaj, generale verticilaj,
pingloformaj k kun floroj multanombraj, ofte mal -
grandaj, rugaj, blankaj au flavaj, klos-, kruc- au tub-
formaj, 4-nombraj, unuopaj au en apeksaj umbeloj
au spikoj; c. 735 sp-oj el Etiropo, la Mediteranea
regiono, Makaronezio k Afriko, multaj pororname
kultivataj. 2 Ciu arbusteto au arbusto el la g.
Erica k parencaj g-oj. precipe kaluno. ^acoj. Fam.
(Ericaceae) kosmopolita de c. 3400 sp-oj el 107
genroj, i.a. ~o, arbuto, kaluno, rododendro k
vakeinio. /^ejo. Nekulturata loko, kie kreskas
precipe ~oj: dometo cl torfo staras sur la ~ejoL.

Erik/oz. Vira norno.
Erin/o\IP Antikva nomo de Irlando.

erinac/o b Mamulo ( Erinaceus k parencaj g~

oj) el la ordo de insektovoruloj, kies haüto estas
kovrita de pikiloj ; defendas sin kuntirigante en
bulon. o?r hislriko.

jen gangrenaj. ^ozo ^ Malsano de sekalo k .a.
poacoj, kiun kaüzas la ~fungo, k kiu transformas la | k punado de krimuloj, Alekto, Megero k Tizifono:
grajnojn de la parazitito en grandajn , malhele ! ne aligu vin ai la ~ojll. «s* Eümenidoj, furio.
kolorajn sklerotojn. ^amino ® C?. Alkaloido el la ! erinj/o V Hokoforma instrumento, uzata en
sekal~o; gi estigas la kuntirigon de la glataj I anatomia dissekeado.
muskoloj k estas antihemoragia. ^fungo ^ Sp.
(Claviceps purpurea el askomikotoj) de parazita j sp-oj el Azio, i.a. la Japania (£. japonica ), el
askofungo (pirenomiceto), kiu ka üzas gravan, | Cinio k Japanio, arbeto au trunkarbusto, kultivata en
sklerotan malsanon de pluraj poacoj i.a. sekalo. j varmaj k varme mildaj regionoj por ornamo k por
~seka!o. ~infektita sekalo, sekalo miksita kun j mangeblaj, prunograridaj, flavorangaj fruktoj kun

acide dolca, flaveta karno.
Eri/O 1 Unu el la kvin grandaj lagoj de N-Usono. j eriofor/o 4#1 G. ( Eriophorum el ciperacoj) de

2 Havenurbo ce la sama lago (80°10’U, 42°08’ N). | plurjaraj herboj kun folioj k tigoj iom similaj al tiuj
Eridan/o 1\ Antikva nomo de Pado. 2\ \ de junko k kun unu- au plur-opaj spiketoj el floroj,

Ekvatora konstelacio ( Eridanits ).
erigeron/o G. ( Erigeton el asteracoj), tre j blanka, kotoneca egreto; 11 sp-oj el la N hemisfero

parenca al konizo k astero, de unu-, du- k plur-jaraj j k unu el S Afriko, marcejaj, generale malvarmejaj.
herboj kun flavaj diskofloroj k generale alikoloraj ! eritem/o Y Kn de multaj ha ü laj afekcioj.
cirkaüfloroj; kosmopolita g. de c. 150 sp-oj, pluraj | karakterizataj de rugeco pli-malpli intensa k mal -
poromame kultivataj.

eriobotri/o 4r G. ( Eriobotrya el rozacoj) de 26

~oj. sekal̂ o. ~o de sekalo.

i kies harforma perianto post finflorado igas longa.

! aperanta sub premo.

erinaco.

1 ) ergoto 2 : a) spiko de sekalo; b) ~o 2. Be.
2) erlko ( Erica tetralix ) : a) tigo ; b) folio ; c) i b) folio ; c) brakteo de la involukro ; c) kapitulo; d)
infloresko; c) floro; d) stameno. C.

erlngio (mara ~o, Eryngium maritimum): a) tigo;

i floro; e) frukto (laülarga sekcajo). C .



eritreo erudi296

eritre/o 1 Sp. de centa ü rio (Centaurium |
erythraea ) el Eü ropo, kun rozkoloraj floroj.
medicine uzata. 2 (ark.) = centaürio.

Eritre/o. Regno en E Afriko, ce la Ruga Maro
( Asmero).

eritren/o G. (Erythrina el fabacoj) de c. 110 j
sp-oj de arboj k arbustoj el la varmaj regionoj, pluraj !
kultivataj por spektindaj grapoloj el rugaj floroj. :

eritroblast/o V Nukleohava celo de la ost- j
medolo, finevolue hemoglobinohava, antaûanto de j
eritrocito: ce la mamuloj, maruriginte perdas j
sian mtkleon k farigas eritrocito en la songo. —+ |

nigra vostpinto. BSP mustelo. 2 La vintra felo de tiu
besto, uzata por multekostaj peltoj. 3 55 Pelto el
argento k felmakuloj el sablo. kontraü^o 55 Sabla
~o kun argentaj makuloj.

ermit/o 1 Piulo vivanta en soleco: preskaü ciuj
~oj posedas famon de sorcistojB. 2 (f ) Homo, kiu
sisteme évitas la aliajn, k izole vivas. ~a. Rilata al
~o: vivi ~an vivon. ~ejo. Loko, kie vivas unu (aü
iufoje pli ol unu) ~o ; la Muzeo de 1' ( E )~ejo (en
Peterburgo).

Ernest/o. Vira nomo (karesformo: Ercjo,
Ernecjo). ~ino. Virina nomo.
erod/i (tr) ©1 Eluzi, elfroti, malakrigi: la longa

cirkulado ~as la nionerojn. 2 Eluzi per frotado
kontraü alia substanco, kun intermeto de malmola

poezo. j
eritrocit/o V Ruga sangocelo de la vertebruloj, |

sennuklea ce la mamuloj. SIN. ruga globulo. ;
eritroblasto. hiper~emio Y Enesto de tro da ~oj j
en la sango. BS* biperglobulemio.

eritroksil/o 4ft G. ( Erythroxylum el ~acoj) de j
lignecaj plantoj kun sosoj laüaspekte ofte skvamaj k |
kun simplaj, stipulohavaj folioj; tropika, precipe S- j
Amerika g. de c. 230 sp-oj, el kiuj kokao.

eritroni/o 4|p G. ( Erythronium el liliacoj) de
herboj kun tunika bulbo, kun du elbazaj folioj k kun
senfoliaj tigoj, portantaj pli -malpli pendantajn
florojn po unu au malmultaj; N-hemisfera, precipe
Amerika g. de c. 20 sp-oj, kelkaj pororname I
kultivataj. ekz. la hundodenta (E. dens-canis ) \
el Eüropo k Azio. RS* hundodento. 1

eritropoez/o <§ Formigo de la eritrocitoj en la !
osta medolo de plenkreskulo au en la hepato de |
embrio. SIN. eritrocitopoezo. ^ino. Poezino, j
stimulanta la produktadon de eritrocitoj en la osta
medolo k sekve pliiganta la oksigenadon de la
histoj: r̂ ino estas uzata de iuj sportistoj por e /teni
longedaurajn strecojn. dopi.

eritroz/o 1 ® Kvar-karbonatoma sukero,
aldotetrozo, C4H804. 2 If Stato de rugigo de haüto k
de mukmembranoj, spéciale pro troo de eritrocitoj
en la sango.

Erivan/o = Erevano.

pulvoro. 3 Eluzi per reciproka frotado du objektojn,
kiuj devas adaptigi unu al la alia : ~i motoron,
suojn; r^ata aütomobilo. — erozii.

erodi/o 4^ G. { Erodium el geraniacoj) de plantoj— unu-, du - k plur-jaraj herboj k arbustetoj—
diferenca de geranio pro folioj pli longaj ol largaj k
androceo el 5 anterohavaj k 5 senanteraj stamenoj;
c. 60 sp-oj el Eüropo, la Mediteranea regiono, C
Azio, A üstralio k S Ameriko, pluraj pororname
kultivataj. cs* geranio. pelargonio.

erofil/o G . ( Erophila el brasikacoj), tre
parenca al drabo, de unujaraj herboj kun rondaj au
mallonge oblongaj silikvoj; c. 10 sp-oj el Eüropo k
la Mediteranea regiono, i.a. la printempa ^0 (£.
verna ).

Eros/oz0 Dio de la amo: ni iras al la altaro, la
canna ~oflugas antaü niz. ose Amoro, Kupido.

erot/o f 'F La seksa impulso ce homo. ^a.
Rilata al la ~o k giaj fizikaj k psikaj manifestigoj.
~ismo. Ekscesa aü patologia emo al seksaj aferoj.
~izi. Stimuli la nervajn centrojn, de kiuj dependas
la ~o. ^ogena. Tia, ke gi kapablas estigi ~ajD
sensajojn: la dominanta ~ogena loko sangigas km
la ago. ~ologio. Scienca studo pri la ~o k giaj
diversaj formoj aü perversioj. fâ* erotika.

erotik3a 1 cp (ark.) Temanta pri amo: la ~aj
poetoj Katulo , Tibulo , Ovidio\ ~a poemo. ts
elegio, madrigalo. 2 Esprimanta seksan volupton:
en la antikvaj hindaj poemoj li ne trovis ec
postesignon de kiso ~az. 1 cf (ark.) La
poezio. 2 La arto de amoro.

erozi/o © Procezaro, kiu, sur aü proksime delà
suprajo de Tero, forigas parton de ties materialok
tial modifas la reliefon: ~o konsistas el proceioj
kemiaj — alteracio k dissolvo — k fizikaj ait
mekanikaj—diserigo de la materia k forigo de k
eroj ( f®* detrito ) aü de la solvitafoj; akva, glacia,

erizif/o 4^ G. (Erisiphe el ~acoj), kosmopolita,
de c. 170 sp-oj de mikroskopaj askofungoj, estigantaj
melduon. ~aloj. Ordo (Erisiphales el askomikotoj)
de fungoj, estigantaj melduon sur tre diversaspeciaj ;
vaskulplantoj k kies neperfekta formo estas ojdio; c. I
520 sp-oj el 18 g-oj el nur unu fam. (~acoj).

erizim/o 4|p G . ( Erysimum el brasikacoj) de !
plantoj — unu-, du- k plur- jaraj herboj k kelkaj i
arbustetoj — kun flavaj, kelkfoje blankaj floroj k !
kun longaj, kvarflankaj silikvoj ; c. 200 sp-oj el ;

Eüropo, la Mediteranea regiono k Azio, pluraj (i.a. j
keiro) pororname kultivataj. ;

erîzipel2o f Kontaga infekta malsano, kaüzita i cola ( venta ) ~o. «5s ablacio , abrazio, erodi,
de iu streptokoko k karakterizata de speciala \ sedimento. ~a. Rilata al ~o aü produktita de gi.*i
inflamo de la ha ü to ( ofte de la vizago) k per ; (tr ) Fari ~on al. — erodi.
generalaj simptomoj pli-malpli gravaj (febro k.a. ). j erp/i ( tr ) Skrapi karnpon , disrompante 11
~a. Rilatanta aü similanta ^on. ! terbulojn per tiucela instrumento: eu vi pavas allif

Erlang/o. Dana matematikisto (.4 . K . Erlang , ! bubalon, eu gi ~os post vi valojn ? x; (f) ~ik
1878-1929). (e)^O V Unuo de trafikdenso en \ maron7- (provi neeblan aü vanan, senefikan faron) '
telefonlineoj; simb.: Erl. î ^ilo. Fera denta instrumento por ~i. i

ermen/o 1 ^5 Sp. de mustelo ( Mustela j erud/i (tr) Igi funde k detale klera en iu sciena :
erminea ). malgranda, ionga k maldika, ciam kun i fako. ^ito. Erudiciulo.
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erudici3o. Profunda sciado pri detaloj k
dokumentoj en ia faka scienco. ^a. Rilata al ~o:~a eldono, kapo. 'vlllo. Homo posedanta ~on: ne
ciu ~ulo estas scienculo. df1 klerulo.

eruk/o G. { Eruca el brasikacoj) de unu-, du- k
plur-jaraj herboj proksime parencaj ai brasiko, kun
blanketaj au de flavetaj gis violetaj floroj k kun ne tre
longaj silikvoj; 3 sp-oj el la Mediteranea regiono k
NE Afriko. kultiva ^o. Subsp. de ~o ( E. vesicaria
subsp. sativa ), Mediteranea, kultivata por oleoricaj k
spicaj semoj k por spicaj folioj uzataj por salatoj.
~ata acido ® Nesaturita grasacido, C2OH42O0,
troviganta en la semoj de ~o k de aliaj brasikacoj, en
diversaj oleoj (rapa, vinberkemeta k.a.).

fila, krom, ekster, flanklasi.~e se. Krom se; sed
ne se: mi venos, ~e se pluvos. sen~e. Nepre,
absolute; ne farante, ne bavante ~on.

escet/o A Grafemo de la germana alfabeto (6),
ekzistanta nur minuskle; anstataüigebla per ss.

ese/0 cjp Verko, generale nelonga, ofte asimiüta
ai esploro au monografio, sed malpli sistema k pli
libéré esprimanta la pensojn de la aütoro: la ~oj de
Montanjo\ recenza îsto. A ütoro de ~oj:
Varingjeno estas nia plej talenta ~isto.

Esen/O Ü Ano de hebrea komunumo (c. 2a je
a.K - la je p. K.), diferenciginta de la tiamaj
judismaj skoloj (Fariseoj k Sadukeoj).

esenc/o 1 O La eslo en si mem, la realajo
kusanta sub la fenomenoj: la dia por Sarlro la
ekzistado antaüas la ~on. us5 noumeno. 2 Cio, kio
faras ion au iun tio, kio gi estas; êio, kio konsistigas
la propran naturon de io au iu, kontraste kun la sajno,
la eksterajo: mediti pri sia propra interna ~oz;
homo estas laü sia ia sociema estajo; la ~o de la
vivoB; nomo égala, sed ~o mala7. 3 La kemo, la
plej cefa parto, la nepra, nemalhavebla ecaro de io:
mi ne tute komprenis la de via demandoz; ec se
ni tute ne scius la ~on de la akeento [ ]z; la tuta
~o de lingvo estas hazita antaü cio sur inter-
konsentoz; la ~o k vélo de niaj kongresojz; bruo
potenca, nula ~oz; al homo, kiu ne konas la ~on de
muziko, sajnas, ke nenio estas pli facila , ol ludi
fortepianonz; la diferenco de la lingvoj prezentas la
~on de la diferenco de la naciojz\ ataki la ~on de
la demando. icr principo. 4 Koncentrigita eltirajo el
iuj substancoj generale bonodoraj au aromaj:
naturaj , artefaritaj ~oj\ vég étajaj ^oj estas
ordinare ekstraktataj per distilado; roza , citrôna,

gérania, lavenda ~o. dr oleo, terpeno. 5 ^ Aroma
k vaporigema oleeca produktajo de iuj plantoj:
r^odonaj celoj, kanaloj, glandoj.~a 1 Konsistiganta
la propran naturon de io: ~aj karakteroj de ia speco;

~aj elementoj de stono\ laü la aspekto li estis ec tute
honorda homo, sed ~e li estis ruzulo7.2 Prezentanta
la ~on de io: via regularo sajnas al mi ne sufice
klara k ~az. 3 Nepre plej grava: heredigi al miaj
amantoj ~an hononx; la ^a devo de homo estas
vivi laü la racio; problemo ne~az\ estas agi kun
rapideco. df kerna, fundamenta, precipa. sen~a.
Ne havanta realajon, pozitivan enhavon,

Eshil/O. La unua el la tri helenaj tragediistoj
(525- 455).

-esk/. Suf., signifanta «laü la maniero, la similo
de»: vir~a viritw, japan~a pentrafo; dant~a vizio
( laü la stilo de Danto). de ecl.

eskadr/o Aro da sipoj au da aviadiloj, sub
la komando de supera oficiro.

eskadron/oz = skadro.

eruko : a) tigo ; b)
folio ; c) floro; c) frukto
(silikvo). C,

erupci30 1 © Vulkana elsputo: aéra , suhrnara
~o. 2 f Apero sur la haü to de makuloj, aknoj,
veziketoj kc. miliara ~o. Postsvita ~o, kies
elementoj estas mileoformaj veziketoj, entenantaj
klaran au pusan likvon. ~a. De ~o: ~aj rokoj; ~a
malsano. (ntr) Fari ~on.

erupt/i (ntr) = erupcii.
esamen/o Abelsvarmo. (ntr) Forlasi la

abelujon en ~o.
Esav/o 3 Filo de Isaako, frato de Jakobo, kiu

stelis de li la patran benon.
escept/i (tr) Apartigi k lasi ekster elnombrado,

asertado, pridiritajo: la mortigistojn oui ~is el la
amnestioB; iun et komuna lego; se ni ~os ian
kriantan erarpason, ciu devas konsenti, [ . . . ] k e z ;
celadon al Lingvo Internacia ne devas ec la plej
varmega blinda sovinismoz; cia konkurado estus
por ciam ~itaz\ la pentantoj estu ~ataj el la
stiparumo. csr ekskluzivi. ~0. Io ~ita: tin ci formo
estas ne tre necesa el régula7-, fari propravole
~on por tiuj tri regnoj mi ne konsilusz; «krom» per
si mem esprimcis nek ~on, nek alclononz; ili tute ne
prezentas ian ~onz\ ne ekzistas regulo sen ~oz; la
rego kunvokis ciujn judojn sen ~o x ; ciuj estos
punitaj kun de vi.~a. Prezentanta ~on; ekster-
norma, eksterordinara: en tiaj ~aj okazoj; li okupas
gravan postenon pro siaj ~aj kapablof en mornento
de sincereco. ~e 1 En ~a okazo: mi kuracas la
okulmalsanojn nur 2 Ekskluzive nur; ~ante
cion alian: mi min okupas de malsanoj de (au glitfolda) ~o\ snur~o ( kies fostoj estas el
okulojz; ~e por vi. alte estimata sinjorino, mi nepre snuroj); ~rungoj (la transversaj stangetoj, sur kiuj
oferus mian liberecon k edzigusz\ tiuj sovaguloj apogas sin la piedoj); la ~fostoj (vertikalaj trabetoj,
nuiras sin ~e per kreskajojz. RIM. Por eviti la kunigitaj per la rungoj); stupa ~o (portebla, kun
miskomprenojn, estas konsilinde uzi en la unua stupetoj anst. rungoj). 2 % Sirajo kun formo de ~o,
senco ~okaze k en la dua ekskluzive. ~e de. Kun en masostofo: si malsekigis sian fingron, por haltigi

de; ekskluzive de: li pardonis al ciuj, de sia la ~on sur sia strumpo. ~adi (tr) 1*6 Grimpi per

i

eskal/o 1 O Stupetaro: simpla , duobla, kulisa
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~oj gis la supro de la muroj cle malamika urbo: (!) eskvir/o £ Nobelo, kiu akompanis kavaliron k
la piratoj ~adis la fregaton. 2 Grimpi en la j portis liajn armilojn survoje.
snuraron de velsipo. ~atoro. Mckanika stuparo I eskvizit/a 1 Rave delikatega. 2 f Akra k tre
memmoviganta. ^imuna. Ne povanta sirigi | limigita . doloro de frakturo.

esoter/az Intime, aparté instruata al la
eskalon/o Ciu el la elementoj de trupo i adeptoj: la doktrino de Aristotelo. cw ekzotera.

arangita en tia ordo, ke ili vicigas unu malantau la . j espanjolet/o $$ Aparato, konsistanta el
alia. '•vi. Arangi trupojn en tia ordo.

eskalop/o y Maldika, senosta viandotranco ; k gin fiksi.
(plej ofte bovidajo), fritita k kutitne kun citronsuka j espart/o 4* Komuna nomo de diversaj herboj
saüco: ~o ovumita k panumita ; ~o farunita k fritita j Mediteraneaj ( i .a. ligeo, spartio k alfo), uzataj por
en butcro. kotleto , steko. j fari plektajojn. ^i. Plekti ^on. ^ado. Fabrikado

eskap8! (el/tr.) 1 Liberigi sin de tio, kio katenas; ; de ~ajoj. ~ajo. Cia plektita laborajo el —o, kiel
sukcese eviti per forkuro: ~/ el malliberejo, cl ; snuro, mato, korbo ks.
monohinejo; ~/ senvunda el batalo, el tertremo; la j esper/i (tr) Atendi, kun l'ido, la realigon de tio,
~intoj cl la enfalinia minejo; (0 ~i cl sia mizera j kion oni deziras: ~i heredajonB, flatonz, panon1,
situacio. 2 (f ) Provi forgesi la vivlenajn zorgojn, la j filon7-, fellcon, la venkon; ~i ion de iu\ en plej alla
sintrudantan realajon : romanlikismo estas esence j mizero al Dio ~u7 (fidu al li, ke li vin helpos); mi
provado ~/ la burgajn malnoblajojn. ~0. Ago de ! ^as. ke mi mem min he/ pos7 -, mi ~as, ke nia voko~anto. ~ismo. Tendenco serci ~on per legado, i ne restas varia7- -, si ~is, ke si edzinigos; tia rapida
vidado de filmoj ktp: la literaturo de la ~ismo j sukeeso ne estis récita de ni ; prikalkidi la ~atan
kontrastas kun riu de la rea/ismo. j laborenspezon7 ; ne atendita, ne ~ita ofte verms

eskar/o f 1 Mortiginla parte de hauto. 2 ! subitez; ne ~ite , ne songite7 (tute surprize); (abs)
Nigreta ha ü tkrusto, ka ü zita de gangreno a ü j en tnalfelico ~uz ; malpli ~u , pli konsideru7 ; mi
ka üstikajo. kus~oj. Vundokrustoj, ka üzitaj de ] staras anlaü vi, ne ~intez. usr aüguri , fidi , sopiri,
kutima kusado dum longa malsano. I antaüvidi . ~0 1 Stato, sento de ^anto: siaj okuloj

eskarp/o2 0 Interna fera au masonaja deklivo ; ekhrilis per ~o7 ; ne perdu la ~onL\ mi ne povas
de fosajo a ü fortikajo. kontra ü~o. La ekstera | doni al vi la plej malgrandan ~on ricevi lokonz; nù

ne povas havi ~on ricevi oficon7 -, meti sian ~on
sur iun7', logos, mensogas7 ; panon ne

| douas7 -, restis al mi ne.nia ~o savigi ; ~dona,
eskim/0 z. Ano de gento, loganta en arktaj ; ^ plena. 2 lo ~ata : don't grandajn ~ojnz\ detruim

regionoj (Gronlando, Amerikaj N-polusaj regionoj, j ~ojnz. 3 Persono aü afero, pri kiu oni multon ~as:
NB parto de Azio). SIN. inuito. ~a. De ~o: la ~aj j la sola filo, ilia ~o por la estontecoz; la povoscio
lingvoj. ^umi *5- Per manovro de la pagajo k de la j de la franca lingvo estis sia sola
korpo, restarigi kajakon, kiam gi renversais k la | el la tri teologiaj virtoj, per kiu kristano konfide
kanuanto pendas kun kapo nialsupren en la akvo. j atendas de Dio la eternan felicon k la rimedojn por

eskort2o 1 Aro de soldatoj, armitoj, akompan- j gin alingi. la (E)^/0. Poemo de Zamenhof k E-ista
anta personon, paknjojn k .a. por ilin gardi. 2 Aro de ! himno. ^anto. Homo, kiu ~as: per laboro de k
personoj, akompananta iun por gvidi , helpi a ü j ~antof\ Esperanto, ^ebla. Povanta esti ~ata:
honori : li veturis kun luksa ~o. por viziti la \ rapida resanigo estas ~ebla, en tiaj kazoj. ^eble.
vicregonB. es? akompananlaro. konvojo. ~i (tr) 1 ; Laü tio, kion oni povas ^i: ~eblc li vt‘nos. ^iQÎ.
Akompani ^e: policanoj ~is la arestiton; princo i Naski. inspiri ~on en : li réagis nin pri lia veno,
~ata de siaj korteganoj. 2 ( pp militsipoj ) j ~igis al ni Han venoti . ^iga. Donanta ^ojn,
Akompani komercajn aü pasagerajn sipojn, por ilin ! promesplena . bonaügura : ^ iga florado, debuto;
protekti. Forkonduki ~ante: la lakeoj forais j mult^iga infano; la okuloj, kiuj antaü momento

esprinms ~igan méditadon7. mal/v. j (nlr) Tutene
eskud/o ï 1 Malnova Francia monero, el j havi ~on: ni ne devas mal~i pri la homaro:; hom'

mal~as, Dio opéras7. mal~0. Sento, slato de
mal~anto: malantaüe mizero, antaüe mal~oz‘/si

falfoliaj arboj k trunkarbustoj kun kontraüe duopaj, I estis une en mal~o7 ; elmeti al mal~oz; enfali en
inane kunmetaj l'olioj 3-9-folieraj, kun grandaj i maison7: mal~o min kaptas, kiam mi rigardasla
okulfrapaj panikloj k kun kapsuloj dornaj ce iuj sp- | malgrasigintan vizagon de mia infano7. mal*a.
oj, unuopc enhavantaj grandan, brunselan semon | Rilata al ~o: fajro de mal~aj pensojz; mal~a
(e&' cevalkastano ) supraje simiian al kastano ( kiu j krio7. mal^igi. Senigi je ~o. serwavTia, keoni
estas frukto. akeno); 13 sp-oj. el SE Eüropo, E Azio j ne plu konservas ~on: sen~a kazo, malsanatako;
k N Ameriko, pluraj pororname kultivataj, i.a. ; treni sentait ekzistadon7-. sen^eco. Stato de iu,
hipokastano. ^ino AP (K) Glukozido el la selo de i io sen~a.
~o, precipe de hipokastano. uzata por plibonigi la ;
veinocirkuladon.

Eskulap/o. Latina nomo de Asklepio.
Eskvilin/o. Unu e! la sep montetoj de Romo.

~forme: ~imitnaj strwnpoj.

! mantenilo k rigliloj, k servanta por fermi fenestron

deklivo de fosajo aü fortikajo.
eskato!ogî/o 0 Doktrino pri la fina sorto de la

homqj k de la monde. —» apokaiipso.

7. 4 ^ La dua~o

lin el la donio.

argento. 2 Monunuo de Portugalio.
eskul/o 4 G. iAesculus el hipokastanacoj) de

Esperant/o ( Vd esper/anto ) 1 Ps. de L.L. ;
Zamenhof okaze de la publikigo de la unua librode

! lia lingvoprojekto. 2 (ankaü min.) Lingvo sengenta,
iniciatita de Z., kiu publikigis giajn bazojn



299 esprimiesplanado

gramatikan k ieksikan en 1887: la lingvo ~oz\ ci j Longa au ripetata ~o: la ~ado de la migroj de iaj
tie oni parolas ~onz\ parolata7 : traduki en ! fisoj , de la kosmaj radioj; lumradia ~ado de
~oriz\ en bona ~oz. ~a. De ~o, rilata al ~o2: la \ hildaro ( procedo kutima en radiovidado, iaü kin oni

laü vice fokusigas lumon el ciu parteto de la
elsendota bildo sur lumelektran tubon. por produkti
kurenton, kies intenso estas proporcia al la brileco
de tiu parteto) ; la ~ado dc la komploto. 2 A Tuto
de la intelektaj laboroj, por malkovri novajn sciojn
aü legojn : institute) por scienca ~ado ; la para,
teoria , aplikata ~ado. ^ema. Inklina al ~oj:
r^ ema spirito , demandado. ~isto 1 Tiu, kies
okupo estas ~i : pri niaj aferoj povas jugi nur
~istoj praktikajz; grund~istoj, erc~istoj; or~isto.

propreco de ~isto. ^ologo A Specialisto pri ! 2 Enketjugisto. el^i. Lerte akiri informojn de iu,
~ologio. ^ologio A Lingvistika studo de ~o. «a* | kiu ne volas iiin doni. ne~ebla. Tia, ke oni ne
interlingvistiko. (E)^/ UjO. La tuto de la lokoj k | povas gin ~ i : la nombro de liaj jaroj estas
institucioj, en kiuj ~o estas uzata: iom post iom ne^eblax; ne~eblaj grandajoj*; la koro de regoj
~ujo farigos edukejo de la interfratigita homaroz. estas ne~eblax.dopler~0 Y Uzo de ultrasono por
per^a (pp agado, asocio) Uzanta ~on por siaj konstati eston, direkton k rapidon de sangofluo en
celoj: SAT estas per~a asocio. por'va (pp agado, vaskuloj k en la korkavoj. erc~isto. Specialisto,
asocio) Celanta la disvastigon de ~o: la landaj kiu ~as grundon , por trovi ercon. merkat>vo. Tuto
por~aj asocioj. ! de la teknikoj, kiuj, ~inte la bezonojn k psikologi-

esplanad/o 1 #6 Libera spaco, apartiganta j on de la konsumantoj, ebiigas adapti al ili difinitan
citadelon disde la urbo. 2 Vasta ebena loko antaü j produktajon k difini por gi plej kontentigan merkat-

on. natur^i. Studi la natursciencon, kolekti naturajn
specimenojn. operaci^o. Analizado k modelado
de problemoj en industrie k ekonomio kun aplikado

dezertan insulon, polusan regionon, kavernon; li i de matematikaj metodoj kiel matematika program-~is ciujn cambrojn de la kastelo ; (analoge) | ado k ludo-teorio.
ciunokte la fiskaptisto rigarde ~as la aspekton de /’ j espoz/i = eksponi.
cieloB; la sinjorido tro emas ~/ sub la jupoj de /’ espres/o Y Porta kafotrinkajo, preparita lau
servistinoj ; li iom la fundon de la glaso7 italdevena procedo, per superhejtita akvo sub
(drinkis). cs* skolti. 2 Peni malkovri ion nekonatan j premo: ~otaso. oa* kapucino. 'N/ilo, 'v(o)masino,
au nesciatan: la kesto iris antaii ili , por ~/ por ili j ^aparato. Granda , speciala vaporprema aparato
lokon de ripozox; du sipoj estis elsenditaj por ~ j, j por fari ~on.
kiel malproksimen la homoj tie povas penetriz; ni \ esprim/i (tr) Montri sian penson au senton per

inter ni, kio estas bonax\ ~i , kion kasas la koro I paroloj, gestoj au aliaj aüdeblaj au videblaj signoj:
de knabinoB. elserci. 3 (f ) Atente konsideri, por ; se mi volas direkton, mi uzas akuzativon7: liaj
malkovri ies sekreton : ni trarigardu k ~u nian rigardoj ~is teniron ; ~ / koran dankon7 , sian
kondutonx\ ciujn korojn la Eternulo ~asx ; ^ it favoronz , opinion7-, deziron, gojon, kontentecon ,
min, ho Eternulo, k elprovu min!x; la popolo eliru , j dolororr, ia senco aIdona, kiu devas esti ~ata per
por ke Mi ~u gin, cu gi sekvos Mian legonx. EST ! alia rimedoz: ciun ideon, kiu ne povas esti oportune
ekzameni , sondi . 4 A Science , rnetode k ree j ~ita per tiu materialoz\ ciuj miaj opinioj ne. ~itaj
ekzameni objekton, temon, regionon de la sciado, j en la Gramatiko k U .V. devas esti rigardaiaj kiel
por trovi ion nekonatan. 5 If Observi per apartaj j konsiloj de la plej kompetenta E~istoz\ ~i sin7: ~i
procedoj au instrumentoj, por malkovri au lokaiizi | sin per gestoj , per vortoj ; ( f ) sufikso ~onto
difekton: ~i vundon, doloran regionon; gi ~as j abstraktan ideon. eldiri. 2 A Difini per grando,
ciujn internajojn de la korpox\ al cevalo donacita \ unuo: ~/' per metro -, nombro ~anta la grandon de
oni buson ne ~asz; ~i, eu ne ekzistas ia sufero de j angulo. ~0 1 Elmontro de sento. penso per la
la larmaj vojoj7 (duktoj). tœr aüskultumi , sondi. 6 j fizionomio au sinteno: malgoja ~o kusis sur sia
Æ^ Fari la necesajn pridemandojn k enketojn, por ke ! frunto -, ta okuloj akeeptis ~on de prudentoz\ ~o
afero povu esti jugata : la jugistoj bone ~u , k , se | malmola k severa7\ ~o de do/oro sur la vizago7. 2
montrigos, ke la atestanto estas malvera [ ] x; | Elmontro de sentoj au pensoj per paroloj: ~o de
jugan aferon de homoj nekonataj mi ~adisx ; j sentoj en E. p; la de ciuj opinioj estas libera;
(analoge) ~i akuziton. Rilata al ~oj: ~a \ bonvo/ u akeepti la ~on de miaj dankoj. 3 Dir-
rigardoz, komitato, metodo. ^O. Intelekta peno, ! maniero : la <' estu timata» estas uzita tutc
laboro farita por trovi ian scion , veron, sekreton, | bone7: en via frazo ni povas tute bone anstataüigi
por studi demandon: de iu pri io\ ~oj pri ta j la substrekitan ~on per 4 A Skriba elmontro
faüno de la Silenta Oceano ( Pacifiko)7: por fremda \ de matematikaj grandoj a ü rilatoj. ~ado. Kutima
koro ne ekzistas ~o7\ farado de ~oj super la i au daüra ^o: la aütoro de E. deziris, ke la ~ado de
funkeiado de la stomakoz; revuo de la arkeologiaj j pensoj estit en gi a!menait fiel maUonga, kiel en la
~oj ; Centro de ~oj k dokumentado. ~ado 1 j lingvo hebrea7. ~plena. Klare ~anta senton a ü

~a afero, popolo; la ~ctj kongresoj.
(e)~ajO. Io, kio rilatas al ~o 2 aü karakterizas
~on. ~ano. Aprobanto de ~o 2. ^igi 1 Fari ion
~a. 2 Fari iun ~isto. ^ismo 1 A Lingva apartajo
de ~o: tiu forma jam de tre longe uzata farigis
~ismo7. 2 Penado disvastigi la uzadon de ~o: la
interna ideo de la ~ismo ; « Deklaracio pri la
esenco de ~ismo» z. ~isto. Persono, kiu uzadas
~on: ~isto-batalanto7 : idea ~istoz\ la ~ista
mondo7. ^istaro. Tuto de la ^istoj. ^isteco. La

monumentoj, por publika promenado.
esplor/i ( tr) 1 Trairante pririgardi, por

malkovri nekonatan aü eltrovi kasitan aferon :
i
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penson : ~plena rigardo, mangesto7. mis^O. j «râf’ aktuala
Malgusta, maltaüga ~o. ne~ebla. Tia, ke oni ne
povas gin ~i: ne~ebla doloro. serwa. Montranta
nenian ~on: scn~a vizago. fak~0. ~o propra al iu
fako, tekniko ktp. nom^o A Subst-a epiteto,
prezentanta la propran nomon de la suplementa j ekzistanta. 2 Jura eco, socia funkcio: en mia ~eco
vorto: la nuna tendenco estas clam itominativigi la \ de urbestro mi deklaras vin edzoligitaj. ~ejoz =
nom^ojn. ! restejo, restadejo. ^igi. Fari, ke iu au io ~u: tin

est/i (ntr) 1 Verbo esprimanta la ekziston: mi j parolo ~igis grandan tunudton; en Jerusalem mi
pensas, do mi ~as; Dio diris: ~u lumoz ; la homo I ~igos mian nomonx ; mi ~igas sin regino de ciuj
konsideru tion, kio li ~as, rilate al tio, kio ~as; sen j miaj diinojz; la farinto k ~iginto de la terox; tio
regalo ne ~as halo7: la rego demandis Un: Cu ~as | ~igos , ke li bankrotos. væ naski , kaü zi , krei,
ia vorto de la Eternulo? K Jeremia diris: ~asx. 2 j produkti , okazigi. starigi. ~igantO A Générante 1.
Verbo uzata por akcenti la realecon de io abstrakta: j ^igi. Igi ~anta : kaj ~igis granda disputo inter
~is silento en kampoj7 ; kio ~as al vi ?7 ; ~is j ilix. tr okazi. ~inta 1 Jam ne plu ~anta, iama: sia
vespero, k ~is mateno, unu logox; ~is la unua fojo, | ~inta sinjorino ; ~intaj amikoj plej kruele rnalpac-
ke ministro paroladas en E.; ~as la horo, kiam la j as7, «3* eksi. 2 A Preterits: participe) aktiva, pasiva
infanoj iras dormi ; ~as tempo, ke mi enlitigu. —jen . 3 Verbo esprimanta la fakton, ke iu au io
trovigas en iu loko au situacio: ~/ en urbo, sur la
kamparo ; neniu ~/5z (en tiu loko); homo], pri kiuj songosimila malaperinta ~inteeoz. BS5 paseo. 3 A
ni ne scias, de kie ili ~asx ; la tutan tempon , kiun ni Preterito. ssr pasinteco. ^onta 1 Ankoraü ne
~is kun ili ; (f) ~i en dubo, en embaraso. 4 Verbo ~anta : en la ~onta tempo7 ; liaj ~ontaj boge-

patrojz; E., la ~onta lingvo de la tuta mondoz; vivi
de ~ontaj enspezoj7. 2 A Futura: la tempo ~onta
akceptas la finigon os7, ^ontajo. lo, kio okazos:
mi anonças antaüe la ~ontajonx. /^onteco 1 La
tempo, kiun ni konseias kiel venontan: la plej
proksima ~ont.eco7 ; li esploradis la ~onteconx

nuna , hodiaüa. 2 A Prezenca.~anteco 1 La tempo, kiun ni konseias nek kiel
pasintan, nek kiel venontan, sed kiel ~antan inter
amba ü . 2 A Prezenco. ns* nuno , nuntempo.~ebleco. Ebleco, ke io ~as. ~ecoz 1 Ecaro de io

milita7, ^inteco 1 La tempo, kiun ni konseias kiel
pasintan: en la ~inteco, ofte okazis, ke 2 La
tulo de la antaüaj travivajoj: la sola postsigno de

uzata kun adv. au prop., por esprimi impreson, kiun
oni sentas: aie ~as vanne, sed hejnte plej carme7 ;
~as al mi agrable revidi vin ; ~as al mi bone ,
komforte lie ci ; kiel ~as al vi? ( I kiel vi fartas?; 2
en kia stato vi ~as?); ~is al li , kvazaü io kusus sur
lia brusto7.5 Verbo uzata por kunigi la predikativon
kun la subjekto: riceco ~as frato de fiereco ; pri ( provis gin diveni); vi parolis ec por la malproksim
havo najbara oni ~as malavara7. RIM. La esprimo
tio estas, ofte mallongige skribata t,e., e,stas ordinare
uzata adv-e, samsignife kiel nome 2: la simpla e-
isteco, t.c. la simpla lernado k uzado de E. , neniun
devigas aligi a/ ia idea7 ; la akuzativo montras
direktvn, t .e. niovadon al ia loko7 ; por la hodiaüa
tago mi ricevis duohlan pagon, t.e. dek frankojn7 ;
por esprimi direklon ni aldonas la finajon n, t .e. la
finajon, kiu signas la akuzativon.6 Verbo uzata por
enkonduki participait adj-on: dum via servante ~is | apud~anta!7 ; ce~i en kunveno ; ( tr ) ce~i
faranta tion k alion, tiu ma!aperisx ; alproksimigis I kunvenon. B5r partopreni. al~o (ark.), ce~0. La
la tempo, kiam li ~is farigonta submajstro7 ; kiam | fakto, ke iu al~as; stato de ce~anto: peti permeson
Boaz ~is manginta , li iris por kusigix ; kiam via ! skribi ce via aI~o linieton al mia edzino7; klarigila
domo ~/.v konstruata , mia domo ^is jam longe j aferon en l ies al~o7 ; en ce~o amata, en for~
konstruita7: km la projekto de la ingenieroj tiu ci j insultata7 ; en la ce^o de iu7.ce^antaro. La tuto
fervojo ~as konstruata en la daüro de du jaroj, sed | de tiuj, kiu j ce~as. Cie~a. Kapabla ~i en ciu loko
mi pensas, ke gi ~os konstruata pli ol tri jarojn7. | samtempe: Dio ~as cie~a spirito ; (f ) la cie~a
~o. La plej generala ideo de io, kio ^as: nenia ~o j bildo de la amata. ek~i. Komenci esti. erw(ad)0.
sen rilatoj; la ~o k la ne~o; la dramo, kies celo j La fakto, ke iu estas en io: la dogmo pri la reala
~as montri al la virto gian propran ~on7. ^ado 1 j en~ado. for^i. Ne ~i en la loko, kie io okazas: se
Ekzistado, stato de tio, kio ~as. 2 Ce~o: vidi vin en ; formas la suno, suficas la luno7 ; mi formas tri
Geneva, kie via ~ado povus ~/ tre grava7 ; dum 5 j semajnojn ; la tieaj gemastroj for~isz ; kie ~as
1/ 2 jaroj de mia ~ado en universitato7. ^ad ï. I Ludoviko? Formas! ; for~anlo ciam ~as mal-
Da ü re aü ripete ^ i : mi preskaü nenie ~adis7 | prava7 ; li indignis , ke formas juslecox. for~(ad)o.
(vizite). ~ajO 1 Cio ajn, kio iel ekzistas: ciu viva ! Stato de for~anto: lia for~o estis tre rimarkita; mia
~ajo7: ciela ~ajo7 : tute ne videhlaj por la homa j vertigo antaü la mono, antaü tiu for~o de dio, kiu
okulo, svebis malgrandaj ~ajoj7 ; velkos la tuta j ~osmiafor~ofordccio; onijugosHinenfor~oL.
r^ajaro de la cielox. 2 Io vivanta, persono: en la j klin^ado. Stato de tiuj, kiuj ~as kune. *5“

daüro de mia tuta vivo mi neniarn vidis tiel carman, j kompanio, societo. mal^i (ntr ) For~i, dum oni
altirantan ~ajon! z ; la ~ajoj, kiujn si amis, ~isjam \ devus ce~i : mi esperas, ke ciu \ era esperantisto ne
ekster la mondo7 ; gi certc ~os malfermita ankaü al j multos en tiuj ci nomaroj 7 . mal^O. Manko:
tia mizera ~ajo, kie! mi7 . ~anta 1 Ekzistanta nun. j mal~u de rimedoj devigis nin interrompt la eldon-

~ontecox. 2 La ~onta sorto: tiu , kiu havas duhojn
pri la certa ~onteco de nia afero7 ; ne ekzistas
sanktuloj sen ~iritcco, nek krimuloj sen ~onteco;
kiam mi rigardas mian infanon, kiam mi pensas pri
gia ~ontecoz; saga k scio estas la garantiafo de via
~ontecox ; pensoj pri trankvila ~ontecoa. 3 A
Futuro. '''Ulo. ~a]o 2. a!~i (ark.), apud^i, ce/vi.
~i en tiu loko, kie io okazas: inviti iun al~i alla
prezentado7 ; kian gojon a!portas vortoj de amiko
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adonz\ la mal^o de mia presita aprobo sur la verko
ja tute ne signifas, ke ( ,..]z. ne~0. La fakto, ke iu
aü io ne ~as, ne ekzistas: la ne~o de Dio\ kontraü
ne~o ne helpas protesto7. spiritce^O. Kapablo
reagi tuj plej oportune: la juna oficisto ricevis sufice
da spiritce^o, porflustri: «Tio estas veto!»7-.

est/o = estono.
establ4! (tr) Fondi k arangi organizon, por ke gi

povu funkcii k da ü ri : ~i firmon*, negoconB,
butikon. install , loki , starigi. ~(aj)o. Ago ~i k
tio, kion oni -̂ is: eu vi min akeeptos en vian ~on
kiel kudristinon?7. cr entrepreno, firmo, institucio,
instituto.

ester/o ® Kemia kombinajo (ofte bonodora),
konsistanta el acido organika aü neorganika, en kiu
la joniganta hidrogenatomo estas anstataüita de
hidrokarbona (alkila aü alia) grupo, ekz. dietilsulfato
(C2H5)2S04, butilacetato (C4H9)-0-CO-CH3: ~igi
alkoholon. cs* lipido. ^3ZO. Enzimo, katalizanta la
hidrolizon de ~o: kolin^azo (Vd kolino). police)

® O Polimero, ordinare heteropolimero, ricevita el
la kondensado de glikoloj aü similaj polialkoholoj:
la poli~oj estas fonto de multaj plastoj, teksajfibroj
k tre malmolaj vernisoj. trans~igi ® Reakciigi
^on kun alkoholo au acido, tiel ke la originala
alkoholo (resp. acido) de la ~o estas anstataüita de
la nova alkoholo (resp. acido).

Ester/o. Virina nomo, i.a. H de la edzino de
Ahasveroso: la rego ekamis ~on pli ol ciujn
edzinojnx.

estetik/o 1 Tiu parto de la filozofio, kiu temas
pri la belo en la naturo k en la artoj. 2 Konfonneco
al la reguloj pri beleco: E. estas plena je hannonio k
~oz. *v1a. Konforma al la sento de la belo: ~<7
spek^aklo', bone deklam.ite , kun ~a sento! 7 .
'vlsto. Specialisto pri ~o / . ~ulo. Homo, kiu
dedicas tutan sian atenton al ~o 2.

estez/o ÿ Sensiveco. ~ometro. Aparato por
mezuri la haütan sensivecon. hiper~o. Hipersensiv-
eco.hipcwo. Hiposensiveco. serwigi If Anestezi.

estiel. Partikulo, iufoje uzata por eviti la
konfuzon inter la kompara k la identiga sencoj de
kiel, k signifanta: «en la esteco de, en la rolo de»,
«havanta efektive la karakteron de» ks: li faris tiun
decidon ~ prezidanto.

estim/i (tr) Havi altan opinion pri ies morala k
spirita valoro, aü pri ties faroj: oni tre salas la
talenton de la jurnalisto N., sed oui ne ~as lin , car
li estas nehonesta homoB; kiu observas inslruon, tiu
estas ~atax\ ( E )~ata Sinjoroz; (gentila formulo
komence de letero); allé la meriton, la oferojnz,
la verkojn de iu. ew honori. konsideri. ~0. Sento,
opinio de ~anto: ~o de iu al iu; lia merito altiris al
li la ~on de la kompetentuloj; bona ~o valoras pli
ol argento k orox\ perdi la ~on por si memL\ Kun
profunda ~oz (leterfina formulo). ~inda. Merit -
anta ~on. mal̂ i. Havi malaltan opinion pri ies
morala aü spirita valoro, aü pri ies faroj: sagon k
instruon la malpiuloj mal~asx\ mal~i perfidulon8;
kiam si vidis , ke la rego saltas k dancas , si
ekmal~is lin en sia korox; tiele diras la Eternulo al
la mal~ata animox\ li prenis kun si ankaü la

mal^atan kalendulon7. mal̂ O. Sento, opinio de
mal~anto: por tia homo, por tiaj procedoj oni
povas havi nur profundan maison. mal~inda.
Meritanta mal~on: mal^inda kanajlo, pamfleto.
merrwo. ~o de k por si mem. fcr memrespekto.

esting/i ( tr) 1 Cesigi bruladon: ~/ fajron ,
brûlegon\ ili volas mian karbonx; mi tion ek -
bruligis tiel , ke oni ne povas ~ix. 2 Cesigi lumad-
on: lumon, kandelorv, estis jam luma tago, kiam
Marta ~is la lamponz\ meâon senfajrigantan li ne
~osx. 3 (f) Cesigi k kvietigi la ardon aü eksciton:

soifon, dezirotr, granda akvo ne povas ~i laamonx; rigarda duone ~itaz\ (analoge) pekon
pardono ~asz\ kiu suldojn ~as, tiu ricecon ating-asz\ ~/ ies vivon, tutan genton. CSP sufoki. forvisi. 4
O ® Miksi (kalkon) kun akvo: per aldono de akvo
al CaO oni ~as gin gis Ca( OH )2; ~ita (SIN. velka),
ne~ita (SIN . vigla) kalko. 5 Cesigi funkciadon.
~(ad)o. Ago de ~anto: malpermesate plu babili
post la de la lampoj; ^ado de lafajreroj. ~igi.
Igi ~ita : 1 eniri en Gehenon, kie la fajro ne
~igasN; 2 donu al ni el via oleo, car niaj lampoj
~igasu ; ties lumilo ~igos meze de mallumox\ la
roza brilo ~igis sur la maroz ; 3 ekflamis mia
kolero k ne ~igosx\ lia memkonfido ~igis8; ciu-
tage ~ jgas niidte da homaj vivojz\ ganta voco,
rigardo', ~igis lia tuta familio. morti , pasi, velki ,
elvaporigi , forigi, forvisigi, neniigi. ~ÎIo 1 Konus-
forma i îo, por ~i kandelon. 2 Aparato, spruciganta
speciaian substancon, por ~i komencigantajn fajrojn.
ne~ebla. Tia, ke oni ne povas gin ~i: la ne~ebla
fajro N; vivo militege pli garantiita k ne~eblaz.
blOV~i. ~i per blovo: blov~i kandelon. fajita.
Servanta por ~i fajron: li elveturis kun la fajr^a
tuboz. fajr~isto. Ano de apaila brigado, kies rolo
estas ~i la incendiojn. cr fajrobrigado. voc^o.
Malapero de la voca funkcio; parezo de la vockordoj.

estivaci/o Arangigo de la flor|wtoj, precipe
de la petaloj, en burgono. vernacio, petalarango.

eston8o. Ano de la cefa gento de ( E)^io.
(E)^io, /̂ ujo. Regno ce la Balta Maro (Talino,
24°46’E, 59°26’N).

-estr/. I - Suf. signifanta tiun , kiu efektive
direktas, funkciigas la aferon, montritan de la rad.:
sip~oz, ofic~o, hotel^o, guberni~oz, urb~o,
vilagr^o7 , regn~o z, imperi~oz ktp; milit^oz,
centra7, labor^o.
Il- Samsignifa memstare uzata morfemo: ^O. Tiu,
kiu estas ce la supera k unua rango k posedas
efektivan ordonpovon : la ~oj de la Filistoj
preterpasisx\ vi estos la ~o super lzraelx\ mi
restas ci tie laü la ordono de mia ~o z ; ne
malsatas7-. RIM. La diferenco inter estr k cef estas
tia, ke la unua insistas pri la ideo de efektiva
ordonpovo, dum la dua elmontras precipe la
altrangecon inter pluraj similaj. ~i (tr) Esti ~o,
régi: ~i fi ymon; en sia hejmo karbistoz. tS"

direkti. gvidi , komandi , mastri. ~aro tfà Organo,
kun limigita nombro da anoj, elektita de la konsilant-
aro a ü de aparta kunveno de la membraro de ia
organizajo kun plenumaj taskoj: la ~aro de UEA\ la
Cambra lasis a! sia ~aro la zorgon gin kunvoki; la
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de Jinno , de akeia societo. buroo. \ burgeco estas malaltranga); ~industrio, ~komerco,
magistrate , plenumkomifato. -̂a rano. Membro de j ~bieno (industrio ktp de malgranda amplekso).
la ~aro. ^eco. Stato de ~o; ordonpovo de ~o: la I
kadukidejo, km estas sub lia ~eco7: la patro ba/dai) | nomoj de hidrokarbonoj. ~ano. C? Hfi, brulebla
fordonos al h la ~econ7. ~igi. Fari, ke iu ~u: mi | gaso, uzata en la kunpremiloj de tre malalt-
r^igis vin super la tuta Egipta landox\ kial do vi | temperaturaj laboratoriaj frostujoj. ^analo. CH3-~igas vin super la komunumo? x. ~ino. Virino, kiu j CHO, aldehido, incita likvo kun, kiam tre diluita,
~as: la ~ino de la kudrejo7. Sub~o. Persono, kiu ; odoro de porno; grava kemia krudmaterialo. SIN.

| acetaldehido. ^anolo. CH3-CH2-OH, la ordinara
j alkoholo en alkoholaj trinkajoj; grava brulajo,
; industria solvanto k kruda materialo. ~anata
| acido. CH 3-COOH, la acido de vinagro. SIN. acet-

estragon/o 4f Sp. de artemizio ( Artemisia | ata acido. ~anata anhidrido (CH3-C0)70 grava
dracii /icitlits ) el Europe k Azio, piurjara aroma j reakeianto k antaüanto de celuloza acetato (rajono).
herbo gis 1 m alta, kun glataj, lancetformaj. sen- 1,2-~andiolo. Glikolo / . ~ano!atO ® Metal-
petiolaj folioj k kun malgrandaj verdaj kapituloj; kombinajo de ~anolo. ~eno. CH7=CH0, senkolora,
gardene kn11ivata pur spicajo (ekz. por spici nesaturita, facile polimerigebla gaso, kiun oni
vinagron) k l'armaciajoj.

©et/ ® Pref.» montranta dukarborian cenon en la

helpas la ~on . vz? adjunkto , asistanto , vie. —
vikario.

estrad1o = podio: cirkaitkradita ~o7*.
estradiol/o = oestradiolo.

j ricevas per distilado de karbo au per ago de H2S04
j sur alkoholon : ~eno estas vegatafa hormono,
\ rolanta i.a. en la maturigo de fruktoj. ^oksio. Unu-
; valenta radiko C,HsO- k la responda anjono C7H50.
; R IM . etoksi estas pref-e uzata por nomi substancojn,

estragono : a) tigo; b) enhavantajn la grupon CJ I^O-: ~oksi^anolo. CH3-
f o l i o ; c ) parto de i CH7-0-CHy-CH.,-OH, solvanto de nitrocelulozo,
infloresko ; c) kapitulo . vernisoj. farboj , puriganto por forigi grasojn k

vaksojn. poiî^eno. mola, travidebla plasto, el kiu
j oni faras sakojn, skatolojn , ktp. ^ilo. La radiko
! CIL-CIL- de -ano: ~ita acetato, CH3C0-0-CH2-
I CH ?. ^ileno 1 Duvalenta radikalo -CH2CH2-.

estuar/o » Larga elfluejo de rivero, en kiu ce j 2 (evi ) = eteno. ^ilismo = alkoholismo. ~ino.
tajdaj maroj la tajdo fluas k refluas ; la akvo en la ; HC=CM, brulema. eksplodema gaso, uzata en salmoj

, kun oksigeno, por veldi au tranci metalojn, k kiel
esafod/o. Podio , sur kiu oni ekzekutas | antaüanto de vinila klorido. SIN. acetileno.

kondamnitojn.
esolzi/o 4* G. ( Eschscho/ zia el papavacoj) de \ responda al longae.

unu , du - k plur- jaraj herboj kun grandaj floroj i etag/o 1 J|La tuto de la êambroj au ejoj de
longpedunklaj, flavaj au orangaj, 4-petalaj, k kun | domo, kiuj kusas sur unu sama nivelo: stuparo, kiu
longformaj, maldikaj kapsuloj multasemaj: 12 sp-oj j kondukis al la pli alta ~o7\ gesinjoroj, kiuj logis en
el U Nord-Ameriko. kelkaj pororname kultivataj, ; la dua ~o7\ (analoge ) logio de initia ~ol

(balkono). RIM. La maniero kalkuli la ~ojn ne estas
© -et/. I - Suf . esprimanta la malplej altan 1 la sama por ciuj popoloj: iu j inkluzivas la ter~on

gradon de grandeco au intenseco, plej ofte kun j (do nomatan unua), aliaj ekskluzivas gin. 2 © Baza
specialigo de la radikvorta ideo (K&* eg ) : dom~o, i kronostratigrafia unuo. malsupera al serio, k difinita
itrbrvo. traiuVl~o, plugil^o, glob^o: en nia lando \ per tipa tavolaro; ~o respondas al la kronologia
sin ne trovas montoj . sed nnr nwnt^oj7 : lag~o. i unuo, ago. 3 4* Vegetajara zono, d i fi n i ta per
brn~o. pek ~o ; donac~oj subtenas amikeconz; | altitudo k/aü temperaturo; monteta. monta , subalpa.
ridr^i ne estas iotn ridi , seel esprimi gojon per nuraj j alpa ~o. 4 Stupo 5. <̂ igi. Arangi laü ~oj: urbo
movoj de oknloj k de lipoj ; strump~oj, smtr^o: j ~igita sur la monteto. bel~Oz, cef^O. La ~o
donnai7 , kri^i. fal^i: bel~a, varm~a7\ si metis | super la inter~o, la plej luksa en la malnovaj domoj
la bufojn en la k laran akvon. kiu tuj rirevis ! ( en U k C Eü ropo = la unua ~o). inter ô. Malalt-
verd~an koloronz ; konon rompedtan li ne I plafona ~o inter la ter~o k la cef~o. subA/O. Laromposx. RIM . et estas ofte uzata kun karesa senco J pli maisupra ~o de konstruajo sub la ~o rigardata
anst. cj, nj: patr~o, patrin~oz; rnan~o7. i kiel la unua au cefa; spéciale, ~o parle au tute sub
II - Samsignifa memstare uzata morfemo: 1 | ternivelo. kel^o, subter^O. Tiu ~o, kiu estas au
Malgranda, malintensa: gronda nuho, ~a p/uvo7: | tute au nurduone sub la ternivelo. ter^o. La ~oje
la plej ~aj detaloj. 2 - diminutival la vortoj ~aj7. I la nivelo de la strato. tri~a. Havanta tri ~ojn
3 ( pp intervalo) Duondute malpli granda ol i ( inkluzivc, au ne. de la ter~o).
minora au perfekta. ^igjz. Fari ~a. ^ulo. Mal-
granda persono (ofte kun fm nuanco): miaj ~uloj j bretoj, fiksitaj unu super alia, k ordinare pendanta

ce la muro.
III - Pref. signifanta ~econ de la kategorio de aferoj. | etalon/o 1 Precize difinita modelo. servanta kiel
al kiu apartenas la rad . : ~hurgo ( homo, kies i baza konvencia mezurilo por c i u j samspecaj

B.

estas saleta.

eta. La oka grafemo de la greka alfabeto ( H, T|),

i .a. la Kalifornia ( fe*

. cuHfornicd).

etager/o. Mebleto, konsistanta el kelke da

( malgrandaj infanoj).
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i tempon : la nemezurebla maro ~igis antaii li7 ; la
j grenkampoj ~igas gis la horizonto; Pireneoj ~igas
j inter Francio k Hispanio; tin perioclo ~igas de 1884
i gis 1900. 4 (f ) Disvastigi ciudirekten: la sciigo
| ~igis rapide ; la interesoj, la konkurcnco nun ^igas

j al la tuta rnondo. dis^i. Disigante ~i : dis~i la
I gamhojn ; dis~i la grandajn plumojn de la flugiloj7 ;
| la neverteco disais siajn nigrajn flugilojn ; (f ) la
| vento discus la bonodoron dc flora}1. el~i. 1 Plej
: longe ^i. 2 Eligante ~i: el~i la langon7. bat^i.
i Batante ~i : bat~i foliojn de oroz. tir~i. Tirante ~i :
| tir~i drawn.

Eteokl/o qb Mita heroo, filo de Edipo.
mortiginto tie sia frato Poliniko.

eter/o 1 Klara cielo. libera spaco super la
nuboj. 2 V Senpeza elasta substanco, kiun ont,

!au la arkaika hipotezo pri ondopropago. supozis
penetranta la universon k funkcianta kiel substrato
por elektromagnetaj ondoj. lumo ktp. 3 (K) (kn )
Kombinajo, en kiu oksigenatorno estas ligita kun du
karbonatomoj, R-O-R (ckz. metiletil~o, CI-L-O-
C2H _5); se ne estas speciala indiko. ~o signifas la

j precipan reprezentanton de ci tiu klaso de substanc-
j oj, nome la dietil^on, konata ancstezajo, C,Hs-0-
' C > HV 4 Petrola ~o. Vd petrolo. ~a 1 Malpeza,

: delikata, tel supertera, kiei la plej alla cielo: ~a
j poezio, mieno; ~aj amoj. 2 Rilata al ~o 3. ^ismo
i 1 Nenormala stato, estigita de la uzado de ~o 3. 2
| Y Toksigo per ^o, enspirila au trinkita. tio~o (K)
! Organika sulfido. tra~az. Troviganta en la ~o 1.
I etern/a 1 Havanta nek komencigon nek
| finigon : Epikuro hipotezis pri r^aj atomoj ; lau
| Spinozo, materia estas same ^a, kiel spirito. 2

j Havonta nenian finigon : gui la an felicon, vivon
i (en Paradizo); la ~a dormo (morto) ; (analoge) la
| Urbo (Romo); la regiono de la ~aj nego j; for

dc mi. vi malbenitaj, en la fajronl*. 3 Tie!
longa, au ripetata, ke oni nc antauvidas finon: inter

| Hi komencigis ~a milita7 ; jnri al iu ~an dankotr, la
triangulo (du viroj k unu virino, au inverse) ; tiuj

r̂ aj disputetoj; la homo de rido7. ~e. En ~a
| maniero: 2 ne estis antaii mi kreita ajo krom la ~aj:
' mi ~e starasK (pp la pordo de infero); 3 nek gojo

nek malgojo daliras ~e7 ; en la daüro de miljaroj Hi
\ ~e balaiadis inter si7 ; cu ~e mangados la
! glavo? x; ekzistas mullaj vojoj , par ~e paroladi en
| gazetoj pri nia afero7 ; por ~c (por ciam; — ciam.
| RIM.); fidimla estos via Homo antaii vi, via trono

j estos fortigita por ~(ec)o 1 Daurado sen
! komenco k fino: Tempo k ( E )~eco, alforgitaj al si
: reeiproke en la daüro de unu momento7- (morto);

r^ eco estas unu el la plej generale rekonataj
i atributoj He la dioj. 2 Senfina daüro: por sperto k
\ 1erno ne suficas ~oz; rapidu. vi ne havas ~econ
| por decidigi!. ^igi 1 Fari ion neforgesebla: ~igi
: sian nomonR, ies virtojn. 2 Fari ion tro longe daüra:
! ne ~igu la diskutadon , vian malamon. ( E)~u!o.
! Vorto uzata en L. B. por reprezenfi nomon de la
! hebrea dio Javeo: Dio la ~ulo, kiu marsis en la
i gardeno Hum la malvarmeto de ta tago7'.

etik1o. Scienco pri la moralo: bedaurindc la
i tekniko progresas pli rapide , ol la prediki

objektoj. n^ normo 4. 2 £ La fiksita kvanto de
nobla metalo, al kiu estas egaligita la unuo de
metala monsistemo: or~o. argent^o.

etapsO 1 Haltloko de marsanta trupo, de
ciklokonkurantoj ks, kie oni antaüarangis ripozejon,

ordinare por la nokto: (f) tio estis nova ~o en lia
kariero. 2 Distanco inter du tiaj haltlokoj: vojagi
per factlaj ~oj, per iongcgaj ~oj; venki en la dua

de la rondveturo. 3 W Zono malantaü la fronto:
komandanto de ~o. stadio.

etat/o. Oficiala tabelo, montranta, je difinita
dato, la detalan elnombradon de ciuj elementoj de
kompleksajo: finança ~o de entrepreno ; ~o de la
elspezoj de komunumo , de la oficistaro de
ministerio; de la vunditoj k mortigitoj en la
regimento\ ~o de la salajroj en ta privata industrio;
~o de la ccestantaj studentoj , de la sipanoj ;
forstrekita el la ~o (fordungita, eksigita ks). vsr
bugeto , listo , kiomo. ekster^a. Ekstra, ne
enkalkulita en la koncerna ~o. bien~o. Katastro.

etend/i (tr) 1 Fari ion rektolinia: ruband-
onB, draton7, risorton; vi.tran tubon al fadeno en
flamo; la membrojn7 (por ripozo); tro mallonga
estos la lito, por sin ~/ x; ili tie povosciis ~i siajn
piedojn (krurojn ) konforme al la litkovrilo7

(moderigi sin). 2 Direkti (membron) ien, farante gin
rektolinia : la brakojn al la cielo7 ; per forta mono
k ~ita brakox ; (analoge) li trovis makzelon de
azeno, ~is sian manon k prenis gin x ; Uza ~is sian
manon al la kesto de Dio k ekkaptis ginx ; la knabino
~is al Hi ambaii manojn7; mi ne ~u mian manon
kontraü sanktoleitonx (por lin mortigi); ~i la kapon
tra la fenestro , ~ante la kapon super sian snltron7.
3 Malvolvi ciudirekten, kovrante pli ampleksan
spacon: ~i tolafon sur snuro por gin sekigi ;
flagojnz; tendonz, kurtenon , mante Ion7- ; ~i fum-
nubon antaii la fronto; ~i tapison sur tablo( n ) ,
tapeton sur muro( n ) ; reton7, velon B; li ~is siajn
batalionojn sur la kampo; ~/' pajlon sur la tero; ~i
la flugilojn ; (f) la maro kusis ~ita antaii la juna
knabino7. Kg* sterni. 4 Piiiongigi au pliampleksigi
metalon, malplidikigante gin : oron per niartel-
ado, per fadenigilo. cw dilati. 5 (f ) Disvastigi
ciudirekten: oni devas ~/ la regu/on aI ciuj similaj
okazoj ; ~i sian programon ; .~ j sian povon , la
limojn de sia regado. 6 A a) (pp punktoj en vektora
spaco) Generi per linearaj kombinajoj. b) ( pp
punktoj en alï na spaco) Generi per afinaj kombin-
ajoj. ~a. Rilata al ~(ad )o: ~a muskolo; strec~a
diagramo. 1 Ago de ~anto: de la brakoj
supren. 2 Mezuro de ~ado: gisrornpa ~o de draw ;
limo de ~o. /^ado. Ago longe au ripete ~i : ~ado
de la flugiloj dum la svebo. ~ajo. lo ~ita: ~ajo da
akvo, da kampoj , da sablo. -̂ ebla. Povanta esti
~ata: kupro estas ~ehla metalo. ^igi 1 Malvolvigi
laü la longo: risorto, ondo ~igas; arharo, kiu ~igis
gis la bordo de la maro7 ; sur ambaii bordoj ~igis
seninterrompa vico da dometoj^. KS-' kusi , sternigi. 2
Malvolvigi ciudirekten: la brancoj ~igis cirkau la
tuta frontono7 ; longa ombro ~igis sur la plufonon7 ;
nebulo ~igis super la valo; dolca parfumo ~igis tra
la aero, es* disvastigi. 3 Oku pi vastan spacon au

i
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neùtrale-homan moralon, scndogman ~onz\ ilia
literatim) haras tiun saman ~on, kiel la niaz.~a 1
Koncernanta ~on: ~aj principoj. 2 Morale bona:
r^afaro. '•visto. Specialisto pri ^o.

etiked/o 1 Karteto fiksita sur objekto, por
montri la enhavon, prezon , destinon, adreson ktp.
SIN. etiketo 3. ns* slipo. 2 ® Malgranda
molekulo, plej ofte radioaktiva, kolora aü fluoreska,
ligita al proleino, nuklea acido ktp, por ebligi la
detekton de tiuj lastaj dum biokemia eksperimento.

et îket3o 1 Ceremoniaro ce kortego: la
malpermesas. ke oui demanda la regon. 2 Reguloj
de la eksteraj manieroj en mondumo: ciuj severe
ohservis la cetablan ~onz. formata , rito ,
gentileco. 3 Etikedo. ~a. Laü la I aü 2. (tr)
Fiksi ~on 3 sur ion: ~/ la varojn estas devige en iuj
landoj.

etim/o A Vorto, de kiu alia vorto devenas: la ~o
de «cevalo » estas la franca «cheval » , tin de
« cheval » estas la latina «cabal!us» k tin de
«caballus» estas nekonata gaula vorto. ~olog7o.
Specialisto pri ~ologio. ~ologi2o 1 Scienco pri la
origino de la vortoj. 2 La historic» de vorto ekde gia
~o gis gia nuna formo k signifo. ~ologia. Rilata
al ~ologio: ~ologia vortaro; ~ologia figura (per
kiu ntr verbo ricevas objekton , konsistantan el
samradika subst., ekz. «vivi mizeran vivon», «juri
grandan juron» ks).

etiol/a /k) (pp plantoj) Blankiginta pro manko
de sunlumo: oni mangas la ~ajn petiolojn de
folicelerio k ~ajn sosojn de asparago ; ~igi
endiviojn , Bruselajn cikoriojn.

etiolog70 f Specialisto pri ~io. ~i10 Y Studo
pri la kaüzoj de la malsanoj. ^ia f Rilata al la ~io.

etiop80. Ano de la cefa gento de (E)^io.
(E)~io, ~ujo. Regno en E Afriko (Adis -Abebo)
38°42’E. 9°02'N ). «er Abisenio.

etlinger/o 41 G. ( Etlingéra el zingibracoj), tre
parenca al amomo, de c. 60 sp-oj de plurjaraj herboj
el Hindio k Malajzio, i.a. la alta ~o (E. elatior ), 1-
3 m alla , kultivata en ciuj tropikaj landoj por
spektinda, roza k blanka infloresko, kun grandaj,
petalecaj brakteoj, el kio devenas la populara nomo
de la planto, «porcelana rozo».

etmoid/o V (os ethmoidale ) Nepara k meza osto
de la homa kranio, inter fruntosto k sfenoido; gi
formas la skeleton de la plej granda parto de la
nazkavajoj; ties kribrila lameno, situanta ce la bazo
de la kranio, tralasas la olfaktajn nervojn.

etn/o. Homgrupo, konscia pri siaj diferencoj kun
aliaj homgrupoj laü kriterioj, kiuj povas esti tre
diversaj (leritorio, lingvo, religio k aliaj kulturaj
tradicioj). tsr gento, nacio. Koncernanta la
~ojn: ~a purigado (eüfemismo, signifanta forpelon
a ü murdadon de ali~anoj por atribui teritorion al
unu ~o). genocido. ~ismo. Politika tendenco,
kiu subtenas la rajtojn de la ~oj; gi povas esti
liberiga (defendo de la subpremataj ~oj) aü reakcia
(strebo, ke iu ~o regu sur difinita teritorio ).
~ologo. Specialisto pri ~io. ~ologioz. Anîrop-
ologio socia k kultura, plenumata per studado de la
faktoj k dokumentoj, kolektitaj de etnografio.

Etn/o. Vulkano en Sicilio (15°E, 37°45'N).
etnograf7o. Specialisto pri ~io. ~ografi2o.

Priskriba studado de la diversaj homgrupoj: ~aj
esploroj. 1®“ etno.

etoksio ® Vd et! ©.
etologi/oz Â' Scienco pri: 1 (ark.) la deveno de

la moroj k de la moralo; 2 (ark.) la karakteroj; 3 la
konduto de la animaloj en ilia natura vivmedio.

etos/o. Spirita atmosfero de iu medio, loko ktp:
la amikeca ~o de kulturcentro.

etrioskop/o ï£ Termometro metita en konkava
spegulo, servanta por mezuri spacoradiadon.

Etruri/o = Etruskio.
etrusk/o X Ano de gento, probable el Malgrand-

azio, kiu venis okupi parton de C Italio, norde de
Tibero. ^a. Rilata al la ~oj: la ~a lingvo estas
ankoraü ne decifrita. (E)^io, ^ujo. Regiono
okupita de la ~oj, t.e. proks. la nuna Toskanio
( ll °E, 43°N ).

etud/oz. Ekzerco en la jenaj fakoj: 1 f Verko,
kreita por ekzercoj: ~oj de Sopeno. 2 if Pentrajo
aü desegno, rapide farita por ekzerco, provo, studo,
sen zorgo pri detaloj. 3 4 Speco de sakproblemo,
en kiu la celo povas esti ne nepre gajno, sed nulo, la
movonombro ne estas preskribita k la solvon
atingas ne nepre mato, sed plejofte évidente
venkonta figurdispozicio.

etuv/o f ...0, Speciala forno, diversmaniere
uzata: por sekigi diversajn substancojn, por des-
infekti aü sterilizi, por teni mikrobajn kulturojn en
konstanla temperaturo ktp. ( tr) Efiki sur ion per
~o: ~/ kirurgiajn instrumenfojn.

etuz/o «4 G* (Aethusa el apiacoj) de nur unu sp.
( A . cynapium), unu - a ü dujara herbo kun kava,
laülonge stria tigo, kun glataj, fajne plume dividaj
foiioj k kun malgrandaj, blankaj floroj; venena trud-
herbo el Eüropo, U Azio k N Afriko. SIN. malgranda
cikuto. iar cikuto. konio.

eu/. Pref. indikanta : 1 If Bonan, normalan staton
aü funkcion; 2 ÿ Verecon, malsajnecon, tipecon: b
r^ spongo estas spongulo, kies elasta korneca
skeleto estas uzata por lavado; ~bakterioj.

Eübe/o. Grekia insulo (24°E, 38°35’N): la ~a
markolo.

eüdajmonism/o Etika tendenco, vidanta la
celon de la socia organizo en la homa bonfarto.

eüdiometr/oz ® Aparato por la analizo k
sintezo de gasoj. ~ioz. Metodo de la analizo per M).

Eüdoks/o. Vira nomo.
eüfemlsm/oz © Stilfiguro, konsistanta en la

uzo de nepreciza dirmaniero, por mildigi la krud-
econ de la gusta vorto; la celo de ~o estas aü
respekti tradiciajn tabuojn (ekz. «necesejo» anst.
«fekejo», «kusi» anst. «koiti», «malaperis, forpasis»
anst. «mortis» ks), aü prezenti sociajn fiajojn sub
akceptebla aspekto (ekz. « liberalismo» anst.
« kapitalismo», « redukto de laborfortoj» anst.
« maldungo de salajruloj», «etna purigado» anst.
«genocido» ks). — litoto.

eüfoni/o. Belsoneco de la parolo.
eüforbi/o 41 G. ( Euphorbia el ~acoj) de plantoj— unu-, du- k plur-jaraj herboj k arbustetoj, kelkaj

r îO
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euglen/o b G. (Euglena) de dolcakvaj
unuflagelaj protozooj, iuj kun,aliaj sen klorofilo.

eükalipt/o ^ G. (Eucalyptus el mirtacoj) de
rapide kreskantaj arboj k arbustoj kun dikaj, ledecaj,
integraj, arôme odoraj, daüraj folioj laüage plur-
formaj, k kun malgrandaj,generale blankaj au flavaj
floroj, junstadie unuope kovritaj de operkulo el kun-
igintaj sepaloj; pli ol 600 sp-oj, preskaü ciuj el
Aüstralio k Tasmanio,multaj kultivataj por farmacio
au ornamo, aü forstumataj por paperpasto.

eükariot/o $ Ano de ~oj. ^oj. Domanio
( Eukaryoia aü Eukarya ) de vivuloj, kies celo(j)
enhavas unu aü plurajn nukleojn k kompleksajn
organetojn, i.a. plastidojn k/aü mitokondriojn:
fungoj, plantoj, animaloj estas ~oj. SIN. nukleuloj

prokariotoj. ^a. Rilata al ~oj: ~a DNA, celo,
vivulo.

eükaristi20 («dankesprima ofero») ij* 1 La plej
grava kristana rito, plenumata per pano k vino, laü
la lasta mango de Jesuo. 2 Dua centra parto de la
meso kun ofertorio, konsekro k komunio:
liturgio; prego (prefacio k kanono). 3 Komuni-
igo, komunio l : la sekvantan dimancon estis la
unua de la konfirmitojz. 4 La konsekritaj pano k
vino, BW komunio. ~a.Rilata al ~o.

Eüklid/o. Greka matematikisto (3a je a.K.).
(e)~a. De aü pri ^o: À ~a, ne~a geometrio;

sp-oj kaktosimilaj — plejparte monoikaj, kelkaj
dioikaj, ciuj kun blanka, abunda laktosuko;
kosmopolita g. de c. 2 000 sp-oj, multaj ornamaj,
kultivataj i.a. por okulfrape koloraj brakteoj. ~acoj.
Fam. (Euphorbiaceae) de c. 8 100 sp-oj el 313 g-oj,
i.a. ~o, aleürito, heveo, krotono, merkurialo, ricino.
ipek~0. Sp. de ~o ( E. ipecacuanhae ) el E Usono,
plurjara,pasintece ùzata same kiel ipeko 2.

1) eüforbio (segildenta ~o, Euphorbia serrata):
a) tigo; b) folio; c) brakteo; c) infloresko; d) floro ;
e) kapsulo (laülarge sekeita); f) semo. C.

2) eükalipto ( Eucalyptus globosus): a) tigo; b)
folio; c) butono; c) detalo de butono. d) floro; e)
sekcajo de floro; f) frukto. Be (a-c) k Ba (d-f).

spaco.
Eüme/O c§) La fidela porkisto en «Odiseado».
Eümenid/oj O Eüfemisma nomo de la Erinioj:

jam la ~oj returne kuras nan al la Tartaroz. usf

furio.

eûfor î/o If Sento de bonfarto, jen reala (ce re-
sanigo ktp), jen iluzia (fina periodo de iuj malsanoj,
influo de stuporigaj drogoj). ~a. Rilata al ^o.

eüfauzi/o b G. (Euphausia ) de krustacoj kun
nagkruroj. ~uloj. Ordo (Euphausiacea ) de
malakostrakoj kun lumorganoj; grava nutrajo por
balenoj k haringoj. væ krilo.

EÜfrat/oz. Rivero de Mezopotamio, fluanta en la
Persan Golfon (47°28’E, 31°08’N). ua» Tigrisa.

eüfrazi/o 4/> G. (Euphrasia el skrofulariacoj) de
malgrandaj, staraj, unujaraj, duonparazitaj herboj
kun kontraüe duopaj folioj k kun blankaj, flavaj,
bluetaj aü violetaj floroj; c. 170 sp-oj el la ekster-
tropikaj regionoj de Eüropo.Azio, Afriko k Ameriko.

Eûfrozin/o OUnu el la tri Gracioj.
Eügen/o. Vira nomo.
eùgeni/o G. ( Eugenia el mirtacoj) de

daürafoliaj arboj k arbustoj kun kontraüe duopaj,
generale ledecaj k brilaj folioj k kun fruktoj (beroj),
mangeblaj ce iuj sp-oj, 1-2-semaj; tropika, precipe
Amerika g. de pli ol 550 sp-oj,i.a.: Brazila (E.
dombeyi, sin. E. brasiliensis),kun floroj en grapoloj
k kun mangeblaj beroj iom cerizsimilaj, globaj,
blankaj, skarlate rugaj aü nigretaj; hejma en S
Brazilo, kultivata en la tropikaj landoj. SIN.
grumisamo. unuflora ( E. unifiera ), el tropika
Ameriko, kun ovoidaj beroj c. 2,5cm diametraj, de j
flavaj gis rugaj, okulfrape 8-sulkaj, mangataj krudaj
aü uzataj por konfitajoj k jeleoj. n®* pitango 2.

k pitang-̂ o. Pitango 1.
eugenik/o. Scienco pri la plej bonaj kondicoj de

l reproduktado ce la homoj. ~ismo. Sociala teorio,
bazita sur la ~o: la ~ismo de Platono. ^isto. |
Partiano de ~ismo. I

eümetrop/a f (PP okulo) Tia, ke, estante en
neakomodo, la lumradioj, venantaj de malproksime,
konvergas guste sur la retinon. ^eco. Stato de sana
normala okulo. hipermetropa, miopa.

eÜnuk2o. Kastrita viro, servanta kiel gardisto de
haremo, kiel oficisto en regnaj aferoj de Bizanca aü
orientaj kortegoj, aü kiel kantisto: estas ~oj, kiuj
estis ~igitaj de homoj, k estas ~oj, kiuj ~igis sinN;
la ~oj de la papa horistaro.

eüpatori/o *11* G. (Eupatorium el asteracoj) de
plantoj — unu- k plur -jaraj staraj herboj k
tufarbustoj—kun korimboj el malgrandaj, cilindro-
formaj tubetfloraj kapituloj; c. 45 sp-oj el Eüropo,
Azio k E Usono, i.a. la kanaba ~0 ( E. cannabi-
nunï). isr ajapano.

eüpepsi/o If Normala digestado. nsr dispepsio.
eüpne/o f Facila spirado. csr dispneo.

eür/o. Komuna monunuo, kreita en 1999 por 12
regnoj de Eüropa Unio.

Eürazi/o. Tuto de Azio k Eüropo.
Eürîdic/o 1 Nimfo, edzino de Orfeo. 2 }

Protagonisto en pluraj operoj:Orfeo k ~o.
Euripid/o. La tria el la grandaj tragediistoj

helenaj (c. 480-406).
eüripterigi/o y G. (Eurypterigius el fissaüroj)

de maraj fissimilaj saüroj, kiuj vivis dum frua
jurasio. SIN. iktiosaüro.

eüritm/o f Régula pulso.
© EÜrop/o. La plej malgranda el la kvin partoj

de la mondo, okeidente de Azio k norde de Afriko.



Eü ropo 306 eviti

~a. De, pri ~o. ~ano. Loganto de ~o. ^anigi. |
Bduki al ~aj moroj, a! —a civilizacio. Centr-~a.
Rilala al la ceniro de ~o. hind^a. Vd hindo.
Nord-^a. Rilata al la nordo de ~o (Skandinavio |
k.a.). Okcident-^a. Rilata al la okcidento de
Orient-~a. Ri lara al la oriento de ~o. Sud-~a. j
Rilata al la tri sudaj duoninsuloj de ~o. tut~a. I
Rilata al la tuta ^o: Konstanta tut~a Tribunalo7.

© Eürop/o O Amatino de Zeüso, kiu sin for-
portis, transformiginle en taüron.

eüropi/o (K) 1 Elemento, Eu, atomnumero 63,
atommaso 151.96, lantanido: ~a klorido. EuCL:

~istoj! z. 2 Predikanto de la Jesua ~o : faru la
laboron de ~isio.

evangeliz/i (tr) Prediki la Jesuan evangelion al
persono, lando ks : la ~ado de la negroj , de la
laboristaj k varlaloj.

evaporit/o © Petro, estiginta en salaj lagoj au
lagunoj sekve de intensa vaporigo k precipitigo:
gipso , anhidrito, halito, karnalito, siIvino estas ~oj.

Evelin/oz. Virina nomo.

~o. >

;

Evemer/o. Helena historiisto (4a je a.K.).
~ismo, Teorio, lau kiu la dioj estas homoj diigitaj
postmoite.event80. Difinita, sufice grava okazajo:
ec romano aperis pri ~o tia (’ \ printcmpo
~oplena!^.

eventual1a. Povanta okazi, dépende de necertaj
(E)~io. ~a. Rilata al ~oj: la fingvo estas la j cirkonstancoj: la ~aj profitai de la afero. es*

pipi antikva en Eüropo. ( E )^io. Lando. dividita j kontingcnca.~e. Dépende de necertaj cirkonstancoj.
inter Hispanio (S-~io) k Franeio ( N-~io), ciuflanke \ ^a{o. ïo ~a : par ke ia malagrabla ~afo ne kaüzu

snbitan konfuzon en nia afero7. nsr hazardo. ~eco.
Karaktero de io ~a: la ~eco de la estonteco, de iaj

j fonetikcij legoj.
eütanazi/o j f 1 (ark .) Trankvila k sendolora j Everest/o. Pie j alta pinto de Himalajo k delà

mono, natura au ne. 2 Metodo havigi al nekuracebla | fera giobo (86°55’È, 27°58’N ).
persono kiel eble pfej trankvilan k sendoloran evident 1 a. Tiel kiara k senduba, ke gi ne
morion au per uzo de medikamentoj au per cesigo bezonas pruvon: la vero ne estas ciam ~a parla
de kuracado. 3 ~ismo. ~a. Estiganta ~on : menso ; ~a eraro; par boni inteligenta gi estas
substance. (tr) Fa ri al iu ~on. ^ismo. Opinio, j mi havas ~an benon de Dio7 ; rilato ~a perla

figuro 2Z. certa, okulfrapa, senduba. ~e. En ~a
eütekt/o (K) Miksajo de substancoj, kiu, lau i maniero: li estis tre malsanu\ ~e , vi ne kapablm

difinita proporcio de la konsistajoj, prezentas j hidi violation, ~ajO. lo ~a. ~eco. Klareco, kiun
konstantan fandtemperaturon (~a temperature) k j prezentas la vero al la menso, estigante certecon:h
saman konsiston en fazo likva kiel en fazo solida : la i ~eco de la geometriaj demonstracioj. ~igi. Fari, ke
~o , konsistan/ a cl miksajo de natria klorido k j io estu al iu: ~igi sian érudition, malsagecon.
glacio. havas fandpunkton de 0° F (-1.7 ,77 °C ). n®1 ; evikei/i ( tr) £*£ Senigi je la posedo de bonafi.de

akirita have.

.t~aj kombinajoj. 2 Tre maiofta metalo.
EÜ rot/o. Rivero de Sparto.
e üsk/o. Ano de gento, loganta precipe en

de U Pireneoj (2°U. 43°N ). j
Eüstaki/o. Vira nomo. tubo de ~o, tubo

V ADda tubo.

lau kiu estu lege permesate ~i.

azeoiropo.
Eüterp/o G) Muzo de ta muziko.
eütrof/a -0 (pp akva medio) Enhavanta multe da i

nutraj mineraloj ( i.a. fosfatoj k nitratoj), kio estigas j
tre fortan biologian produktadon k ricecon je morta j
organika materio. ^igo. Plitïcigo de akva medio je j
nutraj mineraloj, kio estigas troan multobligon de j
akvejaj plantoj. i .a. algoj, k malricigon je oksigeno. j

Ev/oz, Evax 2 La unua virino : k Adamo !
ekkonis ~on , sian edzinon7-.

evaku/i ( tr) 1 A» Malokupi lokon: ~i landon , j
fortikajon. Iwspitalon ;; la malamiko ~is la konker- j
itan teritorion. 2 Trudi al logantoj foriron et sia
logloko: la sicgoto j ~/.v la maljunuiojn k malsanul- \
ojn ; pro minaco de ruinigo, oui ~is la luprenantojn; j
~itaj personoj. ~(ad)o. Ago de .~anto: ~ado de la \
vilaganoj cl la vilago.

evange!i1o ^1 Ciu el la anlikvaj rakontoj pri la |
vivo, agoj k instruoj de Jesuo: estas kvar kanonaj ;

oj k kelkaj aliaj apokrifaj: la Uni Mateo, lau i
Marko , laü Luko. laü Jo/iano. ow sinoptika. —r̂ libro. 2 La tie transdonitaj instruoj de Jesuo: mi j
senpage predikis al vi la ~on de D/oN. 3 (f) Instruo j
pri iu doktrino. prezenlata kiel nediskutebla veto. '

1 Entenata en la ~oj: tio estas variaz. 2 i
Konforma al la ~o de Jesuo : ~a morale); (f ) ~a i
lono. rigardo. 3 Protestanta: pregejo. ~isto 1 j
A ütoro de ~o: mi ponts bâti la busojn al la kvar j

evipan/o f Injektebla anestezilo.
evit/i (tr) 1 ( iun) Peni ne renkonti: arson ~u,

bopatrinon ne incitaz; ploranton ni ~asz ; ~i babil-
ulojn B; mi ne pavas vidi lin; li estis malestimm
k ~ata de homoj7. 2 ( ion) Peni ne fari, ne uzi: ^eraron: estas tre dezirinde, ke ni ne ~u malfacilajn
tradiikoinz; pli facile estas ~/ malbonon, ol
korcktiz\ kiu akvon ~as , droni ne timasz\ inter-
konsento. ke la novaj vortoj devas esti ~atajz\ km
da senbezonaj plendoj pavas esti ~itaj! z.ti
eskapi. 3 Sukcesi ne esti trafita de io: ~i frapon,
dangeron, perdait7' , morton7 ; ankoraü neniu ~islû
sorton7: si kuris meze de ta strata, si ~adis nun h
radojn k cevalajn hufojn kum lerteco7. es* /M|.
forkuri, sin ( for )savi. ~0. Ago ~i : timo antaü h
Elernulo kondukas al ~o de malbonox. ^adft
Kutima konduto de tiu, kiu volas ~i ion: ~ado à
kritikoj estas konfeso de malforto. ~ebla. Tia, lt
oni povas gin ~i: tiu elspezo estis ~ebla per iomii
lerto; ~ebla pekox. ^ema. Penanta ~i la malfacî
ajojn : ^ema respondo ; li ~eme respondisk
demandajn7. «tar malpreciza , singarda.^enda.TE
ke oni devas gin ~i : ~enda ekskomunikito. Mfli
Fari, ke iu povu ~i ion : kredeble li ~igis al*
multajn erarojn ; instruo de sagulo estas fontoi
vivo, par ~igi la -retojn de la mortox. malM;
Kontraustari, kontra ü iri , spiti : kurage mal~ii

:

'V
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dangeron. fronti. ne~ebla. Tia, ke oni ne povas j sp-oj, kun okulfrape koloraj, kapsulceaj fruktoj.
gin ~i: ne^ebla malbono1. honwulo. Mizantropo. j venenaj, ege laksigaj, k kun semoj unuope kovritaj

evolu2i (ntr) 1 lompostiome disvolvigi; régulé k I de orange ruga arilo: 177 sp-oj e) Eüropo, Azio,

laünature kreskadi aliforrnigante: E. ~as laü natuva | Afriko, N Ameriko k Australio, pluraj pororname
k rekta vojo7. — ~ipovo. 2 Pasi tra diversaj iom- | kultivataj, i .a. : Amerika ~o ( E. americanus), el
postiomaj sangoj: kun la tempo, lia karaktero ~adis ! Usono; Eüropa ~o ( E . europaeus), el Europe k U
gis ekstrema mildeco. ~(ad)o 1 lompostioma laü- | Azio; Japania ~o ( E. japonicus ), el Japanio k
natura disvolvigo k aliformigo: de la bestoj, I Koreio.
plantoj, lingvoj; la teorio de la ~ado; la ~ado de | Ezekiel/o = Jehezkel.
la lingvo farigos per la senrompa vojo de j ezofag10 V ( oesophagus ) Tubo. kondukanta ia
neologismoj k arhaismojz. 2 lompostioma sangigo: nutrajon de la gorgo gis la stomako. â bulo, ~a
la de la lingvaj teorioj, de la milita j metodoj. tr.?f globo Y Ce la anksiaj paeientoj okaze de nervozigo
procezo. — ~helpo, ~lando. ~igi. Gvidi a! k j au de zorgemo, sensajo de kvazaua bulo, kin
nova stato. ~igo. Ago ~igi ; I Klopodo plibonigi | supren- k malsupren-igas, sensajo de loka blokajo,
la situacion de ekonomie malricaj ~landoj. ^ismo ! mildigita de glutado. ~a. Rilata al ~o. 's/ ito t
$ 0 Scienca teorio. laü kiu la specioj originas el ! Inflamo de la ~o. ~OSkopo, Instrumente por
praformoj per ~ado. EST darvinismo, lamarkismo . j espiori !a ~on. nsr encloskopo.^oskopio. Esplor-
transformismo, mutaviismo. ~istO. Partiano de ado k ekzamenado per ~oskopo.
~ismo. sub̂ inta. Tia, ke gia ~o esfis ial malfru- ezok/o b G . ( Esox ) de rabfisoj, kies dorsa
iginta: la tropikaj subvintaj zonojp sub^inta lando. nagilo staras tuj antau la vosto; vivas en nesala akvo

evolucî30. Evoluo: sekve de nia toleremo ni por en Eü ropo. Azio k N Ameriko. ^edoj. Familio
kelkaj vortoj havos dum kelka tempo formojn ( Esocidae ) de salmonoformaj fisoj, al kiu apartcnas
duoblajn,ekz. «~o» k «evoluo»7. j i .a. ~o. mar̂ O. G. (Sphyraena) de maraj, tropikaj

evolut/o A (pp kurbo) Alia kurbo, kies tangantoj I au subtropikaj rabfisoj aspektantaj kiel ~o.
estas ortantoj al la unua kurbo. ^ evolvento. Ezop/oz. Mita helena fablisto (6a je a.K .), tre

evolvent/o A ( pp kurbo) Alia kurbo, kies sagaca, sed misforma: ec en la plej mizera kriplajo
ortantoj estas tangantoj al la unua kurbo. »3f* evoluto. de ~o povas brili granda animo1. '̂ a . Rilata al

evonim/o ^ G. ( Evonymus el celastracoj) de ~o: Sago (fablaro de Kalocajo).
arbustoj kun kontraüe duopaj folioj pinte elipsaj aü j Ezra H Hebrea pastro, aü toro de unu el la Bibliaj
lancetformaj, glaîaj, ofte ledecaj, vintrodaüraj ce iuj I libroj.

Evonimo (Eüropa ~o, Evo-
nymus europaeus): a) tigo ;
b) folio ; c ) pedunklo ; c)
frukto (kapsulo). M.

evoluto, evolvento.

ezoko. SPILLMANN, 1961.
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fabel/o 1 Distra rakonto, precipe destinita al

II - La sepa grafemo de la E-a alfabeto, «zata i.a.: A. | infanoj, pri fiktivaj aventuroj de herooj kun super-
(maj.) kiel : 1 J* nomo de la kvara tono de la C- | naturaj kapabloj: la ~oj estas la moderna formo de
majora gamo (349 Hz ; absolut -solfega fa ): F ! la antikvaj mitoj; la ~oj de Perrault , de Grimm, de
bemola, diesa; F -kleo ; 2 mil de Fundamento; 3 j Andersen ; li povosciis rakonti tiom multe da ~oj k
simb. de ® fiuoro. farado, Farenhejto; 4 signo j historioj, ke estis plezure lin aüskulti7; la «Vintra
de formo: F-truoj (sontruoj de la violono); B. ] ( F )~o» ( komedio de Sekspiro). ns* fablo, legendo,
(min.) kiel mil de figure; C. (min. kursive) } kiel folkloro. 2 (f) Nekredebla, mensoga rakonto au

aserto: eu vi ne hontas? Maljiina homo k kredanta
infanajn ~ojn! z ; rigardu min , aüskiillu min, k
konvinkigu, ke mi ne estas ~o! z ; ~o de maljunaj
virinoj7 ; mi diras, ke tio estas ~oj par enlufigi7 ; ne
rakontu al mi ~on!. usr blago. 1 Apartenanta al
~o: ~aj vortojz, tempo] ; estajo. 2 Ekster-

ture ne légitima) de vicio. 2 ^ Sp. de vicio (Vicia ordinara , nekredebla : ~a riceco. es* mirakla,
faha el ~acoj) origina el SU Azio, unujara herbo,
kun 0,3-1,2 m alta, stara, kava, kvarangula tigo. kun
grandaj, plume kunmetaj folioj 2-6-folieraj, kun 2-
5-opaj, blankaj floroj purpurmakulaj, kun largaj
plursemaj gusoj k kun grandaj, plate renformaj sem-
oj unue molaj k verdaj, poste brunaj k malmolaj,
kiuj estas mangataj kiel legomo k el kiuj oni faras
farunon. 3 La semo de ~o 2. 4 (analoge)
Semo similaspekla al ~o 3, renfornia, de iuj ~acoj,
precipe de fazeolo, au de aliaj plantoj: kafaj ~ oj7;
kakao^o, soj~o, tonka ~o. Ignaca ~0. Semo de
la Ignaca strikno. Kalabara ^o. Semo de U-Afrika fine: la ~oj de Fedro, de Lafonteno ; Ezopo instruis
venena ~aco, Physostigma venenosum. ~acoj 4 ! per sia] ~oj cie la popolojn K ; pri F naivaj
Fam. (Fabaceae , sin. Leguminosac ) de dukotiledon- ! sqfojK ; malsattdon la ~oj ne nutros7-. use apologo,
aj plantoj— herboj, arbustetoj, arbustoj k arboj—, j alegorio , parabolo. ~a. Apartenanta al la regiono
kies floro havas 5 - petaIan korolon, ncregulan ; de la ^oj: beslo, estajo ; ~t/ tempo ; ( f)
(escepte de mimozoideoj), iom papiliforman ce la (fabele) facila lingvoz. (ntr) Rakonti , verki
~oideoj, k kies frukto estas plursema guso; c. 18000 ~ojn: secl ~z nur par ~/' sa/ nas senvaioracaK.
sp -oj el 642 g-oj, i .a. vicio, genislo, medikago, pizo, ^aro. Libroforma kolekto de ~oj. ~isto. Verkisto
trifolio. SIN. leguminozoj. — alo, kareno, standardo. de ~oj: Krilov estas la rusa ~isto.
nodeto. ^ajo Y Mangajo preparita el ~oj; mal- Fabrici/o. Vira nomo.
vastasence la Egipta nacia mangajo el ~oj 2: ~ajo fabrlk/o. Ejo, en kiu oni produktas pogrande
kun oleo k citrono , en sezamoleo. ~ismo If | komercajojn : ~o de drapo , suoj , ludiloj,
Malsano karaklerizata de hemoliza iktero kun j medikamentoj ; metalurgia, ilmasina ~c> ; gas~o,
anemio k hemoglobinurio, de febro k de digestaj suker~o. — marko, ~laboristo. ~a. Rilata al ~o:
perturboj; gin kaüzas substanco, entenata en la floro la ~a elfarado de tin pigmento estas pli malmultt-
k frukto de ~o 2, se tiun englutas au enspiras iuj kosta, ol la natura akirado. ~i (tr) Produkti en M):
dispoziciataj individuoj. kakacwo. Kakao / . ~i ilojn, masinojn. kanonojn, alumetojn, butonojn,

strumpojn; (f) mi valus scii la efektivan k memstar-
| an opinion de ciuj E-isloj, k ne tiun arte ~itan

i.- ! opinion7, rar elfari. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as: lâ
b I procéda] de ~ado estas ofte sckretaj. ^ajO. lo

| ~ita. ~anto. Posedanto au direktoro de M>.
j amas^ado. ~ado de objekto en tre granda
: kvanto, por malaltigi gian koston. antaü~adO.
j Amas~ado de la elementoj tie tutajo (ekz. domo),
i tiaj, ke ili povas esti kunmetataj sen plua algustigo
| sur la konstruloko. gas^O. ~o, kie oni industrie
i produktas brulgason. tabak^O Vd tabako.
I faceO O A Generale ebena parto de la surfa»

fabo. 1 ) sovaga (C). 2) kultivata (VA) , a) tigo; b) j de objekto. limigita de geometria figuro: ~ode$-
folio (kvarfoliera ) ; c ) floro : c) frukto (guso) ; d ) | valvo, de martela, de amboso.*SP flanko, surfaco.î

A a) Ebena parto de la surfaco de solido. b) (pfi

f. I - Konsonanto, senvoca frikativa labialo.

simb. de forte.

'vO. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.
fa Silabo, kiu montras ; 1 en la relativa soIlego

la k varan tonon super la toniko; 2 en la absoluta
solfego la absolutan tonon F.

fab/0 1 # (ark.) Alia nomo ( Faba, nomenkla-

miriga. /v» (ad)i ( ntr) Elpensi, rakonti ~ojn: ciuj
nomis lin Via Sinjora Moslo k ili ridis, kiam li
r^adis. ~ajo. lo tiel malvera , kiel ~o: ~ajoj,
~ajoj!z.~aro. Libroforma kolekto da ~oj. ^ÎStO.
Elpensinto de multaj ~oj. fe^O. Tia -̂o, en kiu
fe(in)o ludas rolon.

Fabi/o. Vira nomo.
Fabian/o. Vira nomo.

fabl/o. Rakonto, plejofte versa, en kiu agas k
parolas bestoj au objektoj, k per kiu oni prezentas
moralinstruon, ordinare formulitan komence aû

Fl

semo.
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generale) Ebena parto de la rando de geometria
figuro kun kodimensio 1 : p-dimcnsia simplekso
posedcis p+\ ~ojn. fcg3 edro, latero. ^eto. Mal-
granda ^o: la ~etoj de brillanto, de kristalo, de la
okuloj de insekto ; artika ~eto de osto. ~eti (tr) Fari~etojn sur: >̂ eti diamantojn. inter~o O Tiu parto
de aparato, kiu konektigas kun kongrua parto de alia
aparato; la loko, au la preskribita maniero, en kiu du
partoj de kompleksa sistemo interkonektigas : maniero: frazoj mal~e kompreneblaj7; mal^e
inter^o par flankaparato ; inter~o de mastruma regebla popolo ; mal^ e spiriz; fiereco k zorgo
sistemo, programo, procedure). C5T fasado, junto. mal~e batalis en si7. mal~(aj)o. lo mal~a:
bloko. kontaktO~0 o La surfaca areo de j kontraü ciu mal~o ekzistas konsilo7 (rimedo); sur
tuboflango, servanta por hermetigi la lubokunigon. ciu paso ni renkontas en la lingvoj naturaj
martel~0 Vd martelo. grandegajn mal^ajojn z; S . venkis la cefan

faci/o 1 V {facies) La antaüa parto de la kapo, ce mal~afonz. mal^(ec)0. Eco de io mal~a:/an ion
homo k bestoj: !a konsistas el la antaü - kun mal~oz\ kian grandan maliceon prezcnias la
malsupra regiono de la kapo; gia skeleto estas memorado de la sekso de ciu substantival7', sen ia
formita precipe de du neparaj ostoj. la mandiblo k ec plej malgranda mal~eco7. mal~igi. Fari, ke io
la fruntosto, k de kvar paraj , la maksiloj k la j estu mal~a: mi nur malklarigus la aferon k tenure
zigomoj. 2 f Specifa aspekto de la vizago en gin mal~igus7; via irado ne estos mal~igatax.
malsanoj. 3 © La tuto de la trajtoj, kiuj karakterizas fad/o V Fenomeno, konsistanta el sinsekvaj
la petrojn k formaciojn k el kiuj eblas konkiudi pri plimalfortigoj au plifortigoj de a üdebleco en
la cirkonstancoj de ilia estigo: sablopetra, ka/ka , radioriceviloj. — ~kompensilo. fiagra ~o. Tre
mama, transiga ~o ; mara, laga ~o. 4 II Tuto de la mallonge daüranta k rapide intermitanta ~o.
teknikaj k kulturaj apartajoj, kiujn kune havas (ntr) Malfortigi k malaperi pro ~o.
samtempaj kusujoj. ^a. Apartenanta al la ~o: faden/o 1 Maldika, multege pli longa ol dika
arterio, nervo; ~a angulo (formita de du linioj ekde j produktajo el kuntorditaj fibroj, uzata por kudrado,

trikado au teksado: ~oj el silko. kotono, lano, lino ,
facil/a 1 Senpene farebla, plenumebla: rajono ; enkudriligi ~on ; ( f ) ne ira ~o antaü

laboro, tasko, vojoB ; gi ne estas liel ~a, kiel laboro kudrilo7 ; sirigis sur la bobeno7 ( la afero
argilaz; montraj k konsiloj estas ~ajz\ se la cielo j malsukcesis); iras , kien kudrilo gin tiras7 (li
falus al tern, birdokaptado estus afero7’, ~aj devas obéi) ; ( f ) nia savo pendas nur sur ~o
versoj (kiuj sajnas senpene faritaj). 2 Senpene malforla7 ; (0 teni ciujn ~ojn en sia mano (cion
atingebla, pritraktebla : ~a teksto; traduko7 ; ~a direkti). vs filamcnto, fibro, snuro, spini. —4 ~bulo,
lingvo7’, per vorto gentila cio estas ~a7\ por sagulo ~fasko , ~nombrilo. 2 Drato: ora ~oL. 3 ( f )
la sciado estas ~ax; gi estas nekredeble ~a par Sinsekva interligiteco: per la de rememoroj
ellernado7 ; (f ) virino. 3 Apena ü sentebla,
senpene tolerata: ~a dubo, riproco; kun ~a nuanco
de malgajeco en la voco7. 4 Senpene moviganta,

rapide k libere iranta: flugiloj de ventoz;
paso7, mano7 , kruro7 , irado7 ; ( f ) rideto ,
saluto . 5 Sentanta nenian genon, nenian cagrenon:
li sentis sin tiel ~a, ke li povis kviete ekdormeti7 ;
kun koro7. ~e . En ~a maniero: 1 oni ne j filamento. ~igi. Meti en formon de ~o: ~igi
trompas min tiel ~e7 ; ne ~e tradukebla frazo7 ; mi i stupon, lanerojn. vs dratigi , spini. ~iStO.

malvarmumas ; forgesi , pardoni ; fendita j Merceristo. ^montra 2. Tiel eluzita, ke la apartaj
ligno ~c ekbrulas7 ; kritiki estas ~e7 ; kiu iras j ~oj elvidigas. dis^igi. Malkunmeti teksajon ,
trankvile, iras ~e7 ; plej ~e promeso rimigas kun j apartigante la ~ojn . dis~tgi. Malteksigi pro
forgesoz; pli ~c estas vilagon perdi , ol domon ! eluziteco: la kolumo iom dis^igis sur la rando7.
akiriz; 5 estas ja al mi tiel ~e, tiel bone!7’, farigos i sen^a. Sendrata. sur^igi. Meti sur ~on: sur~igi
pli al vi7-. ~eco. Eco de io ~a: de kie venus tia ! perlojn , bidojn. tw tredi. du~a = dudrata. DS3

nekredebla ~eco de lingvo internacia?7. ~igi. duopa, bifilara. barb~o b Kama, flar- aü gustsensa
Fari, ke io estu ~a : 2 ~igi al iu la instruigon, la ~o ambaüflanke de la buso de iuj fisoj. vs ciro.
enveturon en ta landon. la konfeson de kulpo, la fis~0. ~o de diversaj dikoj, uzata por fiskaptado.
adaptigon al nova medio ; 5 rakontu al mi vian hok^o. ~o provizita per hoko(j), por fiskaptado.

malgojon, per tio ci vi eble ~igos vian animon7. es3 métallo. Drato. Of^O. ~o, cirkaüvolvita de ora
malpezigi, sensargigi. ~igo. lo, kio ~igas: kian I drateto, uzata por brodado ks. pens~0. Sinsekvo
grandegan ~igon donas al la lingvo la enmiksigo de la ideoj: kiom da kapoj estis en tiu amasego, tiom
de konscia arto7 ; vi ec tie ci renkontos ankoraü estis da pens^oj, kiuj mistere etendigadis en la
grandegajn ~igojn7. ^igi. Igi ~a: 1 la ^4go de la spaco7. plumbo~o 1 Vertikalilo. 2 Sondilo.
interkomunikado; 3 en kompanio ec morto ~igasz; su~o. Per peco smirita ~o, uzata por sukudrado.
kiam Faraono vidis, ke farigis ~igo{de la plago) x. j vel^O. Fortika ~o, uzata nor volVn/ ir^« « —

mal^a 1 Farebla nur kun granda peno: mal~a
grimpado, akuso, spiradoz; mal~a sipveturado; ciu
komenco estas mal~a7. 2 Atingebla, pritraktebla
nur kun granda peno: ma/~a problemo, demanda7 ;
ne evitu mal~ajn tradukojn7 ; vivon travivi estas
art' malr^a7 ; mal~a situacio. 3 Eltenebla nur pene,
sufere: en mal~a boro ec gros' estas valoroz; tiu
malsalo estos tre mal~ax. mal'-e. En mal~a

la nazbazo al la orelo k al la frunto).

alnagis al si la vizago de la patrino7 ; perdi la ~on
en la parolo7 (cesi kompreni au cesi povi sin
esprimi pro senatento au forgeso pri la sekvo de ia
ideoj); la de rakonto; ciuj fakoj de la scienco
estas ligitaj inter si per nesireblaj ~oj. use ceno.~aro. ~fasko. ^ego. Dika ~o. ms3 kablo, snuro.~etO. Maldika ~o: ~eto el silko, da akvo. ir®3
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fadu/o ^ Portugal» populara solkanto kun gitara j Europo. plej kultivala sp. de ~o. tatara ~0 ( F.
tataricum ), ei Hindio, tre parenca al la ordinara ~o

Faeton/o Q Filo de Suno. falinta ci sia ciela j sed kun blankete au flavete blankaj floroj k kun
veturado pro nesingardemo. (f ^o) 1 z Malpeza ; maiglatsuprajaj, amargustaj fruktoj; malpli kultivata
nekovriia kaleso sen pordetoj. 2 b G. (Phaeton) de j ol la antafia. 2 ^ La fruktoj de ~o /, pli spéciale
birdoj ei la ordo de pelikanoformaj. sternosimiiaj, | de la ordinara ~o. ose poligono.
grandaj kiel mevo, blankaj kun grizenigraj desegn- j fago^o } Blovinstrumento e! la hoboja familio,
ajoj, k kun du tre longaj vosiplumoj; bonegaj Hug- kun duopa anco k klapoj, por la basaj partoj.
antoj, vivantaj en ciuj tropikaj maroj. SIN. tropik- kontra^o. pli basa je unu okto.
birdo. fag/o ,o. Mil de bakteriofago. ~ero. ~a

fag/o G . ( F a g u s el ~aeoj ) de lalfoliaj, partiklo.
monoikaj arboj kun virseksaj arnenfoj globformaj, j faj/oz. Dika silkajo de plej bona kvalito.
longe pedunklaj, pendaj, k kun inseksaj amentoj j fajenc/o 1 Speco de argila tero, el kiu oni faras
malgrandaj, staraj, mai longe pedunklaj, nur 2-3- I ceramikajojn: la ~o hakigas je 800° C. —* grejso.
floraj, formanlaj akenojn po 2-r3 en moldorna porcelano. 2 Materialo, bakita k glazurita, farita el
kupulo malfermiganta per 4 valvoj; c. 10 sp-oj el la tiu tero: komuna. fajna ~o (lau la travidebleco de la
ekstertropika N hemisfero, kelkaj ekonomie gravaj I glazuro). ~ajo. Objekto el ~o. ~ejo 1 Fabrikode
pro ligno multe utiligata. seio medicine uzata k I ~ajoj. 2 Vendejo de ~ajoj.
sernoj, el kiuj oni ckstraktas oleon ; precipaj \ . fajf /i ( tr: melodion ks) 1 Produkti akutajn sonojn
taksonoj: Amerika (F. grandif /ora , sin. F. ante- i muzikajn. blovante tra rondigitaj lipoj k lau kavigita
ricana), el NE Ameriko. Cinia (F. sinensis ) el ! iango: li estis lia sinjoro, ke li ne ~is en sia barn:
Cinio. Japania ( F. crenata , sin. F. japonica ), el f mi ~os aI Hi k kunvenigos ilin x; si ~/.v por sia
Japanio. ordinara (F sy/ vatica ) , el Europuj j lui /ulo ( vokante gin ); li mallaute ek^is la avion de
arbaroj. sango^o. Kf . de la ordinara ~o ! Kal/ias7-. 2 Produkti analogajn sonojn per sia beko:
(«atropunicea» , sin «atropurpurea » ) kun prcskau | ~as merlo. pirolo. 3 Produkti analogajn sonojn per
nigre rugaj folioj pro enhavo de aniociano en la • ilo: ni ~as per ~Hoz; la gardisto ~is: estis brulo1;
cpidermaj celoj. /^acoj. Fam. ( Fagaceae ) de j ~as lokomotivo. sireno ; (analoge) Hi ~is Ira la
dukotiledonaj, monoikaj arboj k trunkarbustoj. kies j fingroj7. 4 Esprimi senton per ~ado: ciu
frukto estas akeno cirkafiita de kupulo; c. 700 sp-oj j preteriranto ~os pri gi k svingos la manonl\
cl 8 g-oj, i .a. kastanco. kverko k notofago. SIN. j (esprimo de malcstimo); ce la vida de la fraulinoiu
kupuliferoj. ~aro, ~ejo. Arbaroel ~oj. ^ofrukto, i ek~is (esprimo de adrniro); (0 mi ~as pri do (mi
'•vonukso. La frukto de ~o. sajn^O. Notofago. tute ne zorgas; u& furzi ). 5 (evi) = sibli. ~0. La tie!

fagocit/o 9 Celo kapabla cirkaui per pseüdo- i cstigita sono. ~ado. Ago de ~anto. ^ilo. Cia
piedoj, enceligi k poste ordinare detrui mikrobojn ! instrumento por produkti tiajn sonojn : ~ilo de
au fremdajn korpojn penetrinlajn en la organismon. | knabo. de lokomotivo. de sireno1; danci ladies
~i $ (tr) (pp celo) Agi kie! ~o. ^ado $ Ago ~i. : ~ilo7- ; alurm^ Ho , lip~ilo, vapor~Ho. — fifro,

fagopir/o 1 4 G. ( Fagopyrum el poligonacoj), fluto. -«-'ilego. Sireno / . pri^i (homon, verkon)
parenca al poiigono 2, de unujaraj, rapide kreskantaj Moke ~i, por malaprobi aktoron, oratoron, filmon
herboj, kun triangulaj au korfonnaj folioj, kun i k.a.. log^ilo. Ilo, per kiu oni imitas la ~ondeiaj
malgrandaj blankaj au rozetaj floroj en fasketoj | bestoj, por ilin allogi k kapti. sak^ilo2.Saksalmo.
spike arigintaj k kun triangulsekcajaj. amelricaj j faji/i (tr) 1 Ebenigi ad glatigi metalon, lignon k.a.,
akenoj uzataj en borna nutrado; 8 sp- oj el Azio k B ; skrapante gian suprajon per ~ilo. use cizeli. 2 (f)
Afriko. i .a.: ordinara (F esculentum), ei CkN \ Delikaligi, perfektigi , detale finpretigi iun verkon:
Azio. unujara herbo kun blankaj au rozetaj floroj k j dum longaj jaroj Z. obstine ~is sian lingvon. s?
kun glatsuprajaj fruktoj uzataj por fari i.a. grizan | poluri. rafini. ^O. Unu tiro de la ~iio. ^ado. Ago
farunon k flokojn ; kvazaü hejma en kelkaj lokoj de j de ~anto. ~a|0. Metalaj deskrapajoj, devenantajde

^ j la ~ado. /^ilo. Stala ilo, kies suprajo estas raspe
I provizita per multaj strietoj au dentetoj, por glatiga
j prilaboro: plata , ronda, duonronda ~ilo\ biretn
\ ( kun trapeza sekeo). triangula ~ilo\ kruda.
! delikata. delikatega ~ilo. tra-̂ i. Tranci per MIO:
j tra~i s t a n g o j n z. krajon îlo. Delikata ~ilo, pw
j pintigi krajonojn. ungo<̂ ilo. Delikatega ~ilo, pw
; doni formon al la ungoj.
I fajn/a 1 Ekstrakvalita, pursubstanca: ~a tolajo,
! marmoro, vino; ~a stono (gemo); oro, argenta
; (entenanta la postulatan proporcion de pura metalo):

1 ) fago (ordinara ~o): a) ligo; b) folio; c) stipulo; (analoge) ~a plado, mangajo. isr delikata, subtilit.
c) virseksa amento: d) maljuna kupulo. M . 2 Prezentanta tre malfacile distingeblajn diferencqjr
2) fagopiro (ordinara ~o): a ) radiko ; b) tigo ; c) de strukturo, kvalito ks : ~a reteto de topograful
folio; c) pedunklo; d) infloresko: e) floro; f ) frukto ' lorno: ~<v, hiper~a strukturo de spektraj linioj; *t \
(akeno). C. i kane / ita disko de gramofono : ~agordo dt\

akompano k plejofte melankoliaj strofoj.

i
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oscilcirkvito. 3 Kapabia distingi tiajn diferencojn : | fan’s brulonz; unu ~ero estas sufica, par eksplodigi
~a orelo de muzikamanto', ~a gusto de cefkuiristo, | pulvonz\ (f ) se ec unu ~ero da espero ie alilokc
de kritikisto. 4 A (pp topologio) Havanla multajn ; bruletas par vi [... ] z; liaj okuloj jetis ~erojn. 2
malfermitajn arojn: topologio T estas pli ol j Sparko. ~eri (ntr) Brili per ~eroj: la brulanta
topologio S , se T enhavas ciujn malfermitajn arojn i pajlamaso ~cris en la vento: tio estas la artrito, kin
de S ; la diskreta topologio estas la plej ^a. ~eco. ' ~eras antau miaj okuloj7,. ~etO. Malgranda, mai-
Eco de io ~a: ~eco de lintolo. ~igi. Fari , ke io ; akra ~o. ~igi. Ekbruligi. ~ilo 1 Ilo, konsistanta ei
estu ~a. SIN. rafini : ~igi metaton perfizikaj, kemiaj ; silikstono k stalpeco, kiujn oni interbatas, por estigi
procedoj; ~igi ies guston. mal~a. Prezentanta tie j ~erojn k tie! ekbruligi tindron, mecon ktp: la ~eroj
malaltan kvaliton, senartan avspekton, vulgaran j ekflugis el la ~ilo [... j7-. B%T alumeto. 2 Skatoleto,
strukturon : p/umdesegnoj tro mal~aj, ec tro krudaj , j kun mekanismo kiu, ce premo de butono, ekbruligas

j benzinan au gasan flameton. ~ujo 1 Parto de forno,
fajr/o 1 Fizika-kemia fenomeno, ce kiu pro vigla ; stovo au kameno, destinita por enteni ia ~on. 2 Ujo,

oksigenigo de ia materialo produktigas lumo k I pelvo por la sama uzo. ^haltlga.Tia, ke gi baras la
varmo: ekbati ~on7 ( per ~ilo) ; fari ~on7\ si \ disvastigon de ^o: ~haltiga materio , pordo.
ekbruligis sur la kameno gajan ~onz\ ne ekzistas ! ~eltenaz, ^imuna (K) O Tia, ke gi povas rezisti
fumo sen ~oz; sen ~o ne bridas ec pajloz\ tro akra j kontraû la efiko de ^o: ~eltenaj kestojz, potoj ;
~o estas sen daüroz\ esti kiel ~o k akvo j ~imuna materialo. ^oloko. ~ejo: el la cindro de
(neakordigeblaj); dishaku gin k metu sur la lignon, j giaj eslingitaj ~olokoj la patraj dioj relevigu! z.
sed ~on ne submetux ; doni ~on al' iu (por ekbruligi ! art~o. Spektaklo, konsistanta en la bruligo de
cigaredon). 2 Materialo konsumiganta de ^o: forno. j art~ajoj. art^ajo. Eksplodajo, arte komponita,
en kiu brûlis ~oz; arbo, kiu ne donas frukton, estas ; destinita krci belajn vidajojn en mallumo. ciei -̂ o.
deluikata k jetata en ~c»/7 N; kiu komencis kuiri, ne j Fuimo. goj^o. Granda ^o, ekbruligita meze de
forkuru de /’ ~oz\ ricitlo kiel proksime bruligas, j placo. kiel signo de popola festo. okul^o. Brilego
malproksime ne varmigas7; j'ali de la pato en la j de pasiaj okuloj: la viro. kies okul~o pénétras en
~on (en ankoraü pli malbonan situacion ); ~o de ! sian koron7-. îendar^o. ~o. bruligata de skoltoj
gojoz. — ~oprenilo. 3 Tia fenomeno, rigardata kiei j meze de la tendaro. ofte loko de komunaj kantoj,
rimedo de delruo: li pasis akvon k ~onz (transvivis | dancoj ktp.
ciajn dangerojn); past tra la ~o por iu (riski cion j Fajroland/o = Fuegio.
por ii ); ( pf ) ludi kun la li rigardis la ~on j *fak/o 1 Aparta dividajo de kesto, tirkesto ks,
(brulegon), kiu ekjlamis en la dornoz\ la greka ^>o j difinita por enteni ajojn, kiujn oni ne volas inter-
(incendia kemiajo, ne estingebla de akvo); venis ~p j miksi : de skribotablo, de sranko\ ~o por
el la cielo k ekstermis ilinx; iu , kiu trairigas sian \ respondotaj korespondafoj: diversa j ~oj por la iloj
fdon tra ~ox (kiel viktimon); la dek ordonof kiujn j de meblofaristo. 2 ( f) Aparta branco de science.
la Eternulo diris el meze de la ~<rx ; nia Dio estas j arto, industrio, komerco ks: literatura , lingva ^o
~o konsumanlaH\ kondamni iun al la ~o (stiparo); | ( en gazero): muziko ne estas mia ~o\ divers~a
dezertigi per k glavoz. 4 Vigla lumo, simila al ; komerco. 3 (f ) Sekcio de organizajo, instituto: ~o
tiu de ~o: la ^oj de diamanto, de ruga vino ; j por perditaj objektojz\ grandmagazena de
bengala (speco de ~ajo); de Sankta Elmo j reklumacioj ; la finança de la ministerio por
(meteologia fenomeno, ka ü zata de atmosfera I edukado. use departemento. 4 = celo 6. 5 = kupeo.
elektro). 5 (f) Granda ardo, ekscito, fervoro: diskuti j ~a. Rilata al iu ~o: laboristo, gazeto, asocio.

kun ~o\ reblovi en iu la ~on de la vengemoz: tio ci ! ^aro. Aro da ~oj. arangitaj en meblon: ~aro de
enblovos ~on en viajn vejnojn, sc nenio alia vin plu I korespondoj en hotelo. rako, bretaro. ^eto fl
entuziasmigasz; versi oleon sur ~onn (eksciti jam ; Malgranda ~o por iitertipoj. /^estro. Estro de iu
tre fortan pasion). BJC flamigi , vervo. ~a 1 | ~o en organizajo. ^uloz. Tiu, kiu sin okupas pri
Konsumata de ~o: la internajo de Tero /consistas el ! aparta teknika ~o : subkomisiono el ~uloj . t5r
~a maso; ~ajn karbojn vi kolektos sur lia kapox. 2 ekspertizisto , kompetenlulo , spertulo. du^a .
Havanta la aspekton, ecojn de ~o: subite aperis ^a \ Havanta du ~ojn. en^igi. Meti en la respondan
caro k ~aj cevaloj k Elija suprenflugis en la | ~on (dokumenlon, akton ktp). mult/^a. Havanta
cielonx; ~aj okulojz; (f ) deziroB. wf * coda , j multajn ^ojn. ESC malsimpla, kompleksa. ne~a.
flama. ^e. En ~a maniero: paroii. ami', j Havanta nenian ~on. sj)ecialajon: ne^a laboristo.
brulaj liaj cirkaü prenojz. ( ntr) Eljeti ~on. | post/^o. Unu el la specialaj kestoj, signilaj per
konsumigi de ~o. /^ajo. Arta ~o, konsistanta el j numéro k instalitaj en postoficejo, de kiu firmoj au
raketoj, petardoj, bengalaj ~oj ks: li acetis raketojn. ! privatuloj venas preni mem siajn korespondajojn :
krakpizojn k plej diversajn ~ajojnz. væ pirotekniko. ‘ p o s t 3 2. lerno~o. Objekto de instrukurso: en
'«eco. Viva ekscitigo. ^ego. Tre granda ~o. O' j unu el la lerno~oj si ne povis partopreni , en la
incendio. /vejo 1 Loko, en kiu ~o brû las : la ; lecionoj de religio7-. stal~0. Ciu el la apartaj lokoj
Eternulo, kies ~ejo estas en Jerusalcmx. ~ej- | en kiuj oni tenas la bovinojn, cevalojn ks en septita
inaüguro. 2 Loko en forgejo, en granda malnova j stalo. studio. Lemo~o. sildo^o ïî Ciu el la 9
cambro, en primitiva kabano, kie la ~o brû las. ! partoj de sildo.

/vero 1 Tre malgranda partelo, eljetita de brulanta j fakir2o C En Hindio, aimozpetanta piulo. vst
korpo au de batita siliko: el la ~ajo restis ~ero, kiu asketo. jogano.

por vere ornami la libron.
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fakocer/o b G. ( Phacochoerus ) de neremacantaj
mamuloj el la ordo de parhufuloj, vivantaj en
Afriko, parencaj al apro, sed kun verukformaj svel-
ajoj en la vizago, k kun du grandaj suprenkurbaj
kaninoj elirantaj ambafiflanke el la buso. SIN. veruk-
apro. US’babiruso.

faks/o V Skribajo au desegno, sendata per ~ilo.
SIN. telekopio. ese faksimilo. (tr) Sendi per ~iio.
SIN . telekopii. ^ilo. Aparato por sendi k ricevi
tekstojn a ü bildojn per normala lelefonlineo,
bitigante presitan au skribitan paperon ce la
sendanto k represante gin ce la ricevanto. SIN .

telekopiilo. telekso, retposto. tele^O = ~o.
faksimil10. Ekzakta reproduktajo de skribo,

desegno. kopio, fotogi ofajo, imitajo.
fakt10. Io, kion oni scias reale ekzistinta a ü

ekzistanta: E. estas ~o, kiwi oni povas sari ait ne ,

sed kiitn oni ne povas neiB; kio estas tute sirnpla,
plej ordinara ~o en la mondo7 ; la belaj grandaj
teorioj estas qfte detruataj dc malbela j etaj ~oj\ oni
devas antaiie ekkoni ciujn ~ojn de la afero ; ne
ekzistas terno sen nazo , nek sen bazo7 ; la
kritiko [...] clam estas saga... post la ~o7. ~a.
Reale ekzistanta: vero (kontraste al deduktita),

potenco, agnosko (kontraste al jura ks). ^e.
Tute konstateble: li ne vents , car. U estas
malsema.

faktîs/o (K) (ark.) Kaücuksirnila maso, akirita per
vuJkanizado de oleoj.

faktitiv/o A Verboformo, prezentanta la agon
kiel trudatan de la subjekto al iu, kin plenumas gin
pro ties efiko: la ~o esprimigas en E. per la suf ig .

faktor2o 1 £ Komerca komisiita agento. 2 as>!

Unu el la kaüzoj de fenomeno aü de rezulto: ~o de
sukceso : la vera ~o de la évolua de E. estas
preskaü ekskluzive ta gazetaro. 3 A a) Multiplikato
k multiplikanto. b) Esprimo, kiu estas ligita al aliaj
per signo de multipliko: malkomponi nombron al
giaj primaj ~oj. —* multipliki . 4 Nombro,
karakterizanta la rilalumon de du samspecaj
grandoj, per kiu unu grando estas multiplikata, por
indiki gian devion de la alia grando: plenig~o,
agor^o. reflekta ~c>, korekta ^o. 5 f Molekulo (ofte
nekonata, sed supozala ), kiu efikas al biologia
procezo: kresko-~oj, ~oj de sanga koagulado ktp.
amplifa 4- La kvociento de elmeta povumo de
elektrontuba amplifilo per gia enmeta povumo,

esprimita en logaritma mezuro. os* de penetro.
~0 de penetro 4F La inverso de amplifa ~o, se la
anoda kurento restas konstanta; simb.: D. ~o de
utiligo D O La rilatumo — plej ofte esprimata en
procentoj — inter la utiligata energio k la tuta
enmeta energio de iu sistemo. ~eca A (pp integreca
ringo) Tia. ke ciu elemento estas esence unika
produkto de nemalkomponeblaj elementoj el la
ringo: ciu cefideala ringo estas ~eca. ago^O
Kvociento de la aga povumo per la sajna povumo;
simb.: X ( lambda ) ; en sinuseca regimo À. - cos (p
(pr. kosinuso fi ). fornwo La kvociento de la
efektiva valoro de fizika grando per gia mezvaloro
dum duonperiodo de perioda procezo, komenciganta
je nulo. resus~0 f Antigeno, ekzistanta en la

eritrocitoj de resuso k de 85% el la homaj sangoj
(sangoj Rh +): resus~o kreas neakordigeblon kun la
sangoj. kiuj gin ne posedas (sangoj Rh ~ ).

faktori/oz. Kontoro de komerca kompanio en
malproksimaj fremdaj landoj aü en kolonio. es-
agentejo.

faktorial/o A La produto de ciuj entjeroj de 1 gis
donita nombro (skribata n\ k elparolata «faktorialo
«»): la ~o de 5 estas 5! = I -2*3-4-5 = 120.

faktot/o. Servist(in)o, kiu zorgas preskaü pri cio,
en la domo, farmodomo ks.

faktur/o. Détala note pri la kvanto k prezo de
venditaj komercajoj aü de mendita laboro: ~o de
libristo, de tubisto. (tr) Enskribi sur ~on: mi ne
~is al vi la horojn de. la helplaboristo, sed ja la
lokajn impostojn.~fakult/Oz 4* Ciu el la bazaj psikaj kapabloj: la
volo. inteligento k sensiveco estis longatempe
rigardataj kiel la tri cefaj ~oj de homo.

fakllltat10 1 Ciu el la cefaj fakoj de
universitato: la ~6> pri filologio. pri homaj sciencoj,
pri natursciencoj, pri jura, pri medicino. 2 Tuto de
la profesoroj en ~o: speciala ~o, konsistanta el
profesoroj. kiuj guvernas ( instruas ) per
korespondado7. ^estro2. Dekano.

fakultativ/a. Nedeviga (pp instrua programero
ks). i®' kontingenca.

fal/i ( ntr) 1 Pro manko de subteno rapide
movigi de supre malsupren: a) pp korpo, kiu mal-
altigas tuta de ia alto: kiam stelo ~as, unu animo
levigas al Dio7 ; se la cielo ~us al tero [...|z; ne
r^as frukto malproksime de 1' arbo7-; ~is el mano,
prenu satano!7 ; ~as pluvo7 , nego7 ; li ~is de
stupetaro, de la tegmento ; ~/ en kaptilon7-, en
kavon7-, foson1; la kato ~is sur siaj piedoj (restis
staranta post la ~o); (analoge) ~as perlo el koliero,
folioj el arbo, haroj el ies kapo, dentoj de infano; (f)
la suno jam ~us7 ; b) pp korpo, kiu malaltigas en
unu el siaj partoj, dum la cetero restas fiksita: last
~i sian robon , la ve /on ; strumpoj ~is sur liajn
kalkanojn ; haroj ~antaj sur la frunton7 ; la kurteno
~asz; lasi ~i la manojn7 (pf : perdi la kuragon); k
rigardo ~is sur florojn k pentrajojn7; (f) suna radio
~is sur min7 ; la nokto ~as ü. 2 Pro perdo delà
ekvilibro, cesi stari sur sia bazo: ~/ genue7, svenez,
en sveno7 ; sur segon7 ; muta, la bêla Sara ~is en
ta brakojn dc la rabeno7 ; ili ~u dorsenx ; multùj
blinduloj ~is super tiu ci stono7 ; ~i al iu sur la
kola7, sur la kolon al iu7 (sin amike jeti al); M ce
ies genuoj; ~i sur iun kun glavox (sin malamikejdi
al ); Saul prenis la glavon k ~is sur ginx ; li ~issè
la radojn de vagonaro7 ; se la arbo ~is, ciu branct»
derompas7 ; ~as statua, domo al ruinoj. ^ sinki.i
Suferi metaforan sangigon: a) per malpliigode »
mezuro: ~as la barometro, la termometro;\i
temperaturo konstante ~as (malpliigas); ~asfej
lumo, la febroz, la prezoj7 ; nova strecigo deIflJ
momente ~inta energio7. b) transirante de pli boni
al pli malbona stato: ~/ en malfeliconz, mizenâ
malesperonz, dangeronz, malfavoron7, timon1,
pekonx, malsanon; ~/ en deklamadon7 ; li ofte 4,

en mediton ; la tuta lando ~is en la manojn de h

i
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malamikoj7*; Hinton ciu atakasz; de malforto,
de malsato; £/W malahen mi ~is!z; ~inta (malvirt-
iginta) virino; lia komedio ~is (malsukcesis). K§

dekadenci , fiaski , malprosperi. c) cesante vivi,
ekzisti: vi ~is, kiel oni ~as de krimalojx; £/<?/ ~is
la herooj! x ; inter popoloj la muroj ~os por ciam7 ;
~is fortikafo. la urboz; la entrepreno, tin teorio, tia
modo ~is ; la ministraro ~is (devis eksigi ); tiuj
fortoj devis ~i sub la malamika potenco de la mal-
kapableco7 ; la romia imperio ~/'.s iom post iom ;
ciuj miaj esperoj ~is ; lia tuta libertinismo ~/.v
antaii la vereco de /’ faktoB; se ni deklinigus de nia
disciplina vojo k lasus ~/ E-on ( ...] z. us* perei ,
malaperi, ruinigi. — abismo. 4 Ricevi ian direkton,
celon (ofte pp malfelicajo): mi zéro7, insulto7 ,
malbono, teruro ~is sur linz; sw/- lian verton ~os
lia krimo7 ; profunda dormo ~is sur lin; A/ pesta
~is sur la landoir, suna radio ~is sur min7 ; la
pliboneco de E. antau Volapük ~as al ciu en la
okulojn7 ; la elekto7, loto ~is sur lin ; sur vin ~as la
sargo, tasko , devo zorgi pri tio ; (analoge ) la
akcento ~as en la hungara lingvo ciam sur la
unuan silubon ; Pasko ci fare ~as en Marton. *3F
akiri, akcepti , bati , frapi , ricevi , trafi. Movo de
iu, io ~anta: 1 a) rajdi sur cevalo oni ne lernas sen
~oz; la ~o de la folio/ ; la libera (de korpo
sub influo de gravito); b) ~o de, la krepusko; ~o
de potencialo ; katoda ~o; 2 ec kvar piedoj de
cevalo gin ne savas de ~oz ; alla muro, kies
estos neat.enditax ; 3 a) fiereco venas antau la ~o7 ;
altigas malvirtuloj, sed virtuloj vidas ilian ~on x;
vestita kiel Eva antau la ~oz ; b) la de Jeriho;
la ~o de siaj esperoj7-. ~ado. Daüranta ~o: dum
la rsjado, li krocis sin al mia brako. ~ajO. Maso
~inta ( tero, folioj, rokpecoj ktp). ~egi. Subite,
forte ~i: li sentas, kvazaü li ~egas en senfinan
malplenonz ; la ^ego de subminita citadelo, de
kamentubo7-. ~ema 1 Ne stabila. 2 <4* 8 De~ema.

*~eti. Preskaü ~i pro mispaso, stumbli: se iu iras
dum la nokto, li ~etasN; en tagmezo ni ~etas kiel
en krepuskox ; fari ~eton. ~igi. Fari, ke iu , io ~u :
1 a) vento ~igas la kastanojn; (f ) ciu nesingarda
vorto, kiun vi ~igis k kiu vtmdis la koron7 ; b) ~igi
la ankron ; kinino rapide ~igas la febron ; 2 unu
hako kverkon ne ~igasz ; timo ~igas en retonx;
**igi sin sur glavonx; 3 a) fi ~igas malvirtulojn en
malbononx; la daüra sekeco ~igis la agrikultiiron
en krizon; multajn si vundis k ~igisx ; b) li ~igas
gian fortikajonx ; E. ~igos la lingvobarojn; 4 la
Eternulo ~igis dormon sur la homonx; por ke vi ne
Mgu anatemon sur la tenduron de lzraelx; À ~igi
perpendiklon sur [...]. cîr renversi , sanceli, delasi ,
pluvigi. ~i!o. Kaüzo de ~o: 1 (p) kasita en la tero
estas lia ~ilox; 2 (0 pentu, por ke la malbonago}
ne estu por vi ~Hox ; li estas kaptilo k ~ilo por la
logantoj de Jerusalemx. est ruina, tenta. al~i.
Atingi ~ante: la aimanta lumo estas refiektata k
refraktata; la loto al~is al la pastro. de~i 1 (pp
fiksiginta korpo) De supre ~ i : de~as dentoj ,
skvamoj; kolekti de~intajn foliojn (petalojn ) de
rozojz. 2 De pli bona al pli malbona ~i: de~i de
siaj esperoj ; lasi de~i siajn prêtendojn z ; la

prospero de la regno rapide de~is ; de~intaj
angeloj, knabinoj. fcf dekadenci , degeneri, devojigi,
degradigi. -4 sitelo. 3 (ark.) Forlasi partion, ribeli
kontraü: kiam ilia prudento ekprotestis, ili devis tute
de~i de cia religioz; Moab de~is de Izrael post la
mono de Ahabx\ la Izraelidoj de~is de la
Eternulox ; revenu, de~intaj infanoj! x. de~0. Ago
de decanta, stato de de^inta: tia urbo ribeladis, k
tumultoj k de~oj estis farataj en gix; kia de~o! z.
de~ajo 1 Pecetoj el materialo, kiuj ce pritaborado
( tornado, rabotado, fajlado ktp) ~as teren ,
senrigarde de tio, eu oni povas ree uzi ilin au ne:
de~ajo de altrancita paperbloko; feraj de^ajoj. 2
Forjetindajo. rubo 4. de^ema 1 Inklina a!
de~o: tiu popolo havas koron de^eman k neobe-emanx. 2 b Période au normale de~anta. SIN.
~ema 2, decidua (pp folioj, dentoj, komoj, flugiloj
ktp). irâ3 efentera, kaduka. dis^i 1 Diserigante ~i:
multaj domoj disais de la tertremoz\ de guto post
guto dis^as granitoz; la kadavro jam disais al
polvo ; fendo (en muro) minacanta dis~onx \
dis^igi ilian semon inter la popolojx. 2 Diserigante
ruinigi, perei : sia klereco estas nur ludilo, kiu
dis~as kiel sentaü ga putrajoz ; la regno de
Aieksandro disais post lia morto en lokajn regejojn;
disr^o de bankrotinta societo; ni devas eviti la
disrsjon de la lingvo je dialektojz. el^î. Eligante
~i: la haroj al si e/~isz; nuksoj venis, kiam dentoj
el~is7 ; diamantoj el^is el sia busoz. el^igi. ~ jgj
el io: si sentis , ke si el^igas el la mono unu el la
iloj de laborakirado7; antau of venis al si la akus-
igaj suferoj, si el^igis filonx. erwi 1 ~i en ion
profundan: en~i en kavajon , triton, riveron ; vi
ankaü en~u en kaptilon , ke mi povu al vi pagi en la
sama maniera!7-: lupo kaptas, sed li ankaü en~asz ;
(1) kiel do efektive ni tic! en~is?7 (estis trompitaj);
verte ne , mi jam unit fojon en~is! z. 2 ~i en
malbonan staton : virinoj , kies blankaj manoj
montras devenon el alia soda sfero ol tiu, en kiun
ili en~isz ; en~i en maIsanon7-, mizeronz, mal-
esperon7' , ftizon7-, deklamadon7-. 3 ( pp suprajo)
Maisuprenigi pro nesufica subleno: la en^inta
mino ; kun cn^intaj okulojz, vangojz; en^inta
brustoB. 4 Rapide sin Jeti : kun bestega bruo ili
en~as en la celojn de la fratinoj! z ; la knaboj
tumulte en^ is en la salonon. en~ilo. ~ilo.
erwujo. Truo en la tero, tiel arangita, ke besto au
malamiko tien ~as surprizite. for~i. ~i k malaperi,
~i k perei : mi pensis pri tiuj miloj da kadavroj
for^intaj sur la batalkampo; la esperojn de mia
vivo mi vidis for~i en la abismon7 ; formas la
malbeno7; (f) A komuna faktoro de la du membroj
de ekvacio formas. re~ j 1 Denove ~i: re~i en la

i rutinon, en la malnovan sovinismonz, en la malmol -
j an realecon; re~i en ta pekon. 2 (ark. ) Malantaüen
j ~i : mortpale remania en sian segon7. sub^i 1
j Fieksigi, mallevigi sub io tro peza : la brancoj

sub~is sub la nego. 2 Ne kapabli kontraüstari al,
cedi al, esti subpremita, venkita de: li sub~is sub la
malfelico ; eu ciu el Hi ne povis iam sub~i al tia

i sorto?7. tra~i (tr) ~i tra io: la selo de la tero estas
j fortika , ni ne traças gin!7. akvo^O. Kaskado:
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akvo signifas pli la ~autan akvon nieni , akvo~o ; pasts post ~o. ^ado. La daüra uzado de ~ilo:
pli la lokon de ~adoz. akvotrans~igilo. Akvo- ; estis la tempo de ~ado. ~ajo. La ~ita herbo au
barilo, sur au super kiu superflua akvo povas j greno.*-~ilo. Longa, larga, iom kurba stala klingo,
transflui el kanalo au baseno. dat^o. Dato, je kiu fiksita al longa ligna tenilo, k servanta por detranci
oni devas pagi suldon, plenuini devontigon ks. itr ; herbon au grenon: trafis ~ilo sur stonon7 { pf ); ~ilo
maturigo, templimo. foli^o. De~o de folioj. j estas atributo de Mono. ~iletO. Rikoltilo. «3*

~i pro glito: la régula glit^adis sur ta mal- | serpo. ^isto 1 Laboristo, kiu ~adas. 2 G Falangio.
seko herbo7-. kurzo-̂ o Malpliprezigo de kurza j ^atoro, /^omasino. Masino kun radoj, servanta
valoro. ovol^o b Ovolado. rok^ajo. ~inta maso ! por grandakvante ~adi. CSP garbigilo, kombajno.
el rokfragmentoj. rul^i. Transkapigi senvoie. ! pri^i. Senigi (grundon) je giaj kreskajoj per ~ado:
sraub^i Descendi en kontinua (k ofte nevola) t prM kampon, gazonejon. krur~o. Kroco de ies
hélico kun aiakangulo pli granda ol la staü la angulo. | kruro per la piedo, por faligi: lifaligas lin krur~eK.
tensi~o 4=- La diferenco de elektra potencialo j fald/i ( tr) Duoble au pluroble fleksi tukon,
laû longe de konduktilo au en aparato, tra kiu pasas | paperon k generale ion ajn maldikan ait ion
kurento. ter^o. De~o de amaso da tero. el monto j artikigitan, almetante unu sur alian la diversajn
ktp. teren~o„ ~o de tereno k ties re/.ulto. uter^o \ fleksitajojn: ~i leteron , gazeton , sian bustukorv,

| kvaroble ~i paperfolion ; zorge ~ita cemizo, robo\
falang20 11Makedona batalarango, konsistanta j la tapison ~u duige antaü la tabcrnaklox ; (f)

el tacmento da soldatoj, armitaj per longaj pikiloj k j doloro ~is sian fronton en kelke da sitlkoj7. os*

ordigitaj lau profunda j vicoj: (0 Hi kunpusigis kun i falti , plisi , krispigi. ~o. Ago ~i k, plej ofte, ties
la hcroaj ~oj de la proletaro; eu malfermigos antaü I rezulto, t.e. kava spaco inter du elstaraj partoj de io
siaj pasoj liai dense fermitaj ~oj. kiuj pitsigas al la j ~ita: la pezaj ~oj de la pordokurtenoz\
felico?7'. 2 % Komunumo, en socialisma sistemo de j la stofo nebone ebenigita7; forgladi la ~ojn de cif-
Furiero. (F)~o X Fasisma hispana movado, fond!ta ! ita vesto; ~oj de la haüto de elefanto; la mongola
en 1933. 4 V { phalanx ) Ciu el la ostoj, el kiuj j ~o (Y haü l~o, kiu kovras la supran palpebron ce la

flavuloj, k estas nazoflanke kompletigita de la
epikanto) ; V meut umbi/ika ~o (SIN. urako); (f)

! rigardi en la plej kasitajn ~ojn de ilia koroz.
; A^ado. Ago de ~anto: fa arto de la paper~ado
: ( por elfari ludilojn ktp). ~ebla. Tia, ke oni povas

H Ptozo de la utero. SIN. uteroptozo.

unu ~o en

konsistas fingro: baza, meza k unga ~oj. A^ejo.
Logejo k laborejo de Furiera produkto-komunumo.
A^isto. Membro de la hispana ~(F)o.

falanger/o b G . ( Phalanger ) de arbologaj
mamuloj el la ordo de marsupiuloj, vivantaj en
Australio k Novgvineo. vsr didelfo , oposumo. i gin ~ i : ~eblaj pordoj. BST ha!go, klapo, teleskopo.
~edoj. Fam. ( Phalangeridae) de SE-Indone/.iaj k | ^eto. Malgranda ~o. ^umi ( tr) Plisi. A^orica.
A üstraliaj marsupiuloj, al kiu apartenas i.a. ~o. j Prezentanta multajn ~ojn: ta krimulino jetis sur lin

falartgi/o b G. (Phalangium ) de artropodoj el la j teksajon ~orican k implikan7. diSA-i. Mal~i:
klaso de arancoidoj, ordo de opiiionuloj, tre parenca | dis~i ventumilon; ( f) la lingvo ankoraü ne disais
al opiliono. j ciujn siajn eblafojn ; disaigas la luksego de la

somero. du^o. La konveksa au konkava parto de
stofo inter du ~oj. kun^i A Fari la operacion de

faiarid/o ^ G. ( Phalaris el poacoj) de unu - k j kun~o. kurt^o A La operacio, kiu al du funkeioj/
k g asocias la funkeion h( x ) = 1 fiyjgix - yjdy.

faianster/o. Faiangejo.
falar/o = falarido.

plur-jaraj herboj, kun mallargaj, plataj folioj k kun
de nsa, ofte spik forma, paniklo el ma!longe j intima kun^o A La operacio, kiu al du funkeioj
pedunklaj spiketoj, enhavantaj florojn duseksajn po j asocias la funkeion Iî(.K ) - infv(/(y) + g( x - >j).
unu k sertscksajn po du; c. 20 sp-oj, el Europo, la j kun^ajo A La rezulto de la operacio de kun~o,

Mediteranea regiono. N Azio k Ameriko. Du j mal~i. Tiel etendi la suprajon, ke la ~o(j) mal-
kultivataj sp-oj: arunda ~o { P. arundinaceac ), | aperas: mal~i gazeton. planon de urbo\ si malrds
plurjara, ornama, aspektanta kiel fragmito. Kanaria j la duopige ~itan folieton da paperoz. disetendi,
A^O { P. canariensis ) , unujara, kun grajnoj uzataj por i disvolvi. re~i 1 Kuspi : re~i. la manikojn gis la

j kubnto. 2 Pluroble ~i , zigzage fleksi, kiel ce
falarop(opd)/o b G. { Phalaropus ) de mal- l akordiono. supren^i. Kuspi: si supren~is sim

grandaj arktaj vadbirdoj el la ordo de karadriformaj, i jupeton, por povi kuri pli rapide7 , dratre^a 4
kies piedfingroj portas naghauton. i

falbal/0 Larga rubando au slofostrio krispe ;
alkudrita je la malsupro de robo. jupo, subjupo, por j
gin ornami: panto j , por cirkaükitdrado de ~oj7\ j
mult~aj jnpoj de ciganinoj. foy garnajo. j

falc/i (tr) 1 Detranci herbon au grenon per *

~ilo au ~ileto: ~ j fojnon, tritikon. 2 (f)Amase k j
abrupte moitigi: la pafado ~is tutajn vicojn el la \
manifestaciantoj; la epidemio ~is la civitanojn; i
~igis kiel herbo k sekigis mia korox . 3 (abs) Pnsi, j
movantc duonronde unu kruron : cevalo, kiu ~as. i faluso 3 ( Phallus impudicus): a ) stipingo; b)
AS*O. Unu movo per -G!o: la rikoltantoj antctüen- j stipo; c) capeio. GB.

nutri birdetojn. SIN. kanariherbo.

c

f :i b

falangio.
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( pp volvajo) Havanta unu ciraton re~itan en la j hipokrita , nefidinda. — mis/ . 2 Prezcntan
mezo, tiel ke la kurento ire k revene f'luas paralele, | artefaritan imitajon, kiu iel donas la iluzion de
por eviti meminduktancon. lini^O S Automata | vero: ~aj dentoj7, liaroj ; juvelo, diamanto; ~
transporto al la sekva linio de la tajpata vorlo, se j fenestraj (pro la simetrio). 1 Lau ~a manien
alie gi transirus la randon de la teksto : 1ini~a \ atesti ~e. 2 (evi) = rnalguste: // ekkantetis it
regimo. BSP redaklilo. rond^eti. Doni al la ~oj de j frcmccm kantonz. ^ado. Agado de ~anto: la ~ut

tie la papermono estas tre severe punala. ~ajO !
falen/0 b (kn) Noktpapilio (eksa g. Phalaena ) el i ~ ita. -̂ ema. Inklina al ~ado: ~ema tango -

's busox. ~isto. Persono, kies okupo estas ~ad<
isto de vinoj, tie mono; ho vz, [ariseoj , ^istoj tie ,

de 44 sp-oj de plurjaraj epifitaj herboj el E Azio k : rera!7, ^ofari 2 (tr) til Elfari ~an dokumentoi
Aüstralio, pluraj kultivataj por rimarkindaj, divers- ; subskribon , daton, ciferojn ks. mal~a. Aü tentik.

vera. ne^ebla. Tia ke oni ne povas gin ~Falern/o. Italia regiono ( I 4CE, 4l°12’N): ~a | mon^isto, Tiu , kiu faras malpli valoran a
| senvaloran monon, trompe imitantan la statan.

fa!set/o } Vira kapvoco, kantanta altajn tonoj
• per strecado de la vockordoj tiel, ke nur la randc

stofo rondan tuban formon.

la fam. de geometredoj.
falenops/o lift G. ( Phalaenopsis e! orkidacoj) /V*

grandaj k -koloraj floroj.

vino.
falk/o b G. ( Falco ) de rabobirdoj kun mal-

granda dento ambaü flanke de la supra duonbeko;
unu sp. (cas~o) servas por easi malgrandajn best- : vibras,

ojn. u®5 agio, akcipitro, tnilvo , nizo. —» r^ocaso. falt/oz 1 Y Hafitsulketo ce la frunto, vizago a
migra ^O. Sp. de ~o ( F. peregrinns ).^edoj. ! interne» de la manoj, ordinare kauzita de la ago: :
Fam. ( Falconidae ) de ^oformaj birdoj, al kiu | liavas ec ne unu ~on ; la karno suhokule pendis
apartenas i.a. ~o, akcipitro, buteo. cirkuo, ~c. j 2 © Rezulto de deformigo de tereno, en kiu l
milvo, vulturo k .a.. ^isto. Dresisto de cas^oj. ! tavoloj klinigas en du malsamaj d i re k toj , a
/voformaj. Ordo ( Falcon[ formes ) de birdoj, al kiu j divergaj (kazo de antiklinalo) au konvergaj (kazo d
apartenas la famiJio ~edoj. SIN . rabobirdoj. | sinklinalo): start/ , oblikva , kusa , kunfaidta ira
alaüd/vo b Malgranda sp. de ~o ( F. subbutco) kun | surpusego, pustegajo. ~ i (tr) Provizi per ~oj: mat
pintaj flugiloj k mallonga vosto. balkarwo b Sp. j juneco ~/.v sitin gracian vizagon; regiono ~ita t!
de ~o ( F. biarmicus ). Ôas^o b Sp. de ~o ( F. ; terciaraj termovoj; ^iginta frunto7 . irsr kuntiri
rusticolus) relative granda, kiun oni povas mal - j ^aro. Grupo da ~oj en unu loko: tenipia ~aro
sovagigi k uzi kiei casbeston . gir^o. Cas~o. j ^igo ® Estigo de ^o(j):. ~i$o de sedinienfoj. «à;
klif~0 b Sp. de '̂ o ( F. eleonorae ). kolomb^o b \ montarigo. serwigi. Operacic restreci la haiiton d <
Sp. de ~o ( F. columbarius ). migra b Sp. de j la vizago, por forigi la ^ojn k doni pli junar
^o ( F. peregrinns ) . tartar^o b Sp. de ^o ( F. j aspekton.
cherrug ). tur^O b Sp. de ~o ( F. tinnuncnlus )
relative granda, kun rustbruna dorso. SIN. tinunkolo. j kohera, konsistanta el tre multaj konkopecoj, sable
vesper^O. Sp. de ~o ( F. vespertinus) kun tegol- j k eventuate argilo, estiginta en malprofunda maro

~i G (tr ) Kovri (kampon) per ~o, por plibonig
faloid/a ^ Falus(ec)a. ^a venenigo. Falus- argilajn terojn. ~ejo. Loko, kie oni ekstruktas ~on.

falus/o 1 G Prezento de erekla peniso, kie ,
fals/i (tr) Elfari ion malveran k doni gin kiel i simb. de fekundeco. *3Sr* lingamo. 2 4* Peniso kiei

veran, por tiri ei tio profiton, k spéciale: 1 Imite j simb. de vira (ofte patra) potenco. 3 G. ( Phallus.
reprodukti valoran originalon per malpli vaiora I ei ^acoj) de fungoj kun bazidiujo junstadie lute
materialo: oronR, bankbiletojn, nionerojir, j cirkauita de dika vualo, kun himenio sur la ekstera
vinon, lakton ; (anaioge) ies subskribon; ~ita j flanko de konusa. senlamena capelo portata de
fabrikmarko. 2 En aü tentikan tekston enrneti au ; stipo; capelo k stipo maturstadie cligas el la viialo
forigi pecojn, tie! ke la signifo au valoro estas sang- | sub forme simila al ~o / ; kosmopolita g. de c. 20
ita: testamenton, cekon (sangante nomojn au I sp-oj plejparte fetoraj. ^(ec)a. Havanta formon de
ciferojn); la daion de akto\ ^ ita evangelio, , ~o: amanita ( Amanita phalloïdes ),
epistolo; ~z la legon, la historian; oni poste ~is la
sencon de miaj vortoj7-. interpoli. 3 Kase arangi j bestoj).
objektojn, por trompe gajni: ~i la pezilojir, ludi per
r^itaj karioj (sekrete markitaj), per ~itaj jcikitboj

\

falun/o © Detrita sedirnenta petro maimulu

rugaj beka vakshauto k okulringo.

amanita venenigo.

faiv/a . Tre hele flava, preskau senkolora ( pp

fam/o 1 Nepreciza sciigo, buse komunikata de
unu persono al alia, au reproduktala de gazeto al

(ne ekvilibraj). ~0. Ago de ~anto k ties rezulto: : gazeto: malvera ~oz\ fari7, kurigiz, disvastigi7
miaj paroloj ne enhavas ~onx. ~a 1 Prezenlanta j ~on pri in ; k Liras la ~o, ke f . . . ] 7 ; kretlon
mensoge k perfide la eksteran aspekton de la vero: j allogos, sed tre ofte mensogas7; ne [Ingas, se
~a atesto1; aiestanto ne restas sen punox ; ~a j kaüzo ne estas7 \ bona sin trenas testatic ,
amo, sckureco, juro ; la ~aj profetoj^ ; vi estas idol- j malbona k liras rapide 7 ; oui trompas per la
ano, servanto de ~aj dioj7 ; ~zz subskribo, penlrajo ; ! mensoga pri mia mono /’ oreIon de la regno7 ; ni~a monero; ~aj larmoj; ni trompas per pesi!ox ; : midis nur ~on pri gi ( la sago) x. cs - klaco. onidiro.
(anaioge) esti en ~a situacio ( instiganla personon ; 2 Granda diskonateco de iu au io: // liavas la ~on
agi kontraü siaj principoj); la ~<z smiro kovros la j de fripono7 ; aklri al si grantlan la pri la
makulon ekstere, sed interne f . . . . Jz. apokrifa. j Dana forto7 . gloro, renumo. reputacio.

!
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reklami, trumped , /^a. Tre konata de la publiko: mi
diras, ke mi vidis la faman Sp. z (rabiston); rabeno,
kiu malproksimc cirkaüe estis ~a pro sia instruit-
eco7; large ~a glow7 ; (pléonasme) ~e konata. ~i
(ntr) Esti ~a pri io: vi safoj sur la tufa ter pri via j muzikgrupo, sporta teamo ks. EST fanatikuio.
miIdo ~asK. ^eco. Granda konateco. ^ega.
Treege ^a. ^emuloz. Homo avida je ~o. ~igi.
Fari, ke iu au io estu ~a. ~ulo. Persono ~a. ! regado.
dis^igi. Sciigi kiel eble plej vaste. fi~a. ~a pro !
sia fieco. grandma. Guanta grandan ~on: oui ne j doktrinaj aferoj,
demandas, eu li estas homo grandma au ne7.
malbon~az. Guanta malfavoran ~on. mis^o.
Maljuste diskonigita ~o pri iu. sen~a. Tute ne
konata de la publiko. mond~a. ~a en la tuta j persekuti la nekonformistojn. -̂eco. Eco de iu
mondo: la mond~a libera urbo Frankfurto7. | ^igi- Fari , ke iu igu ~a: liaj furiozaj paroladoj

famili/o 1 Aro konsistanta el patro, patrino k ~igis la amasojn. -̂ UlO. Iu ~a. csf puritano,
infanoj: patro de la ~o7 ; vivi en sia ~o; en malsata zeloto.
r̂ o mantas harmonio7 ; se vi scias la adreson de lia
r^ o. transdonu al gi mian kondolenconz; a!
senfruktulino li donas ~onx (infanojn). 2 La tuta
parencaro, generale: mia estas la plej malgranda
el ciuj ~oj de la trihox ; eiu ~o havas sian
kriplulonz; aparteni al nobela ^o. irsf domo, gento.
3 d Sistematika unuo ( familia ) ampleksanta parent*-
ajn genrojn, kun rango malsupeta al ordo, supera al
genro, montrata en botaniko per la suf. ac, en
zoologio per la suf. ed: de rozacoj, de akcipitr-
edoj. 4 À Tuto de la lingvoj devenantaj de unu
komuna pralingvo: la dana lingvo aparténas al la
germâtut ~o; la pragcrmana lingvo aparténis al la
hindeiiropa ~o. 5 A Kolekto de elementoj. vw aro,
klaso. 6 ht Kompleto de tiparoj kun diversaj fasonoj.
gradoj, pezoj ktp, sed kun simiia aspekto k komuna
nomo: Palatino k Kuricro estas tiparaj ~oj; la ~as pro troa kurento k sekve sekurigas la instalajon
programo estas liverata kun c. 75 tiparoj en pli ol 30 j per haltigo de la kurento: ~ajportilo. ~ebla. Tia

oj. ~a 1 Rilata al ^o: la domo7 ; komunaj ~qj i ke gi povas esti ~ata . ~ejo. Loko, kie oni ~as
mangadoj7 ; ~aj aferoj7 ; simi/ecoB; nomo; ! metalon ktp. ~igi. Ordoni ke iu ^u ion : la rego
~c/ tomba7 ; inter ~aj gojoj k devoj kvin jaroj j ~igis ilin (vazojn) en argila terox. ~igi 1 Likvigi
pasts7 ; unu granda rondo ~a7. 2 Familiara. ~ano. j pro varmo: kiel ~igas argento en la formx;
Ano de unu ~o. ~anaro. Tuto de la parencaro: ^iganta kandelo; kiam la suno farigis pli vanna,k
grandnombra ~anaro, kies ciuj membrej rigardadis | manao ~igadisx ; (f) Siaj okitloj kovrigis per vitrecû
la rabenon kiel ~estronz. ~estro. Cefo de ~o: la vitalo, kiu tamen ne ~igis enformo de larmojz. «S’
r^estroj de la ~o de Gileadx. sarrwano. Membro degeli. sofvigi. 2 (f ) Moligi, malfortigi, malhardigi:
de la sama ~o. Sllb~0 ( j Sistematika unuo
( .subfamilia) ampleksanta tre parencajn genrojn de la
sama ~o, montrata en zoologio per la suf. en. en
botaniko per la suf. oide: sub~o de malusoideoj, de
lutrenoj. Super~o b Sistematika unuo
(superfami/ia), ampleksanta tre parencajn ~ojn de la
sama ordo, montrata per la suf. oide: super~o de j forjlui , perdigi. ~istO. Tiu, kiu metie ~adas: kla
homoideoj. vort~o A Tuto de la vortoj formeblaj e! ! skulptisto kitragigas la ~iston*. ~ita|o 1 Masoel
unu rad., au (en etnaj lingvoj) devenantaj de unu sola I ~ita substanco. 2 Objekto produktita per ~ado:
vorto en la pralingvo: en fino de la Ekzercaro j tiuj , kiuj diras al ~itajoj : vi estas niaj dioj/*
trovigas tipa vort~o de la radiko san.

famiiiar2a. Tie! senceremonia, kiel interne de
familio; sengêna: ~a esprimo, stilo gesto , tono ;
r̂ aj manierojB: li estas tro ~a kun siaj superuloj.

a

intima. ~ajoj. Tro sengenaj manieroj (ekz.
karesoj). ^eco. Eco de iu, io ~a. senceremonieco.
^igi. Igi ~a kun iu au io.

fan/o ( fm ) Fervora admiranto de artisto,

fanariot/o ]|Membro de la greka alta klaso en
Konstantinopolo, kiam Grekio estis sub la turka

fanatik2a. Blinde fervora en politikaj, religiaj au
k senindulga por la

malsamopiniantoj: ~a inkviziciulo , feministo,
abstinemulo; tiu ci postu/ado estas tiel obstina k
r̂ a , ke mi ec mem cedis7-, ^e. En ~a maniero: ~e

~a.

fand/i ( tr ) 1 Likvigi per varmo solidan
substancon : ~i negon , buteron, vakson , ercon,
vitron , metalon ; fa oro havas lokon , kie oni gin
~asx. 2 Produkti (objekton) per ~ado de kruda
materialo en formujon : kvin stanaj soldatoj, kiujn
oni ~is el la sama kulero7- ; idolonx ; diojn
r̂ itajn ne faru al vix ; la ~ita bovidox; eu vi povas
etendi kun li la cielon firman, kiel ~ita spegulo?x\
la galosoj estas por mi laümezuraj kvazaü ~itaj sur
mia piedo!7. es* muldi. versi . 3 (f) Moligi: kio
povus ~/‘ sian koron?. ~(ad)o 1 Transformigo de
io ~ata : Ut ~o de plumbo postulas malmultan
varmon. —+~opunkto. 2 Pr.oduktado de io ^ita: la
~ado de sonorilo. — ^restajo. ^a. Rilata a! ^o:
~a forno7-; fera7. ~ajO 4- Rezistilo el facile
~ebla materialo, sérié enmetita en cirkviton, kiu

rv

sovaga besto ~igus de kompato!l ; sia fiereco ~igis
en la humiligojz; kiam el la kuirejoj venis al mi la
bone konataj odoroj, mia anima r,igisz; la koroen
li rsjigas7-. 3 (0 Malaperi en ian konfuzon: cio ~igis
en pala krepusko; la nuboj ~igas kun la horizonto;
r^ igantaj ( harmonie intermiksitaj) koloroj.&

~ujo. Vazo, au parto de forno, kiu entenasla
~igantan mason: tera7 , elektra ~ujo ; ~ujo estas
por argentox. use forma , krisolo. diS*L

! Malaperigi, transformi per ~ado: (a lanterno devos
| migri al la ~isto, por ke li gin disait7 ; (f) himq

j radioj disais la rigideeon de siaj trajtoj7. eM.4
i 2 : el~i kanonon , statueton ; la sonorilo estis
i ser vonta por la e /~o de honora monumento%
i for^i. Malaperigi, detrui la formon de objektfl,

b fandi. ^ajo : a) drato; b)
fandajtubo; c ) fandaj-

C portilo.
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~ante gin : for~i oran mangilaron por fabriki
motion; (f) sia rigardo forais la antaüjugojn de la
nobelaro7 ; la tempo for~os tiun glacian
indiferentecon. kun^i. Miksi per ~ado: (f) pli au
malpli frue la ideoj de la E -ismo k pacifismo
kun~igos7 ; kun^ igo de nacioj en pli largan
unuon ; kun~i listojn , komputilajn dosierojn
(kombini plurajn ordigitajn listojn en unu ordigitan
liston), KIT alojo, sintezi. kurwigi. Igi kun^itaj
(pf). super~igo ® Fenomeno, per kiu substanco
restas akcidente likva je temperaturo malsupera al
gia ~opunkto. trans^i. ® Per ~ado kun alia
substanco (ekz. sodo), transformi malfacile
solveblan substancon en solveblan. tî p^lstO Uj
~isto de presaj tipoj.

fandang/o } 1 Popola danco je triopa takto kun
vigla ritmo, akompanata de kastanjetoj en Hispanio,
de akordiono en Portugalio. 2 Muziko, kiu
akompanas tian dancon.

faner/o V Kolektiva termino por la videblaj
derivajoj de la epidermo: haro, pluma, skvamo,
ungo, hufo estas ~oj.

fanerogarrt/oj 4g (ark .) Grupego (eksa
subregno) de vaskulplantoj, kies reproduktorganoj
(stamenoj, karpeloj), arigintaj en florojn, estas klare
videblaj kompare kun tiuj de la kriptogamoj. SIN.
florplantoj; ciuj ~oj produktas semojn k tial estas
nomataj ankaü spermatofitoj (semplantoj), sola
nomo nun uzata. kriptogamoj, magnoliofitoj ,
spermatofitoj.

fanerozoik/o © Eono, ampleksanta la
geologiajn tempojn de la komenco de paleozoiko
gis nun: dum ~o la spuroj de vivo estas abundaj.

fanfar20 }, 1 Muzikistaro, kiu uzas nur latunajn
instrumentojn. 2 Gaja pasajo por latunaj
instrumentoj: casa, milita ~o.

fanfaron/i. Sin glori per ecoj au virtoj, kiujn
oni ne posedas: unufojon oni donas, k tutan vivon~asz; ne ~u irante, revenantez ; vi ~as pri
honesteco k modela konduto7; ~i per sia ricecoz,
per citatojz ; vi estas malsagulo, la vino ~as el via
cerbo!7 ; vestigu per honto, kiuj ~as kotitrait
mi ne estas stelisto, kiu ~as grandeeon k potencan
sur la snura stupetaro!z; li ~/.v kc reniu povos lin
venki7.es5 arogi, fieri , paradi, pavi, pretendi, knari ,
soni, sin glori, brustosveli. ~adO. Paroloj, sento de
~anto: gi donacas al vi la vivon— k tio ci ne estas~adoz. ~istO, ~ulo. Persono ema al ~ado: ~w/cy
ne staros antaü v/ x.

fang/o. Marcoslimo.
> fanon/O. Tiu parto de la cevalkruro, kie hartufo
kreskas malantaü la pasternartiko. car krono.

fant/o 4 En la kartludoj, la figuro malsupera al
ladamo. SIN. bubo 3.

fantasi/o. Araba rajda festo.
fantasm/o Imagata scenaro, kiu kontentigas

konscian a ü nekonscian deziron, k en kiu la
subjekto mem ofte rolas.

fantasmagori/o. Surscena prezentado de vid-
ilüziajoj.

fantast/0 djjh Literatura genro, en kies verkoj
ôefan rolon ludas supernaturaj estajoj, magiajoj ks:

la «nigraj romanoj» de la 18a je, same kiel la nunaj
sciencfikciaj, apartenas al la ~a. Rilata al la
~o: ~aj fabeloj; la ~aflanko de la superrealismo.

fantazî10 1 Krea imago: gi flamigis vian infanan
~onz; la dépendus nur de la nedaüra k hazarda
asociado k disociado de ideoj. 2 Kaprica sendirekta
k senregula vagado de la imago: verko plena de ~o;
lasi liberan kuron al sia ~o; eu tiu dolca ora tempo
estas frakto de ~o, neniam efektivigebla?7. 3 Bildo
ekzistanta nur en la imago, ne en la realo: iu iras,
jen en la fino de la strato! — Kie iras? Vi ciam
Havas iajn ~ojn!z; oni parolis pri tio, kiel pri ia
dolca ~oz ; ideoj, kiuj sajnas senenhava ~o7. csf
fantasto, himero, iluzio, mito, revo, utopio. 4 f
Liberforma komponajo, kiu povas esti anka ü
kunmeto de operaj temoj por piano aü malgranda
orkestro. ~a 1 Imagoplena. 2 Kaprica, sendirekta,
senregula: si plektis ^ajn kronojn el florojz ; ~a
vesto. 3 Nereala, senbaza, nur imagita: ~a rakonto;
tio estas ne ia ~a revo, sed apero tute naturaz.
(tr) 1 Kaprice imagi: ~i strangan rakonton. B®3

deliri. 2 ^e verki, fari : amitza sceno ~ita de
Aristpfano. 3 } (ark.) Improvizi: ~i sur tamburoz.~ajo. ~o 3. ~ulo. Persono kaprica, strange
pensanta k aganta. m- originalulo, viziulo. sen~a.
Ne havanta ~on. BS" plata , proza, seka, sobra.

fantom/o 1 Figuro videbla, sed ne palpebla,
kia oni imagis reaperantan mortinton: tio estis la
de lia mortinta edzino7 ; ne kredas U pri la
terura, kiun ni vidisz; vian patron mi konis—la ~ ‘
al li similisz; la disciploj, vidante lin iranta sur la
maro, maltrankviligis, dirante : Jen ~o/ x; nin ne
timigas la noktaj ~ojz. «a* apero, ombro, spirito,
vizio. 2 Bildo sen realeco, nura sajno: tra la aero
flugas misteraj ~oj, ili estas irnagoj de tempo
estontaz ; li estas senpova ~o de rego; postkuri la
~on de la glow: songa tio ( provoj de L.ï.)
estis nur teoriaj skizoj, palaj senkorpaj ~ojz. 3 4
En brigo, tiu el la kvar ludantoj, kiu elmontras siajn
kartojn sur la tablo. ~a. Rilata al ~o: apero,
rakonto; (0 cirkvito, lineo. ~e. Kiel ~o: siaj
amikoj, kiuj kun kadavraj vizagoj ~e preterkuras
laülonge de Rejnoz; lia pala vizago, kiun la luno
prilumisz. ~i (ntr) Aperi kiel aü kvazaü ~o: (f) jam
de dek jaroj la sennaciismo ~as en la vicoj de i
laborista E-a movadoL. cæ hand. lup^Oz. Sorcisto,
kiun oni kredis kapabla aliformigi en lupon.

far/i ( tr) 1 - Kaü zi , ke io konkreta estigu : 1
Estigi el materialo, doni formon al: kial mia patro
~is min?2,; ~z makulon, rondonz, statuonz, pot-
ojnz; abeloj ~as âelojn el vakso; Dio ~is la du
grandajn lumajojn k la stelojnx; (analoge) ion el
nenio; tablo kovrita ~as amikojnz. væ krei. 2 Estigi
el kunmetitaj, prilaboritaj elementoj: tablon,
kuvon, domon , muronz , stonan vojon , pontonz,
violononz; ~/ ses kopiojn de la manuskripto ;
(analoge) ~i el falcilo sabron. 3 Fabriki: ~/ radojn,
biciklojn, paperon, tolon, slosilojn.
Il - Kaüzi, ke io abstrakta estigu: 4 Estigi geston,
plenumi agon, teni konduton: grimacon7, bonan
mienon7, saluton; paroladonz, kurson7, militon,
stelonz, rabon7, krimon, vengonz, atakon, miraklon,

mi! x ;
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pelolajon7, eraron7, sercoit : havi multon por ~/; la j esti ~ata. ~ema. Ema al ~ado, al aktiveco: via
filozofo—kion ~i?— vole-nevole liberigis EzoponK. ; ~emeco estus multe pli utila , se [ . . . ] z. ^enda.
5 Plenumi ion, al kio oui estas devigata: la volon ' Devige ~ota. ^igi. Kaüzi, ke iu ~u: ~igi al si
tic Dio: ~i siajn jttrajn studojn ; ~ / tion , kion suojn laitmezure: ni ~igos al ni konscicncon laü la
ordonas lego: sian devon7, taskonz, ruction:
komcrcon; feston7. Paskon7. 6 Estigi eksteran
rezulton , efiki sur ion : ~ / al in vundon , ion
nialbonan z, perforton7\ timon1, honoron7.

plej nova fasono7. '̂ igi 1 Komenci esti, okazi:
subite ~igis nokto\ ~igu , kio volas / z; kio ~igis,
jam ne re~igosz; tele ~igis, ke si ne edzinigis7: kio

igas kun la homo, kiam venas la morto?z; se gut'
demandon z al iu ; ~ / \ al gut' aligns, maw ~igasz. 2 Transiri de unu stato

en aiian: new de papo facile ~igas kardinalo7: si
r^igis tie/ malaminda, ke [. . . ] z; ~igu amoplcna, vi

r^/

7.surprtzon , servon ,
kontraktonz, paeon7: la kanonoj ~is brecon en la
remparoj ; cc la plej forta deziro ne posas ~ /

' tion ,
ke menso ne instruira peiietru en la misterojn de la j homo anima!7: mi ne scias, kio ~igos el mi7, kio
scienco z ; (analoge ) tio nenion ~as (estas i mi ^igos7 : (analoge) ~igis nigre antaü siaj okuloj1:
indiferenta) ; sort ' en gusto momenta ~as pli ol j al nia sinjoro ta rego ~igos varniex (ce la korpode
argenta7. ; junu ü no ) ; ~igis en gi klare7 , KàT igl IV. MtJO.
Ill - Efiki sur ies econ: 7 Pasigi iun, ion de unu stato j Okazajo. ^inda. Tia, ke gi méritas esti ~ata. ts
al alia : oui ~is lin generaloz; ion tro facila7: ~ / j deçà, gnstatempa, konsUinda. Î̂StO. Tiu, kiu metie
iun mokatajox ; el iu arkon7 : mi ~os et viaj i ~adas ion : ~isto de pana: (f ) gronda parolisto
urbpj dezertonx; ~/ el neceseco virton7: el homo 1 estas duba ~isto7. îtajo. ~ajo: tio estis ne dioj,

duondion7. 8 Arangi en ia maniero: ~z onion7 j sed ~itajoj de homoj manojx . al^i (ark.) Adapti:
( en cainbro). ~i al si la vojon7 : ~i diferencon , j stenografia sistemo al^ita al E.. el~ i 1 Produkti
distingon inter (pluraj aferoj); la borda ~i.s golf et- j milite: vi ne el~is ec unu brikon! x . 2 Gisfunde «i
on: (analoge) ~i a! si oporlune'7: al si boue7 . 9 ! mal~ i . Kaü zi , ke io ~ita ne plu estu : si malais
Konsistigi: dek k dek ~as dudek7: sesdek minutoj ! ditm la noklo la iaboron de la toga. meiTWita. Sin
~as unu horon7: du botoj ~as pawn7. ! mem ~inta, instruinta, sen helpo de alia: mem^ita
IV - 10 Agi iamaniere, iel efiki : la trompantoj ~is, I artisto. mis~ i . Malguste, erare ~i. miSM).
kvazaü Hi vestas al li ciun pecon7: la Eternu/o ~is i Nedeca ~o, kontra üa al la gentiiaj au moralaj
lait la vortoj de Moseox : mi ne ~is laù mia korox ; ! reguloj. i«e mispaso. ne^ebla. Neebia. reM 1
~u lait via plaça : la infanoj ~/.v kun li. kiel li \ Refoje, denove ~ j ; re~i t.e.'^i denove, kion mi (ai
ordonis ai Hi7 : mi ne scias , kiel la rabeno j alia persono ) jam ~is7. ripeti . 2 Doni al io
antaupregis la pregon de noklo , kiel ordinare estas j novan, pli bonan formon: re~i eraran kalkulon\ ôt
~ate ce homoj mortmalsctnaj7 : kiel devas esti j vi komencos simple re^adi la karton (mapon) A
~ate7: mi abonas la Gazeton, kiel li ankaü ~is7: j Europo?7: la legoj de / ' naturo ne estas re^eblaj1.
bojas hmidido , car ticI ^as la hundo7.
V - 11 Agi (abs): kiu nutllc parolas, ne multe ^as7 : i scnparola filmo. re~igi 1 Reveni al antaüa stato:
kntiki estas facile. ~/ malfacile7: Dio guste ~as7\ i car vi estas po/ vo k resigns polvox. 2 Denove
ne paroiu , sed ^ n B ; pli boue ne ~i , ol erari7-. ! okazi: ~ita ne resigns7 , serwa. Ne akompanata
RIM. I far estas uzata de Z. kvazaü suf ., por akcerUi | de ~o, de ago: setmm plendo ne estas defendo1.
la nuancon de objekriva agado: dolor~o, falso~i. ' Dion fidu. sed sertie ne sidu'7 : resti serine1,

jugo^o, krimr^anto , ofer^o ktp. | bon~i ( ntr) ~i bonon al iu : bondit al via sklavû.
Fare de: la traduko de « Hamleto » ~ Z. ~G. Ago | ke mi vivux . bon^o. Helpa, kompleza, serva ago,

de lin, kiu -'-•as ; konkreta aspeklo de ago : sed la j ~ ita al iu : bonbon oui jorgesas7 : tio estusnt
pensoj ce mi ne ~igi.s ~ojz\ eu botta , eu ; vengo, sed komplezo k bon~o7: tiuj bon^oj, kiuji
malboitü— citt ment por sia ricevas rekompenc- ' al homoj douas klereco7 : tiu redonos al H pork
on7: amo k kttrago nin kondukas a/ grondaj ojz; ; bon~ox. bon^a. ~anta bonon al iu , helpa:ü
inter diro l< ^o estas maro7 : estas helc ripozi de I preskaü mortus, se siajn sentojn ne kaptus bon̂

~inton rekomendas7: pli du hruo, : sveno7: la fit Imotondw montrigis tre bon~a, car §
ol da hona de skolto: la fido sen ~oj estas ! purigis la almosferon7\ donu vian helpon, botMj
senfruktaN. de. Prepozieiajo. enkondukanta la | gracioj / z ; kvieta k bon~a estis la dormo1

aganton post subsl . . esprirnanta agon : kelkaj j bon^ado. Daü ra, ripeta bon^o: danko sincen
postulas la administradon de ta filioj de la 1 kiu logos bon^adon7: mi deziras bon^adon, sed«
osekurito j inem; duni vizito al nia sidejo de j oferonx : vera kristaneco montrigadis en ilia tau
fremdaj kolegoj : regu /igo de salajroj k labor- j bon^cido7. borwanto. Persono, kiu bon~as: km
kondicoj de la ministro man. m far. ~aci . | amiko, haptano k bon~anto! z: riva sinjorino,fe|
Malbone, senzorge — i: e! Ut ~aco ~igis kaco7. j estas hon^antino de nia laborejo7. bonMîniij
~adi . Régule, konstante, ripete — i : mi ~adis, kion | Helpa (pp personoj): mi scias, ke vi estas bonnetn$j
mi povi .s ~ / z : lia] filaj havis la kittimon ~adi i ke vi partoprenas en ciuj filantropiaj arangof .

festcnonx. ~ado 1 Daüra agado: resti sen ~ado7; i car̂ isto. Metiisto, kiu ~adas carojn. glav l̂slO
nenir^ado. 2 Daüra, konstanta produktado; plenum- ! Metiisto, kiu ^adas glavojn. jug^O. Jugo I .
ado: la ~ado de ntcbloj, de versoj: ~ado de jusrajo \ Vd lego. malbon~0. Malhelpa. malamika ago:
estas gojox : Dio garda viajn sklavojit de ~ado de j liaj propraj malbon~oj enkaptos la malpiuloé
lia afero! x. Io ~ita. ~ebla. Tia. ke gi povas ! neni /^ado. Senaktiveco. maldiligenteca

11%' rebttki , reformi. re^ajo lo re—ita: la re~ajodt

staj ~oj!7:

:
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neni^anto, neni^emulo. Homo, kiu ne volas J faring/o ¥ { pharynx ) Dua parto de la nutra
laboradi. væ senokupa. morwejo. Konstruajo. en ! kanalo malantau la nazaj kavajoj k buso gis la
kiu la rajtigita potenco (urbo, stato ks) fabrikas la ! ezofago; tie la digesta vojo krucas la spiran vojon.
monerojn k la biletojn. ofer~o. Oferado. ordcwi | icer gorgo 2. ~a. Rilata al la ~o: ~aj muskoloj.
(tr) ~i, ke io estu en ordo: la liton si ordo~os per j ~ito f Inflamo de la ~o. ^oskopo. Endoskopo
du kusenoj k lana kovriloz. pentcwi. Ripari pekon ; por ekzaineno de ~o. /^oskopio. Ekzameno per
au kulpon per pentaj suferoj k bonaj agoj: sed se ec j ~oskopo.
pento~i ni ne povas? z\ se vulpo pento^as, gardu
la kokidojn! z\ lasu , sinjoroj, ke mi ne mortu sen movado, kiu observadis la Toraon k la tradiciajn
pento~o!z. rad^isto. Lignajisto, kiu ~as radojn ; kultomorojn kun ia mistika k rigora pieco, k fervore
por caroj ks. sal^î (ntr) Pritrakti salajn akvojn, por I konservadis la mesiisman esperon : ve al vi ,
ricevi salon, vin^ado Vd vino, vitro^isto. skrihistoj k ~oj, hipokrituloj! ^. vst Sadukeo, Eseno.
Laboristo, kiu fabrikas la vitron. vort^ado A (f )~0 ( f ) Homo, afektanta eksteran , nur sajnan
Parto de la leksikologio, studanta la elementojn, el piecon k morseverecon: ho vi . ~oj, falsistoj de la
kiuj konsistas la vortoj de difinita lingvo, k la j vew! z\ mi ne toléras lian ~ismon k mensogemonu.
manierojn, kiel ili kombinigas inter si por formi j irsr higoto , hipokrilulo.
pliajn novajn ~ojn: la reguloj de la internacia (E-a) j farm/i (tr) Lue preni lau kontraklo por difinita
vort^adoz. c®* derivado, kunmetado.

Farad/o. Angla fizikisto k kemiisto { M . j propra risko k profita: ~i je duono (douante al la
Faraday, 1791-1867). (f )~0 Unuo de elektro- j proprietulo la duonon de ciu rikolto). c®' ekspluuti.
statika kapacitanco en la internacia sistemo de j ~0 1 Tia maniero de ekspluatado: hereda7. tempo1

mezurunuoj (SI); simb.: F; difino: 1 F = 1 C/V (unu j ~o ; havi en ~oz. 2 ~a bieno. ~a. Regata de tia
kulombo da sargo por unu volto da tensio). (f )^izi ! kontraklo. ~anto. Persono, kiu ~as bienon. ^igi.
(tr) Elmeti al malaltfrekvencaj kurentoj, ekz. por ! Kontrakte doni por ies uzado sian bienon, terpecon

ks. ~iganto. La proprietulo. ^isto. ^anto.
farandol/o }. Provencdevena danco, dum kiu la ^obieno 1 Bieno ~a. 2Z Kulturbieno. ~odomo

dancantoj sin tenas permane en longa vico.
Faraon/oz A Titolo de la antikvaj regoj de i /^opago. Pago, el mono aü naturproduktoj, kiun la

Egiptujo (propre: «la grarida Domo»): Moseo rifuzis | ~anto suldas al la ~iganto.
esti nomata filo de filïno de ~oN. j f a r mac i1o. Scie nco p r i I a med i ka m en toj

farb80 1 Miksajo de likvo (ordinare oleo) k J (eltrovo, preparado, konservado). tsr farmakologio.
pigmento, uzata por smiri surfacon k gin kolorigi: i ~a. Rilata al la ~o: ~aj produktoj ; kodo,
mirindaj kreskajoj, tiaj, kiajn oni vidas pentritajn \ fahrika, analizo. ^isto. Specialisto pri ~o :
per ~oj k oro sur la rondo de malnovaj lihrojz\ j apoteka, laboratoria ~isto. «sr apotekisto.
kesto kun ~oj7-. ~oskatolo , ~otavolo. esr kolorajo. | farmakolog/o. Specialisto pri ~io. ^io 2.—¥ r^ovendejo, kovropovo (Vd povo ). 2 y Ciu : Scicnco pri la medikamentoj, iliaj efikoj k uzado.
unukromata koloro, escepte de argento k oro. iRr it>rfarmacio.
gorgoj, lazuro, sablo, sinoplo. ~i ( tr) Smiri per farmakope/oz. Farmacia ( precipe oficiala )

~o(j): blanke ~ita ligna kradajoz; la boato estis libre, entenanta liston de la akeeptitaj medikamentoj,
~ita mge k blanke7'. ^isto. Tiu, kiu metie smiras ; kun sciigoj pri ilia fonmilado, preparado k uzado:
~ojn sur meblojn , domojn ktp. nsr pentristo , j- laü la nova Aüstruja ~oz. csr* kodekso.
smiristo. akvtwo. ~o, kies suspensia medio estas
akvo, ne oleo. nsr akvarelo. fort^o. Forte

Farise/oz H Ano de hebrea naciisina k religia

! tempo teron , bienon, por gin kulturi k uzi je sia

kuracado. «sr galvanizi, arsonvalizi.
1 La domo de la ~anto. 2 Z Bieneta domo.

Farnez/o. Roma familio: 4» ~a akacio ( Vd
akacio). (f )~o!o (K) Seskviterpeno, C|5Hr5*OH,

maldensigita ^o, kiun oni uzas por la unua smiro j ekstraktata el la ~a akacio. k uzata en parfum -
sur ankoraü ne kolorigila fono. pistol^i ( tr) ~ i per
aerpreme funkeianta pistolo.

farc/Oz Y Hakita k spicita viando, legomajo aü
fruktajo, kiun oni enmetas en la internon de bakota I sur kiu la helenoj konstruis lu unuan lumturon.
besto (ekz. ansero ), de kuirota legomo (ekz. j fars10 1 Teatrajo, kies celo estas ridigi per
kukumoj, kukurbetoj, tomatoj ks), de alia kuirotajo, ! simplaj, maldelikataj rimedoj, karikatura gestado,
bakajo aü de cokoladajo: el panmolajo, muelita j krudaj sercoj ktp: la ~oj de Moliero. BSP komedio,
porkajo, hepatajo k fungoj. ( tr) 1 Plenigi la ; parodia , burleskajo. 2 Ridinda pretenderna
internon de mangajo per ~o: ansero ~ita per j konduto: lia ukeeptado estis vera ~o. ^a. Rilata al
prunoj k pomojz\ ~itaj terpomoj\ ovoj ~itaj per j ~o: aktoro; (f) nenia mono k nenia ~a nomo de
ostroj. 2 (f) Plenigi per multo da: liaj verso] estas j niaj kontraïuiloj povos ion fari kontraü nia
~itajper eraroj ; teksto ~ita per sablonaj esprimoj. ’ konstantecoz. ~isto. Aktoro propra al ~o. KC

FARENHEJT/o. Germana fizikisto ( D . G . j arlekeno. bufono, klaüno. pajaco.
Fahrenheit , !686— 1736). (f)~a Nomepiteto de ’ Farsal/o j[ Urbo en Tesalio, kie Cezaro venkis
termometra skalo, ankora ü uzata en malmultaj j Pompeon (22°22’E. 39° I 6’N ). ~poemo. Epopeo
landoj: ~a grado (°F). RIM. Por trovi la respondan j de Lukano.

celsian valoron, subtrahu 32 k obligu la reston per |
5/9. es" celsia, reaümura.

industrio.
famlent/o. Nenifarado.
Faros/o A Insulo antaü la haveno de Aleksandrio,

fart/i (ntr) Esti en tia aü alia sanstato: kiel vi
~as?7\ ~u boue!. O. Stato de ies sano: per tro
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mulra varto malbonigas la ~oz -, David demand!s
pri la ~o de Joab k pri la ~o de la popolox; (f) de
elekto lia dependas de la tuta regnoz\ kun la
bona r̂ o de via persono estas ligita ankau la bona
~o de nia tuta aferoz.SIN. sanstato. borwi. Esti en
bona slato, esti sana: mi espéras , ke vi bon~as; mi
estis trankvila k bon~a en mia palacox; H bon~e
revenisx.

farun/o 1 Pulvorigitajo el la mangebla parto
de semoj de greno au legomo: ~o de tritiko ,
hordeo, de faboj, pizoj; ~c> de terpomo; pregon
faru , sed ~on pré para 7- ; maso satigis , ~o
malbonigis7", sublila ~o. 2 Pulvorigitaj semoj por
alia uzado ol nutrado: de linsemo, de sinapo;
liberalulo, sema de la diablo! mi frottis vin ciujn al
~o! z. ~a. Rilata al , konsistanta el ~o : ~a
mangajo; aspekto. (Ir) y Kovri rostotajon
per ~o. ~a]0 Y Mangajo konsistanta cefe el ~o,
miksita kun akvo, lakto. sukero k.a., k kulinare
preparita. KSP deserto. grio, semolo, pastajoj. ~ejo.
Fabriko de ~o. amel^o. Amelo 2.

fasad1o 1 §|La fronta parto de konstruajo, ce
kiu trovigas la cefa enirejo : domego kun tri
ba/konoj sur la de pregejo. 2 g$ Videbla
ekstera parto de konstruajo: flanka, korta ~o de
domo. 3S La parto de komputila sistemo, kun kiu
borna uzanto komunikas: afabla pavas faciligi
la itzadon de neafabla programo ; grafika ~o ;
metuta ~o. RS5 interfaco.

fasci/o y ( fascia ) Fibreca konektiva membrano,
kiu surkovras unu au plurajn muskolojn au
organojn. «s* aponeürozo.

fascin/i (tr) 1 ( pp serpentoj) Senigi je cia povo
de forkuro au kontraûstaro per intense fiksita rigard-
ado. 2 (f ) Nerezisleble allogi, ravi: ~anta behdino.
~a. Kapabla ~i 2. ^O. Fenomeno, estigata de tiu,
kiu /N/as. ~ado. Agado de iu, kiu ~as.

fasciol/o b G . ( Fasciola) de parazitaj plat-
helmintoj el la kiaso de trematodoj, kiuj vivas
precipe en la hepato. ose tenio. cerkario. hepata
~OZO. Malsano de brutoj (precipe safo), malofte de
homo, kaüzata de la hepata ( F. hepatica ) k
manifestigantan sub formo de hipertrofia gala cirozo.

fascin/oz. Fasko el brancoj au brancetoj, uzataj
por konstruo' de akvobaroj, plenigo de fosajoj ks,
ankau en mü itarto por fortikigi redutojn ks. ( tr)
Fortikigi per ~oj.

fask/o 1 Aro de samspecaj longformaj objektoj,
| kune tenataj au ligitaj: tuta de vakskandelaj

j stumpetojz ; ~o de kondukilaj tuboj. de muskolfibr-
| oj ; r^o da rafanetojz, floroj, pajlo, haroj\ la patro
; acetis grandan ~on da angilojz ; si havis sur la

dorso r^on da bruloligno, kiun si estis kolektinta ,
omarna plum~o\ $losil~oG. os’ garbo. 2 ï Ligajo
de vergetoj cirkaü hakilo, kiu estis emblemo de la
regado en antikva Romo. 3 Aro ofte dudimensia, de
linioj, lumradioj ks: ~o de lumradioj', U jetis sur la
paperon tiun ~on da linioj, el kiu aperis [...]z. 4 (f)
Kunigo k unuigo: kunigi en ~on ciujn disigitajn

' fortojn. 5 A Spaco de certa tipo super alia spaco:
! vektora ~o, la tanga r^o. ^eto. Maldika ~o: ~eto

de elektraj fajreroj, ~eto da floroj , 4* floroj en
~etoj. «3* bukedo, kvaslo, peniko, tufo. ~igi. Kun-
meti en ~on. fadert /N/O. Speco de ~o, konsistanta
el unu ionga fadeno multfoje refaldita. fe~0 4
Nenonnala brancetotufo, ofte en formo de balailo,
kiu estigas ce lignecaj plantoj sekve de iritado de la
histoj, generale fare de parazito, plejofte de fungoel
uredaloj. SIN. balailoj de sorcistinoj, ventnesto,

foli/v/O. ~o balailsimila, el brancetoj kun la folioj,
uzata en la finnaj vaporbanoj. har^eto2. ~ode
haroj, pritonditaj tiel, ke ili kunstaras sur la antaüa
parto de la kapo. spin^O Vd spini.

fasko. fe~o. fe~o
(a) estigita de fungo
sur soso de blanka
abio (b) . GM.

;

fasm/o <d Vulgara nomo (Phasma ) de ~ulo:
| bastonetr^o, foli~o. ~uloj. Ordo ( Phasmida) de
! precipe tropikaj insektoj, longformaj, kun aussi
! flugiloj, aspektarttaj kiel folioj au bastonetoj.

fason/o 1 Ekstera formo de vesto rigardata de
la vidpunkto de la modo: who, jako de bongusta,
eksmoda iliaj vestoj havis tro originalan ~oril,
(f ) mi farigos al mi konsciencon laü la plej no\i
~oz. 83P sidi 6. 2 Laboro, per kiu oni donas formofl
al vesto : mi pagis trieont frankojn por la stofof
kvarcent por la ~ <9. csr konfekeio. 3 Ut Grafika
aspekto de presitaj signoj : tipara ~o ; rekU ]

! oblikva, klasika, kursiva, graseta, roma ~o\ saltik
! kursivan ~on\ kvar~a tipara familio. 4 Formo{
! aspekto de artefarita objekto. ~j (tr) 1 Doni al veste
; formon adaptitan al difinita persono: strikte
| robo. ciP tajli , altranci , algustigi , laümezura.i
; Doni al io gian eksteran formon au aspekton:k
j kovrilo estis komplete récita, tondo^o. Manila
! en kiu frizisto fondas la harojn k arangas ilin.
! fast/i (ntr) 1 0 Pro religia motivo, sin deteniik-
i nutrajo dum pli-malpli longa tempo (ordinare (fef

sunlevigo gis la sunsubiro): ~u por mi , ne manftik
ne trinku dum tri tagoj, tage k noktex ; por kio dot

j ~os ? x . 2 lal resti ne mangante : mi ne volts
j forsendi ilin ~antajN'; ili ~is tri tagojnenk

1 2

\
I

I
1) fasciolo. 2) fasmo. bastonet~o. P
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dezerto antaii ilia retrovigo. ~0 1 Religia sindeteno korpoparton, per flankenpuso de alia cevalo ktp.
de mangado: la de Ramadano. de Karesmo; cu ~0. Malpermesita, nelojala movo, gesto ktp.
tia estas ~o, kin plaças al mi, kiarn homo turmentas faült/o © Rezulto de pli-malpli profunda rompigo
sian animon ? x ; tempo de la granda ~oz. c® j de tereno, okazinta lau surfaco proks. ebena, kune
abstinenco. —+ casteco , ~otago. 2 Stato de
nemangado, aü de nesufica mangado: post la ~o
venas festo7; por riculo ^o— por malriculo festoz;
glutu la kuracilon en stato de ~o. ~a. Rilata a!~o:
~aj ritoj, ~a tago ; (f ) ~a supo ( tre maldensa,
senvianda). ~ado. Daüra aü ripeta ~o: pregi en
~ado, sakajo k cindrox ; vi turmentas vian karnon
per ~adoz.^igi. Devigi iun ~i: // estas tie! avara ,
ke li ~igas siajn cevalojn.

fasism/o 1 j[ Poiitika movado, naskiginta en
Italio en 1921, kies cefaj karakterizoj estas naci-
ismo, kontraümarksisma neado de klasaj interesoj k
diktatoreca statregado. 2 £ Cia poiitika tendenco
kontraudemokrata, sirnila al -̂ o 1.

fasist/o. Adepto aü imitanto de fasismo.
fat/oz (ankaü maj.) Fatalo.
fatal10. Antaüfiksita, neevitebla superega lego

de la okazontajoj: super ni regas nesangebla ~oz ;
mi kontraüstaras al la tirano ~oz; tieI ordonis la

persekutita de la ~o. RIM. Oni uzas la vorton (Dfaun/o 1 O Kampara kapropieda duondio,
fatalo préféré pri malbona sanco. o® destina, fato, plena je kruda voluptemo. ear Pajno. 2 (f ) Homo
fortune, providenco, sorto. (F)*s/0 © Plejsupera kun tia temperamento: nun regas... gusta ~oz.
povo, cion antaüdestininta de eteme. ~a 1 Neevit- @faÜn/o b Tuto de la bestoj de tuto aü parto de
ebla, nepre okazonta: la ~aj dekretoj de /’ sorto. 2 la mondo aü de unu epoko: esploroj pri la de la
Tre malfeliciga, malbonsanciga, kaüzanta pereon , Pacifiko. ewflaüro.
ruinigon: pasio; en tin nokto7 ; tiu ci «kio» , Faüst/o. Vira nomo, i.a. ép de la heroo de dramo
kiu premas la kapojn kvazan ~a malbeno7; vidi la de Goeto.
~an preparadon k la ekzekntajn ceremoniojn7 ; faüvlsm/o Skolo de pentristoj, aperinta en
gento ~e estingita7. ^ajo. Malfelicajo, malbon- Francio komence de la 20a je, kiuj reagis kontraü la
sanco. n® katastrofo, plago. ~ismo O Doktrino, impresionismo, ofte konturante la objektojn per
laü kiu cio estas neeviteble antaüfiksita malgraü cia nigra streko k apudmetante purajn farbotonojn.
ajn kontraüstaro de la homa volo: la ~ismo de la fav/o f 1 Kontaga parazita dermatozo, precipe
Helenoj; (f) kiamaniere vi venkis tiun ~ismon, kiu situanta ce la kaphara haü to (~a linio), formanta
premegas la kapojn de malricaj virinoj?7 ; ^isme flavajn krustojn, de kie la haroj defalas, k kaüzata
rezignacii. c® determinismo, antaüdestinismo. de ^fungo. 2 (evi) = linio (popoia nomo por ciuj
MStO. Tiu, kiu kredas je la ~ismo. similaj afekcioj de la kaphaü to). 3 (evi ) = besta

fatamorgan/oz. Mirago. skabio (popoia nomo por similaspektaj bestaj
fatras/o. Aro da ne plu utiiigeblaj senvalorajoj en | malsanoj). 1 Rilata al ~o: ~aj krustoj; unu ~a

plena konfuzo. e® pelmelo. tohuvabohuo, miksopoto. safo tutan safaron infektas7. 2 (f) Fia kiel ~o: pro
faüci/o ¥ ( fauces) Regiono situanta inter la busa iaj kelkaj miloj da ~aj dukatoj!7. ~ajO. La

kavo k la komencigo de la faringo; gi konsistas el la haütoparto infektita de ~o: la ~ajon oni ne razux.
palata vélo k ambaü palataj tonsiloj k gi cirkaüas la ~UlO 1 Homo malsana je ~o: la pastro enslosos la
<van istmon. — gorgo. ~ulon por sep tagojx. 2 (f) Fihomo. ~oflingo

fauk/o 1 Minaca buskavo de rabaj bestoj: Sp. de trikofito (Trichophyton schoenleinii ) , kiu
malfermita de leonoz, de serpentoz ; (0 Seol kaüzas ~on /.
malfermis sian ~onx ; (fm: buso): fermu la ~on, favor/a 1 Ema konsenti avantagon al iu préféré
fremdulo, k ne protestuJC. o® muzelo. 2 Larga al aliaj: la cielo estis ciam ~a al lia popolo; Dio
malluma aü timiga aperturo: ~o de kaverno, de estu ~a al la pekinto!7. B® kompleza. 2 Prezentanta
minejo; la intermonto large malfermis sian avantagon por iu: ~aj cirkonstancojz; ~a sciigoz\

~o de terfendego. 3 O Aperturo de granda j la vento estis ~a por ni ; tiu grundo ne estas~a por
dimensio: de kanono , forno, puto , tunelo , ! greno ; en la ~a jam 1789a. ~e. En ~a maniero:
fandforno ks. (ntr) Esti large malfermita: cirkaùe j decidi aferon ~e al mia peto ; vi satigas cion
~is profundaj fendego jz, abismoj. kloak^o, | vivantanx ; Dio ~e donnais al mi edzinonz. (tr)

kun relativa movigo de la partoj tiel disigitaj: ~o
oblikva, vertikala, horizontala , normala ( kiu
pligrandigas ta surfacon de la terkrusto), inversa
(kiu malpligrandigas la surfacon de la terkrusto);
r^ebeno. u®1 diaklazo. ~lipo. Ciu el la du rompig-
surfacoj de ~o. ~spegulo. ~lipo, elmetiginta pro
erozio, generale kun strioj, kiuj montras la direkton
de la ~movigo.

1

faülto. Diversaj ~oj: 1) vertikala ~o; 2-3) oblikvaj—oj : 2) normala ~o; 3) inversa ~o. a) altigita
parto; b) malaitigita parto; c) ~ebeno .

Agi ~e al: malsagulon ~as felicoz; kiun ~as la
sorto, por tiu ec koko estas ovoportaz; la dioj ~is
vin per granda virto0; lia proksimulo ne estas ~ata
de lix ; la plej ~ataj hundoj partoprenis en la
festenado7 ; ni estis ~ataj per bêla vetero; akiri la

Aperturo, masonita en la flanko de trotuarrando por
enlasi pluv- a ü vers-akvon en kloakan sakton.
leorwo, llip~0. Antirino.

faul/i (ntr) Kontraüregule malhelpi aü geni
kontraü ulon, ekz. per bato sur malpermesitan
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traktadon dc la plej ~ata nacio;~ata gejso (la piej | vat pavo, meleagro. ~edoj. Fam. ( Phasianidae)t\i
amata). «æ beni , karesi . preferi. 1 Emo ~i: ne j la ordo de galinofonnaj birdoj, al kiu apartenas ~o,
longe sinjora danras ~oz: klopodi pri cies~o estas ! koturno, numido, perdriko k.a. or~o Sp. de M)

pleje malsaga Inborn7- : post kolero venus ~oz ; la j (Phasianus pictus ). pavo~0. Poliplektro.
de rego estas kic! roso sur herbox; vi trovos fazeol10 1 Herboj au lianoj. apartenantaj al lag-

~on ce Dio k honwjx \ akirix, ricevix , havix , sercix oj fazeoluso. vigno, Do/ichos k Lablad. uzataj kiel
r^on de Diox . 2 Avantage) ~c donita : se vi legomoj pro mangeblaj gusoj k/au pli-malpli ren-
grandunime donos al mi la ~on, pri kin mi vin fomiaj semoj; plej grava sp.: ordinara fazeoluso. 2
petas [... ] z; al la humiltdoj li do/tas ~onx : super - Senio (blanka au ruga ~o) au nematura frukto (verda
suti inn per ~oj: proklami ~jaron de la Eternulox. ~o) de —o /. precipe do la ordinara fazeoluso. SIN.
~ado 1 Daura klopodo iun. 2 £3 Indiko de ~ato j ~semo au ~guso. cr azukio, mungo. sojo. 3 =
en vivasekura poliso. ~ajo. ~o 2. ~anto. Tin, kiu fazeoluso. ~eto. Nana variajo de la ordinara
~adas: ho ~antoj ! 7 (sankluloj). KS* mecenato , fazeoluso, kies verdetaj semoj estas delikatajo.
pairono. ~ato 1 Tiu, kiu guadas la ~on de in: si
rifuzis akeepti dudek mil talerojn de rega ~aloz\ la au plurjaraj herboj afi lianoj kun trifolieraj, petiolaj,
regidino edzinigis kun la ~ato de l ' foriunoB: la slipulaj folioj, kun floroj en akselaj grapoloj k kun
~atinoj de Ludoviko la 15a. 2 £3 Tiu, kiu ricevos la liniformaj gusoj, enhavantaj renformajn semojn po
avanlagon aniuûviditan en asekura konlrakto. ^igi. pluraj; 36 sp-oj el la varmaj partoj de Ameriko, 3
Fari. ke in, io estu ~a: ~igi la pub/ikon al la idea (kun multaj kf-oj) vaste kultivataj: Lima ^0 (P.
de L.l .; se ni povus ~igi la princon por nia afero, lunatus) el Gvatemalo, enkondukita en la tropikajn
lia ci estas tre granda gajno par niz. vsr akiri , gajtd. ? regionojn; ordinara ~o ( P. vulgaris ) el CkS
mal~a 1 Ema malutili al iu, preferi aliajn ol tiun: | Ameriko, nun kultivata en la tuta mondo; ruga *K)

la jugantoj estas mal̂ aj al li ; regas mal~a opinio ( P. coccineus ) el Gvatemalo, enkondukita en
pri i / i. rs' malbonvola. 2 Prezenlanta malavantagon | Hispanion en la I6a jc. vs?fazeolo, vigno.
por iu: en mal̂ aj cirkonstancojz; sia sifuacio estas
plej mat~a por studado7. ma/sukcesigi . mal^O.
Stato, en kiu oni ne guas ies ~on:fall en maison7.
Di~o = grace, kor î, Havi indulgan kompaleman
koron kontrau iu: li karoos vin, kiani vi plorkriosx :
kor~u nun, car mi suferasx\ vi karoos Cionon, car
estas tempo par gin kompatix . ~kora.

faz1o 1\Perioda aspektosango dc astro: la ~oj
de Litno. 2 Ciu el la difinitaj sinsekvaj statoj en la
evoluado de fenomeno: ~oj de malsano, de milita.

stadia. 3 cj> Parto de la vivociklo de vegetajo k
pli generale de vivulo, karakterizata de n (unuploida
~o ) au de 2n kromosomoj (duplaida ~o). —*generacio 2 . 4 <$ Ciu el la sinsekvaj statoj: a) en la
ciklo de celo: mitozaj, mejozaj ~oj : b) de ribosomo,
kiu legas genan mesagon lau sinsekvo de baztriopoj.
i»'$r stadia. 5 (pp periodaj funkeioj, ekz-e tensioj.
kurentoj, ondofunkeioj) La varia angulo en la sinus- dotila per supernaturaj povoj: la akvo~ojn kla
cca aü kompleks-eksponenta prezento de iu grande: lerkobofdojn ni devas havi 7 : elementa
~a diferenco inter tensio k kurento (simb.: 9, pr. /Z); j (simbolanta unu el la kvar elementoj dc la materio
6 4- Ciu el la partoj de sistemo. inter kiuj daine en la sistemo de Paracelso: siI/o, gnomo, nimfo k
ekzistas fiksa ~a diferenco: la ~oj R, S k 7 de tri~a salamandro ). 03f demono, diablo, duondio, eljo,
sistemo : ~a volvafo , konduktilo, tensio; plur~a genio , koboldo , nikso, lupfantomo, vaglumo .
alterna kurento. 7 (K) Ebla aperoformo de iu magio. sorco. ~a. Rilata al ~o(j): aliformigo,
substance: likva, gasa, solida ~o :~oregulo (de donaco: ( f) iluminacio. 'vdno. Supernatura
Gibbs):~diagramo, ~transira. de^igo. Diferenco j estajo, fantaziata kiel virino, k kredata influantala
kun la origina ~o. el^igi -4- (pp alterna kurento) j destinon de loko, de infano au de objekto: cartioa
Sangi cl la origina ~o: la konstanto de el~igo (en ! estis ~ino. kiu prenis sur sin la formon de malriêe
telekomuniko). inter^o y ^o en la ciklo de celo. ! vilaga virino7 : lando de ~inoj (mirinde bela);
kiam gi k ties nukleo ne dividigas: la cela ciklo | ~inajfingroj (treege fajne laborantaj);^inrakonto.
komencigas per mitozo k finigas per la fino de j Feak/o O Ano de mita popolo, kiuj sipveturigis
inferno , mal~aiPrezentanta je 180° ~an j la animojn en (a transniondon, k kiun Homero lokas .

diferencon. sam^a. Prezentanta nulan ~an i probable en Korftio.
diferencon. csr1 kvadratura, opozicia. lurwo % Ciu
el la diversaj aspekloj dc Luno,durn luna monato.

fazan/o b Birdo ( Phasianus k tre parencaj g-
oj) parenca al koko, sed kun longaj, ce la virbesto
belkoloraj vostoplumoj: rostita ^o : bela kief ~ino. j elekti inter la portotaj sargoj. 2 Maldrasta,malfoit-

fazeolus/o ^ G. ( Phasealus el fabacoj) de unu

fazeoluso (ordinara ~o).
1 ) grimpa kf .. 2) ne
grimpa, nana kf.. a) tigo;
b) folio ( trifoliera); c)
frukto (guso); c) semo.
VA.

fe/o O Fabela estajo de malsupera rango,

Feb/o O Alnomo de Apolono, kiel puriganto:
I jam tridek fojojn finis ~o beta la jaran kurort1.
j Epiteta nomo de Artcmiso, fratino de ~o.
; febl/a 1 Malforta: oni pennesis al la knabo
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efika ; tro senenergia. ~igi. Igi ~a: la ~igo de la
religia instinkto.

febr/o 1 Y Malsana stato, karakterizata de
plialtigo de la temperaturo de la korpo k ofte de pli-
rapidigo de la pulso: akusa , verba, lakta ~o\ havi
fortan ~on; suferi atakon de marea de 39
gradoj C , 39 gradoj C da siaj mono] tremis
kvazaü en ~oz. 2 ( i‘) Viva pasia ekscitigo: la
politika ~oB; en la ~o de la diskntado; la naciisma
~o infektis multajn popolojn. nsr entuxiasmo, fajro,
flamigi. afta (aü epidemio). Epidemia kontaga
erupeia malsano kaüzata de viruso trafanta precipe
la bovedojn, sed ankaü safojn, porkojn, hundojn k
ec homojn. butona ^o. Benigna infekta malsano
de la mediteranebordaj landoj, karaklerizata de nigra
makulo k erupcio de rozaj aü vioietaj butonoj: la
butona estas kaüzata de iu rikecio, transdonita
de la hunda pulo. flava ~o. Kontaga malsano de
varmaj landoj devenanla el Ameriko, kaüzata de
viruso transpasigita de moskito el la g. stegarnija;
gin karakterizas la flava koloro de la haüto k vomajo
el nigra sango. Malta A,Q. Kontaga malsano de
mediteraneaj landoj, ka üzata de iu mikrokoko k
transdonata cefe per la kaprina lakto. VSIN .
melitokokozo. famiiia mediteranea ~o. Rekur-
anta inflamo, trafanta serozojn, artikojn k haü ton ;
malofta malsano, eble hereda k de a ü tosoma
recesiva transmisio, propra al iuj komunumoj
(sefardoj de N-Afriko, armenoj, araboj ktp). miliara
^0. Infekta malsano, karakterizata de abundaj
svitoj k ~a erupcio, puerpera ~o. -̂ a stato kun
pli-malpli gravaj generalaj simplomoj, aperanta cc
akusintino k kaüzata de utera infektigo. terciana,
kvartana ~0. Du formoj de malario, en kiuj la ~aj
atakoj aperas respektive en ciu tria au kvara tago (se
oni nomas «unua» ciun tagon kun ~o). tifoida -̂o.
Kontaga infekta malsano, okazanta post engluto de
nepuraj akvo a ü nutrajoj entenantaj la bacilon
Salmonella typhi , kin agas precipe per siaj toksinoj:
stupora ( tifoida) stato, ~o. nervaj k intestaj
perturboj, ktp. ~a 1 Rilata a! ~o: la ~aj signoj; ~a
temperamento\ ~aj songojz. 2 Vive arda : ~r/

inleresoz, scivolemecoz, rapidecoz; ^aj klopodoj /\
li suprensaltis de sia knslokoz; ~e demandi inn.

M (ntr) Esti en ~a stato. ~ulo. Malsanulo kun ~o.
A/Odona. Tia, ke gi estigas ~on . anti~a ,
kontrau~a, serwiga. Tia, ke gi malgravigas a ü
cesigas ~on: kinino k anlipirino estas sen~igaj
medikamentoj. fojno^o = fojnkataro.

Februar/o La dua monato en la Gregoria
kalendaro.

fec/o 1 Slimeca substanco, kiu fonnigas en
likvo, precipe alkohola, k malrapide surfundigas:
bieraz, vina ~o\ sur la euro de Tespis gi sidis k
frapadis per la nigraj ~ogutantaj flugiloj7-
(trempitaj en la vino); la vino saitmas , plena de
aromajo, sed nur gian ~on elsucos la ma/ virtulojx;
(f) Moab [...] ripozadis sur sia ~6> x. KW rekremento,
sedimento. RIM. Ne uzu feco anst. gisto. 2 (f) Plej
malbona malestiminda parto de io: la ~o de la
homaro. Rilata al ~o : ( f ) vivf ignora , ~a
kerneK . c®* eljetafo. ~i ( ntr ) Surfundigi, pp io

! senvalora : pasia amanto , en kies pokalo ~/s ciam
i amargusto de la mortkonscio. sen~jgi y Forigi la
| estigintan ~on el la botelkoio dum la campanado.

feder8! ( tr) Kunigi plurajn statojn , societojn,
i sindikatojn aü similajn organizajojn en federacion :
! la svisaj kantonoj ~is sin en 1291. la Nord -
| Amerikuj statoj en J 787\ ( f ) : la safa grego kun

hundoj sin ~ /.TK. ~O 1 Procezo, dum kiu
organizajoj sin ~as. 2 Federacio. ~igi. Kunigi per

a ligo. Avjsmo.Tuto de la ideoj favoraj al ~o / de
; aütonomaj organizajoj. trr anarkio.
j federacPo 1 Da ü ra kungrupigo de pluraj
! sindikatoj, samcelaj asocioj ks. 2 L Grupigo de
| statoj, konsistiganta regnon, kiu supermetigas al la

aligintaj statoj, k ekskluzive posedas la eksteran
| suverenecon: Usono, Svisla/ulo, Kanado estas ~oj.
j csr konfederacio. ~a. Rilata al ~o, k pli spéciale,

tia. ke gi koncernas la cenlran registaron de ~o 2:
j ~a polico , diplomatic) , dogano. ~ismo. Politika
i sistemo au doktrino, favoranta la formadon de ~oj.
I A/ jstO. Anode ~ismo.

federal/a 1 = federa. 2 = federacia. ~ismo =
federismo, federaciismo.

Fedr/o. Latina fablisto (C. ./. Phaedrus, 13 a. K.-
! 50): koncizas liom, ke trafts Iin riprocoK.

Fedra ép Mita edzino de Tezeo; protagoniste en
tragedioj de Sofoklo, Eüripido, Racino. —> Hipolito.

fek/o. Ekskremento, eligita el la anuso: ~o de
bovino, cevaIo', la homaj ~oj estas ofte uzataj kiel

j grasumo. ns* merdo. ^a. Rilata al ^o. (ntr)
| Eligi ~on , kaki. ^ ! (fm ) Interj. de kolero,
! malestimo. indigno, malbonsanco ks. use damne ,
! diable!. ^ado. Ago de ~anto. ^ajO. Amaso da
j ~oj, precipe bestaj. KF sterko. A^UIO ( fm) Fihomo.

fekul/o = tuber-amelo.
fekund/a 1 ^ Grandakvante naskanta, produkt-

j anta: ^a grundo, lando; miisoj k ratoj estas tre ~aj
i bestoj ; Balzac, la plej ~a verkisto en sia tempo; ( f)
j iniciato. fruktodona, fruktorica. 2 $ Kapabla
! reprodukti sin : ~a arbospecio', ~a safino, virino. «sr
! naskipova. ~eCQ. Eco de iu, io jen kio pruvas
: ta r^ccon de tin idea; ~eco de tero\ provento de
; ~eco de la virinoj agaj inter 25 k 30 jawjn. ^igo f

Kunigo de vira k ina gametoj, k sekva sangigo de tiu
; lasta al zigoto (aü ovo / ): duobla ~igo karakterizas
! la angiospermojn; interna, ekstera ^igo. ~igi f 1
j Transfonni inan gameton en zigoton : spermatozoa
I tigers ovo!on. kiu igas ovo ; anterozoido ~igas
I oosferon. 2 Ekestigi ^igon: plejparto el la fiso j per
! laktumo ( sperrno ) ^igas la ovojn (ovolojn ) nur post
j ties ellaso ; artefarita ~igo de virino: laboratoria
| ~igo (eniaboratoria). tat' generi, polcni , gravedigi ,
1 naskigi. —* kopulacio. mal^a. Ne kapabla
; reprodukti sin aü naski: mal^a cevalino ; mal^a
; area. ttS" sterila , senfrukta. mem^igo ^ Seksa
| kunigo de du celoj de la sama individuo.
! fel/o Kruda besta haüto kun la haroj, ordinare
; ne preparita: aiitaü mortigo de urso ne vendu gian
| ~o// z; por li ec la muso ne estas sen ~o7-\ de itnu
\ bovo oni du ~ojn ne desirasz; la ~o tanadon ne
: valorasz; strata kie oui sekigadis ~ojnz\ ~oj servis
i kiel matracoj k litkovrilojz; mia malgranda fratiuo,

\

i
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enkudrita en ~on de kaproz; ~sako ; (f) la fiera j de perdita ~oz; nenia ~o maturigas sub la luno1;
leono dejetas sian princan ~onz. EST haitto, lcdo, j (analoge) la de la Dana regno7-. 2 Sortofavoro,
pelto. ~a. El ~o: Capo7. ~istO. Pretigisto de bona sanco: kiel longe jam mi ne havis la ~on vidi
^oj. tanisto. sen~igi. Detiri ~on de besto : | vin!7; vin sendis al mi mia bona ~o7\ havi ~on ce
senlanigu , sed ne sen~iguz (pf); (f) nobeleto, kin j la virinojz; mi nun akceptas kun malgaja koro ~on
sen~igas siajn vilaganojn kiel bruton'7.serwigejo. ! /wcmz(surtronigon); facile estas eland , se la
Laborejo, kie oni pritraktas kadavrojn de bestoj. | kantas7 ; legon ne konas7-; ne ciuj havas egalan
utiligante ilin por fan gluajon, ostpulvoron , i ~o/? z; malsagulon favoras ~o7. B®5 fortimo. ~eg&
bestnutrajon k.a.. Azerwo. Fabela princidino, kiu j Ekstreme ~a. csr beata. 'wigi. Fari, ke iu estu ~a:
vestis sin per azeiwo. mefit~0. Tre satata de | bonaj infanoj gepatrojn ~igas7 ; sankta Virgulino,
diversaj sp-oj de la g. mefito, nigra kun blankaj vi la urban ~igis! z ; gi vengus terure : ci tiuj ~igaj
strioj. SIN. skunko / . 0r~o. Ora Saf~o: (f) jam via okuloj idiote vitrigus7. ^ulo 1 Homo ~a (precipe
nerva mono vian or~on (biondharan pubon) fusisw. 2): multaj svatigas, ~ulo edzigas7 ; al ~ulo ec koko
saf^O. Safa ~o. uzata por diversaj celoj: antikvuloj donas ovojnz; Hi estas ~uloj de la mondox ; la
uzis safr^on, por kolekti orerojn en riverfluo. Ora filinoj vidas sin k nomas sin ~ulinox. 2 Beatulo 2:
Saf~0 1 O Mirakia saf~o, konkerita de Jazono. 2 si ja intern e foriris en la mondon de la ~ulojz;
A Kavaiirordeno en la Habsburgaj landoj.

felah/o. Egipta terlaboristo.
felandri/o 4* Sp. de enanto (Oenanthe uquatica,

sin. Phellandrium aquaticum), plurjara, akveja
herbo kun dika, stara, kava, preskaü Im alta tigo
disbranciganta. kun fadenformaj radikoj, kun 2-3-
obie fajne dividaj folioj k kun multanombraj,
blankfloraj umbeioj; hejma en Eüropo k Azio; tre
venena.

feldmarsal/oz Germana au rusa marsalo.
feldspat/o © ( kn ) Mineralo, konsistanta el

alkala ret-aluminisiliciato, formanta la cefan parton
de la magmaj k de iu j metamorfaj petroj: natria ,
kalcia, kalia ess* ortoklazo, plagioklazo.~oido Malbonsance, domage, bedaiirinde : vorto mal~e
(kn ) Mineralo parenca al ~o, sed pli alkala, i .a. kreita7 ; rnal~e , li ne povis ceesti la feston.

mal^o 1 Sento, stato de tiu, kiu havas nenian
felic/a 1 (iu ) Sentanta animan plenkontent- gojon, kontentecon: en ne fieru , en mal~o

econ : se mi estus Sana, mi estas ~a7 ; kvankam vi espent7 ; freinda mal~o instructs7 ; kontrait mal~o
estas rica, mi dubcts. eu vi estas ~a7 ; kelkaj homoj ne belpas ec rico7 ; fali en mal~onx; kiu gojas pri
sen fas sin la plej ~aj, kiam ili vidas la suferojn de ies mal~o. tiu ne restos sen punox ; li trinku vinont
siaj najbarojz; pli ol ili estas tiu, kiu gis nun ne li ne plu rememoru sian mal~onx ; mal~o ofte
ekzistisx ; ~aj estas tiuj, kiuj malsatas k soi fas kunigas la homojn7 . 2 Malbona sanco: la akvo
justecon!N; pli ^a sinjoro sen have, ol riculo sed estas via mal~o k vi pereosz; tiuj, kiuj havas la
skiavo7- ; havi ~an mienonB. osf beata, goja. — j matron esti viaj najbaroj ; per okazo de mal~oz;
cielo. 2 (iu) Favorata de la sorto: ne naskigu rica. j arnikon montras mal~o7. 3 Malfavora, malutilega,
naskigu ~a ce monludo, mal~a ce amo. nsr : doloriga okazajo: mal~oj k batoj venas ciam kun
fortuno. 3 (io) Plenkontentiganta la animon: ~a fratoj7 ; mal~o inviton ne atenclas7 ; mi ridos ce via
vivo; kara domo, nntlton da bona k mi guis en mal~ox ; rakontu a / mi vian maison7 ; sed la
vi!7 : paco ~a'7 ; ~a karaktero ; deziri a! iu ~an mal~o konsistas en tio, ke tiu prediko ne havis
feston; la ~aj fagoj dc la juneco; la ( F )~aj Insuloj i finon7 ; estos nenia mal~o, se iu miksos la novajn
( Kanarioj). icr carma , rava. — paradizo. 4 ( io) j forniojn kun la malnovaj7 ; ( ironie) nenion povo•

Sukcesdonanta, bonokaza: al tiuj penoj helpis la ~a ! scias! tio estas la tuta mal~o!, ha! ha! z; efektive,
situacio, en kiu li trovigis rilate unit el la Varsoviaj j granda mal^o!7. mal^ego. Ekstrema mal~o. er
revuoj7 ; ~aj cirkonstancoj7 ; ~a akuso ; la ' katastrofo. mal'̂ igi. Fari iun mal~a. mal^/ UlO.
operacio havis ~an sekvon: alkonduki la aferon al j Homo mal~a: ho ve, mi mal~ulo!7 ; helpi alia
r̂ a finoz; kelke da ~aj ideoj kuragigis min7, mr j mal~uloj.
prospéra, favora. 1 En ~a manicro: ridet - | felieton1o. Malsupra parto de gazeta folio, en j

milionoj da ciel~uloj estis tie7. mal~a 1 Estanta
i en la mal~o: oni ciam trovas pli mal~an, ol sin

mem; senkulpa oni estas, se nurja mal~a!; si estas
virino pli mul~a, ol kiom mi opiniisz; la mal~a
infano forkuris7 ; la mal~a knabino mortis7 ; li
sentis sin tie! mal~a, ke li malbenis la tagon, en kiu
li estis naskita7 ; kion mi mal~a nun faros?7. &
aflikti. mizera, kompatinda. 2 Donanta malsukces-
on, malfavora; malbonokaza: se ne la «se» mal~a,
mi estus nun homo plej rica7 ; li estis mal~a en tiu
entrepreno ; mal~a kandidato (malsukcesinta),
milito. pasio, amo7. est* bedaiirinda, fatala. maE ê
1 En mal'N'a manicro: li vivas mal~e k mizere. 2

malpli rica je SiO^.

ante la bela Sara endormigis7 ; la sipo ~e atingis la j kiu oni publikigas popece romanon, daurigante gin
havenonB; vivi ~e7; por li7 ; ~e solvi problem- | en pluraj sinsekvaj numeroj, au kiu entenas
on ; la vortoj kreitaj7. 2 Danke al ~a okazo; pro ! periodajn artikolojn pri literaturo, scienco kc. &

!ia bona sanco: Don Isaak havis la intencon ; kajero. rubriko, periodafo.
kritiki {...], sed ^e Aaron elvenis7; tiu periodo
da firis ne longe7 ; ilia entrepreno ne sukcesis7.
~o 1 Sento, stato de plenkontenteco: kiu malmulte ! apartenas la kato, oceloto k.a . ~edoj. Fam.
deziras. ~on akiras7 ; nemiksita7. pura ~o7 ; ebria j { Felidae ) de rabobestoj, al kiu apartenas la g-oj ~o,
de ~o7 ; la hejma ~o de Marta7 ; mutaj atestantoj | linko, pantero k.a..

Feliks/o. Vira nomo.
felis/o b G. ( Felis ) de rabobestoj, al kiu -
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felp/oz. Velursimila teksajo, kun pli longaj plate fend/O. Mallarga laülonga truo: ~o en mum, en
kusantaj haroj: el si!ko, rajono, kaproharoj; j vazo; eniri en kavernojn k en ~ojn de stonegojx\
asbesta ~o.BS* pluso.

felt/o. Stofo ne teksita, farita el kungluitaj k
kunpremitaj haroj au laneroj. ~a 1 De, el ~o:
capelo. 2 Simila al ~o: muskotapiso. ~i (tr)
Kunpremi mane au masine bestoharojn por fari
~on: ~i lanon. ~icji . Alpreni la konsiston, la facile ekbrulasz; li ~is la Rugan Maron en du
aspekton de ~o: tro longe portata trikoto ~igas. partojnz; vestoj de dividita koloro, tie! ke la malsag-
~izi, ôgarni. Provizi per ~a garnajo: ~izi la ; aj junuloj aspektis, kvazaü Hi eslis ^itaj en la mezo7-\

(f) vaste ~ita huso; ~/ al iu la koron (tre aflikti). n^r
feluk/o ^ Malgranda mediteranea bordiranta j haki , klivi, segi, spliti, siri, tranci, krevigi. 2 Rapide

sipo, kun latinaj veloj. train inter la partojn de amaso, ilin disigante: sago
femal/o $ Inseksa vivulo. ~a. Inseksa. ~is al li la hepatonx; la hirundo ~is la aeron, sipo

masklo. la ondojn; li ~is la amasoiv, krioj ~as la aeron,
eksprestrajno la nokton , fulmoj la mallumon. B®5

penetri , enigi, trakuri, trapasi. 3 O (pp atomo) ~i la
atomkemon. ^ado. Ago de ~anto: ~ado de stipo,
de molekulo. acida ~adO ® ~ado de molekulo per
acido. ~ego. Tre granda ~o: ~ego en monta, en
glacirivero, en geologia tavolo. K®3 abismo, faüko,
interkrutejo. profundegafo. ^eto. Ne profunda ~o,
ne trapenetranta la objekton: ~eto en dento& , en la

posta au malsupra membro de vertebruloj, inter j haiito, sur porcelara taso. ~eti. Estigi ~etojn en
kokso k genuo: metu vian manon sub mian ~onx\ k ion: ~eti poton\ eluzita retira ledo. ^igi. Ricevi
la ~o de Jakob elartikigis, k li Iamis per sia ^ox ; ~o(j)n : la molekulo ~igis en du partojn ; ( f) la stata
albrilis min marmorkolone la du ~oj kun la ombra j konstruajo komencis ~ igiB ; sia koro ~igis de
mez’ K. B§P kruro, gambo. ~a. Rilata al la ~o: | kompato. acida ~igo ® Reakcimaniero, kvazaua
arterio.^ajo Y T*u parto de mangebla besto: ~ajo | ~igo, de kelkaj acidaj kombinajoj (ekz. acetilaceta
de koko, porko, bovo, kapreolo. fc®3 klabo. ^ingo 1 | acido). ~ilo. Ho por ~i. KT hakilo, kojno. ~ita 55
I Parto de la armajo, kiu sirrnis la ~on. 2 If Proteza | Dividita vertikale per koloroj je du egalaj partoj.
aparato por ^o. ~OStO V { femur, os femoris) Osto I ^Ohava. Prezentanta unu ~on: bovo kun kornoj k
de la femuro, plej masiva osto de la homa skeleto; ^ohavaj hufojx. dis~i. Large ~i : dis~i ies kapon;
gia kapo artikigas kun la koksosto, gia bazo kun la iliajn gravedulinojn vi discosx ; ciun bruton, kiu
tibio. es? fibiilo, humero, tibia. ~OSta. Rilata al la havas dis^itajn hufojn vi povas mangix; dis~igis
~osto: ~osta kapo, kolo. saf~ajo Y —o de safo, ciuj fontoj de la granda abismox. dis~o. Larga ~o:
preparita por la mango. SJN. safklaho. dis~o en roko\ (0 dis~o en partio. fc®3 skismo. el~i.

©fen/oz 1 Alpa varrna vento, kaüzata de Eligi ~ante: vi cl^is fonion k torentonx.erwi. Per
rapida vertikala falo de grandaj aeramasoj. 2 4? j franco estigi ~on en ion: en~i la randon dc tablo.

Aparato por produkti varman aerfluon (ekz. harsek- j eæ noco. aer~o 4- 1 La mallarga interspaco inter
igilo). j la feromagnetaj partoj de magneta cirkvito. 2 La

© fen/0 ® Benzeno (en kunmetajoj). ~ilo. i mallarga interspaco inter statoro k induktato de
Radiko unuvalenta de benzeno, C6H 5-. /vjleno. j elektra motoro. cel^O O ~o de la pafcelilo (de
Radiko duvalenta, -C6H4- (ark. escepfe en la nomoj | pafilo), kiun oni metas en rektan linion kun la
de kelkaj industriaj kemiajoj): ~Hendiamino, H 2N- (cel)grajno k la intencata celo. har-̂ ado. Pedanta k
C6H4-NH2 (diaminobenzeno, kruda materialo por la tro subtila distingo en diskutado. SIN. harsplitado,
fabrikado de farboj, plastoj, k.a.). ^olo. Hidroksi- musbugrado. kerno^ado, nukleo^ado Disigo
benzeno, C6H5OH, solida korpo, senkolora, kun j de atomkerno en plurajn pecojn. SIN. fisio.
akra, malagrabla odoro, kristaliganta en belajn j kemcwebla, nukleo^ebla. (pp materio) En-
pintojn k ekstraktata el karba gudro: ~olo estas j havanta atomajn nukleojn ~eblajn. kerruwigo,
efika desinfektafo. ^olato. Metalkombinajo de ~o. j nuklecwigo. Disigo de atomkerno en plur-ajn
bMlo.C6H3-C6H5. SIN. fenilbenzeno. dimetoksi- i pecojn. pantalon^o. ~o sur la supra antaüa parto
'̂ OlO. Gvajakolo. poliklorbi^ilo (g) ft Sintezita ! de pantalono. rok^o. ~o en roko: la lertaj pigmeoj
substanco, uzata i.a. en kondensatoroj, kiu estas tre svarme elrampas el la rok^oj2-.
persista en la medio k i.a. perturbas la reproduktig-
on de fokoj. tio^olo. C6H5-SH.

fenacetin/o ®'V.. Antifebra medikamento.

(fm: vulvo) Jen Cassie [... j kun ~o plej obscene
sendefendaiC. (tr) 1 Perforte disigi malmolan
materialon, ordinare laü la fibroj, la klivebenoj ks:
~/ stonegon per kojnoj\ fulmobato ~is kverkon,
terskuo muron; troa sekeco ~as la teron; ~ita ligno

flankojn de ponlo, la subajon de tapiso.

femin/o = virino. ~a V pudendo (vulvo).
~ism20. Doktrino k movado, kiu celas havigi al
virinoj egalecon kun la viroj lau la socia, ekonomia,
jura k politika vidpunktoj. /^ist2o. Partiano de
~ismo: ~istino.

femto/ A- Prê t'., uzata antaü unuoj k signifanta
duiliardono (1015); simb.: f : ~farado.

femur/o ¥ { femur, regio femoralis ) Parto de la

fendr/o. Metalreta sirmilo metita antau kameno,
por ke brulantaj karboj au cindro ne falu sur la
plankon. ose ekrano.

fenestr/o 1 Regulforma aperturo en dom-
muro, por enlasi lumon k eventuale aeron, ordinare

, konsiderata kune kun la kadro k la fermajo: li faris
fenciklidin/o ^ Anestezajo, uzata ankau kiel j en la domo ~ojn fermeblajn k kovreblajnx\ la vitroj

| de la ~oj estis el korno au el bestaj vezikoj, car la

C6H4(OC2H5)(NHCOCH3).
fenantren/o ® Tricikla aromata hidrokarbono,

C.„H

drogo pro halucinaj ecoj.
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posedado de vitro est is tro multekostaz; la ^o
longe est is neferniita7\ mi rigardis ira ~o de mia
domox: Hi grimpas fra la ~oj. kiel stelistox \ sur la 1 dividaj folioj k kun fiavaj floroj; 4-5 sp-oj el
~o (~obrcto) kusas krajono7- \ la ~o estas amata j Europo, U Azio k N Afriko. ns* anew , anizo, ilicio.
toko de rtiaj birdo]7. 2 g$ Tia aperturo, konsideraia ; ordinara ~0. Sp. de ~o { F. vulgare ), uzata por
lau la formo au la fermrimedo: ronda, unuklapa, j spicado (kicl aneto) k kies var. azoricum estas
duklapa angla ~o (fermiganta per vertikala j kultivata en Mcditeraneaj landoj kiel legomo
sovo de vitroframo); blinda ~o ( falsa); franca
(pordo~o): krada (kun ekstera fera krado). cîs*

bovokulo , luko. — sproso. 3 X Simila aperturo en :
muro de sipo, por eniasi lumon k acron en kajuton. !
4 © Erozidcvena aperturo en pustegajo, Ira kin ; *
videhlas la autoktonaj terenoj. 5 S Ortangula, of'te j
movebla regiono sur komputila ekrano, en kiu |
apartaj informoj estas montrataj: pligrandigi ~an\ j
la ~osistemo X . ~a. Rilata al ~o: ~a kadro7, |
kovri /o7 , vim.! 7 : krad^aj ma!libéréjojz\ sen~a \
cambro. ~etO 1 Malgranda ~o: tegmenta ~eto. 2 | ^
Gicelo. ~umo. Ligna tabule aft metala plato, j
proviziia per carniroj au kardinoj, turnebla. faldebla ;
au disigebla, lokita interne aft ekslere dc la ~a vitr- |
ajo, por sirmi kontraO lumo au stelistoj: // subis el j fenkolo (ordinara ~o). 1) sovaga (C : d, e); 2) j
lito, pasts la ~umojn. ke krakis carniroj0; tabuIda, : kultivata (kf de var. azoricum). VA. a) tigo; b) folio ]
volvebla ~umo. tuv jaluzio, sutro , ~obreto, ^ofiks- ( fajne plume kunmeta): c) foliingo ; c) infrutesko j
Ho, ~ofranto. ~oklapo,~opordo. inter~o. Trumo. | (umbelo); d) floro; e) frukto (duakeno).
tra^igi, Jcii iun ira ~o: la Praga tra^igo (1618). !
baskul~o. ~o, mal fermiganta cirkaü pivoloj
fiksitaj en la mezo de la klapoflankoj. klap^o.
Tegmenta oblikva ~o, artikigita je la supra klapo- ! ekkonas; senpera objekto de percepto. vsr noumeno,|
flanko. korbel~0. ~o elstaranta el la domfasado. i 2 Natura au eksperimenta okazajo, apart|

rimarkila k klasigita: astronomiaj , fizikaj , spiritajl
~p/;cia, por klarigi !a ~on, e/pensis sian teorionhJ

perioda , neper ioda ~o . irsf apero , efiko. 3|
Ekslerordinara, malofta afero: renkonti vin estait
vera ^oB; mi iras, k rigardos Iiun grandan ~oti, i
kiai la arbetajo ne brûlasx. 1 <1> Rilata al la\

oj, al cio. kio povas esti konaia per la sensoj:fcj
mondo kontrustas kun la noamena. 2 Mirigaj

eksterordinare rimarkinda: jen mi status kun miajj
aj kapabloj ! dir is la lanternaz; aventura.}

/N/ismo <l> Teorio, kiu asertas, ke nur la ~oj estas;
objektoj de sciado. ~oiogio d> Doktrino pri la ~ojj
konsciataj de nia spirito: la ~ologio de Husserlg

I fenkoi/o *4» G. (Foenieulum ci apiacoj) dedu-
j k plur-jaraj aroniaj herboj kun 3-4-oble fadene

I mangata kruda au precipe kuirita.

I

I
I

(fenomen1© 1 <1> Tie, kion senso au menso rekte

StN. orielo. montro^o. Bulika elinetejo.
fenetol/o (K) Tradicia nomo de eloksi -benz.eno,

C6HS-O-C,HV
fenic/o. Ano de semida popolo, kies cefa urbo

estis Tiro (35°I3’E, 33°I7 'N), k kiu elpensis la
aifabetan skribon. {F)/̂ io 2, ~ujo. Lando, inter
Lebanono k Mediteraneo. logata de la ~oj (hodiau:
Libano).

fenik/o 4* G. { Phoenix el arekacoj) de dioikaj
palmoj de 0,3 gis 20m altaj, kun plume kunmetaj
folioj, kies malsupraj folieroj estas dornoj, kun
grandaj inflorcskoj (spadikoj) junstadie sirmitaj de
nur unit komima spato k kun pli-ntalpli karnaj beroj,
unuope enhavantuj iignecan senton (kernon); 17 sp- I plntcwo La ~o, ke eleklra sparko precipe!
oj el la varmaj parioj de Azio k Afriko k unit el okazas ce la pinto de metala objekto. ,
Krelo, i.a.: Kanaria ~o (P. canariensis ). el Kanari- fenotiazin/o (kn) Neuroiepta medikamento,!
oj. arbo pororname kultivata en la Mediteranea j uzata i.a. kontraü nervo - k psiko-malsanoj pro œoj;
regiono; daktila {P. dactylifera ). arbo kultivata j anti-ekscilaj, -maniaj, -deliraj k -angoraj.
en tropikklimataj regionoj por produktado de j fenotip/o g Tuto au parto cle la videblajaij
daktiloj. SIN. daktilujo, daktilopahno. ^acoj j konstatcblaj karakleroj de individuo, kiuj rezultasdj
{ Phoenicaeeae ) = arekacoj. | la interago inter gia genaro k la medio, oar dialer,|

fenikopter/o z CS G. ( Phoenieopterus ) de ; genotipo, heredo, temperamento.
fenugrek/o 4* Sp. de trigonelo (Trigonelk

i

/NJ

grandaj. blankaj k rozkoloraj vadbirdoj el la ordo de
cikoniformaj. kun longa koio, kurba beko k j foenum-graeemn el fabacoj), unujara herboseki- j
naghautaj piedoj. SIN. flamengo. j state forte aroma, kun blankaj au flavete blankaj

feniks2o 1 Q Birdo, kiu ciucentjare mortas en i floroj unu- au du-opaj; hejma en S Europo, UAzki
flamoj k renaskigas e! sia propra cindro : el la j k N Afriko, kultivata por furago k por sempj
ardanta ovo ekflugis nova, la ciam sola birdo ~o7. ! medicine uzataj.
2 ( f) Supera persono. unika cn sia speco. j feofit/oj 4* Filumo ( Phaeophyta ) de multace^fenikur/o b G. { Phoenicians ) de birdo j el la j brunalgoj Ire diversformaj sed generale grandaj;t
ordo de paseroformaj. fam. dc lurdedoj, kun j l 500 sp-oj cl c. 250 g-oj, i.a. fuko, laminario.e
rustruga vosto k vigla kanto. SIN. rugvoslulo. I fttkoficoj . kromistoj.
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feri3o. Libera tago, dum kiu oni rajtas ne labori:
klorofilo, sen magnezio, sen fotosintezaj ecoj ce la : havi ~on okaze de la vizito de regnestro ; kiam
klorofilohavaj vegetajoj: alfa~o , C55H74 N 4Os; komencigos viaj ~oj? ; la someraj, vintraj. lernejaj
beta'^o, C55 H1^ H40(i. . ~oj ; banka (en kiu la bankoj estas lege

fer/o 1 © Elemento, Fe, atomnuinero 26, ; fermitaj). festo, libertempo, ripoztago. (ntr)
atommaso 55,85. 2 © Metalo grizblua, malmola. j Gui ~on : la ~antoj kutime veturas suden.
dratigebla, magnetigebla, kun tre multaj kombinaj- !
oj. 3 os? Tiu metalo, pli-malpli pura, tre uzata en la j
industrioj, prezentinta, ekde sia malkovro, novan j
epokon en la homhistorio: forgebla, fandita ~o; alfa, gamak delta ~o.
rusto mangas la ~on k zorgo la homon7\ forgu j ferl/i ( tr) vL Fiksi brajiitan velon al jardo au
~on, dum gi estas varrnegaz; akrigas per ~ox; | bumo per ~ilo. ~o. Ago ~i k rezulto de tiu ago.
mi faros vian cielon kiel stango el vst | ~ilo. Maldika snuro au plektajo, por cirkauvolvi
kupro, bronzo. 4 Objekto el ~o: la ~o de la hak - ! jardon k velon. mal/vi. Malfiksi k disetendi ~itan
ilo7; Hi armis sin per ~ox (glavo); k kupro j velon.
estos viaj riglilojx; hufo~o, rabot~o. 1 ®
Rilataal ~o: ~a kombinajo. 2 Konsistanta el ~o au j au el-iron : ~i barilon, tirkeston, pordon, cambron,
enhavanta ~on : ~aj kradoj7\ kaldrono7 , I donton. butikon, havenon ; ~i brec.on per tabuloj;
bastono7-, polo7-, katenox , slosilo u: metalo. 3 | pordo duone ~ita7% ~ita nur senslose7 : eniris en la
(f) Tiel nefleksebla, kiel ^o; severa, senindulga: | arkeon Noa|...| k ciuj bestoj ( ... ] k la Etermdo ~is
~a volo, konstanteco: teni inn per mono7 (*ap | post ilix (sk . lu pordon) ; bru~i , jet~i , klak~i,
butonumi ); ~a paciencoz\ ~a donna7\ (mono). »3f * j pit$~i , sfos^i . tir~i pordorr, ~ohoro de drinkejo.
stala. ~\ (tr) Garni per ~o au ~ajo: ~z bastonon, irêr' rigli , slosi, Stop!, herrneta. 2 Fari, ke io aü iu estu
lignosuon. ~ajo 1 Uzajo, garnajo el ~o 2 ~rubo: neatingebla, ne alirebla : la landlimojn al la
en la angulo kusis amaso da matnovaj ~ajojz. \ trafiko ; la lingvo ne estas ~ita kontraü
~ajistO. Komercisto, kiu vendus ajojn. <~ato © j rovenkondukajoj7-, ciuj rimedoj estas ~itaj por vi ~7\
Salo de imaga ~ata acido, HFe04. ~ika ® Rilata j H Un ~/A en karceronK : al la sola E-a gazeto estis
al kombinajo de Felll : ~ika oksido, Fe203; ~ika j ~ita la eniro Rusujor7\ Jan jo la tutan matenon
klorido, FeCl3. ^oza © Rilata al kombinajo de j estis ~ita en la cambretoz ; ~ita (ekskluziva )
Fell : ~oza oksido , FeO; ~oza klorido , FeCl 2. i aristokrataro, klubo, sekto. 3 Proksimigi disigitajn
Mimi (tr) Hufferi. ~ohava. Entenanla pli-maipli | parfojn , por ke ne plu ekzistu interspaco: ~i la
da ~o: ~ohava grundo, erco. en^igiz, Kateni . i kurtenojn: ~i cirkviton : ~u la okulojn, beta Sara!7 ;
ne~a. Ne apartenanta al la organiza grupo de la | ~i la palpebrojn, lipojn, buson, dentojn, fingrojn ,

~aj metaloj, t.e. mangano. nikelo, kobalto k kromo. 1 manon ; ciuj povas aligi al tiu insiitucio kun okuloj
heksaciano~atO. Salo de heksaciano~( ni)ata ; ~itaj7 (tute konfidc. blinde) ; tio ~is la buson al
acido H3[Fe(CN)6] au de heksaciano~(I!)ata acido | niaj kontratiuloj7 (silentigis ilin); ~inte la okulojn k
H4[Fe(CN)6J: heksaciano~( III )ato, heksaciano- S orelojn kontraü la aperonta ventego, mi sendis mian
rS(U )ato. angul^o = angulrelo. gis^o = giso. ; projekton7 (ne volante ektimigi de). 4 Meti en
huf^o. Hufumo. huf^i (tr) Alnajli hufumon ai la \ staton, kiu malebligas la uzadon aü funkciadon ; ~i
hufo de besto. krud^O. Tre rompebla, nepura ! libron , paperujon, leteron, fotoaparaton, kranon ,
metalo, ricevita el la unua fandado. mol^o. Speco j komutilon. tondilon , trancilon, sakon ; ~i trakon
de ~o, ta ü ga por forgado. spegul /^o. ~o, | (signalante, ke la trajnoj haltu ). 5 (f ) Meti finon al,
entenanta 20% da mangano. vaflo^o Vd vaflo.

Ferar/o.Emilia urbo (11°38’E, 44'52’N ).
ferdek/o 1̂/ Planko, el ligno, stalo kc , | pregejon (cesigi ilian funkciadon) ; mia brosuro falis

etendiganta de unu flanko de la sipo al la alia k ! en la manojn de eldonisto, kiu tuj post la publikigo
kovranta la tutan kavon de la sipo, aü formanta unu ! ~is sian magazenonz; la martrafiko estas ~ita por
el la diversaj etagoj: supra , meza, malsupra, orlopa 1 ci tiu jam ; (analoge) la marson, procesion (esti

promena ~o ; poba, prua { duon )~oj; du^a. j la lasta en); tiu halo ~is la serion de Ici festoj. 6 A
tri~a sipo. luko. ~a. Rilata al ~o. ( tr) I (pp aro) Aldoni ties randon. /^O. Ago de ~anto: la
Konstrui ~on super la kavon de barko, sipo ktp. i ~o de la fenestro estas automata ; la striko kaüzis la
inter~0. Spaco inter du ~oj. sen^a. Havanta | ~on de ciuj kinejoj. 1 Rilata al ~o: kimsido
neniun ~on. Slir^igo. Ago, per kiu aviadilo metas ; de la kongreso: ~a krampo; À la operatoro.
sin sur la ~on de sipo. sub^o. Ordinare la loko, j ^ajo de aro A La plej malgranda ~ita aro, kiu
kie logas la triaklasaj veturantoj. flug^/O. En la \ enhavas la donitan aron: transitiva ~ajo. ^eti. Ne
aviadilportaj sipoj, la ~o, de kiu ekflugas la | komplete ~i : iafoje oni devas okulon ~eti7. ^igi.
flugmasinoj. pont^O §$ La fermuntajo, kiu en J Pasi en staton de ~o: la truo en la sablo rapide
ponto subportas la plankon , sur kiu iras la j ~igis\ ~igis la fontoj de la abismox; siaj okuloj
cirkulantaro. pob~0. La plej malanta üa k supra \ ~igis de lacigo. ^ilo. Cia ilo aü aparato por ~i :
~o, iranta de unu rando al la alia, k kovranta c. la ! ~i.io de kofro , de mansaketo. /^ita 1 À a) ( pp

i silabo) Finiganta per konsonanto, ekz. « jam »,
j «post», «kaj». b) ( pp vokalo) Malvasta. && mal^ita.

feofitin/o ® Makombiniga produkto de

ferician/o ® (ark. ) Salo de ferocianida acido
H3fFe(CN)J. SIN. heksacianofer( lll )ato.

ferît/o © Kemie pura fero, aperanta en la formoj

ferm/l ( tr) 1 Meti en staton, kiu malebligas en-

| cesigi definitive: ~z kunvenon, la kongreson. la
\ diskuton; parentezon per krampo; ~i teatron.

kvaronon de la sipsurfaco.
Ferdinand/o. Vira nomo.
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2 A a) (pp aro k operacio) Tia, ke oni ne povas eliri j kiel —ilo de kaücuktubo, kiun oni kunigas al kemiaj
el la aro per la operacio. b) (spéciale, pp aro en j flaskoj, aparatoj. pordcwe. Kun la pordoj —itaj: to
topologia spaco): tia, ke oni ne povas eliri el gi per | tribunalo jugis porclo~e tiun seksatencon.
konverga reto au filtrilo: la aw de ciuj akumuligaj j Sigel~iz. Sigeli 4: se nenio trovigos (en la letero),
punktoj estas ~i(a. c) (pp kurbo) Tia, ke la du finoj j oni povas denove sigel^ i7 ; (f ) la stelojn Li
de la kurbo égalas, cirkaiwi. Cirkaüigi per io, kio j sigel~isx. Stop^i. —i per stopilo: stop~i vinonen
~as: cirkau~i gardenon per hego ; cirkaü~ita I hotelo, stop~i botelon.
kortoz ; mi lasis ilin lute cirkaü~iz (de la !
malamikoj). dismal~i. Large ma!—i : dismal~ita j movon k montras, ke la daüro de la noto au delà
vundoz. oscedi. duon~i. —eti: kun duon~itaj silenio, super kiu gi estas lokita, povas esti plilong-
okuloj. en—i. Teni —ita en io: en~i oron, fromagon igata.
en sranko, en~i kaptitojn, provizajojn ; en~i sin en ferment/o 1 Mikrobo, produktanta enzimojn, pli
sia biblioteko; (0 Io kristalo en~as malpurafon. cse spéciale —igajn enzimojn: laktataj ~oj de jogurto.
enslosi , enteni. en — igi. Meti sin —ita en io: ! 2 Enzimo. —i (ntr) 1 Malkomponigi pro —ado. /a
persekutate, H eiwdgis en la kelo: (f ) en^igema j mosto ~as en la tino ; nation ~intan mangux\ ne
karaktero. inter — afo. Stopgarnajo, por — i la vidigu ce vi —into pastox. 2 (f ) Esti en plena
interspacon, ekz. inter du flangoj. mal—Î 1 Meti aktiveco: gigantaj planoj ~as en mia kreemo
en staton, kiu ebligas en- au el-iron : wa/—/ keston, kranio7. ear* putri. boli . —ado 1 ® Oksido-
botelon da vino, fenestron ; mal~i siajn grenejojnx, redukta, energidona malkomponigo de organika
trezorojn x ; mi mal~os viajn tonibojnx ; ciu substanco en malesto de oksigeno, katalizata de
unuenaskito , kiu mal^as ciun uteronx ; lilioj enzimoj: alkohola, butirata , laktata ~ado; cela
mal~as al la suno siajn kalikelo jnz ; ora slosilo cion ~ado. is* oksidado, spirado. 2 Malkomponigo
mal~asz: mal^ita kelo tentas al stelo7; (abs ) kiu ati transformigo de substanco, kaü zata de mikrobo
frapas, al tin oni mal~asz (la pordon); mi levigis, (bakterio, gisto, simo ktp): ~ado de vinbersukod
por malr^i al mia amatox. nsr malslosi. 2 (f ) Esti j vino, de brasiko al saürkraüto , de sojfaboj al sojo:
atingebla, alirebla: la klitbo estas maltha aI ciuj. 3 | putra ~ado. nsr gisto. —ajo 1 —anta maso. 2 %
Disigi du flankojn, por ke farigu interspace: mal~i j Peco de jam —inta pasto, kiu, miksite kun nova
la okulojn , la buson7 ; si maI^as sian manon aI la j pasto, gin —igas: dum sep tagoj ~ajo ne troviguen
malriculox ; mal~i siajn brakojn a/ amiko ; viaj j viaj domojx; ( f ) gardu vin kontraü la —ajo de k
oreloj estas mal^itaj sed ne audasx ; varme bonis la , Fariseoj k Sadukeojx. ir^r gistajo. ^igi. Fari, ke io
suno, ciuj fenestroj estis mal^itaj. 4 Meti en staton, j — u : — /# / tabakon ; malmulto da ~ajo ~igaslo
kiu ebligas la uzadon. funkeiadon: me/ /—/ libron, tutan masonN. — ilo. Gisto. ne— inta, sen*a.
leteron. tondilon ; mal^i vojon al la komerco. 5 (f) Preparita sen —o: sen~a panox (maco). lab^O.
Fari komencon de: mal~i parentezon ; mal~i solene j Labenzimo (Vd labo CO).
la kongreson ; mal~i ba!onB, baloton, liston de | fermi/o (K) Transurania elemento, Fm, atom-
monofero. 6 A (pp aro) Forigi ties random mal~o. j numéro 100, atommaso 257.
Ago de mal^anto: mal~o de nova vaporsiplinio; ; fermion/o Partiklo kun neentjera spino. iT
mal^o de internacia konferenco. de lando al la j bosono.
internacia trafiko ; diafragma mal^o. mal^a. [ Fernand/o. Vira nomo.
Rilata al mal ~o: mal~a ceremonio , kunsido , ! Fero/a. Nomepiteto de insularo, nordedt
parolado , krampo. mal^ajo. Aperturo, truo. j Skotlando (7°U, 62°N). ^io. Lando aütonomaea
mal^ajo de aro A La plej granda mal~ita subaro | régna asocio kun Danlando.
de ia donita aro. SIN. interno. mal^egi. Large j feroc/a. Kruelega.
mal~ i : mal~egi la okulojn . mal^igi. Pasi en j ferocian/o ® (ark. ) Salo de ~ocianida acids
staton de mal~o. mai^ita 1 A a) ( pp silabo) | H4Fe(CN)6. SIN. heksacianofer(ll)ato.
Finiganta per vokalo, ekz. «du », « la », b) (pp
vokalo) Vasta. 2 A (pp aro en topologia spaco) Tia,
ke gi estas cirkaüajo de ciu punkto de gi (oni povas i
cie libéré iomete cirkaü promeni en gi). mem^a. I
.Sin mem automate ~anta: mem~a klapo, pordeto. j
ne~ita. Tia, ke oni gin ne ~is: Hi ne povas phi teni !
la okulojn ne~itajz; ne^ita (publika) letero7-. re~i. !
Denove ~i. remal~i. Denove mal~i : la remal~o j
de la muzeo okazos en Oktobro. fand~i. ~i per |
fandado : fondai vitran tubon. fenestro^ilo. ;

Espanjoleto. fulmo^ilo. Zipo. klak-̂ i. ~i kun :
klaka bruo: klak~i saketon , ventumilon, pordon. ;
lap—ilo. Vesta — ilo, konsistanta el du sinkontraüaj ; 1) ferolo (ordinara —o, F. communis). 2) feroiajjQ
pecoj de nilona rubando inter si alkrocigemaj pro j ( kampa —o, F. campestris). a ) tigo , b) folio
kovrajo de etaj hokformaj k buklaj dratoj. SIN. lapo j (fadene plume dividaj) ; c) infloresko ( umbelo); îj
3. mason~i. —' I per masonajo: mason~ifenestron. i peduklo de infloresko ; d ) floro ; e ) frukto
pordon. pinc^ilo ® Risorta metalpeco, kiu servas ; (diakeno) ; f ) sekcajo de frukto. C.
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fermat/o Signo, kiu haltigas momente la
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ferol/o ^ G. ( Ferula el apiacoj) de altaj,

fortikaj, plurjaraj herboj kun fadene plume dividaj
folioj k kun flavaj au verdetaj floroj en grandaj
kunmetaj umbeloj; c. 170 sp-oj el S Europo, N
Afriko k U Azio, i.a.: asafetida ( F. assa-
foetida), U-Irana, el kies radiko oni ricevas
asafetidon, medicine k kuirarte uzatan ; ordinara
^0 ( F. communis), Mediteranea, kies sekaj tigoj
estis iam uzataj por frappuni lernantojn k en
pratempoj por transport fajron. CST ferolago.

ferolag/o G. (Ferulago ) , tie parenca al ferolo,
diferenca de gi precipe pro multabraktea involukro
de la umbeloj k pli malalta tigo; c. 45 sp-oj de
plurjaraj herboj el la Mediteranea regiono k C Azio.

feromon/o ÿ Mesaga molekulo, kiu ebligas
komunikadon inter animalaj samspecianoj, ekz. ce
formikoj, tra la ekstera medio.

ferotlpi/o (ark .) 1 Arto brilantigi
fotografajojn. 2 Fotografa procedo sur kolodio k
nigra fera plako, donanta senpere pozitivojn; uzata
por rapide, en eble 3 minutoj, liveri portretojn
senpretendajn. polaroido.

ferut/l éSê Transporti kamionojn au remorkojn sur
fervojaj vagonoj. A*a. Kamion-sur-vagona. ~ado.
Transportado de kamionoj per surtraka soseo.

fervor/o 1 Kora k arda penado por iu afero au
ies helpo: per pacienco k sukccsas ciu laboro7.

eniuziasmo, febro, pasio , flameco. 2 Arda
diligenteco, kaüzata de religia kredo: al vi ni ne
venas kun dogmoj de blinda ~oz\ pastro-monaho,
kun ~oz; pri via domo min konsumisx; en la
fajro de mia ~ox; // penis ekstermi ilin pro sia ~o
por la Judojx. KT fanatikeco. Arde, pasie
diligenta: mi ec estis sionisto7", adeptoB ; li
ciam montris sin por nia idea; la Eternulo farig-
os ~apor sia landox\ ilia morto estis kauzila de tro
~a enmiksigo7. ~e. En ~a maniero: Hi plantis la
kernon en florpoton , Hi ce tio ~e laboris7". Hi
remis7; pregu kore k laboru ~e7 ; li ^e laboris por
igi la registaron enkonduki [... jz. (ntr) 1 Esti ~a
pri afero, helpo: tro estas dangere7. 2 Esti pasie
sindonema al religia celo: li pri Mi inter ilix ;
mi ~is pro la Eternulox. mal^a. Tute ne
entuziasma, malvarme riiatanta al io. serwa.
Akceptanta ion sed ne aktive apoganta gin: sen~a
partiano.

fest/i (tr) Honori per solenajo: ~i sabaton7,
geedzigon, jubileon, la okdekjaran datrevenon de
ies naskigo7; (abs) kun kiu vi ~as, tia vi estas7 ; tri
fojojn ~u al mi dum la jarox. celebri , glori ,
soleni. ~0 . Publikaj au privataj ceremonioj k
plezuroj por ~i iun okazajon : de Kristnasko, de
Budhonasko, de Pasko, de Pentekosto, de la Unua
de Majo, de la 14a de Julio ; edziga intima

~o; gojan ~on!7 (deziresprimo); kies gasto mi
estas, ties ~on mi ~as7 ; ofta ~o, malplena kesto7 ;
post la fasto venas ~oz; enmeti specialan ~on por
mia honoro7 ; niaj kongresoj farigos konstanta
de la homa frateco7 ; profani nian ~on per semado
de malpaco7. ^a. Rilata al ~o: ha!a muziko bruis
tra la ~aj salonoj7 ; tago ^a, for aferoj!7 ;
mango, prezentado. ^e. En ~a maniero: la satanoj
sin r^e ornamasz; ~e arangitaj tablojz. ~ajO. ~a
ceremonio: gi devas veni al ni amase , kiel al
kurioza ~afoz. ^eco. Eco de ~a afero, tago.
Kandel̂ o ft ~o, memoriganta la prezentadon de
Jesuo en la Templo (2an de Feb.). memor~o. ~o
por memorigi ion au iun. nom~o ft Tago, dedicita
al la sanktul( in )o, kies nomon oni portas : lia
nom~o estas en la tago de la sankta Antono7 .
Palmo~o ft La dimanco antaü Pasko. taür~o.
Taürbatalo. Tendo^o2 H ~o en aütuno, kiam oni
faras laubojn en la kortoj.

festen/i (ntr) Partopreni en festa mango, luksa
k abunda: goju k ~u, sed malriculojn subtenu7 ; oni
vokas la bovon ne ~i , sed treni7 ; kiam kato
promenas, la musoj ~as7 ; malsagulo venas,
komercisto ~as7 ; la rego k Maman venis, por ~i ce
la reginox ; Hi mangas k trinkas k ~as pro la
granda militakirox. ~0. Ago ~i k enhavo de tia
mango: li faros por ciuj ~on el grasajoj sukoplenaj,
cl vinoj ne fermentintajx ; fari ~on por la amikoj7 ;
troa ~o estas veneno7 ; (f) pagi por frernda ~oz;

de Belsacarx (Daniel, V). ~a. Rilata al ~o:
tabla r^a, sed telero malplena7 ; la ~aj tagojx ; au

au malplene!7 (cio au nenio). ~ado. Ago de
tiuj, kiuj ~as: la plej favorataj hundoj partoprenis
en la ~ado7 ; pli bone estas iri en domon de
funebro, ol iri en domon de ~adox ; kontenta koro
estas ~adox. ~ejo. Loko, kie oni ~as: de la ~ejo
sonadis malsupren kriado k bruado7.

festival/o 1 Perioda, ordinare internacia serio de
prezentoj. dedicita al iu arto (muziko, filmo ktp): la

de Salzburgo , de Venecio. 2 Amasa renkontigo
kun parte festa karaktero: la Monda ( F )~o de
Junularo k Studentoj.

feston10 1 Ornama girlando el kunplektitaj
floroj, folioj, brancetoj, rubandoj ks kurbe pendanta
inter du alkrocopunktoj. 2 Ornamajo imitanta tiajn
~ojn, en arkitekturo, potdekoracio ks. 3 Ornamajo
de rando de stofo, formita per regulaj arkoformaj
denteloj, ordinare broditaj: elegante ^ita cemizo ;
unu el tiuj nepriskribeblaj tualetoj , kie puntoj k
bantrozetoj , faldoj k ~oj kunigis en mirinda
senordeco. ~j (tr) Ornami per ~oj.

festuk/o G. (Festuca el poacoj) de plurjaraj,
altaj au malaltaj herboj kun plataj au enenvolvig-
intaj, pii-malpli rigidaj folioj k kun 2-4-floraj,
pedunklaj spiketoj; c. 450 sp-oj el la mezvarmaj
regionoj k tropikaj montaroj, pluraj furage au
gardene kultivataj.

fet/o £ b Embrio de mamulo, ekde kiam gi
komencas vidigi trajtojn de la definitiva estajo, gis
gi forlasas la patrinan uteron: la homa embrio
nomigas ~o de la tria monato gis la fino de la

I gravedeco. ~a. Rilata al ~o: la ~a vivo.

r^>Q

r^/O

r^e

r̂ e

feto : a) korio; b) amnio;
c) alantoido; c) placento;
d) umbilika snuro.

:
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fetic10 1 0 Natura au artefarila objekto, ! laborkolego. ge^oj. k /vino. inter~igiz.
rigardnta kicl sidejo de supcrnatura forto au logejo i Ligi sin reciproke per edzigpromeso.
de diajo. inr anuüeio. statua. taUsmano, totcmo. 2 i fiask’o. Plena malsukceso: renkonti ~onz; m
(!) Atero au persono, rigardata kiel netusebla, j dcciclis ne fari lion , car tio clonus nur ~onl\
nekritikebla : la Fnndumento, kiu tute ne volas esti i plenum!gis la tasko per gronda ~i (ntr) Tute
in ^o7.~ismoz 1 Forme de religio, en kiu la ~oj ] malsukcesi: lia lasta draina ~is\ ciuj tiuj provojde
estas objektoj de kulto. 2 (f ) Blinda admira fido al I refonnitaj E-oj devis nepre ~i. aborti , fali,
afero au persono: la netusebleco de la Fundamento | ruinigi.
ne en senco de ~ismo, sed en senco de malpermeso i fiber/o (ark.) = ondatro.
cle rompado7. 3 H' Eroia logo al vestopartoj au aliaj | fibol/o 1 £ Prahisloria au antikva agrafo ail
objektoj. ~isto. Adepto de ~ismo. | buko. 2 = sendangera pinglo.

fetor/oz. Tre malagrabla, nauza odoro, kiel de | fibr/o 1 ¥ ÿ Filarnento au filamenta celo, kiuen
putro ks. haladzo. miasmo. ~a. Karakterizata de | laulonga kunmeto kun samspecaj ~oj konsistigas
~o: putoro, mefito ks estas ~aj bestoj. (ntr ) ! iujn histojn de animaloj k vegetajoj: la kolagenaj
Ellasi ~on: ( f ) tin négoce ~as (tute ne fidindas). ! ~oj k la elastaj ~oj en la interstica substance) delà

feüd20 j[ Unu cl la tri forrnoj, la plej ofta, de la i kuniga histo donas al gi rezistecon k flcksebleconp
Mezepoka propricto en U Eü ropo: bieno, kies j muskola ~o (celo kun glalaj ~etoj, t.e. glala ~o\ à j

fruktuzo estis koncedita al vasalo, k kiu estas sargita j sincitio kun ~etoj formitaj el diskoj alterne helajk ;

de servosuldo al la koncedinta nobelo. alodo, j malhelaj, t.e. stria ~o); nerva (aksono de new- ;
tenure). ~a. R data al ~o: bieno, jura, régime, j ono, cirkaüita de ingo kun au sen mjelino); ligim j
senjoro . /v| (tr ) Dont kiel ~on. ^eco. Aparta ! oui devas segi transverse al la ~of, ~oj de silk \
karaktero de proprieto. ~estro. Nobelo, ! fadeno: ( f) ekkoni ciujn ~ojn de ht borna koro;
koncedinta /von . ~ismo. Politika k ekonomia \ kontraü lin ci mensoga kulpigo ni protestas per ciuj
sisterno. bazita sur la rilatoj inter vasaloj k ~estroj j ~oj de nia koro!7. 2 © Analoga elemento de iuj \
estigataj de /va lerposedo. ^ulo. Vasalo ricevinta mineraloj: asbeslo konsistas el blankaj ~oj. 36 ;
~on. ~rajtO. Rajto de nobelo disponi ~e pri Samforma artefarila produkto: nilona^o; vitra MI j
terpeco. en /vjgi. Provizi vasalon per ~o. irr . (~o el vitro, uzata por por doma izolado kporf

| arrnaturi pfastajojn) ; optika ~o (~o el vitro, plasto, J
fez/o z. Capo el ruga au blanka drape, kun ; silico ks, uzata por transsendi biligilajn informojnpet|

pendanla kvaslo, en formo de renversita florpoto. j iumo). 4 A Malbildo de punklo. ~a. Konsistanta el,|
fi! I - Interj., esprimanta malestimon k abomen- j ri lata al ~o: viancio , A spaco. ~eto 1 Eta|

on : /v, al vi!\ /v, kia malkonvena esprimo!7 ; ha ~! ; /vo. 2 9 Longa elemento, glala au striita, delai
do!7. \ muskolaj ~oj: la ~etoj estas la efikantoj delai

!l - Prê t'. , esprimanta malestimon : ~animo7- , i kuntirigo. SIN. muskol~eto. ^igi. Igi tia, ke la M>j
^bnso7.r^komercisto7 , ^ popolo7.^insektoj7. ! apartigas el la tuto. ^inoz $ Filamenta proteino,
111 - Samsignifa memstare uzata morfemo: ^a. j blanketa k elasta, kiu solidigas ce spontana koaguligo
Maiestiminda: nuanco, senco. tono. ^a|Oz. j de sango, limfo k iaj eksudajoj. KS* sero. ^inogeno :
Malestiminda objekto au ago: virino ne storigu j § Solvebla proteino, sintezata en la hepato, cirkuîantâ|
untaù hruto , por kunigi : tio estas ~afox. ~eco. ; en la sangoplasmo k transfonniganta en ~inon okaze|
Karakterizo de io au iu ~a. ^ulo. Persono mal- j de koaguligo. ~omo f " Tumoro el ~a histo, t.e. el|
estiminda. RIM. Inter fi k ac estas lia difercnco, ke ; faskoj de kuniga histo kune kun ccloj de konektiva|
ac esprimas. ke iun au ion ont jugas malbonkvalita, ; speco. dis^iz ( tr) Apartigi la ~ojn disde la ceterode|
nctauga les , dum fi esprimas negativan jugon el i la stofo. mikro^eto d1 Mikroskopa cela /veto:|

ceiulozaj mikro~etoj de la vegetaja celo. mio^ÜO|
fi. La 21a grafemo de la greka. alfabeto (O <pj, i f Inflamo de la konektivo senpere cirkaüanta la fask- jj

I ojn de skeletaj muskol/^oj. muskof /^eto. ~eto 2. |
fibrilaci/o Y Senorda tremado de la korajl

; muskoifibroj; gi ordinare limigas al la atrioj, sed, se|
fianc/o. Viro, kiu formule promesis edzigi : i gi trafas la ventriklojn, gi kauzas motion.

kiam filino edzinigis. mullaj ~oj trovigis7 (pasts la j fibroin/o 0 Fibra skleroproteino, troviganta en
momento!); amaso da ~oj. sed la gus fa ne venus7, i silko k araneajo. BSF sericino.

est svatanto , novedzo . ~a . Rilata al ~o: ; fibtll/o ¥ { fibula ) Longa osto inter genuok
donaco. /«igi . igj .̂ o : ne ciu ~igas , kiu j maleolo, malpli dika o! la tibio. SIN. peroneo. -*
svafigas7 : li ~igis kun fraùlino B. 7. ~igo. Soiena j fibolo.
prorneso pri cdzigo. ordinare farita dum festo: ~igo : -fie/ ^ Sut'., uzata por formi nomojn de klasojde §
ne estas cdzigo. er provedzigo. /-vino. Virino. kiu i algoj el la genra nomo uzata por la tipa ordodelaj
akeeptis ~an prèmeson de viro; la juna vidvino j klaso\ fuko~oj , bangi( o )~oj. |
farigis denove ~ino7\ naskigas ~ino por sia ^o7 : ; fid/i ( tr ) 1 Esti certa pri ia honesteco. l
kaprica ~ino restas elerne fraùlino7 . /"-/ina. Rilata kompetenteco de iu en aferoj, kiuj koncernas nian|
al ~ino : ~ina pudoro. simenu ; ~inaj iluzioj. sorton, felicon, sekurecon ks : forte sidas , kiu Dm
<N/ inigi. Fari , ke virino farigu /vino : ~inigiia • ~as7 : Dion sed senfare ne sidnz\ timigisk
junulino7 . ~ j n i g i. Igi /vino : si ^ ungis kun popolo k jam ~is nur je FzopoK : jam al mi ~u, nt

i

investi .

/ N^ I
ï

morala vidpunkto.

responda al f. iam prononcata «ph».
fiakr2o. Luebla kaleso sub dispono de la

publiko. aïr drosko. taksio.
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maltrankviligu!7 ; blinde ~i al iu7 ; al amiko tro nova j religion mi pienumadis ~e7. ~i. Konduti ~e.
ne ~uz. 2 Kredi al la cfiko, taügeco aii valoro de io, ~ajO. Ago, parolo de ~a homo: fari ~ajon al in7.
kiel al garantit) kontraü dangero. risko ks: faIos viaj ~eco. Eco dc in, io ~a: konservi ~econ al in7 ; ni
fortikaj muroj, kiujn vi ^isx ; jen vi ~as la apogon j Juras al vi ~econ k obeadon gis la mono7 ; la ringo,
de Egiptujo, tin kano rompita! x\ homo ~as, fortune ! garantia jo de via ~eco7- ; ~eco de raporto, de
décidas; li ~is sian junecon, forton k laborenion7 ; vi ! traduko; ~eco de telekomunika transsendo; ricev-
~is vian beleconx , viajn proprajn foriojnz; ilo, magnetofono de alta ~eco. ^ulo 1 Persono
propran okulon7; mi ~as vian vorton1; kiam edzo
~as man honestecon, ni prenas el la libereco nur kunvokis siajn ~ulojn ; ho ve , ke vi ne sekvis la
tiom. kiom ni bezonas7 ; tie ~u heredon, posed- j konsi/on de ~ulol7'. 2 ~a kredanto: miaj okuloj
on7 ; sajnon ne ~u, jugi ne rapidn7; ~anta al vorto ; estas turnataj al la ~ulojx ; muezino alvokds la
atendas gis morto7- ; ~ata mono (akceptata de la j ~ulojn al la prego. mal^a 1 Ne plenumanta siajn
publiko pro ~o al la emisiintoj). 1 Tiu kormovo, j promesojn : la mal~a servisto N ; eu vi ankoraü
per kiu ni ~as iun : meti sian ~on sur inn7 ; ne | dubas pri lia mal~eco? ; mal^ulo, kie estas via;
rapidn kun antan longa kunesido7 ; trompi ies \ juroj ?7 ; la kondukantoj de la E -ista movado
~on7-; ce plej gronda ~o memoru pri peifido7 ; ! neniarn mal^i g os al nia armeo7. csr apostato .
(spéciale pri Dio) a! la Eternido estu via ~ox ; la j perfida. 2 Ne konforma al la vero, al la originalo:
kiu estas en Kristo Jesuo N. submetigo. 2 Tiu i mal~a traduko, interpreto.
sento de sekureco, kaüzata de la kredo al la efiko, j Fidi/o. Helena skulptisto, aû toro de la friso de
valoro de io: havi ~on pri la sukceso, pri sia estonf - j Partenono (5a jc a.K.).
eco. 3 Religie bazita kredo 2: ni kredis en Kristo j fidr/o 1 =b Konduktilo, kablo au tubo, provizanta
Jesuo , par ke ni pravigu per al Kristo** ; i elektron por la cefa ekipajo de instalajo. 2 \
aparté defaroj estas MALVIVAN. RIM. En tiuj ekzempl- ! Konduktilo inter sendricevilo k anteno.
oj fido aspektas kiel sinonimo de kredo. Sed la jena
ekzemplo montras la diferencon : ankait la diablo I oni devas esti en la mondo au forta k ~a, an mal-
kredas je Dio, sed mankas al li la gusto ~o. ~ebla. : forta k humi/a7 ; mi estas tro ~a. por defendi min
Tia, ke oni povas gin ~i : la piano estas prêta , ~ebla, : kontraü diversaj (malveraj) etpensojz; ni estas ~aj
certaL; la elekto de ~eblaj libroj7.^inda. Tia, ke gi : pri tin nomo dc utopiisloj7 ; fine, kun ~a forje'to de
méritas ~on: ~inda amiko, metodo. mal~i. Tute ne ; cia timema singenado7- ; la ~a leono7 ; tiu ci rifuzis-M : mal~i ies promeson , kapablecon ; li obstine \ la submetigon per ~aj vortojx ; fari mienon ~an al
mal~as la kuracistojn . mem~Oz. Plena, senduba j halo mizero7 (sajnigi sin konlenta pri tio, kion oni
~o al sia sago, kompetenteco: lia mem^o estas ; ne povas eviti ) ; (f) la ~a kavalira kastelo7.
iafoje nervotikla. u^r aplombo. mem~a. Karakteriz- j digna , memfida. 2 Tro taksanta siajn meritojn k virt-
ata de mem ~o: mi indignas kontraü la nacioj j ojn k tial malsatanta aliajn : Hi estis tie! ~aj, ke oni
mem^ajx ; mem~c alpasi la scenejon. cor fiera , ; ne povis vivi kun Hi7- ; pro homo gojas inferoz;
memcerta. mia(via...)^e. Laü mia (via...) fido. i mieno, kapo ma/ plena7 ; niaj patroj farigis ~aj
ne~inda. Tia, ke gi ne méritas nian ~on: konante \ k malmolnukajx ; ~aj okuloj k aroganta korox ; mi
lian tro ne~indan karakteron, mi timas7- ; ne~inda j rompos vian ^an obstinecon7. oæ malhumila. ~e.esperox. tromerrwa 2. Ekscese, mise mem~a. vw I En ~a maniero: koko krias ~e , sed ne dangere7 ;
aroganta, fierega , malhumila. bona^e ift Agante | vidi sin ~e en bêla vicoz; rigardi iun de suprez,
kun honesta sincereco, sen intenco trompi. : de alte la aliajn7-. (ntr) Esti ~a: li ~as pri sia
malgrand~a U* Havanta ne sufican ~on: ho mal- | forteco ; en felico ne r^u7. ~0. Tio, pro kio oni

| ~as: saga sk /avo estas ~o de la mastroK ; tiaj hero-
| oj estas la ~o de Halit jo7 , ^eco. Eco de persono

j ~a : 1 kial si ekflamis pro ofendito ~eco? z ; sia
I homo r^eco7 ; mi ofte aüdis. ke malriceco povas iri

kune kun ~eco7 ; pardonas mi la nob!an ~econ7 ;
kun gojo k r^eco mi konstatas. ke vi ciam moniris al

fidel/a 1 Plenumanta kun konslanta akurateco k } mi konfidon7 ; havi la ~econ ne pefi helpon; 2 vian
sindoneco la faritajn promesojn, ne trompanta la j ~an castecon mi venkos per ankoraü pli gronda
konfidon: ^a servistoB, disciplo, edzino, partiano, ~eco7; riceco estas frato de ~eco7 ; antaCt la pereo
hundo7, sendito7 ; amiko ~c/ estas trezoro plej iras ~eco7; ma/altigi ies ~econ7 ; humiligita estos
helaz; al siaj kolegoj, al siaj principoj ; ~a j ta ~eco de homox. ^ego. Orgojlo. ~igi. Fari iun
estas Dio**. c5r lojala, fidinda, sindona. 2 Tenanta j ~a : felico ~igas , malfelico sagigas7 . ~iga .
sian kredon maigrau la malfaciloj: mi starigos por j Donanta ~econ: tio estis ja ~iga sukceso.^igi. Igi
mi pastron ~an** ; vi trovis Han koron antaii ! ~a: kiu ricigas tiu ~igas7; vi venkobatis k via koro
wN; venkos tiuj, kiuj estas vokitaj, elektitaj k ~aj** ; ! ~igisx ; tio ne estas deçà kaiizo por ~igoz.
kiamaniere la ~a urbo farigis malcastulino! x. 3 : ^indajo. Io tia, ke pri gi oni povas prave ~igi : mi
Konforma al originalo au al vero, ekzakta : j faros vin ~indajo de la mondox ; tio ja ne estas
tradukoB, rakonto , raporto , menwro , bildo , ’ ~indajof 7. ~ulo. Persono ~a: ~///o kaüzas mal-
portreto. ^e. En ~a maniero: stari ~e ce siaj j pacojnx ; la malbenitaj ~u/ojx. — pavo. sen^a.
principoj ; ripeti la komisiitajn vorto jn ; mian ! Ne havanta la necesan ~econ.

: ne fidu I on , fidu propran okulon7- ; li

fier/a 1 Konscia pri siaj veraj meritoj k virtoj:

grand~ulo, kial vi dubis?** .
fideikomis/o db Posedajo, bieno, monsumo ks,

kiun oni transdonas, heredigas ks al unu fidinda
persono, por ke tiu uzu gin profite nur al alia
difinita persono. ^ulo. Persono, kiu nominale
proprietas ~on.
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fifr/o } Malgranda ligna blovinstrumento simila ; de glora supernatura aspekto far Jesuo, k tion
al fluto. | memoriganta festo (6an de A ü g.) - bel~a.

fig/o ^ Frukto (kunmeta sajnfrukto) de fikuso Prezentanta belan ^on : bel~aj komizoj attiras la
au ~ujo, konsistanta el la maturiginta, pirforma acetantinojnz. ciforwoz. Birdotimigiio kun
infloresko. — ~birdo. /^ujo, ~arbo 1 Ciu arbo au proksimuma ~o de homo. fraz/s.o. Lingvo~o,
arbusto de la g. fikuso; pluraj estas kultivataj por koncernanta la sintakson. — anakoluto. elipso,
ornama foliaro au ( precipe karikfikuso) por enalago , hipalago , hendiadino , inversio,
produktado de mangeblaj ~oj: Hi kimkudris fo/iojn ! pieonasmo. silepso, zeiigmo. liter~o Lingvo~o,
de ~arbo k fans at si zonajojnx. ase banjano. 2 j koncernanta la fonetikon. — aferezo, apokopo,

dierezo, krazo, metatezo, sinkopo, sinerczo, tmezo.
Figar/oz ép Nomo de komedia barbiro k | parol~o. Lingvo~o, koncernanta la parolarton.

ciofaranto : la Edzigo de ~o z ( teatrajo de ! — aposiopezo, apostrofo, eksklamacio, emtmeram
Bomarseo), la Nupto de ~o (opero de Mozarto). I epanortozo, epifonemo, gradacio, ironio, koncedo,

figur/o 1 Videbla ekstera forme de estajo: la j pretericio, prolepso, prozopopeo. sankt^O. Ikono:
de Marta , kiu enpense estis iom klinita antauen, ! sankt^ojn [ iu ] ornamas k homojn malamas1.

rektigisz; tiu estis sia propra ~o, reflektita en j Stel^O. Konstelacio. Stil^O c?o LingvoM),
la spegulo7', tiu ci rigardo laukuris de la piedoj gis ! koncernanta stilistikon. — antitezo, enantiozo,
la kapo la gracian ~on de la instruistinoz; sia tuta i eüfemismo, hipalago, hiperbolo, litoto, oksimoro.
~o estis sennwva z ; (f ) li estas grava de la j sak^O 4» Ciu el la sakpecoj, kiuj povas movigien
angla literaturo. 2 Belarta objekto, prezentanta, i ciuj direktoj ( rego, damo, cevalo, kuriero, turo),
reproduktanta estajon: Abraham disbatas la ~ojn | kontraste al la peonoj. tut^e. Tiel, ke la tuta ^de la idolojz; la ~ojn de iliaj dioj disbatux ; \ estas prezentita: li estis skulptita fut~e. ^ busto,
ludkartaj ~oj (rego, regino k fanto). 3 Kunigo de ; kapo. vort /^o c?o Lingvo~o, koncernanta It
linioj, punktoj k surfacoj: geometriaj ~oj. BSS* semantikon. SIN. tropo. antifrazo, antonomazio,
diagramo, grafikajo. 4 éf Procedo, kiu igas la katakrezo , metaforo , metonimio , perifrazo,
penson pli frapa, reiiefigante la esprimon : oui sinekdoko.
distingas la li(er~ojn, la son~ojn, la vort~ojn, la Figi/oj. Insularo k regno en S Pacil'iko (Suvo).
fraz~ojn, la ritmo~ojn, la stil~ojn, la parol^ojn fik/i (fm) (ntr) Koiti : kiel aide k arte si ~asl;
k .a.\ retorika vsr metaforo , tropo. 5 }. Aparta, | mi [ . . . ] ~is kun Elias P M ; ( pp viro) ( tr) ; / / / (It
signifa notgrupo, melodia au ritma. «3? frazo 3. ~a. ! portugaloj) ~is la restantajn indigeninojn \̂
Rilata al ~o: 2 arto (— abstrakta); 4 senco fremdan edzineton ~u, al najbaro helpi slreba^.tS
(ne la propra, laülitera senco); ~e uzata vorto. ~i amori , kopuli , seksumi. ~ilo. Peniso au gadmeso.
(tr) 1 Prezenti, reprodukti formon, ~on de estajo au eg3 kaco. for^igi. Forkuri , malaperi . pug*i,
objekto: la statuo, pentrafo, bildo ~as personon , Sodomii.
leonon, floron, vazon.2 Prezenti la aspekton de, roll fikari/o dp Sp. de ranunkolo ( Ranuncuhn
per sia eksterajo: li ne ~<z.y en tiu ft Into, «GP aktori , ! ficaria), plurjara herbo kun klabformaj, tuberaj
pozi. ~ado. Ago de tiu, kiu ^as. ~ajo. io ~ita. | radikoj, arigintaj en fasketon, kun korformaj, brilaj,
Kg’ bildo, desegnajo , ilustrajo. ^anto tf; Aktoro. ! longpeiiolaj folioj k kun flavaj floroj 6— 12-petalaj;
kiu ne gravas por la intrigo k prezentas nur ! hejma en Eüropo, U Azio k N Afriko, humideja,
neparolantan ~on: vivanta bildo, en kiu partoprenis j iom venena, pororname kultivata.
cirkaü cent ~antojQ ; organizi la ~antaron de j fikci40 1 Arbitre elpensita deklaro au rakonto:
baleto, revuo, efekta teatrajo. SIN. statisto. ~etO. poezio vivas nur el 2 Literatura genro,

Malgranda ~o (statueto, ornamajeto prezentanta konsistanta el tiaj ~oj: romano de scienca ^0.3
beston ktp). antaü /̂i. Anticipe ~ j ; juj teologoj Konvencie akceptata neverajo: gentila, diplomatis
asertas , ke la Malnova Testamento antaü^as la ~o. 1 Fantazie elpensita, neefektiva: ~ajkonlq
Novan. mis^i. Prezenti sub malbona aspekto la i de bilancoB; ili elpasas antaii la mondon sublaiity
~on de iu au io. transit. Doni pli brilan, noblan ! ~aj titolojz; ili rakonlas pri ia ~a « komum
~on: la gojo lin transmis, trans^igo ^ Alpreno ! postulado de reformoj» , pri ia ~a granda dangero\

Karikfikuso.

1) figo. ~o k /^arbo (SIN. karikfikuso 2) . a) tigo; b) folio; c) infloresko (juna ~o); c) frukto (figo), laûlongî
sekcajo ; d) inseksa floro; e) virseksa flora. B k C. 2) fikuso: Ficus sp. el Etiopio. LEMORDANT (1999).
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komitato havanta forton ne ~an seel efektivan7. 2 epifitaj. kies floroj sidas en kava , pirforma
Akceptata lati pura konvencio: bankbiletoj estas ~a receptaklo, kiu kun sia enhavo formas kunmetan
mono, u& fidata. ~i (ntr) Arbitre elpensi: li ~is, ke sajnfrukton (figon), enhavantan la verajn fruktojn
li verkis romanojn. ~eco.Eco de io ~a. (akenojn) ; c. 750 sp-oj el la tropikaj k varmaj

fikomicet/oj (ark.) Eksa klaso (Phycomyce- regionoj, multaj kultivataj por omamo k pluraj por
tes), kiu ampleksas parton de la kromistoj (ekz. produktado de mangeblaj figoj. SIN . figarbo / .
oomikotoj) k la malsuperajn fungojn (precipe Bengala ~o. Sp. de ~o ( F. benghalensis ) el
zigomikotojn). Hindio k Pakistano. SIN . banjano. Karia ^O.

fiks1 i (tr) 1 Firme senmovigi per almeto de io aü Karik~o. kaùcuka ~o. Sp. de ~o (F'. elaslica ) el
al io: flagon ce fenestra, ankron ce la fundo, Hindio k Malajzio, aha arbo pasintece kultivata por
tabulon per najloj , najlon en muro, rompitan produktado de ka ücuko sed nun precipe por
membron per bandago; kaptilo el cevalharoj, kiun omamo. eg* heveo. karik~o. Sp. de ~o ( F. carica )
knaboj ~is al branco7. vs- najli , alforgi, alglui, versajne origina el SU Azio, arbo kultivata (ekde
alkroci, alligi, firmigi. — ^angu/o, ~punkto. 2 Pli- 4 000 j a . K . ) en la Mediteraneaj landoj por
malpli longe teni en unu direkto: si ~is scivolan mangeblaj figoj, kiun en antikveco oni kredis
rigardon sur la vizago de Marta 2 ; ~itaj en la origina el Kario. SIN . figarbo 2.
malplena spaco, siaj okuloj [ . .. jz; kun ~ita fil/o. Virseksa homido, rigardata rilate al la
rigardoz; sian atenton sur io; miajn piedojn gepatroj: sentencoj de Salomono, ~o de Davidx ; ho
al viaj postsignoj2.3 Fari ion nesangebla, konstanta: de mia ventro! z; eu ci tiu ne estas la ~o de la
listo da vortoj, pri kiuj la L.K. estas konstatinta, ke carpentisto? N ; (la parabolo pri) la erarintaz, la
la vivo k kompetentula uzado ~is por ili formon7-; perdita ~oz (Luko, XV); la de homo7 (alnomo
~/ netuseblan fundamenton7 ; la forma de la lingvo de la Mesio); kiu sparas sian vergon, tiu malamas
estas jam ~ita por ciam7 ; vortarego kun karaktero sian ~onx ; konfesis, patro forgesisz ; bapto^o
oficiale ~ita7 (kontraste kun «provizora»); ~ita ( — bapto ) . ~a Rilata al ~o: amo , devo ,
koloro (iom ark.; pp inko, farbo: ege stabila kontraü respekto, heredajo. ~etO. Karesa nomo de ~o.
la ago de la suno). RIM. Ne uzu f îksi en la senco de ~igt. Adopti kiel ~on lege au ne. ~ino. Inseksa
difini au precizigi . 4 ( ff . Fari fotografajon homido, rigardata rilate al la gepatroj: unu vidvino
nedifektebla de la lumo. — bano 3, tonigi 2. S f Uzi havis du ~inojn7 ; se ~ino de pastro senlionorigis
aerajn substancojn (ekz. C02, N,), kombinante ilin per malcastado, oni forbruligu sinx ; kiarn mortis
en organikajn molekulojn: ciuj verdaj plantoj ~as siaj gepatroj, Mordeîtaj prenis sin al si kiel ~inonx ;
karbonon, sed nur kelkaj ~as nitrogenon danke al i kia patrino, tia ~inoz. ^ineto. Karesa nomo de
simbiozaj bakterioj. isr anaboligi. 6 ( j Mortigi k ~ino. bcwo. Nomo, per kiu gepatroj nomas la
malmoligi vivulon aü parton de gi por konservado k edzon de sia ~ino: ne valoras bo~o, kiarn mortis
eventuale trancado aü kolorigo. 1 Nemoveble ~/7zoz. bewino. Nomo, per kiu gepatroj nomas la
enmetita aü lokita: stifto, punkto, astro; (f) edzinon de sia ~o: car mi venis por kontraümeli
ideo (— ~ideulo). 2 Tenata en unu direkto: ~aj bo^inon kontraü sian bopatrinonn. duorwo.
rigardoj; li ~e rigardis lin gis li hontigisx; rigardu Nomo, per kiu unu el la gepatroj nomas la ~on
al mi ~e en la okulon!7-; al la preferpasantaj virinoj naskitan al la alia en antaüa edz(in)eco: Karolo
li rigardadis ~e en la vizagonz. 3 Nesangebla, estas mia duon^o, car mi estas la dua edzo de lia
konstanta: festo okazanta je data ; mangi en patrino7-. ge~oj. La ~o(j) k la ~ino(j). pra^o. La
restoracio kun ~a prezo. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~o de la nepo, aü unu el ties posteularo. sen~ulo.
~as: la kompetenta esploro k de ciuj vortoj Viro ne havanta ~on. SOl^(in)o. Solinfano: ili
postulas multege da tempo k fortoj7 ; neniu diris ec ploros pri li kiel oni ploras pri sol^ o7 .
unu vorton kontraü la rssado de preciza fundamento baptO~(in )o ft La baptit ( in )o rilate al sia
por E.z. ~ecoz. Eco de io ~a. ~igi. Igi ~a: la baptopatro.
sceno ~igis en mia memoro; lia elekto ~igis sur unu filadelf /o 4* G. (Philadelphus el hidrangeacoj)
paperujo; la sipo ~igis en la glacikampo. ~ilO. Ilo de falfoliaj arbustoj kun simplaj, kontraüe duopaj
por ~i: rsyiloj por strumpoj; ~ilo por fotografajoj, folioj, kun multaj, ofte blankaj k odoraj floroj en
por haroj. al'vi. ^i /: al~i al la muro jlorpotojn7. apeksaj cumoj aü mallongaj grapoloj, k kun ledecaj
maM. Fari, ke io ne plu eslu ~ita. cg* malmunti. | kapsuloj; c. 65 sp-oj el la N hemisfero, pluraj
maUa. Ne firme tenata, krocita, ligita ks: mal~a i pororname kultivataj.
lato, es* loza. fenestro~ilo. Aparato por ^i la
fenestroklapojn en difinitaj pozicioj, k malhelpi ilin
movigi de la vento. kejlo^î. ~i masinelementon
per kejlo. nitrogerwado O ~ado de la atmosfera
nürogeno fare de bakterioj liberaj aü simbiozantaj
kun plantoj, i.a. fabacoj. — nodeto 2.
!fiktiv1a. Fikcia, malreala. A Us-modo.

fietco.Eco, de tio, kio estas ~a: mi ne dubas pri la
~eco de la tuta biografio de s-ro de Beaufront7.

fikus/o 4^ G. (Ficus el morusacoj) de laktosuko-
havaj arboj k arbustoj, kelkaj grimpaj, rampaj aü

Filadelf/o A Alnomo de helen-egiptaj regoj.
Filadelfi/oz. Havenurbo en Pensilvanio

(75°05’U, 40°N).
filakteri/o N D Leda skatoleto, enhavanta

pergamenajon kun tekstoj el la Biblio k portata dum
pregoj.

filament/o 1 i Tre maldika drato en elektra
ampolo aü elektrontubo, kiu, varmigata de kurento,
produktas lumon a ü favoras la elradiadon de
elektronoj: toriumita ~o. 2 V ^ Anatomia
elernento, tre maldika, fadenforma. 3 4* l a
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maisupra, generale fadenforma parto de stameno,
portania la anleron. 4 ^ a) Fadensimila formajo
(ekz. en gasaj nebulozoj). b) Projekcio de
protubérance) sur la surfaco de Suno. —a V 4e
Fadenforma. mikro—O $ Ciu el la proteinaj fadenoj
de la eukariota celo, kiuj konsistigas parton de gia
skeleto k ankau ofte rolas en giaj movigoj: aktina,

miozina mikrô o. trsc rnikrofibreto, niikrotubeto.
filandr/o U Blanka subtila tadeno, produktata de

diversaj araneuloj. kiuj svebas en aero dum malfrua
somero.

filant/o 4* G. (P /iyllant /uis el eüforbiacoj) de
arboj, arbustoj k herboj, sajne havantaj kunmetajn
foliojn pro sosetoj platigintaj al simplaj k
stipulohavaj kladodioj au pro folioj plumer-arangaj
sur la sosoj, kun veraj folioj simplaj, alterna],
rudimentaj ce iuj sp-oj, k kun unu- au du-seksaj
flore] malgrandaj, senpetalaj, unuopaj au arigintaj
en cumojn au glorncrulojn; tropika k sublropika g.
de c. 600 sp-oj, pluraj pororname kultivalaj.

filantrop1o. Persono praktikanra —ion. — 1io.
Amo al la homoj, bazita nek sur religia nek sur
politika principo, k efektiviganta en praktika
helpado: — institucio7-. væ bonfarado.

filari/o 1 (ark.) = vukerio. 2 Kn de nematodoj
parazitantaj en la haûto, limfangioj aü sango de
diversaj maniuloj, ink !, homon. i.a.: Dracuncuhis
medirlensis ( la Medina —o). Wuchcria bancrofti k
Onchocercus volvulus. —OZO Tf Malsano kaüzata de
sp. de —o. Wuchcria bancrofti : la embrio de la —o
estas inokulita de moskito (kulo au anofelo). k
baldau okazas diversaj sekvajoj : febratakoj kun
neuralgio,elefantiazo ktp. —uioj.Ordo (Filarioidca)
de nemalodoj, al kiu apartenas i.a. —o k onkocerko.

filatel/o. Kolektado k sciajaro pri la postmarkoj.
~isto. Adepto de —o: vortareto par ~istojz.

file/o 1 Y Karnorica peco de bovo, bovido,
kapreolo ks. detrancebla de la spino proksime al
lumbo : falsa —o (pli proksime al la ripoj);~etoj cl
bava nukso. aar catohriando. steko. 2 Y Ciu el ta
dikaj kamotavoloj, en kiujn fiso povas esti dividafa.
3 jy» k / Ornamajo en formo de linio au de longa,
maiiarga strio.

Filemon/o dp En la helena tradicio, edz.o de
Baucis, siinbolo de justa bono k para konkordo.

filharmoni/oz. Nomo de diversaj muzikaj au
koncertaj societoj.

fili3o 1 Institucio. societo, fiimo dependa de alia
cefa, mctropola firmo, k ansrataüanta gin en alia
loko. 2 El-
aütonomecon k farigi —o de pli grava firmo.

filigran/oz 1 Deükata ajura teksajo el oraj au
argentaj fadenoj: korbo el ora —o ; ( f) la lunaj
radioj brilis ira la (reto) de la brancaro8; la
~oj (ajuraj skulptajoj) de la pregeja turo. 2 O
Travidcbla desegno. marko en papero : — <•) de
bankbileio. SIN. akvomarko. (tr) —e prilabori,
formi —on: kadro ~i(a lait nunira stilo.

filik/o Plurjara herbo au arbo, generale kun
ri/.omo. kun folioj junstadic spirale envolvigaj. kies
maisupra flanko maturstadic portas dehiskemajn
sporujojn arigintajn en sorojn k kies limboripoj

disbrancigas. —oj. —opsidoj. —opsidoj. Klaso
(FUicopsida) el la filumo pteridofitoj, ampleksanta
ciujn —ojn. aglO~0. Pleridio. arbo^oj. Tropikaj
arbecaj —oj (gis 20m altaj) precipe el la montaj
arbaroj. har—o. Adianto. reg^o. Rega osmundo.
vezik~0. Cistopterido.

Filip/o. Virnomo. />/ino. Virina nomo.
fllipendul/o G. (Filipcndula el rozacoj), parenca

al spireo. de plurjaraj herboj kun plume kunmetaj
folioj, kun floroj en korimboformaj cunioj k kies
fruktoj estas akenoj; c. 10 sp-oj, N-hemisferaj, el
kiuj ulmario.

Filipi/o % Makedona urbo, kie mortis Bruto
( Philippi7, 24°20’E, 4l°02’N): epistolo de Paüloal
la rssanoj** .

filipik/o 1 c?) Unu el la polemikaj paroladoj de
Demosteno kontraü rego Filipo Makedona. 2
Cia draste polemika oratorajo: la ~oj de Cicerono.

Filipin/oj. Insularo k regno en Pacifiko, (Manilo),.
filistr/o 2 1 Tiu, kiu estas nek studento nek

mililisto. 2 Homo sen idealo, kiu zorgas nur pri la
ciutagaj, vulgaraj aferoj, k estas indiferenta pri la
altaj, noblaj ideoj. ifir bitrgo, proza, senpoezie.—eco. Manière, kiel —o pensas k opinias.

filist/o1Ano de antikva popolo, ne semida,kiu
okupis la marbordan parton sude de Sirio k donis
sian nomon a! Palestino: esta kuragaj k viraj, ho

oj , par ke vi ne far idu sklavoj al la Hebreojf .
(F)~ujo 3 La lando de -oj (34°30’E, 3 !°30’N):
perdis la kuragon la tuta —ujox.

fiiit/o © Skisto kun malgrandaj glimaj lamenetoj
(sericito k klorilo). B3S* skisto.

film8o if . 1 Bendo de nedifinita longo, el nitrata
au acetata celulozo, kovrita de fotoemulsio:
kinematografia (35 , 18. 9,5 au 8 mm larga), fol-
aparata —o: virga, uzita —o. — —obazo, ~ludi,

oprezentado. bobeno. 2 Tuto de la bildoj, fiksitaj
sur tia bendo, k projekcieblaj surekrano: silenta
(malnova, sen sono); malkmgdaüra —o; largekram—o : dokumenta. aktualaja ~o ; horor~o, porno~o.
— r^aktoro. ^a. Rilata ai —o: —a artisto, munlisto,
provizo , revuo. ~i (tr) Fotografi sur — o / :
komedion, tragedian de Sekspiro; —/' sccnojn delà
ciutaga vivo \ — / raportajon , aktualafojn.
kultur~on; —i en pozejo, en la naturo. —ado. Ago
de —anto. —eto. —o 3. /^inda. Tia, ke gi méritas
esti —ita; taüga por —ado: ~inda aktorino. ÎstO.
Ciu el la specialistoj, kiuj laboras en la faradode—o. ic?r direktoro, révisera, kameraisto, scenaristû.—ujo. Ciu el la du rondaj kestoj, entenantaj la MW
en kamerao au dum transporte, mikro^o. Seriodi
tre etaj fotoj sur kino—o, kiujn oni povas legi pet
pligrandiga projekciilo, por malkare k rapide
reprodukti dokumentojn k librojn. parol/vo. M),
reproduktanta la parolojn de la aktoroj. sonM).M)

meza inter la silenta k la parola, en kiu nur muziko
estas registrita sur la sonstreko. tele^o. ^o,
produkrita por televido.

filodendr/o G. (Philodendron el arumacoj)
de plantoj —plejparte epifitaj herbecaj lianoj kun
aeraj radikoj —kun diversgrandaj k -forniaj folioj;
350-400 sp-oj el la arbaroj de tropika Ameriko:

!

a kompanio. ^s g î. Perdi sian
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multaj sp-oj hejme kultivataj por ornama foliaro. f&f pola) metis la akcenton sur 2 Sage k trankvile
monstero. vivi, tolérante kun pacienco la malfelicajojn.

1 Scienco pri la esencaj piej generalaj principoj k
i kaüzoj de la estado: la ~io de Kantio, de Sartro. 2
I Generala koncepto pri la mondo: rio ci estas la ~io
j de via malesperoL. ^ia. Rilata al ~io. ~ii ( ntr )

! Esplori k pritrakti problemojn de ~io.
filtr/l (tr) 1 Pasigi tra penetrebla tavolo likvon, por

! gin purigi k eligi la restantajn solidajn pulvorecajn
partojn, fecojn ktp: okulakvonz; sagu, ~u vinon,
k la esperon lougan tondu kurtaK; ~i buljonon. car

i kribri . 2 Traigi lumon tra plato por haltigi
parton de la kolorradioj. ~a. Rilata al ~ado: ~a eco

filodendro. 1) Philodendron bipinnatifidum. EP. 2) | de siofo: ~ct procedo. ~ado. Ago de ~anto. <̂ ajo.
P. grandifolium. EK. a) tigo ; b) stilzradikoj ; c) | Likvo, ricevita per ~ado. RIM. La substanco restanta
adventivaj radikoj; c) folio ; d) infloresko (spadiko) sur la ~ilo estas nomata restajo au solido. ~igi 1
k spato; e) spadiko; f) stameno; g) laülonga k Klarigi au purigi per ~ado: la precipitafo malfacile
laüdiametra sekcajoj de karpelo. ~igas. traflueti , traguti. 2 (f ) Diserige trairi

kvaza ü tra ~ilo: lumo. ~igas tra kurtenoj de
fenestro\ finstra interparolado ~igis tra la fermita

filodi/o 4^ Petiolo platiginfa k largiginta, limb- pordo\ la informa ~ij>is en la gazetaron. ~ilo 1 Cio,
aspekta; limbeca petiolo: ~oj ekzistas ce folioj kun | kio servas por ~i likvon: r^ilo el papero, stamina,
limbo nula ait tre malgranda, ckz. en la g. akacio.

filogenez/o $ Kiadogenezo.
filokser/oz d G. (Phylloxera) de malgrandaj

insektoj el la fam. de afidedoj, ordo de hemipteroj,
i.a. P. vitifolii, origina el Ameriko, enkondukita en
Eüropon, kiu detruas vinberujoju. SIN. vinlaüso.

Filoktet/o. Helena virnomo, k c$b titolo de
Sofokla tragedio.

filolog10. Specialisto pri ~io. ~i10. Scienco, ; ultra^ilo konvergas . «%' vico , reto. ~odisko.
kiu helpe de la historio, literaturo, arkeologio, i Ronda ~a papero. el^i. Elimini per ~ado. en~igi.
mitologio, folkloro, esploras la lingvojn kiel j Enigi kvazaü tra ^ilo. bend^ilo ^ ~iio. ebliganta
organojn de la spirita vivo de la popoloj. ~ia. j la pason de kurentoj, kies frekvencoj trovigas en

difinita zono au bendo. pas^ilo - bend~ilo.
Filomel/o O Malfelica princino, sangita al | sUC~i. ~i per speciala ~ilo, sub kiu oni povas

. j subsuci la aeron, tiamaniere rapidigante la ~adon.
Fllon/o. Helena virnomo, i.a. de granda ! filtrum/o V ( jrhiltrum ) Vertikala sulko inter nazo

Aleksandria juda filozofo (c. 13-54).
filopod/oj b (ark . ) 1 Brankiopodoj. 2 | 1

Brankiopodoj eksklude de Cladocera.
filosemit/o. Persono amika an favora al la judoj.

MSlttO. Pensrnaniero k konduto de ~o: eu en tia \ "

j sabla ; Fasteüra ~ilo; ~i/o por la kafo. 2
i Plato, servanla por ~i lumon : flava ~ilo\ korekta
! ~ilo. 3 V Kvarpoluso, ofte konsistanta el bobenoj k
! kondensiloj k uzata por ebligi au malebligi la pason
| de difi'nitaj frekvencoj : interfrekvenca ~ilo\
| altopasa, malaltopasa ~ilo ; kvarca, ceramika ~ilo.
: 4 A ( pp topologia spaco) C'erta familio de subaroj,
; kiu anstata üas reton : en kompakta spaco ciu

Rilata al ~io: ~ia metodo, esploro.

najtingalo.

^ jsd T’’"'
!

%mmokazo ekzistus ankoraü ia «hebrea problème» , ia
antisémitisme au ~ismo? z. KS* antisémite.

filoskop/o b G. ( P h y / l o s c o p u s ) de bele
kantantaj birdoj el la ordo de paseroformaj birdoj,
fam. de silviedoj, kun mezalta bekradiko k verde- j filtri. ~ilo: l) oleo~ilo ; 2) kafo~iio; 3) cigaredo
grizaj koloroj: eifeafo, fitiso estas ~oj. csr si!vio. j kun ~ilo ; 4) elektronikaj ~iloj (T-forma, fl-forma).

filostom/o b G. ( Phyllostomus ) de mamuloj el
la ordo de vespertuloj. vivanlaj en tropika Ameriko, j
kiuj havas foliosimilan haü tfaldajon sur la nazo k j k supra lipo.
sin nutras per fruktoj, insektoj k etaj vertebruloj. i filum/o 1 $ Sistematika unuo ( phylum )

~edoj. Fam. (PhyUostomatidae) de vespertuloj al ; ampieksanta parencajn klasojn, kun rango inter
kiu apartenas i .a. ~o.

fil0Z0f 10 1 Scienculo, kiu esploras k pritraktas la ! sub~0. Sistematika unuo (subphyluni ) ampleks-
~ion: pli da aferoj, ol en la lernejoj instructs ~ojz. j anta proksime parencajn klasojn de la sama ~o.
2 Praktike saga k trankvilanima homo, kiu pacience j fimbri/o V ffimbria ) Nomo de diversaj frango-
toleras la malfelicajojn : praktika ~o z ; e u la ! similaj analomiaj elemenloj: hipokampa ~o, avaria
pastraca babilajo povas kolerigi tian ~on? z. | ~o.
(ntr) 1 Pensi, paroli au konduti kiel ~o: rezonado k ; fimoz/o Y Denaska au akirita mallargeco de la
~ado panon ne donasz\ sen ia ~ada gi ( la lingvo ! prepucia ringo. irr cirkumcidi.

subregno k superklaso. B-se divizio. 2 (evi) = klado / .
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fin/i (tr) 1 Cesi fari; ne daürigi plue ian agon : li
~is benix, paroliz, raportix, trinki7 ; k li sercis: de
la plej maljuna li komencis, k per la plejjuna li ~isx
(sk. serai) ; se mi legos en ciu tago po 5 pagoj , mi

(sk. legi) la tutan libron en 4 tagoj7; la reston
vi poste al mi ~osz (sk. rakonti); (abs) ~u do, mi
petas!7', kiu komencas tro frue , ~as ma( fine7. 2
Konduki ian aferon gis la punkto au tempo, kiam gi tio ne ~igas ankoraü la fleksebleco de la lingvoz; la
estas kompletigita: kiam mi ~os mian laboron, mi j imua knnsido ~igis per la E-a himno; k ec /’ eterna
sercos mian horlogonz; por ke ni povu ~i la aferon | statutbataV ~igas per la plej harmonia bal’ la
kun la kontraktoz; ~i sian vivon7 ; ~/ Ubron , entrepreno ~igos per pura fiasko. 3 (+ per) (pp
poemon, raporton. leteron ; li ne ~is sian penson k objekto, spacajo ks) Havi kiel ekstreman parton: si
silentigis7 ; la kurso, knnsido, meso estas ~ita: ta ne havis piedojn, la korpo ~igis per fisa vosto1;
dorna vojo de la honoro estas ~ita!7 ; unu. du, tri, j prepozicio, kiu ~igas per vokalo7. ^igo 1
kvar, ~ita la far' !7 ; (anaioge) mi eniris en la
universitaton, kiun mi ~is en IS79Z ; li nur ~u la ok
klasojn de la gimnazio!7. 3 Uzi ion kiel ~an parton
de ago: komenci per Dio k ~i per diablo7 ; oni
komencas per steletoj k ~as per stelegoj7 ; per tio ni
r-̂ os7. 4 Konsistigi la lastan parton de io: komuna
kantado ~/.v la kunvenon ; tiu konkludo ~as inde

tagojn en vantecox. 2 Fari, ke iu ~u ion: li ~igis la
interrompitan romanon per kolego de la mortinta
aütoro. ~igi 1 Cesi: kiam ~igis tiu jarox ; nun
~igas mia klerecoz; kio komencigis , tio ankaü
~igos7; >-̂ iganta vivo , ceremonio, epoko, eklipso.

agonii , morti , pasi , velki, estingigi , ruinigi. 2
(+ per) (pp daüra ago) Havi kiel lastan parton: per

Alveno al la ~o: ce la ~igo de tiel longa vojago; la
~igo de la mondo7 (kiam cio vivanta mortos). 2 =~ajo. ~ita 1 Tute prêta, definitive elfarita: ~ita k
glatigita7 (oni ne plu parolu pri gi!); ~ita verko, 2
A (evi) = finia. /^ulo. Tiu, kiu staras ce la ~o: la
tendaro de la Danidoj, la ~ulo de ciuj tendarojx.~!ZÎ A Provizi per ~oj: la ~izita rekto (la intervalo
|- o o, + o o]). /vofara. Faranta ~on al, definitive
cesiganta : doni la ~ofaran baton al iu7 ; ~ofara
décida, al~igî z. Konduki ion al gia ~o: kion vi
komencis vi povas facile al^igi7. mis^O ë Cesigo
de la plenumado de komputila programo pro eraro.
«®* kolapso. ne~ita. Tia, ke gi ne atingis sian ~on:
ner^ita simfonio, letero ; (la frazo) haltis ne^ ita1.
post^ajo A En E., morfemo, kiu povas sekvi
~a]on: j k n estas la du post~afoj de E.. sen^a
Ne havanta limon, mezuron: sen~a gojo7, arm1,
sopiro7; li serce respondis per sen~aj riverencoj1;
la perfektigado de lingvo arta estas ebla gis
sen~eco7. sen^e. Tiel longe, ke oni ne vidas
~igon: la tuta societo sen^e kriis k bruis7', melh
bovon sen~e, li lakton ne donos7 ; se vi sen~e
parolos, de gi la poto ne bolos7. lini~oSStirsigno
indikanta la ~on de linio en teksta dosiero aü datera

vian paroladon ; Machiavelli ~as la vicon de tiuj
grandaj liomoj7. n5T fermi , kroni. 1 Ceso aü
cesigo de ago: la de gojo estas malgojox ;
elektadis sen ~o7\ meti ~on al bêla songo7 , al la
demande> pri sangoj7 ; fari ~on al la konstanta stato
de necerteco7; al lia vivo estis farita ~o7 ; cio havas
~on7 ; (spéciale pp ceso de vivo) vi havos tre
malbonan ~on7\ infana inklino restas gis la ~oz. 2
Lasta parto de ia ago aü daüro: disputa komence, vi
ne malpacos en ~oz; gemu, k ploru sed gis ~o
laboru7', post la ~o de la batalo7 ; la ^o kronas la
verkon7 ; morto estas la ~o de ciu homo7', en la <̂ o
de 1889 mi restis sen kopeko7', la de kanto, de
promena: venis ~o al mia latino7 (farinte cion, kion
mi povis, mi tamen ne povas eliri el embaraso);
bona vino al la ~oz (plej bona venas la lasta); gis la
~o de la rnonato. 3 Lasta parto de objekto; plej
malproksima parto de loko: la ~o de libre , de
kajero ; ~o de vortoz; la angela etendis la ~on de la
bastono k ektusis la viandonx ; si kunprenis en
ambaü manoj la ~ojn de la tuko7 ; logi en la ~o de
la mondo7,en la de sia kampox\ en la ~o de la
dezertoz; ce la ~o de la Orienta strata7, ce unu
de la strateto7 ; Hi ekbruligis la urban samtempe en
tridek tri ~oj7 ; ~etoj de la piedo j7. nar ekstremajo.

transsendo. KS" Askio. mond~o. ~igo de la mondo:
en la tago de la mond~a jugo7. semajn(o)^0. La
du lastaj tagoj de la semajno, kiel ripoztempo.
monat~0. La lastaj tagoj de rnonato, en kiu oni i.a
reguligas la kontojn. velko^o }. Fino de registrita
muzikpeco, en kiu la muziko iom post iorn
mallaütigas gis kompleta silentigo. RIM. fin estas
uzata pref-e, por esprimi la plenumitecon delà

4 A (pp intervalo) Unu el la ekstremaj punktoj de la i procezo: la militaj ruinigis nian landon, sed la ora
intervalo (~punktoj): la ~oj de la intervalo \a ,b] \ komerco ~mortigos ginB ; mi ~teksis mian vivon*;
estas a k b. ~a Konsistiganta ~on: la ~a bato7 j mi havas la intencon komenci {post la ~tradukodt
(~ofara); la ~a j tonoj de urio, en la ~a parto de lia i la Biblio ) longan serion da artikoloj7. væ el III. 2. ;

parolado. 1 Ce la ~o (tempe aü loke); laste: ; final1o 1 j* Peco, kiu finas simfonion, sonaton,
unue marsis muzikistaro, poste la urbestraro k ^e la operakton. 2 4 La fina, decidofara renkonto ea
kongresanoj : ~e. sed certe ne malplej grave7. 2 konkuro: pri teniso, futbalo. ~istO k
Post longa atendado: longe ste/as stelisto, tamen Konkuranto en ^o.
li pendos7; kiam li enlitigis, li ordinare [... jz; financ10 1 Monaj rimedoj, pri kiuj disponasia
sed ~e, dank ’ al la lasta streco de mia energio, la ! stato aü privatulo; stato de la en- k el-spezoj: !m
sorto komencis esti pli favora7. Insista formo j prosperajn ~ojn ; la gazeto falis pro manko de
por ~e 2: eu vi decidigos?. ~adO. Ago de j ~oj7 ; ministro pri ~oj. 2 Fako de tiu, kiu sin1;

~anto. ~ajO A En E., morfemo, devige markanta la ! okupas pri ^aj aferoj; arto profitigi monon: MH
~an limon de vorto (~ajo nula en «jus», ~ajo O en î dependas de industrio k reciproke. — bilanc&r
«dormantino», ~ajo is en «naskigis» ktp). ES* bugeto, ekonomio, kapitalo. ^a. Rilata al ~o:*4
posl~a/o. ~igi 1 Fari, ke io ~igu : li ~igis iliajn konsilanto7 ; ~a ministro; situacio de firmo; E.,
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dank’ al ~aj malfacilafoj de la aùtoro, aperis pli
malfrue7; la supozoj, ke mi oferis E-on al miaj ~aj
interesoj [... ]z. ~i (tr) ~e subteni: ~/ entreprenon,
propagandon, esploron. ~ado. Parto de entreprena
ekonomiko, okupiganta pri la demando, kiel provizi
plej efike entreprenon per mono k/au kredito.
'vistO. Specialisto pri ~aj aferoj, kondukanto de
gravaj ~aj aferoj: groson stelis—ho stelisto! milojn
stelis—~isto. dr hankiero, kapita/isto. ~istaro.
La reprezentantoj de la kapitalismo, ~oficisto.
Ofïcisto en ~a ministerio au en privata institucio.
merrwado. ~ado de entrepreno per propra mono,
t.e. per investado de paito de la profito.

fines/o 1 4» La rilatumo de la levo al la flug-
rezisto: koeficiento de ~o (pp svebanta glisilo, rilat-
umo de la flugota distanco al la altitudo, je kiu oni
ellasis gin). — portanco. 2 4 Ce iuj kartludoj, provo
fari prenon per malsupera karto, rezervante unu pli
altan.

fingr/o 1 Ciu el la ekstremaj moveblaj partoj
de mano au piedo, ce bestoj k homo: ~oj de simio;
starigi sur la ~oj de la piedoj7-; sur la ~oj de la
piedoj li aliris al la pordoz\ viro, kiu havis sur la
manoj k sur la piedoj po ses ~ojx. 2 (ss) Ciu el la
~oj de la homa mano: la dikaz\ montraz; longaz\
ringaz ; malgrandaz ~o\ liaj ~oj estis glacie
malvarmajz\ li havis longajn ostecajn ~ojnz\ Hi
promenis, interkrocite per la etaj ~oj\ li ensovis la
~ojn en siajn orelojnz. csf ungo , falango ,
hipotenaro. 3 Tiu manparto, rigardata kiel esprimilo
de ago au sento: kalkuli laù la ~ojz\ li minacas per
~o en la posoz (timeme); oro nur ~on eksvingas k
cion atingasz ; ne movi unu ~on; meti la ~on sur la
buson (dit! ) ; taheloj skribitaj per la ~o de Diox;
montrado per ~ox ( malbonaugura gesto) ; la
nekomprenebla de Nemezoz\ havi (ion) sur la
pinto de la ~oz (tute prêta); (f) meti la ~on sur
ionz (sercante trafi ion); oni tusas kvazaii per
(évidente vidas) la ekonomian faktoron ; bruligi
siajn ~ojn (kompromiti sin, sperti malagrabiajojn.
— lipharoj) en ia afero. 4 Tiu manparto, rigardata
kiel proksimuma mezuro: tago ne longos ~onK ; la
kuglo pasis je du ~oj de Ha vizago\ (f) ne estas ec
duon~o da similecoz. ^a. Rilata al ~o :
anatomio, operacio, ringo. (tr) 1 Montri , en
muzika partituro, la ~on uzendan por ciu noto. 2
Ludi muzikpecon per ~oj, metitaj en aparta
maniero. ^ado. Ago uzi siajn ~ojn en aparta
maniero ce ia muzikpeco. ~ajoj V Parto de organo,
prezentanta similecon kun ~oj. ~etO. Bela maldika
M>: la ~etoj de bebo\ siaj ~etoj danois sur la
klavaro. (F)̂ eto. Alnomo de fabela persono, tiel
malgranda kiel dik~o: Elinjo-( F )~etozy Pctro-
( F )r̂ eto. ~ingo 1 Metala au plasta capeleto, kiun
oni metas sur la finon de la longa ~o, por gin sirmi:
por ne piki la ~on ce 1' kudrado oni portas
~ingonz. 2 Tiu objekto kiel malgranda mezurilo:
via rsjingo da cerbo!z. ~ujo 1 Ciu el la partoj de
ganto, destinitaj enteni unu ~on. 2 Samforma ilo, el
kaüêuko au simila materio, uzata de kuracisto, por
sirmi unu au du ~ojn (la montran k la mezan) okaze
de iuj tusoj. ^umi (tr) Tusi, palpi au movi per la

~oj: ~umi la brelokojn de sia poshorlogo, la lobon
de sia orelo, la butonojn de televidilo ; si seke diris,
ke si ne satas la ~umantojn. inter~igi. Kunigi,
interplektinte la ~ojn: si konvulsie inter~igis la
manojn7. dik^O. Polekso. d* halukso. pieda
dik~0. Halukso. et~0. La malgranda ~o ;
mez~0. La plej longa~o, kiu trovigas en la mezo.
montro~o. Tiu ~o plej proksima al la dik~o.
pied^O, ~o ce la piedo: pledge danci (strecante
la pintojn de la pied —oj). ringo~o. La ~o,
troviganta inter la mez~o k la ewo.

fini/a A a ) ( pp aro) Havanta nombron de
elementoj egalan al unu el la nombroj 0, 1, 2, 3,...:

aro estas numerebla. b) (pp kardinala nombro)
Estanta unu el la nombroj 0, 1, 2, 3,... . c) (generale)
Ne égala al unu el la ne~oj: funkcio kun ~aj
valoroj. ne~a. Ne ~a: la aro de la primoj estas
ne~a\ du parolelaj rektoj sin trancas sur la ne~a
rekto. ne^vO. Unu el la elementoj
alia elemento, kiun oni aldonas por kompletigi au
kompaktigi aron.

finial/o ${[ Floroforma omamo supre de pinjono.
Finister/o 1 Bretonia departemento (4°U,

48°N). 2 Promontoro, nordokcidente de Hispanio
(9°16’U, 42°52’N).

finis/o 'S" En sportaj konkursoj, la lasta
fortostreco antaü la alceligo. SIN. finspurto. (ntr)
Fari lastan fortostrecon en sportaj konkursoj.

fin îtiv/o A Modalo, kiun alprenas verbo, rolanta
kiel predikato (ekz.: mi venus ; kuru ; se estus... ).cr
infinitivo, participa.

Finland/oz. Finnlando.
Finmark/o. Gubernio en Norvegio.
finn/o. Ano de la gento de (F)~lando. ~a. Rilata

al ~oj au (F)~lando: la malvarmaj ~aj rokojz.
(F)^ujo, ~landoz. Regno ce la Balta maro
(Helsinko). SIN. Suomio. ^-ugra A Rilata al unu el
la du grupoj de uralaj lingvoj (ekz. finna, làpona,
hungara k.a.). —4 samojeda.

f înt/o W Sajniga atako (frapo, bato, piko au
sturmo), por deturni la atenton k trompi la kontraü-
ulon. ~i (ntr) Fari ~on.

fiol/o. Longakola flakono.
0 firrn/a 1 Ne au nur malfacile cedanta sub

pezo, premo, peno ks: marsi sur ~a grundo; ~a
muskolo\ r̂ aj mamoj; knedi paston ^a ; ~a muro°\
la ~aj mangajoj; (f) kurzo, merkato. d" densa,
fortika, kompakta, solida. 2 Tiel fiksita, ke ne eblas
sanceligo: ~a fosto, najlo; teni ion per ~a mano ;
~aj brakoj; ~a apogilo; sidi ~e en la selo; li staris
sur sia sola kruro tiel same ~e, kiel la aliaj sur du
krurojz\ ~e elteni atakoir, kiel lia kapo ripozis
sur Sia brustolz\ (analoge) oficoz. 3 (f) Prezent-
anta sensangemon, konstantecon : ~a konfido,
voloB; havi la ~an decidon helpi al [ ...]z; ~a
karaktero\ per ~aj pasojz\ ~a vocoz; ~a invito;
~a acetpropono; ~aj prezoj (ne plu sangotaj); penu,
hom , k ~e fiduK ; 21 ilia koro ne estis ~a al lix
( konstante fidela ). d" certa , definitiva, fortika ,
sekura, stabila. ~ajO 1 Grundo ~a. 2 Firmamento:
k Dio nomis la ~ajon cielox. ~eco. Eco de io ~a:
la ~eco de karno, karakteroB, de konstruajoB. ^igi.

, ©°, au— oo
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Fari, ke io estu ~a: 1 Dio ~igis la cielonx ; 2 ~igi j supcrklaso cle makzeluioj. (F)^oj 1 ^ Ekvatora
ion per mano7: 3 par ~igi don per kontrakto7 ;
~igi ics kuragon, ~igi ce in la opinion, ke l . . . ] 7;

konstelacio { Pisces ):2 Dekdua signo de la zodiako,
tra kiu Suno pasas de la 20a de Feb. gis la 20a de

~igi la paeon , vu? fiksi. konfirmi, alfortikigi. ^igi. j Marto. A üstrala (F)~o ^ Aüstrala konstelacio
Igi ~a : en la okazo. se la majonezo ne ~igas [...]; j ( Piscis Austrians), -̂ a. Rilata al ~o: ~a vosto.*4
la betono ankoraü nc ~igis ; daiiro de ~igo (tempo j (ntr) Provi kapti ^ojn : oni ~as per boko, per reto,
postulata de cement - au gips-mortero, por akiri j per dinamilo, per harpuno ; (analoge) ( tr): ~i la
malmoian konsiston). mal^a 1 Ne kapabla elteni j artkron (dekrocigintan ) ; ~ /' en malklara akvo
premon, subporti pezon: mal^aj ntanoj: mal~a \ (profiti el senorda situacio). SJN. ~kapti. ~ad0.
tero. planko. 2 Ne sekura. sangigema : mal~a | Ago de ~anto: ~ado ci tie malpermcsita. ~ajO Y
alianco , kredo. mal~igi. Fari, ke io au in estu j Kuirajo el ~o(j). ~ejo. Loko, en maro au lago, kie
mal~a: mal~igi tes vo/on. anim^eco. Energio. j oni trovas multajn ~ojn por kapti : la *yejoj ce Nov-
persistemo. rok~a. Tiel ~a, kiel roko. I Lando. ^eto. Malgranda ^o: ekzistas ezoko, ke

(2)*firm/o. Komcrca entrepreno: pri mia rilato j ~etoj nc dormuz. ~ido. Juna ~o: oni regule
al la ~o Hachette7 . SIN. lirmao. 'vonomo. Nome. ; provisos la artlagojn per ~idaro. ~isto 1 Tiu, kiu
sub kiu tia entrepreno estas lege registrita.

firma/o. Firmo plifortigo de la pozicio de
metie kaptas ~ojn. 2 ~bredisto, ~vendisto. ~ujo.
Baseno, en kiu oni renas ~ojn. «& akvario.

germanaj ~ pj en la internacia konkurencoM . RIM. ; tro^ado. Troa ~ado, kiu endangerigas la
Firmao estas nun pii ofte uzata ol firmo. i populaciojn de ~oj. amar^O b Sp. ( Rhodens

firmament/o. La ciela volbo, kiun la antikvuloj j amarus) de eta, amarkarna ~o el la fam. de ciprin-
opiniis firmajo. j edoj, vivanta en malrapidfluaj, nesalaj akvoj de

Firmian/o. Virnomo. ! Eü ropo k Azio, kiu demetas siajn ovojn en la
firn/o $ Nego firmiginta al glacio. —* nevajo. j brankan cambron de duvalvuloj. barb^o b G.
first/o 1 g$ La ego formita de la du flankoj de { Barbus ) de ~oj el la ordo de ciprinoformaj, fam,

tegmento. n®* cevrono, patno, truso. 2 * La plej ! de ciprinedoj, kun 4 barbfadenoj, vivantaj en riveroj
alla egoforma supro de monto. —¥ ~linio. | k riveretoj. SIN. barbio. blank~o b Alburno 2.
Rilata a! ~o: tego/o. 3 A (pp kartezia produto | dorrwo. Gasterosteo. flug^o. Maru ~o { Exocot-
de aroj) La kartezia produto de la randoj de la aroj: : tus k pareneaj g-oj) el la superordo de teleosteoj kun
la valoroj de holomorfa funkeio estas donitaj per j tre longaj antauaj nagiloj, per kiuj gi povas flugien
intégra laii la ~o. j la aero mallongan distancon. ekzoceto. Flug*0

fisi/o Kernofcndado, nukleofendado. «3? fuzio. j % Aüstrala konstelacio {Valons ) , glav^o = ksifio.
bomba. ! hok^ i. Provi kapti ~ojn per speciala hoko.

fisk3o 1 Stata trezorejo, régna kaso. 2 Stata j hund -̂ O. Umbro. kartilag^oj. Klaso { Chon-
admin istracio, kies tasko estas la enkasigo de la j drichthyes ) de '̂ oj el la superklaso de makzeluioj,

kies skeleto konsistas cefe el kartilago. kat^O. Sp.
fistul/o f Denaska. patologia, evoiuinta au ' { Ameiurus nebulosus ) de fiso el la ordo de silure-

operacie farita kanalcto. tralasanta fiziologian au | forinaj, malhele griza, kun dorso-ventre plata kapo
patologian likvon. k ordinare restigata de la elfluo j havanta ok barbfadenojn, origina el N Ameriko,

enkondukita en Eüropon, vivanta en nesala, sen- ai
fistu!in/o ^ G. ( FistuUna el ~acoj) de bazidi- j malrapid-flua akvo. lun~o b Vulgara kn de tri

fungoj sen slipo, kun capelo malsupraflanke j maraj sp-oj de fisoj (molao, Masturus lanceolatusï
portant» ne kunigintajn tubojn; 3 sp-oj el Eüropo k ! Ranziana laevis ) el la fam. de molaedoj. muelilMI,
Ameriko. el kiuj la hepata ~0 = hepatfnngo { F. | Sp. de leücisko ( Leuciscus cephalus ). nadlOMJj.
hepatica ), junstadie mangebla, sur trunko k stumpoj i Nomo de diversaspeciaj nadlo- au stanget-formaj
de kverkoj. ! mar~oj (g-oj Syngnathus k .a . ). or^o. Sp. de

fis/o 1 b Vertebrulo. kies spirorganoj estas \ karaso (Carassius anratus) kun rugaj k oraj koloroj.
brankoj, kies membroj (nagiloj ) ne havas fingrojn, k i vivanta en nesala, sen- au mal-rapidflua akvo.të
kiu vivas en akvo : riveroj , logo] , maraj ~oj : j karaso. ora sparo. OStewoj. Klaso { Osteick-
barakti kiel ekster la akvoz; pli gronda mal - ' thyes) de ~oj el la superklaso de makzeluioj, kies
grandan englutasz: putrado de komencigcis de ; skeleto konsistas plejparte e ) ostosubstanco.
l' kapo7-\ infanoj k ~o/ vocon ne bavas7-\ Jona restis ! perlcwi Vd perla, pilot^o. Sp. ( Naucraté
en la interno de la ~o dum tri tagojx; esti kid ~o j doctor ) de ~o el la ordo de perkoformaj, bluaki
en akvo. ~bredado, ~kaptilo. ~osto. ~ovoj. 2 : 5-7 malhelaj strioj, kiu vivas en tropikaj oceanojl
Y Tia besto, rigardata kiel nutrajo: aI kuirita i
jam akvo nc belposz\ gi estas nek viando, nek ~o7; j

sen vino estas veneno7 : ~o volas nagi ,
( postulas trinkadon )\ farcita (kosera mangajo, el j
^o k maefaruno, ruiita, pocita k metita en la ~ajn j
haüton k kapon). ~oj { Pisces ) b 1 ( vs) Grupo de
vertebruloj, kun la karakterizajoj de ~o / . ampleks-
atita la senmakzelulojn. la kartilag~ojn k la
osto~ojn. 2 (ss ) Kn de kartilag~oj k ostofisoj, el la

impostoj. ^a. Rilata al ^o: lego.

mem de tiu iikvo.

!

1
; Z i
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fiso. 1) flug-o { Hirundich-
thys rondeletii). FAO.
2) lun~o (molao). P.



339fito flago

ofte sekvas sarkojn k sipojn ; SIN . naükrato. irs" I angulan vezikon, kiu fine enhavas globan beron;
remoro. plat^O. Pleüronektedo. pulm^oj Dipnoj. kosmopolita g . de c. 80 sp-oj, i .a. alkekengo. Perua
rombo^o. Rombo 2. segil~0. Pristo. Spad~0. ~Q. Sp. de ^o ( P. peruviana ) el S Ameriko. tre
Ksifio. Slim /vo. ~o, vivanta en marcegoj, kultivata por fruktoj ricaj je vitamino C, mangataj
bredlagoj ktp, kies kamo havas sliman guston (ekz. j krudaj au konfititaj.
karpo ks). fizik/o. Scienco pri la proprecoj de la korpoj k

© fit/o 4* Planto vs (uzata en kunmetajoj) : | la fenomenoj, kiuj okazas ce ili , ne sangante ilian
halor̂ o (= salplanto, saleja planto), hidro~o (= j molekulan strukturon : eksperimenta
akvoplanto, akveja planto) ; gameto~o, sporo~o\ matematika ~o . tsr energetiko , kemio , natur-
~ofiziologio (= plantfiziologio), ~ogeografio (= sciencoj . 1 Rilata at ~o : la ~aj legoj ,
plantgeografio), ~opatologio (= plantpatologio) , kemio. 2 M Pritraktanta la materian aspekton de la
~osterolo, ~oterapio (SIN. plantoterapio) k.a. . RIM. tero (kontraste al la hoina geografio): ~<7 mapo de
Pro la homonima suf. -fit/, estas preferinde laueble ! Eiiropo (montranta la riverojn, montojn ktp) . 3
suf-e uzi plant anst. fit. ~ata acido (K) Inozitol - Korpa, kontraste kun psika : la flanko7 , forto7",
heksafosfata acido, CgHft[-0-PO(OH)^]6. ^ino ® la ~aj bczonoj ; al li minacas mono, se ne ~a , tiam
~ato (kalcia, magnesia k kalia), grava rezervo de ankoraü pli ( crura , morala z ; la ^a monda\
fosfato en la semo de iuj piantoj. ^olo (K) Parto de la j respondi al ciiij aparté estas por mi neeble7 .
molekulo de klorofilo, longa flanka ceno. CO()H390H. î '̂ jsto. Sciencisto pri ~o. meta~10. Parto de la

© -f ît/ 4* 1 Suf . , uzata por formi nomojn de ! filozofio pri la unuaj kaüzoj k principoj de cio, kiuj
filumojn ce la arkegoniplantoj el la genra noino | estas neesplorebiaj per la rnetodoj de la pozilivaj
uzata por la tipa klaso : brio~oj , pterido^oj , j sciencoj. meta^isto. Filozofo specialisto pri ~o.

pino~oj (SIN. gimnospermoj), magnoli(o )~oj (SIN. | astrcwo. Branco de ~o pri la ~aj procezoj en la
angiospermoj). RIM. Kelkaj filumnomoj, neregule j kosmo. kern^o. Branco de ~o pri la legoj k
formitaj, estas akceptitaj kiel esceptoj: klorofitoj i konstruo de la atomkernoj.
(BS* verdalgoj ) , spermatofitoj ( SIN . semplantoj). 2 fiziognomik/oz. Arto difini la karakteron de
4* Suf ., uzata por formi nomojn de nenaturaj homo laü la trajtoj de lia vizago.
cefgrupoj de piantoj superaj al filurno: talô oj ,

embriofitoj, trakeô oj (SIN . vaskulplantoj).

fiteüm/o 4* G. (Phyteuma el kampanulacoj) de j (sistemoj, aparatoj, organoj, histoj, celoj) : animala ,

plurjaraj herboj kun multaj, malgrandaj fioroj en j vegeta/a ~io ( SIN. planl~ io). ~ia. Rilata al ~ io:
ofte granda, densa, apeksa spiko au glomerulo; c . ~iaj ecoj de la organoj de parolo7. plant~io 4r-
40 sp-oj el Eüropo, la Mediteranea regiono k Azio, ~io de la piantoj. psikcwiû. Scienco pri la rilatoj

inter la psikaj k la ~iaj faktoj.
fizionomi1o 1 Tuto de la vizagaj trajtoj kun ilia

esprimo: li havis ~on honesian7\ la tuta ~o en unu
sekundo sangigadis, akceptante ciam aHan esprimon

fitis/o b Sp. de filoskopo ( Phy / loscopus j de sprito7 ; kompreneble , se al 1erlianto li faros dan
trochilus ) , distingebia disde cifcafo pro helbrunaj j ~on \ . . .)7 (grimacan); laü mia Peterburga ~o7. irsf

aspekto, mieno. 2 ( f) Karakteriza aspekto de iu afero:
fitoftor/o 4* G . (Phylophthora el P ythiales ) j mi travis en la Regularo kelkajn sangojn. kiuj donis

kosmopolita de c. 40 sp-oj de parazitaj oomikotoj, 1 al la afero lute a Han on7\ E . havas sian propran
estigantaj malsanojn ce fruktoj, folioj, tuberoj k .a . ! spiriton k ~on7 : malbona transskribo ofte sangas la
organoj de semplantoj. sar folisimo , peronosporo. ; ~on de internacia vortoR\ ciu popolo havas sian

fitokrom/o 4* ® Bluverda au verda vegetaja apartan ~on ; la homo] plej volonté akceptas la
proteino, lumricevanto de rugaj k transrugaj radioj, proponojn. kiuj havas instruirait (sciencan)
kiu rolas i .a. en la reguligo de la germado de semoj ; fizioterapi/o = fizikoterapio ( Vd terapio ).

kflorado. | fjord20 * Pravalo , trogforme kavigita de
; glacirivero . nun okupita de maro : la ~oj de
j Norvegio. væ golfO .

flag/o 1 vî/ Pcco de stamino, de kiu unu flanko
| estas f i ks i ta al snuro, k kiun oni povas hisi k
! malhisi : diversformaj k diverskoloraj ~oj\ nacia
I r̂ o (kun la naciaj koloroj, kutime hisata ce la posta
i stango au masto): admirala , kompania , kluba
; ( indikanta, ke la sipo estas la cefa , au montranta, al
, kiu gi apartenas); trapeza, flamforma , triangu/a , du-

| pinta ( au : forka ) W blanka ( signo de
| kapitulaco) . 2 Peco de tolo au alia stofo ordinare
! kvadrata au oblonga , fiksita al stango, au

horizontala au vertikala, k prezentanta diversajn
! kolorojn, simbolojn, desegnojn, brodajojn ktp, uzata
; por ornamo en festoj: la domo Limburg , sur kies ~o

fiziolog7o. Fakulo pri ~io. ^i10. Scienco pri la
normala funkciado de la vivuloj k de ties partoj

pluraj poromame kultivataj.

fiting/o O Kuniga interorgano (mufo, krano ktp)
de tubokondukiloj por. brulgaso au akvo ;
intergustiga tubo, uzata ce vaporkondukaj tuboj.

kruroj k kanto.

fitolak/o 4* G . ( Phytolacca el ~acoj) de arboj,
arbustoj k herboj el la tropikaj k subtropikaj
regionoj; c. 25 sp-oj, kelkaj kultiv -
ataj i .a. por ornamo.

fizali/o « G . ( Physalia ) de
kolonie vivantaj kniduloj, kies
kolonio estas portata de granda,
gasplena sako naganta sur la
akvosurfaco ; tre venenaj. S I N .

portugala militsipo.
fizalid/o 4^ G - ( Physalis el

solanacoj) de unu- k plur-jaraj
herboj kun funelkorolaj, blanketaj
aü bluetaj fioroj, kies k a l i k o ce
maturigo svelas en membranecan,

y
j fizaiio.

fl\ ( DH ).

r/
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estis pentrita junulino portante! nizonz; la tuta j ~ado de la festaj flagetoj. ^eti 1 Eligi treman
Sundo estas kovrita de glacio, sur gi flirtas la ~oj i rapide movigantan lumeton: pale , malbrile ~etis
Dana k Sveda k la frataj popoloj salutas sin S kelkaj kandeloj; ~eto de estingiganta lampo. 2
reciprokez; la tuta kongresejo estis ornamita per j Intermite treme k skue brileti: tremanta lima lumo
mikskoloraj ~oj. vsr nibando, standardo. veksilo. 3 \ ~etas sur la lago. 3 Malforte flirti, malpeze svebi
ê Indikilo, kiu povas esti saltita au nesaltita, por \ (pf): sur lia vizago ~etis rideto. —+ konflagracio.
indiki kondicon en la plenumado de komputila j de^O, dis~0 ® Abrupta ekbrulo de substanco,
programo. baskulo. ( tr) Ornami per ~oj: j kun rapida flamo sed sen eksplodo. — konflagracio.
multaj diverskolore ~itaj sipojz. ~eto. Malgranda
~o. ose vimplo. 2 Ligna ~o, al kiu estas fiksita
ordinara ~o. signaI~o <1, Ciu ~o de la Intemacia
Signalaro, per kiu oni povas iiterumi optikajn
mesagojn. vento^o. Metalplato, libéré turniganta
sur stango, k metita ce la supro de domo ks, por
montri la direkton de la vento: oftc en la nokto mi
levigis k rigardis , cu la vento~o lumas sin1.

flagel/o 4* 8 Vipoforma filamento, rnovorgano
de diversaj celoj, precipe de la unuceluloj. ^uloj.
Subfilumo ( Mastigophora, sin. Flagellata ) de unu-
celuloj el la regno de protozooj, iuj sen klorofilo
(zoo^uloj), aliaj kun klorofilo (fito^uloj), kiujn
karakterizas posedo de unu au pluraj ~oj: pluraj
~u.loj estas homaj parazitoj (lejsmanioj. tripanosom-
oj k .a. ). K3f ' ciliuloj , rizopodoj. sporozooj. fito~u!oj.
Klaso (Phytomastigophorea ) de ~uloj generale
klorofilohavaj. sulko^uloj. Ordo (Dinojlagellata )
de protozooj el la klaso de fito~uloj, generale kun
du ^oj lokigintaj en sulkoj (unu en laüîonga, la alia
en pli-malpli ekvatora sulko), k vivantaj en sala au
nesala akvo. «sr a / veolu /oj. zoo^uloj. Klaso
(.Zoomastigophorea ) de ~tiloj senklorofilaj.

flagolet/o } Malgranda ligna au alimateriala
blovinstrumento, kun bustruo ce la fino. — fluto.

flak/o. Malgranda kvanto da akvo au alia likvo,
staranta en surfaca kavo (ekz. sur vojo post pluvado).

flakon/oz 1 ^ Botelelo por parfumoj,
medikamentoj, likvoroj, plejofte fermita per gustege
adaptita stopilo el la sama materialo. væ fiolo,
karafo. 2 (K) Generala vorto por ne tre grandaj
laboratoriaj vitraj ujoj : konusa ~o\ sucfiltra ~o.
RIM. La vorton botelo oni ofte povas uzi por la
samaj objektoj, sed oni generale pensas pri pli dika
vitro ; balono same, sed gi estas ciam ronda.
Spruc~o. ~o, kun specialaj stopilo k premilo, per
kiu oni sprucigas malgrandajti kvantojn da likvo:
laborataria sprue ^o ; sprue^o por parfum.
mezur~o. Gradigita ~o por mezuri volumenojn.
oar mezurglaso.

flakurti/o 4* G. ( Flacourtia el ~aeoj) de dioikaj
au poligamiaj arboj kun integraj folioj, kun
senpetalaj floroj k kun fruktoj (berecaj drupoj)
globaj, karnaj, mangeblaj ce kelkaj sp-oj; c. 15 sp-
oj, el la tropikaj regionoj de Afriko k Azio. Hinds
^O. Sp. de ~o ( F. indica, sin . F. ramontchi ). SlN.
ramonco.

flam/o 1 Hela brilo, produktata de gasoj elig-
antaj el brulanta materialo: ~o de ligna, karbo\ mal-
granda estas la ~o, tamen ne mankas la fumoz; h
cambreto lumata de la pala ~o de la lampetoL; sia
profita sur la rugeta fono de la ~oz. 2 Tiu brilo, kie!flagelo. 1) ~ulo. 2)

sulko~ulo. a) ~o ; b) j signo de detrua fajro: la tuta kastelo estas en ~ojl,
sulko ; c) celnukleo. i jeti en la ~ojn\ la varmega sulfura ~o de la inferoh

| fandi oron ce malgranda] ~ojz; (f) el sin e/tiris,
| en fajron eniris2 (falis en ankoraü pli malbonan

j staton). 3 Eksciteco de la sentoj: tiu gronda ~ode
ko/ero2; kun en la brusto mi petas vian manon1;
ho dolcaj ~oj rozkoloraj de studentkora am'

flagelant/o 'Q* Ano de asocioj, kies membroj naiva! K . «ar ardo. entuziasmo , ekzaltigo, fajro,
publike skurgis sin dum la procesioj: la hordoj de la fervoro. ~a 1 Brulanta kun ~o: la kerubon klû
~oj , duonnudaj vira] k virinoj2. turnigantan ~an glavon x ; lumo: (f ) la

flagr3! (ntr)1 Eligi tien k reen rapide movigantan Kolhido2. 2 Lumanta kvazaü de ~o: ~aj okulof .3
lumon : la flamo de la kandelo ~adis en la Varma, kiel de ~o: ~aj vangoj2. 4 Arda, pasia:
aerblovo7-; ~antaj torcojR; de tempo al tempo la j koleroz; ho tiam casto de juneco ~a disfluidigulh
flamo ekr^adis en la lanternoz; gronda vento j ~a kapoz: amiko de Ez. ~\ (ntr) 1 Eligi M)jn:
komencis ~igi ta lampojn\ strioj de lumo, kvazaü I ~/î nur mornente la alumeto ; ~anta lignoj*; ni
flugiloj de vertmueliloj , ^ is per sencese rondirantaj \ estingigos la ~anta fajrox. 2 Havi tian briIon, kiel
fulmoj : (0 la pasioj , ta ribelo ~as (ardas, bolas, j ~o: la ~anta glavo de la keruhoL; si fiksis sur gi k
eksplodas) ; ilia gajemo ne ~as k elsprucas kiel ! silente ~antajn okulojn2. 3 Havi tian varmon, kid
okazas en sudlandoj. 2 Intermite treme k skue brili: | ce ~oj: sia kapo tiel ~is k la brusto tiel dolorisl {4;
siajn vestojn malklare k ~antc lumigis ta flamo de 1' febro ): larmoj amase fuis sur siaj ~antaj vartgofc
fajroB; liaj okuloj larme ek~is ; ruge ~is erikejoj. 4 Ekscitigi de viva sento: ~ / per kolero1, pet
m- scintili. 3 Rapide tremi, skuigi en aero, flirti ( pp hontoz, de amo, por virinoB; (f) edzigi pro am
malpezaj objektoj) : flagoj ~is ce la fenestroj. ~anta al la sako sonantaz. êco. Eksciteco de b;

~(ad)o. Fenomeno, estigata de io, kio ~(ad )as: sentoj: en ~eco mi faris lion au alionx; paroli bni
fulmoj trafendis la mallumon per terura ~ado : ~ecoz. ~ema. Tia ke gi facile ek~igas: ~em
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substancoB. ^igi 1 Fari ion brulantan ~anta: ~igi !
fajron per blovadoB. 2 Forte eksciti: ~igi iun
kontraü iuz; nova piano lin ~igis7.'vigi 1 Komenci
eligi ~ojn: de subita vento ~igis la karboj; ligna
fendita facile ~igasz. 2 Ekscitigi: la urbestro k aliaj
trémas de timo, H . ~igas pli forte7-; S . levas sin,
~igez (scen-indikoj) ; li estas signio, ~jgema 1
~ema. 2 Tia, ke li/si facile ~igas: li estas ~igema
kiel rezina lignoz; ne amikigu kun homo ~igemax.~ingo. Ekstremajo de tubeto, ce kiu ~as gaso. SIN.
gasbeko. ~umi (tr) Y Versi alkohoiajon (brandon,
konjakon, rumon ks) sur mangajon k ~igi tion :
~umi bifstekon ; ~umi cetable. sar punco. ^limita objektoj kun aksa simetriebeno) Parto, kiu estas
55 Havanta siajn randojn en forino de ~langoj, dekstre au maldekstre: la ~oj de sipo (— babordo,
kunigitaj en la malsupro. ek~i. Igi ~anta; estigi en tribordo ) ; la venta (pli proksima al la vento);

~an staton: li rigardis la fajron, kiu ek~is en la de domo, katedralo, scenejo, strata, rivero; sirmi
kontraüa domo2,; karboj ek~is de lia (Dia) busox ; la ~on de marsanta armeo. 3 Ciu el la partoj aü
(f) la vizago de M . ek~is per hontoz; ek~i per surfacoj de objekto, konsiderata kontraste kun la
ofendita fierceoz; ek~is la interno pro lia frato k li ceteraj: la du ~oj de monta, de papeifolio, de stofo;
volis plorix ; ribelo subite ek~is. — ek~a punkto. ciu medalo du ~ojn posedas7- (pf); ekstera k interna
eksvigi. Fari, ke io komencu ~i: ek~igi alunieton7 , de domo7, pordo, rnuro; ondo de vento ekturnis
lampon; (f ) ek~igi ies deziron , ribelemon en la la ~ojn de sia tukoz; la. antaiia , posta , dekstra,
koroj. ek~igifo O Mekanismo, servanta por ek~igi maldekstra ~o de domoB, de skatoloB. edro,
lampon, bombon k.a.. fê? prajmo. blovo~o. ~o | faco, latero. 4 Ciu direkto, konsiderata aparté de la
alblovata per aero aü oksigeno. gas^igilo. Pos- aü aliaj: la du triboj prenis sian parton sur la ~o de
tabIo-~igilo kun rezervujeto da gaso, por ekbruligi sunlevigox; sur la orienta ~oz; turni sin al alia ~o ;
gasbekon, cigaredon ks. ofer^Oz. La ~o de la ofer- oui cirkaübatas vin de ciuj ~oj7 ; vi cirkaüis ilin de
altaro. sago^o. ~o, kiu en la formo de sago, venas ciuj ~ojB; si ne sciis, en kiu oni devas serai7-; si

direktis sin en la alian ~onz ; ni disigis k iris en
diversajn ~0jn7 ; lumigante per la lanterno en ciujn
~ojn ; ni dissendos manifeston al la kvar ~oj de la
mondoz (KS* fino ). 5 (f) Ciu speciala aspekto de iu
afero: preux , konsideri ion el la plej bona tio
estas lia malforta ~o7 (vundebla loko); malforta
~o de argumenta ; ce ambaü ~oj, tiu afero estas
malbone komencita ; ciu arto posedas du ~ojn7 ;
malsagulo de ciuj ~oj7 ; sur ciu nur manko k
mankoz; de unit ~o de alia, cle la dua ~oz; de
la alia ~o vi ne kredas je Dioz. 6 Partopreno de iu
en ia faro: tio estus granda peko de via ~<?z; tiu

Flamini/o. Romana vira nomo : ci tie , kie j sciigo venus de bone informita ~o; por gardi nian
Hanibalo venkobatis ~on7. j lingvon kontraü anarkio de la de apartaj

flan/o Y Cia plata, maldika, rondforma bakajo j persono jz ; tio estis prudenta de la de la
el pasto : kukoj miksitaj kun oleo k ~oj
nefermentintaj, smiritaj per oleox ; ~oj el fagopira
faruno ; farcita ~o. es* blino, flaüno, patkuko,
platpano , torto. fruktO~0. ~o el krespa pasto,
enhavanta fruktojn, ordinare cerizojn.

flandr/o. Ano de la cefa gento de (F)~io. ^a.
Rilata al ~oj aü al (F)~io: la ~a lingvo, literaturo.
(F)MO, ~ujo. Lando laülonge de la Norda Maro,
inter la Artezaj montetoj k Skelda estuaro (3°E, j pordego; ~a vojo (disiganta de alia); E. devas sin
51°N), dividita inter Belgio (provincoj U ~io k E j alkonformigi ne al la gustoj de giaj ~aj rigardantoj,
MO) k Francio. ~ismo. Movado celanta firmigi la J sed al la oportuneco de giaj efektivaj uzantoj7.2 (f)
lingvan aütonomecon de la ^aj provincoj de Belgio.
*flanel/o. Malpeza stofo el delikata lano aü

kotono, kies suprajo estas ordinare senvila : ~a
vesto,kamizolo.

flang/o O 1 Elstaranta randajo por fortikigi
pecon aü por ebligi gian kunigon kun alia: tuba ~o;
^o fiksita , movebla , surlutita , surnitita ,
sursraübita ; ~c/ bolto, ~o$raübingo, de rado j preterlasi , nezorgi); lasi la demandon pri7 [...];

(por laüreligi gin). 2 (pp piano) Pecetoj, plejofte
forkofonnaj, enhavantaj kazimir-lagretojn k akson,
rolantaj kiel artikoj de la mekaniko.

flank/o 1 Dekstra aü maldekstra parto de la
homa aü besta korpo: meti la manojn al la ~oj7
(koksoj); havi sabron ce la ~oz; la korno, kiu
pendis ce lia ~oz ; si havis longajn ondantajn ~ojn ;
baldaü li rulis sin sur la alian ~6>nz(en iito); sia
patro komforte balanças sin de unu ~o al alia7 ;
stari ce ies dekstra ~o z ; pasi ce
elkreskis ce mia ~oz (sub mia gardo); sproni la du
r̂ ôjn de cevalo; ~opiko ( Vd piko). 2 (analoge, pp

z; sir^O

\el brulilo.
flamand/oz = flandro.
flamberg/o. Longa spado, pasintece uzata

precipe en dueloj.
flameng/o b Fenikoptero. — ~ofl.oro.
flameri/o Y Malvarma dolcajo, origine ia acida

jeleo, preparita cefe el avenajo aü el rizfaruno iom
spicita, k kun citronsuko aü citronselo, foje kun
mielo ktp.

flamin/o 0 Roma pastro, dedicita al la kulto de
difinita dio: la ~o de Jupitero , de Marso. osr
bramano.

konsilistoz; tio ne estis malnoblajo de la de la
proponintoj7 ; malgraü cia batalado de la ~o de la
rutinulojz; tiu projekto eble bezonos klarigojn de
mia ~oz; de mia ~o7 ( pri tio, kio koncernas min);
la malfelico estis tute sur mia ~cz; stari sur ies
~oz (apogi ies partion). 7 Ciu el la du familiaj
linioj: onklo sur la patra, sur la patrina ~o. 1
Estanta ce ^o: ~a parto de domo; ~aj statuoj ce

Malcefa, negrava : ~aj detaloj , konsideroj ; ~a
afero7, persono7 , 1 Sur sia propra ~o: kusi
(pp sipo); ~e parti saketon. 2 Aparté de iu konkreta
objekto, neapude: mi ~e sidis , mi ne audis nek
vidisz. 3 Aparté, ekstere de la afero: se geedzoj sin
batas, fremdulo restu ~e7; ni devas nin teni ~e de
tiu afero7 ; lasi ( ne enkalkuli , ne priatenti,
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~e de 1 ce la —/0 de iu au io; ce, apud: ~c* de si ! grado7 ; liavi delikatan ~adon . SIN. ~senSO.
kusis bronco kit / i bclcgaj maturaj hero/7 ; —c de la | -/Sent! ( ir) Ekkoni per -/ado: oni ports ~senti, kiaj
faraonoj k ofie super Hi estis la pastrojR ; start ~e de j mangafoj est is pretigitaj7 ; de rnalproksime la
la estro: sidi de la fenestra. 2 Aldone a! io. krom i cevalo ~sentas la hatalonx. antaiwi. (f) Anticipe
io: —-e de tin fabriko oui fondis fi/ion ; ~e de tio. oni \ ekkoni , suspekti : antau^ i malfelicon7. ek—i.
devas ankau diri , ke l . . . j . 3 (evi ) De la ~o de: por j Enspiri aeron, por distingi odoron. el-4. Malkovri
eviti persekutojn — de la resistam. o&r fare de, far. | per ~ado : el~i spuron. en —4. Ennazigi : en~i~en 1 En direkto al la -/o: ~e/?, sinjoro!7 (cedu la : tabakon z. use snufi. pri —4. Esplori per — ado:
lokon) ; la anserknabino pelis sian gregon de la ; cashundo primas la leporon.
panto ~enz; si rigardis —c/? per malsata rigardaz: j flask/o. Botelo kun longa kolo k pajlumita ventro.
kelkaj legantoj me fits la libron ~enz (ne plu legus). j flat/i (tr) 1 Per troaj au falsaj laudoj peni placi
2 % Alparolanle person on , kiu ne estas sur la j al iu, logi iun, akiri ies favoron: se vi volas filinon,
seenejo: Polonia a[ Namleto: Kion vi komprenas —z/ la patrinon7 ; batu malbonidon, li vin —o.vz; ha,
suh tio ci? (~en ) Ciarn pri mia filino!7. 3 Ci? Tiel | krokodilo, kiu ~as la homojn por ilin sufokif 7; por
paroian te. ke la aliaj rolantoj sur la seenejo estas ; kio do mi ~us al malricaj?7 ; kiu ~as al ciu , plaças
supozataj ne audi. -4 Or) Sirmi. kovri okupi la —on ] al neniu7 ; ~ute garda vian sagou K ; (abs) ne pensa,
de io: tacmento de kavalerio — z.v la infanterion ; j ke mi ~as7 ; (f) tin portreto —as sin. 2 Afabie
palaco ~ita de du turoj. ~ajG 1 —a parto: la ~ajoj j indulgi, por stimuli , fervorigi : tiaj interrilatoj ~is
(aloj) de la kastelo. 2 Akcesora, malgrava afero: tio j liait ambition7 ; mi estis tre ~ita de la favora
estas nur ~ujo en la diskuto. 3 *3 Figuro en formo ! akeepto, kiun vi fan's al mi7-; eu la —lia popolomm
de vertikala larga strio ce iu —a rando de la bildo, i ion gajnus de tio?7 ; (abs) tempo butas , tempo
tusanta gin . — ©nigi . Iri —en , forlasinte sian | —i/.vz. usr favori , komplezi , 3 ( refleksive) Havi
pozicion au sian direkton. tasr devii . — umita 33 ! iluzion pri: mi ne ~as min. ke mia koro estas sam,

Akompanata amba ü —e. a I —4gi 1 vt/ Meti sin ; kicl / / /zB; eble vi ~as al vi. ke vi falos kiel herooj?1.
laü longe de alia sipo. 2 Aliri. alpasi al iu. ali—«e. Sur j —a. Tia, ke gi —as: ~aj vortoj ; — c/ bildo1 (en
la alia —o (precipe 4 k 5). ambaü^e. Sur la du i spegulo); rolo tre —<y , sed tre sarga7. —O. Io, per

oj: ambaiï~e de si7 . ci-e. Sur la —o pli proksima j kio oni —as : komenci per —o k fini per batoz;
al la parolanto : Oi~e de ta fera kurteno. es* CI S . : esperis ~on, ricevis baton7 ; por ies ~o7. —ado.
ciu ê 1 Sur ciu —o: li ekrigardis cirkaiien ciliée7, j Agado de -•anto : cl la popo/amasa polvo li pet
2 En ciuj rilatoj, aspekloj: nzz—e elprovita lingvo7. ; —ado le vis sin gis la stato de favorato7. —ajo.
de—4gi 1 Dcklinigi de iu loko, vojo; devojigi. 2 ( f ) i Vortoj, per kiuj oni -/as: meti sin en tian staton,ït
Deklinigi de iu devo, temo; ekstertemigi : mi : si plu neniani plaça al la dirantoj de ~ajojz; H
de~igadis de liuj ci reguloj nur tie , kie fion ci : diradis al tin au alia canna infano kelkajn rapidûji
postalis aparta j cirkonstancojz; de~iga respondo, j -/ajojn7. ~ema. Inklina ai ~ado. -/ (StO,
demanda7. du —'3. Prezentanta du —/ojn : dn~a ; Persono ~ema. cirka ü-'adi. Supersuti iun per
argumenta. kvar-/a . Prezentanta kvar -/ojn : -/ajoj. el-» i, per-» i . Akiri per -/ado.
kvar~a sraübingo. œsr kvarangula. rrsult-/a . flaün/o Y Doicajo farita cl miksajo de ovoj
Kompleksa. diversaspekta. unu<va. Ri lata al nur ! lakto, sukero ( kun iafoje iom da l'aru no), kiun os
unu -•'/o: limita promeso. sindevigo. unu-'e. De ; kuiras gis ankorau mola, malfirma stato: karamà
unu —o: unu^c dua~e [...|7. bi!d~o. La —o ; —w. icar kremajo, kustardo.
de monero. poslkarto ks, kiu prezentas bildon : i flaür/o 1 4e Tu to de la vegetajoj (vs) de tutoar
afranki postkarton bi / d~e. dors-/0. La -/ O de j parto de la mondo au de unu epoko, senatentealk
monero. medalo ks. kontraüa al la kap-/o. front-zO, i interrilatoj de tiuj vegetajoj, i .a. al ilia grupigo. f?
kap-/ Q. La -/o de monero, medalo ks. kiu j vegetafaro. — faüno. 2 .9. f Tuto de la bakteriej
prezentas kapon (de rego ktp). oss" bildo. mond-/Q. vivantaj sur la histoj au en la naturaj kavajAoji
Ciu el la kvar ( laü antikvaj kredoj) direkloj de la lero organismo: infesta ~o; kunviv(ant )a , patogena
k cielo: kun la vizago tlimita al tin mond~o, kie • bakteria —/O, mikro-'O. ~o 2.
trovigas Jeruzalem7-. ombro—'O. Tiu —o de monto, . flav/a 1 Samkolora, kiel citrono, oro, matæ
kiu ricevas malpli da sunumado. sun—>0. Tiu —o de tritiko: se vi volas parti miajn kolorojn, vi dm
monto. kiu ricevas pli da sunumado. talus—- O. . alkudri al via mantelo -/ajn ringojnz; (analog
Deklivo donita ai fosajo, tranceo au terplenigajo: i knabinoj en siritaj vestoj , kun ~aj ( malsanerw
sublavado. firmigo de talusr^o. voj—O. Vojrando. ! vizagojz ; la —i/ malsano Ciktero); la ~a pué

flar/i ( tr) 1 Percept i odorojn: nazon ili bavas. \ ( punkto de plej akra vidado en la retino ) ; lak
sed ne ~asx: la Litermdn ~is la agrablan odoronx ; i (slimflua ) Tibero ; la Rivero ( F )~a (Hoang Ho);!
kariofila oleo, kiun oni pavas nur -Vz. 2 Esplori , -/<•/ korpo (SIN. luteo); citronna, ovo~a. væ bloè
distingi k gui (pp odoro): tiu ( la blinda Isaako) —ns I okra, rufa , ruga. 2 Rilata al unu el la tri cé
la odoron de liaj ve\tojx ; la rozoj tangas nur por j nesciencaj dividoj de la homaro, karakterizaM
rigardi k —a ilin7\ litindo -/as h niurhazojn. 3 = hautkoloro de roze -/ela gis mahagone ruga: la*
en —- i . —O. Percepto de odoro: unu suficas!. —a. raso: la ~a dangero (esprimo de VilhelmolâÜ
Rilata al la -/ado: -/</ nervo. -/ado. Tiu el la kvin ' por aludi la dangeron por la Europanoj de lastt
klasikaj sensoj. per kiu oni perccptas la odorojn: la i iogaleco de Azio). 3 Perfida al la laboristakl^senfo de ~ado estis ce H disvol vita en plej ulta > balalo: — <7 sindikafo. -/ O 1 La —a koloros;
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mirinda de Vermeer; maisaneca ~oz. 2 ~ajo: j flegmon/o If Inflamo de la konektivo, kiu dis-
la ~o de ovoz.^ajo. Io ~a. /-eta. Dube, proksim- j igas la organojn, ofte de tio puso amasigas k elfluas:
ume ~a: nia tero kusas en ~e.ta nebula7-. ~igi 1 j paronihio estas fingra ~o.
Fart, ke io estu ~a. 2 O Plibonigi stalon, traktante j fleks/i ( tr ) 1 Kurbigi ion sub premo aft kun
gin per varmo, gis gi akceptas ~an aft bluan kolor- j peno: branconR. stallamenon :; la brancojn
on. 'vigi Igi ^a : ~igas la aütunaj folioj : siaj j flanken7: urban dum juneco7 ( pi ) ; ~i la ko/on.
vangoj ~igisz : la Eternulo frapos vin per j la dorson sub sargajo: Hi ~is lin tiel , ke lia kapo
(malsana ) ~igo de la kreskafojx. ~ino ® Rug~a j aringis liajn piedojn z; Francisko ne ~as sin
hetero-kvarcikla aromata ketono, Cl0H6N4O,. ~u!o | (riverencas) antaü vi kiel kolombumanta
1 Homo el la t.n. ~a raso. 2 Laboristo oponanta al j Celadonoz: (analoge) ~ita vojo7. kniki. 2 Falde
la klasbatala politiko. griz/-a. Havanta koloron, en j proksimigi unu al la alia du samartikajn anatomiajn
kiu —o k grizo miksigas (ekz-e pp naturkoiora i elementojn ; ~i la brakon. la kruron, la fingron :
lano). hel~a. Prezentanta helan ~koloron. j (analoge) la genuojn7: (f.) genuojn homoj ~as
lakto~ino = ribo~ino. ribo^ino ® ,̂a, akvo- j ( humiligas sin) nur, se la rarnpad’ profitait donas7-.
solvebla substanco Cl 7H20O()

N4 (vitamino B2), kies j — ekslensi. 3 ( f ) Humilige cedigi: obstinan
manko kaüzas i.a. lezojn de la ha ü to k mukozoj: j fieranB; la venkiton sub peza jugo, sub severa
ribo~ino trovigas libera en la naturo k ankaü kiel j lego: inan ribelemon mi /—av; (f ) ~i la lingvon lad
konsistiga porto de kunenzimoj grave rolantaj en la ; sia gusto . venki , obeigi . ~a . ~ebla : ~aj
cela metabolo. KT ~nukleolido , ~oproteino. \ vermoj7, brakoj7. ~O 1 Ago '-i. 2 (ark.) ~ita parto

de io: la rivero bavas milite da ~oj en diversaj
Flavi/o. Latina vira nomo: la ^a farm' Ho (de la j lokoj7 : li nralaperis nialantait de la muroz; la

Romiaj imperiestroj Vespaziano k Tito). j grandaj branCoj per siaj kurbajoj k ~oj sia
flavon/o ® 2-fenil-benzo-y-pirono, C|5H|0O7. j okulo sen malfacilo rimarkas la plej komplikitajn

baza substanco de flavaj kolorajoj el floroj. | ~ojn de la linioj7. 3 Streco, kiu ~as korpon:
fle/0 4* G. ( Phleum el poacoj) de unu- k plur-jaraj j rezisto de trabo al ~o. ear kunpremo. tiro , tonclo,

herboj kun unufloraj spiketoj en infloresko (cilindra { fordo, ^ado. Agado de ~anto: ~ado de la itnga
spiko aü spikforma paniklo) simila al ratvosto; c. 15 j falango sur la mezan. — ~loko , ~orezisto ,
sp-oj el la mezvarmaj regionoj. herbeja '-o. Sp. | ~osago. ~antO V Muskolo, kiu servas por ~/. *8*

de ~o { P. pratense ) uzata kiel furago. ! ekstensanto. ~ebla. Tia, ke gi povas esti ~ata :
flebit/o If Inflamo de vejno, ofte ce la malsupraj ! ~ebla talio de knabino; delikataj, ~eblaj pasoj; (f)

membroj; iafoje formigas koagulajo, kiu povas ; ~ebla karaktero. tst elasla, mola, supla, ma/rigida.
kaüzi embolozon. ; ~igi 1 lgi ~ita : pH bone ~igi ol rompigiz; la

fiebotom/o b G. (Phlebotomus ) de sangosucaj i brancoj ~igis sub la Jruktoj7: la maljunulino ~igis
insektoj ei la ordo de dipteroj, kiuj iom parencas al j sub la pcza brandofasko; sep mil viroj, kies genuoj
kulo, sed tenas la flugiiojn duone levitaj dum j ne ~igis antaü Baal ** ; si estis tiam maljuna k
ripozo; la ino sin nutras per la sango de homo, : ~iginta7\ (f ) vola ne povas fari ke la neekzercitaj
reptilioj k anuroj k povas transdoni parazitajn proto- | organoj de komprenado k de memorado ~igu

(~ebligu ) kiel delikataj kordojz. 2 ( f ) Cedi,
flebotomi/o If Eltiro de vejna sango ordinare ce | submetigi , rezigni : ~igi antaü la forto , al la

la kubutfaldo. j destina z ; ^igantajn genuojn vi forrigisx : H ne
fleg/i ( tr) 1 Prizorgi iun malsanan au mal- ' lacigos nek ~igos , gis li starigos justeconx\ li.

fortan: tage k nokte si ~is la malsanan infanon7 : ; kreskis régulé , neniam ^ igante (deklinigante,
virgulino lin (maljunan Davidon) k dormu ce lia | misformigante) aü kripligantez. -̂igo 1 Movo, per
brustox; li estis tre atente ~ala. csr kuraci. varti. 2 ! kiu io —'igas; ia ~igo de risorlo. 2 Formo de io
Prizorgi ion kun amo: siajn florojn si ne ~is7- ; ; ~ita: ce la ~igo de la rivero: ciu arbo moniris !a
nobeloj ~antaj grandajn lipharojn siajn I belajnjbrmojn k ~igojn de siaj brancoj7. ~igema.
versojn: (f) ~i sian popularecon: tiu teatro ~as la \ Facile ~iganta : nenia kordo, nenia risorto povis
klasikan arlon. bonteni. <̂ ado. Agado de iu, kiu j konkuri kun la ~igemeco de iliaj movojz; ~igema
~as. /vant(in)o. Tiu, kiu ~as pro helpemo, amo, ! karaktero. de~igo O La eta kurbigo de trabo sub
kompato: si farigis ~antino de la regox: la Morto j troa sargo. el~ita (ark.) Deformita per ~igo : fari
levis sin inter la infano en la lulilo k gia ~antino7 ] kcinalon rekta k ne el~ita. kiel ciuj riveroj naturaj7.
(la patrino). /vist(in)o. Tiu, kies metio estas ~L | ne^ebla. Tia, ke oni ne povas gin ~ i : vin ,
hospitala , privata ~istino. —+ fratino. ma n~i. j genuoj ne~eblaj!7 : paroli kun ne~eb/a kolox :
Manikuri. pied^/i. Pedikuri. i ne~ebla décida , karaktero. retro^ i. ^adi en

direkto kontraüa al la normala: relro~i la dorson

OVO Ô Vd ovo.

zoojn, la lejsmaniojn.

•i Flegeton/o O Rivero en Infero.
flegm/o 1 i Malnova nomo de la limfo. j ( kavigante ia iumbon ) ; retraça de la utero,

galo. 2 Karaktero indiferenta, ne ekscitebla de j retrewa A ( pp sono) Ce kiu la langopinto
çmocioj. 3 Indiferenteco, nesentemo: diskuii kun \ retro^igas kakuminalo. sub^i 1 ~i sub granda
~o. ~a. Prezentanta '-on : ~a nordulo ; ~aj | pe/.o aft premo. 2 Subfaligi, konsterni. Sub~icjO
yortojR. En ~a maniero. ulo. Homo —a.

flegmazi/o f Interna inflamo: intesta ~o :
blanka dolora ~o.

• 1 = kniko. 2 © Nivelsangigo (ofte kun maldikigo k
j strecigo) pro troa sargo aft streco premanta sur
: tavolaro. sub/-ajo © Rczulto de subfleksigo.
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sub -̂iteco z. Deprimiteco, senkuragigo. | ante de unu a! alia k ne celante konstantan iigon: si
trans^ejo À Punkto de kurbo, kie la signumo de | havas sian preferatan canton, koketi. (̂ad)O 1
la kurbeco sangigas. gentwi. ~i sian korpon ce la j Movoj de tio, kio ^as 1, 2. 2 Konduto de tiu, kiu
genuoj: antaii Li genufleksos ciuj forirantaj al la I ~as 3. ~a. Rilata al ^ado: sternos la herbajo laü
tombox. ! via paso tapison silkanK ; si kiel kapreolo,

facile , kurisK. ^ajo. Amindumaj vortoj au
karesoj. ^ema. Havanta emon al ~ado: Siaj
~cmaj haroj ; ~ema edzo. icr nekonstanta. 'vjgj,
Fari, ke io ~u. cirkaiwi (tr) ~i cirkaü: si estas
eirkaû~ata de siaj longaj haroj k de sia verda
tukoz\ cirkauflaradi k cirkau~adi iunz.osr kajoli.

flis/o © Mara detrita sedimenta formacio,
fleksi10 A Ciu el la modifoj, kiujn alprenas j precipe turbiddevena, dika, konsistanta el skistecaj
morfemoj en la deklinacio k konjugacio: li itzas la j argiloj k marnoj, siltopetroj. graüvakoj, sablopetroj
nombrajn signojn [...] par ciuj gramatikaj ~ojz.~a. Prezentanta ~o(j)n: vorto; E. ne estas
lingvo. KSf aglutina. ~i ( tr) Modifi (vorton ) laü
deklinacio au konjugacio. sen~a. Prezentanta
nenian ~on: en la eiiropaj lingvoj, la adverbo estas
generale sen~a vorto.

fleksor/o V Nomo de difinitaj fleksantoj: longa
de la polekso (M. flexor pollicis longus ).

fles/o b Sp. de pleüronektedo ( Platichtys flesus), j
kun tuberetoj sur la kapo k la flanka linio. usr
plateso.

flibustr/o A Pirato de la hispan-amerikaj maroj,
en la 17a k 18a jc.

flik/i (tr) 1 Surkudri sur la truo de vesto pecon
de taüga materialo, stofo, ledo ks. por gin ripari: ~/‘

malnovan cemizon; li ec ~adis al si siajn suojn7 -, i /i
metis sur siajn azenojn dissiritajn k r^ itajn
vinsakojnx; (analoge) en fremda tcgmento li ~as
truon k en propra ne vidas la fluon7. 2 (f) Laüpove.
pli-malpli bone ripari: truon de /' honora ~os neniu ^igi ® Precipiti koloidan solvajon en formo de
tajloroz; vanaj kornpromisoj, kiuj ~as unu lokon,
krevigante alianz\ cu vi komencos simple ~adi la
karton (mapon) de Eiiropo?z. ~o. Ago ~i aü ties
rezulto: ne fidu amikon, kin havas jam ~onz.^act.
Mallerte, krude ~i. ajo. Peco de materialo surkudr-
ita sur truita vesto. ^ilo. Kudrilo por ~i. ~ilaro.
Ilaro necesa por ~i: ~ilaro por biciklaj pneümatik- j premitaj. sap^oj. Sapo sub formo de etaj ~oj, por
oj. ~ist(in)o. Persono, kiu metie ~adas. ~itafo 1 I delikata vestolavado.
La ~ita parto de vesto. 2 Kunigo de senkoheraj

fleksi. trans~ejo.

k/au konglomerajoj, deponiginta dum montarestigo,
akorda kun la subkusantaj tavoloj. KS= molaso.

floem/o 4* Konduka histaro de la vaskulplantoj,
kiu transportas la desupran sevon k konsistas el tri
histoj, parenkima, fibra k konduka, tiu ci el tube
arigintaj celoj (~aj tuboj a ü kribrotuboj), kiuj
interkomunikas per multaj truoj en la transversa
septo. <rr ksilemo.

flog/o 41 G. ( Phloga el arekacoj) de 2 sp-ojde
palmoj el Madagaskaro. 2 (evi) = flokso.

flogiston/o. Fluido, kiun la alkemiistoj supozis
kase ekzistanta en la bruiigeblaj korpoj, k per kiuj
ili penis klarigi la fenomenon de la brulado.

flok/o. Peceto, tufeto el maldensa k malpeza
materio, kiu svebas en aero, malrapide falante: ~oj
de lanoB, negoz, fulgo. vato; (analoge) ~oj de sapo
( por delikataj stofoj) ; avcn~oj , maiz~oj (por
kacoj). B® ero, guto. ~a. Prezentanta formon de
~oj: ~aj nuboj. ~a semkrono de la buterfloro1.

oj. —-igi ® ~simile precipitigi. ^igado. Koagul-
igo de koloida solvajo, en kiu ~similaj eroj form-
igas k sedimentigas: reakcio de ~ado (uzata en la
laboratoria diagnozo de diversaj malsanoj, kiel
si fi 1 iso, malario, tuberkulozo, kancero, hepatitoj
ktp). aven~oj y Avengrajnoj vaporumitaj k plat-

'Ny

floks/O 4̂ G. ( Phlox el polemoniacoj) de unu- k
scioj, pecoj, verkeroj. KST kompili. ~umi. Faden~i. j plur- jaraj herboj au tufarbustoj kun plejofte
faden^i. Fermi truon, strecinte paralele fadenojn k i kontraüe duopaj folioj, kun tirsoj au cumoj el kvin-
traplektante ilin per fadenoj : faden~i strumpojn. esc nombraj, kunigpetalaj floroj k kun 3-valva kapsulo;
teksostopi. farbo^i. Ripari defrotajon, surmetante c. 65 sp-oj el N Ameriko k NE Azio, multaj sp-ojk
novan tavoleton da farbo. SU^i (ntr) Ripari eluzit- kf-oj gardene kultivataj.
ajn suojn. SU^isto. Viro, kiu metie ~riparas la
malnovajn suojn.

flikten/o Epiderma svelajo, plenigita de
travidebla serajo. K^ blazo. veziketo.

flint/o Speco de tre refraktiga vitro, n®’

kraüno.

flor/o 1 Plantparto, generale kolora, ofie
bonodora, enhavanta la reproduktigajn organojfi
(stamenoj k/au pistilo), kiujn cirkaüas specialaj folk
oj (petaloj k sepaloj): kampaj.ornamaj ~oj\ la ~oj
jam estas sur la teroz\ rozo estas ~oz; derompi k
~ojn de la trunkelojz; siri ~ojnz\ inter la foliojdt

flirt/i (ntr) 1 Delikate, kaprice flugeti : ~anta j la libro kusis velkintaj ~ojz ; bukedo da ~oj\ m
eta papilioK; (f) ~<7.y ncgojlokoj en la vento; gaje j ne estas krono7-. — ~kultivejo, ~vendejo,
~anta plumajoz: cirkaü via belo ~os miaj kisoj; i ~vendisto. 2 4* Reproduktiga soso de la semplanf
~as dancistinoz. 2 Senpeze, facile movigi en la j oj, naskanta maksimume 4 grupojn de specialip î
aero tien k reen : ~as flago7-, haroj7- , baskoj7 : ! folioj, de interne eksteren: inseksaj folioj (karpelpj),
r^antaj vualoj7\ la cielarko ~as super Rejno kiel j virseksaj folioj (stamenoj), internaj cirkaüaj folioj
libera rubando7 : blankaj kurtenoj ~is ce la j ( petaloj, ofte koloraj) k eksteraj cirkaüaj folioj
malfermitaj fenestroj7.3 Amindumi, kvazaü fluget- j (sepaloj, generale verdaj); la du lastaj konsistig»
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perianton: ce multaj angiospermoj la ~oj estas
kompletaj , dum ce ciuj gimnospermoj Hi estas
nekompletaj, senperiantaj k unuseksaj; papiliforma
~o de fabaco. infloresko. — flaüro, régula. 3 (f)
Plej bêla, brila parto: en la ~o de la junecoz, de sia
belecoz, de siaj jarojz ; (analoge) ~oj de retoriko
(stilfiguroj). ~a. Rilata al ~o au havanta au
similanta ~ojn: ~a folieto (petalo) ; ~a ta!ioK ; la
junecon ~an détruis la frenezo7. i ( ntr ) 1
Naski, disvolvi ~ojn: la plantoj ~as en printempo; ek~is; jen ek~is la bastono de Aaron* ; (f) li vidis
mi vidis ~antan rozarbetafon7. 2 (f) Esti en la brilo
de la juneco: ~anta knabina kapo elrigardis tra
fenestro7- ; si ~is en naivo pura. 3 (f ) Esti en
prospéra stato: inter Anglujo k Danujo la amikeco~u!z; la artoj ne plu ~as en tiu forlasita lando; en
la r̂ antaj tagoj de Romo; nia afero kresku k ~u per
ni en la t u f a mondo! z ; unu ~as , alia ploras7 ;
virtulo ~os kiel juna folio*. ~ado 1 Stato de io,
kio ~as: ciuj imageblaj ~oj staris tie en plej luksa Tubet^o. eterno^o. Helikrizo. flarrwo Vd
~ado7. 2 Tempo, kiam la plantoj ~as: tiu arbeto iksoro. flamengo^o 4* Sp. de anturio (Anthurium
havas malfruan ~adon. 3 (0 Tempo de la prospero: scherzerianum) kun mallargaj, pintapeksaj, ledecaj
la ~ado de la vivoz; mi estis mortigata en ~ado de folioj, kun multaj ~oj en fiava au ruga spadiko k
miaj pekojz. ~ajO 1 (ark .) ~o: la siringo klinis kun skarlate ruga, spirale kurba spato; hejma en
siajn ~ajojn super la kapon de [...] z; dolce odoris Gvatemalo k Kostariko, pororname kultivata ec en
la ~ajoj de la pomarboj7. 2 Desegnajo ornama en rnezvarmaj landoj. kadavro^o. Stapeiio.

kasko~0. Akonito. klos^o. Kampanulo.
kloseto. kreskwoj2. Nomo de pluraj sp-oj, inter
ili amarantoj ks. kruco~oj. Brasikacoj. kukol^o.
Kukol~a sileno. lango^o = langet~o. langet~o
4* ~o de iuj asteracoj, konsistanta el bazo tubforma

| k supro sterniganta en flankan langelforman parton
j (langeto 2) apekse 3-5-dentan. langera 4* 1 De

langet'-'-o. 2 Konsistanta el langet^oj: langet^a
kapitulo. car radia , tubet^a. maj^O. Konvalo.

1. diversaj parto] de kompleta ~o: a) pedunklo; Maj/^o («kratago») Nomo de la sipo de angloj, kiuj
b) sepalo ; c) petalo; c) stameno (supre antero, fondis la unuajn koloniojn en N Ameriko. mir~o.
malsupre filamento); d) pistilo (el du kunigintaj Sajnjalapo. neg~o = edelvejso. paper~o.
karpeloj) ; de supre malsupren : dubranca Artefarila ~o el papero kolora. radi^oj 4* (ark.)
stigmato, stiluso, dukamera ovario, entenanta | Grupo (eksa tribo) de asteracoj, kies sp-oj havas
ovolojn.
2. Insertigo de la ~folioj: a) hipogina ~o ; b)
perigina ~o; c) epigina ~o.

formo de ~oj: la ~ajoj de stofo, de tapetpapero.~ejo. Gardeno kun ornamaj ~oj. in* ~kultivejo.~etO. Malgranda ~o: malriôa, malestimata ~eto7.~isto. Tiu , kiu kultivas k vendas ~ojn. t?
r^vendisto. ~ujo. Poto, vazo por ~oj. (tr)
Omami per ~oj detrancitaj: altaron. dls^i
( pp ~o) Malfermigi : la rozo lante disais ; (f )
Disvastigi: se la lepro dis~as sur la haüto [...]x.
ek~i. Kovrigi per ~oj, komenci ~i: violoj timerne

kiel nova generacio ek~is7 ; en la estonteco Izrael
ek~osx ; la fiero ek~is*. re~i. Duafoje ~i: la roz-
arbeto re~is en aütuno; (f) la gajeco de 1' viv' en mi
neniam plu re~osz. aglo^o. Akvilegio. astro^o2.
Astero. buter^o. Leontodo buter~o de la
diabio2. Sp. de ranunkolo { R. acris k parencaj sp-
oj). cirkaiwo Ciu ~o de la cirkaüo de kapitulo,
plejofte langet^o. SIN. rando~o. disko^O.

radiajn kapitulojn, ekz. astero, beliso k leü kanto.
rando^o. Cirkau ~o. sango~o. Hemanto.
simi~o. Mimulo. sun~o. Helianto, pli spéciale
la unujara helianto. trumpet^O. Bignonio 2.
tubO~0 = tubel~o. tubet~0 4* Tubetforma ~o
de iuj asteracoj, intente de la kapitulo ce multaj sp-
oj. SIN. disko~o. tubet~a ^ 1 De tubet~o. 2
Konsistanta el tubet^oj: tubet~a kapitulo. m*

radia, langet^a.
Flora 1 © Diino de la floroj. 2 Virina nomo.
Floreal/o £ Oka monato de la franca respublika

kalendaro (20a de Apr.-I9a de Majo).
floren2o 1 4 La unua Mezepoka ormonero,

stampita en Florenco. m* bizanto. 2 Nomo de
diverslandaj oraj au argentaj moneroj. eg* guldeno.

Florenc/oz. Cefurbo de Toskanio ( l I °14’E,

3. Grupigo de la petaloj k sepaioj: a) liber-
petala, libersepala ~o (de ranunkolo) ; b) liber-
petala, kunigsepala ~o (de sileno) ; c) kunig-
petala, kunigsepala ~o (de vinko), 43°47’N): la konstruita el marmoro katedra pregejo
4. régula ~o: Vd 3a-c. nereguia ~o: c) de violo; j de ~oz.2 Rilata al ~o: la ~a arto.

Florian/o. Vira nomo.
Florid/o 1 Malalta k marca duoninsulo sud -

d) de linario; e) papiliforma ~o de fabaco (a :
aloj; k : kareno; s: standardo).
5.langeto (f) k tubet~o (g) de asteracoj. okcidente de N-Ameriko (82U, 28°N ): Markolo

(inter ~o k Kubo, 81°U, 24°N). 2 Unu el la statoj
de Usono (84° l 7’U, 30°27’N ).floro
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florideofic/oj 4» Klaso ( Florideophyceae) de | plej malgranda ~o de la akvo sin movas7: nagi laü,
rugalgoj laustrukture pli kompleksaj ol la bangificoj, ; kontraü la de la rivero7", en propra legmento li
ai kiu apartenas i .a. eeramio, gelidio k koralino.

floroglucinol/o (K) Siinetria trihidroksi -
ne vidas la ~on7 : rivero] haras ~on ire kurbank
neregulanz; (0 la de la tempo, de la rememoroj.

benzeno, CftH , (()H )V trovicanta en diversaj plantoj. I «•¥* ondo. 2 lo. kio amase k seninterrompe sarndirekt-
*flos/o 1 Àro au kunajo da arbaj irunkoj, jelitaj i igas: da homoj rapidas aI la feslo\ tin regionotre

en riveron por kc la IIuo ilin transportu: ni hakos j al/iras la ~on de la luristoj , diversaj ~oj da opinioj',
lignon , k ni sendos gin al vi per ~oj sur la marox. 2 i la homaranismo hazila ne sur tenipaj modaj doktrin-
Similspeca traba kunajo, konstruita por transport I oj aü ~ojz\ mi ne pavas kontraüstari al la li
homojn au diversa jn malerialojn, au kiel savaparato i last's sin kapti de la generala ~^B; nova da pens-
sur sipo. (nlr) 1 Resti sur likvo, ne enprofundig- oj regis lin7, fâ’ tendcnco. 3 = kurento. ~adi.
ante: ~as malplena harelo , seka ligna, sipruina Da ü re, grandakvante ~i. ^ajo 1 lo, kio ~as. 2
tabula ; ~auto doko, haterio. os*" nagi , svebi. —+ Likvo. ~aja. Likva. ~eco. Eco de tio, kio ~as : la
r^forto, r^Unio, ~ponto. ~vqjo. 2 ( pp homo) Nagi, ~eco de lia parolo estas mirinda. ^ego. Riverego,
kusante dorse sur la akvo kun rigida korpo. k i torento. ~ejo. Kavajo plimalpli profunda, en kiu
movante nur la manojn. 'vado 1 Stalo de io, kio j ~as rivero. ^eti. Malgrandkvante, malrapide ~i: lo
~as. 2 Dorsa, rigida nagmariiero. 3 Metodo de I fresa. klara akvo ~etas cl la huso de la (bronza)
disigo de pezaj k malpezaj eroj en miksajo. ~ajo. | besta z ; el la roko ~etis niagra fonto. ^etO.
la ajn ~anta korpo, peeo. ~tgi. Transporti per ~o: j Malgranda. malabunda ~o: du ~etoj da larmoj1,
~igi lignon al segejo, arbojn gis la havcno; la ; ~îlo. Cia aparato. por gvidi ~on de likvo: tegmenta
Uivanoj foras komercon kun Prusujo, ^ igante ; ~Uo. ~lînia. Tia. ke gi kiel eble plej ne malhelpasla
grenoif digital trunkoj. RIM. Z. uzis unufoje '—i
anst . —-ig* : mi ~os ilin ( la arbojn) sur la marox. aülomobila karoserio. ^ometro. Aparato, por
~igado. Transportado per ~ado. ^ilo 1 Objekto | mezuri la rapidecon de ~o (ekz. en rivero). aWn
au ilo, kiu ^as. servants por montri nivelon au j al d i finira loko: al~as al tiu logo pluraj riveroj;
rapidecon de fluo, au por subterti ion en akvo: korka ! a!~as la tajdo: al~iga tuba: (f) per lerta admom :

~ilo de hokfadeno ; ^i /o en karburilo: de • al~as la mono7", al^as fremdaj friponoj7-, en là )
fisreto. 2 Mermetika korpo, kiudonas ~povon k j landon allais pli k pli fremdaj elcnientojB. aM, ;
stabilon al hidroplano au amfibia aparato sur la [ Movo au amaso de tio, kio al~as: a!~o de torento]
akvo. k ebligas al gi ekflugi k surigi: cefa. pintala | de la tajdo ( —-» flnso )\ al~o da importilaj varoj.’!
~ilo. A/isto. Laboristo sur ^oj. sur~ebla, Tia, ke ! al^anto. Rivero, kiu al~as al pli granda. de/vj.d ;

oni povas ~igi lignon sur gi. ! venante de difinita loko: riverclo de~as de kl
flot/o vL 1 Kelko da eskadroj sub la kornando de j montetoz; de~as pluvo de la gargojloj: de^\

admiralo. 2 La tuta siparo de regno: la komerca j tuho\ la dc~o de la riveroz. Ade^ilo. Kanaletoj
norvega aer^O. Grava formacio da aviadiloj. j servanta por for^igi la pluvon, la malpurajn akvojttj
a üto^o. La tuto de la aütomobiloj apartenantaj al j tegmentaj de~iloj en la forma de drakoj k hundoj1\
granda entrepreno, ministerio ks: opa asekuro por j de~ilo en plu va tago k malpacema edzino em\
la aüto~o de gazetfïrmo. | égala]x : strata de^ Ho7 (kanaleto) ; de~ilo ètj

flu/i (ntr) 1 (pp likvoj) Movigi seninterrompe \ artefarita lago. dis^i 1 ~i en multaj direktoj: wfl
malsupren la ü deklivo: de /' monta] riveretoj ~asz; ! fontoj disait eksterenx. 2 (f) Disigi, disvastigi: sonsj -
~anta akvo estas pli para , ol akvo starantaz; la vino j de fluto] disais en la sUento\ en la urbo dis
~as tra truo en la barelo 13 : la akvo ~is de sia] I paroloj alarmaj; la tuta popolo disais sur laplacojk
haro]7", estis tempo , kiam larmoj ~is al mi tic! j la strata]. 3 Maiaperi , disigante : en la mallumj
facile7". Haj larmoj tarente7\ riverc7 , ~is\ fandita j disais la suproj de (a kolono]B : la koloroj k formj
bronza ~as en la formons, (analoge) la sango ~as | disais en neestoB; vi dis~igos kiel saumo surbj
(cirkulas) en niaj vejnoj. 2 ( pp fiuidoj) Movigi sen- j maro7. rr disflugi, disiri , perdigi. ek^i. Komeœl
interrompe k facile de unu loko al alia: en la aero ! ~ i : torento] da maidolcaj larmoj ek~is sursitifij
~/.v odoro de viola jz: el sia] haro] ~is ebriiga j vangojn7. el^i 1 ~i el io: fonto el~as el la ro&o; jii
odoro\ ondo da malvarmeta venta ~is en la cambr- \ sango. kiu el~is el la brusto de la fieroo7. 2 (f) B$|
on7. 3 Amase, seninterrompe dircktigi ien : mono i el io: el tiuj du faklo] jam per si mem el~asiï
~as al riculo. batoj al malriculo7: mm en la urbo ! konkludo. ke { ... ) z : el~os multaj profita] elwj
~as parolo] plej venenaj pri la mortb de P. z; sur ! fonto7 : la buso de malvirtuloj el~igas malbom\
min. diris la papero. ~is la vortoj el lia plumo7 : la ! el~0 1 Tio, kio el~as: la el~o de fontano. 2 ôftl

kio, normale aü ne, el~as el la korpo: monataci^granda] bukloj super la sultroj; el tin nebula rivere ! (SIN. menstruo); vira], kies el~o estas kiel el~oi\~/.v nehomuj kriego]B : benoj ~/.v sur la landon7. n3r j ceva/ox : blanka cl~o (SIN. leü koreo); pusa, ffj
Jlugi , kuri, versigi. 4 (f) Facile k glate trapasi de unu i pleura , hemoroida cl~o. el~ilo. Parto de ujo. fej
momento al alia : vivo glate ne ~as, ciam hatas k j kiu oni for~igas likvon: el~ilo de tekruêo, ij
skuas7. ~a 1 Kure ~anta: akvo. 2 ( f ) Facil- i rezervujo. el^kvanto. La kvanto da akvo.tëj
mova, facila. senhezita. rapida: stilo: paroliz; j povas trapasi tra la el~ilo dum difinita tempo, eiwi
felico venus gutc , malfelico venus ~ez. 3 (ark.) = | ~i en ion: riveroj en^as en la maron: Hpriskrmk
likva. ~0 1 Movo .de tio. kio ~as: ili (algoj) ce la i inferon kiel kavernon , en kiun en~as la tuli

ojn de aero en sia movigo: ~linia aviadila alo.

bêla] historio] ~is el liaj lipoj; sia] haroj ~is en
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malpurajo de la monda7-, erwo. Movo de tio, kio j y , estas ta nova birdo!z; mi ~os morgan al
en~as: la en~o de la vaporo en la cilindrojn. Londono (aviadiie). KW sort , svcbi. 3 (pp io peza)
en^ejo. Loko, kie rivero ~as en alian riveron au en I Impete Jetigi en la aeron: guste la saman botelon si
maron: si ekiris laülonge de la torenio gis gia | iam vidis ~antan antaü si k sia amiko, en la verda
en~ejoz. for~j. Forigi, ~ante: for~u infano kune j arbaro7: ministo per forto de sia propra pulvo en la
kun la banoz; for~o de la vaporo. for~igi. Fari, ke j aeron ~osl: la pordo debatigas k B., kiu subaüskult-
io for~u: for~igi h akvon de rezervujo, la e/uzilan | adis post gi , ~as sur la scene]on7: mi. diris la duo
oleonel motoro : torente for~igi la tempon7. j (pizo pafila de knabo), hos rekte en la sunon!7: sago
kontraiwe. En direkto kontra üa al tin de la ~o. | has tra laaero7-. 4 Iri tie rapide: svarnio da veturiloj
kontraü/vo o Sistemo, ekz. ce ekstraktado, ce kiu j ~is en diversaj direkto]7: mi kuros. ~os, rapides!7:
la ekstraktanta likvo iras kontraüe al la ekstraktota ! ho malbenita rapideco ~i en kriman liton!7: kudri
substanco. kurwi 1 Kunigi intermiksante siajn ! per hanta kudrilo7\ (f) la vorto ( telegrafe) ~as tra
akvojn: Rejno k Mozelo kun~as. 2 (f ) Kunfandigi: j la landoj kun rapideco de fitlmo7: famo ne ~as, se
cio kurihis en unit melodion7 ; espereble farigos iam | kaüzo ne estas7 : al !i ~as mia kora danko7: punktoj
kun~igo de la homo] en unit ciuhoman popolon7. ! ~<z.v al li antaü la okuloj7: ~as krio gis la steloj7.
kun/vejo. Loko, kie du riveroj kurwas. laiwe. Laü j ~0. Movigo de tio, kio ~as: konigas birdo laü ~o k
la direkto de la ~o. la ü^a @ (pp strukturo de j homo laü ago7: gi estis trafita en la ho: ( f) venka
vulkana petro) Karaklerizata de konsistigaj | ~oz. — ~haveno. hokampo, ~klubo. ~a. Rilata al
elementoj, i .a. kristaletoj, arangigintaj la ü la ; ~o: ~<:// insektoj : alingi mouton, ^ado. Daüra
el~direkto de la lafo prêterai. ~i prêter io: rigardi ; movigo en la aero: homo] naskigas par sufero, kiel
la preterhuman homamason. re^i. ~i en la mala J birdo] par hudo*; la ombro de ta cignoj akompanis
direkto: la ho k rc~o de la maro ( csf tajdo) ; ilion rapidan hüdori7: la ~ado estis senteble malpli
rchkondensilo (re~iganta la likvon en la ujon, el kiu rapidu. ol ordinare7. ^ajo. Cio ~anla: eniris en la
gi venas). serwa. Frezentanta nenian ~on: sen~a j arkeon ( . . . ] cia] ~afoj laü sia] specoj*. ^antaro.
akvo, cirkvito. super^i 1 Esti tie! abunda, ke gi j Granda aro da kune ~antaj birdoj. ~ema. Volonté~as super la randojn: ne plu versa , la biero jam ! ~anîa: ~ema kiel venta'7 (f: malkvietega). ~eti 1
superhas!. 2 ( f) Abundi: li superlas je sono, per ! ~i per mallongaj batoj de la ~iloj: hetanta papilio7.
ricajoj. Stiper^O. Tio, kio estas super la inezuro, la j 2 Movigi tien k reen laü la vento: li venis kun
neceso: de super~o malbonigas la guo7: havi ion en j turbano k kun hetanta beduena niantcio7, vs? flirti . 3
superhoz. super^a. Superan ta la bezonon, | Pasi malpeze, kva /.a ü ~e: sia hetanta irado7 :
superabunda: spesmilo super^a poson ne siras7: ! virinoj. bri / plene jetante, simile al orskaraboj7. MP
tiamaniere grandega nombro da vorto] farigos ! danci. ^ilo 1 h Organo de diversaj bestoj, kiun ili
supei'ha por la lernado7: cion superman forment*: j movas por sin porti en la aero. k kiu homologas ce
pri tio mi trovas superbe tie ci detale paroli7. «sr | birdoj al anta ü a membro, ce insektoj al ha ü ta
suficege. supren ~0. À lsupra fluo: en maro ' elkreskajo: disfaldi, disetendi7, disvo/ vi7, disvastigi7
supreiihoj transportas nutrajn mineralojn de la ; la hilojn : la cignoj rnallevigis k frapis per sia]
fundo al la supra, tra^i (tr) tra io: tin rivero S granda] hi/of7 : refoldi la hilojn: gi difektis unit ' el
traças dezertan ebenajon : trahi tra filtra : (f) la j sia] h j / o j per dornarbetajo7 : (analoge) serafoj
amo de Dio trahis la animon en senmezura j staris [ . . .] , ciu havis po ses h j/ojx. 2 Tiu organo
abundoz; ® traho kapacito. tra^eti (tr) Traguteti: | rigardata kiel simbolo de rapideco: la timo havigis al
pluvo trahetis la tegmenton , tra fendo de ta I // hdo]n7: si ekkuris. kvazaù si liants hilojn ce la
tegmento. trans^igi 1 ~igi likvon de unu ujo en | brakoj7 : li portigis sur la hi/oj de la vento* : per
alian. 2 Y Transfuzi. dik^a. Tia, ke gi mal facile /v-as ! hilo] de facila vento7 : lia] hiloj paraUzigis7. 3 Tiu
(viskoza). Golfcwo m Granda vanna ~ego en | organo, rigardata kiel simbolo de sirmo: kiom ofte mi
Atlantiko, de Florido gis Anglio, Francio k Norvegio. | volis kolekti viajn infano jn. kiel kakino kolektas sian

Kurosio. naz^uloz. Pcrsono, kiu lasas mukon | idaron sub la hilojn!N ; per la ombro de via] hiloj
de~i de sia nazo. rapid~Oz. Loko en rivero, kie la ! kasu min!* :, unu] el ni s 'invita] de la hiloj de la dio
M) farigas tiel rapida, ke ne eblas tie veturi per j de amo, trairas la tutan vivon honeste7. 4 O Tiu
boato. sango^oN = hemoroida elfluo. sangal -̂o. j parte de pordo, fenestro ks. kiu povas svjngigi kiel
Kongesto. tub^ilo Q Kondukilo generale el giso, | ~ilo: h j/o de pordcgoc‘ . SIN. klapo. 5 © Alo (en ciuj
uzata por trans~igi akvon venantan de domo al la j signifoj). ^ila 1 Rilata al ~iloj: ~ila enverguro. 2
stratkanaleto, tra trotuaro. ventrewo. Lakso. j Havanta ~ilojn : ~Ua estcijo. /^iluloj b Subklaso de

flug/i (ntr) 1 Sin movi en la aero per tiucelaj | insektoj, havantaj ~ilojn au devenantaj de ~ilhavaj
membroj, kiajn havas la birdoj k multaj insektoj: la j formoj (Pterygota). ^masino7 Ciaspeca aerodino,

birdo has en la cambra , en la Cambron: la hirundo ; funkciigata de motoro. aütogiro , aviadilo ,~is trans la riveron: li logos tie, kien ec birdo ne j aeroplano , helikoplero , hidroplano. ~pova z,
~as: kiel agio has al mangotafo*; la angelo de ht j ~ipOva. Tia, ke gi kapablas ~i . ^prêta Prêta
morto has super Baharah!7: (f ) mia alte hanta j ~i, post régula kontrolo. al/^i. ~c direkti sin al iu
spiritoz. 2 Sin movi en la aero per tiucelaj arangoj au j loko: tiam alhis dek hlankaj cignoj k sidigis cirkaü
mekanismoj: kiam ont prends la seruron, la kofro si7 : la cikonio- patro a/hadis ciutage kun bongustaj
povis hiz\ la aersipo has super la landon , kie ratio]7: elmetu midon, musoj alhos7. cirkatwi ( tr)
naskigis Cortez7: ili pensis, ke tio (la balono), kio tic j ~i cirkaü io: la cikonioj cirkaühis ta pregejturon:
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(f) cirkaü pas la anneon la venkoz. de~i. Mal-
supreniri ~e: estis tia ventego. ke la tegoloj de~is de
la tegmentaz; ( f ) kiel falko li de paths7 (de sia
kastelo ). dis^i. Disigi ~e: discos poho\ kun
dispantaj haroj2; (0 en la aero disais akraj krioj;
la novajo rapide disais tra la lando. dis^igi. Fari,
ke io dis~u: mi tuj dispigas ilin, kiel polvon laü la
ventox. ek~i. Levigi de tero k komenci ~i : Hi
prenis la reton per siaj bekoj k ekp'ts2; ciuj cikonioj
kolektigis, par ck~i al la varmaj landoj2; Li ekrajdis
sur kerubo k ek~isx\ venta aI li ekpis sub la haitto2.
ek^o La ago forlasi la teron au akvon, de la
starto gis aerporta ~rapido: ekpa hum (distanco
kurata kontakte kun la tero au akvo dum ek~o).
el~i. Eliri ~e: Noa ellasis korvon k gi elpisx ; (f)
murmura de surprizigo e/ pis el la busoj. erwi. Eniri
~c: la elfo kun la tuta abelsvarmo etipis, par tin
mortigiz; hirundo enpis en la Ianbon2 ; (f) stonoj
enpis en la cambron7-. for^ t 1 Forigi ~e: tuj
kiam la sunb levigis, la cignoj forais de la insuleto2;
ni torsos for de la abomeninda talpo2; kaptu Un kiel
foi’ pintan ventonz. 2 Forigi , malaperante :
riceco [ . . .] formas al la cielox; neniam la tempo del
rapide forais par si2; formas afliktoj k gemadox ;
jam de longe forais mia juneto; la donna forais de
liaj okitloj. prêterai. Preterpasi ~e: jeti preter-
pantan rigardon sur iun 2 ; preterpe aüdi ion1.
re~i. Reveni ~e: pi k re~iz. serwila. Ne havanta
~ilojn : statua de la seitpila Venko. serwïluloj b
Senpteriguloj. super^i (tr) ~i super io: la aviadiloj
saperais la urban ; la super~ado de cenaj zonoj
estas malpermesita en multaj landoj. sur <~i. ~i
sur ion : la birdo f ...] surfis sur la tegmenton7-.
tra~ i ( tr) 1 Trairi ~e: k gi trahis malgrandan
distancon7-. 2 Rapide senbare trairi: tiu pensa trahis
Han spiriton; stranga idea trahis al li tra la kapo;
senzorgaj virinoj, kittj traças la vivon2. transit (tr)
1 Transiri, transpasi ~e: transit urban, mouton en
sia vojago suden; transporta birdo7 (migra) ; la
transpo de sovagaj anasoj. 2 Rapide , facile
transpasi: lafamo transpis el unit bust) en alianz; la
infana animo nun kvazaù devis transpi en pli
prudentan personon2 (ce la konfirmacio). ait**a.
Ambicia: kie estas viaj altpaj pianoj? 7.

fluid/o 1 Substanco, kies molekuloj malmuite
aliénas inter si k facile movigas unu apud k sur alia :
aero, akvo estas poj; la mekoniko de la poj. 2 (ark.)
Nepeza k nesentebla medio, kies vibradoj estus, laü
la malnovaj fizikistoj, la ka ü zo de la fcnomenoj
lumaj, elektraj. varmaj k magnetaj. 3 Subtila
energio, kiun iuj opinias emaniganta el la vivantaj k
pensantaj korpoj: hipnotiza PQ. ^a Havanta la
ecojn de ^o: pa vakso. oleo. «sr flua. 2 (ark .) =
likva. ^ajo (ark.) = likvo. ~eco. Eco de ~o: (f )
la peco de virina stilo. ^igi. Fari ion ~a: pigi
glationB, negon2, vakson. ~igi. Igi ~a: la tuta
glacio rapidege pigos en kelkaj tagojz; (f) ho tiam
casto dispigu kiel vaks’ enfajro!2. mal^a. Solida.

fluks/o 1 A ( pp vektora kampo k surfaco)
Integralo de la produto de la orta komponanto de
vektoro per elemento de la trairata surfaco. 2 Tiu
nocio aplikata al kampoj precipe elektraj au

magnetaj : PO égalas al la intégrait ) de la pdenso
laü donita surfaco. —* vebero, maksvelo. llllTWO.
Totala iumkvanto elradiata el lumfonto dum temp-
unuo. irs3 huneno, fukso, lumiga inlenso.

fluktu/i (ntr) 1 (pp likvo entenata en kavajo de la
organismo) Ondosimile movigi sub premado au
perkutado de ties parieto per mano (au fingro), dum
la alia mano (au alia fingro) estas lokita, por
percepti tiun movigon: abscesoj pas. 2 (f) Alterne
varii : pcido de la opinioj, de la borsokurzoj. B?
svebi 6 . 3 ( pp fizika grando) Lautempe varii
cirkaü sia averaga valoro.

fluor/o 2 (K) 1 Elemento, F, atomnumero 9,
atommaso 19,00. 2 Nemetalo, verdete flava gaso,
tre atakema , kiu kombinigas kun ciuj aliaj
elementoj: pqj kombinajoj. —+ pborato. psiliciato,
ffuorito.~ido.Salo de ~ida acido HF.

fluorescein/o (K) Forte fluoreskanta kolorajo,
CioH.A- .fluoresk/i (ntr) Resendi laü pli longaj ondoj
la ricevitan lumon, precipe la violan k ultraviolan:
poj substance]. «sr lumineski. — ekrano 4. ~0 1
Propreco elsendi ~an lumon. 2 Propreco videbligi
la ultraviolajn radiojn. — ekrano.

fluorit/o 0 Mineralo, konsistanta el kuba kalcia
fluorido, CaF.,, diverskolora, cefa fonto de fluoro.

flus/o 0 Tempo de la tajdo, dum kiu la maro
altigas: la maksimuma altigo de la maro dum la ~o
nomigas altmaro. mal^o. Tempo de la tajdo, dum
kiu la maro malaltigas: la maksimuma malaitifco
dum la malpo nomigas malaltmaro. p\ (ntr) Fari
~on. i®" tajdo, alflui. forflui.

(Dflustr3i (tr) 1 Paroli, ne vibrigante la voêajn
kordojn: Tamen, panjo, pis la malbela fraülino1;
lion mi ne povas eldiri : gi estas terura!— En lia
okazo vi povas pi don al mi en la orelonz: pi kelk-
ajn vortojn al iuz; pi kun iu pri io z. isr susuri.2 (f)
Munnureti, brueti (io): rivereto pas sur la stonetoj,
püntaj ondoj7. ~o 1 Mallaüta parolo de ~anto: //fl
voco estis nur PO en la ventego. 2 A Parolmaniero,
meza inter la voco k la spiro, kiu konsistas el daüri
bruero, produktata de la spirblovo, kiam gi frotas,
sed ne vibrigas, la malfermitajn vockordojn.
Karakterizata de ~o: pa vokalo. konsonanto.
pQdo. Daüra po: si aüdis brueton, konsistantanel
tre mallaüta pado k ridado2.

(?)flUStr/o f ) G. ( Flustra) de briozooj kun fleks-
ebla plata trunko k kun celoj komccaj, plurvicaj. s

flut/o } Blovinstrumento, konsistanta el ligraj
au metala tubo kun truoj : transversa po (kua:
klapoj k bustruo flanka); ludi pon7. ~a 1 Rilatadg
~o. 2 Simila al la sono de ~o: pa voco. M (ntr);
Ludi ~on.^eto. Malgranda ~o. fï fro, flagoleto,}
salmo. /^isto- Ludisto de ~o. bek^o. ~o sert;;

gît

klapoj, kun ok truoj k bustruo fina. lad^O. Metatt;
~o. sak^O. Saksalmo.

fluter/o f Neregula takikardio kun rapidaj,;;
tamen regulaj kontrahigoj de la atrio. v

fobi/o f Psika perturbo, karakterizata de inten»;
angoro rilate lok-situacion, socian situacionat
difinitan objekton, de kompulsia emo tion evitikdé
sento de malplivaloro: aeropo, akvopo (SIN;

;
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hidrofobio), sekso~o. akvcwo. Hidrofobio.
klostrO's'O. Timo sentata de iuj nervomalsanuloj,
kiam ili trovigas en fermitaj lokoj (ekz. en vagono).
rar agorafobio.

focen/o b G. (Phocoena ) de malgrandaj dent-
cetacoj, vivantaj en N Atlantiko, ofte ankaü en
fjordoj, atingantaj longon de 1,5 au 2 m. SIN.
marporko. BS* baleno, balenoptero, cetacoj. delfeno,
kacaloto, makrocefalo.

Focid/o. Parto de Helenujo, norde de la Korinta
golfo, entenanta Parnason k Delfon (22°30’E,
38°29’N).

foin/o b Sp. de marteso ( Martes foina ) , kun
duobla gorga makulo. SIN. mustelkato. usr marteso,
mustelo.

Atingante du (aü plurajn ) aferojn per unu sola
provo: si naskis du infanojn per unu prenantaj
ne malpli ol 20 ekzemplerojn per unu
pagas [. . .]z. iastan ~on 1 Je la lasta el ciuj eblaj
~oj: la Iastan ~on mi vidas lin ce viz (neniam plu
revidos lin). 2 Je la lasta el la jam okazintaj ~oj: la
lastan ~on mi vidis lin ce vi (eble mi revidos lin ce
vi aü ce aliaj personoj). ~e. En ia nedifinita tempo:

la Faraono volis vizili [...] B; ~e en la arbaro li
renkontis Artemis-pastrinojnK. RIM. Tiun adv-on
kelkaj komence uzis en apostrofita formo: en la
arbaron mi sole ekirisG ; jen ne dormis miFK. ci-~e. Je tiu ci ~o. ciu~e. Je ciu ~o, en ciu ripetita
okazo: ciu~e, kiam la larmoj de la avino falas sur
la flown, gia koloro farigas pli fresa7. ia^e, ill^e,
kelk(a)~e, mult^e, plur^e. En iaj difinitaj, en
iuj sporadaj, en kelkaj difineblaj. en multaj, pluraj
okazoj: ia~e oni devas okulon fermeti7 ; mi mem
ankaü - de nun ia~e uzados la prefikson en tiu cisencoz; oni ja devas iu^e ion toleri7 ; iu~e vojo
sajnas gusta al homo k (amen [ Jx; ili prends al si
la manojn kelka^e7 ; la rabeno, ne kapabla paroii
kelk~e movis sensone la lipojn k fine li ekkri isz;
Martan li vidis kelk~e en sia domoz; kiel vi kelk^e
skribis en viaj leterojz; li mult~e tralegis la
leteronz; Johano kisis lin mult~e7 ; li estis plur^e
honore menciita. re~e. Ankoraü unu fojon plie:
dancu plu , denove k re~e! z. linu^a, du~a ,
tri~a. Okazanta unu^e, du~e, tri~e ktp: li estas
nur unur^a mensoginto7 ; fini la malpacojn per
unur^a reformo; du~a mangado en ciu tago ; du~a
rikoltado en ciu jaro. uniwe2, diwez, tri~ez,
dek~ez, rnil^e2 ktp. En unu ~o, en du, tri ktp
~oj: ankoraü unu~e! z ; unu~e stelinta restas âiam
stel is toz; aüdinte siar du~e vokitan nomonz; la
songo du~e ripetigis al Faraonox ; mi jam du~e
ripetis tion al vi! ; tri-^e stulta! ; eu mi ne skribis al
vi tion ( ri~e ? x ; vi sangis mian laborpagon
dek~ex. csr obi unua~a, dua~a, tria~a ktp.
Okazanta je la unua, dua, tria ktp ~o: neniu , kiu
havus sukeeson en la provo unua~a [...] z; unua~a
prezentado. unua~e, dua~e, triage ktp. Je la
unua, dua, tria ktp ~o: unua^e aktori ; elirinte
unua^c en nekonatan mondon [ ]z; la malfelico
ne bezonas veni dua^e x ; Johano triage subakvigis
la birdon7. En kelkaj, sporadaj okazoj:
r^e-r̂ e revenus la malnovaj revoj.

fojer/o (§5 Salono, kie kunvenas ia spektantoj

foino.

foir/o. Granda komerca kunveno, ofte kun
distrajoj, kiu okazas en fiksita periodo k loko por
vendado de brutoj, agrikulturajoj, industriajoj ktp:
la Paska ~o7 ; la Liona, Lepsika ~o; en K. ciujare
okazadis tre vizilata ~o7 ; industria ~o (ekspozicio
de produktoj, specimenoj ks, kie renkontigas
produktistoj k gravaj acetistoj), universala ~o. «ar
bazaro, merkato. ^a. Rilata al ~o: ~a tempo7.

êgo. Tre grava ~o, kie la klientoj estas mem
komercistoj, industriistoj ks. ~ejo. Loko, sur kiu
okazas ~o: sur la Lepsika ~ejoz. ~istO. Tiu, kiu
havas budon en ~o.

foj/o. Ciu el la okazoj, kiam io okazas: mi legis
la artikolon du ~ojn8; la koko kriis je la tria ~o7 ;
sep ~ojn virtulo falos k tamen levigosx; dek ~ojn
mezuru, k unu ~on detrancu!7 ; konstanta regulo
estas mil ~ojn pli bona ; ciun ~on, kiam mortas
bona infano, angelo mallevigas sur la teron7 ; tio
estis la unua ~o, ke si nomis sin sia filino7 ; je la

f unua (...], je la lasta ~oz; la unuan ~on la gajeco
de la infano faris preman impieson sur M.z ; atendu
gis la venonta ~o!. unu ~on 1 ~e: en la salono

• de sia domo sidis unu ~on Rabbi Abraham7 ; unu~on la regino veturis tra la fando7. i®' iam. 2 Unu
solan ~on: la folioj, kiuj unu ~on defalis, neniam
plu elkreskis denove7 ; unu ~on stelis ponton , k
perdis por ciam honestan nomon7 ; por ke ni povu
unu ~on por ciam metifinon al la pereiga demanda
pri Sangoj7. 3 Unu ^on inter aliaj: ankoraü unu
fyon!7 ; mi estas devigata almenaü unu ~on
publikigi eltirajon7 ; enkonduki novajn tabeletojn da dum la interaktoj.
neologismoj mi konsilas ne pli ofte ol unu ~on en
kvinjarojz. per unu ~0 1 Parante nur unu provon, ce la suno, por gin konservi kiel nutrajon por la
ne allasante alian: mi proponis reformojn, por fini la j brutoj: rikofti ~on7 ; stopi felsakon per ~o (por gin
malagrablan demandon per unu ~o7 ; volo ne I sekigi); drasi ~on7 (vane labori). — ~amaso.
pavas fari, ke menso neinstruita penetru per unu j (ntr) Falci k poste tumi k returni la falcitan herbon,
lamisterojn de la scienco7 ; farigi per unu ~o patro j por gin sekigi. ~adO. Agado de ~antoj. ~ejo.
de ia infanaco7 (edzigante al la patrino vidva). 2 j Subtegmento, en kiu oni konservas la ~on. ^ujo.

Aparato en formo de horizontala stupetaro oblikve
fiksita al muro, en kiun oni metas ~on k pajlon por
la nutrado de la brutoj. post~o. ~o el dua rikolto

fojn/o. Matura herbo, kiun oni falcas k sekigas

en sama jaro.
, fok/o b G. ( Phoca vs) de felhavaj mamuloj,
| parencaj al la rabobestoj k vivantaj en la nordajfoceno.
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maroj. ~edoj. Fam. ( Phocidae ) de —uloj, al kin j foksen/o d G ( Phoxinus ) de malgrandaj fisojel
apartcnas ~o, monalwo. halikero, niarclefanto k.a. ! fam. de ciprinedoj, kun tre malgrandaj skvamoj;
griz-'V'O. Halikero. orel~oj. Otariedoj. ~uloj. j vivas en riveroj k lagoj de Europo k Azio.
Subordo ( Pinnipedia) de mamuloj, el ]a ordo de \ fokstrot/o. Dutakta eksmoderna danco.
karnovoruloj, vivantaj cn la maro. monah~o 1 Sp. ! fokus/o 1 Punkto, kie kunigas la radioj,
( Mona< hits monachus ) de ~edo el la marbordoj de senditaj de unu lumfonto, post ilia trairo tra optika
la Mediteranea regiono k Ma ü ritanio. 2 La g. sistemo: interna distança (la distanco inter ~ok
( Monachus ), al kiit apartenas i.a. ~o I . lenso). 2 A Certa punkto asociita a! koniko. 3 (!)

Centro, cefa punkto: via lando haldau farigos urn
1. diversaj partoj el la plej grava/ ~oj de la esperantismo7 ; ~ode
de simpla ~o : a) epidemioi © ~o de tertremo (hipocentro); (f) la^—ingo; b) peliolo; c) ! de la konscio. itf-e kerno. ~terapio. ^a. Rilataal
limbo; c) rando; d) ! ~o: ~a prof undo de fotoaparato\ ~a eheno,
apekso; e) unuavica surfaco, linio. ~diseco A Kvanto por klasifiki
( SIN. cefa) ripo ; f ) konikojn: la cirklo havas ~disecon 0, elipso ntalpk
duavica ripo ; g) tria- ol l, parabola l, hiperbolo pli ol l; % koineto, kits

orhita ~diseco estas pH granda ol unit , foriros dek
sunsistemo. erwigi 1 Algustigi lensaron, gis certa
objekto venas en la ~on. 2 Starigi sur la ~as

| ebenon la ekranon, sur kiu projekciigas optika .
j bildo, por ke tiu bildo estu neta sur tiu ekrano; :

en~igo per strckita hulono :; en~iga lenso. vitro. •
fol/a. Gajc frenezeta, frenezon scree imitantt )

«̂ - ulo. Bufono. ;

d- '

c-
c

g
vica ripo ;
eksterfoliaj partoj: g)
tigo; h) stipulo.

b
h1 a !

tre large iIre longe longe tipe large

A
triangula LAi

folad/o b G. (Pholas ) de maraj moluskoj, elk
klaso de duvalvuloj, kiu j boras en rokoj. uar terek
~edoj. Fam. (Pholadidae) de duvalvuloj, al kin
apartenas ~o k teredo. SIN. borkonkoj.

ÜovaIa
y-s'

lancetforma «V
s-selipsa

oblonga

romba
V

oblancet-
forma oY

iobovala 3. rando de la limbo de simplaj ~oj: a) intègre;
b) denteta ; c) denta ; c ) duoble denta; d?
krenela; e) plume loba; f) mane loba; g) pip,
duondivida ; g) mane duondivida ; h) pluifôj

| kvazaüdivida ; h) mane kvazaüdivida; i) pluresl
! divida; j) mane divida: }) duoble plume divida;!
! plume fajne divida. j

nobtriangula
/

a) liniforma; b) faiciloforma; c) spatelforma; c) =
sagforma: d) korforma. e) rentorma.

2. formo de simplaj ^oj.

4. kunmetaj ~oj: a) tri-era: b) nepare plun
| kunmeta ; c ) pare plume kunmeta; c) duob

plume kunmeta ; d) mane kunmeta

folio
t
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fold/oz 1 O Longforma entranco en malmola multaj E-istojz. «s* flng~o, prospekto, slipo. ~igi 1
materio, ordinare destinita por ensovi ion en gin: y Prepari paston, gin faldante multoble k denove
~o en pisto (por enmeti la ringojn); ~o k lango (~o ruletendante: ~igita pasto. 2 = lamenigi: ~igita
en la rando de tabulo, ricevonta la langon elstaran ce argentoz. ~ingo 4fr Plata elkreskinta baza parto de
la rando de alia tabuJo, tiel ke ambaü kunigas). «ar petiolo, cirka üanta la tigon, k sur kiu sidas la
kanelo, lango, mortezo, rabeto, su!ko. 2 Ciu el la du petiolo. cr stipula, tigeto. ~umi (tr) 1 Transtumi la
sulkoj, faritaj en la bindado de libro laülonge de la I pagojn de libro por rapide trarigardi k dise tralegi
dorso k destinitaj doni pli grandan facilon por gin gin. 2 S Rulumi (tekston sur komputila ekrano) en
malfermi. /vj ( tr) Provizi per ~o : pare ~itaj pasoj kun la sama grando kiel la ekrano au fenestro .
tabuloj. en~igi. Enloki langhavan pecon en ~on. ~rica. Mull~a. ek~i ( ntr ) Kovrigi per ^oj,
SOVO^O. ~o en kiu alia peco povas sovigi : komenci ~i. inter^O. ~o, kiun oui intermetas inter
$ovo~oj de angla fenestro, de gilotino, de tirkesto. ciuj du ~oj de libro. krorrwo 1 ~eto, kiun oni

foli/o 1 4(r Plantorgano generale verda, plata k | almetas al pago de manuskripto, de libro ks, por
maldika, kiu kreskas sur tigo k generale servas por aldoni noton, riniarkon, citajon. 2 Suplementa ~o,
asimili la karbonan dioksidon (C07) de aero au akvo eventuale aldonita al la ordinara nombro de ~oj de
{ts- fotosintezo), necesan por la nutrigo de la planto: gazeto. sen~a. Ne havanla plu ~ojn. «s* nuda.

tipa ~o /consistas el limbo, petiolo, ~ingo, stipula] k serwigi. Senigi je ~oj: la venta sen^igis la roz-
ripoj ; ~oj estas tre divers-formaj k -konsistaj ; ojnz.agit~o. ~o kun teksto de politika propagando,
rando de la limbo de integra, dénia , loba , meme disdonita ce striko, balotoj ks. alumini^O. ~o el
divida, plume divida ; simpla ~o (nedividiginta gis aluminio. aprob~0 l / j Prov~o, kiun la presisto
la petiolo); kunmeta (~o dividiginta gis la kontrolis k kiun la cefo aprobis per parafo.
petiolo k konsistanta el ~eroj); plume , marte kun - ! imprimaturo. daüra^a Havanla ~ojn, kiuj ne
meta ~o ; pingl(oform)a ~o (nar pinglo 3); alterna], defalas en vintro (vivantajn 2-5 jarojn). —> pingl-
kontraüe duopaj, verticilaj ~oj\ ih sciigis, ke ili arbo. fal~a 4f* Havanta defalemajn ~ojn , kiuj
estas nudaj, k ili kunkudris ~ojn de figarbox ; gi generale vintre defalas (vivantajn malpli ol unu
havis en sia buso desiritan ~on de olivarbox ; iliaj j jaron). SIN. decidua. fig -̂0 Figuro de figa ~o,
fruktoj estos uzataj kiel mangajo k iliaj ~oj kiel j uzata por kasi la seksorganojn ce statuo au ce
kuracilo x ; li trémas , kiel ctutuna ~oz ; pli k pli pentrajo. flor^o. lu ajn ~o de floro, sendepende de
flavaj farigis la ~oj de la arbora7; sur la kovrilo el gia formo, ekz. sepaloj, stamenoj. flug^O. Unu~a
la velkintaj ~oj kusis la reginoz; ekpuso de ve.nto au malmult^a presajo, ne brosurita, ordinare uzata
turne levis la ~ojnz; (en skulpto) la mirindaj floroj por propagando au reklamo. fruktewo = karpelo.
k ~oj de la kapiteloz. —> r^angido, ~arang( ig )o, ! gvld^o. Unu- au plur-paga presajo, ordinare sur
~arbo, ~humo.2 Maldika, plata ebena objekto: j bêla papero k kun kolorbildoj, priskribanta la vid-
el metalo, cl krucoplakita ligna; ~oj da oroz\ stana indajojn de urbo, regiono ks k disdonata de la

(stan~o); kaûùuko en ~oj. nas* lameno, plata , lurismaj oficejoj. gerrrwo Kotiledono. kalik~o
tavolo. 3 (spéciale) ~o el papero: si transdonis ai li 4j* Sepalo. korol^o Petalo. laü r(0)^0 y ~o
la ~on: tio estis lignogravuroz\ dika libro, kies ~oj j de la üro, uzata kiel spico. l î gno^o O Ligno-
konsistis el griza paperoz; inter ciuj du ~oj de la j lameno. lini~o. Per paralelaj linioj provizita ~o,
libro kusis velkintaj flora/ 7 ', ~o elsirila el malnova uzala por gvidi la skribanton, kiu mêlas gin sub la
libro7', li traiegis gin ~on post ~oz\ turni la ~on7-. skribota ~o. mil~o 1 (ss) Mil^a akileo. 2 (vs)
vS1 pago. 4 = ~ego: estas uzata en ambaü Mil~o / k la parencaj sp-oj kun plume dividaj ~oj.
sencoj, por 2 pagoj en libro k por papero tutajo mode1^0. ~o el silka papero, kiu estas detrancita
enhavanta 16 pagojn en 8oZ . m folianto. ~i 1 (ntr) | lau industria modelo, k kiun la nemetiaj kudristinoj
Eligi ~ojn, pp vegetajoj. 2 (tr) ~umi : prenas la ! uzas, por tajli la stofon de robo, jupo ktp.
Biblion k ~asz; (f) Florenco estas tuta lernolibro se j sablono. or~0. ~o el batita oro. palm^O Vd
oni nur volas ~/ en giz. 1 Rilata al ^o: palmo. stan^o. ~o el stano. tri^o 4k G .
konturo, malsano; ~a risorto. 2 Folianta: anstataû (Trifolium el fabacoj) de unu- k plur-jaraj herboj kun
8 pagoj ~aj [. . .]z. ^ado. Naskado de ^oj: la tri~eraj, stipulohavaj ~oj k kun plejofte kape au
tempo de la ~ado. ~a]0. ~oj de legomoj ks, uzataj spike arigintaj, rugaj, blankaj au flavaj floroj, hav-
por la nutrado de brutoj au en kuirarto: ~afo de antaj kunigsepalan kalikon, kiu sekiginte enfermas
çelerio. ~aro. La tuto de la ~oj de planto: grandaj j malgrandan guson; c. 240 sp-oj el la mezvarmaj k
floroj kun fabele larga ~aroz. KS* frondb, faübo. j subtropikaj regionoj, pluraj vaste kultivataj por
^eca 4fr Havanta unu au kelkajn el la ecoj de ~o: |
r^eca talo de likeno. ~ego, Papera peco, en formo '

de ortangulo, de dimensioj iom diversaj lau la j Çdf
fabrikantoj, kiun oni faldas du, kvar ktp fojojn, por j frf#
ricevi la diversajn formatojn. /^ero 4k Ciu el la j N-
malgrandaj ~oj, kiuj konsistigas kunmetan ~on: |
trimera ~o de tri~o. ^eto 1 Malgranda ^o: ~eto \
de floro7; malgranda ~eto deliberigis k jolis sur la j
malsekan teronz; H rulis ~cton du papero7. 2 Mal- j
grandformata paper~o: li dissendis sian ~cton a/ j

folio. tri~o: a ) tigo ; b)
~o (tri—era ): c) stipulo ;
c) florkapo ; d ) floro. C.



folianto 352 fonolito

(analoge) Vi ~is la teron sur giaj fundamentoj*, sur
la marojx. 2 Esti la unua, kiu starigas (konstruon)
komencante de la fundamento: ~/ urbon ; helenaj
kolonianoj ~is Marsejlon; municipoj, kiuj estis
r^itaj de la Romanoj en la Rejnaj regionoj7-.3 Krei k
arangi ( institucion): ~i institutionz, lernejojnz,
socicton B, foiron; kiel ~into de E. mi ricevis multajn
gratulajn leterojn7\ UEA estis ~ita de Hodler, SAT
estis r^ita en 1921. 4 (1) Apogi sur io (tion, kion oni
kredas. esperas ktp): tin opinio estas ~ita sur plena
nesciado de la historioz\ vi parolas teruran, sur
nenio ~itan sensencajonz ; ~i sian vivon sur la am.
~(ad)o. Ag(ad )o de ~anto: la ~o de tin klubo
alportis grandan helpon a! nia movado; detempetk
la ~ado de la terox. ~ojz = fonduso. ~aj0.
Establejo kreita por speciala, ordinare socia, celo, k
provizita per sufica kapitalo au rento por povi dafe
funkciadi. ~igo. Naskigo de io ~ata: 300 jarojport
la ~igo de Romo. '“'into. Tiu, kiu ~is: gis vit
gento~intoz; honori la urbo^inton. re^i. Duafoje
~i , post detruo: la templo estit re~atax. sen*4
Senfundamenta: tiu tirno estas tute sen~az.

fondu/o Y Mango, dum kiu oni trempas It
forkitan pecigitan mangajon en varmega likvo,
troviganta en unu por ciuj kunmangantoj komuaa
ujo: svisa. Savoja ~o (oni trempas panopecetojn a
fromago fandita en blanka vino); Burgonja (os
trempas viandopecetojn en bolanta oleo).
rakledo.

fondus/o £ Kapitalo destinita por aparta difinka
celo: li iestamentis ~on por subtenado de la Et
movado; amortiza ~o. strik^O. Kapitalo, amasif
ita de sindikato, por ebligi al ties anoj vivteniat
dum strikado.

furago. tri^o, kvar~o, kvin... 53 Fantazia ~o el
tri, kvar, kvin... ~eroj, kunigitaj en unu centro.
te~ino ® Teofilino. vinber~o Vd vino.

foliant/o I / / 1 Foliego, kiun oni faldas unufoje,
por tari kvar presitajn pagojn. 2 Libro de tia
formato: la ~oj de Sekspiro.

foiiki/o 1 4ft Unuvalva k unukamera kapsulo,
malfermiganta nur lau la ventra suturo. trw gttso. 2 ¥
( folliculus ) Nomo de diversaj saketformaj organoj:
hara { folliculus pili ). fermita ¥ Limfoida
organeto, trovebla sur diversaj mukozoj, cefe sur la
konjunktiva k la digesta, k tute aparté sur la intesta,
kie ili ankaü grupigas en platojn. ovariaj ~oj ¥
Veziketoj, situantaj en la kortiko de la ovario; ciu
ovaria ~o konsistas el unu ovolo cirkaü ita de multaj
'-aj celoj mem entenataj de ~a teko; gi sekrecias
oestrigajn hormonojn, i .a. oestradiolon. ~ino
Oestrono. ~itO f Inflamo de ~o. har^o ¥
Cilindroida hauta kavajo, en kiun enigas ia har-
radiko. diwo, plur^o 4k Grupo de du au pluraj
~oj, devenanta el la sama du- au plur-karpela tloro:
r^o de akonito, de peonio.

folikulin/o = oestrono.
fo!iol/o = foliero.
foliot/o 4k G . ( Pholiota el strofariacoj) de

bazidifungoj kun lamenohava, skvama capelo k kun
skvama k/au ringohava stipo; c. 50 sp-oj, precipe el
la mezvarmaj regionoj; multaj sp-oj lignologaj.

folklor/o 1 Scienco pri la popolaj tradicioj de
aparta loko au popolo. 2 La tuto de tiuj popolaj
tradicioj (Iegendoj, kantoj, vestoj kc). use etnologio.
kulturo, eposo, mito. 3 (1) Aro da moroj pitoreskaj,
sed ofte sensignifaj: la E-ista ~o. ~a. Rilata al ~o
1 , 2 : ~aj studoj, ~cz spektaklo; au 3 (ne tre serioze
pitoreska). '«isto. Specialisto pri ~o 2.

Fomalhaut/o\ Bianketa cefstelo (a Piscis
Austrini ) en la konstelacio Australa Fiso.

Fomalhot/o = Fomalhauto.
foment/!2 (tr) Apliki varman kuraciion sur mal-

sanan korpoparton por mildigi , kvietigi gian dolor-
on. '“'ado. Kuraca apliko de varmo seka (varma
akvobulo, sablosako ks) au malseka ( kataplasmo,
kompreso ks). ~ajO. Kuracilo, per kiu oni ~as.

(Dfon50 1 Efektive ebena au pro malproksimeco
sajne ebena parto. el kiu io elreliefigas ait elkontrast-
as: peco da cielo kies malluma k profunda brilis
per steloj7'\ lumbildoj sur malluma ^oL\ sia profila
sur la rageta ~o de la flamo estis serioza2; lia ora
ceneto balancigas sur la malbela ~o de la surtutoz;
( f ) la de la romano estas Nederlando ; en la
bruo, sur la ~o de interparoladoj oni povis distingi
sonojn de flutoj k kriojn de la cefojB; sonora ~o de
filma, de telcvida prezentado. 2 ( pp pentrarto,
blazono) La baza koloro. sur kiu estas pentritaj au
teksitaj la diversaj figuroj, ornamoj: sanktulkapo sur
ora ~z>; verda stelo sur blanka ~o. 3 '% Dekoracia
tolo funde de la scenejo. E3? fontolo, fontulo.

(D fon/o O Mezurunuo por la laüto de sonoj.
konsidere la frekvencdependan audkapablon de la
homa orelo.

fond/i ( tr ) 1 vStarigi ( konstruon ) sur io: donio
r^ita sur rokoN, sur enbatilaj fostoj. sur la sabla ;

fonem/o A La plej malgranda fonologia unffi
E. Havas kvin vokalajn ~ojn. — alofono. ^ajf
transskribo) Tia, ke ciu ~o de la koncerna lingtf
estas reprezentata per ununura simbolo, ses
specialaj simboloj por alofonoj. '“'iko. Studo priü
~oj de lingvo. fonologia. „f

fonetik/o 1 A Scienco, kiu studas la sonojo ÿ
kontoido, vokoiè,iingvo( j). SIN . sonscienco.

afrikato, frikativo, likvido, nazalo, plozivo, denté
gingivalo , labialo , palatalo, velaro , taring
sonanto, glitanto, busa , voeu , naza. 2 Fonetisafc
~1a. Rilata al ~o: transskribo, ortogrm
^isto. Sciencisto pri ~o.

fonetism/o. Sona konsisto de la vortoj kora^kun la skriba: E. praktike kombinas en siaj vortùjh
grafismon kun la ~o. f®1 fonetiko , fonolom
graftsmo. j

fonetist/o. Tiu , kiu aktivas por enkonduld|
sian lingvon fonetikan au fonologian ortografiw - j

fonî/o = radiotelefonio. j

!

fonofor/o f A üdaparato por surdetuloj,
anta el mikrofono k aüdiletoj, au eningotaj »!
orelojn, au surmelitaj ce la oreloj (ekz. kasitajd)l
brancoj de okulvitroj). j

fonograf 2o. Malnova formo de gramofol
uzanta cilindrojn el vakso. (tr) Gravuri diskott

fonolit/o ® Vulkana petro, hel- aü mez*koœ
precipe konsistanta el alkala feldspato, feldsp^ta
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k iom da pirokseno, kun laüflua, mikrolita strukturo, ; si7 ; sur la kampo, ~ de / ' mondo [...] amikino
kantas7; (f) tio estis ~ de mia intenco; ~ ec ke li

fonoiogi/o A 1 Studo de la sonoj de lingvo, kiel | estus riculo, li ne Havas unu grosonK. 3 Malaperon,
konsistigantaj unu sistemon de kontrastaj unuoj: la neniigon: ~ konscieneo, venos potenco7 ; pasinta
~o konsistas el fonemiko k prozodio. 2 Z (evi ) = doloro ~ el la koroz; ~ de 1' okuloj, ~ de la koroz;
fonetiko. j la digo estos ~ k la torento povos pli libere fluegi7 ;

fonometr/oz Instrument por mezuri la | via espero estis
intenson de la sonoj. /^io. Scienco studanta tian j II - Interj. (proelipsode «estu» au «pelu») signifanta
mtenson. | energian forpelon au (f) rifuzon: ~ en la balaajon!

fonon/o Kvantumo de vibradoen krado. j li ekkriis7 ; ~ tiun ci bUdon!7\ ~ en la polvon vi ,
font/o 1 Loko, kie akvo au alia likvo eligas el brilanta ornamo!7; ~ la manojn!z\ ~ la revoj! , ~

la tero: komencigas de rivero7 ; si cerpis akvon de mi!7 -, ~ de tie vi! ; ~ kun gi!7 ; ~ do tiun sargan
en la plej pura loko de la ~o7; vi devas iri al la rnaskon de kvieteco k virto!7 ; ~ lia sceptro k~o7; la r^o senakvigis; la ~oj de la abisniox; la trono — vin mem mi deziras aminda!7 ; ~ la
~oj de Nilo ; ~o de petrolo B, de natura gaso ; i neütralismon! ; ~ la atomannilojn!. væ eks!.
subtera, suhmara ~o. — radiestezisto.2 Laeltluajo | III - Kombinebla morfemo, havanta la samajn tri
mem: pura, malklara, sala , sensala ( dofca), vanna, j signifojn: ~a. Malproksima: li logas en angulo
ferhava, sulfureca ~o ; kapti ~on (per tubaro) ; (f) j de Siberio ; la ~a horizonto; ~aj veloj glitis sur la
ho, se miaj okuloj estus ~o de larmoj! x. 3 Origino j maro; estonteco. ê. Malproksime: mi logas pli
de materia forto: de lumo, de energio. 4 (f ) j la stacidomo estas ~e je duonhoro; li etendis aI
Origino, punkto, de kie oni prenas, akiras ion : cerpi | la amiko la brakojn de ~e. ~en. Malproksimen:
dokumentojn el la ~o mem; autoritata ~o de | rajdi multe da mejloj ~en7 ; li eksopiris ~en al sia
informoj ; servi aliajn ~ojn de enspezoj7 ; sia ! patrujo , ~ en la malproksiman mondonz\ Hi
malfeiico ne havis sian ~on en ia miriga j diskuris <̂ en; tiun demandon li jugas de punkto tre
katastrofoz; monavido estas de multaj militoj ; j alla k ~en videbliganta. ~i (ntr) esti ~a: ^as por
pro elsekigo de la materialaj ~ojz ( rimedoj); vi ! viam la estajeto [... j. ^ajO. Malproksimajo : li
cerpas akvon el la ~oj de la savox ; instruo de ma/aperis en la ~q/o. ~eco. Pozicio malproksima:
sagulo estas ~o de vivox. ~a. Ri lata al ~o: ~a en sesdek-kilometra ~eco trovigas ruinoj. '-igi 1
regiono; la beno tie kvazaü sprucis ~e7. (ntr) 1 | Meti malproksimen: ~igu tin!7 -, ~igu vian fraton,
Eligi el ~o. car spruvi. 2 (!) Deveni de: oni miras , j car li malhelpas al ni7 ; estas bone por kelka tempo
ke tia verko povas el la cerbo de moderna homo ; j ien ~igi la vipon7 ; ~igi najlonx. 2 Malaperigi :
ciu gojo el gi ~asK. el~igi. Fari, ke ~o elsprucu. - ~igi makulon, malvarmon, brevon, mankon ; por
energî O Resurso de ^o: karbo, gaso k nafto j ~igi ciujn dubojnz, embarasojn7 ; kiom da cagrenoj
estas fosiliaj energi~oj. kurent~0. Elektra pilo, ! k suferoj povus esti ~igitaj z; malgojo baldau la
baterio au masino, kiu produktas elektron. lum ô. i maljunulon ~igosz\ la ~igo de lia pekox. ^igi 1
Objekto au aparato, kiu produktas lumon (ekz. ! Iri malproksimen: ~igu , mi diras al vi!7 -, enpakigu
lampo, suno ks) . olecwo. de petrolo. i k ~iguz\ ili rapide ^igis k ili trovigis apud [ . . .]z. 2
êpruc/vo. -̂ o, el kiu akvo sprucas, ordinare pro la | Malaperi, neniigi : ci tin libro de la instruo ne ~igu
entenata gaso au pro niveidiferenco. termo^O. ~o | de via korox ; de plcndo k plow ne ~igas doloro7',
el vanna k minerala akvo, uzata por kuracado. ~igis via malpiecox. antau~igi. Malhelpi, neniigi

fontan/o. Konstruo kun speciala tubarango, i ion , anta ü ol gi povis komenci : antau^ igi
por alten sprucigi la akvon k tiel omami placon, j laborakcidentojn, malsanon epidemian. cr prévenu ,
parkon ks: li staris sur la bazaro, apud unu el la ! profilaktiko. ne~igebla. Tia, ke oni ne povas gin
malnovaj ~oj , inter kies fiere levigantaj akvaj | ~igi: la tie kreskantaj beroj lasas post si en la mano
radiojstaris belajfiguroj el kupro7 { bronzo). [. . .] ne^igeblan makulon7. erar̂ igi. Iri ~ de io,

Fontanbel/o. Francia urbo, apud granda arbaro ; entrante: erar~igi de la vojo de prudentox .
(2°42’E, 48°25’N). j fulmô igilo. Fulmosucilo.

fontanel/oz V Loko en la kranio de jusnaskitaj i IV - Pref. havanta la samajn tri signifojn: 1 ~eskorti,
mamuloj, kovrita de membrano, k nur poste stopita j ~kuri7, ~pafi, ~preni> ~portiz, ^steligi , ~va.gi ,

osteca substanco: bregma { au antaua ) ~6> : ~veturi7 ktp. 2 ~esti7, ~metiz, ~teni. 3 ~akrigi.
ifonticulus anterior ) ; lambda { au posta ) ~c>. 2 If ! ~bruli , ~leki, ~putriz ; ~funebri sian vivon7 ktp.

foradendr/o # G. (Phoradendron el viskacoj)
for. I - Cirkonstanca morfemo signifanta: 1 i de duonparazitaj arbustetoj, kreskantaj sur la

Movon al malproksimo: iri ^ en bona hor 7; tago j brancoj de arboj; c. 190 sp-oj el tropika k mezvarma
festa, ~ aferojz; li pafis sin ~z; prenu ~ de /’ glavo j Ameriko, i.a. P. leucarpon, kun blankaj beroj, en N
vian manon7; lia poshorlogo estis stelita ~ de la j Ameriko tradicie uzata same kiel visko dum la
hokoz; la Hbretoj estis dissenditaj ~ en la mondon; ! Kristnaska festo. SIN. Amerika visko.
(f) li deturnis nun siajn pensojn ~ de la cagrenoj de \ foraminifer/oj b Ordo (Foraminifera ) de bentaj
la tago7; iru ~ kun via cibsurdajo7 (forgesu gin). 2 | au pelagaj rizopodoj kun skeleto el kitin-simila
Staton en malproksimo: la knabo servis k servis, sed ! substanco miksita kun kalko au fremdkorpoj; Ia

‘la pilko estis k restis rJL; ve a! tin. kiu devas vivi ~ j skeletoj de la mortintaj animaloj amasigas sur la
de 1' gepatroj!z; M. staris jam kelke da pasoj ~ de ; marfundo k formas diversaspecajn kalkopetrojn.

k sonoranta per frapo.

(evi) = drenilo: mi havas sur mi ~on7.
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forc/i ( n ) sù Kultivi subvitre plantojn, donante ai I kitpro le fera* : ~uferon, duni gi estas vannegaz\ el

iii la plej bonajn kondicojn por ke iii p!ej rapide j oro ~ira li fan's kerubojnx; ~ j g!avon , fiuffeim,
kresku : ~aüo ch/igas ricevi florojn , fruktojn. j kradon. kirason. 2 (f) Elfari per propra penado: ciu
legomojn ckstcr la nonnala sezono. ~ejo. Vitra ; kreas sian fanon, ciu ~as sian sortonz\ el (Vu el
domo, kie oui ~as plantojn: ~eja efiko. • siaj talentoj spiritan bataillon z ; tin ci

forceps/o f 1 Pincoforma kirurgia instrumemo, ; entreprenema kapo ~as k plenumas piano]nz\ ~i
uzata en malfacilaj akusoj, por teni k liri la feton per ] vortonz. ~(ad)o. Ago de ~anto. ~ebla. Tia, ke gi
la kapo. 2 Tenajlosimila kirurgia ilo, uzata por j povas esti ~ata. ~ejo. Loko, en kiu laboras ~isto.
pinci, ekpreni fiksi ktp: hemostaza.arteria ~6>. ; ~isto. Tiu, kiu metie ~as. al^i 1 Fiksi al io per

forfikul/oc b G. ( Forficula) de insektoj el la j ~ado: al~i maningon aI sabra: tiajn kanajlojnoni
ordo de dermapteroj, kies abdomeno finigas per ! devus al^i al la galeroj! z\ malfacila malsano al~is

I lin al la cambraz. 2 (f) Senmovigi ce iu loko, daüre
| restigi : persona] al^itaj al la lito de mortoz\ start

j kvazaü al~ita al ta lokoz:- itl~i al si la rigardonà
forfikulo ( la ü i la publikoz; kiel serpenta] per sia rigardo magie
CHOPARD).

granda sed rnalforta pincilo.

j allais la birdojn, tie/ tin] papereta] al~is al si la
; pupilojn de la virino7. us" fiksi , kateni , alglui,
| enradikigi, firmigi: — hipnotigi. el^i. Produktiper
| 's/ado: el~i armajon7-. kun~i 1 Kunigi per ~ado,

forges/i (tr ) 1 Ne plu memori pri ; ne plu I 2 ( f ) Firme k daüre kunigi : kim~i sin al amikoz.o
konservi memoron pri: lion , pri kio oni ne. bavas j alglui , alligi. sub^i 2 = hufferi.
kapablon, oni facile ~as7 : oni ne ~as facile sian
muran aman7-, la vortojn mi memoras, sed la arion
mi ~is : ne aceti pipron!\ sian malriccconz. j au pluraj dentoj ce la ekstremo, k uzata por
ies nomunn, la baron de rendevuo: Vian instruon mi j pikpreni : mangilara , kiu konsistis el kulero,
ne ~/.vx: kulturo estas tia, kio restas, kiam oni cion i trancilo, ~oz: li enpusaclis la tridentan ~on en la
~is : fakio] jam de longe ~itaj7\ ~itaj estas la i kaldronan [...], k cion, kion trafis la ~o, premia
antaüaj suferojx. 2 Prcterlasi, ncatenti pro malzorg- ; pastrox; tnrni la fojnon per ;
enio: M la legojnz: Dio orfojn ne ~asz: se malric-
uIo sukeesas , li ciujn ~as z\ bonfaron oni facile
~asz: dangero siegas, al Dio ni pregas—dangero
cesas, ni Dion as7; amikon karesit , sed kalknli ne ! turnigas la rado); ~o de pulio (la muntajo); à

: li nenion ~is , por fari nin felicaj: ~i siajn | kluco (perrimena); de pantalono. 3 Loko, kie
promesojn, sian devoir, nomon en la listoB; ! vojo, tubo ks disigas al du au pluraj direktoj: ~o èt
bejme la gantojn B ; liaj dentoj povas sian | vojo. es5 brako. branco, kruco. ~î (tr) Piki k levi
metion7- (li sufice ricigis, por ripozi ). sin ~i 1 ! per ~o: i garbojn ; (f) la infanteria kapitano fortt
Absorbigi: li ~is sin en la aüdado de tia muziko. 2 j min ~isz (ludgajnis mian motion), ^a. Prezentanta
Abnegacii sin : patrino , kiu sin mem ~as por siaj | specon de ~<r/ arbo. '«ego. Longa bastono,
infanoj : en la divido li sin ne ~isl. 3 Peki pro | kun du, tri , kvar longaj lignaj au metalaj dentoj ce
senzorgemo, mispasi: eu gi estas ebla, ke si sin tiom ! unu ekstremo, por ~i pajlon, fojnon , slerkon ktp.
r^us. post la virta ekiemplo, kiim mi donis al si?7-, i ~eto 1 Mango~o: sendu al mi prunte dekduon à
~o. Perdo. manko de memoro pri io: ~r> de iu pri J ~etojz. 2 Objekto en formo de dudenta ~eto:
io: pordoni ion gis plena meti ion en ~on7: ! de remilo, de horloga pendoio. ~igi, dis^igi. Ce
formeti la aferon en la keston de ~o z : (isr | iu loko dividigi k pluiri en du au pluraj direktoj: lu
entornbigi, enterigi : — arkivo , kalendo) ; post ; vojo, la kanak ) ^igas autan la urbeto. agorckM)

konfeso venus ~oz\ la morgana tago ofte jetadis en j f Stala ilo —oforma, kies vibrado donas la tononA.
abismon de lion, kion si sukccsis atingi hicraü7: i trak^O Êm Aparato en trako por direkti
kovru la aferon la vualo de ~o. ^ejo. Forgeskelo, ! trakveturilojn dumveture de unu trako al alia:
ublicto. ~ema. Havanta malbonan memoron , kiu j trak^o manipulata surloke au telemanipulata;
facile ~as: ~enta knabo. ~emo. Stato de persono j trak~o laûpinte au laüfroge alveturata. trakMStû
kun malbona memoro. ~igi. Fari ke io estu ~4ta: j Êm. Tiu , kiu regas k komuias trak~on. tubo^a
mi ~igis en Cion feston k sabatonx: ~igi al iu sian j Konektopunkto, de kie ainbaüflanke disiras tuboj.
komencan timon : tiu amikeco ~igis al li Han S V0j~0. Disvojigo. vojkrueigo.
patrujon. ^igi. Fali en ~on: bonto. kiu ne ~igosx.

forint/o £ Hungaria monunuo.
fork/o 1 Cia ilo, konsistanta el tenilo kun du

el ligno. el
fera, de gardenisto. de stalisto, pli ol cent ~o/ pib
mm minoce K (al damnito). 2 Objekto forme simili
al de biciklo ( inter kies du brancoj

r\JO

Z.

form/o 1 Sensebla aspekto, kiun objekto
ne^ebia. Tia, ke oni ne povas (lin, sin, gin) ~i : ; prezeritas ekstere: konstruo en ~o de kvadrato\ oé
ne~ebla amatino , vojago, filma, ne^umino. I ne plu povis distingi la ~ojn de la objektoj: laglefc
Miozolo. sin^O 1 ~o de sia intereso, profito: li ' ~o de la teroz: ili ciperis en sia borna ~oz: few
subvenciis la revuon kun admirinda sin~o. uw - kiu prenis sur sin la ~on de vilaga\>irinoz\ roboM
abnegacio , a/truismo. neprojï tenw. 2 ~o de sia ; reliefigis siajn ~ojn\ sub la de angeloh
digno, devo: tio min indignigis gis sin~adoz.

forg/i (tr) 1 Prilabori feron (au alian metalon) i (stipbatilo) foras sekve en maldelikata ~o tion
per fajro k inartelo: ~anto de diversaj majslrajoj el , saman, kion la virgnlino juras en delikata1: f\&

sparmonujo , kiu havis la ~on de porkoz: ji
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korpoj prezentigas sub ~o solicla, likva cw gasa (ns’ j kiuj mi sufcras naskodoloron, gis Krisio ~i$os en
fazo); geometria ~o; sub la ~o de iriangulo; don't j v/ N. ~igo. Statsango de io, kio ~igas: la ~igo de
al io la ~on de sfero; gramatikaj ~ojz (prezentitaj : fungo~a nubego karakterizas la eksplodon de
de la kazoj, tensoj ktp). cge mango, fasono. figura, j atombombo; ce tin rcakcio, oni konstatas la ~igon
tipo; —¥ perfekta 2, ~genro. 2 © ~ujo: en la ~on j de precipitajo. ~ita}o. Io. kio ricevis ~on: en gi ( la
fluis la ardanta rnetaloz. 3 (0 Maniero, lau kill iu | urbo) estis videblaj similaj ~itajoj kiel turoj k
afero evidentigas: la legendaj rememoruj akceptis la ! kupoloj7-. ir.3r formacio. ^ilo. Aparato, servanta por
~on de fabeloj7-; la unuan fojon si eldiris en de | doni ^on al io: ~ilo por capelo, por suoj. ~ujo.
laüta plendo don, kion si partis en si de longez; la j Ujo. en kin io mola ricevas ~on: ~ujo de fromago.

hipokriteco, sub ciuj siaj ~oj: sangi la ~on de la | muldilo. de~i. Doni ~on, kiu malproksimigas
registaro. 4 Ekstera maniero, lau kiu oni agas, j de la normala: la pluvo de~is la capelon ; de~i
obeante difinitajn regulojn: li observadis la ~ojn de j risorton. —> distordi. de~ebla. Tia, ke oni povas
la religio en ilia tuta severecoz; akto redaktita en j gin de~i. irsr elasta, cedema, fleksebla. mis~i. Doni
lega ~o\ estus bone, se mi estas prezidanto nur pro j al io rnalbonan, difektan ~on, for de la primitiva: la
~oz\ pro ~o potenculon ni demandasz. 5 Maniero, j sufero misais Han vizagoir, denaska nris~o de la
lau kiu oni esprimas penson, kontraste kun tiu penso J vertebraro. pra^O. La origina ~o de io: pra~o de.

mem: doni al banalajo originalan ~on\ la riproco j vorto, de organo. re^i 1 Doni alian, p!i bonan ~on
estas prava , sed gia tro akra\ la grandaj j al io, ordinarc penante reveni al la primitiva ^o:
verkistoj pli zorgas pri la enhavo de siaj verkoj, ol ! Lutera volis re~i la kristanismon; rc~i regularon, la
pri plena populareco de ilia ~oz. BSJ formu!ado, j socion; por la okazo. sc la piimulto trovos, ke la
formalajo. 6 A Reela au kompleksa funkcio kun j lingvo devas esti re~ita [...]z; la uzado de la re~ita
specialaj ecoj, ofte kun argumentoj el vektora spaco: j dialektoz\ la récita religio (protestantismo); la
lineara , dulineara, kvadrata ~o. 7 ÿ Sistematika | re~into de la Benediktana ordeno. 2 Retrcwi.
unuo ( forma, forma specialist subdivido de vario,
diferenca de la tipa vario pro tre malgravaj, tamen
heredaj karakteroj. — ~genro. diferenciala ~o A
~o de cetla tipo, kies koeficicntoj dépendus de aliaj
variabloj (sekco de ekstera produto de la kotanga
fasko). /va. Rilata al ^o: nur ~a korekto. RIM. Tiu I mallibereja sistemo. Reformacio. re^emo.
adj. estas ofte uzata kiel suf., kun la signifo «havanta ! Ink lino ai re~oj: la sola rimedo kontraü lin ci
la ~on de la objekto esprimita de la rad.»: arko~a, j retenu/-, re^ismo. Sistemo, lau kiu la trans~ado
faden~a, febro~a , fungo~a. ondoya , pir~a, ! de la socio al pli granda justeco povas efektivigi per
ventro~a ktp. (tr) 1 Krei. fari, estigi ion, donante j re~oj en la kadro de la institucioj aktualaj, danke al
al gi difinitan ~on; arangi lau difinita ~o: ~i poton J novaj legoj. sîr revoluciismo. re^isto 1 Tiu, kiu
el argila teroB; ~i societon:, la fluo ~is profundan volas fari re~ojn : se la re~istoj elprovus siajn
kavon; pro la multeco de la pasageroj oni devis ~i re~ojn, ili baldaù vidas, ke la plej granda parto
duan vagonarotr, ciu povas el unu vorto ~i j neniam plaças al aliaj7', re~istoj, perfektigistoj ,
diversajn aliajn7 ; ~i al si jugon pri io7\ 2 Konsist- ! novasistemistoj k unuigistoj7 . 2 Parliano de la
igi, estigi ion, alprenante a! si ian difinitan ~on; sin j re~ismo. retro^i. Redoni la antaüan ~on: per
prezenti sub ia difinita ~o: la vaporoj ~as nubojnR; ! aldono de varmo oni povas rctro~i la deirsubstanc-
la popolamaso ~is longan vicon antaü la teatro; ce | on. sen~a. Prezentanta nenian difinitan ~on: en la
tiu loko la strato ~as angulon; la bordoj de Nilo ~is ; komenco la tew estis sen~a k dezertax ; tiu projekto
bulvardojnR; la limon ~is kanaloB\ la egipta popolo i estas ja sen~ajo. osr arnorfa. trans~ i 1 Fari
~is kvazaü unu persononc; cenajo da moneroj , kiuj j konsiderindan sangon en la ^o. la eksterajo, la

belan kolunion 7 ; la dckstraj partioj ~as tri | karaktero de: barbo povas transit homon gis nere-
grupojn en la Parlamento; to infanoj ~is rondon | konebleco: dek jawj en Hindujo transmis lin morale
cirkaii la patrino ; ~i kvadraton (sin ordigi ; k Jizike ; cio iom post iom trans^igas en la mondo\
kvadrate ) ; flora , kiu estas kvazaü ~ita el plej , la tonoj de la diskantulo trans~igis en najtingal-
delikataj plurnojz. prezenti. ^ado. Ago de tiu, j ojnz. 2 4r Sangi la tension au kurenton en cirkvito
kiu donas ~on al: ^ado de vazo, de solido, de de alterna kurento, ekz. per trans~ilo. trans^O A
verso, de kantrondo. ~ajo 1 (ark.) Formalajo: Hi Matematika operacio, spéciale aplikata al funkcio},
certe la efektivajn postu/ojn de Dio metus pli alten ol vektoroj aü operatoroj: furiera, laplaca trans~o.
ciujn diferencajn ~aJojn7\ 2 ~itajo. ~anto 1 Tiu, : trans~ado 1 Ago de trans~anto: trans^ado de la
kiu ~as: la ~anto de la nova ministraro. 2 A Bendo j socio, de koordinatojy, 4=- rilatumo de trans^ado
de harmonaj frekvencoj, karakterizanta parolsonon. j (kvocienlo de la tensio au kurento ce la primaraj
/vlgo (ark.) = ^ado: tiu opinio servos al mi kiel ! klemoj de trans~ilo per la tensio au kurento ce ties
sperto por la definitiva ~igo de mia ideoz. ~igi. ; sekundaraj klemoj). 2 $ Sango de la genaro de celo
Estigi en difinita ~o; ricevi ian ~on: viaj mamoj j per enmeto en ties kromosom(ar)on de fremda peco
~igis, viaj haroj abunde kreskisx ; la tera globo ! de DNA. ira' transdoni, transgcna , manipuli. mutacio.
~igis dum multe da jarcentoj8; sub liaj fingroj la ] trans~ajO A La biklo de objekto per trans~o.
argilo ~igis en vazon; el tittj ofictstoj ~igis iom post j trans^igi. Alpreni alian ~on. trans^igo.Ali~igo.
iom la hereda aristokrataro 0; miaj infanetoj , pro j trans~ilo, trans^atoro 4^ Aparato kun du fiksaj

re~0. Pli bona donita al io: se kelkaj re~oj
estas twvitaj nccesaj ili estas sankciitajz; kiu havas
la rajton fari re~ojn en E.?z\ miaj re~aj intencojz;
la rivero de la rc~a agitadoz. remade. Ago de
re~anto : la re~ado de la puna jura , de la
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bobenoj, plej ofte sur komuna fera kemo, por sangi ! unu~a: unuyeco de stiloz. bel^a. Prezentanta bel-
la tension de alterna kurento: laü la ~o de la j an ~on: Rahel estis bel~a k belvizagax; mallonga,
magneto kemo oni distingas kernotipajn, ringotipajn j bel~a vestetoz\ bel~a kapoz.energitrans^ilo
k seltipajn trans~ilojn; laü la arango de la volvajoj j Aparato au organo, kiu transformas enigitan
oni distingas diferencialajn (a ü kompensajn ) j energion en eligitan energion alispecan : mikrofono
trans~ilojn k autotrans~ilojn ( parto de la volvajo j estas energitrans~ilo. kiu trans~as akustikan
estas komuna al la primara k sekundara cirkvitoj). j energion en elektrajn signalojn. eg* konvertoro.
adapta trans^ilo V Trans~ilo, uzata por adapti j izoltrans^ilo 4r Trans^ilo, lokita inter du ahem-
impedancojn, kio limigas la difektojn en transsendo j kurentaj cirkvitoj, por izoli unu de la alia. kareSM).
de signaloj. instrumenta trans^ilo 4r Trans~ilo, | ~o de persona nomo, uzata por esprimi tenerajn
kombinita kun instrumente por mezuri altan tension j sentojn a ü familiarajn rilatojn. use cjl . njl , etl.
au egan kurentintenson. trans/^ismo <5 Scienca | kultivo~o lnfraspecia taksono de kultivplanto,
teorio, kiu celas klarigi la diferencigon de la specioj i ofte ne tre klare difinita lau la taksonomia skalo,
de vivuloj per trans~igo de primitiva tipo, kiu dum i ricevita per selektado: la «Belle de Boskoop» estas
jarmiloj evoiuadis, adaptigante al la medio, nar konata kultivo~o de porno, «Bintje » de terpomo.
evoluismo, mutaciismo. trans^isto. Adepto de la SIN . kultivaro. os* kultivvario, raso 2. longea.
trans~ismo. ali^igi. Doni alian ~on al: tre volonté Havanta ~on pli longan ol largan: longea skatolo1,

marceto7. eg" ob/onga. miks~a. Prezentanta
multajn miksitajn ~ojn: la nova miks~a mondo, kiu
levigis antaü siz; kia miks~a vigleco!7. KS3 bunta.
ondo^o La ~o de la kurbo, kiu montras la
momentajn valorojn de alterna kvanto ce ciu
momento dum ciklo. stadi~o. La ~o, responda al
stadio: ÿ gastrulo estas stadi~o;\ruga giganto
estas malfrua stadi^o de stelo.

formaci/oz 1 ® Aro de tavoloj sam- au parenc-

si sian duonfilinon a!i~igiis en sovagan cignon7; mi
novas ali^igi iliajn blankajn murojn en plej belajn
tapetojn7-', nokta mallumo, kiu maltrankvilecon
ali^igas en timegonz; ni scios. kiu povasjugi pri la
Regularo k ali^igi ginz\ estas dezirata, ke tiaj
ali^igoj (de vorto) estu farataj nur en okazo de
efektiva neceso7. cs? sangi , metamorfozi , aliigi.
ali~igi. Ricevi alian ~on: en la sama momento gi
ali~igis en plej beIan regidinonz; niaj dancrondoj
alir^igis en funebron x\ malkascmeco ali~igis en j devenaj, laüpetre bone karakterizataj. 2 Diversa
arogantecon7- -, sencesaj ali^igoj prezentigadis j arango, lau kiu ordigas la eroj de korpuso au armeo:
antaü siaj okulojz; la lasta tago, la sankta tago de la i batala la sanitaraj ~oj. 3 V Speciala arango
ali~igoz. diverses. Prezentanta diversajn ^ojn : ! de la histoj: retikula ( formatio reticularis ),
finis la riveroj inter la velure-verdaj junkoj k super
la divers~qj stonoj7-; vasta k diverse utilo de nova j esenco de la afero, lauforma , pri forma : mia
akiroz\ agrablajoj, per kiuj U beligas k diversaigas demando estas nur ~a, sed ne tusas la principon\ la

reformistoj traktadas tiun principon tro ~rz; la ~aj
diskutoj ne interesas min. 2 Laukutima, lauregula,
laulega, konforma al konveneco, al dececo: ~<j
kontraktoB\ prezenti ~an raporton7; // plenum
ciujn ~ajn detalojn de la edziga ceremonio.3 Farita
laü ceremonia formo: vizito ; ~a akceptode
vizitantoj\ poste okazis ne~a festo k halo. -4
etiketo. 4 Plenprecize esprimita, en preciza formo,
plenforma, nepra: ~a ordono, devo volo, rajto\ oni
deziras ~e vian opinion, ~ajO. Precize difinita

formal2a 1 Rilata al la formo, sed ne alla

la momentojn de la vivo al si7, diwa A Ekzistanta
sub du ~oj. du~eco A Eco de substancoj au
organismoj du~aj: © du~eco de substanco (kiu
posedas du ~ojn, ekz. nekristalan k kristalan, au du
kristalklasojn ) ; ÿ seksa du~eco ( la du seksoj
diferencas laü eksteraj karakteroj, ekz. ce homo,
multaj birdoj). du^ismo A Fenomenaro rezultanta
el du~eco. mil /^a. Prezentanta tre multajn ~ojn :
mil~a malgojo7. plen^a. Prezentanta ciujn neces-
ajn ~ojn, por esti perfekta, kompleta ; meritanta sian
nomon : pri tio mi havis kun la rego plen^an j maniero, formo, laü kiu oni devas agi por obéi la
dispulonz\ pro gronda sopiro gi havis plen~an j kutimon, regulon, legon: mondumaj, juraj ~afoj.
seldoloron, k seldoloro por arbo estas kiel kapdoloro \ ~ema. Inklina esti ~a 2 k 3. ~ismoz.Tro pédant»
por ni7 : pleure organizita komunumo de liber-
kredantoj7', la koro farigis plen^e bulo da glacioz;
supre (de la arbo) kreigis plen^ e malgronda
pendanta gardeno7. plur~a A Ekzistanta sub
pluraj ~oj. plur^eco A Eco de substancoj au j au paperfolio: libro en plej granda ~oz\ ~oA2,
organismoj plur^aj: © plur^eco de substanco \ A4. 2 k./ Divido de foliego laü la nombre de faldoj:
(kiu posedas plurajn ~ojn, ekz. piurajn kristal- : duonfolia. kvaronfolia, okonfolia, deksesonfolia
klasojn); ^ gendevena plur^eco (pri sp. prezentanta j (kies tipa paperfoliego estas faldita en du, kvar.ok
plurajn ~ojn de individuoj laü karakteroj regitaj de I au dek ses foliojn k konsistigas resp. 4, 8, 16 au 32;
genoj). plur~ismo A Fenomenaro rezultanta el j pagojn). 3 (evi) = tekstarango. 4 (evi) = dateiï(
plur~eco. unu^a 1 Prezentanta nur unu ~on: aI | arango. libro^o. Karakterizo de libro laü la M)2-

tiu propono ni ciuj devas fari unu~an respondon; la i de ties foliegoj. ier folianto, kvarto, oktavo, sedecû.
muroj estis tute unu~e blankigitaj7. égala , — areo. (evi) = prepari 5. §
unutona. sensanga, nevaria. —> uni formo. 2 D ( pp
movo) Havanta konstantan rapidon: neakcelata j plurjaraj herboj, el kies karneca rizomo kreskas;
korpo movigas unu~e . linu^eco. Eco de io ! staraj aü oblikvaj, glavoformaj folioj k gis 5malû

atento k obeo al la ~ajoj.
formaidehid/o = metanalo.
formalin/o = formolo.
format10 1 1I I Dimensioj (alto k largo) de libro?

CDformi/o 4? G. ( Phormium el agavacoj) <k;
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fornelo, stovo. ~a. Rilata al ~o: feroz (fajro-
stango). ~ego 1 Tre granda ~o. 2 Alt~o: ~ega
aperturo ( la supra malfermajo). ^ejo. Loko en
domo, kie estas la bak^o. ^eto. Malgranda ~o:
~eto de pipo. ôsida. Tiel timanta malvarmon, ke
li restas ciam ce la ~o: sekigintaj ~osidistoj7. cs*

frostema. alt~o. Granda, iom konusa ~o, en kiu
fero estas fabrike farata el ercoj. bak~o. Fomo aü
ties parto, uzata por baki. fand~0. Sakta ~o, uzata
en fandejoj, k konsistanta el mantelo de stallado kun
interna tego de samotbrikoj. forgo~o. ~o de forg-
ejo. hejtO~0. Metala aü brika ~o, destinita por
hejtado. SIN. stovo. kalk^O. ~o, en kiu oni pri-
traktas la kalkstonojn, por ricevi kalkon. kuir ô.
~o, destinita por la kuirado de nutrajoj. vs? fornelo.
mirwo. Parto de la mintruo, en kiun oni metas la

pedunklo, portanta largan paniklon el flavaj au
rugacaj floroj polenataj de birdoj; Novzelanda g. de
nur du sp-oj, P. tenax, kies foliaj fibroj estas
utiligataj por fari snurojn k korbojn, k P. cookianum.

©formi/o ® MU de fonnîko (en kunmetajoj).~atO ® Salo de ~ata acido, H-COOH. ~ilo ®
Radikalo de ^ata acido. H-C=0. vS" bromoformo,
kloroformo, jodoformo.— formolo.

formik/o b Insekto (Formica k.a. g-oj) el la
ordo de himenopteroj, vivanta en grandaj, bone
organizitaj socioj sub au sur la tero aü en ligno: i'ru
al la vi maldiligentulo, k sagigux ; la ~oj ,
popolo ne forta, tamen en somero pretigas al si
mangajonx ; la grilo k la ~oK (fablo); blanka
(termito). es* abelo, burdo, vespo. ~a. Rilata al
<^oj: ~a acido (form iala) ; (f ) ~a persisto ; la
homoj, iliaj gigantaj planoj, iliaj ~aj laboroj7.
(ntr) Senti svarmotikladon en membro, post
kunpremo de nervo aü sanga vaskulo. ~ado f Tia
sento. ~ejo. Konstruo, kie amaslogas ^oj: (f) meti
bastonon en la ~ejon (maltrankviligi senzorgan
anaron).

forming/o. Helena kordinstrumento.
formol/o. Akva solvajo de metanalo, uzata por

konservi histojn k seninfektigi.
Formoz/o = Tajvano.
formul10 1 A' Résuma simbola skribformo,

esprimanta rezulton de algebra kalkulo, scienca lego
aü fakto ks: ® la ~o de akvo estas H.;0; résuma forst/o Metode flegata arbaro. -4
(montranta nur la nombron de la atomoj de r^administracio. ~ist0. Laboristo en ~o. ~umi
molekulo), struktura (montranta la arangigon de la (tr) Flegi ~an teritorion: ~umi regionon. rê limi.
atomoj de molekulo); la ~o de gravita akcelo; Rearbarigi al ~o.
4g la flora ~o de pizo estas Ks C5 AJ0 Gj (kaliko el fort/a. I - Fizike: 1 (pp korpo aü korpoparto)
kvin sepaloj, korolo el kvin petaloj, androceo et 10 havanta grandan kapablon pusi, tiri, rezisti, levi ks
stamenoj, gineceo el unu karpelo). es* diagramo. 2 ~c/ luktistoB, knabo ; leono estas ~a7 ; mi batalos
Preciza dirformo, fiksita de la lego aü kutimo: kontraü vi per ~a brakox ; liaj femuroj estas malpl
de naskiga akto, de petskribo ; de juro B, de r^aj, ol ce lamulox ; sklavo kun ~a mano estas plej
gentileco. 3 Preciza, mallonga dirformo; prezenti | granda tirano7 ; havi ~ajn pulmojn (por krii)
proponon en taüga ~o; la diplomatoj sercas ~on, (analoge) tra la mondo iras ~a voko7 ; 2 (pp materia
kiu ofendus neniun. ~i (tr) 1 A Esprimi per ~oj: ~i aferoj) kapabla produkti grandajn efikojn aü rezisti
la konsiston de aero, sociologian legon. 2 Mallonge, grandajn kontraü penojn: ^a vento , ondo, maro,
precize vortigi ion ; demandon , dezironz, sian tertremo, skuo; tondroz, pluvo7 ; kolono ne sufice
opinion; ioankoraü ne precize ~ita sed de ciuj bone ~a, por teni la sargon ; fortikajox ; la hebrea
sentata7. «S’ difini, redakti , vortigi. ~ado. Ago ~i. kvartalo estis provizita per ~aj muregoj7. væ fortika,
/varo 1 Kolekto da ~oj; farmacia ~aro; ~aro de potenca; 3 intensa, posedanta en alta grado siajn
notarioj. 2 Presita unu- aü plur- paga dokumento, karakterizajn ecojn: lumo, varmo ; ~a febro, tuso,
kiun la interesato devas mem plenigi, respondante al odoro ; ~a tero (tre grasa); alkoholo; teo,
lademandoj tie ~itaj: kelkaj sranketoj por konserv- kajo7, vinoz, cigaro; ju pli longe la rego kirlos, des
ado de ~arojz ; la diversaj pozicioj en la ~aroj j pli ~a farigos la supoz; (analoge) ^a diferenco; en
estas komparalaj7. e3r aligilo, mendilo. par~0 A ! plej ~a gradoz; ~a konsonanto, silabo (pli intense
Frazeologiajo, konsistanta en vortoj samaj,
similsencaj k/aü similformaj (ekz. ree k ree, pli-
malpli, nuda k kruda, pri vetero k cetero... ).

forn/o. Ciaspeca, masonita aü metala, fajrujo
au elektra varmigilo, uzata por la hejmaj a ü
industriaj bezonoj: malsupre en la malgranda ~o
êiuj karboj e(brûlis7 ; tuj post la hejto la estisvarmegaz; de centra hejtado, de kaldronego; ne la plej en sia klaso; li en cio estas ~az.
el unu ~o li mangis jam panon7 (-4 frotita); vivi III - Socie : 6 ( pp persono, grupo da personoj)
inter r^o hejtita k tablo kovrita7 (—4 glate ) ; fonda havanta la rimedojn, por trudi sian volon, sian
~oz; elektra mikroonda ~o ; oni ligis tiajn regadon ; registaro, armeo; en sia korto ciu kok’
virojn k oni fetis ilin en la ardantan ~onx. csf estas ~a7. eæ potenca.

eksplodsargon.
fornel/o. Metala kuiraparato, provizita per unu

aü pluraj flamingoj aü kuirplatoj k per almenaü unu
bakujo: elektra, karba ~o.^ primuso.

forniks/o V ( fornix ) Nomo de kelkaj anatomiaj
elementoj, jen volboformaj (vagina ~o, cerba ~o
aü trigono), jen arkoforma (konjunktiva ~o).

forsî ti/o 4g G. (Forsythia el oleacoj) de tuf -
arbustoj kun kontraüe duopaj, simplaj aü trifolieraj
folioj k kun flavaj, 1-6-opaj floroj aperantaj
printempe antaü la folioj; 7 sp-oj el E Azio k SE
Eüropo, kelkaj pororname kultivataj.

prononcataj); ~a taktero (en ritmo).
Il - Psike ; 4 energia, kapabla je grandaj efikoj;
voloB, kolero7, digno7, decido; amo estas ~a, sed
mono pli ~a7 ; bezono estas plej ~a ordono7 ; ~a
intereso, inteligento; ju disputo pli ~a, des pli mult-
aj la vortoj7 ; (analoge) ^aj argumentoj, pruvoj; fari
~an impreson ; 5 lerta, kapabla je sukceso; li estas
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~e 1 En ~a maniero: ~e starus muroj tie miljar-
oj2\ ~e ni staru, fratoj!2: ~e bad 2; tenu vin ~e/z;~e pluvis2: frenezo ^e sitlas en lia koroz: ~e voli2.
2 Mulle. Ire: malptuigi2, tlttbi2.cleziri 2,anuiziz;
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: de in potcncialfunkcio. kontrauelektromova
; | Eleklromova ~o, kiu klopodas kontraui la trapaasi

de kurento. magnetomova ~o. Fizika grande,!
égala al laülinia in îegrajo de magneta kampvektoro!

mi ~e pekis pri tiox : mi volns sciigi. kiel [ ... } z; | laûlonge de fermita kurbo; simb.: 0 (pr. teta). » j
la b/uiginfaj lipoj kunprcmitajz. 3 }. Indiko, ko j ampervolvo. radiala ~o. Laüradiusa ~o. esr al ]
oni intensigu la sonon (simb.: /). 1 Kapablo de j centra ~o. ^ajo 1 lo ~a. 2 La ~a flanko de io, ia.
korpo au korpoparlo produkti grandajn efikojn: sia j ~eco. Intenseco: la ~eco de febro; unueco dom\mono kun preskaü konvitlsia promis la manon de | ~econ 2. ~ega. Ekstreme ~a : ~ega vento.
la kudristino7- ; vestit vin per ~o, ho brako de la j tempesto, bato; la ~ego de Dio. ~egulO. Honni
Etermdo! x\ apenait liavcmta sitfice da ~o. par levi j eksterordinare ~a : la Filistoj vidis , ke ilia ~egé
sum piedonz; ne donu al la virinoj vian ~onx\ ! mortisx. ~igi. Fari iun au ion ~a: ekzercado ~igos :
hodiaü ~o. morgan morto2; par malsanido ~o, par . la muskolojn; ~igu la sen~ jgintajn manojnf ; lui
kokido la mortoz; deziro tre grantla , sed mankas la | pruvo ~igas liait rezonon ; ( abs) laboro ~igai. j
~oz: la koro de la infant ) batadis per ~<7 spasma2 : j ripozo putrigus 2, ~iga. Tia, ke gi ~igas: fermilt )
eu vi donas ~on al la êevalo ? x ; vitln la \ okulojn por ~iga donna"2', ~iga dieto 3. ^i§i. Ijij
hipopottimon, gia estas en giaj lumbojx ; (riiate i ~a: lia voco ~igas; la popolo multigis k tre
al la tuta individuo. ofte uzata plurale ): street la ; jit pli ni batalos kontraü ili . des pli ili ~i$osl.\~ojn\ pe.ni per cittj ~ojy\ labori per propraj ~oj7\ j ~ulo. lu ~a: en propra angnlo ciu estas ~uloz\ imj
Dio punas laü la ~oj 2 ; pardi la ~ojnz ; liaj ~oj j estis la ~uloj, tre famaj de plej antikva tempo1]
vidcble revenis 2. 2 Kapablo de fizikaj agautoj j ^odona 2. ~iga : ~odona mango 2. ~oplenâ. j
produkti grandajn efikojn au rezisti grandajn | Plena je ~o: rivera ~oplenaz. ^uzo. Penado, ’
kontraupenojn : la ~o de la uragano ; / / Itavis I strccado de la ~oj: la jaciligo de la gramatikocMi
potencan super la ~oj de la naturo2; moderigi la nenia mérita , car gi postniis nenian ~mon de lé
~on de la lumo\ (analoge) lannoj kun neeltenebla • kapo2 ; la êevalo komencis iri pose , malgraü ciuj

versigis sur siajn vangojnz; la ~o de la E-a j ~uzoj de la malf êlica VladimiroG.
movado; pasioj difektas la ~on de la vivo7- ; ekster- j *maka. I - Pizike: 1 (pp korpo au korpopartolj
respondeca ~c> [ dis = super^o, kiu neebligas la | malmulte au ne kapabla je granda peno: mia bré\
plenumon de konlrakto ). 3 Kapablo de la spirito : estas mal~az: havi mal^an lumbonx\ la patriml
elteni k agadi: surdigante en si Cian analizemec.on j farigadis kun ciu tago pli mat~az; fa infant) CM\
per la tuta de sia spirito k vola2. 4 Lerteco, j mal~a k kadukigintaz; la mal~ajn vi ne flegas
kapablo atingi iajn rezultojn : eu lin juna virino \ kontraü tuta kohorlo ec Herkulo estas mal~ë,Jposedis ian ~on de akirado?2: la sorca arto ne j (analoge) mal~a sano. voco\ 2 (pp fizikaj agantofl
havis ~on sur si 2 ; eu la prego ne postulas ~on j malmulte aü ne kapabla produkti grandajn efikojnsi
averti krimon?h la ~o (magia povo) trovigas mtr | rezisti grandajn kontraupenojn: tin snuro estas lit!
en la vosto de la rego2. 5 Kapablo de individuoj aü ; mal^a por parti vin: mal~a vento. pluvo; H ricm\
homaj grupoj trudi sian volon al aliaj: kiu bavas la j mtr mal~an puson ; 3 ne intensa, ne altgratk ;
~on , havas la rajtonz; kiani ~o ordonas , lego j impresanta la sensojn : mal~a lumo, bruo, varmg
parclonas2\ la de regno kusas en la klereco de \ malE-a febro; mal~a vino, biero2 (kun malmulteA|
gia logantaro ; nia tuta ~o konsistas en nia , alkoholo); mal~a kafo (kun multe da akvo); laaàl-
konstantecoz; liant ankoraü restas en sia plena | eco de tiu ci vinagro estas tre nial^a2: (analoge) ^(valideco) la dialekto malnova2\ (analoge ) la milil - j tre mal~a gratio 2 ] ( por priskribi tion) ciuj vorlô,
aj , maraj , aeraj ~p/ (armeoj). 6 Cia kauzo | estas nial^af 2.osj delikuta.mallaüta.
kapabla deformi korpon k/a ü modi fi ties mov- j II - Psike: 4 ne au malmulte kapabla je grandi!
stalon : ~oj povas knnagi aü kontraüagi unu la \ efikoj: mul~a inteligento. vola ] mal~a karaktm
alian , aü neniigi unu la alian: strecaj oj ( kiuj | la spirito estas ja jet vora sed la karno estas mald
kaüzas strecojn 2): ~okampo. alcentra -̂o ! (pekema); 5 ne aü malmulte lerta: en la muïikoi
en la dirckfo de la eenlro de nerekta movigo: X la j estas ankoraü dekoble pli mal~a, ol en la from
gravita altiro de Sittto provizas la aleentran ~on. lingvo2; li estas, ili diras, mal~a en la kalkulaôê’.
kiu tenas Teron en sia orbito. SIN. centripeta ~o. . tio estas lia ntal~a flanko.
centripeta Alcentra ~o. centrifuga ^o. \ III - Socie: 6 ne a ü malmulte kapabla trudi si»
Décentra ~o. décentra ^o. ~o en la dirckto for de ! volon, siajn decidojn al aliaj: mi estas mal~a, séf

la centro de nerekta movigo. SIN. centrifuga ~o. ' mi devas esti lutmila 2 ; mal~a registaro, règne,
elektromova ~o. Fizika grando. karakterizanta la j armeo: mal~a kontraüulo; E. estis ankoraü ht
kaüzon aü procedon. kiel subteni elektrajn potencial- ; mal~a, por iun venki2.
difcrencojn inter du punktoj de nefermita cirkvito aü i mal~e. En mal~a maniero: la akvo (marajfetf
generi kurenton en fermita cirkvito; mil : EMFL ! adis niaise2 ] siaj lipoj niaise ntovigadis2] vanté#
simb.: E. est volto. fikcla ~0. ~o aperanta pro la ; la so/ va/on mtr mal^e. mal~0. Plena mankoi
apliko de la Neütona mekaniko al neinerciumaj (ekz j ~o: rnal^o, via nom' estas virino!2. mal/vajo. li
rotaciantaj) referencsistemoj: la centrpfuga estas ! mal~a flanko de io aü iu. mal^eco. Eco de iu, K
fikeia ~o. inercia ~0. Prod uto de maso k akeelo. ! mal~a : li havis la strangan rnal~econ, keliti
konserva ~o. MI. kiu estas la negativa gradiento povis toleri ta aspcklon de sakristiano2 ] la mal̂

U
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de argumenta. mal^igi. Fari iun , ion mai~a : ; nirox, muroB, armeo7-. fera. forta , stala, masiva,
malsato mal~igas7\ fremdaj elementoj mal~igis la | solida . 2 ( f ) MaJfacile rompebla venkebla ,
unuecon de la socioR: mal~igi la malamon inter la | detruebla : sano: ce rnultc da konsilantoj ia
homaj gentoj7. Igi mal~a: se via frato ! entreprenoj restas ~ajx ; ~c/ estas mia koro, ho
malricigos k lia hrako mal^ igosx; mal^igis de I Dio*; eu la mondo havu de nun ~an paeon7-; vitro
malgojo mia okulox: brûlas la fiamo en via koro, j k feiico ne estas ~ajz: mono publika estit ~az ;
neniam mal~igante?z. mal~lllo. Mal~a persono: | konscienco, amikecoz; ~a argumenta (malfacile
la mal~uloj zonigas per ~ox. ne~a. Havanta mal- i refutebla); ~a (neestingebla ) briloz; homo vivo ne
multe da ~o: ne~a ruga de genateco: ne~a frapo j estas ja ~t/z. 3 Provizita per rernparoj: urbox,
sur ies sultro. neper -̂o. Ahimso, nenocismo, mal- i loko. En ~a maniero: kin konstruas la plej
rezistismo. per~a. Trudata per ^o: per~a morto: ! ~e ? z\ gi enfrostigis en la g I avion7- : li
per~a amo estas plej malamo7: akiri per^e la ; alkrocigis al trunketafoj k grimpis suprenz; la steloj
regadon; altrudi per~e sian opinion ; si per~e sin j sidas ~e en sia truoL\ nia ofera staros en nia regno
kvietigis k aperigis rideton sur siaj lipof7: kion sorto j del ~e. kiel en aliaj landojz; li havas la kapon ~e
ne donis , tion per~e ne servit7 : per~e akirita j sur la kolo7- (oni devas kalkuli kun li ); unit bildo
cirkauprenado7- ( brakumo) ; ne fiel per~e , | restis tute en lia animo7. *^ajO *6 1 Cia
Hermano!7-. es* violenta. per^(aj)o. Uzo de fizika j konstruo de milita defendo; slelformaj ~afoj ; siega
~o, kiel rimedo trudi sian volon : nur al per~o
cédas per̂ o; fari person at virino7-. per^i (tr) Per-M) devigi, trudi, akiri: per~i virinonz, infanon. B3F
seksper^o. pii^igi Amplifi. re^igi. Igi denove
~a: tiam la knabo re^igis, riccvis rttgajn vangojnz.
sen/va. Havanta nenian ^on: knabon sen~an ciuj
batoj atingas1: la hirakoj , popolo sen~ax ; gi
(birdo) estis vivanla, sed del sen~a, ke gi nur por
mallonga tempo povis malfenni siajn okulojn7\
sen~e si malsuprensovigis de la litafoz; si
klinis la pezan kapeton sur la brakon de la patrino7'.
serweco. Plena manko cle

~afoz (de sieganto) ; faligi ~ajonx\ (f ) ataki la
r^ajon de la malamataj konservativuloj7' . 2
Fortreso. ~ajetO. Fuorto. ^eco. Eco de io ~a: la

eco de la muskolojz, de la karaktero7-. ~igi. Fari
ion ~a. au pli ~a: li ~igas tion per najloj, ke gi ne
sanceligux: mi ~igas vian dekstran manonx; ~igi
brakonx , ostojnx\ ~igi landonx, regnonx: ~igi laamonz; itrbon ~igitan vi faris ruinoj*. '•'«'igi. Igi
~a an pli ~a: del longe. kiel la filo de Jisaj vivos,

sen~e ne ~igos vi nek via regno*\ se oni nur ne distranc-
as facilanime la korpon. ta spirito restas k ~igas7;

oj. serwigi. Senigi lingvo internacia ^igos por ciam nur, se ekzistos ia
je ~o(j): tiuj mordantaj sentoj, kies kruela alako sin | grupo da homoj. kiuj akceptus gin. kiel sian lingvon
sen~igis k duone sveninlan je.tis sur ci dun lokon7: \ familianz; gis la plena ~igo de E. en la mondo7.
sen~igitaj manojx. serwigi. Igi setwa: miaj ! al~igi. Fari , ke io estu ~e fiksita: cu la fenestra/
genuoj sen^igis de. fastadox: li lasis aljungi lin al la j kovriloj estas bone al~igitaj?7. cirkau~ajO. ~ajo,

phtgilo, pe.ladi per vipado, gis li tute sen^igis7; j kiun malamika armeo konstruas cirkaü urbo, por
senegas k velkas la mondox. super~i (tr) Superi ; blokadi gin. en^igi. Akiri ~econ en ia medio: dci
per sia ~o: la vorto de la rego supersis Joabon k la esprimo en^ igis7 (en la uzado). csr enradikigi.
militestrojnx. super^O 1 Supereeo per ~o: mal^a. Facile difektebla : ma!~a apogilo ,
super~o de unu gento super aliaj7. 2 ifb Evento, organismo ; tin ci nova jo ne estas por mal~a
rezultanta de natur~oj, sen homa interveno, ; korpo7 (de maljunulo). mai^igi. Detrui la ~ajojn
neantaüvidebla k neevitebla. akvo^o. Mekanika | de urbo ktp.

~o tirita de Huanta akvo tatige utiligata en turbinoj ; Fortran/o S Programlingvo aperinta en la
ktp. ceval~0. Cevalpovo. egal^a. Havanta egalan | 1950aj jaroj k ankoraü uzata, cefe pro siaj bibliotek-
^on : malordo venus nur tiam, se batalas du j oj de sciencaj proceduroj { FORTRAN ),
egalr^aj partiojz; fonto, kin ciam frese k égalée,
neniam sekigante7 [...]. flos^o Veilikala ~o, | granda gamizono k la necesaj municio k provianto,

efikanta sur korpo tute au parte mergifa en likvo, k j por povi elleni longan siegadon.
égala al la pezo de la delokita likvo. kern~o ~o, i fortun/oz. Konkrcta rezulto de bona sanco: havi
reganta inter la nukleonoj de la atomkerno. j ~on ce la ludkartoj: deziri al in ~on ; li ciam havis
laborMX La ~o, produktata de la homiaborado: la i de fripono: servi ^un B. nw feiico, hazardo,
merkatopri labor~o. levo^o Portanco. lig^o. j fato. (F)^o O Romana diino de la hazardo; ( f )
Kohero. pezo~0 Reciproka altiro de du ajnaj j Personigita sorto, rigardata kiel kaprica k arbitra
korpoj. — gravita , porto^o Portanco . ! disdonanto de la bonaj k malbonaj sancoj: pro kio vi
suprerwo. ~o, kiu suprenigas korpon malpli ; kolerigis la ~on, ke gi vin sendis ci tien?7: li al la
densan ol la cirkaüanta medio, seksper^l ( tr) j ~o ne permesas sur li ludadi, kiel sur fajfilo7: la
Devigi per^e al seksa rilato. seksper~o. Ago j favorato de /’ la rado de la ~o (simbolo dc la

sangigemo de la destino). Quanta ~on. cr
felica. mis^O. Realigita malbona sanco: giti pece
nigran mis~on ce pokero: alporti al in mis~on.

Fortunat/o. Vira nomo.

fortres/o W Fortikigita urbo au pozicio, kun

seksper~i.
fortepian/o } Origina nomo de la piano, nun !

uzata por indiki la fruan formon de la instrumento. j
fortlk/a 1 Havanta firman, rezistan, malfacile i

difekteblan konsiston: drapon, vestox : ~aj j fortunel/o G. { Foriunella el rutacoj), parenca
ankrosnuroj7: ili plekds ~an reton7 : muskolo7: ! al citruso, cle daurafoliaj, ofte dornaj tufarbustoj kun
[cevalo kun] kvar graciaj ~aj kruroj7: bastono, \ malgrandaj (3-4 cm ), globaj au ovoidaj fruktoj,
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havantaj dikeran. dolcan selon k malabundan. acid- i personoj komencis sub~adi la aütoritaton de niaj
an pulpon; 4-5 sp-oj el E k SE Azio, kultivataj por ! kongresojz. konstru ~ajO. Truo ~ita por la
fruktoj mangataj krudaj au konfititaj, ekz. la j fundamentado de domo kip. serc~i. Pri~i.
Japania ~o ( F. japonica ). fcse cilruso, mandarinujo. ! tankcwajo. ~ajo, arangita kiel obstaklo kontraü

foru/o I Speciala legato tradicia de iu urbo. • tankoj. tombcwo. ~o destinita ricevi kadavron.
regiono ks: la eüska ~o. | VOj/^ajO. Drena ~ajo laûlonge de vojo, soseo.

forum2o 1 Placo de antikva Romo, kie la popolo j fosf /o ® Mil de fosforo en substancnomoj.
pritraktis la publikajn aferojn. 2 Loko, kie oni ! ~ato. Salo de ~ata acido, H3P04: ekzistasprimar-
diskutas pri publikaj aferoj; centro de la publika j aj, sekundaraj k terciaraj ~a'toj, Uni do, cu unu, du
vivo. 3 ( f) Jugopovo de la publika opinio: sin j au tri metalatomoj enigis. ~atemio $ f Kvantode
prezenti autan la de la scienco. diskut^o. j ^atoj en la sango. ^aturio f Ceesto au kvanto
Seminario. simpozio. ks. ; de ~atoj en la urino: hiper^aturio. ^ido. Salo

fos/i (tr) 1 Pari kavajon , eltirante teron: ; teorie derivebla el fosfino ( H3P): calcia ~ido,
kanalonz. kavouz, pntonz, tombon7-\ la knabo ~is I Ca ,Pv hidrogena ~ido. Fosfino. ~itO. Salo de
per sia finira truon cn la tero; kin ~as ~on , (in ; ~ita acido, H,P03. ~onio Vd onio. hipOMtO.
fa!os en ginx ; (1 ) ekzistas personoj, kinj jam de : Salo de hipo~ila acido, H3P02. metadata. Salo
kelkaj jaroj ~as sub liz ( inside). 2 Turni per I de metadata acido, HPOv meta~itO. Salo de
speciala ilo la teron de kultivota terpeco : ! meta~ ita acido, HP02. piro~ato. Salo de
gardenon, bedon: funde grimdon. vwr erpi, plugi , 1 piro~ata acido, H4P207. SUper^atO. Kalcia acida
spati. 3 (f ) Traserci, pédante esplori: mi ~is en la j ~alo, uzata kiel sterko, proksimuma formulo
tuta libra, por trovi , kiel mi povas per VoUipük \ CaH4 ( P04)2. tio~ato. Salo de tlo~ata acido,
komprenigi kun'7; se anstatau tro filozofie ~i en i H3P03S: adenoziltio~ato, analogo de la nukleotido
teorioj7. ~o. Ago ~i k ties rezulto, i .a.: 1 ~ita I adenozil~ato , estas uzata en biokemia esplorado.
kavajo: slimo eljetita el la vojaj ~ojz: li faris cirkaii j fosfatid/o (K) ( kn ) Lipido, rezultanta el la
la aItaro ~onx: kastelo cirkauita de profunda ~o7: j kombinigo de grasaj acidoj kun glicerolo k fosfata
fali en ~on7 : la huso de malcastu / ino estas j acido, ci- tiu mem kombiniginta kun organika
profunda ~ox. 2 Kava spaco, profunda je c. 4 m, j nitrogena bazo: lecitino estas ~o. acido,

arangita en pozejo por diversaj uzoj (maraj fotoj,
nagejo ktp). 3 V Nomo de pluraj anatomiaj kavajoj
{ fossa ): hipofiza ~o. ^ado. Agado de ~anto: la
~ado de kanalo. de gardeno. ~ajo. Longforma ~o: ; premante sur la okulglobon.
defluiga ~ajo\ ~ajo inter tranceoj. ~ego. Vasia k | fosfin/o ® Fosfora hidrido, H3P, venena gaso.
profundega ~o: © oceana ~ego (kelkmil km longa | SIN. hidrogena fosfido.
k 5 000— 11 000 m profunda, situanta en subsoviga j fosfo/o ® Mil de fosforo, fosfato afi
zono). ~ejo. Mino, trovloko: (f ) tin faborenspezo \ fosfatamido en kelkaj tradiciaj nomoj de kunmet-
sajnis kvazau nialfermiginta antaü si ~ejo de I ajoj: ~kreatino, H203P- NH -C( NH)-N(CH3)-CH^;
ricafoj7. ~eto 1 Malgranda ~o: k ~cl ’ | CO-OH (fosfatamido de krealino)
malbonodora estas fin de ciitj amojz. 2 ¥ ( fossula) j fosfor/o ® 1 Elemento, P, atomnumero 15
Nomo de kelkaj anatomiaj kavajetoj: ~efo de la ! atommaso 30,97: ~a triklorido, PCl 3; penta-
koklea fenestra, Cia ilo, por fari kavajon. | klorido, PCl 5 ; ~aj kombinajoj. — fosfl. l
eltirante teron : prenu la ~Hon k tombonz ; ; Nemetalo, facile ekbruligebla, uzata i.a. por fabriki
plat^ Ho (spalo) ; pik ~ilo (pikpioco) ; hak^ i /o ! alumetojn : blanka au fiava ( toksa k tre brui*
(hojo). sovclilo. ^isto. Tin. kiu metie ~as teron: ema), ruga (malpli toksa k malpli brulema), ni$rt
neniu en la mondo estas pli antikva nobelo, ol la i (preparata sub ire alla premo, stabila en la aero).
gardcnistoj, ~istoj k tombistojz. ~masino. Masino, ~ilo ® Radiko trivalcnta, 0=P:, de fosfata acido:
konsistanta el ^ ilego. moviganta ce la fino de ; ~ila klorido, POCI 3. ^ili (tr) ® Aldoni ^ilonai
grubrako. cirkaü/N/ajo. ~ajo, kiu cirkaüas kastelon fosfaton al organika molekulo : mitokondrioi
au urboremparon. dis^i. Malfcrmi per ~ado: li kloroplasto ~ilas ADP al ATP. ^ilado. Ago ~ili:
estis disuinta tombon de antikva grandegulo 7-; i f oksida ~Uado ( fare de mitokondrioj); foto~ilak
dis~i paviman7: li sovelis per la piedo velkintajn j ( fare de kloroplastoj).
foliojn sur la disaitan teron7. el^i. Eltiri per ~ado: ; fosforesk/i (ntr) Lumi dum k post prilumig)

el~i kasilan trezoron. ert^i. Enterigi per ~ado. i per alia lurnfonto. ^a. Havanta ecojn de ~o. ^4
pri~ j. Esplore ~adi , sercanle ion : pri~i apud- \ Fcnomeno. per kiu io ~as. !umineski , fluoresti.:
riverajn grotojn , grundon de sekiginta logo , | fosforit/o © Sediments petro, rica je fosfat^tumulon: ( f) pri~i ies posojn. pri^oj, pri^ado : mineraloj koaguligintaj el marakvo, duavice ^X1 Teknika esplorlaboro en iu loko por elserci ; malofte troviganta en karstaj kavoj.
vcstigojn de la homa agado k fosiliojn. sub^i 1 ~i I fosgen/o ® Karbonila diklorido, COClj
sube de io: akvo silenta sub~as la bordon7. 2 ( f) I venena, sufoka gaso.
Kase prepari la ruinigon, malsukceson, disfalon de: fositi/o © w X Restajo, natura muldajoal
metio, kiu suh~as la sanon: mi scias , kiel lertege de \ spuro de viviilo au (vs.) de ties agado, konservatacj
Beaufront sub^as7 : arstataü dcfendanto ni havis en ; petro (generale sedimenta ) aü sedimenlo:
la Delegacia Komitato rektan sub^anton7• ; kelkaj amonito, de rnamuto, de filiko. Estanta ~o:^

Glicerolfosfata acido, CH ,OH -CHOH-CH2-0-
PO3H2.

fosfen/o f Luma sensajo, kiun oni povas estigi,
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eburo; spurn sur karbo. ~igi. Igi ~o. ^hava. ~isto ~is min7-, post kelka tempo mi intencas min
Entenanta ~ojn: ~hava tavolo. ~/z; pejzagon, la tutan familion , cndomajon,

fost/o. Trabo el rigida materialo, 1 vertikale eksterdomajon. tæ foti , filmi, kodaki. ~(ad)o. Ago
starigita por subteni ion k uzata en carpentado: ~oj de ~anto ~a. Rilata al ~ado: ateliero, filmo,
de pordoz , fenestro , eskalo\ Simson kaptis la papero. ajo. Bildo farita per ~ado (foto): kapti
pordojn (flugilojn) de la urba pordego kune kun j ~afon\ par mi tre karan ~ajon de ciuj partopren-
ambaii ~ojx ; kiu status garde ce la ~oj de miaj ! intoj mi ricevisz ; momenta, kolora ~ajo. ~i8 0.
pordegoj ? x; enakvaj ~oj (fiksitaj en akvo aii j Arto de ~ado k ciuj kun gi ligitaj laboroj. ~ilo.
akvoplena grundo, por subteni konstruajon). — j Aparato por ~i : cifereca ~ilo. ^isto. Tiu, kiu~oponto ; 2 vertikale starigita en tero, por signi okupigas pri ~ado: profesia , amatora ~isto.
vojon ks: montra de vojkrucigo ; deira aü
ahena (ce cevalaj, biciklaj ks vetkuroj); 3 4-
generale metita senpere en la teron, por subteni la
konduktilojn de supertera transsenda au kondukta
lineo. i®* paliso. surtegmenta ^O. Subtenilo por
elektraj konduktiloj, fiksita sur domo. ~0 de
Slipreniro V ~o, sur kiu la fina kablomufo estas
muntita, por plukondukti au distribui la abonantajn
lineojn superteren. ~eto. Mallonga k maldika ~o:
~etoj kun pikdratoj cirkaü kampo. su r~a .
Konstruita sur ~oj: sur~a domo , vilago (•— |
palafito). konzol~eto 4=- V Organo sur muro de !
domo por subteni konduktilojn, fiksitajn sur izoliloj. biidojn en naturaj koloroj.
Ilnwo.~o, signanta limon de grundo. «sr limsfono.
son^eto Jl En violono, movebla peco, kiu trovigas
inter la dorso k la tabulo, sub la ponto. Staj~0.
Stajita ~o, subtenanta radiotelegrafian antenon.
startcwo. ~o, montranta al vetkurantoj la deiran
Union. trus^O g$ Vertikala trabo de carpenta truso.

fot/o. Fotografajo. (tr) Fotografi: ~/ scenon; | radiado, kun energio égala al la konstanto de Planck
(analoge) fUnion; silcnton, oni ~as!. ^ado. | multobligita per la frekvenco de la radiado.
Fotografado: angulo de ~ado. ^ilo. Fotografilo.
ek^O. Momenta fotografajo. i® kodaki . steloj, kiu elradias la lumon observatan sur Tero. oar
kontraÜ/N/O. Filmado per kamerao. orientita rekte krornosfero.
en la kontraüa direkto al tiu de la antaüa bildokapt- j fotosintezo Vd sintezo.
ado. nud~o. ~o pri nuda(j) persono(j). vetur^o.
Filmado per kamerao, metita sur veturilo k proksim- reprodukti grandnombre tekstojn au desegnojn per
i|antaal la objekto au malproksimiganta de gi.

f0tel8O. Braksego.
foto/ A Pref., esprimanta la ideon «per lumo»:

~gravuri , ~lizo, ~kemio. ~kopio , r̂ sintezo ,
~terapio ktp. RIM. La vortkomenco foto trovigas en
iuj neanalizeblaj vortoj : fotografi. fotometro k.a..

fotogliptiko Vd gliptiko.
fotograf/i (tr) Registri biidojn sur lumimpres-

ébla emulsio au ciferece sur datenportilo, generale ;
per aparato (~ilo) traktanta la bildon unupase: la I

tele^i. ~i per speciala aparato, kiu tre grandigas la
malproksimajn objektojn. radio~0. Transsendo de
fotografajoj, faksimilaj desegnajoj, skriboj ktp pere
de elektromagnetaj ondoj. iks-~ajO. Fotografajo
de la interno de korpo, precipe de la homa korpo,
farita per iks- radioj anst. lumradioj.

fotogrametri/o 1 Tekniko por akiri
horizontalajn k vertikalajn projekciojn de objektoj
el iliaj fotoj. 2 Jk. Tekniko por akiri map-desegnojn
el fotoj de la koncerna regiono.

fotogravuri Vd gravuri.
fotokromi/o Procedo de fotografio donanta

fotometr/o Instrumente por mezuri la intens-
on de la lumo. ^io Parto de optiko pri la
kompara mezurado de lumfontoj. flagrcwo. Speco
de ~o, ce kiu flagrant» lumo estas uzata por
mezurado de lumigo.

foton/o Kvantumo de elektromagneta

fotosfer/o\Tavolo de la surfaco de Suno aii

fotostat/o © Speco de multobligilo, uzata por'

fota procedo. n® hektografo, mimeografo, fotokopio.
fototerapio Vd terapio.
fototip/o Kliso, sur kiu la koloroj estas anstatau-

igitaj per punktoj k linioj, k kiun oni uzas por re-
produkti fotografajon en gazeto libro ktp. ^ jo.
Procedo, ebliganta ricevadi reliefajn klisojn, el kiuj
oni povas reprodukti biidojn per presarto.

fototropism/o $ Lumtropismo.
fove/o V { fovea) Termino por kavetoj: centra

(de la retino); de la femurala kapo. ~eto
( fovcola ) Malgranda ~o.

fr!z lnterj., uzata por fortimigi birdojn. ar has!.
fraej/o. Karesformo de frato.

frag/o 4? Frukto de ~ujo; sajnbero karneca,
sukplena, maturstadie ruga k mangebla, konsistanta
e! la svelinta, karna florreceptaklo, sur kiu sidas
malgrandaj akenojx — ~marko, ~kenopodio (Vd
blito ). ~ujo. 4f Ciu herbo de la g. fragario, pii
spéciale de la sp-oj produktantaj mangeblajn ~ojn.

fragari/o 4? G. (Fragaria el rozacoj) de plur-
jaraj herboj kun rizomo, surteraj stolonoj, trifolieraj

! folioj, blankaj floroj k kun pseudoberoj (fragoj); c.
12 sp-oj el la N hemisfero k S Ameriko, pluraj

1) fotografi. cifereca
Mlo: a) kliko; b) fulm-
lumilo; c) disketo (anst.
filmo) ; ô ) celilo ; d )
objektivo; e) diafragmo.

2) frago. ^ujo (sovaga ~o, Fragaria vesca): a)
tigo; b) folio (trifoliera ) ; c) pedunklo ; c) floro; d ) kultivataj por produktado de fragoj, precipe la

hibrido F. x ununussa, pli malofte la sp. F. vesca.frukto (~o). C .
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fragil/a O (pp materio) Rompigema ce ekfrapo I Tute detrui, neniigi: kio cstis k pasis, tion tempo
~isz', ies argumentaiiv, fatala maIbeno impliken
la piedojn k ~as la koron de homaj estajojz\ ce le

fragment/o 1 Peco de rompita objekto: de \ rigardado de la eterneco ~ados min la rememoro,
poto. de osto. 2 Apartigita au nekompleta parto, j ke mi mortigis mian filon!7-, la homo kun la ~anto
precipe c ) literatura verko: de la poemo li citas nur ; rigardoz; ~ita nacioz. Tia, ke gi ~as: la M

~ojn: publikigi filozofiajn ~ojn. 3 Kio restas el ana j tono de profunde ofcndita virino7- 4, ~0 1 Perfottt
au literalura verko, de kiu la cetero estis perdita au ; dtsrompo: la terskuoj estigis grandan ~on de doirty
restis nekompletigita: ~oj el la perditaj tragedioj de k arboj\ eliri sen ~o el granda embarasoz.l
Euripido; ^oj el Helena statua 4, (f) li provis savi la Bruegp de disrompo: granda en malgranè
~ojn de sia felico. ~a. Disigita en apartajn ne glaso7 (granda bruo por nenio); bruo de bataloestm
sui'ice kunligitajn partojn, al kiu mankas unucco: ~a j en la lando, k granda ~o. ~ic|i. Igi ~ita: la kverb,
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au abrupta streco: giso estas ~a metalo, stalo, tie
mal~a.

romano; ~aj scioj (ne koheraj); (la reformoj) devas j ~igis de lafulmo; ~igo de aviadilo, de aütomobik
esti ne blinda j k ~aj, kiel la gisnune proponitajz. j dis^i. ~i a! plej etaj pecoj: dis~i gis pulvoreco1,|~igi. Disigi en ojn : ~igi la malfacilajojn por pli la artilerio disais la malamikajn poziciojn.
facile ilin so/ vi. ~igo '> Diserigo de habitatoj de
plantoj k bestoj k de pejzagoj i.a. pro la konstruado
de vojoj. kanaloj ks infrastrukturoj, kiu bremsas aü
malhelpas la naturan disvastigon de diversaj vivuloj.

fragmit/o ^ G. ( Phragmites el poacoj)
kosmopolita de 3 sp-oj de kanoj 1-4(6) m altaj, kun j (kutirne skribata per komo au punkto: 0,75 au 0.75); j
grandaj, longaj folioj k kun spikefoj en granda j i perioda décimala (tia , ke ekde iu ciferolij
panikloj. arundo. aüstraia ~o. Plej konata sp. j decimaloj ripetigas période); reduktebla (kie
de ~o ( P. australis ) marca k marborda. kun | nuineratoro k denominatoro ne estas primaj into
lancctforcnaj laügrade pintigantaj folioj k kun 30cm , si); propra ~o (kies denominatoro estas pli granà
longa paniklo el spiketoj cirkaiiitaj de argentece j ol gia numeratoro); nepropra ~o (kies numerator
brilaj haroj; la tigoj estas uzataj i.a. por matoj k i estas pli granda au égala al gia denominatoro);

miksa ~o (^a nombro). — divido. 2 O Parts
fraj/o b Ovaro de diversaj animaloj, ekz. de | apartigita de tutajo: oui ttzas nur ~on de la riceiik

fisoj k ranoj. ~i ( ntr) Demeti sian ~on. ~ajo Y j precipitate. 3 L Apartigita grupo de anoj en partie
Preparita ~o de fisoj ( precipe salmo, haringo, ; parlamento ks, havanta sian propran program!#;

j (anaioge) la ~oj en SAT. ^a. Rilata al ~o: 1
nombro (racionala nombro skribita kiel entjeropte

por transport varojn : ~i kargosipon, trampon. ~o ~o inter 0 kl , ekz. ; 2 distilado ( bazitasurfe!
1 La prezo pagenda por ludono de la luta aü parta | nesama volatiligemo de substancoj, kio ebligas iliij
spaco en sipo. kamiono, varvagono, aviadilo ks, por | disigon) ; ~a kristaligado, centrifugado; 3 ^|transporto de varo. 2 (evi) = kargo. ~anto. Tiu, kiu i laboro ( minacanta la unuecon de partio). «viftf
lue prenas transport i Ion, por transporti varojn je la j Dividi en ~ojn: ~i petrolon. portion. ~ado. A$j
kalkulo de aliaj personoj. ~odonanto. ~oletero, de ~anto. ~ismo L Metodo celanta estigi plur^j

~ojn interne de partio. /v.isto. Tiu. kiu praktiM
~ ismon . cena ~o, cen^o A ~o, kid

; denominatoro estas entjero plus ~o; tiu lasta pox’s

frakci 1o 1 À Nombro esprimita kiel kvocierëoi
de du aliaj nombroj, nome la dividato (numeratowj
au numeranto) skribata super a ü maldekstredt]
streko, k la dividanto (denominatoro ait nomanto)
sub a ü dekstre de gi ( j a ü 3/4) : decimala*

konstrumaterialo por domoj.

moruo) por mangi ekz. entree, nsr kaviaro.
frajt/i (tr) Lui (sipon, sargaüton, aviadilon ktp).

oprezo.
frak/o. Vira eeremonia vesto kun du mallargaj

postaj baskoj. itsr jako. fakelo. redingote) , surluto.
frakas/ i ( tr) 1 Perforte k brue disrompi, j esti kunmetita en lasama manicro ktp.

dispecigi: vazon en koleratako; caronx , ies
dentojnx: Oio ~as la kapon de sia/ malamikojx; j falfoliaj, poligamiaj aü dioikaj arboj kun kontraà:

houe estas al tiu , kiu prenos k ~os viajn infanetojn j duopaj, plume kunmelaj folioj 3 -13 -folieraj, ks
stonox\ kurante en la maUumo, li ~is sin je la j grapoloj el unu- aü du -seksaj, malgrandaj flore?/

mura7: la eksplodo ~is ciujn vitrojn cirkaüe; rajd- ! senperianlaj ce kelkaj sp-oj. k kun unuflugilt)
antoj galopas malsupren, ili krias: ~u! ~u! z. 2 (f) ! akenoj (samaroj) ; c. 65 sp-oj el la N hemisfere,

j pluraj pororname kultivataj, kelkaj medicine\nM
| k la ligno de la ordinara ( F. excelsior) uzS

I por agrokulturaj laboriloj, mebloj k.a. es3 orno. A
j fraksinel/o Sola sp. de la g. diktam*| ( Dietannins albus , sin . D . fraxinella, el rutacof

plurjara herbo kun staraj tigoj supraparte kovritaji^nigraj glandaj haroj, kun plume kunmetaj folioj, te
grandaj blankaj a ü rozaj floroj en glandorifl)

! grapolo tiom rica je aromaj vaporigemaj substanoi
j ke gi ekflamemas; hejina de C k S Eüropo gisK
i Cinio, pororname kultivata. J

1 ) fragmito (aüstraia ~o) : a ) tigo ; b ) folio ; c ) i frakt/o A Geometria figuro kun rica detafe
strukturo je ajnc malgranda skalo, ofte tro malregé

2
fraksen/o G . ( Fraxinus el oleacoj) è!

sur

infloresko. JB. 2) frakto.
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por esti priskribita per la tradicia geometrio, k kun
ne nepre entjera Hausdorff-a dimensio: la Cantor-a
aro, la kurbo de von Koch k la tapiso de Sierpinski
estas la plej konataj ~oj. RIM. Oni ankora ù ne
fiksis striktan matematikan difinon de tiu termino.~a. Rilata al ~oj: «La ~a geometrio de la naturo»
(titolo de libro de B. B. Mandelbrot).

frakto/ Pref., signifanta dispecigon de nubo:
~kumuluso, r^nimbuso, ~stratuso.

fraktur/o 1 ^ Ostrompigo. 2 0/ Speco de gotika
skribo, uzata en Germanio gis la dua mondmilito.
co antikva, romana.

fraitl/o o Kadroforma ccfparto, trabaro de
objekto, kiu portas la aliajn diversajn pecopartojn :
~o de braksegilo ; de mekanika segilo ;
fenestro~o\ ~o de masino; gisa de piano, &tr
casio, kadro. dîstribu^o V Metala ~o, ce kiu la
ekstremajoj de la eksteraj au internaj lineoj de
telefoncentralo estas arangitaj k kiu cbligas
laübezonajn konektojn. fenestro^o. La tuto de la
sistemo, ordinare ligna, kiu estas fiksita al la
masonajo k entenas la fenestroklapojn. mas~0 4=-
Metala ~o de elektraj aparatoj, uzata kiel maso,

piano^o Bronza, gisa au stala parto de piano, kiu
eltenas la tutan strecon de la kordaro: duon~o, tuta
~o, kruckorda ~o, memporta ~o.

framason/o. Ano de societo kun sekretaj ritoj,
ekzistanta en multaj landoj k celanta la kunhelpon
inter siaj membroj k generale la plibonigon de la
moraleco, frateco k justeco en la socio. —konvento, logio , majstro, orienta, metilernanto,
submajstro. ~a. Rilaia al ~ismo: ~c/ j ritoj ,
akceptoj, signoj. ^aro. Tuto de la ~oj de unu lando
au de unu ordeno: la skota , prusa ~aro. ~ismo.
Opiniaro k organiza sistemo de la ~aj ordenoj.

framb/o Frukto de ~ujo; beraspckta plur-
obla drupeto generale ruga, kelkfoje flaveta au
preskaü nigra, mangata kruda aü uzata por suko,
siropo, jeleo, konfitajo ktp. ~ujo. Tufarbusto de la
g. rubuso (Ida rubuso) el Eü ropo k Azio, kultivata
por ~oj.

frambezi/o f Tropiklanda kontaga k epidemia
malsano, karakterizata de frambosimilaj butonoj k
kaüzata de treponemo simila al la sifilisa. Brazila

i ~o. Similaspekta afekcio, kaüzata de iu leismanio.
; SIN. Bahia butono.

frame/o j[ Jetlanco de la antikvaj Frankoj.
franc/o. Civitano de (F)~io: la misteroj de la

subtila lingvo de la ~oj7. ~a. Rilata al la ~oj, al
(F)~io au al uzo de la ~a lingvo: la ~a lingvo; ~e
saga , angle sovagaz\ la ( F )~a Komunumo de
Belgio. (F)~io, ^ujo. Regno en U Eü ropo
(Parizo).~igi. Doni al io ~an karakteron: ~igi
modon, vorton. ~ismo. Apartajo de la ~a lingvo.

~lingva 1 (pp homo) Parolanta la ~an lingvon
kiel hejman : ~lingva sviso , Kanadano. co-
mmanda. 2 (pp tekslo). Verkita en la ~a lingvo.

'•''lingvio. Tuto de la teritorioj au medioj, en kiuj
estas uzata la ~a lingvo.

franci/o (K) Radioaktiva elemcnto, Fr,
atomnumero 87, atommaso 223.

francisk/o j[ Milithakilo de la frankoj.
Francisk/o z. Vira nomo, i . a . de katolikaj

sanktuloj: de Asizo: ~o de Salezo. (f)**anoz ft
Ano de monaha katolika ordeno, fondita de ~o el
Asizo. ~anismo. Tuto de ia reguloj, ideoj k moroj
de la ~ana ordeno.

francium/o = francio.
Franc-Jozef/a. Nomepiteto de insularo en Arkta

Oceano, oriente de Spicbergo (55E, 80°30’N ).
franc/i = frandzi.
franciz/o O! Limo, determinanta la respondecon

j de asekurislo, procento de la valoro de la asekurilaj
j varoj, kiun la asekurislo ne bezonas kompensi, kiam

la damago gin ne superas.
Franckonte/o. Francia province (6° 02’E,

47°15’N).
*frand/i ( tr) Mangi ( ion delikatan ) ne pro

j malsato, sed nur pro plezuro: la infanoj ~is peceton
de tortoB; si ciam ~as bombonojn au cokoladajn
trufetojn ; la vermoj lin! z; ( f ) fa tiutempaj
Helenaj ~is la piratajojn. «s* drinki, gui, delektigi.
~a. (io) 1 Delikate loganta la guston. 2 (f ) Tre
alloga: la promeso de tieI ~a titolo logis multajnz.
~ado. Ago de ~anto. /^ajo. Delikatajo, kiu
logas la guston : glaciajo estas dolca glaciigita
~ajoz\ li liverados ~ajojn al regojx: kiuj antaüe
mangadis ~ajojn , senfortigas nun pro malsatox ;
salitaj /v>ajpj (cipsoj, salitaj ternuksoj, krakenoj ks).

i cr lekajo. ~ema. Havanta inklinon al delikataj
j bongustajoj: bona kmristo devas esti ~ema\ dika,
| r^ema parokestro.
j frandz/î (tr) (fm) Voiuptocele leki klitoron au
j vulvon : virinon gis orgasmo : li ofte ~as al

. SIN . picleki. — midzi, sesdeknaüi.
frangol/o 1 4* Sp. de ramno (Rhamnus

frangula), trunkarbusto kun obovalaj, defalemaj
folioj, kun kvinnombraj duseksaj floroj k kun
fruktoj (drupoj) pizograndaj, unue rugaj, fine nigraj;
hejma en Eü ropo k N Afriko, enkondukita en E
Usonon ; la selo de la brancoj estas uzata kiel
laksetiga medikamento. 2 Subg. ( Frangula) de
ramno, ampleksanla ~on 1 k parencajn sp-ojn.

frang/o 1 Ornamo, konsistanta el dense kun-
metitaj, libéré pendantaj fadenoj, plejofte surkudrita
sur galono k uzata por borderi randon de vesto,

,- PMmi

f ) frambo. /vujo: a) tigo ; b) dorno ; c) folio ( kvin-
foliera); ô) frukto (~o). 2) frakseno. (mallargfolia
~o, Fraxinus angustifolius) : a ) tigo ; b ) folio
(hepare kunmeta) ; c ) b u r g o n o ; c ) f r u k t o
(samaro). C.
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rapideco7 ; guto. konstanic ~antez. klaki, tintigi.
3 Atingi per ia objekto, armilo ktp: la mastrim
penis —/ gin per la fajroprenilo7: (ludindikoj: ) la
batoj falas sur Georgan D . : Klitandro— kriante,
kvazau li estus ~itaz: (f) li staras, kvazau ~ite dt
fulmo7. KT trafi, trapiki. 4 Alingi la sensojn per ia
subira impreso: malseka aero —A la vizagojndi
ambaü entranta] virinoj7 ; —/7« de la radio] delà

suno, li guis trankvilan plezuronz; —/' ies okulojti1,
atenton7- ; ma( forta voco —A’ Han oreIon: (0 kvaw
tiuj vortoj ~us sin per ia remémora7 : penso prila
malgojo —A sian koronz; lin ~is teruro7.5 (precipe
H) Atingi per malsano, malbonajo, vundo, morto:
rvita de blindéeo: Satano —A Ijobon per abscesojx;
(abs) pro la kulpo de mia popolo li estis ~itax.
plagi , puni . vipi. RIM. Se oni komparas kun bati, ooi
vidos, ke, se iafoje ambaü verboj estas sinonimaj ( Æ
batis min. sed gi min ne doloris, Hi —A min, sed à
ne sentisx ), plejofte la diferenco estas, ke frapi
montras ait malpli drastan tuson, au pli sondonantaa,
au insistas pri ia atingopeno. —o. Ago de —anto:«e
doloras —o sur fremda kapoz; la lasta —6> de Is
flugiloj (de cikonietoj) estis tiel beta k gustaz; bm
simiIa aI ~oj de tondto7 ; elektra —oz; David*ii
ilin per granda — <> x ; tin morto estis porli
neatendita —a. —adi. Ripete —i : la maro persist

frango. 1) ego— o de cizilo : a) spegulo ; b) j longaj ondoj ~adis la bordon7 : ~adi peril
trancego, c) bevelo ; c) ego~o. 2) skrapo—o (d) flugiloj7 , per la dentojz; post almozula ~adoct

! multaj pordojz. —anta. Tia, ke gi —as la mens*
j Hi similas al ni en plej ~anta manieraz; ~antti
j argumento: riante palaz. —eti. Malforte —i: subitt

oui ~etis je la urba pordegoz. —igi. Ektusegi,
pustusegi kontraü io: —/#/ kontraii tablo, muro\ h
tv faits au ~igis?z. —ilo. Ho, kiu —ante produktas

i sonon : sonarHo. kiu ne liavis ~ilonz\ — //o de pork
de horlogo, de tamburo. ek—i. Subite k abrupte 4
inter—i, kun—i. Brue —i du objektojn unu kontral
la alia: la mastrino kun teruro internas la manojn\
kun~i la glasojn , inter — igi, kun-igi. Estî
malmilde trafita, krude intertusigi : liaj dentoj
intcr~igis; kun~igo de distritaj promenante],ë

j automohiloj. pri — i. Moki per vundaj —oj:l
skribadas artikoletojn , nu , li ilin bone pri M petit
pluma!7-, re—i. Denove — i : mia vundo récitam
doloras7. retro—O. —o de fluido en inversa direkto
glavo— O. Rita — o per la plato de glavé;
okul—(ant)a. Tia, ke gi kvazau —as la okuloja;
gustoplenaj k samtempe okul~antaj ringoj ornaffl

tarsoj. i tiujn fingrojn7: (f) okul~anta supereco. piedMKl
Frankoni/o. N partode Bavarie ( 11°E, 50°N). j Brue —adi per la piedoj : gi faute pied~adis\

frap/i (tr) 1 Ektusi per rapida movo de mano: plankon. car gi danois mazurkonz: de malproksm
tablon ~as tajloro, tuj eksonas tondiloz; —/ sin sur sonis vokado de kornoj k pied~ado de cevaloj1; I
In ventionz, amikon sur la sultron; —/ a! si la kapon devis danci , aniaiie simple, poste kun pied~a${

( pro subita cltrovo); ~ante sian bruston k frunton7 (— klak ). punkto—i. © Punkte marki prilaborof*
(kolere); a1 tin. kiu —as vin sur la vangon, prezentu metalpecon. punkto—ilo © Ilo, servanta portrait
ankait la alianN; (anaioge) unu cigno —A per siaj j la centron de borado sur laborpeco. sun—O 1 Haas
flugiloj la marmoran rokon7: la birdo —is la ovon j inflamo, kauzita de suna varmego. 2 Cerba maM
per sia beko. 2 Bati , produktante mallongan sonon: j kauzita de suna varmego. teatro— O. Subi|
a! li estis malvarme , liaj dentoj —is7: apenaü si j neanlauvidita okazajo, kiu draste sangas la situackj
eA —A la unuan kordonz: Johano ~is je la pordo7: \ vango—O. —o sur la vango, signo de kolero:|
kiu — al tin oui malfermas7 : mi nun —as al la volonté donus al mi vango~ojn! z.vok—O. ~o, pcr
pordo de / ’ morto7 : lia koro —is kun granda voki iun:mi aüdis vok^on super mix. ï

subon de tapeto, salon ktp: moda vesta el atlaso,
kun multc da veluro k ~oj7 ; silka tablotuko, kies
oraj —oj pendis gis la planko7 : Hi grandigas la
~ojn de siaj vestojx: nigra^a triangula capeto7:
(anaioge) —o da haroj sur la frunto. csr fimbrio,
galono, kvasto, peniko. 2 = ego—o. 3 Ciu el la
mallumaj strioj aperantaj en luma interfero. — i (tr)
Ornami per —o: (f) la saümo —A la stonplatojn de
la bordo. —igi © Krei trancan —on ce la ego de
skrapklingo. SIN . — akrigi. ego—o © Fragila
metala lameneto, kiu aperas dum la akrigado de la
trancego de cizilo, rabotilklingo ks. SIN. O 2.
skrapo—o © Metala —o, kiun oni kreas ce la oiia
ego de lignoskrapilo (skrapklingo) por akrigi gin.

de skrapklingo.

frangipan/o Y Densa kremajo au pasto kun
migdalparfumo. rnarcipano.

franj/o. Karesforrno de fratino.
(Dfrank/o jH Ano de germana tribaro, kiu invadis

k konkeris Gaü iion en la 5a je. (F)—ujo 1 Gis la
10a jc, regno fondita de tiuj triboj. 2 Z (ark .) =
Frankonio. — Francujo.

® frank/o . Monunuo de diversaj regnoj
(Svislando, pluraj Afrikaj regnoj, % Francio, Belgio,
Luksemburgio). centime).

Frankfurt/o7. Nomo de du Germaniaj urboj:-o ce Odro ( 14° 31 * E. 52°22’N ) k -o ce
Majno (8°40'E, 5U°07’N ) : la mondfama libera
imperia k komerca urbo —o sur (ce) Majno7.

frankolin/o b G. (Francolinus ) de Afrikaj k SU-
Aziaj birdoj el la ordo de galinoformaj, fam. de
fazanedoj. similaj al perdriko. sed kun ergotoj sur la
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frat/O 1 Virseksa ido, rigardata rilate al la aliaj Interamikigi: la historic> de la estonta interligna
homaroz; inter~igi. Interamikigi ~ece: interr̂ iga
skirestado en Tirolo; la inter^igado inter armeo k
la ribelantoj estas nepra kondico de sukceso de
revolucio. vic~o Vd vie-, lakto^o, manwo. Ido
mamnutrita de fremda patrino, rilate al la propraj
idoj de ci tiu lasta. milit̂ O. Tiu, kiu militadis en
intima kamaradeco kun iu.

idoj de la samaj gepatroj: pli juna, pli maljuna ,
postnaskita gemelaj ~oj\ a! ciu lian part-
on2; Jozef vendita de siaj ~oj ; kiam ~oj bataJas,
fremdulo ne enigu7; li estas preskaii mia ~e>: nepo
de kuzo de onklo de konato7 ; (f) mensogo k stelo
estas du ~ojz. 2 (vs) Viro rigardata rilate al la aliaj
anoj de la homa familio: ciuj popoloj estas ~oj;
~on atakas sakale7 ; hom~oj, kiuj vivos phi sur
teroK; elserci makulojn sur sia k esti blinda
rilate sin mem7 ; Miaj ~oj! komencis la predikisto;
venis mizero—helpu min, ~o!, pasis mizero— for,
malamato!7-. 3 Voknomo uzata interne de malvastaj
komunumoj (ekz. unuaj kristanoj, esperantistoj ks): kelkaj familioj, simila al la Roma kurio. tribo.
ili diris al Petro k la aliaj apostoloj: Kion ni faru ,
~oj? N ; se mangajo maledifas mian ~on, mi neniam
plu mangos karnonx ; forte ni staru , ~oj amata j,
por nia sankta afero!7; kunigu la ~oj, plektigu la
manoj!7 ; en dangeroj de rabistoj , dangeroj inter
falsaj ~o/' N (perfiduloj; — lupo). 4 Titolo donata al
la anoj de kelkaj religiaj ordenoj, a ü de kelkaj
societoj: ~oj predikistoj (dominikanoj) ; la ~oj
vizitantoj (framasonaj) ; la servantaj ~oj (ce
monahoj); mi estas povra ^o Lippo, simple. 5 (f)
Persono, amata kvazaü per ~a amo: amiko farigas ~6> ; oni mokas la maljunan ~on k lian noktan~o en mizerox ; mi malgojas pro vi , mia ~o Capon1. ~a. Rilata al ~o : frida la ~a litol ; min
Jonatan!x. 1 Rilata al •—-oj: amo. 2 Tia, ke pereigi ~e, sen infanojz. 2 j[ Pagio. ^eco. Stato
gi similas al rilato inter ~oj: esprimi ^an dankon al de ~o. 'vino 1 Ne edziniginta virino: kaprica
niaj belgaj samideanoj7 ; al la celo ni iru fiancino restas eternc ~inoz; la maljuna ~ino en
obstinez; ni amu nin sed ni kalkulu akurate7. subtegmenta cambretoz. 2 Titolo de gentileco,

donata en kelkaj landoj al needziniginta virino: li
fiancigis kun ~ino Berta7 ; al la beleta filineto mi
alirus: ( F )~ino, kiel mi [...]z. 3 J[ Juna nobelino,
servanta ce pli altranga sinjorino: honora ~ino de
la regino ; cu vi jam forgesis la ~inon von
Edelreich? z. ~ina. Rilata al ~ino( j). ^ineto.
Aparté juna ~ino: enkuris juna ~ineto, preskaii
ankoraü infanoz. ge^oj. Junaj ~oj k ~inoj.

fraz1o 1 A Eldirajo aü parto de teksto, kies
konstituantoj havas difinitan funkeion, k kies celo
estas esprimi ion pri io: ~o povas konsisti el unit

fraterkul/o 8 G. ( Fratercula ) de N-Atlantikaj
nagbirdoj el la ordo de karadriformaj, fam. de
aukedoj, kun alta, mallarga beko; logas en teraj
kavajoj. SIN. marpapago.

fratrf /o. Ce la helenoj, religia k socia grupigo de

fraüd/i (tr) Trompe k malhoneste senigi je
mono au alia valorajo, pri kiu iu persono havas
rajton : la staton pri siaj impostoj ; ~i la
doganon; la notario ~is lin je parto de lia rento.~0. Ago de ~anto. /^igo. Stato de tiu, kiun iu ~is:
(f ) sento pri ~igo (ekz. ce malfavorata infano).
de^i, pri^i. Ruze, stelume forpreni ion, kion oni
ne rajtas preni: de~i leteron, konfiditan monsumon ;
de la heredajo la konkubino de~is la juvelojn.

fraui/o 1 Ne edziginta viro: li estas persista

<varo.Tuto de la ~oj de ordeno au societo. ^eco
1 Parenceco inter ~oj. 2 Arna, heipema, kvazau^a
sento al iu, aü generale al la tuta homaro, homamo:
vivu la ~eco de V popoloj!7 ; finigi per ia danco de
internacia ~ecoz ; ~eee sin ligi kun iu7. 'veto 1
Karesa alnomo al pli juna ~o. SIN. fraejo. 2 Titolo
de la franciskanoj. 'vjgi. Sin ligi kun iu ^ece: mi
trinkis kun li ~igonz. '̂ ino 1 Ina ido, rigardata
rilate al la aliaj idoj de la samaj gepatroj: vi estas
~ino de viaj ~inoj, kiuj maIsatis siajn edzojnx;
konsilu la pli junajn virinojn, kiel ~inojn, kun cia
castecoN; la naü ( F )~inoj (la Muzoj). 2 Titolo j propozicio (simpla ~o) au el pluraj (kompleksa
donata al la aninoj de kelkaj religiaj ordenoj: ~inoj ~o); en la ~o «anstataü start , li sidas» z; en mia
de la bonfarado, de Sankta Vincento de Paülo; en traduko trovigas iafoje ~oj ne tuj kompreneblajz.
kelkaj landoj, oni vokas la flcgistinojn ~ino, ec se
ili estas laikaj. 3 Persono amata kvaza ü per ~ina
amo: vi kortusis min, mia ~ino, mia fiancino'. x.
M’na. Rilata al ^ino: ~ina amoz. ~ineto 1

~arango, lemento, ~figuro , ~sintakso. 2
Esprimmaniero, kie la paroloj estas afekte belsonaj
k la enhavo sensignifa aü bagatela: ho ~o, ~o, kiam
vi cesos regni (regi ) super la spiritoj de la homoj?z;
laütaj k modaj ~ojz\ kiu havas sufice da kurago por
kredi tion, kion li vidas, k ne kun fermitaj okuloj
ripetadi fremdajn ~ojnz [ ... ] ; grandaj ~oj ,
malgrandaj agojB. isr afekto, bombasto, enifazo,
patoso. 3 Muzika penso, melodia ideo, kompleta en
si. ^adi (ntr) 1 Fari ~ojn 2. 2 Komponi, esprimi
~on 3. ~aro. Kolekto da modelaj antaüpretigitaj
~oj. ^isto. Persono, kiu kutimas ~adi 1: tiuj ci
r̂ isfoj simple ne volas trakontroli tion, pri kio ili
parolasz\ r^ista sensencajo7. ~umi ( ntr) Eldiri
bombastajn, sed sensencajn ~ojn: la pia ~umado
de la aliaj eklezioj. ÔirkaÜ^O cf > Vortfiguro, per
kiu oni montras ideon, objekton au personon ne
rekte per la propra vorto, sed per aludo au

Karesa alnomo al pli juna ~ino. SIN. franjo. 2 Titolo
de kelkaj monahinoj: la ~inetoj de la mairieuloj.
Milo. ~o 4. bo^o. Nomo, per kiu edzo montras
la ~on de sia edzino, edzino la ~on de sia edzo, aü
M) la edzon de sia ~ino, au edzo la edzon de la
~ino de sia edzino. bo^ino. Nomo, per kiu edzo
montras la ~inon de sia edzino, edzino la ~inon de
sia edzo, aü ~ino la edzinon de sia ~o au edzino la
edzinon de la ~o de sia edzo. boge~oj. =
gebo~oj. duon~o Vd duon-. vie- , ge^oj.
La ~o(j) k ~ino(j) de iu persono: Petro, Anno k
Elizabeto estas miaj ge~ojz. gebo~oj. Bo~o k
bo~ino. Interna (milito). Okazanta inter homoj,
kiujn oni povas konsideri ~oj. inter^lgi.
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karakteriza detalo, ekz. «la rego de Olimpo» anst.
Jupitero. « la cefurbo de Italio» anst . Romo, c^r’
parafrazo. eftfemismo. frap^O. Konciza, frapanta.
facile eldirebla ~o, prezentanta formulon de
reklamo, propagando, agitado ktp. os- devizo ,
slogano. signalvorto. Iaute~az. Patosa, bombasta.

frazeologi/oz A Frazarango propra al iu lingvo
au al iu lingvouzanto. ~ajO. Sintagmo fiksita k
apartenanta al ~o.

Frederik/oz. Vira nomo. i.a. de prusaj regoj.
fregat1o 1 % Militsipo, kun tri mastoj k kvadrataj

veloj. 2 Militsipo laugrande inter korveto k
krozsipo. 3 d G. ( Fregata ) de bifdoj el la ordo de
pelikanofonnaj, tre grandaj (gis pli ol I m longaj,
kun distanco de 2.30 m inter la flugilpintoj). lerlegaj
fiugantoj, vivantaj super sudaj maroj.

Freja O Skandinavia diino de la naskemo k
amo, edzino de Odino.

frekvenc/o 1 Nombro de la periodoj, kiuj
okazas en unu sekundo. s®* hcrco. 2 -4L (pp valoro
de variable) La nombro de aperoj de tin valoro.
distribue). angula ~o La produto de la ~o per
la faktoro In: simb.: a) ( pr. omega), asignlta ~Q V
Tiu ~o, kiu prezentas la centron de la ~ostrio, en
kiu difinita sendado povas esti efektivigata. natura

V La plej malalta ~o resonanca de anteno. kiun
oni trafas sen enigi iun kapacitancon au indukt-
ancon en la cirkviton. telegrafada ~0 V La rapido
de transsendo de punktoj ( au égalé longaj teiegraf-
ajaj elementoj), rnezurata en baûdoj: telegrafada
~o de kvar baûdoj estas signalrapido, ce kiu ok
sangoj de kurento ( kvar pozitivaj k kvar negativaj )
povas esti trousseudataj en unu sekundo ; la
maksimuma telegrafada ~o , kiu estas ebla en
donita telegrafa sistemo. mesuras ties kvaliton. ^a.
Rilata al ~o. ~a distribuo Vd distribua,

ortangularo -4L Grafika prezento de ~a distribuo
konsistanta el aro da ortanguloj. ~a plurlatero -4.
Grafika prezento de ~a distribuo, kiun oni ri.eevas,
kiam la mezpunktoj de la supraj iateroj de la
ortanguloj en ~a ortangularo estas kunligitaj per
slrckoj. ^ometro 4- V Instrumente por mezuri la
~on de alterna kurento au elektromagneta ondo: oni
distingas absolutajn , heterodinajn k vibrajn
~ometrojn. alt~0 D ^ Altrapida oscilprocedo. kies
~o / situas inter I 0 kHz k 300 GHz: tre malaltaj
~oj ( l 0-30 kHz), malaltaj ~oj ( 30-300 kHz ),
mez~oj (300 kHz-3 MHz), altaj ~oj (3-30 MHz ),
tre altaj ~oj ( 30-300 MHz ). ultra~oj (300 MHz-
3GHz). hiperr^oj ( 3-30GHz). ekstrem^oj (30-300
GHz) ; alt~a alternknrento ; alt^ a indukta
sekigado. aud^o V ~o inter 15 Hz k 20000 Hz, el
la spektro. kie trovigas muzikaj k lingvaj sonoj.
inter~o V ~o, produktata en superheterodina
ricevilo per kombinado de la ~o de loka oscililo
kun tiu de la envenaj ondoj. linwo V La limo de
~o de alterna kurento, kiun filtrilo au lineo lasas
frapasi sen signifa atenuigo au, kontraue, praktike
haltigas. muzik~o = aud~o. radiewo = alt~o.
spegul~0 V En superheterodino, ~o de la
nedezirata ondo. kies kombinado kun la loka
oscililo rezultigas ankau la intercom

frekvent/i = vizitadi.
! fremd/a. Senrilata kun la koncernata persono
j au afero 1 pro aparteneco al alia lando: esti en ~o
; lando7-: li komprenis ~ajn lingvojn7; la tiel nomat-
| aj vortoj ~aj (t.e. tinj, kiujn la pUmulto de la lingvoj

j prenis el unu fonto )7; suferi sub ~r/ okupado. »?
j aligenta, alHonda, eksterlanda. 2 pro aparteneco al
| alia persono: kiu ~an avidas, propran forperdas1,

j de dento ni doloron ne sentas7: de groso
| sirigas la poso7 (ne stelu!) ; el ledo oni trancas

I large7: ~an vundon kasas vesto7: ~a edzino estas
j malvasta putox : ~an cdzincton fiku. al najbaro
j helpi streba w; £ havo (obligaciaj pruntoj,

j kreditoj ks). «se aliala: 3 pro nekonateco au nespeit-
i iteco: li rekonis ilin , sed li sajnigis sin ~a al Hix;
i nenio estis pH al lia koro, ol la inteneo [ ...)\
I mi farigis ~r/ por rniaj fratoj x; till voco ne estas^I al mi: tiu punkfo estas tute ~c/ al la diskutaia term,

a! homo nenio hanta, devas esti tiu science:
estas évidente al li tute Y (pp io akeidente
eniginta en la organismon au tie nenormaie formig* j
inra) eltiri ~an korpon. «sr ekstera, malpropre ]~ajo 1 Malproprajo. 2 Io el ~a lando. irs5 ekzota. l
^eco. Eco de iu au io ~a: la ~eco de niaj kutimoj
ridigis ilin: reciproka ~eco dividas inter si la
naturajn filojn de unu sama lando7. ~igi. Igi ~a

| al : f i ~igis al sia propra farnilio. ~igo 1 Stato (k
j iu au io. kiu cesas esti sendependa. 2 Z Stato de iu,
; kiu apartenas al alia homo: la ~igo plu ekzistasa
i iaj sociaj kondicoj. kicl prostituado, salajreco h.
| ~lilo. Viro /v»a al la koncerna lando, gento, famil»
| kc : mi estas ~ulo en landox ; eu ~ulo, ci
! indigeno, se li blasfemos, estu mortigitax : ne pm\
i infanojn antaü ~uloj7 : vin ktitdu ~ulo, sed ne vifljj
| lipojx: vi estu gardata kontraü ~ulino, kies paroloj

j estas glalajx : la paslogantoj , kittj ~ule logasci
| vix : la ( F )~ula Legio de la franca armeo.^lando,

j C-iu lando ekster la propra : bona estas ~lando, sd
j aliaj tie logit7 : en ~landon pelis sin la sono1,
| ~landa, florvarmeja kreskajoz: Sia klereco estas

j tute ne gronda ; sed si estas ~landulino7. i®' ekster
| landa. for^igi. Forigi. igante ^a: rniaj konalsj
j fbr~igis de mi7 , mal^a. Apartenanta al la sait»

gento, farnilio; prezentanta la samajn kutimojn:crij
mi sentis min tute niaise : iom post iom la no%
studento mal~igis. hejtna, intima.

frenez/a 1 ( i u ) Perdinta la prudentonptî
j mensa malsano: Izrael ekscios, eu ~a estis lam\
| inspirita! x: furioz~a alkoholulo. 2 (iu ) Perdintafel

j sinregadon pro pasio; malsagega: li estis ~apn
j jalttzo, gojo. vït furioza. 3 (io) Malsagega, sensetKT

amo. deziro, elspezoB. ^o. Stato de homo ~£
l atako de ~o: H (avarulo) estas ma/sana, tio este
j sengoja ~a7. dentenco, ckstravaganco, déliré.
! mania. ~i (ntr) Esti (pf): li ~as de senespm
j amo. ~ajO. Ago de iu ~a: li volas kredigi, ke lieÉ
’ en la domo, k ci tiun ~ajon oni ne povas elpeli dij
; cl la kapo!7. ^eco. Stato de iu ~a. ~eta. Netufct
j prudenta, iom ekstravaganca. ~igi. Fari iun 'va:^i ci pendindulo min ~igosf 7: ~iga situacio.^igi.
i ~a : la furioza Mods denove ~igis!7. ^ulo. Hoà|
j ~a : hospitalo por ~uloj. ^ulejo (ark). Domo, b]

r^ct
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oni gardas k flegas ~ulojn: li mortas, enslosita en
~ulejoz. 'vlimi (ntr) Strange paroli au konduti,
kvazaü ~ulo. — nniso, zumi.

frenolog/o. Fakulo pri ~io. ~io. Arto konkludi
el la formo k tuberoj de la kranio pri intelektaj
kapabloj k karaktero de homo.

frenul/o V { frenulum ) Refaldo, ordinare
mukoza, kiu limigas la movojn de organo: langa,
prepucia, klitora ~o.

freon/o ® Vulgara nomo de klorfluorkarbono.
fresk20. Pentrajo per akvaj farboj sur fresa

stukajo de muro: la arto de la estas denaske
itala; pentri; ~isto.

fres/a 1 (pp estajoj) Brila aü forta pro juneco;
ankoraü ne difektita de la tempo au ago: la siringo
klinis siajn ~ajn flora/ojnz; rozoj rugigis sur la
knabinaj ~aj vangoj7; li metis kison sur gian ~an
buson7 ; ~a k sana ; la scienco, pro kiu homoj
fordonas sian ~an vivon en la soleca cambro de
studadoz\ (analoge) li estis ankoraü ~a post la
longa vojago ; novaj ~aj (ne lacaj) trupoj; (0
entuziasmo; ankoraü ~a estas la memow pri sia
morto. 2 (pp nutrajoj) Bonefika, car antaü ne longe
pretigita: via pano estas malpli ~a ol miaz; ~a
mielox ; ~aj ovoj (jus metilaj); ^a fiso (jus kapt-
ita); (spéciale, kontraste al konservajoj) ~a viaiido
kostas multez\ ~aj legomoj, terpomoj ; ~a butero;
nutri la brutojn per ~a herbo ; (analoge-) bona how
porpreni ~an (puran) aeron!7 ; Hi trovis putojn kun
~a akvox. 3 (pp aliaj aferoj) Antaü nelonge farita
au okazinta: ~a kadavro de ursoG ; ^a numéro de
gazetoB ; ~a vestoB , who, nego; tomboz\ (f )

~aj sciigoj; kapti ce 1' ~afaroz. vw fusa, nelga. 4 }
Rilata al jaza stilo, aperinta c. 1950 k karakterizata
de malstreca ritmo, fluida sono. sobra harmonizado.~e. En ~a maniero: ciuj floroj staris ~e k bele en
la varma lumo de la sunoz; ~e falinta nego7 ;
razita; surmcti bieron ~c el la barelo. ~eco. Eco
de io aü iu ~a: la ~eco de la vangoj7 ; la ~eco de
tiu virino tamen ne estis plena7- ; Moseo havis la
agon de 120 jaroj , k ne malaperis lia ~ecox .

mal^a. Perdinta sian bonefikon au valoron, pro
paso de la tempo: tiu ci mal^a pano estas malmola ,
kiel stono7 ; mal^a vino, biero , casajo, butero,
fiso7 ; mal~a bluzo , koloro. os* kaduka , putra ,

yelka. mal^igi. Perdi sian ~econ. re~igi 1 Fari
ion denove ~a: fliki k re~igi vestojnB ; rc~igi
bulkon B (per varmetigo); rc~igi la koloron de jupo,
la aeron en la cambro. 2 Fari iun denove vigla:
re~igi la gorgon per vinoz ; la floroj staris
re~igitaj de la pluvoz ; (f) re~igi la memoron, la
entuziasmonz ; re~igan trinkajon prezentis la
hierajoz. re^vigi. Reakiri ~econ. viglecon: se mi
havos la eblon absolute ripozi, mia kapo denove
re~i§osz; re~iga kaliko7 (de re~igo). re^igajo.
Io, kio re~igas (precipe pri trinkajoj).

Frese/O. Franca matematikisto k E-isto { M .
Fréchet, 1878-1973): ( f )~a spaco.

fret/o 1 O i Listelforma, ronda ati plata
ornamo, konsistanta en kontinuaj kombinoj de
rektaj linioj ortangule au zigzage kunigitaj. r<r
gilosi. 2 ^ Ce vjolaj k liutaj kordoj: nodita katguta

ringo; ce gitaro ks : suprenstaranta linio sur la
fingrotabulo, por difini la longon de la vibranta
kordo.

Freü d/o. A üstria kuracisto, fondinto de la
psikanalizo (5. Freud , 1856-1939). ~a. Rilata al
~o k, pii spéciale, konforma al la leorioj de ~o.
~ismo. Doktrino. iniciatita de ~o. pri la libida
origino de homaj instinktoj k sentoj. cr komplekso,
libido, repuso.

frez/i (tr) O Prilabori (lignon, metalon, oston ks)
per ~ilo. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as. ~i!o. Ilo el
hardita stalo, provizita per akraj egoj, muntita sur
tre rapide turniganta akso, k servanta por mordi au
bori: cilindra, konusa ~Ho ; ~ilo de dentisto , de
stonlaboristo ; fruiuo~Ho ( kun la egoj kape ) ,
mantel~ilo ( kun la egoj cirka üe), profil~ilo.~masino. Masino por ~i, precipe industria.

frezi/o G. ( Freesia ei iridacoj) de plurjaraj
buiboplantoj kun unuflanka, cebaze ortangule kurba
cumo ei malmultaj, bonodoraj floroj; 11 sp-oj el
Sud-Afriko, kelkaj pororname kultivataj.

FRG. Federacia Respubliko Germanio.
fri O Prep, signifanta: 1 ke la prezo inkluzivas la

menciitan pagon : liveri varojn ~ dogano, pak -
materialo; ~ ciuj kostoj ktp. 2 ke la prezo inkluziv-
as la frajtopagon gis la menciita loko: liveri varojn
^ kajo, ~ stacidomo , ~ landlimo, ~ hejmo, ~
Roterdamo ktp. crs;> afranki.

frid/a. Mai varma: kamero, ~a nitado. ^O.
Malvarmo: mi perdis al vi fidon, kiu el sama buso
blovas varmon k ~o n K . —+ ~oterapio. <^igi.
Malvarmigi tiel, ke la propraj ecoj konservigu :
r^igita viando, fiso ; ~iga vagono, likvo. use kongeli.~igado. Procedo de konservado de nutrajoj en
temperature inter 2° k 5°C. par frostigado. /^igilo.
Aparato por produkti konstantan malvarmon en

ujo. /vriijo. Sranko, provizita per ~igik>, k uzala
por hejme konservi mangajojn dum pluraj tagoj.
^unuo Malnova unuo de forigita varmokvanto
(kontraste kun kalorio); simb.: fg.

frig/o. Ano de antikva popolo, loganta en (F)~io.
1 Rilata al ~o: li , ~a sklavo (Ezopo), estis

platnaza , [... ] svelventra knaboK ; ^a capo. 2 }, ( pp
pri modalo) Uzanta la naturajn tonojn E gis E’.
(F)~ioB X lama regno en la centra de Malgrand-
azio (30°E, 39°N ).

frigan/o b G . ( Phryganea ) de insektoj el la
~edoj, kies larvoj. vivantaj en akvo, konstruas al si
tubon el stonetoj, ligno pecetoj kc. ^edoj. Fam.
( Phryganeidae ) de insektoj el la ordo de trikopteroj,
kun la samaj karakterizajoj, al kiuj apartenas i .a. -̂ o.

frigid /a f ( pp virino) Prezentanta seksajn
refleksojn inertajn. ~eco. Malafrodizio.

frigori/o = fridunuo.
frikand/o y Peco de bovidajo, trapikita per

lardostrioj, k stufita en sia suko.
frikas/i ( tr) y Kuiri en saüco viandon ( precipe

bovidajon au kokinajon ) trancitan en pecojn. ir^
brezi, stitfi. ~ajo. Tia mangajo: ~afo de kokidajo,
de kuniklo. SIN. saucajo. tKr raguo.

frikativ/o A Kontinua parolsono, produktata per
malvastigo de la buskanalo, Ira kiu la spirblovo

!
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éliras, naskante nur frotan bruon (en E.: f, v, s, z. s, | (f.: por eviti malbonon sin jeti en alian. pluvo).
j kirlo~ i. ~i , daOre kirletante kun tre alta
! temperaturo. cs" trulo 2 . terpom-~oj Y ~itaj
i terpomaj strioj, kutime salitaj: terpom~oj kun

Frin /o\ Belega helena hetajro, amatino de | majonezo, kecupo aü vinagro. use cipsoj.
Praksitelo k modelo por liaj statuoj de Afrodito: la | Frita ü n/o. Cefurbo de Sieraleono ( 13°12’U,
carnio j de ia ~oz.

fring/o b 1 G. ( Fringilla ) de birdoj el la ordo ! fritilari/o G. ( Fritillaria el liliacoj) de
de paseroformaj. kun mallarga malsupra duonbeko I plurjaraj herboj kun iom skvama bulbo k kun unu-
k fendita vosto. fringe!o. 2 La ordinara sp. ( F . ! aü mult-opaj, maturstadie pendaj, pokaloformaj
coelebs ) de tiu g., kun du blankaj strioj sur la | floroj; c. 100 sp-oj el U Eü ropo, la Mediteranea
fiugiloj, verda post dorso, blua kapo k rustruga ! regiono k E Azio. imperiestra ^O. Sp. de ~o ( F.
brusto. ~edoj. Fam. ( Fringillidae ) de paseroformaj ; imperialis) hejma de Irano gis N Hindio, poromame
birdoj, al kiu apartenas ~o, karduelo, kokotraüsto, j kultivata. SIN. imperiestra krono.
loksio, pasero, pirulo k.a.. monto^o. Sp. de ~o ]
(F. montif ingiUa) kun blanka postdorso.

j, h, h).
Frimer/O\ Tria monato de la franca respublika

kalendaro (2 la de Nov. - 20a de Dec.).

I 8°28'N).

Friul/O. Regiono en NE Italio (13°E, 46°2(VN).
frivol1a 1 (io) Malserioza, bagatela, vanta:

fringel/o b Sp. de karduelo (CardueJis spinus ) aferoj, pensoj: ~a konduto. venta. 2 (iu) Inklini
verda k flava , kun nigraj strictoj. vw fringo. \ al malseriozaj, vantaj aferoj: virino. &

kanabeno. kardelo. I facilanima. ~ajO. Ago aü objekto ~a: si elspem
sian motion por ~ajoj. ^eco. Eco de iu, io ~a: la
~eco de tiaj kvereloj estas mirinda.

j friz/i (tr) Krispe, bukle kombi harojn, volvante
ilin cirka ü varmigita ilo: harojn , barbon,
plumojir, arte ~ita kapo, virino. ~o. Ago k ties
rezulto: konstanta ~o (tutkapa ~ajo, farita per

| speciala masino k daü ranta plurajn semajnojn),

~ajQ. ~ita buklo. ~ejo. Lokalo, kie laboras ~isto.
^isto. Metiisto, kiu zorgas pri la hararangoj. »

fripon/o. Tiu, kiu lerte trompas, ruze stelas: vi ! barbiro. mal~i. Senbukligi.
estas ne la mina ^o, kiu forgesis pri la pendingoz\ i frog/o Êm Centra parto de trakforko ai
vi estas la ~o, kiu faras el la justeco aceteblan i trakokrucajo, konsistanla cefe el du relpecoj,
piiblikulinonz\ honestan homon onipovas krei et cia pintigi î aj k kunigitaj en formo de V. ^alo.
salika stipo, sed por ~o oni bezonas sagou7-; ~ojn Kompletigajo de ^o, konsistanta el du relpecoj
plej r^ajn mi trompadis! z\ ~ super ~ojG ; kia ~o, j fiksitaj amba ü flanke de la ~o en malgrandi
tia bastonoz; vizago de Katono sed virto de
sinjorino ~ino!z; ~a atestanto mokas jugonx. ft-c
kanajlo. (ntr) Agi kiel ~o: k kiu helpis vin
kiam vi konstruis ponton k kalkule enskribis lignon i monahecon.
por 20 mil rubloj?7. ^ajo. Ago de ~o: vi impîikas | fromag/o. Mangajo farita el kazeigita lakto:
lin en batigojn k ~afojnz: vi komencas per ~afoj. j bovina. kaprina , safina ~o; blua. mola , malmola,
vin la mastro butas por tio. ke vi ne scias trompi!7. I moniara, juglanda, vinbera ~o ; fandita , bakita ~o;
~eco. Eco de ~o: ia ~cca klimatoz\ j . ..] sciante. ! vi elversis min kiel lakton , k kiel ~on vi mil
ke lia ~eco povos esfi publike pruvita z. ~etO (fm) | kundensigisx ; la svisa, la hoIanda ~o\ la tricot-
Karesa nomo al infano iom petola. pri^iz (tr) ! francaj ~oj\ ~kloso. <tSf kazeo, Cestro, Edamo',
Trompe pristeli : ili mem trompas kaj primas la | fonduo , grujero , kamemberto , mocarelo,

parmezano, rakledo. ~i. Garni per ~o: ~ita toasto.
CDfris20 1 Ornamajo inter ia arkitravo k la ^ejo. Domo, en kiu oni elfaras ~ojn. MStd.

kornico. 2 tV Ornama arango cirkaü vazo, aü supre Specialism, kiu produktas ~ojn. krem^o. ~o kua
de pordo, kameno. 3 Tÿ Pentritaj strioj pendantaj ce j mola internajo. sinwo. ~o, kutime safina, kus
la su pro de la scenejo, por prezenti plafonon aü | speciala simo: sim~o de Rokforto. smir~0. MJ,
cielon. «ar dekoracio, kuliso. j kiun oni povas smiri sur panon.

@fris/oz. Ano de la cefa gento de (F)~!ando. ; frond/o 4? Branco kun folioj. ^aro. La tutode
/^a. Rilata al ~oj aü al ( F)~lando: lingvo; ~aj • la folioj k brancoj de arbo. ?
bovinoj. (F) /^io, ^ujo, ^lando. Lando dividita j Frond/o i Periodo de ribeloj k internaj milité
inter Nederlando (6CE, 53°N ) k (sub la nomo E J en Francio ( 1648— 1652) pro konfliktoj inter larej|
~lando) Germanio (marborda regiono de Malalta j unuflanke, la kortumanoj k estroj de la nobelard
Saksujo).

frisk/a. Malvarmeta : vespero, venteto.
frit1i (tr) Kuiri en bolanta oleo aü graso: ~itaj j prêta armeo: metu Urian en la ~on de la plej forts

terpornoj , ovoj. fisoj. krokedoj. DST baki. rosti. ~3JO.
Mangajo ~ita (fisetoj, benjetoj ktp). patkuko.~ilO. Pato por ~i : elsa/ti el la ~i f o en la fajron7

fringo.fringelo.

z.; distanco, sed sufica, por ke la radflangoj trapasu.
frok/o. Longa monaha robo, kun malstriktaj

manikoj. ^ulo (fm) Monaho. sen/s»lgi. Abdiki

popolonz.

aliflanke.
front/o 1 La antaüa linio aü parto de balai-

batalox ; iri aI la // mortis ce la (analoge)
ce la r> jo de la sekvantaroB; mu!te da sinjoroj, kai
la ~o la kronprinco memB\ en la de la kuranta
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anaro brills flavaj ladoj7. 2 La direkto, al kiu
rigardas formita soldatlinio: sangi la ~on ; haltu!
~l. — ~sango. 3 Organizita unuiginta formitajo
cele al vigla agado: fa ~o de la laboristoj ; la
popol~o (politika alianco de la laboristaj partioj k
de la maldekstraj burgaj partioj); ( f) la ekonomia
~o. 4 Antaüa parto de objekto: de konstruajo,
monumento, masino, aütomobilo; la ~o ce mar-
bordo (promenejo inter la maro k la vicoj de
domoj); ~artikolo (cefartikolo); de monero,
medalo (ta flanko, sur kiu estas prezentita vizago.
— dorso ). 5 La tranclimo de disigo-facoj de
diversdensaj aermasoj kun la terfaco: varma ,
malvarma, descendu ~o. ~a Apartenanta al ~o:
~a fenestra , cambro; ~aj radoj ; ~a atako (—
flanka ). ~e. Sur la ~a flanko. ~e al. Kontraü-
rigarde al, vidalvide al. ~i (ntr) Sin turni prezent-
ante ~on kontraü io au iu por batali : kontraü
malamikon, dangeron , rnalbonsancon; nia domo
~as kontraü (rigardas al ) parko. al~ i ( tr) ~ i
kontraü: alr^i defion, dangeron, malsanon. mal̂ a.
Dorsflanka, maiania üa. leter~o. La tuto de la
tndikoj presitaj au gravuritaj ^e de komerca,
oficiala letero.

frontal/a V {frontalis ) Situanta en vertikala
ebeno perpendikla al la vertikala simetria ebeno:
<̂ a sekcajo; diametro de la pelvo. tsr sagitala.

frontispic/o 1 Cefa fasado de monumento;
dekoraciita enirejo. 2 Titolpago, ornamita per
vinjetoj au aliaj dekoracioj. 3 Gravuro metita vid-al-
vide de la titolpago k simbolanta la temon de la
libro.

fronton10 ÎM 1 En la klasika arkitekturo, tri-
angula au duonronda kronajo de la fasado, havanta
kiel bazon la komicon de la entablemento: la ~o de
la Partenono, de la Pariza Panteono. gablo,
timpano. 2 Analoga ornamajo ce la fronto de
konstruo, super pordo au fenestro: la malnova vilag-
ana domo kun la truoj en la ~oz; ~qj de la belgaj
urbodomoj. 1 Provizita per ~o: la granda,
cirkaüita de altaj ~aj domoj urba foire jo'1 (de
Frankfurto). 2 Rilata al ~o: matgranda cambr-
eto tute sub la tegmento7 (KT mansardo ).

frost/o 1 Tiagrada malvarmo, ke gi glaciigas
la akvon : urtikon ~o ne difektas7 ; malsata k
tremanta de ~o, la knabineto [.. . Jz; de la spiro de
Dio venas ~o x ; malgrasaj , ~omalvarmaj

manetojz; eu vi ankoraü ~osuferas?7; ~otremi7 ;
disradia ~o (estiganta per disradiado dum klara

k screna vetero). — ~morti, ~punkto. 2 Sensajo
simila al tiu de granda malvarmo: li eksentis ~on
(de timo) en la dorso7-; ekkuris sub mia hautox ;

lin atakis7 (li ektimegis). ~a. Glaciige mal-
varma: vetero, vento ; la ~aj dezertoj de la
poluso; hodiaü estas bela ~a vetero, mi prenos
miajn g /itilojn7. (ntr) Esti en ~a stato: sed ci tie
estas malvarme , ~as! z ; ofte ~as ankoraü en
Marto; ~as al mi en la piedoj. ~emaz. ~osentema.
~iga. Estiganta ~on: (K) ~iga miksajo (miksajo el
glacio k salo, kiu malvarmigas pro la malaltigo de la
fandigtemperaluro k servas por malvarmigi aliajn
substancojn). ~igi 1 Fari ion glaciige malvarma,
glaciigi: vintra vento ~igas nin gisoste ; malvarmo
~igis la riveron ; la ankoraü ~igita teroz. cS"
kongeli. 2 (f) Haltigi, malhelpi, senaktivigi: tio
~igis la entuziasmon en lia b r u s t o z; ~igi fa

salajrojn; ~igitaj kreditoj (ne realigeblaj). ^igado.
Procedo de konservado de nutrajoj per rapida mal-
varmigado gis -24°C. ~igilo O Tiu parto de frid-
ujo, kiu tenas sian temperaturon sub 0°C. ^igi 1
Esti malmoligita, rigidigita au difektita de la mal-
varmo: se iu el la hirundoj malfruigas, tiam gi
~igas tie/ , ke gi falas kvazaü senvivaz; la ~igintaj
fingroj ne plu povis teni la plumingon. 2 (f) Esti
haltigita: ilia gajeco ~igis ce tiu terura vido. ^ujo.
Malvarmiga sranko por konservi mangajojn ~igitaj;
povas esti parto de fridujo. al/vigi. Igi solida pro
~o: la rivero jam al~igis. el^igi ® Pro parta
~igo, apartigi el miksajo. el~igi ® Per malvarm-
igo, apartigi komponanton el miksajo. en~igi. Esti
kaptita de ~iginta likvo: la anasido kusis senmove k
tiel en~igis fortike en la glacion z. for^igi.
Detruigi pro ~o (pp plantoj ks). super »̂igado.
Procedo de konservado de nutrajoj per rapida
malvarmigado gis -40°C.

frot/i ( tr) Tusadi (korpon), premsovante alian
korpon tien k reen sur ties suprajo: ~/ pargeton per
vaksoB; si ~is Elizon per suko de juglundo7 ; li pro
gojo ~is al si la manojnz; la feran poton oni ^lavis
k boligisz; incensajo bone ~miksita* ; vazoj spegul-
simile ~purigitajz; falante, li ricevis ~vundon. US'
grati , poluri , skrapi , smiri , visi. 1 Movo de
~anto. 2 O Rezisto de du korpoj, kiujn oni sovas
unu sur la alia : dinamika, statika ~o; glit~o ,
rul~o ; pivota interna ~o ; ~elektro ;
r^koeficiento. ^ado 1 Agado de ~anto. 2 Masago-
maniero, konsistanta el ir-reira movo de la mano
kun sufica premo, por ke la tegumentoj estu sovataj.
~adi. Fari tian masagon. /^ajo 1 Maldika,
travida tavolo de farbo, parte surmetita sur alian. 2
$ f Stemajo de organisma likvo sur muntovitro, por
mikroskopa ekzameno. ^eti. Tre supraje k dclikale
~i. iSÿ* tangi. ~igi. Igi au esti ~ata. ^ilo 1 Cia ilo,
servanta por purigi . 2 Peco ~anta sur alia. 3 4^

Broso 2. /visto. Laboristo, kiu ~as pargetojn.
^ita. (f) Multesperta : ~ita k polurita7. de~i 1
Supraje ^difekti: de~i la haüton; ricevi de~ajon.

2 Forigi per ~ado: la surskribo sur la tomba stono
preskaü tute de^igis7. dis~i. Pisti, pulvorigi per

r^lO

4) fritilario (imperiesta ~o): a) tigo ; b) folio; c)
floro. F. 2) frontono: a) oblikva kornico ; b)
timpano; c) horizontala kornico .
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ado: (0 mi discos Iin al polvo!7\ el—i. Purigi , el-

igante la malpurajojn per —ado: Si el~is la ka/dron-
onper la serpentoj, kiujn si kunligis en unu tidier- mal~igo. 3 Komuna termino por la intelekta
on7-, en—i. Enigi per —ado: <m—/ tabakon en la debileco, imbecileco k idioteco. pli —igi. Fari, keio
nazon7, smirajon en la picdon7. inter—igi. —i unu okazu pli —e: pli^igi ies mortonz. tro—i. Okazi.
la alian. prêterai. Maldelikate tusi preterpasante. i alveni tro —e.

fru/e 1 Anta û iu difinita au kutima lempo-

funkcias ne la ü la normala rapideco, sed malpli
rapide: mia poshorlogo montras mal~igon ; spark•

frugileg/o & Sp. de korvo (Corvus frugilegus),
punkto: la trajno alvenis tro —e ; ju pli —e, des pli j tute nigra kun blua au violkolora brilo. SlN.
certe7-; la Itorlogo iras tro ~e7 ; ne pli —c of matene j kampokorvo. «as* korako, korvo, korniko, monedo.
li venis hejmen7; la kara qfero, kiu pli ail malpli —c
venkos7 ; sainton al via tomba, tro —e mortinta
amikof 7 ; kiu venas plej —e , sidas plej gue7 ; plej—e je la sesa!. ir&‘ antaütempa. 2 Tuj ce la komenco
de difinita tempospaco (mateno, tago, jaro, vivo ks):—c matene x: kiu —e levigas, facile ricigas7 ;
!exigu k —e edzigitz; li foriris —e en la tago ; si j
mortis —e (ankoraii juna). —a. Okazanta, estanla j—e : 1 —a rnorto ; —c/y frukloj ; —a printempo , j
aütiino ; 2 en la —a mateno ; en lia —a junago ; la ;—a Renesanco. — i (ntr) 1 Okazi, alveni —e: —as la

frugiiego.—C '

J
4

frukt/o 1 4j* Organo de la angiospermoj.;

devenant» el la maturigo de la karpeloj de units]
pluraj floroj, iufoje ankaü kune kun aliaj partojdcfe

printempo. la legornoj. 2 ( pp horlogo) Montri
ankora ü ne forpasintan horon. —ajoj. Vegetaj
produktoj, maturigantaj antaû la kutima tempo, au
alportitaj de alia pli suda regiono antaû tin tempo. ! floro aü ec de aliaj organoj: seka, karna —0; —o/ /#

~eco. Eco de io —a : la —eco de lia inteligento j diversas laü deveno ( simpla. plurobla, kunmeta
estis mirinda. —igi. Fari, ke iu au io estu —a: —igi j sajn.~o ) k laü firmeco k dehisko ( akenea,
la maturecon de fruktoj per artefarita prilumado ; j kapsuleca , bereca, drupeca —o ). — ~okorpo.2 <&—igi sian poshorlogon. mal—e 1 Post iu difinita j Tin organo de la arbospecioj ( —arboj), ce kiujf
aft kutima tempopunkto: li ciam alvenas niaise ce ; estas mangebJa : niaturaj , fruaj —0/; sekigitaj ~of,
la rendevuoj ; tiuj , kiitj sidas mal~e ce vinox ; pli j surtabligi la ~ojn (en lino de la mango) ; b
bone niaise ol neniam7- ; kiu komencas tro ~c, finas malpermesita —o (Genezo III ); Eva desiris la
mairie7 ; la horlogo iras tro mal~ez. — dento, de la sciadoz ; —o malpermesita estas p/d
idea, kato, momenta, mustardo. 2 Plej proksime de bongustaz ; laü la —o oni arbon e.kkonasz; nefm
la fino de difinita tempospaco: estas jam mal~e en —o malproksime de 1’ arbo7 (— boji ). —+ ~obutikj
la tago ; mal^e vespore7 ; Hi mattirigas mal~e en ! ~okultivo, —otenejo, ~ovcndisto. 3 (analoge) Gsj
Septembro. mal —a. Okazanta, estanta mal —e: 1 j produkto de la tero au de vivantaj estajoj: la
mal~aj piroj (kiuj maturigas post la ceteraj) ; mi j de via tero ekposedos la insektojx ; benita estosk
donos al via lando plu von siatempe , —zm k | —0 de via ventro k la —0 de via tero k la —0 de fflf
mal^anx ; por mat~a gusto restas nur osto7 ; de j brutox ; la unua —o de lia fortox (unuenaskito);!
edzigo tro mal~a orfoj naskigasx ; kion nun helpas —o de /' imago7. 4 Profita rezulto, produktita deio|
tro mal~aj plendoj?7 ; 2 la mul~a Mezepoko (la li havas la konscion, ke la —oj de lia laboronenm
15a je); li paSadis tien k reen gis mal~a nokto7. pereos7 ; mi fordonis al H . por ciam ciujn
mal — i 1 Okazi , alveni mal —e : akurata homo kiujn mi havis la rajton esperi por miaj lahorojiI
neniam ma!~asB. 2 ( pp horlogo) Montri jam for- suferoj7 ; tio estas —o de lia unuatempa verkd,j
pasintan tempon: ta horlogo mal^as kvin minut- mia opinio estas nur —o de 19- jara sperto
ojnB. mal —O. Tempo pasinta inter la momento, lernado sen —oj ne restas7 ; se iarn venos tiufeB
kiam io devus anta ü vidite okazi. k la momento, ! tempo , gi estos la —o de la konstanta k senki
kiam gi efektive okazis: Ha mal^o atingas 7 minut- j laborado7. wr krono, prezo. rekompenco, ra*]
ojn ; la trajno havas negravan maison, mal—eco. ! akeneca —O 4* —o seka, nedchiska; ekz. aka»j
Eco de io mal—a: la mal~eco de la rikoltoj, de lia i kariopso. bereca —O 4ft —o kama, kun semojsj
adoleskigo. mal—igi 1 Fari, ke io au iu estu mal —a: j entenataj de kerno; ekz. bero, peponedo. drup8S|
la malbona vete.ro mal^ igis la rikoltojn: tin j —o 4ft —o karna, kun semoj entenataj de unu tij
akeidento mal~igis nian alvenon. 2 Fari , ke j pluraj kernoj; ekz. drupo. kapsuleca —0
horlogo mal— u. prokrasti. mal—igi 1 Lasi sin j seka, dehiska ; ekz. kapsulo, foliklo, gustj
esti mal —e: mal~igi al la tagmango7 ; en aittano ! kompleksa — O 4fr Sajn —o. kunmeta *0
ciuj hirundoj flugas al la varmcij landoj k se in el Hi i plurobla —O 4p —o, devenanta el unu floro tef
malsaigas [ . . . ]z. irse li.maki , malrapidi. 2 (sen - j pluraj liberaj karpeloj; ekz. plurakenoj, pfei
persone) Esti mal—e: jam mal~igis. 3 Esti trafita de ! drupetoj de rubuso. simpla —O 4k —o, deveaaji
intelekta mal —igo: lernoklasoj por mal^igintaj. I ei unu floro unukarpela aü kun pluraj kunigtif
mal—igo 1 Stato de io, kio okazas, aü de iu, kiu j karpeloj; ekz. guso, simpla bero. simpla akeno.4
agas nur post la gusta tempo: ciu mal^igo ce la j 1 Produktanta —ojn : —a arbo7, gardenolM
pagado cesigos la liveradon. 2 La fakto, ke io j —odona. — i (ntr) 1 Doni —ojn au idojn: ciujbtm

l
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movigu sur la tero k ~ux\ la Izraelidoj ~is k
diskreskisx. 2 (f) Doni profitait rezulton: mia piano

I estas tia , k mi esperas, ke gi bone ~osy. ear
! prosperi , sukcesi , flori. âjo ÿ Mangajo farita el

oj. kaco, kompoto, konfitafo , sorbeto. ~ejo.
~ogardeno. ~ero 4ft Ciu ~eto, kiel parto de
plurobla au kunmeta ~o. ~igi. Fari multa^a: li
diris a/ mi : mi ~igos vin k multigos vinx. BSF
fekundigi.^ujo. Plado au vazo por surtabligi ~ojn.

~arbo. Arbo produktanta mangeblajn ~ojn, ekz.
pomujo, orangujo, figujo. ~odona. Tia , ke gi
donas multe da ~oj: ~odona teroB, arboB\ (f ) por
ke la diskutado esta trankvila, matura k ~odonaz.akeneca ~o. 1-8) akeno: 1) de asteraco, 2) de

ranunkolo (fruktero), 3) de kastanarbo (kastano),
4) de pulsatile (fruktero kun plumeca daüra
stiluso); 5) duakeno de apiaco; 6) kvarakeno de
lamiaco; 7) fendakeno (plurakeno) de malvaco
(ôirkauita de daüra kaliko; malsupre: fruktero); 8)
fendakeno (kvinakeno) de geranio; 9) kariopso
de tritiko; 10) nukulo de avelo (cirkaüita de
kupulo); 11-12) samaro: 11) samaro de ulmo;
12) dusamaro de acero. C k M.

~ogusta. Tia, ke oni sentas ian guston de ~o:
r^ogusta vino, brando. ~ologo. Specialisto pri
~ologio. ~ologio. ~oscienco, branco de la plant-
anatomio, spéciale pri la strukturo de ~oj k semoj.
^OZO ® Sukero, ketoheksozo, C6Hp06, izomero
de glukozo, troviganta i .a. en dolcaj ~oj k mielo.
~Oporta. Tia, ke gi donas ~ojn: li posedas multe
da tero k tre ~oportaz\ via edzino estas kiel
~oporta vinberbrancox ; energia k ~oporta
laborado1\ ne cia gazeta artikolo estas égalé
~oportaz; la plej grandaj teoriaj laüdoj ne efikas
tiel ~oporte , kiel la rakontoj pri sukcesojz\

~oportado estas hem)7-. ~orica. Donanta grandan
kvanton da ~oj: verda, hela , ~orica oliyarbox ;
estos r^orica jaro7. pseudO'vO Sajn
serwa 1 Ne portanta ~ojn: Saraj estis sen~a k ne
havis infanonx\ la tero estas sen~ax\ sen~igos viaj
olivarbojx\ li ne sen~igu al vi la vinberbrancojnx.
2 Vana : sen~aj provoj7. sen~u!o. Homo sen
infano: ne estos inter vi sen^ulo au sen~ulinox.

asko~o Askujo. bazidi~o 4^ Bazidiujo.
kemo~0. Drupo. mar~oj Y (metafore laü ~o J)
Diversaj mangeblaj maraj moluskoj k krustuloj.
sajn~o 4f* '''O, devenanta el la kunigo de la
karpeloj de unu (simpla sajn~o) aü pluraj ( kunmeta
sajn~o) floroj kun aliaj organoj ( i.a. kaliko, korolo,

4 receptaklo), kiuj konsistigas gravan parton de la ~o;
i ekz. ananaso ( kunmeta Sajn~o), frago, porno

bereca ~o: 1-2) bero. 1) vinbero; 2) orango ! (siniplaj sajn~oj). SIN. pseudo~o. sporo~o 4k
(ekvatora sekcajo). 3-4) drupeca ~o 3) drupo ; Sporujo de la miksomikotoj.
(ôerizo; dekstre: meridiana sekcajo); 4) plurobla
drupo (frambo). a) karno ; b) kerno ; c) kerneto; c) j respublika kalendaro (18a de Aüg.- 16a de Sept.),
semo; d) selo.

~o.

kapsuleca ~o : 1-3) kapsulo dehiskanta per; 1)
féndoj, 2) poroj, 3) operkulo (piksidio) ; 4-5)
follklo: 4) trifoliklo, 5) izola foliklo kun semoj; 6)
guso de pizo (dekstre ; dehiskinta, kun semoj); 7)
dehiskinta silikvo de keiro.

Fruktidor/o J[ Deka monato de la franca

frunt/o 1 V ( frons) Superokula parto de la
j vizago inter la tcmpioj: sulkigi la ~<?/? B; dikaj gutoj
j da svito fluadis de sia
j ~onz (ne tro alien celu ) ; li trafis la Filiston en lian
j ~onx\ kiuj ne bavas sur la ~o la sigelon de DioN.
I 2 Tiu parto de la vizago, rigardata kiel sidejo de la

penso au sento; havi grandan, inteligentan ~on\
froti al si la ~on (servante ideon); frapi al si la ~on
( trovinte ideon ) ; tio estas skribita sur lia
subnieti la ~on ( signe de humiligo ) ; vi estas
obstina, via estas kuprax ; vi bavas ~on de mal-
castistino, vi ne plu volas hontix; malgoja seriozeco
aperis sur lia ~oz. 3 La supro de la antaüa kapo-
parlo de kelkaj bestoj: la ^o de cevalo’, la stulteco
kun taüra ~o (de la fï listroj, homoj kun antaüjugoj
ks). A,a. Rilata al la ~o: vundo. ~OSto V Osto
formant» lu antaüan k supran parton de la kranio.

~oz\ ne iru okuloj super la

âajn/vo ; 1) pomo (sajndrupo) ; a) restajoj de
kaliko k de stiluso; b) karna parto devenanta el la
receptaklo de la flora; c) interna parto, devenanta
ë) la karpelo (vera frukto) k entenanta la semojn
(kernetojn); ô) pedunklo. 2) frago (sajnbero) : a)
akéno; b) karna receptaklo; c) daüraj kaliko k
kromkaliko; ô) pedunklo.

frukto
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frustr/i (tr) 4* Senigi iun je kontentigo de bezono
au tendenco. ^ igo. Stato de individuo, kies ! 26°10,N).
tendenco au bezono ne povis kontentigi: afekcia

Fugo ü /o. Cefurbo de Fugjano ( II 9°18’E,

Fuji-mont/o. Eksvulkana, sankta monto en
Japanio (138°40’E. 35°20’N).

fuk20 4* G. (Fucus el ~acoj) de c. 15-20 sp-oj
'Ny(>, ~a yeago.

frustraci/o 4' Frustrigo, frustiteco, frustateco.
ftaI/o ® ~ilo (en kunmetajoj). ^ato. Salo de ; de maraj brunalgoj, precipe el la marbordoj de la N

~ata acido, C6H 4(COOH)?. ~ilo. Kemia radiko I hemisfero; pluraj sp-oj uzataj kiel sterkajo, i.a. la
C6H4(CO-)?. I vezika ~o ( F. vesiculosus) kun talo plurfoje branc-

ftaleln/o ® (kn ) Substanco, kies molekulo | iganta, plata, rimenforma, integraranda, havanta
konsistas el tri cikloj, en kiu unu estas derivajo de j grandajn, kontraiie duopajn aervezikojn. /^oficoj.
ftalata acido k la du aliaj (generale identaj) benzen- j Klaso (Fucophyceae el feofitoj) de brunalgoj.
derivajoj: fluoresceino ( rezorcinol~o), rodamino
(aminofenol~o), merkurokronw (hidrarga derivajo j plantoj— arbustetoj, tufarbustoj, kelkaj trunkarbustoj
de bromorezorcinol~o) estas kvarciklaj derivajoj de ! k ec arbetoj— kun okulfrape koloraj, epiginaj, kvar-
~o. fenol~0. Plej simpla, tricikla ~o, uzala kiel ! nombraj floroj, kun petaleca kaliko ofte ruga k kun
acid-alkala indikanto k laksiganto.

Fti/o. Antikva urbo, sudokcidente de Tesalio j rnalesta ; c . 100 sp-oj el C k S Ameriko k 5 el
(22°20’E, 38°55’N). j Oceanio, niultaj kultivataj por ornamo.

ftir/o <5 G. ( Pthirus) de insektoj el la ordo de j fuksin/oz ® Anilina rugajo, C2()H2UC1N
anopluroj, parazilaj sur la ingvena regiono de j ful/î (tr) fy Lavi k poste preniegi lanan teksajon
homoj. SIN. publaüso. B& pediko. j inter cilindroj de tiucela masino, por fari gin pli

ftiz/o Y Tuberkulozo, precipe de la pulmoj: | densa k fortika. — ~argilo, ~kardo.^isto. Labor
galopanta ~o. ~lllo. Homo trafita de ~o. j isto pri ~ado : li estas kiel la fajro de la fandistoi
~ologo. Specialisto pri ~ologio. ~ologio. Studo | kiel la sapo de la ~istojx.
pri ~o k gia kuracado. j fulard/oz 1 Malpeza silka aft ansilka teksajopor

fu! interj., 1 uzala por esprimi detenatan ridon: | vestoj, kravatoj ks. 2 Silka au artsilka koltuko.
iafoje cambristino enmontrigas tia. .. ~! ~ ! ~!z. j fuleren/o ® Sfera karbona' molekulo, C^,
2 = uf ! i trovita en fulgo: k ties analogoj havas novaf

Fuegi/o. Insularo, sude de S-Ameriko, apartigita | promesplenajn kemiajn, biokemiajn , k elektronikajn
ecojn. B$* nanotuho. j

fulg/o 1 Nigra densa substanco, devenanta è
nekomplete forbrulinta karbono: kamentubo plem
de ~o. — ~opordeto. 2 Restajo el la forbrulintaj
gasoj, kiu lasigas en la cilindroj de eksplodmotora
~i ( ntr) Produkti ~on: la petrollampo ~as\ ~anin
flamo. ~ero. Ero de ~o, kiu. en multfabrikaj urboj,
defalas de la fumnuboj. ~okolora. Nigra kiel Mr
serwigi 1 Forskrapi la ~on de kamentubo. 2

Fugjan/o. Provinco en la SE parte de Cinio Forigi la ~on de motorcilindro.
(118°E, 26°N). fulgor/o b G. ( Fulgora) de insektoj el la ordoi

fug8i ( ntr ) Forkuri por savi sin de reala au j hemipteroj kun lamposimila kapo, sed ne lumantt
imagata dangero: ~i de dangero, antaü malamiko , | ^omorfoj. Subordo (Fidgorornorpha ) de insektfl
for de brulego: ~i el urbo, el malliberejo, enfremd- el la ordo de hemipteroj, kun 4 membranecaj fli#
landon. tra la kamparo ; akcepti la ~intojn en sia iloj, ampleksanta i.a. lag-on ~o.

fuligul/o b Sp. ( Aythya fuligula ) de birdoeljl
ordo de anseroformaj, parenca al anaso sed ka
pluma tufo ce la nuko. SIN. tufanaso.

fulik/o b G. (Fulica ) de birdoj el la ordo degtf

fuksi/o Hk G. ( Fuchsia el onagracoj) de falfoliaj

! korolo ofte alikolora ( viola au blanka ) aü ec

3*

disde la kontinento per la Mageiana Markolo (69°U,
54°S): r^anoj. SIN. Fajrolando.

fuel/O O Solida, likva au gasa substanco el kiu,
per kemia au Fizika reakcio, energio estas liberig-
ebla: karbo. benzino, petrolo, mazuto, tergaso k
uranio estas ~oj. brulafo.

fug/oz Kontrapunkta verko, en kiu temo,
prezentita de unu voco, estas ripetata de aliaj vocoj
en difinita rnaniero: duvoca ~o.

hejmo. eskapi , rifugi. ~0. Ago de iu, kiu ~as: |
Cezaro rigardis la ~on de la Gaiilaj rajdistoj. ^igi. |
Kauzi , ke iu ~as: la pesto ~igis la popolon. j
trans~intO. Homo, kiu forlasis sian partion por
transiri en alian. dizerti , renegato. kolizi^into. ! formaj, fam. de raledoj, nigraj, kun blanka makd!
Tiu aûtokondukanto, kiu , koliziinte kun io au iu, j sur la frunto k kun hafttloboj je la flankodeli
~as por eviti la sekvojn. | piedfingroj. 0®“ galinolo.

fulm/o 1 Atmosfera fenomeno, konsistaif
el elektra malsargo inter nuboj, au inter nuboki
tero, k karakterizata de brila fajra streko rapidff
pasanta tra la cielo: ne rigardu en la ~on, êarS
vido blindigus vinz\ ~oj malproksimaj ekbrilisty
poligono (fagopiro) estis brulkolorita de la"A
altan arbon batas la ~oz\ trafita de la ekbfi

; de ~6> z;
| ~ohrilo , ~ogardilo , ~osuci!o . 2 Tiu $2fl|
| fenomeno, rigardata kiel kolerarmiloj de la dkÿi
i de Dio: la Titanoj falis sub la ~oj de Zeüso'J|

«

.

ftiro.
(sentondra ~ado). —somera

fuksio: a ) tigo; b) folio ; c) floro.

CG. i
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fetis ~on k konfuzis ilinx ; (f) la ~oj de la Eklezio i tubo en la buson, substancon kiu donas agrablan
(ekskomuniko) ; liaj okuloj fetis ~ojnB. — ! toksigon : tabakon 2, opionB, marihuanon ;
~osagoj. 3 Tiu fenomeno, kiel simbolo de ega j (analoge) cigaron2, pipon2; ~i pipon bruna;
rapideco: la vorto flugas tra la landoj kun la pipon de opioB ; (abs) oni postulas, ke mi nepre cesu
rapideco de ~o2; ci tiuj pensoj kvazati garbo da ~i2. ~adOz 1 Ago de io, kio ~as: la ~ado de la~oj trakuris la kapon de M . z; tie! oni travidas per
unu sola ek~o de la penso la ncmezureblan vojon2;~ofermilo ( — zipo ) ; ~ostriko ; k ~orapide gi
malaperis k ~orapide gi reaperisz. ~a 1 Riiata al
~o: ~a malsargo. 2 Rapida kiel ~o: ~a milito.
(ntr) (pp ~o) Brili: la monto Sinaj ~as k flamasx ;
aspektis kvazau la tuta mondo staris en flamoj, del
forte ~is2; (f) r^as iancoj7, sparko. âdo. Serio
da ^oj: sentondra ~ado (kiam ties tondroj ne estas
aüdeblaj, pro la malproksimo) ; ~adis sencese k
tondroj bruadis2. ~eti. Vigli per sinsekvaj briletoj:
en la pupiloj ~etadis briloj2; sur siaj lipoj sencese
tremadis ~etanta ridcto2. csr flagri. ek~i. Abrupte
~i. magnezi^o. Tre viva brilo, ricevata per
ekbruligo de magnezia pulvoro, k pasintece uzata en
fotado.

fuimar/o U G. (Fulmarus) de birdoj el la ordo de
procelariformaj, similaj al malgranda mevo sed kun
kurba supra duonbeko k tubforma nazo; vivas en la
N Atlantiko.

kamentuboj signis la vekigon de la urbo. 2 Ago de
iu, kiu os/as: pro la ekscitanta preparo de la kongreso
mi devis denove komenci fa ~adon2. âjOz 1 ~o,
demetiginta sur ia suifaco: la plafontraboj, kovritaj
de nigra ~afo. 2 Y Viando au fiso, konservita per
longa elmetado al ~o. ~aji (tr) Y Elmetadi al ~o,
por fari konservebla : ~afita sinko 2, haringo.
~ajadoz. Elmetado de viando au fiso al ~o, cele al
konservo. ^afejo, Ejo, kie oni ~ajas viandon aft
fisojn. ^vantOz. Homo, kiu ~as: kupeo por ~antoj;
impresoj de ~anto de /’ opioB. ~ejO. Aparta salono
por ~antoj: en ^ejo de /’ opioB; la ~ejo de leatro.~igi. Komenci ~i I : li ektusas la rnontojn k Hi
~igasx ; la monto Sinaj tuta ~i$is kaüze de tio, ke la
Eternulo malsupreniris sur gin en fajrox. ~ilox.
Incensilo. /vizi. Blovi ~on sur plantojn, por mortigi
insektojn ktp. /vujo. Speco de vazo, kie oni bruligas
parfumojn. ^umi. ~aji. /vumo. ~a]ado. ^kolora.
Grizeta kiel ~o: la kameno kun la ~kolorigita
profundo 2 , /vplena^, Plena de troa ~o: <̂ plena
drinkejo. el^i ( tr) Gisfine ~i 4 : mi volus e/~/
pipon 2. ne~anto. Persono, kiu ne praktikas la
~adon: kupeo por ner^antoj. serwa (pp pulvo)
Lasanta nenian ~on post la eksplodo. cerwanto.
Persono, kiu ~adas cigaredojn sencese, ekbruiigante
unu ce la stumpo de la alia, odor^o. Incenso: nur
puran koron, pregon, odor^on al dioj si oferas2.

fumar/o ® Mil de fumario (en substancnomoj).

fuimin/i (ntr) Eksplodi kun fulmado k
knalado. ~ado Procezo en cilindro de eksplod-
masino. ^ata acido ® HCNO: hidrarga ~ato
servos en eksplodiloj.

fum/o 1 Gasa produkto, miksajo de graso, akva
vaporo k subtilaj solidaj substancoj (cindro, fulgo
ks), grizeta aü nigreta, pli au malpli densa, leviganta
el brulanta korpo: ne ekzistas ~o sen fajro2; tie iras

per densaj nuboj2; la sipoj estis envolvitaj en <̂ atO. Salo de ~ata acido, /ran.y - HOOCCH=
de pulvo2; kiu estas si, kiu venus el la dezerto, CHCOOH; trans-butendiato. IGF maleata acido.

kiel kolono de ~o? x; el la puto levigadis kiel
el granda fornoN ; kiel la vinagro por la dentoj k

la ~o por la okuloj ( . . . ] x ; ~o de vulkano, de
incendia2. 2 Tiu sama produkto el kelkaj substancoj,
donanta sensoplacan odoron: k /’ odoro ofera en
suriris cielon; el incensujoj finis malpezaj rubandoj
de la de la. incenso, kun la pregoj de la
sanktuloj, levigis antaü DioN ; ire plaças a! mi la
blueta ~o de 1’ cigaroz; vanna ~o (de tabako) estas
por mi malutila2. 3 3 Tiu sama produkto, uzata kiel
simbolo de ardanta kolero: cl giaj (de Levjatano) j medikamentaj fumoj au vaporoj, ordinare en fermita
nazotruoj éliras ~o, kiel el bolanta kaJdronox ; Dio | spaco.
koleris, levigis ~o el lia nazo k fajro el lia busox. 4
(f) Tiu sama produkto, rigardata kiel simbolo de io
momente foriganta: la cielo disneniigos kiel
pasis kiel ~o miaj tagojx; nutri sin el la ~o de la

fumari/o 4? G. ( Fumaria el ^acoj) de herboj
plejparte unujaraj, kun glataj, 1 -4-oble plume
dividaj folioj, kun spikformaj grapoloj el multaj,
blankaj, rozaj au rugaj floroj k kun globaj akenecaj
fruktoj unusemaj; precipe Mediteranea g. de c. 50
sp-oj el Europe, N k E Afriko k SU k C Azio.

fumarol/o 0 Gasoj pli-malpli varmaj, relative
régulé k kvieîe eligantaj tra ter-fendoj au -kavoj en
aktive vulkana regiono. csr gejsero, solfataro.

fumigaci/o Terapicela produktado de

Funafuti/o. Cel'urbo de Tuvalo (179° 13’ E,
8°31’S).

fund/o 1 Plej profunda, malalta surfaco de ia
natura au homfosita kavo: fa de valo , de la

gloro. /va 1 Konsistanta el ~o: vaporo; la spir maro2; fali sur la ~on de la lago2 ; lageto. kies ~o
de 1’ titanoj per ~aj nubetoj al li levigis2; (0 ~aj konsistis el plej bela sablo2 ; la ~o rivera2; trovi,
pensoj. 2 Plena de ~o: bierejo; ~e bruli. /vj 1 I tusi la ~on (plongante); iri al la ~o7 ( pp dronanta
(ntr) Ellasi ~on: ^as brulanta pajlo, malseka ligno, sipo); la ~o de truo2, foso, puto; detruita gis la ~o
ciuj kamentubo; ~is k odoris2; ~as petrollampo de V fundamento2. igrundo. 2 Malsupra surfaco
(malbone algustigita), kameno ( kun nesufica de artefarita objekto: renversi ion la ~on supren2; li
aertiro); (f) ® ~anta nitrata acido, klorida acido. esploris iom la ~on de la glaso2 (estas ebrieta); la
2 (ntr) Ellasi sensoplacan odoron : /’ oferoj ~is sur ebriigantan kalikon vi eltrinkis gis la ~ox ; ~o de
ciuj altaroj k la Dioj satigis ; ~antaj incensujoj2. barelo; de torto; la monujo baltkni montris al li
3 (ntr) Ellasi minacan ~on: kial , ho Dio, ~as via j sian nudan ~on7 ; skatolo kun duobla ~o ( ia unua
kolero kontraü ili? x. 4 ( tr) Ardigi , enspirante tra j nur sajna, sub kiun oni povas ion kasi ) ; de
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cilindro (sub cirkla vando de motoreilindro). 3 Parto j verkitaj en blinda k ne~ita persona entuziasmo1.
plej malproksima de la eniro, plej malantaüa: de j ^ado. Ago de ~anto: ~ado de pontkolono estas
cambraB, de koridoro, de sranko: li priskribis la j farebla per mergokesto (kasono), per movebla
iliferon kiel nialbonodoran kavernon. kie trovigas j kasono. per stonigo. per glaciigo, surfoste. ^ajol
nenia ~o , sed kie oni dam pli k pli profunden j f'A Unukolora k unuforma teksajo, sur kies suprajo
enigas7: sidi en la de kaleso, de auto: ~o de i oni brodas ornamajojn: jupo, salo kun blua ~ajo.
sako. de posa, de capelo , de pantahneto\ esplori la ! «.«* kanvaso, fono. 2 = varpo. ~eco. Karaktero ~a
~on de la gorgo. es* fono. 4 (f) Plej intima, kasita ; de io. ^ismo. Reveno al supozata ~o de ideologio,
parto; en la de sia koro li malamas sin: vidi la ; religio ks, por interpreti ties instruojn lauvortek
~on de /' koroj ; sur la ^o de la brusto7-. os? abismo. | realigi ties preskribojn en la nuno, ec se la generate
5 (f) La plej alta grado de malboneco: ta ~o de /' j evoluo kontraüas ilin. ^/isto 1 Adepto de ~ismo. 2
mizeroB. de la diboco. de la malespero. 1 j E-isto. kiu severe obeas k defendas la (F)~on.
Estanta en la ~o: ~a akvo. slimo, feco. fiso. 2 (0 ! serwa. Ne havanta ~on : 1 sen~a ligna dometo, 2
Penetranta gis la ~o de la afero: ~aj scioj : ; ( f ) sen~a propono7\ motivo7 : gloramo havas
klarigo7. ess* kerna. -̂e 1 Ce la ~o: de la maw. ! esencon fiel aeran k sen~an, ke gi estas nur ombre
2 (0 Plcne, plendetale: ^e scipovi lingvon. ^ajO 1 ; de ombro7: savi mian posteularon kontraü religio
Peeo servanta kiel ~o; la ~ajo de botdo: alkudri j scn^eco7.
novan ~ajon al pantalono. 2 - sur~ajo. al~i§i. fri | funebr/o 1 Malgoja sento pro ies mono, pro
al la ~o de la akvo; la rompita sipo al~igis. osr j malfelicego: fundlia , nacia la triumfo entia
precipi.ligi. en~igi. Bkgrundi. gls~e 1 Gis la ~o: ] tagofarigis por la tuta popolox (pro la mortode
Hi trinkos , trinkos gis^ex. 2 ~e 2 : esplori gis~e j Absalom ) ; ~on estas tre facile ludiz. 2 Eksteraj :
aferon. serwa. Ne havanta ^on (pi ) ; al kavo j signoj de la ~o: si portas ~on pro la edzoz; sinjort
sen~a slopado ne lid pas7: la sen~a barelo de /' i en ~o k en vestajo de rajdo7 ; la ~o dauras um \
Danaidinoj. serwajo. Abismo. sur^ajo 1 Slimo j jaronB: kiam pasis la ~o f ...Jx- 1 Malgojegaj
el solidaj materioj, kiuj amasigas sur la ~o de j pro ies morto: akceptu mian ~an saluton!7 ; mj
fluajoj. feco. précipita, rekremento, sedimento. 2 i ricevis de la familio de Tr. la ~an sciigon7:
( f ) Plej malbona , plej malestiminda parto : la j mienoli : la vido de 1’ vizago7: la ~a landoz {<k
snr~afo de la logantaro7. res' feco. sur^igi. Dcmeti | la mortintoj). 2 Rilata al la —aj eksterajoj: vests
sin sur la ~on ( pp ekz. submarsipo). artisok^o Vd j de vidvino7 : la procesioz, veturilo7, iroz,
artisoko. gorg~o Vd gorgo. kluzewo Vd kluzo. j força7: mensogas. kid ~a parolo7 (parolado super
okul /^o. ~o de la okulo, observata per oftalmo- j ies tombo); de I’ fcsl’ ~a restis multaj mangojz; M
skopo. plat~a, rond^a. Havanta platan (flakono), | vestita virinoz; irante ~e post la c.erk ’ demis
rondan (balono) ~on. val/v'O. Talvego. I patro7. 1 Interne senti ~on: ciuj birdoj ~ii;

fundament/o 1 Masonajo, starigita en la tero ! kiam Hi lion andis7: la perditan felicon: al à
por servi kiel bazo al konstruo; mefi hi ~on, ~ojii7 j kor’ konvenus nun ~i7. priplori. 2 Ekstere
de dorno ; cnokvaj ~oj : jen mi por ~o kusigas • monlri ^on: la mono de tin, pri kiu ni mm ciuj ~as \
stonon en Cionx: mi detruos la mitron tid , ke mid- j z; sajnigu vin ~anta k estu kiel virino, kiu jam à!
igos gia ~6> x ; arangi por la dorno ~on d stonoj | longe ~as pro mor(intox. ~ajoj. ceremonkl
cirkauhaki(ajx : (analoge, W ) la ~oj de la cielo j ^istino A Virino, kiun oni dungis, por ke siefj
ekmovigisx: eksance/igis ciuj ~oj de la terox: nud- j montra grandan malgojon ce ~a ceremonio.
[ gis la rsjpj de la universox. 2 (f) Esenca elemento, j Persono. kiu ~as: la atendo de la ~ulojpereas . :

sur kiu apogigas la cetero: ni iru aI perfektigo. met- ; funel/o 1 llo, kies supra parto estas konusfon®

ante ~on de pentoH : la ~oj de stato; kongresoj de j k kiu iinigas malsupre per rekta tubo. uzata porveiâ'
la ruslanduj popoloj pavas okazi nur sur \ iikvon en botelon, vazon ks: apartiga (kiessupfl
neutrala7 : obeo aI la lego estas la de cia civil::- | parto estas fermebla ujo k malsupre portas kranon);:

ira socio: tradicio k interkonsento estas la ~oj dc j pleniga (kun mallonga tubo); ~huso: ( tjenprafi
ciu lingvo. {F)~o. Kolekto de la ( F)~a Gramatiko, ] inn en ~onz. 2 lorn samforma ilo por gvidi &j
de la Ekzercaro k de la Universala Vortaro, sankeiita j sonojn, en mikrofono, en fonografo. 3 Konusfonffi
de la Bulonja Kongreso kiel ~o de la lingvo E.: la ! truo estigita en la tero: eksploda (pro eksplododé
sola celo. kiun la havas , estas nur gardi la i obuso au mino); © karsta ~o. (tr) Versi tra MT
lingvon kontraü anarhio7 : la neluseb/cco de la j ~forma. Havanta proks. la formon de ~o.

. 1 Apartenanta al ^o / : ~a tranceo. bolto. ; fung/o Ano de ~oj. ^oj Regno { Fu4
el eükariotoj) de heterotrofaj, senklorofilaj, talohÉ

zr^-O
plako: (f) mi espéras , ke la kunvenintoj povos meti
kelkajn ~ajn stonojn7. 2 Konsistiganta la esencan | aj vegetajoj, kun kitina celmuro, saprofitaj, paraz^bazon: ~a industrio; ~a artikolo de la konstitucio: j au simbiozaj, iuj vermetkaptaj. plejparte reprod#
la ~aj rajloj de la homo: ciu regnano devas obei j igantaj per sporoj: campinjono, rust~oj, meldso,
ciarn nur ~ajn legojn de sia lando7 : ciu sango en j simo estas ~oj: taloj de ~oj estas ire diversforttiBj

simbiozanta kun algo: (f ) la ~o è
Kreslonuttio7. 3 Apartenanta al la (E)~o: ( F )~a j atombombo . trw likenoj , plantoj , kromhty
vorto. 4 = fund» 2 : tion oni devas esplori7. oomikotoj, protozoa]. miksomikotoj. malsuperaj
(tr) 1 Meti la ~on de: firme ~ita domhloko. 2 ( f) j ^oj. A l i a j ~oj ol bazidi- k asko-mikotoj, ii
Firme ba /. i : ~i metodon sur la sperto; artikolo] ; zigomikotoj. mitozosporaj ^oj. Grupego de

verko ~a ne pavas esti tolerataz; ( F )~a ! likeno estas
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amanito, boleto, campinjono. orango^o. Cezara
amanito. orelA/O. Aürikulario. piknidi^oj. Grupo
de neperfektaj ~oj, fonnantaj piknidiojn. pint^oj.
Nenatura grupo de bazidi^oj, kies bazidiujo portas
pintajn alpendajojn himenikovritajn. hidno.
polvo~oj. ~oj el likoperdacoj (precipe bovisteo k
likoperdo), kies ferma bazidiujo maturstadie per
poro apekse ellasas brunan polvecan sporaron.
porcwoj. Grupo de bazidi^oj kun au sen stipo,
kun capelo malsupraflanke multapora, sed sen
apartigebla tavolo de tuboj. SIN. poliporo 2. us-

(sistematike nenatura) nur nesekse reproduktigantaj
(per mitozo, precipe per mitozaj sporoj); c. 15 000
sp-oj el 2 600 g-oj: la mitozosporaj ~oj estas
neperfektaj stadiformoj de askomikotoj k bazidio-
mikotoj . SIN. neperfektaj ~oj. — konidio.
neperfektaj A-oj. { Fungi imperfecti ) Mitozosporaj
~oj. Sliperaj A»oj. Grupego de ~oj, ampleksanta
asko- k bazidi -mikotojn. ^a. Rilata al ~oj: ~a
toksigo. ~aJO. Cia elkreskajo kun aspekto de ~o.
A/ejo. Loko, kie oni kreskigas ~ojn. Arjcido.
~omortiga substanco: ~icida efiko. ~ologo.
Specialisto pri ~ologio. SIN. mikologo. ^ologio. tubo~o, lamenta, rustOA^oj. Uredaloj. smutA*o.
Scienco pri la ~oj. SIN. mikologio. 'vozo ^Parazita afekcio, kaüzata de ~oj. SIN. mikozo.
asko~oj. Askomikotoj. bazidi~oj. Bazidi(o)-
mikotoj. buterA/O. Sp. flava boleto. capel~o. ~o
kun pli-malpli capelforma bazidiujo portata au ne
de stipo. es* ornbrel~o. ergot^o Vd crgoto.
fajro~o = tindro^o. favOA/O Vd favo. gistA/O Vd j trem^o. Tremelo. tubOA^oj. Grupo de ombrel~oj,
gisto. hepatA/O. Fistulino. koral^o. Klavario.
laktOA/O. Laktario: karotsuka lakto~o, sangosuka
lakto^o. lamen^o. Bazidi^o kun capelo
lamenohava, ekz, agariko, amanito, laktario, rusulo.

tubor^oj, poro~oj. larmcwo. Sp. lanna serpulo.
muko^oj. Miksomikotoj. muskardin^o.
Neperfekta ~o (el sp. de Metarhizium au dc
Paecilomyces ) , estiganta ~on. mus~o. Musa j tuberkulozaj au kanceraj, kiuj produktigas surface
amanito. ombrelA/ O. Bazidi~o kun bazidiujo | de vundo, de mukozo au en natura kavajo.
ombrelforma, konsistanta el capelo k stipo, ekz. funiki/o 1 ^ Tigeto, kiu kunligas ovolon au

semojn al la placento. 2 V { funiculus ) Nomo de
kelkaj snurformaj eiementoj, cefe: mjelaj A*oj.
Blanka nerva substanco, konsistanta el nervofibraj
faskoj, etendigantaj laülonge de la rnjelo. umbilika

| A»O. Organo interliganta la feton al la placento. SIN.
umbilika snuro. sperma ~o. Pediklo, fine de kiu
pendas la lestikoj k la epididimo, k kiu konsistas el
la spermodukto, arterioj, nevvoj k.a..

funikular/o 4^ Transportsistcmo sur tre dekliva
! tereno, funkcianla iaü relo/rado-principo, ce kiu
I speciaiaj vagonoj estas trenataj helpe de kablo per

loke fiksa movilo. telfeto.
funk/o } Speco de tre ritma, sinkopa muziko.
funkcPo 1 (de iu ) Aparta fako, ofico, organizita

por plenumi difinitan servon; kampo de agado, en
j kiu oni plenumas difinitan servon: la publikaj ~oj\
| la ~o de administrante» . redaktoro ; la kasisto

j rezignis sian ~on. 2 (de it)) Aparta servo de organo.
; masino kc, konforma al gia destino: la ~o dc la

stomako estas digesti; E. bonege plenumadis jam en
fungo. 1-2) asko~o. 1 ) pezizo: a ) deflanka j la praktiko ciujn ~ojn. kiujn ni povas postuli de
vidajo ; b) vertikala la üdiametra sekcajo. 2) I lingvo internaciaf \ A la diversaj ~oj de vorto en la
pedunkla asko~o ( Macroscyphus) : vertikala lad- i frazo (subjekto, predikato, komplemento). 3 A
diametra sekcajo. Ma. 3-7) bazidi~o. Diversaj j Matematika rilato inter du aroj A k B tia, ke ciu a en
bazidi~oj: 3) kantarelo ( malsupra flanko de
capelo kun ripoj) ; 4) hidno (kun pintaj alpend-
ajoj) ; 5) trikolomo (kun lamenoj) ; 6) boleto (kun
tuboj) ; 7) likoperdo (tute ferma bazidiujo) . GB.

pmbrel'vo. 8) DisvolviQo de ombreUo de la g .

amanito. a) ekstera vualo ; b) interna vualo ; c )
stipo; Ô) stipingo ; d ) ringo; e) capelo ; f ) lamenoj;
g) skvamo. GM. tindro~o. 9) bazidiujoj de
tindro~o. MAUBLANC.

Ustilagalo. sporsakA/o = askomikoto, asko~o.
tindrOA/O (kn) Sp. de poliporo vs kun hufoforma
bazidiujo, kies karno iam estis utiligata kiel sang-
adohaltiga rimedo k, trempita en salpetra acido, por
ekbruligo: vera tindro~o ( Fomes fomentarius )\
sajna tindro~o {Ochroporus igniarius ). —* tindro.

kies capelo malsupraflanke portas tubaron facile
apartigeblan de la capelkarno. SIN. boletoj vs. $&
poror^oj, lamerr^o.

fungus/o If Nomo de tumoroj, kiuj aspektas kie!
fungoj au spongoj: la A / oj elkreskas precipe ce
vundoj. A»a. Havanta la naturon de ~o: tumoro.~ajo. Nomo de vegetantaj tumorajoj, ofte

la argumentaro A apartenas al precize unu paro
(a. b ) de la rilato: kun (au: de ) tri variahloj (kies
argumentaro konsistas el triopo 2 ) ; analitika.
harmonia M;. RIM. La termino estas samsignifa kun
bildigo; tiu ci estas uzata, kiam oni volas emfazi la
geometriajn au algebrajn ecojn de la ~o. 4 ë En
komputila programo, proceduro, kiu liveras
rczulton: liverajo de ~o\ en ~ema programaclo oni
é v i t a s atribuadon k uzus purajn ~ojn , sen
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kromefikoj. 5 ® a) Karakteriza eco de substanco,

kaüzata de la ceesto de specifa atomo, de grupo de
atomoj (ekz. aminogrupo) au de la arango de atomoj
(ekz. duobla ligo inter karbonoj). b) Tiu atomo,
grupo. au arango, kiu kauzas tian econ: ~a grupo.
analitika Vd analitika. apoga ~o A ( pp aro
en vektora spaco) La ~o. kiu al ciu lineara ~o
asocias ties supremon sur la aro. arkea ~0 A ~o
tia, ke ciuj giaj subnivelaj aroj estas subkompaktaj.
harmonia A Vd harmonia. indika ~o (pp
aro) A La ~o, kiu valoras 0 en la aro k +<*> ekster gi.
karakteriza ~o (pp aro) A La ~o, kiu alprenas la
valoron 1 en la aro k 0 ekster gi. koretacia
( pp du fizikaj grandoj au kvantumaj operatoroj de-
pendantaj de loko k tempo) La ekspekto de ilia
produto je termodinamika ensemblo. mem-
koreiacia ~o La korelacia ~o de fizika grando
kun si mem: la memkorelacia de la rapido de
molekulo en likvo karakterizas la dinamikon dc tiu
likvo. regresa Vd regresi. régula ~o Vd
régula 2b. ekskluziva AÜ-~0. Bulea ~o, kies
rezulto estas 1 , se nepara nombro de la argumentoj
estas 1. SIN. disauo. — kombinilo. KAJ-^O J3 Bulea
~o. kies rezulto estas 1 , se ciu el la argumentoj estas
1 . ffS’ konjunkeio. kombinilo. NE-~0 S Bulea
~o de unu argumento, kies rezulto estas 1 , se la
argumentoj estas 0. fc<r negacio. — kombinilo. NE-
KAJ-^Q g Bulea ~o, kies rezulto estas 1, se iu el la
argumentoj estas 0. — kombinilo. (inkluziva) A Ü-g Bulea ~-o, kies rezulto estas 1 , se iu el la
argumentoj estas 1. SIN. kajaüo. KST disjunkeio. —kombinilo. ekskluzlva NE-AU—O g Bulea ^o,

kies rezulto estas 1 , se para nombro de la
argumentoj estas 1 . SIN. ne-disauo. irsr ekvivalcnto.— kombinilo. (inkluziva) NE-Aü-^O g Bulea ~o,
kies rezulto estas 1, se ciu el la argumentoj estas 0.
SIN. ne-kajauo. —+ kombinilo. (ntr) 1 (iu ) Agi
plenumante oficon , difinitan daü ran komisiitan
servon: ~/ kiel urbestro, sekretario. agento. 2 (io)
Plenum! la propran difinitan taskon, pp organo,
masino k generale cia ilo au organizo: la koro, la
kruroj, la masino nercgule ~as\ la seruro ne plu
~as: la entrepreno, fahriko, societo, estraro, kitrso,
kunveno ~as ankorair, la teatroj ne ~os hodiaii .~a. Riiala a I la ~o: ~c/ malordigo\ (K) la ~aj
grupoj de molekulo. A-' '^e de tempera!uro (au :

; temperaturon ). ~adO. Ago de tiu au tio, kiu
! konstante ~as; agado celanta plenum! difinitan

servon: la ~ado de barlago; la ~ado de la kurso
cesas dum somero; la banko cesigis sian ~adoiv, la
diverslingveco tre gênas la ~adon de internaciaj
kougresoj; la komisiono postulas la mal^adon de
ciuj annilfabrikoj. ~igi. Ebligi ~adon. 'vUlO.
Homo, komisiita plenumi daüran difinitan oficon:
statu ait privata ~ulo: ~ulo de E.-grupo. ek*4.
Komenci ~i (pp motoro ks). ek~igi. Fari, ke io
( motoro, auto ktp) komencu ~i. hiper /vo A
Generaligita ~o de certa speco, pli generala ol
distribucio: fa teorio pri hiper~oj kun unu variablo
estas ege intuicia. mis -̂i. Malbone, nenormale M:
mis~ado de organo. hak^O. Vd Iraki. ondO^oD
~o de loko(j) k tempo reprezentanta kvantumstaton.
Stupcwo A Lineara kombinajo de karakterizaj ~oj.

funkcial/a A (pp ekvacio) Enhavanta funkeion
kiel nekonaton: «~aj ekvacioj» (titolo de japana
revuo).

funkcional/o A Funkcio, kies argumentoj estas
funkeioj.

funt/o 1 Pasinteca mezurunuo de pezo, divers-
valora lau la landoj: angla (0,453 kg); rusa
( 0,410 kg); gennana , franca ~o (0,5 kg). 2 Z =
pundo. cent~o. Cent ~oj.

fuort/o Fortikigita konstruajo, ekipita per
fortaj defendiloj k destinita malhelpi aliron au ban
pasejon: unit fortreso estis generale sirmita pet
zono da ~oj. ~etQ. Malgranda ~o.

fur/o b Albina, malsovaga putoro { Mustek
putorius f. furo) , uzata precipe por casi kuniklojn.
SIN. casputoro. cr putoro.

furag/o 1 Herbajo fresa au sekigita,
servanta por nutri brutojn. 2 (vs) Ciaspeca nutrajo
por dombestoj, korlbirdoj ks. —4 ~ocaro. ~i (ntr)
Kolekti ~on k transport hejmen (au, se milite, en la
tendaron).

fural/o (K) 2- l'uranaldehido , C4H ,O( CH0),
substanco, estiganta ce malkombino de brano per
mal f ortaj acidoj, tre uzata en la kemia industrio kiel
krudmaterialo (malnova nomo : furfuralo ).

furan/o (K) Heterocikla nesaturita substanco,
C4H40, kies ciklo konsistas ei 4 atomoj da karbono
k unu da oksigeno: 2-^aldehido (= furalo); ~oida
ozo (= ~ozo ) , gluko^ozo (Vd ozo ). rcsr pirano.
benzo~o. Monomero cn benzo^-indenaj plastoj.

furgon/o. Sargveturilo senmotora: servistoj gin
sovis en ~on(’ .

furi1o 1 O Diino de vengo ( latina komuna nomo
de Erinioj): vi . ~oj , alproksimigu per fermite
rondo / z; simile al fajrohara ~oz. Eümenidoj. 2
Furioza virino: ni konsumigas, ni ofte farigas*oj
kaîtze de nia dezirego de amoL\ (f) gis venos la lasU
cl la anaro da ~oj> la malespero!7-.3G = furiozo.

furier/o Suboficiro, kiu zorgas pri la logigok
provizado de marsanta trupo.

Furier/o. Franca matematikisto ( J . Fouriet,
1768-1830): A ( f ) ~a analizo, serio, transform.

Furier/o. Franca filozofo k ekonomikisto (C.
Fourier , 1772-1837), kiu elpensis socialisms
sistemon, bazitan sur komunumoj de laboristoj.

!

:

i

y

b7
«s

Xafi a7a i a2 «3 a4

Funkcio de reela variablo kun reelaj valoroj
b\ maksimumo
b2 loka minimurno
b3 loka maksimumo

ai maksimumejo
a2 loka minimumejo
«3 loka maksimumejo
a4 , or, nulejoj
as minimumejo
ai , a2 , a.-}, «s, a7 kritaj

punktoj

65 minimurno
b\ ,b2 > b:i ,bh ,b7 kritaj

valoroj

funkcio 3.
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furioz/a 1 (iu ) Tiel kolera, ke la prudento
kvazaü perdigas: mi estas tute ~a, ke mi staras kiel
malpravulo, dam mi estas pravaz; (analoge)
hundo, taüro. 2 (io) Aganta, efikanta kun senbrida
perforto: vento, stormo; la virkapro Jetis sin sur
gin kun forto x ; kia senhonteco! z ;
mordado estas en mi internez; du kaiesoj kun
rapideco pretergalopisz. ~e. En ~a maniero:
Amalio kaptas Iin ~e ce la brakoz; tin sola en la
nokto atakas la dormantojn7- ; tin juna homo
estas ~e enamiginta en vinz. *vi (ntr) Agi ~e: 1 ha,
mi ~as el mia tufa koro! z ; Hi ~as ( predike)
kontraü monavidecoz ; H diable ~us, se io simila
venus al liaj orelojz ; ne lasu , ke mia sola frato ~u i
en la mallumo de la frenezeco! x\ 2 la ponardo, kiu
tiom en la Tantala doin' jam ~/.vz; ~as la pestoz, la j teanioj penas enjeti rondan pilkon en 1

hatalo, la stormo; ~as la ja/uzo de la edzox. ~0. ; golejon, sen uzi la manojn. SIN. piedpilko.
Preskaü freneza, ne haitigebla kolero: mi krevas de j futur/o 1 A Tenso, uzata, kiam oni esprimigas
~0 Z; ciu ekdeziro ce Hi tuj farigis ~o sovaga k I pli frue, ol la aludata procezo. csr -os. 2 La estont-
senlima7-; forkuru, gis kvietigos la de via fratox. | ajo.^ismo c?o Arlmovado (Europo, 20a jc), kiu

Eksenti ~on. l̂ l l o. Homo ~a. — berserko. predikis abruptan rompadon de la tradicio k fortan
furnitur/o Kudraj akcesorajoj por vesto, robo,

capelo ks.
furor3o. Momenta, cien disvastiganta modo,

favoro, sukceso. (ntr) Esti en ega favoro; ire
pasie disvastigi: danco, aktoro, kiu ~as. ~u!o. La
monduma heroo de la tago, de la sezono.

furunk/o Dolora hauta inflamo centrita sur

laborajo, tasko, kopio. ^ado 1 Agado de
~anto. 2 -Cr Nerespondeca k nedaürigebla utiligo k
konsumado de resursoj k mediservoj. ~a}o. Io
~ila: tin traduko estas simpla ~afo. ^isto, ^ulo.
Persono, kiu ~as: mi estus ja mizera ~isto, se mi ne
povus ec tion atingiz; mi estis ~istinoz. RIM. fus
estas uzata pref-e: ~kuiri , ~palpi , ~pentri, ~verki,

bindo, ~tajloro.^mis.̂
Fusun/o. Granda Cinia urbo ( 123° 55’ E,

41°57’N).
fut/o. Mezurunuo de longo, diversvalora lau la

landoj: bavara ~o (0,292 m); franca (0,324 m);
prusa (0,314 m); angla au rusa ~o (0,304 m).

RIM. Nur la angla estas ankoraü uzata. ns* cola, lineo.
futbai/o Sporto, en kiu . du dekunuhomaj

kontraôan

/V/

prezentadon de sensaeoj: ~isma manifesto, pentr -
afo. «S' abstrakta, superrealismo. ~ologo. Fakulo
pri 'N/ologio. ~ologio. Tuto de la esploroj pri la
cstonta evoluo (scienca, socia ks) de la homaro.

fuz/i (ntr) ® Longe flagradi sen eksplodo. /^ajo.
Substanco, kiu ~as, kiam oni jetas gin sur brul-
antajn karbojn au kiam oni ekbruligas gin. ~ilo.

haro, k prezentiganta sub formo de ruga svelajo kun j Aparato, kies movoforto estas, kiel en raketoj.
blanka pinto; formigas en gi la slimajo, eta blanka i produktata per cllaso de gasoj devenantaj el brulado
eskaro. ~Q Z Q „ Erupcio de pluraj ~oj ce la j de ~ajo: la V2 estis ~iloj. —f ~aviadilo.
malsanulo. fuze/o Organo, per kiu oni provizas obuson,

furz/i 1 (ntr) Ellasi inteslajn gasojn, plej ofte kun j bombon ks, por eksplodigi gin, kiam gi trafas
bruo k malbonodoro. 2 (1'm) (pri io) Resti tute j malmolan surfacajon ( perkuta ~o), aü antaü tiu
indiferenta: mi ja ~is pri siaj irfanaj rcagojiQ. nsr j momento { fuza ~o), au post gi (prokrasta ~o).
fajfi. /vo. Tia ago k rez.ulto: ellasi ~on. — ; fuzel/o (K) Kromprodukto de la alkohola

| fermentado de glucidoj, kiu konsistigas la lastan
fusil/o Portebla pa Pi lo, konsistanta el ligna parton de la distilajo de kruda alkoholo: precipe

afusteto k stala tubo, pli longa ol tiu de karabeno: konsistas el C3-, CA- k C5-alkoholoj.
militista , casa ~6>. use karabeno , pafilo.^isto. fuzelag/o Cela struktura korpo de aviadilo,
Soldato annita per ~o. m’ fuziliero. | al kiu adapligas la aloj, empenoj k subekipajo. 83'

fust/o 1 Éî Parto de kolono inter la bazo k la I selo , celo.
kapitelo. 2 O Parto de iuj objektoj, je kiu oni ilin fuzi/o 1 Kunfandigo, je tre aliaj temperaturoj,
kaptas, tenas mane : ~o de pafilo , lanco , de pluraj malpezaj atomoj en pli pezajn, kune kun
kandelabro, pokalo, rabetilo. anso. bastono, ega eligo de energio. SIN. nuklesintezo. ns* fisio. —>

hidrogenhombo. 2 £Kunfandigo de kompanioj.
fuzilier/oz. Fusilisto.

karminativa.

safto, tenilo, tigo, trunko.
fusten/o. Lanuga stofo cl lino k kotono.
fus/i (tr) Malbone fari pro intcnca au nevola fuzulin/o ‘-J G . ( Fusulina el ~edoj) de

senzorgeco; faraci : la tajloro ~is mian veston; si \ foraminiferoj. ^edoj. Fam. (Fusulinidac) de plur-
- •yis la saücon; ~/ la metion, la profesion (laborante j cambraj foraminiferoj spinilformaj aü globaj, kun
je tro malaltaj prezoj); volante ripari sian radio- ; kalcikarbonata selo, kiuj vivis de karbonio gis
ricevilon, li nur ~is gin. ir$v difekti , saboti, deformi , | penmio en malprofundaj k varmaj maroj.
kripligi. â. Malbone, senzorge, makule ks farita:

fusilo. a) celilo; b) celgrajno; c) cano; c) kolbo; d) kulaso ; e) ellasiio, f) kulaslevilo; g) lubo; g)
tubmagazeno.



gael/o. Ano de popolo, loganta en Skotlando k
II - La oka grafemo de la E-a alfabelo, uzala i.a.: A. \ Irlando. ~a. Rilata al ~oj au al grupo de keltaj
(maj.) } kiel nomo de la kvina tono de la C-majora | lingvoj (i.a. irland~a, skot~a).
gamo (392 Hz; absolut-solfega sol): G bernola, : gaf/o ^ Mallonga jardo kun, ce unu ekstremo,
(liesa\ G -kleo: B. (min.) kiel simb. de gramo; C. | forko cirkaüanta la maston.
(min. k kursivc) kiel simb. de konstanto de la ter- ! gag/o fïj Zorge preparita komika efekto, per
gravita akcelo en difinita loko (en Parizo 9.81 m/s2). I paroloj au gestoj, enkondukita en revuo-ske£on,

Nomo de tiuj fonemo k grafemo. ! filmoscenon ks, sen slrikta rilato kun la cirkau-
gabar/o vL- Simpla helpa sipo sen masino k velo, i teksto. RST skeco.

servanta por surgi k malsargi marsipojn.
gabardin/o dv.Lanstofo kepre teksita, kun fajnaj 1 juveloj: ^nigraj okuloj. IBS* grafito, diamanto.

gage/o G. (Gagea el liliacoj) de malaluj,

g. I - Konsonanto. voca ploziva velaro.

gagat/o. Var. de nigra, brila lignito, uzata por

oblikvaj ripoj: phmnantelo el pluvrezista ~o.
Gaberon/o. Ccfurbo de Bocvano (25°55’E, : plurjaraj herboj kun malgranda tunika bulbo, kun

24°45'S). j malmultaj, mallargaj folioj k kun stelformaj, interne
gabi/oz <*» Cilindra korbo sen {'undo, plenigita ! flavaj, ekstere verdetaj floroj unuopaj aues

per tero, kiu estis iam uzata de arlilerio por rapida I korimbo; c. 70 sp-oj el la mezvarmaj partojde
| Eüropo, Azio k N Afriko. SIN. orstelo.

gabS/o j&i 1 Supra triangula parto de muro, sur - gag/o. Garantiajo.
kiu sin apogas la firsta k mezaj patnoj, iau la i gain/o 1 % Virina vesto, kiu strikte algustigasall
deklivo de la tegmento. SIN. pinjono. ftse ego, gropo, j la korpo, sen faldo au flanka malfermajo, k kiunos
paino. truso, valo. 2 (en gotiko) Malpeza ornamo, ! surmetas, sovante gin la ülonge de la korpo: ~oflj
ofte ajura. triangula muro, kiu enkadrigas k kronas j si I ko kun puntoj ; ~c/ subrobo (surportata s«b|
la arkon de ienestro. pordego ks.

Gabon/o. Regno en C Afriko (Liberurbo).

arango de redutoj. itar fasôino.

: diafana robo); ~jupo. 2 O Tubo metala au plasto
j ofte fleksebla , sirme enlenanla telefondratojs,

gabr/o 0 Plutona petro, grajna, precipe \ elektrokabiojn ks, enigotajn en muron, betono^konsistanta el plagioklazo, pirokseno k alteraci- ! teron k .a. 3 ,.9, Polisakarida tegajo eksterli
muro de la celaroj (katenoj, filamentoj ka.) de iij
bakterioj (cianobakterioj k ^bakterioj) k algoj. m

devena amfibolo. ear' baza!to.

Gabriel/o. Vira nomo.
gad/o 1 Y Sekigita, nesalita moruo, eglefino, ! kapsulo, glikokaliko.

brosmo, molvo kc. 2 b G. (Gadus ) de teleosteaj j gaj/a 1 ( iu ) Estanta en viva, facilanimaj
fisoj kun 3 dorsaj k 2 anusaj nagiloj, al kiu j bonhumora stato, k montranta sian kontentecon^apartenas moruo k .a. ~edoj. Earn. (Gadidae ) de i eksteraj signoj, gestoj, rido, rideto ks: ni estu *4~oformaj fisoj, al kiu apartenas ~o, eglefino, I ni uzu bone la vivon, car la vivo ne estas lon$\

moruo, merlango, molvo, brosmo, lojto k .a . | homoj spritaj, ~aj, komplezeinaj7', la operetoé
~oformaj. Ordo (Gadiformcs) de teleosteaj fisoj, i Vidvino» ; (analoge) kiam pereas malpiulojk
al kiu apartenas la ~edoj k.a . fam-oj. ear zoarco. ; urbo estas ~c/ x; ~a societo; en ~a statoz (ebrietai

Gad/o Ü 1 Kanaana dio de la fortuno (en L.B. i 2 Estanta en akordo kun, au inspirata de tia anM?

nomata «la Felico»). 2 (en L.B. Gad) La sepa filo i stato: levinte fa pokalon kun ~a salutol\m
de Jakobo, praavo de unu el la dek du Izraelaj triboj. j okuloj; suna ~a cirkauajo7 : festeno, pej'dÊ

~idoj. La posteuloj de ~o 2. j konversacio, historic, sceno: tenue ~aj sajnisdi
gadmes/o . Objeklo penisforma, uzata por j iliaj propraj sercojz; ~aj koloroj, kantoj\ sxm

volupto: Venn. ~o kara. ho lunpeco, kiu a/ portas ] kameno brûlis ~a fajro7', melankolie £stes|
Artemisan gracon w. ! karaktero de tin vespera soleno7 ', en amasoj

gadolini/o (K) 1 Elemcnto, Gd, atonmumero 64, ! morto estas pli ~az: la ~a science (A la poezioj
atommaso 157,25. lantanido: ~a klorido, GdCI 3: j la trobadoroj). c®* go/a , petola.^e. En ~aman
~aj kombinajoj. 2 Malofta metalo. | iru kun la rego al la festenox; oni saltis,

•. I

:

1 ) gablo. 2-6) gajlo. fungo~oj estigilaj de: 2-3) bazidiomikotoj: 2) sur petiolo de rododendro, 3)
soso de abio; 4) de miksomikoto sur radikoj de brasiko . WORONINE. zoo~oj estigitaj de insektoj è
fam. cinipedoj : 5) sur kverko; 6) sur sovaga rozujo. a) ~o; b) sekcajo de ~o. HOUARD.
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~e, gis plena tagigo7; faru Iumc, vanne k ~e! z.
~(ec)o. Stato de iu, io ~a : seriozeco anstataiiis ce
si la momentan ~econ7 ; ami ~econx ; li est is
videble homo de elerna ~ecoz: facila7, infekta7,
falsa, nesubpremebla ~eco; viaj fitlmoj de ~eco7.
**1 ( ntr) Esti ~a : tiam virgulino ~os en la
dancrondox. icr plezuri, amuzigi. ~eta. lom ~a.
~igi. Fari iun au ion ~a: liaj sercoj r̂ igis ciujn ; la
vino ~igas la koron de i homox ; mi ~igos ilin post
ilia aflikto x ; floroj ~igis la cambreton. ~iga.
Ka üzanta ~econ : ~iga spektaklo, sciigo.
burleska, distra, drola, komika. ~igisto. Homo,
kies kutimo estas provi amuzi k ridigi la aliajn: kun
krakanta tono de ^igisto7 ; la komike grimaça
~igista vizago de Jekel-Malsagulo7. iisr pajaco.~ Ulo. Homo ~a : se mi aI ~uloj iras [ ... ] z.
mal~a 1 (iu) Estanta en stato de psika sufero: ciit ,
kiu estas mal~a, venu k partoprenu en nia Paska
gojo!7 ; mal~a pro malsukceso, pro les malsanigo
ait morto ; mal~a spiritox ; morte mal~az. ear
deprimi , malgoja, melankolia, irista. 2 ( io) Estanta
en akordo kun, au inspirata de tiu anirnstato: mal~a
mieno, frunto7 ; mal~a karakte.ro ; mal~aj okuloj,
vorloj ; mal~a adiaito ; mal~a meditado7 ; mal~a
kadroz (de vivo), vestajo ; mintide mal~a landoB.
mal~e. En mal~a maniero: al si mem estas fiel

mal~e7; si mal^e marsis tra la amasoj7. mal~iz.
Esti mal~a. mal~(ec)o. Stato de iu, io mal~a: en
tiaj okuloj mal~eco videble ne povis longe tenigiz;
la malr^eco de sia situacio. usr aflikto, eagreno,
malgojo. maMgi. Fari iun, ion mal~a: la patrina
malpermeso tuj mal~igis la infanon.

Gaj/O. Latina vira nomo.
gajak/o = gvajako.

gajl/o 4? Svelajo pro nenormala kreskado de
planta histo, kaüzita generale de parazitoj, ekz.
akaroj, cinipoj, fungoj, bakterioj: foliaj , iigaj ,
burgonaj ~oj; fito~oj, fungo~oj, zoo~oj (estigitaj
de bestoj, fungoj, plantoj) ; muItaj ~oj , ekz . iuj
kverko~oj , estas taninoricaj k tial estis gravaj
komercajoj. — ~insekto. ~ata acido (£) 3,4,5-
trihidroksibenzoata acido, C6H2(OH)3-COOH, cefa
elementa konsislajo de la taninoj. kron~0
Plantmalsano, karakterizata de la disvolvigo de
kancersimilaj svelajoj, ~oj ati tumoroj, estigataj de
agrobakterio. pirô o (evi) = piro^olo. pirô olo
(E) 1,2,3-trihidroksi-benzeno, C6H 3(OH)3, produkto
de la pirolizo de ~ata acido kun perdo de C02; gi
estas grava fotografia rivelanto.

gajn/i (tr) 1 Akiri monon au valorajon en pli-
malpli hazarda ludo: ~/ al iu cent mcirkojn je
pokero ; vi ~is la grandan ~on7 ; (abs) ~/ en
loterio7,en kartludoB ; kiu ne riskas, tiu tie ~asz: pli

' pone malmulte ~i, ol multe perdi7. csr e/ pocnti. 2
Superi la alian partion en ludbatalo: ~i la litdon, la
matcon, la pardon, la vetoir, (analoge) ~i batalonB,
million, vs- venki.3 Ricevi ian abstraktan profiton el
la cirkonstancoj, ne el sia propra merito au penado:
cu la flatita popolo mem ion ~us de do?7 (alpreno
de nacilingvaj rad-oj); si multe ~is el la nova har-
arango; (analoge) vi deziras ~/ tcmpon B; (abs) tiam
(se la klopodo estas mallerta) nia afero anstataü

! 'W— povas esti rate mordgita7-.4 Akiri ies favoron,

I partianecon: la personoj,kiujn vi ~is por nia afero7.
; 5 vL Antauenveli, kiel eble plej bone uzante la
I venton: ~ j ventcn. boardi.6 (evi ) = perlabori.
\ lukri. 1 Ago de iu, kiu ~a$: la ~o de la veto7 ;

rezigni pri ~o. 2 Tio, kion oni ~as: ankoraii la ~o
! ne estas en la mano7 ; la gronda ~o de loterio ; (0 se
| vi povus favorigi lin por nia afero, tio ci estus tre
• gronda por ni7 ; por la versfarantoj la gronda
| nombro da vortoj kun akcenlita finigo estus tre
! agrabla ~o7. #ar avantage. 3 V Ampî ifa faktoro
| ^a. Rilata al ~o: la ~a numéro7, mal^i 1 Perdi en
; pli -malpli hazarda ludo: tutaj gregoj da brutoj estis
| metataj sur karton k rnal^ataj7 ; li ne scias mal~i

kun flegmo. 2 Esti superita en ludbatalo: mal~i la
matcon, la vetkuron, la veton ; (analoge) mal~i

j batalon. 3 ^ Tiel direktigi, ke la plej granda parto
| de la vento ne plu estas uzebla. re~i. Denove ~i: li
i rc~is ciom, kiom li antaüe perdis ; (f) tio ci povus
• helpi al la rc~o de Oswald por nia afero7.
| gak/i ( ntr ) Bleki (pp ansero).
' gal/o 1 (f Amara, verde flava viskoza likvo,
| kontinue sekreciata de la hepato, kolektiganla en la

veziko k intermite ellasata en la duodenon dum la
; digestado. koleo. 2 Tiu sekrecio, rigardata de la
j antikva medicino kiel kaîizo de la malbonhumoro,
i malico: mi havas ta animon de kolombo, la ~o al
! mi mankas7 ; ce najdngalo ne estas sen ~o7\ a/ la
i diablo! ne incitu al mi la ~on!7 ; oni estas ja mtr

^ homo, k ciu homo havas ja ~on7 ; eu ne povas krevi
la ?7 (eu tio ne kapablas kolerigi vin ?), use
atrabilo, melankolio. 3 (f ) lo tre maldolca : la

i mentara pri mia mizero estas verrnuto k ^o x ; vi
: vidas, ke vi estas en la de maldolcecoN. ^a.
| Rilata al la ~o: 1 ~c/ malsano (iktero); ~a veziko
; ( kolecisto); 2 humoro, kritiko. acido (g)

! (kn ) Steroida acido en galo, rolanta en la digestado.— koleata. ^eco. Malico: la okuloj de ciuj brileds
tute ntge de kole.ro k ~eco7. sen^eco If Manko

i de ~sekrecio pro perturbo de la hepata funkcio. SIN.
1 akolio.

gaiag/o "6 Prasimio {Galago k parencaj g-oj)
| kun grandaj oreloj k longa vosto. indrio, lemuro,

j loriso, tarsio.
Gaiaksi/o % La loka sistemo, konsistanta el c.

| 150 miliardoj da steloj k el interstela materio,
! havanta diametron de c. 100 000 iumjaroj (300 000
j Iumjaroj kun la haloo) k diskoforman centran
; parton. en kiu orbilas nia suno. SIN. Laktovojo. «sr
! nebulozo. (g )^O. Ciu el la analogaj, divers-
! strukturaj stelsistemoj en la ceteia kosmo: spiralaj.

elipsaj , nanaj, neregulaj ~oj ; aktiva ~o (^o kun
; kompakta lum- k radio-fonto) ; aktiva ~a kerno
i ( kvazaro): disko, haloo, kerno. ^a. Rilata al
! ~o : ~c/ amas( ig )o (gis miloj da galaksioj).
; radio /^o. Elipsa (g)~o, generale giganta. kiu
; emisias tre intensajn radioondojn.
| galaktoz/o (K ) Heksozo, C6Hl 206, izomero de
I glukozo, konsistajo de lakta sukero.

gaiaiit/o O Frua kornsimila plasto, sintezita el
kazeino k formalclehido. SIN. aita korno (Vd korno

j I I I . 2 ) .
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galang/o 1 (ss) Sp. de alpinio (Alpinia gale/o 0/ Tabuleto kun elstara randajo, sur kiu la
galanga ) el tropika Azio, kuitivata por ~o 3. 2 kompostisto demetas la jam kompostitajn liniojn:
(vs) Grupo de sp-oj de alpinio, produktantaj ~on 3. ^ provajo (la unua presprovajo, ankoraü ne enpag-
3 La rizomo de diversaj sp-oj de alpinio. precipe ; igita).
de ~o 7 k de la oficina alpinio. uzata kiel spicajo k j galeas/o 0 Granda galero, kun kovrita rem-
por produkti medikamenton. zingibro. j cambro.

0ga!ant2O G. (Galanthus el amarilidacoj) de j galeg/o. Ano de la cefa gento de (G)~io. ^a.
plurjaraj herboj kun ovoida bulbo, el kiu kreskas du | Riiata al ~oj: la ~a lingvo. (G)~io, ^ujo. Lando
folioj k unu pedunklo, kiu portas blankan, pendan | en la NU parto de Hispanio (Santiago, 8°32’U,
floron, kies 3 petaloj havas verdajn makulojn po
unu ; 12 sp-oj el Europe k SU Azio. nega ^o. Sp.
de (G. nivalis ) kun liniformaj, supraflanke unu-
sulkaj folioj, pororname kuitivata. SIN . negborulo.

CDga!ant/az (pp viro) Uzanta kontraü la virinoj j
rafinitan gentilecon kun la deziro placi al ili k akiri
ilian favoron : kun danda aplombo k dolce
tonov-\ li estis tiel r̂ a k invilis sinjorinon S .z (al
danco) . ( ntr) Montri sin ~a kontraü iu. ear
amindumi.^3|0. Vortoj aü agoj de ~a viro. ~eco.
Eco de ~a viro. ~u!o. ~a viro. in9 kavaliro.

42°52’N).
galen/oz 0 Mineralo el kuba plumba sulfido

( PbS), metalaspekta, blue griza erco, uzata por
detektiloj.

galeopitek/o d G. (Cynocephalus, sin. Galeo-
pithecus ) de svebflugantaj mamuloj el la ordo de
dermopteroj; 2-3 sp-oj vivantaj en tropika SE Azio,

galeops/o G. (Galeopsis el lamiacoj) de
unujaraj, ofte haraj herboj kun floroj en sajnverticil-
oj, kun 5-denta kaliko k kun korolo el du lipoj, la
supra kaskoforma, la malsupra triloba k cebaze du-

galanteri/o. Tuto de la akcesoraj objektoj de ! giba; c. 10 sp-oj ei Eüropo k U k N Azio, el kiuj
vestajaro k tualeto (rubandoj, kornbiletoj, pudriloj, ] kelkaj trudherboj en grenkampoj.

galer1o 0 Longa, mallarga k malalta sipo, mov-
galantin 2o Y Malvarma mangajo, farita el j atacefe per remiloj, kun unu au du rnastoj, uzataen

pecetigita kuirita porka afi kokida viando garnita per Mediteraneo de la antikva tempo gis la 18a jc: la
sia propra gelateneca suko. irar gelatenajo, jeleo.

Galapag/oj. Vulkana insularo, okeidente de sklavoj aii kondamnitoj; tiajn kanajlojn oni dens
alforgi al la ~oj7. vsr galeaso, galiono, pontono,
trirenio. —4 ~mastro , ~puno.^ulo. Kondamnitoal

sminkoj kc). es9 merce.ro.

remado sur la ~oj estis en pluraj landoj rezervita al

Ekvadoro, al kiu gi apartenas (91°U, 0°40’S).
galat/o j[ Ano de kelta gento, kiu setlis en

Malgrandazio: epistolo al la ( G )^ u j N . (G )~io,
'S'Ujo. Lando, kie logis la ~oj (33°E. 40°N ) ; la
eklezioj de ~w/VrN.

Galate/o z O Helena nimfo de la maro. iw

la ~puno.
galeri/o 1 Longa kovrita ekstera ejo de domo,

uzata kiel promenejo au rigardejo; de month
ejo\ korto kun graciaj arkadaj ~oj\ ~oj delà

Polifemo. i Rivoli-strato. arkado, klostro, koridoro, verando.
galb/o Kurba konveksa konturo de arta | 2 Tre ionga salono plej ofte uzata por elmontri artajv

objekto, kolono, segopiedo, segodorso ks. ~i (tr) | ojn au kuriozajojn : la ~oj de la Vatikana palacoX
Doni tian konturon al objekto: ~ita komodo. j Kolekto da artajoj au kuriozajoj: ~o de pentrajoffe

Galb/o. Romana vira nomo (i.a. de imperiestro). j pri natursciencajoj. «5* kabineto, pinakoteko.%
galban/o ® Speco de rezingumo: ~o bon- j Subtera koridoro, trairejo: ~o de minejoB, it

odora x. subtera fervojo. K-$FJ tunelo. 5 La lasta, plej supra
galbul/o b G. (Galbula ) de S-Amerikaj insekto- balkono. SIN . pulbalkono. ~eto. Balustradeto

mangantaj birdoj el la ordo de pegoformaj, grimp- j ornamanta la supron de meblo: mabagona liteto,
antaj sur arboj, sed logantaj en kavajoj en la tero, | cirkaiiita de ~etoz ; ~eto de skribotabloz.
okulfrape koloraj k metale brilaj, kun longa rekta * galg/o ^ Ci. (Galcga el fabacoj) de plurjaraj
beko k mallongaj, rondaj flugiloj. ~edoj. Fam. j herboj kun alternaj, nepare plume kunmetaj folioj,
(Galbididae ) de pegoformaj birdoj, al kiu apartenas j kun grapolo el blankaj, biuetaj, rozaj aü violetaj

j floroj, k kun longaj gusoj; 6 sp-oj el Eüropo, AziokJ
i E-Afrikaj montaroj. oficina ~0. Sp. de (0.;
| officinalis ) pororname kuitivata k medicine uzalL
; SIN. kaproruto. J
! 0gali/o G. (Galium el rubiacoj) de unu-fj
| plur-jaraj herboj, generale kun mallargaj, kontrafc

? : duopaj folioj sajne verticilaj pro folisimilaj stipu^k kun cumoj aü panikloj el malgrandaj, mult^blankaj aü flavaj, malofte rugaj floroj; kosmopolft
g. de c. 300 sp-oj. «r asperulo. odora ^O. Sp. de

(G. odoratum, sin. Asperula odorata), her!»
| 20-40cm alta, agrable odorania, kun blankaj floity

j hejma en arbaroj de Eüropo, Mediteranea regiono|
1) galanto: a ) bulbo; b ) folio ; c) pedunklo; c ) j Azio, precipe en fagaroj, kie gi povas formi vastaja:
spato ; d) floro; e) stameno; f ) frukte. C. j kvazautapisojn sur la grundo pro rampaj rizom%1
2) galeopiteko. j medicine uzata pro enhavo de kumarino.

i.a. ~o.

i ~o

’3
-
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la r^oj de l’ felico7 (magiaj). 2 Speco de leda suo
kun ligna plandumo. nsr* lignosuo.

galus/o Tre malpeza konkursbicikla kun-
kudrita pneüo, enhavanta aertubon.

Galvan/o. Itala kuracisto ( L. Galvani , 1737—
1798). (gHo i Efiko de kontinua kurento :
r^okaütew, ~oplastiko, r^otipo. ^az. Rilata al ~o:
f ~a kurento (uzata en elektroterapio ; ark.: =
voltaa). ~ajo. ~a kliso, reproduktita reliefe per
~oplastiko. ~ismo Fenomeno, rezultanta el la
efiko de kontinua kurento sur organismon. tst

Galile/o 1 '*• Regiono norde de Palestino, kie elektroterapio. ~izi ( tr) ©1 Surkovri ion per
maldika tavolo da metalo helpe de elektroliza
kontinua kurento: oni ordinare ~izas metalajn
surfacojn per zinka tavolo, tie! sirmante ilin kontraü
rustigo. KS* zinki. 2 f Terapie submeti al kontinua

itala, persekutita de la Inkvizicio (G. Galilei, 1564- kurento. osr elektri, faradizi. ~izado. Procedo, per
kiu oni 'sdzas: ~ado de kuleroj, forkoj, aütomobilaj
pecoj. ~ometroz Aparato por mezuri la intenson
de malforta kurento k montri ties direkton per devio
de magneta montrilo. <^Oskopo 4=- Instrumento por
detekti la ceeston k direkton de kurento: ~oskopo
estas malpli preciza ol ~ometro k nun malmulte

© gali/o (K) 1 Elemento, Ga, atomnumero 31,
atommaso 69,72: ~c/ klorido, GaCl3; ~aj kombin-
ajoj. 2 Malofta metalo, bluete blanka, parenca al
aluminio.

Galici/o. Regiono, norde de Karpatoj, dividita
inter Pollando k Ukrainio. ior Krakovo, Lvovo.

galicism/oz. Francismo.
galikan/a ft Rilata al la specifecoj de la katolika

eklezio de Francio: liturgio. ^ismo j[ Politika-
religia doktrino, celanta pli vastajn regionajn rajtojn
en la eklezio kontraü la centra papa regado.

Jesuo predikis komence (35°20’E, 32°40’N ). 2 =
Galilejo. /^ano. Loganto de tiu regiono: vi ankaü
estis kun Jesuo, la ~anoH.

Galilej/o. Matematikisto, fizikisto k astronomo

1642).
galimati/o. Konfuzega , sensenca. tute ne-

komprenebla dirajo aü skribajo: via ~o tute min ne
blindigis!1.

galin/o b G. (Gallus) de birdoj, al kiu apartenas
i.a. la koko. /^oformaj. Ordo (Galliformes) de
birdoj, al kiu apartenas ~o, fazano, koturno, uzata.
lagopdo, meleagro, pavo, perdriko, tetro, bonazio,
urogalo k.a.. SIN. kokobirdoj.

galinag/o b 1 Sp. (Gallinago gallinago) de
malgranda birdo el la ordo de karadriformaj, fam.
de skolopedoj, kun longa beko k ne tute plumkovr- tempo levigadis ~o de junula ridoz\ per senfinaj
itaj tarsoj. 2 G. {Gallinago), al kiu apartenas ~o / k ~oj levigadis la misteraj murmuroj de la granda
lagranda ~0 {G. media) kun pli blanka vosto. urboz. 3 (f ) La tuta serio de iaj aferoj : de

gaiinol/o b G. (Gallinula), parenca al fuliko, de koloroj; la legombazaro montris la tutan ~on de la
vadbirdoj el la ordo de gruformaj, nigraj kun ruga verdo; la tuta ~o de krimado. ali~igi. Transponi.
makulo sur la frunto k sen haü tpecoj ce la piedfingr- gama. Nomo de la tria grafemo de la greka
oj. SIN. akvokoko, marcokoko. vs? fuliko. j alfabeto (r, y), responda al g, ofte pref-e uzata en
- galion/o vî, Mezepoka granda marsipo. vicmontra signifo kun la senco de «tria»: \ ~ estas

galiot/OvL 1 Mezepoka remsipo en Mediteraneo. uzata por nomi triarangajn ( laü helo ) stelojn de
konstelacio; ~-radioj, ~kvantumo. «æ beta, delta.

gamar/o b G . ( Gammarus) de multkruraj
krustacoj vivantaj en sensala aü sala akvo.

gam/o 1 } Serio de notoj, vicigitaj laü ilia
natura ordo en la amplekso de unu oklo: kromata
~o; minora , majora ^o. — ~signo, toniko. 2 (f)
La tuta amplekso de la muzika sonaro: de tempo al

2 Nederianda platfunda fiskapta sipo.
galium/o = galio®.
galjon/o Mezurunuo Anglia (4,5460 litroj) k

Usona (3,7853 litroj). — pindo.
Gall/oz. Gaülo: militakirajo de la

*lljoz.Gaülio.
Galoj/o. Franca matematikisto (£. Galois, 1811 —

1832): A ( g )~a grupo, teorio.
f galon/o ^ Pasamento, alkudrita sur vesto por
finomami, au sur diversaj partoj de annea uniformo
por montri la rangon: «4 sergentaj ~oj; li perdis
$iûjn ~ojn (estis degradita ). isr epoleto, sultro-
$gnoj.~i (tr) Ornami, borderi per ~o: ~ita jako.
|r galop/i (ntr) 1 (pp cevaloj ks): Kuri per la plej

îiapida kurmaniero, en kiu la kvar piedoj samtempe
delasas la grundon ce ciu pasego: (f) la struto, kiu
f~as tra la dezertoz. væ ambli, pasi , troti. 2 Rajdi
dîamaniere: la dio de la dormo ~is antaüen7.3 (f)
;Tre rapide in: vort~i tra la Patronia; (tr) li ~/.v ! 2 Z Regno en U Afriko (Bangulo).
1s«w rolon . ~10 1 Tiu kurmaniero. 2 (f) Tre rapida
P&ro. 3 j, Bavara au hungara danco, kun tre rapida
takto. ~e. Per ~o: (f) la buboj forknrisB; ni
fforrajdos ~ez.for î. Forkurip galos/o 1 Piedvesto, plej ofte kaücuka, kiun
ilmi metas sur la suojn por sirmi kontraü malsekeco: I au sipanoj. K®' ladbotelo.

bordo z.r̂ jQ

gamaro. DELAGE.

gamas/o. Senplanda piedvesto, uzata por sirmi
la supron de la suo k la malsupran parton de la kruro.

gamb/o. Tuto de la malsupra membro de homo.
EST kruro. înter^o. Parto de pantalono, kalsono ks,
troviganta inter la ^oj.

Garnbi/o 1 * Afrikarivero ( l 6035’U, 13°27’N).

gambit/o 4 Saka taktiko en komenca fazo, per
kiu oni oferas pecon por akiri pli favoran situacion.

Gambrin/o © Mita rego (U Eüropo, c. 8a jc),
konsiderata kiel inventinto de la biero.~e.

gamel/o. Metala mangovazo, uzata de soldatoj

r
i
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gamelan/o J* Indonezia orkestro, konsistanta ei \
perkutinstrumenloj ( gongoj, frapharmonikoj, j

tamburoj).

gamet/o $ Seksa celo ( tipe unuploida). destinita ;
unuigi kun sekse diferenca ~o, el kio rezultas zigoto |
(duploida) : virseksa. inseksa ~o; spermatozoa k I
ovo/o estas ~oj . gonado , sporo. fekundigo. :
^ujo Organo ( us-' gonado ) au celo, ene naskanta i

ojn . ~ofito ^ (pp plantoj, havantaj alternadon |
de generacioj) Unuploida generacio de planto. kiu ;
naskas la sekse rcproduktigajn celojn: la malsuperaj ;
fungoj konsistas nur au preskaCi nur el ~ofito ; ce j
niullaj kriptogamoj ( ekz . ulvo , filikoj ) la ~ofito j
konsistigas ihdividuon diferencan de la sporpfito ; ce
la briofitoj la ^ofito portas la sporofiton, kiu
parazitas gin ; male , ce la semplantoj la tie mal - j
granda ~oftto parazitas la sporofiton. ir*r sporpfito. j
vir~ogenezo. Spermatogenezo.

-garni/ Suf. kun la signifo «kunigo de gametoj !
au de aliaj seksaj elementoj»: plasmô o. nukleô o, !
sifono~o, somato~o. j

gamopetal/oj 4* Kunigpetaluloj. us* dialipetaloj , i
apctaloj.

Gana/o. Regno en U Afriko, ce la Gvinea Golfo !
( Akro). i

Ganes/o 0 Hindua dio de la sago k sukceso, j
kulime prezeniata kiei malalta dika viro kun j
elefamaj kapo k rostro.

gang/o © 1 ( ark . ) = vejno. 2 Senvalora petra, |
tereca au minerala maso, kiu entenas ercvejnon. |
^u|0. (ark . ) ~o 2 . Kô"- matrico 6.

Gang/oz. Granda rivero de Hindio, rigardaia de :

la hinduoj kiel saukta (90°35’E, 23°N). ~a. Rilala j
al ~o : la r̂ a delta.

gangli ' o ¥ ( ganglion ) Tubereto en difinitaj j
punktoj de nervoj ; en gi la neuronoj inter- j
konektigas. îto Y Inflamo de tiu nerva tubereto.

ganglion/o ¥ (evi ) Limfonodo au limfadeno J
( nodus lymphaticus, lymphonodus ).

gangren 1o 1 Y Dctrua, iom post iom etendig- i
an fa putrado de ia parto de vivanta korpo: ~on |
estigas tro longa premo sur la liauto ( — eskaro ) au \
pli generale nesufica sanga irigacio. use nekrozo. 2 I
( I) Morula infektigo, maivirteco. ~a. Infeklita de :
~o: r̂ a piedo ; (f) ~a medio, societo («fâr degeneri , |
dekadenci . pulri ) . ~ ig î . Igi ~a : ^iginta vundo. j
spirito.

gangster/o. Ano de bando da krudaj, perfort - j
emaj krimuloj. ckspluatantaj nelegajn profitofontojn j
en grandaj urboj. j

Ganimed/o © Troja belega regido, rabita de la ;
agio de Zcüso por anstataü i Hebon kiel vinversisto. j

Gansu/o. Provinco en la C parto de Cinio.

*gant/o 1 Vestpeco. kiu kovras la manon : I
surmeti , sursovi ~ojn : ~oj el ledo . si / ko, lano . j
panto ; (0 few la ~on al iuli ( defii al batalo); ( f) j
delevi la ~on (akcepti la defion ). 2 Samfonna \
objekto, destinita a! diversaj uzoj: kaücuka ~o de I
domniastrino , de kirurgo ; leda ^o de pilkludanto, •

de boksisto. ~i (tr) Surmeti ~on al iu; provizi per |
~o. ~ istO. Tiu , kiu elfaras au vendus ~ ojn . !
sen~igi. Dcsovi de iu la ~ojn. duon~o. Speco j

de ~o, kovranta la manon nur gis la dua faiangodtC
la fingroj. boks~0. Leda remburita ~o. fer̂ d
Led~o kovrita per ferlamenoj, parto de la mezepob -

armajo. forno ô. Remburita tuko au ~o por teof
varmajn kuirilojn. muf ô, pugno^o. Varmotesv
~o, kun unu sola aparta tubo por la dika fingro. ]

gantr/o. Horizontala trabo simpla au latisfbrmaj
ekstremaje subtenata per du vertikalaj samspeaf
traboj, tie! formanta ponton k servanta por teni »|
porti signalilojn (fervojajn au vojajn), kablojn, tubtÿf
au gimnastikilojn, k por teni au vertikaligi raketojn, !

gap/i (ntr) Senpense, naive k iom stulte rigardat ;
malfermegante la okulojn k ofte ankau la buson: fc
knaboj ~is aI la fenestro de la kukejo ;
nenifarulo ; ciuj staris cirkaii la carlatm
^ulo. Homo, kiu ~as al strata okazajo ks.

garag80. Ejo, kie oni tenus, prizorgas au ripaBj
veturilojn. (tr) Meti en ~on. /̂ isto. Mekarài
isto, kiu laboras en ~o. j

garanti/i 1 (por, pri) Preni sur sin la respd
econ de alia persono pri io au iu : prenu la vestoni
tiu, kiu ~is por aliulox ; homo ma /saga ~as potà
proksimulox; sendu la knabon kun mi , mi ~osd
lix ; por arestitoLî ; (analoge) ne esta interti^kiuj ~as por suidojx ; pri pruntoB, pri lapagél
de mendo, pri la kvalito de varoj , pri la gustemf
informa ; (f) mi lute ne ~as por tio , kia si farigos
la estontecoz; la nonio de la aûtoro ^as pri
valoro de la verko ; (abs) kiu ~as, trankviloni
scias7- , IGT kaucii . 2 (ke ) Aserti sub sia responded
ke io eerie okazos : la netusebleco de la Fundamt
~'os al ni , ke tiu perfektigado farigados2; M dh
akeianoj, ke ilia mono estas bone administra^nenio ~as, ke gi subite ne estos forjetita7-; midty
klarigon, ne ~ante. ke mia klarigo taügos por à,

okazoj7 . 3 (tr) Certigi al iu la posedon de io:i
firmo ~as al li la. minimumon de 5 000 fr}\j
pavas en ciu tempo cesi al mi la sumonz; (1)!
sukeeson ~as al ni lia konata energioz; kiatnti
registaroj ~os al E . lute certan vivon7 ; tiu mené

al ciu lernanto i apidajn progresojnl
asekuri . 4 ( tr) Gardi de ia maloportunajo:
najbara ~as de eraro7 ; kontraü la militsem
estas r̂ ita 1 ; prezenti su fican forton, por 41
estontecon de nia afero7-; hereda fingvo HavasH
multege pli ~itan , ol ~0 1 Prome$|
respondeco de iu, kiu ~as: vendi varon kun, à
~o ; kiu donis ~on. tiu pagu la suldonz; disputaf
cio, sed sen >^o7 ; kian ~6>/? havos ni, ke la ciujsj
pagoj estas konstantaj? z ; se vi povas doni
plenail ~on, ke la franca registaro akeeptos [.§
starigi ( ion ) sub la ~o de siaj registaroj1.;
~doni , r̂ pruntisto. 2 Nepra certigo: konkordo Ë
ta plej certa de senduba sukceso7- ; nun nih§
la ~on de bona estonteco7-. 3 Rimedo, kiugi
kontraü maloportunajo: la konstituciaj ~oj ($
rajtoj de nacio); la individtiaj ~oj (pri la sek®
de ciu civitano). ~a. Rdata al ~o : ~a fondusoÀ,

Kontraü âjo: liberigu vian sklavon\*m
Ago de iu, kiu daüre ~as : H . haros la rajtonfy
la r̂ adon, avertinte min 2 jarojn antaüe7.
Objekto au monsumo, asignita por konfiraj:

:



Garapano 383 gardi

akceptitan respondecon, k akirota de la kontraüulo on: draprandajoj ~is kontraü via trablovo2: dubo
en okazo de neplenumo de la promeso: oni prenos ~as kontraü risko2: la celo de la Fundamcnlo estas
kiel ~ajon la bovon de la vidvino*; meti , preni2 j ~i la lingvon kontraü anarhio7. 6 ( iu) Teni ne-
kiel ~ajon; redoni ~ajonz ; ne prenu ~aje veston difektita au nesangita: kandelon por la nokto2:
de vidvinox; ni pruntas monon, douante ~afe niajn lokon por phta enskribo; amu Antonon, sed
kampojnx. hipoteko. ~anto. Tiu, kiu ~as. vian monon2: sekretonz, pozonz, memorajonz,

Milo. Persono transdonita al iu , por ~i per sia j esperon7; ~/ sian personan dignon2; fideleçon
vivo la plenumon de kontrakto ks. SIN. ostago: | al iu, sian opinion, konvinkon. «ar domagi , konservi,

span.7 (iu ) Observi, ne forgesi aplikadon de io: jen
Garapan/o. Cefurbo de Marianaj Insuloj j mia interligo, kiun vi devas ~/'x; ~u miajn vortojn

en via memowx; ~u miajn moralinstruojn en via
garb/o 1 Fasko da falcita greno au detrancitaj korox: kiu ~as sagon, tiu trovas bononx. sin 1

vegetajoj: ~o da greno, fojno, pajlo, floroj: ni ligis j Atenti ne endangerigi sian vivon: kiu sin ~as. tiu
**ojn meze de la kampox: li kolektis ilin kiel ~ojn
en la drasejox: permesu, ke mi kolektu apud la ~oj,
post la rikoltistojx; sajnigu, ke vi postlasis la mal-
grandajn ~etojnx. 2 (f) Aro da longaj ajoj: tutaj
~oj da rapidaj, oraj, blindigantaj radioj2: tiuj
pensoj, kvazaü ~o da fulmoj, trakuris la kapon de
Marta2.3 A Topologia spaco super alia spaco kune i tekstojn) kaj ~i min de erarojz; ~u vin pri tio, kion
kun surjekeio sur tiu ci, tia, ke la surjekcio estas j vi parafas2: ~// vin, ke vi ne forgcsu1, ke vi ne plu
loka homeomorfio: mola ; la hiperfunkcioj j faru dan eraronz; oni ordonis, ke mi min ~u, ke
konsistigas velkan ~on. —+ germo 4. ~aro. Amaso j neniu vidu min7 -, mi ~os min ion diri al li7 :
da ~oj, provizore lasitaj sur la kampo. «3* stako. j kompreneble, mi ~is min diri. kion mi esperas de
^ejo. Loko en farmodomo, kie oni konservas la j /iB. ~o 1 Ago de ~anto: ili plenumu ~on koncerne~ojn: havigu al li iom el via ~ejo k el via vinprem- | la tutan komununionx; metu, ho Dio, ~on al mia
ejox. csr grenejo.'vigi. Ligi k arangi ~ojn : herbo, j buso! x. 2 Milita au ofica prizorgado de posteno,
per kiu la ~igantoj ne plenigos sian baskonx. ! servo ks: kampa ~oz: preni sian ~on : esti sub
'vigilo. Masino por ligi la ~ojn.

garcini/0 4* G. (Garcinia el kluziacoj) de ! alia starigos nun sur mia loko2: ~oj die slaras7.
monoikaj, daurafoliaj arboj, kun fruktoj (beroj) j ~a. Rilata a! ~o. ~e 1 Por ~o: antaü ciu kastelo
mangeblaj ce iuj sp-oj ( precipe ce mangostano) ; c. ; regidoj staris ~e2: ~e defori. 2 Kun ~emo: paket-
200 sp-oj el Azio, tropika Afriko k Polinezio, kelkaj j on, kiun Hi kun si tre ^e poriisz; sin teni tre ~e2.
(precipe G. xanthochymns el N Hindio) uzataj por ~ado. Ago de ~anto: ricevi por ~ado: esti sub tes
produktado de gumiguto. fcr gumigutarbo , ~ado7: meti sub ies ~adonz; la komitato ekzistas

j por la ~ado de la interesoj de la tuta E-istaroz; du

preni ~ulojnx\ ekzekuti ~ulojn.

(145°E, 17°N).

sin savasx : ~u vin dekstre, ~u vin maldekstre! ; (de
tie la komando: ) vin!2. 2 Atenti eviti ion mal-
bonan: ~u vin kontraü malbona virinox; si tute ne
zorgas pri si k tute sin ne ~as2; sin de eraroj:
sin ~/ kontraü surprizoj2, kontraü cio malbonax,
de cia maI pacigo2: por ke mi povu kompari ( la

~oz: stari ~onz. defori. 3 ~ostaranto(j):

mangostano.
ÿ gard/i (tr) 1 (iu) Zorgi, ke ies vivo ne venu en j plenumu ~adon ce la regox. ~antaro. Grupo da
dangeron : kiel do vi ne ~is vian sinjoron , la j ~antoj: la dejorinta, la dejoronta ^antaro. ESf
regon? x: ~u al mi la junulon Absalomx; ckstere I gvardio. ~atajO. Io, kion oni donis ~e: si estispor
staras deksep centoj, kiuj ~as ciun haron sur miaj mi ciam kara ~atafo7. ~ejo. Loko, kie iu estas
tempioj2: kiam vi kusigos, ili vin ^osx; ~i iun kiel ~ata: la rego metis fa 10 kromvirinojn en ~ejonx;
la globon de la okulo2, kie! pupilon de sia okulox:~atan safon ec lupo timas2. 2 (iu ) Zorgi , por evitigi
al iu malbonon: ~i iun kontraü perforto 2, mal-
felicox: Dio nin ~u!2: Dio nin

Iprenos vin je la mano k ~os vinx : min Dio
kontraü amikoj, kontraü malamikoj mi ~os min
mem2: Dio ~os vian piedon kontraü retox :
jnin, ho Eternulo, ke mi ne faru tion! x; bone ~anta j kies okupo estas ~adi: la ~istoj, kiuj ircidas tra la
hltndo: vi estu ~ata kontraü fremda edzinox. 3 ( iu) j urbox: eu mi estas ~isto de mia frato? x : ~isto de
Zorgi, ke io restu bonstata, ne difektigu: ~i trezor- j muzeo, de cascjo: ~ista cambraz, turo: mia ~ista
on2,tenotajon2: se la Eternulo ne ~as urbon, dam postenox. ~istejo. Loko, tie restadas ^isto( j):
Vane maldormas la ~antox: li lokis kerubon, por antaü ciu pordego trovigis ~istejo 2. antaiwL
M la vojon al la arbo de vivox: ies interesojn: j Neebligi dangeron. minacon, malsanon, antaü gia
ini ~is la vestojn de tiuj, kiuj fin mortigisN : estas tia j apero: la vakcino antaü^as de la variola B;
ôdoro, ke oni devas ~/ sian nazon 2: la Bulonja j prudenlo antaü^as kontraü malfelicojz; infanoj
Deklaracio estas kreita nur por la necesan I antau~itaj per injektoj kontraü difterio. cw dcturni.
kpntinuecon en nia lingvo2: p/i ol cion ^atan, ~u \ preventi . antaüsavi. antau~a z. Profiiaktika,
Vian koron! x. 4 (iu ) Zorgi, ke iu ne forkuru, ne i preventa. antaiwema. Kutimanta sin ~i anticipe
Ifcàûzu dangeron: ~i krimulon: ili ~/,v nin malliber- ! kontra ü dangero. nesin~az. Ne zorganta pri sia
Ugitajn: sian langonx: vin du baroj, lipoj k j sekureco: la knabo nesin~e trakuris tra la strata:
dentaroj2.5 (io) Sirmi, evitigi dangeron au malbon- j evitu cian nesin~econ. pri^/ i. Zorgi ~e super (iu ).

(f) se.kreto for!usas la ~ejon de la koro2. csr azilo.
^ilo 4- (de cirkvito) Organo, kiu automate inter-
rompas cirkviton, kiam la kurento atingas certan

de tio ci!2: mi valoron: efluva ~i/o (malsargolampo, kiu servas
por ~ i la tubojn de radioricevilo kontraü super-
tensioj ) : fando^ilo (~ilo, enhavanta konduktilon,

~u ; kiu estas fandebla de troa kurento). ^isto. Homo,
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sen —a. Nesin—a: oni pristelas nc riculon, sed j garn3i (tr ) 1 (iu ) Almeti ion al objekto, porgia
sen~ulonz. sin — a. Atenta evili dangeron a ü j sirmi aü plifortigi : —/ mitron per pikiloj, vitronpa
malbonon; zorganta pri sia sekureco : post la faio j kuclro, barelon per fera j ringegoj , fendon pa
oni forigas sin~az\ la patro ordonis at la infanoj, ! cemento, brakscgon per tego; fer~ita pordo2. B
ke Hi estu rrankvilaj k sin~ajz\ kun la arango de j armaturi. 2 ( iu) Almeti ion al objekto, por gie
Centra Komitato oni devas esti tre sin~a7\ oni i kompletigi lau gia destino: — / bibliotekon per ]
devas esti tre sin~aj pri la maniera k pri la tempo7 ; I libroj, fenestron per vitrajo, veston per butonoj; d
kun tiaj homoj oni devas ciarn sin~e agi. sin—eco. j tablon, telerotv, bifsteko ^ita per legomoj; —i vam
Sageco, per kiu oni provas eviti kulpojn k danger- | per floroj. «3- ekipi , provizi. 3 ( iu ) Almeti
ojn : ruzajon neniigas sin^ eco7 ; ( lari ion) pro i akcesorajon al objekto, por gin ornami: —/ capek
sin~ecoz; arangi sian sin~econz. sin—ema. Ema ! per plumoj ; / / —/.? la domon per multekostaj
al sin—eco: sin~emun Dio —as7- ; doni al la junulo j stonoj7: artefarita najtingalo ~ita per diamantojj,
scion k sin~emonx. arier—oz Tacmento, kin j domoj ~ituj per blazonsildoj7-. 4 ( io) Servi por 4
sirmas la malantaüan parton de marsanta armeo. 2 ; kadro ~anta spegulo/r, brodajoj, kiuj ~as robot
(f) Aro de homoj, kiu bremsas evoluon au progrès- | w provizi , garnituro. —ajO 1 Tio, kio —as: veskj
on. avan—oz 1 M» Tacmento, kiu esploras la teren- | kun ~ajo el flugiloj de musojz; koslumo, kiu hm
on antaue de iranta armeo. 2 (f) Aro de homoj, kiu i —ajon el hlankaj sambukaj jlorajoj7; interna ~ajé
staras je la pinto de la évolue: Hi prezentas la I el pelto (Vd substofo ) ; lihro, kiu estis binditaH
avan~on de la kinoarto ; avançai pentristoj (— • \ veluro k havis argentan —ajon7 ; perioda, morvSt
abstrakta ). avan — ismo L tV & Doktrino k j —ajo ( por menstruoj). 2 O Elasta au izolanta plats
konduto de grupo, skolo, movado ks, kiu per aüdac- I ringo au aliformita enmetajo, servanta por nepenefr;
ajoj volas roli kiel avan—o 2. fulmo—ilo V — ilo, j ebligi tuboflangon, kaldronon ktp. 3 Y Tio, kkl:
spéciale arangita por sirmi aparaton (ekz. radio- I oni aldonas al la viando (legomoj, terpomoj, ria
aparaton) kontraû fulmo, generale per devojigo al la j ks): kotleto kun ~ajoB; rostajo kun diversaj
tero. kapo—isto, korpo—isto. Viro, komisiita —i j stop—ajo. Fadenajo el kanabo aü simila substance
pri la sekureco de alia homo, precipe de eminentulo: | servanta por hermetike fermi spacon inter flangty
mi faros vin por ciam mia kapo~istox ; la argento- ; cirkaü pordo aü lenestro ks.. J
kovritaj korpo~istoj de la regino7. nokto—isto 1 j garnitur2o. Aro da samspecaj aü samceljj
j[ Urba oficisto. kiu trairis nokte la stratojn, anonc- * objektoj, kiuj prezentas unu tutajon , kompieksoi
ante la horojn. 2 Tiu, kiu —as domon, fabrikon, j sortimenton: —o de kameno (horlogo kun vazflj
konstruejon ks dum la nokto. taur—isto. Rajdanta ; ktp), de skriborablo (skriboplato, inkujo, sorbify— isto de taiiroj. car1 gaiico, vakero.

gardenPo 4? G. (Gardenia el rubiacoj) de arboj • mangilaro; —o da butonoj por robo, da boltiloj. fi-
k arbustoj, plejparte daurafoliaj, kun okulfrapaj, ! ensemble, kompleto, scrio.
bonodoraj, blankaj, Have blankaj a ü flavaj floroj; j garnizo^o 1 Militistaro, gardanta fortikajoa,
tropika k subtropika g. de c. 60 sp-oj cl la Malnova ! urbon , au daü re loganta en gi : restigiz, starijf
Mondo, pluraj pororname kultivataj au medicine 1 —on: resti —e en urbo7\ —a urbo; urboj, kie stare

malgrandaj ~ojz. 2 —ejo. — i (ntr) Restadi ^—ano. Membro de —o; la ~anoj ektimisx.
Popollegenda giganto, tre j Urbo, kie staras —o. kantonmento.

vorema, famigita de Rabelczo. —a. Inda je —o pro | garol2o b G. (Garndus) de birdoj el la ordod(
paseroformaj, lain , de korvedoj, kun muitkote

gargar/i (tr) 1 Tralavi (glasojn, telerojn, tukojn ! plumaro k mallonga, forta beko. —* koracio. iwft;
k .a.) per nura multa akvo. 2 Tralavi la buson au — O. Sp. de perisoreo { Perisoreus infaustus).
gorgon per iikvo, kiun oni skuadas en gi , elspiranle
la aeron : — / sin per rubusa dekoktajo. 3 ( f )
Konfuze prononcaci ion. kvazaü —ante la gorgon: li ; gas/o 1 Ciu aersimila Huido, precipe elt%
c/~/.v kelkajn nekompreneblajn vortojn. balbuti, kiuj ne likvigas au solidigas je normala temperatmo;

kartavi. —ajo. Medikamenlo por —i al si la gorgon. ; hidrogeno, nitrogeno, oksigeno estas ~oj\ ideà.
gargojl/o M Elstaranta kanaleto, ofte skulptita ; ( rnodelo de maldensa gaso, en kiu oni neglektasl

kun formo de vomaula besto au homo, el kiu la ! intermolekulajn fortojn); raraj ~oj ( heliuffl|
akvo de tegmentoj falas eksteren , distance de la j kriptono ktp) ; la proprecoj de la ~oj estasI
muroj. ir§* defluilo, vomtubo. i ekspansiemo, la elastcco, la kunpremebleco. 2%

gari/o ^ G. ( Garrya el —acoj) de daurafoliaj. j Hidrokarbono (metano, propano, butano) au
dioikaj trunkarbustoj kun sidaj, kontraûe duopaj, : ajo de hidrokarbonoj (pasintece ankaü miksajol
ledecaj, pli -mulpli haraj folioj k kun malgrandaj : karbona monooksido k hidrogeno) en stato de
floroj en pendaj spikoj; 13 sp-oj el N Ameriko k j k uzata por lumigado, hejtado, kuirado, karburajo|
Antiloj. . nafura , fabrikita —o\ rica. malrica ~o\ fermi,

garig/o 1 C Arbusta mediteranea vegetajaro ; fermi la ~on\ ~botelo ( por butano)', ~fornelo,ü
( vs ckosistemo), malpli densa ol makiso, generale akvo~o.— ~beko, ~odukto, abriko, ~flanû$l
sur kalkaj grundoj: kirmeskvcrka —o. 2 Loko, kie j ~rezervujo. 3 Aero akumuliginta en la stontt|

' a ü —o formiginta en la intestoj. «w furzo.ië
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; tondilo ktp); —o por la ungoj (fajliloj ktp);

uzataj.
garen/o. Sabla loko, kie logas sovagaj kunikloj.
Gargantu /o i'i

sia enormeco.

%
Garon/o. Okcitania rivero, finigantaptt

Girondo en Atlanliko (0o36’U, 45°02’N). i

kreskas —o / .



385gaskono gastronomo

Venena 1 , generale miksajo, uzata por difekti la de la stepo estas tie ~amaj\ la urbo pretigis por ni
organismon de homo: asfiksiaj, larmigaj, ternigaj, ~aman akcepton7 ; la ~ama Krakovo7; via ~ama
vezikigaj ~oj\ mustarda ( iperito) ; ~masko j domoz\ la lando, kin ~ame nin akceptisz. ~amo,
(kontraü la venenaj ~oj); atako per ~oj\ >enen-
itaj trupoj. — ~kamero. 5 *«9 >)- Miksajo el ~oj,
uzata en la eksplodmotoroj: doni plenaj-n ~ojn\
haltigi la ~ojn. — ~motoro, ^ pédalo. ^a 1 Est-
anta en stato de ~o: korpoz. 2 Rilata al ~o: ~a
inkandeska lumo\ ~a hejtaparato; ~a ellaso; ~a
industrie).~eco. Unu el la tri statoj de la materio.

likveco, solideco. ~igi. Transigi en ~an staton:
~igi benzinon per karburilo ; ~igeb!a substance).
~istO. Laboristo en ~fabriko. ^ujo. ~botelo.
/vumi (tr) Mortigi aü ekzekuti per venenaj ~oj. | Malsanulo, kiu venas en banlokon, por ricevi kurac-

~metro. Mezuriio de la uzita kvanto da brul~o. adon per banoj. junular^ejo. Ciu el la ~ejoj,
bio~0 ~o (precipe konsistanla el metano), apartenantaj al internacia organizo, kies celo estas
produktata per fermentigo de vegetajaj restajoj, ebligi al la junularo enlandajn k eksterlandajn
fekajoj ks. en~a. Estiganta en ~o: en~a malsargo vojagojn je tie simplaj, sed higienaj kondicoj, k je
elektra. akvO^/O O Brul~o, kiu estis uzata por
lumigi k hejti antaû la enkonduko de ter~o; gi estas
toksa pro enhavo de karbona monooksido. brul̂ O.
~o 2. marc~o = metano. min~o. Eksplodema
miksajo el metano kun aero, formiganta en la min-
galerioj. SIN. grizuo. rid~o ® Dinitrogenoksido,
N20, kun ridigaj ecoj. ter -̂O. ~o, plej ofte metano, ; grandaj fisoj kun dornoj stir la dorso, kies sp-oj vivas
CH4, eliganta el teraj fontoj, k utiligata por industri- j en sala au nesala akvo, k kies virbestoj konstruas

nestojn k gardas la ovojn k idojn. SIN. dornfiso. es
gaskon/o 1 Loganto de ~ io. 2 ( f pro ark . [ gobiuso. ~(o)formaj. Ordo (Gasterosteiformes ) de

tradicio) Fanfaronulo. (ntr) Fanfaroni pri fantaziaj teleosteaj fisoj, al kiu apartenas ~o k.a..
heroajoj. (G)~io, ^ujo. U parto de Okcitanio (0°,
44°N).

gasogen/o. Aparato por fabriki gason: veturilo j
ekipita per ~o.

gasojl/o O Speco de peza benzino, uzata en !
dizelo. SIN. dizelpetrolo. osr mazuto, benzino.

gasometr/oz = gasrezervujo. |
Gaspar/o. Vira nomo.

~ameco. Konduto de ~ama persono; afableco
kontraü ~oj: vi, kiuj bonvole oferis ~amon al nia
kongresoz\ jam duan fojon ni guas la britan ~am-econz\ la ~ameco, kiun gi montris al niz; dankon
por la r^ameco, kiun vi proponas aI mia edzinoz\ la
granda ~ameco, per kiu vi zorgis pri ni7-; la rajto
de reciproka ~ameco ligu nin ambauz. en~igi. lgi
la ~o de iu: // en~igis en hoteloz. ne^ama. Mal-
afabla al ~oj, ne inklina akcepti ilin: ne^ama mal-
juna fradio; ne~ama k dezerta lando7-. barW0z.

minimuma prezo.
gasteromicet/oj Grupo de bazidifungoj,

ampleksanta la eksan klason Gasteromycetes, kies
bazidioj produktigas interne de ferma bazidiujo. es
himenomicetoj.

gasteroste/o b G. (Gasterosteus) de tre mal-

aj k hejmaj bezonoj.

gasterosteo.

Gaston/o. Vira nomo.
gastr/o If Stomako (en kunmetajoj). Rilata

al perturboj aü malsanoj de la stomako. ~ino ÿ Kn
de stomakaj polipeptidaj hormonoj, kiuj stimulas la

gast/o 1 Vizitanto, ainike k sénpage akceptata sekreciadon de acido fare de la stomako k havas
de dommastro ce la hejmo aü ce la tablo: en diversajn malpli gravajn efikojn al la stomako,
tempo malgusta estas stono sur brustoz; se oni j ezofago, galveziko k pankreato. ~ito. Inflamo de la
earns la ~on, oni zorgas la paston7'; ~<?, hiel fiso, ! stomaka mukozo. ~algiO. Stomaka doloro, kiun la

; baldaü farigas malfresa7-, por ~o ne petita mankas I malsanulo lokalizas ce la epigastro. ^ektomio. Tuta
kuleroz; ni havis ~ojnz ; tiam la infanoj ludis «Ni ; au parta desekeo de la stomako. ~(o)enterito.
ricevas (akeeptas) ~ojn» z; estu bonvena ~o!\ valu j inflamo de la stomaka k intesta mukozoj. ^oskopo.
sciigi s-ronJaval, car mi estas lia ~oz; (f ) la lando, ! Optika instrumente por ~oskopio. ~OSkopio.
kies ~oj ni ciuj estas7. 2 Vizitanto, akceptata j Rekta esploro k ekzameno de la interna parieto de la
kontraü pago en pensiono, hotelo, restoracio ks: ! stomako. i®- endoskopo. ~OStomio. Operacio,
akcepti pagantajn ^ojn ; régula ~o de drinkejo. ~i | estiganta inter la stomako k la ekstero daüran apertur-

V (ntr) Esti ~o: ce la pastro ni ~asz.~ado. Restado j on, tra kiu oni povu nutri la pacienton, kiam la supra
: kiel ~o: se vi trovas, ke mia ~ado en Parizo pavas j parto de la nutrokanalo estas obstrukeita. ~otomio.

alporti malutilon al la Kongreso7. ~ejo. Negranda, Operacio, per kiu oni faras portempan aperturon inter
senluksa hotelo aü restoracio: en la granda drink- la stomako k la ekstero post laparotomio.

yiffî bro de la ~ejo estis multe da homojz; Hi restis j gastrofil/o b G. {Gastrophilus) de insektoj el la
ien la eksterurba ~cjoz:; lio estis unu el la tiuepokaj ! fam. de ojstredoj, kies larvoj parazitas en la stomako
Ijvejoj, speco de bierejo7. ^ejestro. Mastro de j de cevaloj. inr ojstro, hipodermo.

Nejo: li elprenis du denarojn kaj elonis ilin al la j gastroknemi/o V { M gastrocnemius ) Muskolo
gyejestroN. ~igi. Akcepti, logigi kiel ~on : mi | formanta la suron k dividebla en du gemelajn
espéras, ke vi ne rifuzos ~igi ce vi ankaü mian partojn.

[ edzinon7. /viginto, ~iganto. Tiu , kiu ~igis/ gastronom/oz. Specialism pri ~io. ^ioz. La

^igas iun : multajn dankojn al liaj afablaj arto k scienco pri la plezurigo de la gusto per lerta k
&iï gintoj!z; eu mi povas ion peti de la ~igantino?. sperta elektado, preparado k kunarango de la
,»ama. Volonté, afable akeeptanta ~ojn: la Araboj \ nutrajoj. es- frandenia, kulinara. Lukulo. '
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gastropod/oj b Klaso {Gastropoda) de akvaj au : antaü la vosto, k kun naghaü to infer la piedfingrej

teraj moluskoj. kies «piedo» formas vcntran platon, j B®5 podicipo. (̂o)formaj. Ordo (Gaviiformes, sis
k kies konko estas generale spiralforma, keikfoje i Colymbiformes ) de birdoj, al kiu apartenas Mil
sildotorma au ankaû nula au preskau nula: Umako, I podicipo.
heliko k bukceno estas ~oj. gavial/o b Hindia krokodilulo (unuspeciaj

gastrul/o <$ ( past.rula ) Embria stadiformo. kies j Gavialis panpeticus ) kun tre longa. maliarga nazo.
parieto konsistas el du celtavoloj (ektodermo k j gavot/oz } Eksmoda ceremonia franca dancol
endodermo), kiu formas kalikon k aperas post la I melodio.
blastulo: ^a stadia, ES* month. gaz1o 1 Teksajo. malpeza k travidebla, el silk;

gatj/o. Vasta duopa gambjupo de hungaraj | lino ks : fiancina vualo el ~o. 2 Sama teksajûj
viiaganoj au pastistoj, farita el tolo.

gaüc/o. Rajdanta pastisto de brutaroj en la S-
Anierikaj pampoj. csr vakero.

ga ü g/o © Nomo de diversaj gradigilaj
instrumente j por mezuri la enhavon de ujo. rsf * j la limo inter Egiptio k Israelo (34°27’E, 31°30’H
kalibro. ~i. Mezuri au kontroli per ~o. Stang~0. | Simson iris en k vidis tie malcastulinon*. ^Gradigita stangeto. elprenebla el la motoro, sciig- j gazal/o cp Persdevena poemeto, divers-riti
anta la nivelon de likvo (oleo, benzino) en la motoro. j konsistanta el serio da distikoj, de 5 gis 16, en kid
tub~0. Fortika, travidebla, vitra tubo sur flanko de i unua verso k ciuj paraj versoj havas identan rimcl
vaporkaldronego, en kiu oni povas vidi la nivelon ! la ~oj de Hafizo. ES* odo.
de akvo en la kaidronego.

jpreparita por medicinaj uzoj: asepsa ~o /wj
vundoj; bora ~o. use muslino, vato. ~a 1 Konasfj
anta el ~o. 2 (f) Malpeza, diafana.

Gaza1, Gaza/o. Havenurbo ce Mediteraneo.c

•i

gazel/o b G. (Gazella) de tre graciaj antilopa
gaül/o A Ano de kelta gento, loganta en ~io j el Afriko k Azio: Asahel estis rapidpieda kicl ù

komence de nia erao. (G)'N'io, /^ujo. Regiono parte j as* antilopa, camo. ~okula. Havanta mildajnrà
au lute logata de ~oj; Cisalpa ~h (nordo de Italio), | ajn okuiojn, similajn al la ~aj.
Transalpa ~io (proks. la nuna Francio); la tri ~ioj ! gazet/o 1\Perioda publikigajo, donanta,^( Belga, Fiona, Akvitania). (G)^o-Romiano. Log- ; la kontrolo de la registaro, la cefajn informojnj?
anlo de ~io, alpreninta la Iingvon k morojn de la j diversaj aspektoj de la socia vivo ( politic
Romanoj. valonoyelso. j ekonomio, arto, sporto k.a.). 2 Perioda presajol

gaulteri/o 4ft G. ( Gaidtheria el erikacoj) de j konstanta formato k prezo, prezentanta êiajn akrf
daurafoliaj arbusletoj k malaltaj tufarbustoj parencaj | ajojn : ciutapa ~o ( jurnalo); semajna, dusemajq
al vakeinio; c. 135 sp-oj el Ameriko, Azio k Oceanic, j monala, dumonata (magazino, revuo); la (Gj*|
pluraj pororname kultivataj k unu (G. procumbens ] de Anoncoj7; legi en la ~o artikolon pri [...]
el N Ameriko) kun nromaj folioj Iiverantaj farmaci- ! favoraj al nia afero7; alsendi korespondojM

~ojz ; presi ion en la ~oz ; la eldonado de
gaü r/o b Sp. ( Bos frontalis, sin. Bos gaurus ) de \ oficiala ~o ; [ ... j mensogas kiel ~oz ; ~bm

granda Hindia bovo, pli ol 3 m longa, kun forta osta ! ~eltranco, ~oteko; ~vendisto. ^a. Rilata al m
kresto sur la frunto, inter la flaveverdaj kornoj, k ! ~a artikoloz, numéroz, kolekto, politiko.
kun gibo sur la sultroj. j Vulgaraca, senvalora au skandala ~o. ~aro. Til

Ga üs/o. Germana matematikisto, fizikisto k j de la ~oj en unu lando au en iu loko: la ~aro§
astronomo (C. F. Gauss, 1777-1855): À ( g )~a j nia tempo ne senprave estas nomata la sesa r$|
kurbevo, surfaco. fikspunkto. (g)~0 Unuo de ! potencaz; la ~aro amike akceptis la aperon dem
magneta fluksdenso en la elektromagnefa cgs- I revuo8 ; ~ara servo. ~isto = jurnalisto. radio»-!sistemo; simb. : Gs. —+ teslo. (g)^aj u n u o j i ~o, regule elsendara per radiotelefonio. j
Unuoj elektromagnetaj lau la sistemo de ~o, en kiu ! gazon/o. Zorge kultivata k regule tondatahertl
oni uzas elekfrostatikajn unuojn por mezuri elektr- tapiso, plejparte el gramineoj: ~teniso,^ tondUoiI
ajn kvantojn k elektromagnetajn unuojn por Gdansk/o. Polianda havenurbo ce la BaltaMÉ
magnetaj kvantoj, ambaü lau la konvencia sistemo (18°40’E, 54°22’N). ES* Dancipo. |
cgs: statvolto, stalampero, statkulombo k ~o estas ge/. I - Pref. montranta, ke la priparolatagn|̂
kelkaj ~aj unuoj ; la ~a unuo de kapacitanco ( la konsistas el ambaü seksoj, k pli precize signants||
statfarado ) epa/va/oras al unu centimetro. SI .

Gaütama/o = Gotamo.

z..,
an esencon.

paron : la ~doktoroj P. z ; gratuli la jum
r^edzojn1; ~sinjoroj N.z ; ~fiancoj7, ~amatM%.

gavi/o b G. (Gavia, sin. Colymbus) de relative j ~nuistrojz; ~kolomboj; 2 samgradajn parencojoi
grandaj, primitivaj birdoj kun la kruroj situantaj tuj j ambaü seksoj: ~fratojz (ciuj fraloj k fratinojenif

sama farnilio) ; ~ filojz,
~onklojz, ~nepojz, ^kuzojtp
personojn de ambaü seksÜ
~sinjoroj, ~lernantoj, ^samideam
(analoge) ~!ernejo. ~ban(M
r^ edukado. RIM . Ofte en tiuliœ
signifo, la pref . estas neua®
( samideanoj, lernantoj, kursanojm
au malpli gentila, en la alparolo,®gavialo. DM.
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fizikajn ecojn de ~o. *'* gelo. '-igi. Ricevi ia
aspekton, konsiston de ~o: malvarmiginta sauco,
kiu ~igas. Gelf/o X Ano de Mezepoka itala partio,
kiu apogis la papon kontrau la germana imperiestro.
its5 Gibelino.

geioz/o ® Gelatenajo, ekstraktata el iuj rug-
algoj, konsislanta el kompleksa, sulfatohava hetero-
polisakarido, k uzata por apreti stofojn, por prepari
laksigajn medikamentojn k kultivmediojn por
bakterioj. SIN. agaragaro.

gem2o. Cia rara stono (mineralo, pli malofte
petro), spéciale, kiam tajlita au polurita: lau ilia
rareco k dureco oni distingas la noblajn ~ojn (ekz.
ametisto, diamanto, grenato, rubeno, smeraldo,
topazo) k la fajnajn ~ojn (ekz. agato, jado, jaspo,
kalcedono, onikso, opalo, turkiso). ITST perlo ; —*gliptiko, juve /o. ~isto. Tajlisto, poluristo au
gravuristo de ~oj.

gemut/a. Hejmeca, agrabletosa.
0) gen/o $ Kromosoma elemento, heredajero,

kiu regas la sintezon de polipeptido ( k sekve parto-
prenas en la regado de la cel-funkciado) k ankau la
sintezon de rRNA k de tRNA. — banko, ~/oko.
epistata ~o. ~o, kasanta la efikon de alia ~o.
homeota ~o. ~o, reganta la embrian disvolvigon,
pli spéciale la diferencigon de organoj. hipostata
~o. ~o senefika pro la influo de alia ~o; plurefika

| ~o. ~o, efikanta al pluraj ecoj. reguliga ~o. ~o,
reganta la agadon de strukluruj ~oj. struktura ^O.
~o, senpere reganta la sintezon de protcino. us*

genotipo. superrega ~o. Domina ~o (Vd domini
2). ~aro. Tulo de la ~oj de individuo, manifest-
igantaj au latcntaj: ~aro estas kondicita de la ~oj,
kiujn la unua celo ( zigoto ) akiras sekve de la unuigo
de virseksa k inseksa gametoj. CS" genotipo. —klono. trans~a ( pp celo, celaro au individuo)
Ricevinta kroma(j)n ~o(j)n de frcmdaj celoj pro
transdono, transformo au alia neseksa procezo.
manipulado. trans~igi. Fari cel(ar)on au individu-
on trans~a.

duobla nomado ( «sinjorinoj k sinjoroj!» ).
II - Samsignifa memstare uzata rnorfemo: ~a.
Rilata al ambaü seksoj: bane jo , vivo. 'vigi.
Parigi. *dgi. Parigi. ~umi (fm) (pp aliseksemuloj)
Seksumi. ~dormi.

geastr/o 4? G. (Geastrum el ~acoj) de bazidi-
fungoj kun ferma, glob- au bulbo-forma bazidiujo
cirkaüita de 2 parietoj, el kiuj la ekstera maturstadie
stelforme krevas k portas la internan parieton, kiu
aspektas kiel papereca sako enhavanta la sporojn,
kiuj liberigas per apeksa poro; kosmopolita g. de c.
50 sp-oj; ampleksas la plej multajn terstelojn. «ss*

astreo.
Gebr/o. Persa mazdaisto. ii^* Parsio.
GDR1Germana Demokratia Respubliko.
gefire/oj d (ark.) Kn (Gephyrea) de tri mal-

grandaj filumoj de maraj vermoj pli-malpli parencaj
al anelidoj.

gehen/0z, GehenaN 1 H Valo apud Jerusalemo,
kiu, pro pasintaj abomenajoj k pro rubajoj ciam
brulantaj, por la postekzilaj hebreoj simbolis la
inferon. fcf Seolo. Hadeso. 2 (f) Infero, loko de
sufero.

gej/oM (fm) Samseksemuio. ~a. Rilata al ~oj:~a trinkejo, revuo. ~ino. Samseksemulino. SIN.
lesbanino.

gejser/o © Intermita vanna fonto, spruciganta
kolonon da akvo, eventuale kun vaporo.
ÿ gejs/0. En Japanio, profesia elegantulino, kiu
havigas plezuron al siaj festenanlaj klientoj per
kanto, danco, muziko k.a.: la pago por ~a servo
estas eüfemisme nomata «flor pago » J. hetajro.
«vélo. Edukejo por estontaj ~oj.
. gek/oz b Reptilio (Gecko k parencaj g-oj) el la
subordo de lacertuloj, kiu per fingroj, havantaj
adherajn lamenojn, povas iri sur vertikalaj muroj.
fenestroj k plafonoj.
M gel/o = frosto.
' J , gelat/o1 = glaciajo. 2 = gelo.

^ gelaten/o 1 Senforma, travidebla, flaveta,
duonsolida substanco (proteino sub fonno de gelo),
fandiganta c. 25°C, ricevata per agado de vanna
akvo sur bestajn histojn (precipe oslojn ): kultivi j cpilepsian krizon); kancero~a (cstiganta kanceron).
mikrobojn en medio", '^a (tegila de ^bromida ! RIM. Pro la alia senco de geno, estas preferinde uzi
substanco) papero por fotografio. 2 (ark .) Simila -iga, -estiga au -dona. 2 j (K) Suf., uzata por formi
substanco, ekstraktata el iuj vegetajoj. usr ge/ozo, nomojn de neaktivaj antaüantoj de fiziologie aktivaj
jeleo, mucilago. ^ajo 1 y Besla ~o, uzata kiel j molekuloj, i.a . enzimoj: fihrino~o, pepsino~o.
manga jo: sinko garnita per ~ajo. csr aspiko , i tripsino~o.
galantino, jeleo, pektino. 2 Substanco, havanta la | gencian40 G. (Gentiana el ~acoj) de unu- k

| plur-jaraj herboj kun folioj sidaj, kontraüe duopaj au
! en elbaza rozeto, kun floroj generale bluaj, violaj au
I flavaj, unuopaj au diverse arigintaj ( i.a. grapole,
j spike), kun 4-5 - petaloj plejofte formantaj largan
j tubon, k kun unukameraj, multasemaj kapsuloj; c.
[ 360 sp-oj el la mez- k mal -varmaj regionoj, precipe

cl altaj montaroj k Arkto. flava 4* Sp. de ~o
{G. lutea ) kun flavaj floroj k treege amara radiko uz-
ata en la preparado de ~likvoro. — veratro , likvoro.

-gene/ Y Suf. signifanta : «generata, kreata,
estigata de»: aero~a kontago (kreata de la aero);
psiko~aj perturboj (nure psikaj, sen percepteblaj
organaj lezoj).

QJ -gen/ 1 Suf. kun la signifo «generanta,
kreanla, estiganta » : f epilepsi~a (estiganta

I
!

2 lr c
b

;J\l

iMh1) geastro ( Geaster
berkeleyi) : bazidiujo ; /3^dekstre: vertikala sekc-
âfo. GB. 2) genciano ( G. acaulis): a) radiko; b)
tigo ; c) folio ; ù ) floro. C .

- a•XX
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genealog7o. Speciaiisto pri ~ io. ~ i20 1 j tutan homan ~onz; k mortis Jozef k ciuj liqjfratoji]
Scienco pri la esplorado de la deveno k parenceco j tiu tutci ~oz; car riceco ne daüras eterne, k krom\
de familioj au gentoj, homaj au bestaj. 2 Tabelo de ! ne restas par ciuj ~ojz; li punas la kulpon de patroj
la personoj au bestoj devenintaj de praavo: arangi ! sur filoj k nepoj en la tria k kvara ~ojx\ (f) nm
la ~on de nobela familio ; la ~o de Davido, de j ~o de poetoj ; la nova de komputiloj. 2 4- j
rascevalo. de kurhundo. generatio, ~ia. Rilata ! Morfologia tipo de individuo, karakterizanta la
al ~io: la ~ia registro de Jesuo KristoH ; ~ia arbo vivociklon de vegetajoj: gametofito k sporofilo
(kies trunko prezentas la unuajn praajn gepatrojn k estas tipaj ~oj de la vegetajoj; en la vivociklo dek\
brancoj ladiversajn posteulojn). algoj ekzistas unu, du au tri ~oj, dam ekzistasm

gener/i (tr) 1 (pp virseksuio) Produkti vivantan diifazoj. —* fazo 3.^aro. Genealogio: jen estas h
samspecan estajon : Abrahamo ~is Izaakonx; de km ~aro de la filoj de Noax.
tin cevalo estis ~ita k de kin naskita?. SIN. naskigi. i general/o 1 Oficiro supera al koloneloli
2 ( j Estigi vivulon (pli malofte: parton de vivulo). 3 apartenanta al la supra klaso de la oficiroj: brigatk
A lel produkti : la movo de punkto ~as Union ; la divizia, korpusa, armea ( resp. komandanli ;
elementoj ~as la tutan grupon. ~0 1 Ago ~i. 2 brigadon ktp); inter ~oj paroia pri batalojz.2{ev|]
(ark.) Familio (vs), idaro: /7/, de kiuj devenis la tuta Cefo de kelkaj monahaj ordenoj: la ~o de la Jezuil-i~oz ; estas felico aparteni al ~o, kiu distingi.gisz. oj (la gusta termino estas «generala estro»).
i®5 gento. Rilata al ~ado: la ~aj organoj. (SIN. Rilata al ~o: via mostoz. ~aro. La tuto de bi
reproduktigaj organoj). ~adO. Ago de tiu, kiu ~as: ^oj en unu lando. ~eco. Rango, ofico de
homa, besta , vég éta fa ~ado ; spontana ~ado -̂leütenanto = divizia ~o. cef~0. Plej supefl ;
(spontana produktado de la vivo el nevivajo, teorio ~o, komandanta ciujn armeojn de unu lando ai:
akceptita gis Mezepoko pri iuj animaloj, k ec gis koalicio.
Pasteüro pri la mikroboj). ~anto A 1 Punkto, linio generalisim/o M» Cefgeneralo: se li estai ;
aü surfaco, kiu per movigo ~as Union, surfacon generalo,tiam li certe estas la plej granda, ~oz.|
respective solidon: un.upeca hiperboloido posedas generator/o 4- Masino por produkti elektr»;
rekton kiel canton. SIN. estiganto. 2 Unu el la povon : kontinukurenta alternkurenta"0$
elementoj en aro, kiu ~as grupon, spacon aü simile, altfrekvenca akvo~o (akvoernergia ~o);;-vema. Facile , abunde ~anta : ~ema speco de vaporr̂ o; vent^o; dizel~o; turbin^o. ES* dinam^musoj, kunikloj. ~iloj (fm) ^aj organoj. /^into. indukelektra ~0. Masino, kiu funkcias laû||
Tiu , kiu ~is: $ ricevi genojn de ambaù ~intoj. principo de elektrostata induko. kontinupOlUSâ

~pova. Kapabla ~i. rê i 1 ÿ Reprodukli detru- ~0. Kontinukurenta ~o, en kiu la induktita kureiftjj
itan parton de korpo per noveformitaj histoj: mar- estas kolektata sen uzo de iuj komutiloj (ekz. M>,eif
steloj re~as siajri trancitajr brakojn. 2 (0 Provizi kiu la induktato estas metala disko, turniganta tfi
per nova forto, per pli alta vivimpulso, per pli nobla fiksa magneta kampo paralela kun la rotacia aksode4
animo: re~i rutinigintan institucion. u^o^a V la disko, k en kiu la induktita kurento estas kontin^Rilata k al la genera k al la urina aparatoj. j kolektata inter la akso k la rando de la diskof

generaci/o 1 © Tuto de la proies, samagaj | magnetelektra ~o. ~o, en kiu magneta fluksf
homoj, vivantaj dum la sama tempoperiodo, kalkul- estas produktata per daüra magneto, memeksdtî
ata laü la mezkvanta daüro de tiama homa vivo: la ~o. ~o, kies kampomagnetoj estas rnemekscitit^nuntempa ~o malamas la militonB ; E. travivis jam i sinkrona ~0. Dinamo, produktanta alternat«

genera. uro~a. La homa uro~a aparato (1: ina, 2: vira): komunaj organoj : a) pubio (pubia simfizo)!
b) urina veziko ; c) uretro ; c) urina orifico ; d) rektumo ; e) anuso. inseksaj organoj: f ) klitoro;{j
(vulvaj) iipeîoj ; g) (vulvaj) lipoj ; h) ovodukto ; h) ovariaj fimbrioj; i) ovario ; j) utero ; }) utera orifico;}}-:
utera cerviko ; I) vagino. virseksaj organoj : f) peniso ; g) prepucio ; g) skroto ; h) balano;l|
erektigema histo ; i) testiko ; j) epididimo; j) spermodukto ; k) bulbo-uretra glando ; I) ejakula dukto;flf
prostato ; n) ampolo de spermodukto ; o) sperma veziketo. 1
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kurenton sinkrone kun la lurnigo de la masino.
Vandegraf-^/O. Aparato por produkti alttensian j montras posedon, kvaliton, la tuton , de kiu oni
statikan elektron. motor^o. Motoro, mekanike ! prenas parton ktp; en E. la prep-oj de k da ce la
kuplita kun ~o, por transform! elektran kurenton. | subst-oj, k la silabo -es en la korelativaj vortoj ludas
SllfWO. ~o, uzanta la energion de la suno por j simiian rolon.
produkti elektron. vent/^O. ~o, uzanta la energion
de la vento por produkti elektron.

genetik/O ÿ Science pri la fenomenoj k

genitiv/o A Kazo, kiu, se uzata sen prep.,

genocid/o ( ft Sistema ekstermo de tuta gento:
la naziaj estroj decidis ~on de la judoj k ciganoj.

genot/o 8 1 Sp. (Genetta genetta) de rabo-
problemoj rilataj al heredeco, normala aü patologia: bestoj el la fam. de viveredoj, vivanta en S Eüropo k
la unuajn legojn de la formulis Mendelo en N Afriko. csf vivero, civeto, zibeto. 2 G. (Genetta )
1865. ~a. Rilata al -̂ o: komparante la ~ajn hered- de deko da sp-oj, ciuj Afrikaj escepte de ~o /.
ajojn de du nunaj specioj, la biologoj provas retrovi genotip/o $ Genaro au aro da studataj genoj,
kdati la kunan praulon.^ÎStO. Sciencisto pri ~o. kontraste kun fenotipo.

genez/o 1 Estigo, formigo, historio de la deveno: genr/o 1 A Unu el la diversnombraj gramatikaj
skizi la ~on de la ideo de lingvo internacia. 2
Estigo k eventuale disvoivigo (en kunmetajoj):
embrio~o, etno~o. (G)^Oz Ü1 Nomo de la unua
libro de la Torao, kies unuaj capitroj rilatas al la
formigo de la universo, tr Moseo. ~a. Rilata al la~o: r^a esploro de la tragedia genro. biewo ÿ 1
Estigo de la vivo sur tero. 2 (ark.) Estigo de vivulo el
alia vivulo. es3 ontogenezo, filogenczo.abiogenezo.

geni10 1 O Diajo, kiu zorgas pri la destino,
bona aü malbona, de ciu homo: la Romanoj oferis de unu sama praulo, kune vivantaj k regataj de unu
al sia ~o; (f) Francisko. estu mia protektanta j sama estro: la Romaj patriciaj ~oj ; la Julia la
kontraü tiu ci fremdulo!7 -, Clemency, kiu estis lia I indigenaj ~oj de Aüstralio. c-r fratrio. klano.
bona ~oL\ esti la malbona, la damnanta ^o de iu. clomanaro, tribo. — ^opatro. 2 Homa grupo,
fâ* angelo, feo, genio. 2 Instinkta, eksterordinara havanta difinitajn historiajn k kulturajn tradiciojn,

kapablo originale imagi, inventi aü krei en la artoj, inter kiuj trovigas la mito pri komuna origino: la
lasciencoj aü la praktiko: por krei E-on estis necesa aron de ciuj homoj, kiuj havas saman devenon kiel
la de Z.; la cie sukeesas7’, se lia ~o ne | mi, mi nomas mia mi parolu ne sole pri rasoj,
superas en tio ci mian7\ la martiroj de la ~oz. RIM. ! sed ankaü pri ~oj , car ambaü égalé signifas
La genio kreas novajn tipojn, metodojn, atmosferon, I etnologian grupon da homoj k diferencas nur per sia
dum la talento agas laü la jam ekzistantaj; talenton j ampleksoz; (f ) la rana ~t> K. C3r etno, nacio, popolo.
oni evoluigas per ekzercigo, genio aspektas kiel j ~oj Ü La paganaj popoloj. 4 (ark.) = genro 2. ~a.
pura naturdoto. 3 = ~ ulo: jam ne unu (pluraj) Rilata al ~o: ~a religio, lingvo7' , sovinismo7 ; la
universala forputris en Ici senfeligejo!7. ~a. ~aj nomoj de multaj landoj7-. interna. Okazanta
Rilata al ~o: kiel ajn la sistemo estasz; ~a inter la ~oj: herede nutri interr^an disecon7 ; la
verkoR, eltrovo, pentristo, poeto. ~ajQ. Io ~a, ekz. interna malamo7. serwa. Ne plu konanta ~an
ideo, verko ks. ^lllo.^a homo. disecon : sen^a komunumo de liberkredanoj7.

genisfo "Hfr G. (Genista el fabacoj) de arbustoj k serweco. Eco de io sen~a: la principe de la
arbustetoj kun orflavaj floroj unu- aü du-ope akselaj sen^eco de la tero7. sennacieca. ali~a. Venanta
aü en apeksaj aü akselaj spikoj, korimboj, grapoloj de alia ~o, fremda : vi faris krimon, prenante
aü kapoj; 87 sp-oj el Eüropo, U Azio, N Afriko k ! ali^ajn edzinojnx. ali^ano, ali^ulOx. Homo de
Kanarioj, i.a.: ala /«O (G. sagitalis), arbusteto el C i alia -̂ o. divers^a. Konsistanta el pluraj ~oj: ciu
kS Eüropo, kun berbecaj, klorofilaj sosoj laülonge j régnano de mia divers~a patrujo7. sam~ano.
surhavantaj tri foliecajn alojn. skorpia ~o ( G. j Homo apartenanta al la sama ~o, kiel alia: ili tiel
scorpius), dorna tufarbusto el SU Eüropo. tinktura j kutimigis vidi cirkaü si nur sam^anojn\...] z.
M) (G. tinctoria), sendoma arbusteto el Eüropo k U ! Gent/o. Flandria havenurbo (3°44’E, 51°03’N).
Azio, pasintece uzata por ekstrakto de flava
kolorajo. eæ ulekso, citizo, spartio.

kategorioj, inter kiujn multaj lingvoj dispartigas la
subst-ojn k pron-ojn (kun akordaj konsekvencoj por
la adj-oj k verboj): vira, ina, neütra (en hind-
e ü ropaj lingvoj) ; ne ekzistas en E.. 2 $
Sistematika unuo ( genus), konsistanta el natura grupo
de parencaj specioj, subdivido de familio. sub/vo.
( subgenus ) Subdivido de ~o. form /v»o 4*
pasintece uzata por neperfektaj formoj de fungoj.

gent/o 11[ Grupo el pluraj familioj, posteularo

! genu/o 1 V ( genu ) Artiko inter la femurosto,
! la tibio k la patelo. 2 Antaüa, ekstera parto de tiu
! artiko: la akvo estis alta gis la ~ojz; stari sur la
! ~o/z; meti sin7, fali7 sur la ~ojn ; per la maldikaj

brakoj si cirkaüis siajn levitajn ~ojnz\ ~kavo
(poplito); ~osto (patelo); ~sirmilo. 3 Tiu korpo-

| parto de staranta homo, rigardata kiel signo de ties
j forto: miaj ~oj senfortigis de fastadox: liaj ~oj
i tremante kunfrapigadisz; liaj ~oj sanceligis de

emocio', fleksigantajn ~ojn vi fortigisX ê, esti ce la
~oj de virino (sia sklavo). 4 Tiu korpoparto de star-
anta homo, rigardata kiel signo de ties sendepend-
eco: ciuj, kies ~oj ne Jleksigis antaü Baalx ; antaü

1) genisto (skorpia ~o):
a) tigo ; b) dorno; c) floro;
c) frukto (guso) . C.
2) genoto 1
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mi klinigos ciu ~ox\ la mulo partis clion k muhaj | vivuloj. fittwio Scienco pri la disvastigo kj|
fleksis la mi sur la ~oj vin petegis7: jeti sin j la kauzoj de la disvastigo de la vegetajoj. St!
sur la r^ojii antaü in. cw ~fleksi , riverend. 5 Tiu j planl~io. plant~io. Fito~io. zocwio b Scicni
korpoparto de sidanta homo, rigardata kiel ricevonta j pri la disvastigo k kauzoj de la disvastigo def
la objektojn de ties zorgo au favoro: sur la ~oj vi I animaloj.
estas dorlotalajx : kial akceptis min la ~oj (de mia i geoid/o A. Surfaco difinita per la samgravi
pairino)?x; mia sklavino nasku sur miaj ~ojx (mi ; punktoj deTero respondaj al la meza marnivelo:*j
adoptos Sian idon ); cirkaitpreni ies ~ojn\ ci lia . proksimas al elipsoida, sed estas pli dika ctl
kusas ankoraü sur la ~oj de la Diaj (estas ankorau j ekvatoro, pH plata ce la palusa j k havas lokst
necerta). sino. 6 O Artiko au aparato, tubo ks | neregulajojn.
havanta la fornion de ~o: ~hava teleskopa. ^a. ! geokemi/o © Scienco pri la distribue), kvantoî
Rilata al ~o: ~a daloro; levigi de la ~a poziciaz; ; cikloj de la kemiaj elenientoj en la konsistajoj def
V ~u artiko ( articulatio genus). ~e. Estante sur la • Suna sistemo, pli spéciale de Tero, precipe a|~oj: ^e jetas sin la idolanaj / \ meti sin, starigi j mineraloj, petroj, akvoj k atmosfero.
r»e7-: fali ~ez. ~i (ntr) Stari sur la ~oj: H triJ'ojojn ? geokronologi/o © Metodo pri la datadoj
ciutage ~isz; li levigis de sia ~ado antaü la j mineraloj k petroj: la ~aj unuoj estas ago, epaf
altarax\ ia frua morto min cirkaüis ~atitan z. ~igi. ; periodo, erao.cono. «tir kronostratigrafio.
Meti sin sur ia ~ojn: ont kriis antaü li : ~igu! x\ la
vidvina ~igis antaü la malalla lita/o7. ^igi. Meti
sur la ~ojn: H ~igis la kamehjn ce puto kun akvox.
‘'•'ingo 1 Peco de armajo prolektanta la ~on. 2 j estas ap/ ika ~io , dinamika ~io ( geodinamibj
Peco el ledo, arangita por sirmi la ~on en hokeo ks. | regiona ~io, geokemio, geomorfalagia, geotekéI
3 Peco el lana trikajo, arangita por teni la ~on j hisioria ~io, kristalografio, mineralogio , pam
varma. ^side. En pozicio, en kiu la ~oj estas fleks- | geografia . paleontoiogio, pctrologio. sedimd
itaj k la trunko sidas sur la kalkanoj. ek~i. ~igi: Hi j ologio, stratigrafio, struklura ~io. tektonim
ekgenuis vizagaltere sur la pavimo, adorklinigis, kaj j Sama scienco aplikata al aliaj plancdoj k ties satef
dankis la Eternalou x. gis^a. Atinganta gis la ~oj: • oj. ~ia. Rilata ai ~io: ~ia epoko, mapo.
gis^a jupoy pantaloncio. inter^ajo. Parto de la ; geomanci/o. Divenado per interpretado def
robo au jupo de sidanta virino, inter la ~oj. Sub~o ! figuroj, esligitaj de manpleno da polvo, sablol

kavo. inr poplito. sur~e. Staranle sur ambaü j jetita sur tablon. I
~oj. unu «ve, Havante nur unu ~on fleksita: la \ geometr7o 1 Spccialisto pri ~io. 2 ba) (n
kuracislo starigis unu~c sur la planko7-. i Insekto (eksa g. Geometra ) el la ~edoj. b)

geocentr/a 1 1. Havanta au prezenlanta Tcron j 3 Termezuristo. ~i10. A Branco de la materna “

kiel ccntron : la koncepto de la Bihlio. sar ! kie oni studas liniojn, surlacojn k solidojn: etï
hc /iocentra. 2 % Rigardata kiel vidata ekde la j ~io (bazita sur la aksiomoj de Eüklido, plej no
ccntro de Tero: latitudo de planedo. \ la aksiomo pri paraleloj) ; ehena, spaca 4

geod/o © Kava, pli -malpli globa minerala maso, 1 algebra ~io. La ~io de algebraj kurboj, surfaç
kies muro, el densa kalcedonio, estas interne kovrita j ks, do de la nuiejoj de polinoinoj. analitika4
de grandaj kristaloj (ekz. kvarco, kalcito) alcentre Branco de la matematiko, kie oni studas la nuk$
kreskintaj, difcrcncuj de tiuj de la cirkaua petro; maie i de analitikaj funkeioj. analiza ^io. Elemental
al druzo, ~o apartigeblas de la cirkaua petto fare de j traktata per reelaj nombroj. priskriba ^io. /vioj
crozio sub formo de liberaj noduloj. BîT druzo.

1

?-

î
geolog3o. Specialisto pri ~io. ^i1o 1 Scie

pri la solida selo de Tero, la fenomenoj rilatajal
konsisto, k la terhistorio: la precipaj fakoj de *

|

la prezento de tridimensiaj ~iaj figuroj en eb^geodezi2©. Scienco pri la formo, grando k i /s/ia. Rilata al ^io: ~ia intuicio: ~ia pnm\
gravito de Tero au de sufice granda parto el gi , por j vico. séria , meznomhro. /v/edoj b Fam. (Get
ko estu necese konsideri gian kurbecon. ssr geofiziko. \ tridae ) de insektoj el la ordo de lepidopteroj,
gravitometrio. ^ÎStO. Spccialisto en tiu scienco.

M
\ larvo movigas kvazaü mezurante la distanconki

geodinamtk/o © Scienco pri la fortoj, kiu j estig - : nuiras per diversaj vegetajoj. x& faleno.
as la gcologiajn fenomenojn. SIN. dinamika geologio. |

geofagi/o Gusta perverseco, kiu instigas
mangi toron.

geofizik/o. Scienco pri la apliko de metodoj de
fiziko al la studo de Tero, inklude de atmosfero k I

%
liidrosfero: intérim inkiudas geodezion, seism-
ologion. lermagnetikon , vulkanologion. fizikan
tektonikon : ekstera inkiudas meteologion , •

fizikan oceanograjion k hidrologion. j
geograf 7o. Specialisto pri ~io. ^io. Scienco

pri la aspekto de la diversaj regionoj de la tero: li j
pensis pri sia lecioito de ^ioz: lihro de ~io7-\ la ;

de Eùropo. ~ia. Rilata al ~io: ~ia karto7-', \
~iaj nontoj. est' mapo. bio^io O Scienco pri la ;

,disvastigo k pri la kauzoj de la disvastigo de la

i

i
geotrupo.P

$
4

geometro. ^edo. 1) Virseksjj
2 ) ino ; 3) !arvo 4) Larv°j|

'

^
" dorna ribo ;
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geomorfologi/o © Science pri la generala
ekstera formo cle la tersurfaco.

; Rozodora esenco, ekstraktata el roz~o k parencaj
i sp-oj, enhavanta esterojn tie i .a. ~olo k citronelolo.

geopolitik/o Z Politiko de potencaj statoj ; ~alo ® Monoterpena aldehido, trans-citralo,

konceme al geografiaj partoj de la mondo: Europo ; CyH|5CHO, kun forta citronodoro. ~olo ® Mono-
| terpena alkoholo, CyH,5CH2OH, kun dolca rozodoro,

Georg/o. Vira nomo. ~urbo. Cefurbo de I abunda en la roza esenco, nur sub formo de esteroj
en la ~a esenco. roz^o Sp. de pelargonio

Georgi/o. Unu el la statoj de Usono (84022’U, ! { Pelargonium capitatum), rozodora arbusteto el Sud-
Afriko, kutivata por ~a esenco.

Gerard/o. Vira nomo.

~o de Usono.

Gujano (58°10’U, 6°48’N).

33°44’N).
georgik/o d£> Poemo pri la terkulturistoj : la

(G )~oj de Vergilio.
georgin/oz (ark.) = dalio.

gerbil/o b G. {GerbiUus ) de mamuloj el la ordo
de ronguloj, fam. de musedoj, samgrandaj kiel rato,

geosfer/o ® Ciu el la samcentraj tavolegoj k | vivantaj de S Afriko gis Hindio.
tegajegoj de Tero. vw astenosfero . atmosfero , j Gerda7-. Virina nomo.
biosfero, hidrosfero, litosfero.

geosinklinal/o (ark.) © Grancla malaltigo de la j malsanoj de la maijunuloj.
terkrusto, kie akumuligas diko da kelkaj km de
sedimentoj, el kiuj finevolue naskigos montoceno.

geoteknik/o f|© Esplorado pri la konsisto k
proprecoj de konstru-grundo k -subgrundo per
sciencaj, precipe geologiaj metodoj.

geoterm/o © Varmo de la interno de Tero k
Varmenergio, kiun gi liveras. ~a. Rilata al ~o; ~c/
grado, gradiento. ~ismo. Tuto de la procezoj
rilataj al ~o. /^iko. Scienco pri ^o.

geotropism/o =gravitotropismo.
geotrup/o b G. (Geotrupes) de lamenkornaj

koleopteroj, nigraj kun blua au verda brilo, vivantaj
en sterkajoj. SIN. sterkoskarabo. skarabo ,
melolonto. ~edoj. Fam. ( Geotrupidae ) de
koleopteroj, al kiu apartenas i.a. ~o.

gepard/o b Sovaga mamulo ( unuspecia g.
Acinonyx jubatus) el la subordo de rabobestoj, fam.
de felisedoj, la plej rapidkura mamulo. SIN. cas-
leopardo.

’f; © ger/o 3 Mezur- k pez-unuo (0,6g): siklo
enhavas dudek ~ojn x.

© ger/i (tr) f$ Segi, tranci du juntotajn latojn,
listelojn, modlurojn en (plejofte 45°-an) angulon
transverse, tiel ke en la junto la lignofibroj ne estas
videblaj. ~0. Oblikva transversa tranco de lato,
listelo, modluro. ~a}o. Junto de lato, listelo,
modluro, kie la lignofibroj ne estas videblaj.
; . geranPo Hf* G. (Geranium el ~acoj) de unu k
gpiurjaraj herboj kun generale mane ripaj k mane
diverse entranôaj folioj tiel largaj kiel longaj, kun
fegulaj, 5-nombraj floroj, kies 10 stamenoj estas
êiuj anterohavaj, k kun kapsulo havanla pii-malpli | atommaso 72,61 : ~a diklorido (GeCl9), tetra-
îôhgan bekon, ce maturigo debaze supren fendigant- klorido (GeC!4); ~aj kombinajoj. 2 Malofta metalo,
an en 5 frukterojn, kiuj higroskope en- k el-volvigas; tre rompigema, parenca al silicio. ^ato. Salo de la
sübkosmopolita g. de c. 300 sp-oj, pluraj poromame ~ata acido, H0GeOv
kultivataj. ess* erodio, pelargonio. ~a esenco G?,

geriatr/o f Fakulo pri ~io. ~io. Fako pri la

geril/o. Militô lare de partizanoj, kun tekniko de
malgrandaj, rapidmovaj grupoj, surprize atakantaj.
^ano. Ano de grupo, praktikanta ~on. D3r makisano.

geris/O b G. (Gem's ) de longkruraj cimoj,
rapide marsantaj sur sen- au malrapid-fluaj akvoj.
SIN. akvokura cimo.

Gerion/o 0Giganto kun triobla korpo, mortigita
de Heraklo.

gerlen/o ® Snurego konsistanta el pluraj
hauseroj. rs1' kablo.

german/o 1 A Ano de C-Eüropa germana
gento. 2 Z Civilano tie (G)~io. ~a. Rilata al la
~oj: la r^a lingvoz, landoz; la ~a Regno, lmperio\
A (G )~a Demokratia Respubliko (GDR , 1949—
1990, en la E parto de nuna ~io). (G)~io, /̂ ujo.
Regno (FRG ) en C Europo (Berlino). *»igi. Doni al
io ~an, karakteron. ^rismo. Aparta dirmaniero au
moro karakteriza de la ~oj. ~istO. Specialisto pri
la lingvo. ^lingva. Uzanta la ~an lingvon:

lingvo verkisto, la ~lingvo Svislando. ~lingvio.
Tuto de la leritorioj au medioj, en kiuj estas uzata la

lingvo. ait~a. Rilata al la ~a lingvo, origine
parolata en S-(G)~io, nun en komuna literatura
uzaclo. bas~a, Malalt^a. jud~a. Jida : jud~a
jargono z. malalt^a. Rilata al la nordaj ~aj
dialektoj, kiujn ne trafis la dua konsonantmutacio.
SIN. bas~a. platclica, Nederlanda. malnov^a.
Rilata al la formo de la ^a lingvo, uzata en la 8a-
1 la jc. svis~a. Rilata al la ~aj dialektoj, parolataj
en Svislando, k al la koncema teritorio. ns5 alemana.

germani/o ® 1 Elemento, Ge, atomnumero 32,

rvy

Germanik/o. Kromnomo de Roma konsulo k
j armeestro (Tiberius Drusus Nero, 16 a.K.-19 p.K.).

Gernezej/o. Manika insulo, dependanta de la
! Anglia krono (Sankta-Petro-Haveno, 2°32 ' U ,
[ 49°27’N).

Geront/o. Vira nomo, ofta en la antikvajigeranio (arbara ~o,
Geranium sylvaticum) : j komedioj por nomi maljunulon.

a ) rizomo ; b) tigo ; c )
folio ; c ) floro ; d )
frukto; e) fruktero. C. ! gerundFo A 1 (en L.) Deklinaciebla infinilivo,

! konsiderata kiel subst -a formo de verbo. 2 (en

Gertrud/oz. Virina nomo, i.a. éfr de la patrino
de Hamleto.
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diversaj lingvoj. ekz. slavaj) Adv-a founo de verbo, j
kun senco de dependa prop.; anaioge en E., e-vorto !
kun participa suf. : en la frazo «a üdinte sin, li !

foriris», la vorto «aüdinte» estas ~o.
Gervaz/o. Vira nomo.
gesneri/o ^ G . (Gcsneria el ~acoj) de tuf- j

arbustoj k plurjaraj herboj kun tubera rizomo k kun ;
neregulaj, ofte rugaj floroj; c. 70 sp-oj el tropika
Ameriko. pluraj pororname kultivataj.

gest/o. Ciu montra, esprima movo de la korpo, ;
precipe de la kapo, brako au mano: fai l , faradi \~ojnz ; faru ~on k gi venasz ; plenumado de plej ;
diversaj ~ pj per plej diversaj movoj de la manoj, j
brovoj, ec de la brnslo, de la huso, de la haroj7\ fari I
~on de surprizo, de kolero. mieno.mimiko. ~a. :

Rilata al ~o(j): la ~a lingvo. ~e. Per ~o(j): j
komprenigi ion al in. ~i ( ntr) Fari ~o(j )n. KSP |
montri , svingi , signi 2 . /^adi . Fari multajn j
atentovekajn ~ojn. ^ema. Inklina ~-adi, parolante. !

Gestap/o X Sekreta polico de la nazia regime. |
get/o X EJrba kvartalo, kie la judoj devis logi laü |

ordono de la magistrate).
geta/o. Japana sandalo, konsistanta el ligno-

tabuio, kies supro havas V-forman rimenon por
ensovo de la piedo, k kies malsupro prezentas du
transversajn trabetojn, kiuj tusas la teron.

GetsemaneN. Loko, kie Jesuo pasigis la lastan |
nokton antaü sia arestigo.

geum/o 4^ G. (Geum el rozacoj) de malaitaj, :
plurjaraj herboj kun rizomoj, kun blankaj, rugaj au j
flavaj floroj k kun fruktoj ( plurakenoj), kies akenoj j
unuope finigas per aristo ( maturiginta stiluso ) j
plumeca au ne; c. 40 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj !
pororname kultivataj.

Geüz/o j[ Ano de nederlanda rezistada movado I
kontraü la hispana regado (1567).

ghett/o2 = geto.
giardi/o d G. (Giardia) de protozooj el la klaso

de flageluloj, kies sp -oj ofte vivas en la intesto de
vertebruloj, inklude de homoj; granda parto el ili j
sajnas esti ne dangeraj. ^ozo f Malsano kaüzata |
de ~o. kun diareo, astenio k malgrasigo.

gib/i (tr) vî/ Tumi (bumon, jardon, velon) de unu I
flanko de la masto al la alia, dum girado. j

Gibelin/o X Ano de Mezepoka ilala partio, kiu j
apogis la germanan imperiestron kontraü la papo. |
Bsr Gelfo.

giberelin/o (K) (kn) Vegetaja hormono, kvar- j

cikla, sennitrogena, diteipena acido, kiu stimulas la j

kreskon de la plantoj k la germigon de ties semoj:
oni konas pli ol 60 ~ojn.cr uiiksino.

gibon/o d G. ( Hylobates) de mamuloj el la
subordo de simioj, homosimilaj, sed kun longegaj
brakoj. vivantaj en SE Azio. cimpanzo, gorilo,
orangutano.

Gibraltar/o = Gibraltaro.
gicet/o. Fenestreto en pordo, vando ks, tra kiu

oni povas interparoli aü transdoni ion: de bilet-
ejo en stacidomo, de pordo en mallibereja celo, à
konfesbudo ktp. luko.

Gideon/o 21 Unu el la Jugistoj.
gig/o vL Mallarga boato simila al , sed ofte malpli

granda ol pinaso.
giga/ A Prêt'., uzata antaü unuoj, k signifanla

«unu rniliardo» ( I 09) ; simb.: G: ~volto (GV\~elektronvolto; S (pp la grando de komputila
memorilo) 230: ~bajto (GB). car mega/ , teral.

gigant1 o 1 Homo nenormale granda: item
fidinde ekzamenita atingis la alton de tri metroj;

oj estis sur la tero en tiu tempox\ (1) teniro—km
prudento povas fari kontraü la glacia cirkaüpreno
de tiu ci ~6> ? z\ (anaioge) stelo-~o\ monto delà
(G )~oj (Karkonoso). car koloso, ogro, monstro,
titano. 2\Stelo pli granda k pli hela ol la ordinar-
aj (apartenantaj al la cefa sekvenco): ruga
(malfrua stadiformo de stelo, kies relative malvarma
surfaco radias precipe rugan lumon); super~o\ post
kvin miliardoj da jaroj Suno igos ruga k etend-
igos trans la orbito de Tero. nsr cefa sekvenco. ~a1
Rilata al ^o: mi vidis ~an virinan figuron ; iliaj
abelaj klopodoj k iliaj ~aj projektoj1. 2 Grandega:
~a monto \ melono ; ~a stelo ( ~o 2). &
mamuta. ^ismo 1 Generala troeco en la kreskado
de individuo, kiu tamen konservas harmoniajtl
proporciojn: simpla ~ismo. 2 Troeco en la kreskado
de iuj partoj de la korpo: anibau formoj de ~ism
devenus de misfunkeiado de la hipofizo. &
akromegalio. 3 (f) Emo produkti grandegajn objekt*

ojn: la ~ismo de la moderna civilizacio. |
Giges/o O Rego, kiu havis ringon, povantan

nevidebligi la portanton.
gik-gakz. Onomatopeo, elvokanta la blekon de

anasoj.
Gilbert/o. Vira nomo.
Gilbert/o. Angla sciencisto (W. Gilbert , 1544-

1603). (g)^O Elektromagneta cgs-unuo de la
magnetomova forto.

gild/o X Mezepoka asocio inter korporacioj de
laboristoj, komercistoj au ailistoj; la nave fonditar*o
de pafistojz; malpaco inter la magistrate) k la ~ojz.

Gilead/o 21 Regiono inter Lebanono k la dezerto
(35°40'E, 32°30’N).

gilos/i (tr ) Ornami (pp precipe pri juveloj, aitaj-
etoj el oro aü argento) per gravurado aü encizadoà
retaje interpiektitaj strekoj: ~ita poshorlogo.

gilotin o. Masino por senkapigi kondamnitojn
( tr) Senkapigi per ~o: Ludoviko la I ôaestis

r^ita en 1793. os’ ekzekuti. ,j
glmnast/o. Tiu, kiu praktikas ~ikon. ^|6.

Loko difinita por ~i. îk10. Arto pri ekzercadoâ
la korpo per ta ügaj movoj, por gin plifortigikgibono. glmnofiono.
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lertigi: sveda, sportci ~iko\ kurac~iko; instruisto
de ~iko. ~ika. Rilata al ~iko: faradi ~ikajn
ekzercojnz. ~iki (ntr) Ekzercigi per ~iko. ~ilO.
Ciu aparato au ilo uzata por ~i.

gimnazi20. Mezgrada lemejo: enmeto de mia
infano en la ~onz\ la infanoj nuntempe vizitas~onz. B®1 kolegio, liceo.^ano. Lemanto en ~o: la
~anoj en Rusujo portas iiniformonz. ~estro. La
cefo de ~o.

gimnofion/oj b Ordo (Gymnophiona ) de
serpentosimilaj amfibioj. nsr anuroj, urodeloj.

gimnosperm/oj ^ Unit el la du filumoj de la
spermatofitoj (semplantoj), karakterizata de ovolo(j)
k poste de semo( j) portata( j) de soseto au de
malferma karpelo; monoikaj au dioikaj arboj k
arbustoj: la koniferoj apartenas al la ~oj. SIN.
pinofitoj. isr angiospermoj.

gimnot/o b G. (Gynmotus) de fisoj el la ordo de
~oformaj, angilosimilaj, kun tre fortaj elektraj
organoj sur ambaü flankoj. ^edoj. Fam. (Gymnoti-

dae) de ~oformaj fisoj, al kiu apartenas i.a. ~o.
'voformaj. Ordo (Gymnotiformes ) de tropik -
amerikaj fisoj kun elektraj organoj, al kiuj apartenas
~o k elektroforo.

gine/oz £ Brita fikcia monunuo, egalvalora al
21 Silingoj.

ginece/o 1 Ce la helenoj, aparta logejo en la
hejmo, rezervita al la virinoj. iar haremo, serajlo. 2
41 (pp angiospermoj) La tuto de la inseksaj organoj
(karpeloj) de floro. SIN . pistilo, karpelaro. «sr
androceo.

ginekoiog/o. Specialisto pri ~io. ~ jo If Studo
de la virina organismo k de sia naska aparato el la
vidpunktoj morfologia, fiziologia k patologia.

Ginevra éjb Mita edzino de rego Arturo, amatino
deLanceloto en la ciklo de la Ronda Tablo.

ging...gang...giling...gilang... Onomatopeo,

elvokanta la sonon de sonorilo.
gingiv/o ¥ (gingiva ) Parto de la busa mukozo.

kiu tegas la du aiveolajn arkojn, portantajn la
dentojn. SIN. dentokarno. ~ito If Inflamo de ~o.

gingival/o A Palatalalveolaro. SIN. palatalveol-
sono.

Ginjol/o Cefa rolulo de la francaj teatropupoj.
gink/o G. (Ginkgo el ~acoj el gimnospermoj)

de nur unu sp. (G. biloba ), arbo dioika, falfolia, kun

ventumilformaj folioj k kun flavaj drupecaj semoj
(«fruktoj»), kies ekstera parto estas medicine uzata
(kontraü vejnaj perturboj) k interna parto mangebla;
hejma en E Cinio, pororname kultivata.

ginostem/o ^ Kolonforma organo de la floro
de orkidacoj, konsistanta el la kunigintaj androceo k
supra parto de gineceo.

ginseng/o ^ 1 (ss ) Sp. de panako ( Panax
ginseng el araliacoj) el E Azio, kultivata por ~o 3. 2
(vs) ~o 1 k parencaj sp-oj same uzataj. væ panako.

3 ''S La radiko de ~o 2 k gia ekstrakto, medicine
uzataj pro stimulaj ecoj.

gip/o b G. (Gyps ) de rabobirdoj, fam. de katart-
edoj, kun nuda kolo, vivantaj en la Mediteraneaj
landoj. SIN. ansergrifo.

gipaet/o b Grandega rabobirdo (unuspecia g.
Gypaetus barbatus ), fam. de akcipitredoj, kun
karakteriza nigra tufo de bekplumoj, vivanta en S
Eüropo, E Afriko k C Azio. SIN. safgrifo.

gips/o 1 Blanka pulvoro, ricevita per parta
senakvigo de ~ostono sub varmoago (150-200°C),
k uzata en diversaj industrioj pro gia eco formi, se
miksite kun akvo, solidan, neduran mason, kiu poste
hardigas: Pariza ~o (fajna ~o, uzata por muldi,
bandagi ktp) ; statueto el ~o. — ~obandago,
r^ohildo. 2 = ~mineralo. ~a. Konsistanta el ~o:
rompitaj ~aj figurojz\ ~aj kopioj de malbone
kreskintaj membrojz. ~ i ( tr) jg$ Smiri per ~o,
ordinare miksita kun aliaj substancoj^ ~i plafonon,
kamenonB. ier kalki , stuki . ^ajO. Cia objekto el
~o. ~eca. Havanta la aspekton de ~o. /^isto 1
Laboristo, kiu pretigas ~on. 2 Smiristo de ~o.~mineralo, ~ostono © Mineralo, monoklina
kalcia dihidrata sulfato, CaS04, 2H20. SIN. ~o 2.
en~igi. Meti (rompitan membron) en ~on.

gipsofil/o ^ G. (Gypsophila el kariofilacoj) de
unu- k plur-jaraj herboj kun sidaj, kontraüe duopaj,
liniformaj folioj k kun floroj en duflankaj cumoj; c.
150 sp-oj precipe el la E Mediteranea regiono k
ekstertropika Azio, kelkaj pororname kultivataj.
panikia ^O. Sp. de ~o (G. paniculata), uzata
medicine k kiel sapherbo. SIN. orienta sapherbo.

gipur/o % Speco de reiiefa punto, mekanike
farita.

gir/i ( ntr) Rondire turnigi : nu, provizore la
mondo plu ~as!\ la vulluro ~is super sia predo.
giri. -vO 1 Unu rondiro de lurnigado. ~falko. 2
¥ ( gyrus ) Ciu el la sinuaj elstarajoj de la cerebro:
ciu cerebra lobo ampleksas plurajn ~ojn. ^ado.

ginko. 1) inseksa êoseto; 2) ovoloj; 3) parto de
virseksa êoso; 4) virseksa infloresko; 5) interna
parto de semo (malsupre : sekcajo). a) soso; b)
Soseto; c) folio; ô) drupeca semo («frukto»). B.

1) ginsengo 1: a) radiko; b) tigo; c) folio (mane
kunmeta); c) fruktoj (drupoj). Ba.

2) gipo. PB. 3) gipaeto (kapo de plenkreskulo).
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Ago de iu. io ~anta : la ~ado de sinkanta sipo. | precipe por speguloj, fenestroj k.a.: la antaua ~oi~eca. Aspektanta kiel ~oj 2. ~omagneta | auto; ~ovisilo.
Rilata al magnetaj proprecoj de turnigantaj elektraj j
sargoj. ~ometro. En veturilo, indikilo pri la~rapido de la motoro.

girland1o, Ornama kunplektajo el floroj k folioj,
en formo de kurba ceno : ~oj da artaj rozoj7 ;
(analoge) brulantaj lampoj pendis en ~ojz. ry
festono. (tr ) Ornami per ~oj: ~ita balcambro.

giromitr/o 4* G. (Gyromitra el helvelacoj) de i
askofungoj kun grandaj, fragile karnecaj askujoj, j
karakterizataj de malionga, dika , kava stipo k de
nesimetrie tuberforma, gireca kapo; c. 6 sp-oj,
precipe el la malvarme mildaj regionoj, i .a. G .
escalenta nur post kuirado au sekigado fnangebla.~ino (K) Varmodetruebla, kanceriga tokso, CHh- j
CH= N- N (CH .j)(CHO) ( jV-formiil-hidrazono de j Tiu substanco, rigardala kiel ne daürema: al 4
etanalo), de G . esculenta. I printempa k al amiko tro nova ne fidu7 ; konsttè

giroskop/o G Rapide lurniganta peza ratio, | kastelojn sur ~oz (— aero ). 3 Tiu substance
uzata pro la stabileco de sia aksdirekto kontra ü rigardata kiel simbolo de sensimpatieco, indiferaj
eksteraj influoj: per direkti submarsipon, raket- eco: miclo sur lango k ~o en la koroz; sia alvté
on, sendepende de la termagneta kampo. disrompis la ~on de la gisnuna rigida konversaciâ

gis/o G Atojo el fero k karbono, kun proporcio <̂ a 1 Rilata al, konsistanla el ~o: bordo1.1
de 2 gis 6,6% da karbono: blanku ^o (dura k romp- Havanta la temperaturon au aspekton de la ~o>|
ebla, uzata precipe en la fabrikado de stalo); griza zono, vento, maw (its? arkta ), malvarrno7. v& friii

( bone fandebla, uzata precipe por elfandado, | frosfa. 2 Karakterizata de la abundo de ~o, i.a. s|
pilieroj, kolonoj. masinblokoj, radiatoroj, piano- i formo de glaceroj: epoko (diun kiu la kvantol
frarnoj) ; specialaj ~oj (kun iom da mangano au ~o sur la tero superis la averagan kvanton). 3||
nikelo ks). ns* few, stale. —+ ~briko, ~maso. ~a. Tute sensimpatia, neafabla: vizago, akcepto'l
Konsistanla el ~o: ~aforno. ~\. Fandi (pp produkt- ! tavolo da antaü jugoj de. la mondo esté
ado de ~o). ^ejo. Fabriko, kie oni pretigas ~on au ! rompita7 ; liaj okuloj elstarigis seamove, bam
muldas objektojn el ~o. -̂ isto. Laboristo en ~ejo. j ~aj7. »ve. En ~a . manière: saluti iun ~e,
krud^O. La nerafinitade la unua ferfandigo. • Y Sukerajo el ~igita kremo kun divereif

gist/o 1 Unucela fungo (precipe la biera sakaro- j ingrediencoj: cokolada, fraga, vanila ~ajo.1
miceto), kiu estigas la alkoholan fermentadon de ! bombo 2 , melbo, parfeo , sorbeto. ~ajejo. Vendfj
sukeraj solvajoj (i.a. mo.sto) k sveligas paston. SIN. j de ~ajoj. ~ajistO. Fabrikisto au vendisto de
~ofungo. 2 4» a) (ss) Sakaromiceto, pli spéciale la ! ^ejo. Loko konstante kovrita de ~o. glacei
biera sakaromiceto. b) (vs ) Unucela, burgonanta | ^ero. Peco da ~o. ~ jgi 1 Fari ion ~o: la vitit
fungo el iuj askomikotoj ( i .a . sakaromiceto), iuj i la riverojn ; ( f ) ~igita de teruro. 2 Y fife-
bazidimikotoj au iuj milozosporaj fungoj. ~i (ntr) : varmigi per cirkaümeto de -̂ o: ~igita campait
Fermenti per ~o: la kukopasto devas ~i kelkajn \ kaviaro. ^iga. Rilata al ~igado: ~iga mask
horojn en varmo. ^ajo. Pulvora ekslrakto de ~o / j ^iga punkto de likvo. ~igi. Igi ~o: ~iginta !a$
kun la samaj ecoj. SIN. ~opulvoro. RIM . Ne uzu | la mtboj ~igas en bulojn7 ; ( f ) la rideto M|
gisto anst. ferrnentajo. ~ofungo 4»* ~o 2. serwa. ! (haltis, malaperis) sur siaj lipojB; ~igi de tinw.ii
Neenhavanta ~on: sen^a pano. nap maco. bîer^O. j frosti. ^ujo. Kesto, en kiu oni tenas ~on hejffi
Feco de fermentinta biero, konsistanta el biera j 'vumi ( tr ) 1 GJaceigi. 2 Fridigi . -̂ologoj
sakaromiceto k uzata kiel panfermento au kiel j Specialist pri ~ologio. ^ologio © Sciencopril
medikamento. ^opulvoro. ~ajo. kemi^o. Bak- ! ~o, pli spéciale pri glaceroj. erwigi. Enfermis
pulvoro. nutro^/O. Horna k dombesta nutrajo rica I ~on : en^ igitaj sipoj7. antaiwa (pp epok? ;
je proteinoj, mirieraloj k vitaminoj, konsistanta el | Antaua al epoko. interna (pp epoko) Intcri
sekigitaj celoj de iuj ^ofungoj, precipe Candida j ~aj epokoj. sen^igilo. Aparato, por sirmi vitrojt
nti/is. — kandido. ! aviadilajn surfacojn kontra ü formigode ~i

gitar/o }. Kordinstrumento kun fretoj, kiun oni ! pendo^o. ~ero formiginta ce pendanta io: /<w|
Indus plukante la kordojn: la klasika havas ses j penclo~oj pendis sur lia barbo7. 03T stalaktito. j|
kordojn, la rusa— sep; havaja (SIN. ukulele).
^isto. Ludisto de ^o. bas^o. Kvarkorda ~o.

glace/az o Ricevinta apartan brilan aspektonpe
polurado au glatigado: papero, fadeno, kartw
ledo, tafto; ~aj gantoj. vue glazuro. 1 Brl
aspekto de ~aj substancoj. 2 Hela travidebfc;
farbotavolo, aplikita sur jam sekigitan farbon.'vigil
Fari ion ~a: ^igita kotonajo. 2 Y Kovri per tavd;
de siropo soiidigonta:^igita lorto. karamelo.

glaci/o 1 Akvo solidiginta pro malvarraei
monta en vinlro la tutu Sundo estas kovrita^^oz\ en printempo la ~o fluidigas7 ; batadi M
fiso kontraü ~oz (vane); la kestojn Hi devis dpi.
sur la ~on7 ; glitumi sur ^o: disbati ~on; metafl|
sur gian kapon fresan ~onz. glacera , nevojê,
~bcnko, r^insulo, ^kampo, ~krevigo, ~rivem.\

glacis/o 1 Neabrupta deklivo, natural
artefarita, kiu etendigas antaü foitikajo, pafliniokl
2 ® Simila deklivo, pli spéciale la plej profi
parto ( inter -4 000 k -5 000 m) de la kontinei
margeno, nomata kontinenta ~o. B®* breto, deklm

giacer/o © Grandega eterna maso de glaci
devenanta el la akumulo de nego sur la suprajotÈ

generale polurita sur amba ü surfacoj, k uzata j tero. cirka ^O. ~o. okupanta montarajn cirkt?

kutime elektra, je unu okto pli basa ol ordinara ~o.
glabel/o V (glabella ) Maldika elstarajo sur la

antaua faco dc la fruntosto. super la naza radiko k
inter la du brovaj arkoj.

glac/o G Fandversita travidebla vitro, plej
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montsupra >^0» kalot~0. ~o, kovranta mont- fundon de la ~o7 (estas ebrieta ) ; kiam Johano
supron, generale kalotforma. polus^o. Apud- eltrinkis du ~ojn, li farigis dormema7-; li havis unit
polusa, kupolforma ~o, kovranta kontinentan ~on troan (estis ebria). 4 Tia vazo, uzata en recept-
surfacon, iufoje atinganta maron k naskanta glaci- I oj kiel proksimuma mezurilo: likvor~o (0,03 1));
montojn. val^O. ~o, malsupreniganta lau valo. vin~o (0, 1 !)); trinko^o (0,2 !). — kulero 2 ~aro
SIN. glacirivero. us3 bankizo, nevajo. ) Instrumente, ludata per fingra frotado. ^ego.

glad/i (tr) Glatigi per varmega ilo, gin prem- Granda ^o, precipe por biero, ^eto. Malgranda
§ovante tien k reen (sur tukoj, vestoj ks): ( f ) del j ~o, precipe por likvoro. sub^O. Plata kartonajo,

diranle, si ~is per la mono la silkan litkovrilon. —+ j papera disketo, plasta telereto au simila objekto,
~otabulo. *410. Fera ilo por ~i. ~ist(in)o. Homo, I kiun oni metas sub ~o. koktel~o. Speciala ~o por
kiu profesie ~as. ne^enda (pp stofo) Tia, ke oni j koktelo, kun longa tenilo. mezur^O. ~o, provizita
ne bezonas gin ~i . SIN. necifebla. vapor*4lo. j per markostrekoj, montrantaj la mezuron (volumen-~ilo, uzanta akvovaporon.

gladiatOr20 X Sklavo au libera homo, kiu batalis
per diversaj armiloj kontra ü alia ~o au kontrau
sovaga besto, en la Romaj cirkoj. toreadoro.

gladiol/o 4? G. (Gladiolus el iridacoj) de herboj
kun firma bulbo, kun longaj, glavoformaj folioj k | suprajo; tia, ke la rnano tie facile glilas: ~<7 vitro,
kun trinombraj, epiginaj, iom neregulaj, ofte okul- j ledo, fajenco: li elekds kvin ~ajn siottojnx; Esav
frape koloraj floroj en unu- au du-flanka spiko; c. | estas harkovrita k Jakob estas homo x ; ~aj
195 sp-oj el Afriko, Eüropo k SU Azio, pluraj ( k j vangoj de infano ; ~a felo de kato ; (analoge) la
multaj kf-oj) pororname kultivataj.

on, mason ks) de la entenata substanco. mezur-
flakono. tigo^o. ~o kun suba tigo k piedo.

Glasgov/o. Skotlanda havenurbo (4°16’ U ,
55°52’N).

glat/a 1 Prezentanta nenian elstarajon sur sia

; akvo farigis ~a kiel speguloz; bluet , mi Ida
I maro! K. 2 Senobstrukca, facile irebla: ~cr vojoz,
! aleo. itsr ebena. 3 ( I) Iranta sen baro au malhelpo:

gladiolo ( lliria ~o, laboro, stilo, parolo ; la ctfero iel ne estas ~az\
Gladiolus illyricus) : lia mono estos tiel ~c/, ke ec ne estas ombro da
a) bulbo ; b) tigo ; c) suspektoz. 4 (f) Karesa, dolca, ierte flata: virino,

kies parolo j estas ~aj x ; per sia ~a huso la adultul-
ino lin entirisx. 5 À (pp funkcio au kurbo) Posed-
anta sufice da reguleco; plej ofte tia, ke ciuj derivaj-
oj ekzistas k estas kontinuaj. ~e. En ~a maniero:1

' kombitaj harojB; ~e razita ; ~e rabotita tabula 4,
; 3 vivo ~e ne fluas7-\ mi espéras, ke cio ~e pasosB;
! gi a!menait finigu por ni ~e, li ne malsaniguz; vivi

glan/o 1 «fc Frukto ( akeno) de kverko: I sate k ^>cz; par mensogi oni spriton bezonas7- 4,
~rikolto (rikolto de ~oj, por la besta nutrado). 2 V | la adapdgo al la novaj kondicoj ne plenumigis tute
( glans penis ) Komunuza nomo de la balano, j li ~e venkis en la konknrso ( —* relo, butera ).
ekstremajo de la peniso. /^ingo. La kupulo de j ~i ( ntr) Esti 2 ,3. ~ajo. Loko ~a, en objekto au
kverka frukto. mar~o. Balano I .

e folio; c ) floro ; d)
stigmoj; e) stameno;
f ) frukto (kapsulo);
g) semo. C.

9

glagolic/o. Malnovslava alfâbeto. BîT cirila.

I lando: la ~ajoj de osto\ inter la ~ajoj de la valo
gland/o 1 V Organo, kies funkcio estas | estas via partox. ^eco. Eco de io ~a : la ~eco de

Isekrecii: oni distingas la endokrinajn au senduktajn j. lia stilo. ~igi. Fari ion ~a: 1 ~igi H gnon per
d>ojn, kies sekreciajo sorbigas en la sangon ait la j rabotiloR, ferpecon per fajlilo; ~igi al si la barbon,
tirnfon ( ekz. tiroido, hipof ï zo ks ) disde la elsekreciaj \ la harojn\ la vento plugets k ~igas akvajn mont-

rait ekzokrinaj ~oj, kies sekreciajo defluâs en duktoj j ojn B; 2 ~igi la vojon al iir, 3 ~igi sian stilon 4, finita
( Svitaj, salivaj ~oj ks ) ; kelkaj ~oj, kiel hepato k j k ~igitaz (bone arangita). ^igi. Igi ~a: sia frunto
pankreato, estas samtempe endokrinaj k ekzokrinaj ! ~i§isz. ter sulkigi. ^umi (tr) Karese tuseti ion ~a :

' jfiellaboras plurajn sekreciajojn. use adeno. 2 I ~umi hundonG ; li ~umis al si h stomakonG ; si
plo, grupo de celoj au organo produktanta sekreci- j ~umis lin je 1’ griza barbo°. mal~a 1 Tia, kc la
yajon 2: esenca ~o; digesta ~0 (de insektomanga j mano iras malfacile sur la suprajo: mal~a felo de
pfanto) ; nektar~o ( Vd nektaro ) , r,oharo. j htpo; mal~a kruda lanvesto; multaj homoj ne povas

j tuseti mal~an paperonz. KW raspa. 2 Malfacile
glareol/o b G. (Glareola ) de bircloj el la ordo de j irebla : mal~a vojo 3 Malfacile iranta, fluanta :

-karadriformaj, insektmangantaj, rapidkuraj k rapid- ; mal~aj versoj ; mal~a konversacio. cw aspra.
(flugaj, vivantaj ofte sur slepoj en la Mediteraneaj j mal~ajO. FZIstarajo, kiu faras la suprajon mal~a:
ïândoj. ; (0 stilaj mal^ajoj. ne^az. Mal~a.

glas/o 1 Vitra vazo por trinki: por vinoz, | glatis/o % Maldika, tre glitiga tavolo da glacio,
for biero; ~o da vino (kvanto da vino); unu sola j formigantà sur tereno, vojo ktp. pro densigo de
guto la rsjon plenigasz; kiu rompis la ~on, ordigu I nebulo, negopluvo kc.

$â kason7-; ne granda mia ^o, sed el mia mi trink - j glauci/o 4* G. (Glaucium el papavacoj) de unu-,
çiS', tintigi la ~ojn ( trg5 tosti ). 2 Analoga samuza j du- k plur-jaraj herboj kun orangkolora laktosuko,
vazo el metalo au plasto. kaliko. pokalo. 3 La j kun gla ü kaj folioj, kun unuopaj floroj mallonge
ebriiga trinkajo entenata en ^o: li espions iom la : da üraj, grandaj, papavosimilaj, flavaj afi rugaj, k

E

migdal^o = tonsilo.
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kun fruktoj (dukameraj kapsuloj) longe cilindraj, | por medikamento kontraü brusfangoro. (tri)nitro-
rektaj aü kurbaj; c. 25 sp-oj el Eüropo, N Afriko k ^ino^ (tri)nimwolo.
U k C Azio, kelkaj poromame kultivataj.

glaü k/a. Bluverda.
gla ü kom/o f Okula afekcio, karakterizata de

rapida aü nerapida pliigo de la intraokula premo,
akompanata de diversaj perturboj indikantaj suferon
de la okulo: krizo de akuta ~o.

gliceri/o G. (Glyceria el poacoj) de plur- au
i malofte unu-jaraj, senharaj herboj kun paniklo el 3-

14-floraj, senaristaj spiketoj; 40 sp-oj, N-hemisferaj,
dolcakvejaj.

glicerido, glicerino, giicerolo Vd glicero.
glicin/o 1 é G. (Glycine el fabacoj) de herboj,

aspektantaj kiel fazeoloj; 18 sp-oj, hejmaj de Azio
! gis Aüstralio; plej konata sp.: soj^o (G. max) el
! Azio, unujara herbo, kovrita de mallongaj brunaj har-
; etoj k havanta trifolicrajn foliojn, grandskale kultiv-
j ata en Azio, Afriko k N Ameriko por verda sterkajok
| por sojfabo. SIN. sojherbo, sojfabujo. esr apioso,
j vigno, visterio. 2 (R) La plej simpla aminacido,

J NH0CH9COOH, unu el la 20 cefaj aminacidoj delà
I proteinoj; siinb.: Gly. benzoil-~0. Hipurata acido.

glicirlz1o qfp G. (Glycyrrhiza el fabacoj) de plur-
jaraj herboj kun iom ligneca radiko k kun alternaj,
nepare plume kunmetaj folioj; 18 sp-oj el la mez-
varmaj k subtropikaj regionoj; plej konata sp.: G.
glabra, hejma en la Mediteranea regiono k C Azio,
el kies dole- k arom-gusta radiko oni ekstraktas
sukon uzatan por antitusaj medikamentoj, bombonoj
k trinkajoj. ~a. Rilata al ~o: radiko (la flava,
fibreca, dolca radiko de ~o); ~a akvo (trinkajoei

glaükonit/o © (kn) Ferrica argila mineralo, sub
formo de malhele verdaj grajnoj, estiginta en maro.

glav/o 1 Generala nomo de ciuj
manuzeblaj hak- a ü pik - bataliloj
konsistantaj el longa klingo k mallonga
tenilo: kiu kaptas la ~on, tin pereos per
la liri7-, eltirix , nudigix, ingigi ,
elingigiz la ~on ; krucigi la <̂ ojn (en
duelo) ; jura sur la ~o!7 : vin
ekstermosx; ~6> falu sur la Haldeojn! x :
mi verbs, por enkonduki ne paron, sed

fcf* flambergo , rapiro, sabra,
spado, ponardo, bajoneto. — ~obati ,
~( o )faristo, ~ofrapo, r^opiki. 2 Tiu
objekto, kiel simboio de sindefendo au
atako: la tango de virino estas sia ~oz\
ricevu la kaskon de savo k la ~on de la giavo 7.
SpiritoN; la ^ o de la Lego. ^ingo.
Metala aü leda ujo, en kiun oni enmetas la klingon | akvo aromigita per suko de la radiko de ~o).
de ~o, kiam oni gin ne uzas. ligncwo. Infana | glik/o = glucido (en kunmetajoj). RIM. Pro la
ludilo en formo de ~o, ankaü uzata rite en Oomoto. j sona k skriba parencecoj de gliko kun gluko,

g!azur20 1 Vitrigebla substanco, per kiu oni | glucido estas preferinda formo.
kovras potojn, kahelojn ks, por fari ilin au pli fortik- j glikogen/o (g) Polisakarido, (C6H,0O5)n, trov-
aj, nepenetreblaj por la akvo. aü pli glate brilantaj. | ebla precipe en la hepato k muskoloj, k transform-
er emajlo, g /aceo, lako, verniso. 2 Y Pulvorigita j ebla al glukozo per hidrolizo laü la bezonoj delà

sukero kun citronosuko aü solidiganta siropo, per kiu i organismo. nr ameto. — mobilizi. /^ogenezo $ ®
oni kovras kukojn, tortojn ktp. KS* pralini. ( tr) Estigo de ~o el molekuloj de glukozo. 'vOlizO 'J ®
Kovri per ~o / aü 2: ~itaj teleroj’,Y ~ita benjeto. Hidrolizo de ~o al glukozo. — glukolizo.

gleb/o. Terbulo. ! glikokalik/o <J (glycocalyx ) Ekstera parto de la
gledici/o ^ G). {Gleditsia , sin Gleditschia , el cela membrano, konsistanta el polisakaridoj ligitaj

fabacoj) de falfoliaj arboj kun maldensa brancaro, al proteinoj k lipidoj. BS* kapsulo, gaino.
piejparte kun multaj, fortaj, lignecaj, brancigantaj glikol/o (g) 1 Senkolora likvo, diolo, HOCHp
dornoj sur brancoj k trunko, kun unu- aü du-oble CH ?OH. SIN. 1 ,2-etandiolo. 2 (vs ) Ciu diolo.
plume kunmetaj folioj, kun verdetaj floroj en densaj metil^O. 1 ,2-propandiolo. pentametilenM).
spikoj aü grapoloj k kun longaj k plataj gusoj; 14 HO-(CH,)5-OH, viskeca, oleeca likvo uzata en
sp-oj el Ameriko k Azio, pluraj plantataj en parkoj. bremsfluidoj, poliesteraj plastoj k gluoj. 2;

glekom/o G. (Glechonia el lamiacoj) de c. 10 glikoz1o (evi) = glukozo.
sp-oj de herboj el Eüropo k Azio, i.a. la hedereca glim/o © ( kn ) Folisiliciata monoklinf -
~0 (G. hederacea ), plurjara, poromame kultivata k j mineralo (sajne orloromba aü sesangula), konsist-
medicine uzata, kvazaühejma en N Ameriko. SIN. j anta, krom silicio, el aluminio, magnezio, fero,J

alkaloj (plej ofte K), fluoro k akvo, kun metalecâf
brilo, perfekte klivebla: blanka , nigra ]
biotito. muskovito, seheito. ~i (ntr) Brili kiel ~o:

!
.

!!
i

, SgCH

grundohedero.
(Dgli/o J5 Angla kantformo por viraj solovocoj.
<D gIi/o V Aro de nervaj celoj ne kapablaj

konduki nervajn mesagojn, rolantaj en la nutrado k
sirmado de la neü ronoj. tst svana ingo.

glicer/o (g) Radiko, CH 2OH-CHOH-CH2-, de ; likvo.
olo (en kunmetajoj): ~ofosfato. ~ido (g) Estero ; gliptik/o O Arto gravuri sur gemoj. Mljfcj

de ~olo. vw lipido. />-in1o ~olo. ~ini (tr) Smiri : Gravurita gemo. cr intajlo, kameo. fotewo. Altos
per ~ino. ~oio (g) Triolo, CH-,OH-CHOH-CH0OH, : gravuri helpe de la lumo. SIN. lumgravuro. -kj
densa, dolca likvo. ekstraktata el grasoj, k uzata por j fotogravuri ,
smiri la haüton, fabriki eksplodajojn ktp: pomado cl ! gl î ptodont/o G G. (Glyptodon), parencaaj|~olo kun zinkoksido. SIN. 1 ,2,3- propantriolo. ! dazipodo, de S-Amerikaj grandaj mamuloj el laordfl i j
(tri)nitro~olo (g) Substanco, C3H5(0N07)3, flava. | de ksenartroj, kiuj vivis de eoceno gis malfroâf
oleeca likvo, uzata por eksplodajoj («ar dinamito ) k ; kvatemaro. J

nego ~as sub la suno. ;
glioksal/o (g) Etandialo, OHC-CHO, senkolora’

SK/

ï!
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gliptOtek/Oz Kolekto de gravuritaj gemoj.
glir/o Mamulo (unuspecia g. Myoxus glis, sin.

Glis g.) el la ordo de ronguloj, kiu dormas minimume
7 monatojn dum la vintro, vivanta en M k S
Eüropo; gin mangadis la antikvaj Romanoj. ~edoj.
Fam. (Gliridae) de malgrandaj, longvostaj ronguloj,
kiuj travintras dormante, garden ô. Sp. de ~edo
{ Eliomys quercinus ) kun nigra streko de la okulo gis
la orelbazo.

glis/i (ntr) *}- Malsuprenflugi sen utiligo de
motora forto. uar Svebi. îlo. Senmotora aviadilo,
kies flugado dependas de la aerfortoj k aerfluoj.
motor^ilo. ~ilo ekipita per motorizita aparato
uzata nur por ekflugi.

~ante: de~i de la cevaloB ; (f) Jus de siaj lipoj estis
démonta ia venena vortoL. el̂ i 1 Eligi ~ante: la
spegulo efr^is el iliaj manojz\ el lia mono ciu
monero el~asz ( li estas malsparema). 2 (f) Ellasigi:
tin vorto senvole el~is el sia busoz; el sub la sajno
de gentileco elr^is (aperis, elvidigis) ciumomente la
malsatoB. 3 Eliri rapide k nerimarkite : el~i el
domo, el cambro.el~igi. Malaperi senspure: el~igis
el sub siaj piedoj la fundamento de sia materiala
ekzistadoz. erwi. Enigi, eniri, ~ante: Hi singarde
en~is ira la truoB\ atendis. meditis, gis en tombon
en~isz; la polvo en^is en la keston; diversaj mal-
ordoj enrols en la kortegonB. erwigi. Enigi facile,
kvazafi nerimarkite: via palato (estas) kiel vino bon-
gusta, kiu en^igas carmege kaj glate x. for~i. For-
igi, ~ante: la ombro de la birdoj formas super la

glisi. '•v'ilo. pejzagoz\ (f) la povo forais el liaj manoj. prêterai
| ( tr) Preterpasi, ~ante: la landoj prêterais antaii liaj

okulojz. tra~i (tr) Pasi tra au inter: (la grava persono)
glit/i (ntr) 1 Facile movigi sur glata au grasa trahis nerimarkite7', tra~i inter la scivolemuloj;

suprajo: oni ~as kiel sur sapo\ stono ~as sur Han koron traças mallumaj nubojz. aero^a (pp
glacioB", mi lasis min ~i en la kavajon; molekuloj i veturiio) Sidanta, dum sia transmovigo, sur kuseno
de likvo facile ~as unu sur alia; la (laca) cikonio el kunpremita aero: aero^a veturiio , boato.
~is malsupren lad la veloz. —» ~veturiio. 2 flankerwi = jori. rul îlo. ^aparato provizita per
À nta üenigi sur glata suprajo konservante sian radetoj anst. stallameno. SIN. rulsketilo. sip̂ ejo.
ekvilibron: hodiaü estas bêla frosta vetero, fiai mi Klina ejo, sur kiun oni tiras malgrandan sipon, por
iros ~/'z; ~suo. 3 Perdi ia starecon k ekvilibron , gin ripari. VOStO/v»adO Movigo de aviadilo mal-
marsante sur glata suprajo: mia piedo ek~is sur la antaüen lau gia longakso, sub la efiko de la gravito.
vaksita pargeto; en mallumo Hi ~os k fdlosx. 4 (f) glob/o 1 Sferforma objekto au korpo :
Pasi senbrue, facile, nerimarkite: la servistoj sen- astronomia bilarda ^o ; de kroketo; ruladi
brue ~is inter la mangantoj\ suna radio ~isz (en la keglajn ~ojnz; geografia ~oz (globuso); (analoge)
ôambron) ; supraja rideto ^As super la porcelane sur la tula fera la de la okuloz\ If ezofaga
blankan vizagonz\ senvole ~is miaj okuloj al mia ( Vd ezofago ). car bulo , kuglo, sfero, r u f i . 2
sranko ; centoj da bildoj ~is tra liaj pensojz ; ili Sfero el vitro, uzata por difuzi la lumon de lampo. 3
~as iom post iom en profundan mizeron. os’ flui, © Sfero el tre dura stalo, uzata en rulujo, por prov-
flugi, svebi , preterportigi. 5 © Rotaciante, ne sufice ado ktp: de valvo, de lagro; ~krajono. 4 A a)
adheri: radoj, klucodisko ~as. ^o. Ago ~i k pli La aro de ciuj punktoj en tridimensia spaco, kies
spéciale: 1 A Preskau neperceptebia transiro inter distanco al fiksa punkto (la centro) ne superas (au
du sinsekvaj distingeblaj pozicioj de la vocorganoj. j malsuperas) donitan nombron (la radiuson). b) (pli
2 4r La kvoeiento de la relativa rapido de la kampo
rilate al la rotoro per la absoluta rapido de la kampo
(ôe generatoro au nesinkrona motoro). 3. djb Poezia
licenco, konsistanta en anstataü igo de komenca
jambo per trokeo. ^a. Tiel glata au grasa, ke la
alteno estas malfacila: ~a angilo; okazon kaptu ce
1’ kapo, car la vosto estas ~az\ ( f ) diable ~aj
argumentoj; la kato ensovigisz. ~ado. Ago au
stato de iu, kiu ~adas: ~ado estas amata distro de

generale) La aro same difinita en metrika spaco. csr-
bulo, sfero. ~a. Havanta formon de ~o: kuglo\
~aj okuloj (iom elstaraj). ISP bula. /^eto 1 Mal-
granda ~o: aer^eto ( veziko, bobelo) ; farmaciaj
~etoj\ sangaj ~etoj (SIN . sango~etoj, globuloj). 2
Ludobjekto, el diversaj materialoj, kiujn la infanoj
mljetas laü diversaj reguloj, por atingi ian linion aü
kuntusi ~eton de kunludanto: ludi ~etojn. îno ®
ÿ (kn) ~forma proteino, holoproteina parto de
hemo~ino k de muskol^ino. duoiwo. Hemisfero.la knaboj. ânto 1 Tiu, kiu ~as. 2 A Parolsono

fonetike vokoida k fonologie konsonanta (en E. j k
ü). ~ejo 1 Parto de vojo, rivero ks, kie glacio
ebligas ~adi 2. 2 Spéciale arangita loko por sporta
~ado. ~îgi. Fari, ke iu ~u: ili ~igas niajn pasojn,
ke ni ne povu iri sur niaj stratojx. ~iga 1 Tia, ke
oni riskas fali pro ~ado: ilia vojo estas malluma k
~igax ; ~iga pargeto, trotuaroB; ( f) spiritoj ~igaj,
kiel serpenta korpoz. 2 (0 Malfacile priparolebla;
prezentanta riskojn de mispaso: ~iga temo,demando.
~ilO. Ilo, konsistanta cefe el stallameno, laülonge

k vertikale fiksebla al la subo de suo, por ebligi
rapidan ~adon sur la glacio: mi prenos miajn ~ilojn
k iros r^i7-. SIN. sketilo. ~umiz. ~i 2. dê i. Fali

cel~0 4 En ~ludo, pli malgranda ^o, kiun la
ludantoj devas celi per siaj pli grandaj ~oj.
hemo~jno (K) ÿ 1 Heteroproteino, kiu konsistas el
hemo k ~ino k koloras i.a. la rugajn globulojn de la
vertebruloj: danke al sia kapablo nestabile fiksi
oksigenou k karbonan dioksidon, hemo^ino trans-
portas tiujn gasojn tra la organismo. 2 (ark.) Ciu
~ino kun hemo. hemo~inemio k hemo~inurio
f Ceesto de hemo~ino en la sangoplasmo aü resp.
en la urino, pro hemolizo. jet^O Metala ~o,
pezanta 7,257 kg, kiun oni devas jeti kiel eble plej
malproksimen per unu mano. mam~oj. Junagaj
rondaj mamoj. m i o~ i n o ® Muskol ~ino.
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muskol~ino. ~ino de la striitaj k miokardia
muskoloj, parenca al hemo~ino. SIN. mio~ino.
okul~o ¥ Vd okuto. plato~oz, plat~o. Mapo.
prezenlanta au la tutan reran ~on ( (era plat~o). au
la tutan cielan volbon ( cicla plated). globitso.
regnewo. Juvelo ^forma, insigno de imperieco.
KS5 sceptro. sango~eto. Ciu el la celoj transport-
ataj en la sanga plasmo. SIN. globulo. irsr leukocito,
eritrocito. ter~o.Tero, konsiderata kiel ~o.

globino Vd giobo.
globoskop/o Instrumenta, uzata por analizi

la sun- k fag-lumon.
globul/o ¥ 1 Nomo de la sango- k limfo-celoj:

la rugaj ~oj (SIN. eritrocitoj) similas al dukonkavaj
diskoj 7 pm diamelraj : la blankaj ~oj (SIN .
leukociloj) iom similas globojn aii amebojn. SIN.
sangoglobeto. ox? erit rob /asto . 2 Nomo de la
polusaj, giobetformaj abortaj celoj, elpelitaj el la
ovo dum ties niaturigo. ^eto ¥ Ciu el la malgrand-
aj ~oj (2—3 pm), formosangemaj (de bastoneto al
disko) k fragilaj. kiuj havas roion en la sango-
koagulado. SIN. trombocito. ~e$tiçjo ÿ Formigo de
la ~oj en la ~produktaj organoj (osta medolo.
limfaj nodoj. iieno). hiper~emio Y Enesto de tro
da ~oj en la sango; ltxweco.^ hipereritrocitemio.

globulari/o # G. ( Globnlaria el ~acoj) de
malaltaj plurjaraj herboj k arbustetoj kun staraj
pedunktoj unuope portantaj apeksan, globforman
kapitulon. konsistantan el malgrandaj bluaj (nialofte
blankaj) floroj; 22 sp-oj el S Europe, U Azio.
Kanarioj k Verdkaba insularo, pluraj kultivataj por
medicine k ornamo.

globulin/o <5 0 ( kn ) Proteino kun pli -malpli
globformaj partoj, solvebla en akvo. kun granda
molekula maso: cefaj ~oj estas: scrota, ovo~o,
lakto~o. gama^oj ÿ Y Grupo de sero~oj, kiu
ampleksas la plej multajn antikorpojn de la sango:
gama~oj grave rolas en la defenclo de la organisme)

kontraü la infektoj k estas uzataj en terapio.
imuno^o ÿ Y Antikorpo.

globus/oz. Globo el kartono ks, sur kiu oni
glnis mapon de la terglobo au de la ciela volbo, k
kiu estas uzata precipe en lernejoj.

glomerul/o 1 ¥ Ciu e! la etaj kapilaraj buloj
( glomeruli ) en la reno. — ^onefrito ( Vd nefro). 2
Cumo, en kiu la floroj estas densaj, car tie mallonge
pedunklaj, preskau sidaj: ~oj de mento, de armerio.

glor/i (tr) 1 Honori iun. disfamigante ties
admirindajn meritojn: ~/ hcroan agon , la bonfarojn
de malrica virino; ni la sagulojn, ne la perfortul-
ojn: virino, kiu limas la Eternalon, estos ~atax; mi
gojits, se min ~us la popolo, ke tion gttas aliaj pli ol
mi7-; sin (c3? fieri , fanfaroni , vanta ): kiu nenion
valoras, plej midte sin ~as7: se mi ~os min mem.
mia ~o estas nenioN. 2 21 Danki per laudoj: mi ~as
la Regon de la cielox : ~ata esta la Eternulo! x. 3
(io) (0 Dil i ies laudojn: la famo multe ~is vin pro
tinz; se er falas li, la kanto Un ~asz; siaj faroj sin
~os*. 1 La plej alta opinio k admiro de la
plimulto pri ies genio, meritoj. virtoj: menti7, akiri7
r^oti : pensi pri la post /aorta ~o7: ~o. ho suno de 1'
mortintoj! : flugi al la templo de la senmorta ~z>z; la

brilo de ~o7: prikanti ies ~on\ oni ne pagas per ^aI sia tajloroz; aI vi!7 : malpurigi la ~onii ,

grandaj faroj7. RIM. Z. foje uzis gloro en la simpli;
signifo de famo: bona pH valoras ol oro (evi). 2
21 Brilego de la Dia majesto: la ~o de la Eterrnk
aperis en nubox; ni goju pro espero de la ~o è ,
Dio": matene mi vidos la ~on de la Eternulo*.3
Persono au afero, kaüzo de ~o: longe ho resta vrW|
de la naci' !z: liaj kantoj estas la ^o de la lando1.|
~a 1 Posedanta ~on: poeto, sciencisto: la
mirinda mond' antikvaz; (ago ~a en la kronikoj è
Danujoz. 2 Donanta ~on: ~a venko, okazo. kanto,
verko. ~e. En ~a maniero: morti: ne esta
servi siem ~onz.^ado. Ago de ~anto: la ~adoà
la falintaj patriofoj. ^ajo. Faro ^a. ^igi. Esti h
kaüzo de la granda fameco, ciekonateco de iu au io:
la grandaj scicnculoj ~igas sian naskiglandon; lis
verko ~igas tin pli ol la laudoj. ^igi. Igi ^a: m
~igos per Faraonox.~inda. lnda je grandaj laudoj:
la Eternulo estas granda k tre ~indax. ~ama. Ant
anta k deziranta ~on por si.^amo. Amo k dezirotl

o por si : tio montras mizeran ~ariton dels,

aktoro7. mal~i. Misfamigi; diskonigi la malbon#
famon de iu au io: mal^i friponon; malvirtulo né
honoras k mal^as7. mal̂ O. La plej malaita opinio
de la plimulto pri ies morala au intelekta valoro:
meriti maison ; disanonei ies mal~on. ose hontt,
malhonoro. sen^a. Sena je ~o: sen~a mono.

glorioz/o G. (Gloriosa el koicikacoj) den@

unu plurforma sp. (G. superba); plurjaraj, volve-
grimpaj, tropikaj herboj el Azio k Afriko, el kiuj
kelkaj formoj kultivataj por grandaj, ornamaj floroj
untie verdaj, poste flavaj au rugaj.

glos/oz. Klarigo de la senco de neklara, arkaika
au nova vorto. ^i ( tr) Doni tian klarigon. ^aro.
Vortaro pri arkaikaj au specialaj vortoj, uzitajdt
unu aûtoro aü trovigantaj en unu verko.

g!osektomi/o Y Tuta au parla fortranco de h
lango.

glosin/o b G. (G/ossina) de insektoj el la ordo
de dipteroj, kies sp-oj transportas i.a. la tripanosoffl-
ojn . SIN. ccceo.

!!

\ Lm /
gloslno.IK'S«

glosit/o Y fnflamo de la lango.
glosofaring/a ¥ ( N. glossopharyngeus) Nom-

epiteto de la 9a krania nervoparo, kiu entenas
movajn fibrojn por la faringo k parto de la lango,!
sensajn fibrojn el la bazo de la lango.

glosolaii/o 1 *3* En la prakristanaj rondoj,,

kapablo pregi k laudi Dion en lingvo nekonata. 2}
Ekstaza au patologia parolo, plejofte neartikigila;
eligata en ekzalla psika stato.

glosopterid/o G. (Glossopteris el ~acoj) (fe
pteridofitoj kun simplaj, longformaj folioj kti
distingebla cefa ripo. k kiuj vivis en Gondvanode
karbonio gis malfrua triaso.
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glot/o V (glottis) Triangulforma, pli mallarga | proteinoj k lipidoj ~oj estas unuj el la cefaj konsi'st -
parto en la mezo de laringo, situanta inter la mal- j ajoj de la celoj dc fa vivuloj; glukozo, sakarozo,
supraj vockordoj: formo k dimensio de la varias \ amelo, celulozo estas ~oj. SIN. sukero 2. csr gliko,
lau tio, cu la malsupraj vockordoj estas disigitaj au ! gluko, heterozido, ozo, sakarido.
kunigitaj, streettaj aii malstrecitaj. ~igita A ( pp
parolsono) Tia, ke dum gi aü dum parto de gi la ~o
estas fermita.

glucini/o = berilio.
glugl/ i (ntr) Fari bruon similan al tiu de akvo

eliranta el botelo; (0 fari bruon de ridado nesukcese
giu/o. Duonlikva substanco, kiu, smirita sur du | retenata.

objektoj, forte kunigas ilin sekigante: ~o solvita en j
nafto1; ~o el gumo; amel~o ; farun^o; fis~o; j meleagro.
celuloza vinil~o (blanka ~o, kutime uzata de
la lignajistoj). ~a. Rilata al ~o. ^i (tr) 1 (io) Teni j ~olizo ÿ ® Malkomponado de glukozo al piruvata
kune fiksita per ~o aii simila substanco: tiu acidodum la metabolo. — glikogenolizo. ~emio ^substanco ~as ledon, ec feron ; (analoge) la pluvo f Glukozemio. ~urio f Glukozurio. mal~olizo,
MS la buklojn de liaj longaj haroj en snurojnB; la j nov^ogenezo ( j ® Estigo de glukozo el piruvata
svito ~is Han cemizon al la dorso ; ~i.taj estas iliaj | k.a. malgrandaj organikaj acidoj per reakeioj grand-
okuloj, por ke Hi ne vidu x; (abs) tiu produkto bone | parte inversaj al tiuj de ~iizo.~as. 2 (iu) Fari, ke unu objekto estu fiksita kun alia
per ~o: la patro ~is paperfolion sur la rompita ; pankreataj insuletoj, hiperglukemiiga, kontraüefika
vitro; (f) sian orelon, okitlon al la serurtruo. i®' i al insulino.
luti,mastiki.^ado. Ago ~i. ^ajo. Substanco, kiu, | giukoz80 ® Tipa aidoheksozo, C6Hp06, kun
aldonita al likvo, donas al gi ~an econ. ~aji. Smiri \ dolca gusto, trovebla en kelkaj fruktoj (ekz. vin-
per ~o, por ebligi postan kun~adon: ~afi strion da bero) ; plej ofta el la sukeroj, gi estas komponanto
tapetpapero; aparato por ~afi postmarkojn. /^eca. de tre multaj hidrolizeblaj karbonhidratoj: ludas
Prezentanta la ecojn de ^o: rezino estas ~eca ; fundamentan rolon en la metabolo de ciuj vivuloj.
~ecaj manoj de infano. ~igi. Fiksigi (kvazau) per ^amino ® CftHM05-NH,: n-acetiI~amino estas
M): atendu , gis la peco bone ~igis ; la bandago monomero de kitino. ~emiO $ Y Kvanto de ~o en
Mg/j al la vunda loko; (f) mi vidas sub ~iga vesto la sango: normala ~emio varias ce homo inter 0 ,90
la karnon malmolanK . ^ilo = ^ajo. ^izi = ~aji. j k 1,10 g / l ; reguligo de la ~emio ; hiper^emiigaj
alM. ~i objekton al pli granda au pli fortika: al ; hormonoj (adrenalino, kortikosterono, tiroksino,

pec pecon al~as, kiu neston konstruasz; li al~is la | glukagono, antauhipofizaj hormonoj), hipo^emiiga
afison post la fenestra7- ; al~i postmarkonB ; ( f ) i hormono ( insulino ) . SIN. glukemio. ~ido
al~a lingvo. «5* aglutini. al^igi. Forte kunigi per I Heterozido, kies sakarida parto estas ~o. ^urio If
si mem kun alia objekto: al mia mono al^igis \ Ceesto aii kvanto de -vo en urino, pro perturbo de la
makuloz; la sango al^ igis al la glavoz ; koto ! sukera metabolo, ordinare okaze de diabeto. SIN.
al~igas al liaj plandoj7- ; mia tango al^igis al mia j glukurio.
palato pro soifo7; (f ) siaj okuloj kvazaü al~igis al j glum/o Ciu el la du brakteoj ce la bazo dê la
|tz; insulto ne al^igas7 ; minisiro. kiual~igas al \ spiketo de poacoj: malsupra, supra ~o. ^eto. Ciu

sia posteno ; li al~igis per sia tata koro al tiu peco
de teroz; al~igis lia animo al Dinax ; la peco
al~igis tiel forte , ke gi restis neforigcbla B. ier al-
krocigi. al^iga. Ema al~igi : la al^iga forto. ter
adheri. kurwi. ~i du objektojn proks. same grand-
ajn: la randoj, kiujn oni volas kun~iz ; kun~i du
paperajnfoliojnB, la rornpitajn pecojn de porcelan-
ajo; (pluvo, pro kiu) la terbuloj kun^igasx ; la
kun~iteco de la palpebroj7- (en kataro) ; maso por
kun~ado de marmoro, gipso ktp7. kurwajo ft 6h
JVerko, en kiun estas enkondukitaj jam ekzistantaj
heterogenaj elementoj, kiuj kreas surprizajn
konstrastojn. mal^i. Disigi objekton disde alia, al
kiu gi estas ~ita: mal~i postan markonB. re^i.
Denove al~i, kun~i : pecan detrancitan al la pano
ne re~uz. trans~ebla. Tia, ke oni povas gin
transmeti per ~ado: trans~cbla bildo. birdo^o.
Viskeca substanco, ricevita el la interna seio de
ileksoaü beroj de visko, k uzata por kapti birdetojn.
fi§M>. ~o, fabrikata el flosveziko de kelkaj Fisoj.

glu-glu-gl ü z. Onomatopeo por la bleko de

gluk/o ® Glukozo (en kunmetajoj). «S' gliko.

glukagon/o ÿ Hormono, sekreciata de la

el la du brakteoj ce la bazo de ciu floro de la spiketo
de poacoj: malsupra , supra ~eto. SIN. glumelo.
lodiklo.

glumel/o ^ Glumeto.
gluon/o Elementa partiklo, peranta la fortan

nuklean forton.
glut/i (tr) 1 Malsuprenigi ion tra la gorgo en la

ezofagon k stomakon: piloionB, viandopecon
glaseton da vino; restis nenio absolute , nek po
mordi, nek por ~iz; (pastelo) por suci, ne por ~/7
senmace ~i ; vc al vi , kiuj elkribras la kulon k ~a
la kamelon / N; (abs., pri drinkajo) oni bone ~is, on
farigis viglajz. 2 ( f ) Malaperigi en sin ; avide
alproprigi: la ocean el bord’ elirinta savage ~as /
ebenafonz; kiu ~is tro multe, tin agas tro stultez
/-w ion per la okuloj ; ~anfo de virinaj korojz. ~0 1
La movo, per kiu oni ~as: li cion formangis per
unu ~o ; trinki per longaj ^oj; fari malbonan
r̂ onz. 2 Kvanto de ~ata substanco: ankorau unu
~on da brando!. csf plenbuso, plengorgo. ~ado.

glucid/o ® (kn) Natura polihidroksiia aldehido | Agado de ~anto: saliva hclpas al ~ado. ^ejo 1
au ketono, au natura substanco liveranta per | Fundo de la gorgo, laringo. 2 Fa ü ko, abismo.
hidrolizo polihidroksilajn aldehidojn k/au ketonojn ! ^ema. Avide mangema au trinkema. ert /N/i 1 (iu )
k eventuale ankau alispecajn molekulojn : krom l ~ante, malaperigi en sin: kial vi ne lasas min libera
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et tiom, ke mi povu en~i mian salivon? z\ flso pli
granda malgrandan en~asz\ fungon en~is! z
(fiaskis). 2 ( io) Malaperigi en sin : lin en~is la
terox: (f ) tinj trajtoj karaj nun esris por ciam
en~itaj de la mallumo de la mortoz\ kiel Seol ni
enrsjos ilin vivajx\ la nuboj en~is la sunon. 3 (f)
Malaperigi per ekposedo, alproprigo, konsumo:
homo malsaga cion en~asx\ sc vi krudulon salutos.
li vin tutan en~osz\ tiu an alia gento nin ekonomie
en~osz\ tiu entrepreno en~is grandajn kapital-
ojnz\ la tradukado en~as neproduktive mu!ton da
laboroj7-; la homaranismo cian en~emecon de
nacioj k lingvoj fortaj kontraü malfortaj nomas
«barbareco» z. for^i ( f ) Malaperigi, kvazaü per
en~o : for~i (malklare duone prononci) /« vortojnz;
li silentis, formante siajn timojn. mis^i. Enlasi,
'v/ante, iom da substanco en la traheon.

gilltam/O ® Radiko de ~ata acido (en kunmet-
ajoj). ~ata acido. Aminacido, HOOC-CH7-CH2-
CH(NH0)-COOH, unu el la 20 cefaj aminacidoj de
la proteinoj; simb. Glu . SIN. a-aminoglutarata
acido. ~atO ® y Salo de ~ata acido nulraj-
industrie k kuirarte uzata sub fornio de natria salo
( ,mononatria ~ato ) kiel kondimenta pulvoro. SIN.
bongustiga pulvoro. ~ino Aminacido, CO(NH 2)-
CH2-CH 2-CH(NH 2)-COOH, unu el la 20 cefaj
aminacidoj de la proteinoj. ~amido. ~ino.

glutar/o ® Radiko de ~ata acido (en kunmet-
ajoj). ~ata acido. Dikarboksila acido, HOOC-
(CH2)?-COOH. a-amino~ata acido. Glutamata
acido.

glutation/o ® Tripeptido, konsistanta el glicino,
glutamato k cisteino, k rolanta kiel encela redukt-
anto.

gnidi/o 4* Sp. de dafno ( .Daphne gnidium) el la
Mediteranea regiono, venena, medicine uzata.

(Dgnom2o O Malgranda elementa feo de la tero,
gardanto de la ininaj trezoroj: maljuna ~o el
Norvegujo7-.

(Dgnom/o c^b Sentenco, maksimo, proverbo.
~iko. Literatura genro rica je sentencoj: ~ika
poemo.

gnomon/oz 1 Ombrojetilo, uzata de antikvuloj
por ekkoni proks. la alton de la suno, k sekve la
horon. 2 Sunhorlogo.

gnostik/o 1 1}* Unua provo de kristana teologio:
la ~o de la Epistolo al la Galatoj. mistero;
revelacio. 2 0 Esotera ekkono de la spiritaj misteroj
k de la esenco de la religioj. ~a. Rilata al ~o. S’

okulta , hereza. ~ismo. Doktrino de la ~uloj.
~ulo. Frukristana teologo: la ~uloj rapide fari^s
herezuloj.

gnoz/o = gnostiko.
gnu/o b 1 Sp. (Connochaetes gnu ) de antilopo,

cevalsimila, sed kun bovsimila kapo. 2 G. (Conno-
chaetes ) de du Afrikaj sp-oj, el kiuj ~o ! .

go/o 4» Ludo inter du personoj, unu disponanta
181 nigrajn, alia 180 blankajn globetojn, ludotajn
sur tabulo kun 361 krucpunktoj.

gobang/o A Ludo sur tabulo inter du personoj;
tiu venkas, kiu pli frue finas arangi siajn kvin glob-
etojn en unu rekta linio. défendante sin kontraü mal-
helpa atako de la alia.

gobelin/o % Murtapiso, kutime kun artaj
bildoj, teksita au brodita.

gobi/o b G. (Gobio ) de malgrandaj, bongustaj
Eüropaj k Aziaj riverfisoj el la ordo de ciprino-
formaj, fam. de ciprinedoj, kun fadenetoj ce la supra
makzelo: se ezoko piigis, ~o ne dormu! z.

Gobi/o. Dezerto en C-Azio, dividita inter;
Mongolio k Cinio ( 105°E, 43°N).

gobius/o b G. (Gobius ) de malgrandaj maraj'
fisoj. kies virbesto konstruas nestojn sub malnovaj
konkoj. — gasterosteo. ~edoj. La fam. (Gobiidae)
de fisoj, al kiu apartenas i.a. ~o. /voidoj. Subordo
(Gobioides ) el la ordo de perkoformaj fisoj, al kiu
apartenas la ~edoj k.a. fam-oj.

Godfred/o. Vira nomo.
goelet/oz = skuno.
Goet/o. Germana poeto, romanisto k dramisto (J:

W. von Goethe, 1749-1832). autoro de i.a. «Faüsto».
goetit/o © Mineralo el ortoromba fera hidri

oksido, FeO-OH. de koloro flaveta gis nigre brum

glute/o V ( regio glutealis ) Ciu el la du muskolaj
masoj, sur kiuj homo, simio ks sidas: puf~aj pra-
historiaj statuoj. nap postajo, pugo.

gluten/o ® Glueca miksajo de proteinoj, kiu
restas en la faruno de cereaioj post forpreno de
amelo: estas grava en la nutrado k ludas rolon en
la bakado. ~ îno (kn) Proteino troviganta en la ~o.

gnafali/o 4* 0- (Gnaphalium el asteracoj) de
unu-, du- k plur-jaraj, feltccaj herboj kun korimbo
au spiko el tubetfloraj kapituloj; la sekigitaj flor-
sosoj konservas sian formon k ornaman valoron ;
kosmopolita g. de c. 50 sp-oj.

gnejs/o © Metamorfa petro, ofte distingeble
folieca. sed ne au malfacile klivebla, el kristaloj
nudokule videblaj. kiuj precipe konsistas el kvarco,

feldspato k glimo: okul^o (kun grandaj. okulformaj
kristaloj de feldspato au amasoj de feldspato k
kvarco); stria ~o ( transversa sekco kun paralelaj
strioj alterne hel- k malhelkoloraj). car granito.

gnet/o qf” G - ( Gnetum el ~acoj) de lignecaj
lianoj, arboj k trunkarbustoj kun kontraüe duopaj
folioj aspektantaj kiel tiuj de dukotiledonoj; tropika
g. de 28 sp-oj. ~opsidoj. Klaso (Gnetopsida) de
evoluintaj, plejparte dioikaj gimnospermoj kun
simplaj, kontraüe duopaj au verticilaj folioj k kun
semoj unuope cirkaüitaj de speco de tritavola sako
apekse malferma ; ampleksas i .a . ~on k efedron.
SIN. klamidospermoj.

n®’ limonito, magnetito.

gombo : a) tigo; b)|
folio; c) frukto. VA. %gobiuso.
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gofer/o H Nekonata ligno, el kiu Noa faris ia
arkeon.

gofr/i (tr) © Enpremi per varma ilo (mal)reiief-
ajn omamajojn (ondumetojn, krispojn, kanelojn ks)
sur paperon, ledon , puntojn ks: ~itaj randoj de
librobindajo. ~ilo. Ilo por ~i.

Gogol/o. Rusa verkisto de komedioj (i.a. «La
Revizoro») k romanoj (1809-1852).

goj/o (pj) Ne-judo: li havas ~an kapon, liai li ne
komprenasz.

gol/o Rezulto de sporta ludo, atingata per
jeto de pilko en la celon: enpafi , jetpafi ~on. ^ejo.
Celo, plejofte kadroforma. ~ulo. Tiu el la teamo,
kiu gardas la ~ejon, por malhelpi ja enjeton de la
pilko.

© golf /o. Parto de maro, situanta interne de
large malfermita entranco en kontinento: (G )~o de
Biskajo, de Finnlando, de Meksiko, de Kalifornio\
Granda Australia (G )~o\ la Persa ( G )~o ; la
(G )~o de la Sala Maro*. tst fjordo, kreko. ^eto.
Malgranda ~o.

@ golf /o •_£" Sporto, kiun oni praktikas per
diversaspecaj klaboj (gis 14) k malgranda malmola
pilko sur tereno havanta naü au dek ok gazonpecojn
kun po unu truo, en kiun oni penas enigi la pilkon
per kiel eble plej malgranda nombro da batoj. ~ejo.
Tereno por ludi ~on. osr kroketo.

Golgot/o, Golgotax Ü Monto apud Jerusalemo,
sur kiu Jesuo estis krucumita. csr kalvario. ~i. Esti
suferplena kiel ~o: ~as la vivo EM.

Golg/o. Itala biologo (C. Golgi, 1844-1926).
(g)^aparatO, ~OkorpO $ (pp eükariotaj celoj)
Aro de diktiosomoj. SIN. diktiosomaro.

goliard/o j|Unu el la migrantaj kleruloj
(studentoj, klerikoj ks), kiuj en la 12a-13 jc, vivis
hédonisme, margene de la socio, aktivis kiel artistoj
aü verkistoj k kritikadis la regantan ordon, precipe
la altrangulojn de la Eklezio. ^i. Konduti kiel ~o:
li ~as kun studentinoj. kies picetoj ardasSR.

Goliat/o. Goljato. (g)~o U G. (Goliathus) de
grandegaj koleopteroj el savanoj k arbaroj de
tropika Afriko.

Goijat/o Ü Filista giganto, venkita de Davido.
SIN. Goliato.

gomb/o 1 Sp. (Abelmoschus esculentus el
malvacoj), tre parenca al hibisko, el tropika Azio,
kultivata en ciuj varmaj landoj por fruktoj —
kapsuloj 15-30cm longaj. acidetaj k mucilagaj—
mangataj nematuraj, krudaj au kuiritaj, k uzataj en
salatoj, saücoj, supoj ks, por folioj mangataj kiel tiuj
despinaco k por semoj utiligataj kiel kafsurogato. 2

Frukto de ~o 1 .

gomenol/o ^ 'V. Antisepsa esenco, distilita el
naülo, uzata en farmacia k parfuma industrioj.
*arbo Naülo. vs1 kvinripa melaleüko.

Gomor/oz, Gomora x D Urbo ce la Morta
Maro, laülegende fulmodetruita de Dio pro la pekeco
de|iaj logantoj. BW Sodomo.
: gonad/o V Organo de plurceluloj ( i .a. de
vertebruloj), produktanta la gametojn. csr testiko,
bvario.— ~ostimulino.

gondol10 1 Longa, plata barketo, kun ambaü

ekstremajoj levitaj en formo de cignokolo, movata
per stangoj au remiloj, k uzata en Venecio. 2 =
nacelo. ~iStO. Kondukisto de ~o: la kantoj de la
r^istoj.

Gondvan/o © Granda kontinento, ekzistinta de
karbonio gis triaso sur la S duonglobo, nun disigita
en pluraj pecoj (S-Ameriko, Afriko, Madagaskaro,
Antarkto, Hindio k A üstralio). vs- Laürazio, Pangeo.

gong/o } Instrument, uzata por signali au voki,
k konsistanta el vertikale pendanta metaldisko, kiu
forte resonas sub frapoj; gi produktas ceitan tonon k
povas esti agordita. — tamtamo.

Gongor/o. Hispana poeto (L. de Gongora, 1561—
1627). (g)^ismo c§> Baroka, metaforeca esprim-
maniero, karakteriza de ~o. kultismo, precioza.

gonidi/o ^ (ark.) La simbioza algo (vs) de
likeno.

goniometr/o 1 JL Instrumento por mezuri
angulojn, provizita per fadenoj, fendoj au lorno:
kelka j ~oj estas porteblaj sur mano, aliaj staras sur
portilo aü stativo; la plej kompleta estas teodolito.
væ topografio, klinometro. 2 Instrumento por
mezuri la angulon inter du facoj de kristalo, au por

! mezuri sur vitra prismo la refraktan indicon de tiu
vitro. ~a. Rilata al ~o: ~a mezurado. ~i (ntr)
Angule determini direkton ekde baza direkto;
ekante de loka meridiano astronomia au magneta,
oni ricevas azimuton. is* biri. ~io Arto pri

| mezuro de anguloj. radio^o V Ricevilo, ekipita
| per turnebla kadra anteno, k servanta por esplori la

direkton de radiosendiloj. ns* radiobirilo.
gonokok/o Sp. (Neisseria gonorrheoae ) de

eübakîerio, kaüzanta blenoragion: la ~oj estas ren-
formaj celoj , generale duope algluigaj laü siaj
konkavaj facoj. ~OZO If ~a infekto de organismo.~emio. ~a sanga infekto.

gonore/oz f = blenoreo.
Gontran/o. Vira nomo.
Gonzag/o. Vira nomo.
gordi/o U G. (Gordius ) de longaj, harformaj

vermoj, similaj al nematodoj, vivantaj en sensala
akvo. ~ulOj. Filumo (Nematomorpha, sin. Gordia-

| cea ) de harformaj vermoj vivantaj en akvo, sed la
i larvoj en insektoj; ne dangeraj. SIN. harvermoj.

Gordi/O O Legenda Frigia rego; lian caron ligis
j al jugo treege implikita nodo (la ~a nodo), al kies
! malligonto orakolo estis promesinta la imperion de
I Azio: gin Aleksandro distrancis.

Gorgi/o. Helena sofisto (c. 487-380)
Gorgon/oz © Nomo de ciu el la tri helenaj diin-

oj serpentharaj, kies rigardo stonigis. icr Meduzo.
gorg/o 1 Antaüa parto de la kolo: kunpremi la

~on al iu\ venis trancilo al la ~oz\ tranci al si la
~on\ [...] volas kapti Franciskon ce la ~o7-, senti
jam la snuron ce la ~o. 2 ¥ Interna parto de la kolo,
per kiu oni glutas k spiras, konsistanta el la faringo k
la enirejo de ezofago k laringo: gifarigis por mi osto
en la (granda malfacilajo); detenu vian ~on de
soifox‘, tralavi la ~onL (drinki); la najlingalo kantis
tiel , kvazaü ciuj melodioj logus en gia malgranda
~ov\ krii , ridi el la t u f a ~oz ; fresa mielo estas
dolca por la ~ox. — faücio. 3 * Mallarga pasejo
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en monto. au inter rodo, laguno ks k la maro. 4 O
Ronda kava foldo au kanelo. «ar tow. ~oj ÏP Rugo.
~a. Rilàta al ~o: konsoncmto (guturalo), doloro,
krio. ~eto. Malgranda ~o (ekz. de birdo). f̂undo
V Parto de la ~o malantaü la tonsiloj. el̂ igi. Fan,
ke io eljetigu el la —o. ise kraci , sputi. vomi.
erwigi. Enigi en la ~on: Jugisto L. en^igis la
lastan gluton da kafo rt. blu^ulo b Sp. (Litscinia
svecica) de birdo el la ordo de paseroformaj, fam. de
turdedoj, kies virbesto havas bluan ~on kun
rustruga au blanka makulo en la mezo. plen~e. El
la tuta ~o. plerwo. Kvanto, kiun povas enteni la
~o. rug~oz, rug~ulo b Rubekolo.

goriI2o b Mamulo (unuspecia g. Gorilla gorilla )
el la subordo de simioj, la plej granda el la hom-
similaj simioj; du subsp-oj: ebenaja ~o (G.
gorilla gorilla ) , monta ~0 (G. gorilla beringei ).

cimpanzo, gibono. orangutano.
gosipi/o G. (Gossypium el malvacoj) de

plantoj — unu -, du - k plur-jaraj herboj k tuf -
arbustoj — kun mane lobaj au dividaj folioj, kun
grandaj, unuope akselaj floroj, kun 3-5-kameraj
kapsuloj enhavantaj brune nigrajn semojn po mult-
aj, dense k ofte longe harkovritajn; c. 40 sp-oj el la
varmaj regionoj, pluraj kultivataj por la produktado
de kotono k el kies semo oni ekstraktas oleon. sar*

kotonujo.
gospel/o } Religia kantmuziko, kreita de Usonaj

negroj. —+ bluso.
got/oz i Ano de germana tribo. kin invadis la

Roman Imperion inter la 3a k 5a je k fondis rego-
landojn en ltalio, Gaulio k Iberio. ts? franko ,
ostrogoto, vandalo, visigoto. 1 Rilata al ~oj: la
r^a strataz; la lingvo. 2 - gotika.

Gotam/o. Familia noino de la Budho. os*

Sakjamunio.
gotik2a 1 M! Prezentanta la arkitekturan stilon,

kiu el Franck) disvastigis en Anglion, Gennanion k
N-Italion inter la 12a k 15a je, k estis karakterizata
de volboj, apogitaj sur ogivokrucigoj, k de pintarkaj
fenestroj: katedralo. romanika, klasika. 2 4 /
(pp skribmaniero) Karakterizata de multangulaj
literoj: tiparo. sssr frakturo, roma. ~0. La stilo
~a. flamba 1M Apartenanta al la epoko de tiu stilo,

dum kiu la linioj igas pli k pli perpendiklaj k la
anguloj pli akutaj. fru^a 1M Apartenanta al la
komenca epoko de tiu stilo. radi â 1M Apartenanta
a I la meza epoko de tiu stilo k karakterizata de
radiaj elementoj.

graben/o © Terkrusta malaltajo, estigita de
samdirektaj normalaj faültoj. horsto, riflo.

I grac/o ft Spirita helpo, senmerile donata de D»
j al homo por savigo: kie peko plimultigis, ~o mult
: pli superabundisH\ pravigite de lia salutoni
j vi , la ~e favorita! H. Difavoro.

graci/a 1 Plaça pro ia diskreta, senpenal
senpeza harmonio en la movoj, gestoj au sinteno;
r^a knabinoB; la virina figuro, kiu sidis enh
omhro7 ; ~aj lipoj 7; la ~a kolo de la cignt

| levigis7 ; si eliris per ^a pasado; si montris, per*4
j klino de la kapo, ke [... jz; ( analoge) dam
j stilo. BSJ canna, facila. 2 Svelta: persono ne bêlal
! tute ne bonstattira, tamen sitfice kiel preskà

ciu Varsovianinoz; tali' ~a, sea senproporcia!0 ] k :

~aj turpintoj de la pregejo7. ~e. En ~a maniera ;
] ~e prezenti tason al gasto\ la simioj forkuris lend
1 ( ironie) li saltas ~e, kiel urso ebriaz.
j Tio, kio estas ~a, rigardata en absoluta, abstrabj
j maniero: la povas esti pli alloga ec ol la bek\
j (G)~oj O Romanaj diinoj de la ~o: la tri ~o?
j ( Aglajo, Eüfrozino, Talto); ( ironie) la vidoii\
j dormanla kuireja ~oz. use Karisoj. ~eco. Placeco^;

! venanta de aparté facila rafiniteco de movoj, ag$
j esprimoj au manieroj: la ~eco de infana viza§o; k
j ~eco de la Rafaelaj Madonoj. ~ulino. Knabii»,
I virino ~a. mal^a. Montranta senharmoniajjj
! proporciojn, formojn, movojn. m- kruda, plump*. j
j sen^a. Havanta nenian ~on : vi large dismefasi
I piedojn—cio sen^a!^.

gracil/a 1 Tre maldika. 2 f Nesufice kreskintii!

^ maldika pro patologiaj kaüzoj. ~eco. Eco de iu, io ;

~a.
grad/o 1 A Mezurunuo por anguloj, égalai'

! naûdekono de orto; simb.: angttlo de 45
; la hormontra omhro iru antaüen je 10 ~oj?\^j suno retirigis je JO ~ojx- ; 23 ~oj de orient
j longitudo k 30 ~oj de norda latiludo.usr graduso.l
i Nomo de mezurunuoj por temperaturo: abf
\ bo!as je 100 ~oj C (100 °C ), je 212 ~oj F (212"Rg
| ci-matone estas apenau du ~oj super la nulo\%

frostis ankoraü kelke da ~oj pli ol en la urbif.%
celsia, farenhejta , kelvi.no. 3 Alkohola enteno;
alkoholo je 90 ~oj. 4 (f ) Proksimuma mezuruM)

de eco, forto ktp: la arto posedas diversajn ~ojnh
eleganteco de tre alia ~oz; la plej alta
perfekteco , de kapablecoz\ estas ~oj en la krvdj

I same kiel en la virto; en plej forta ~oz; en laphj.
: alta ~oz\ en tre mat fortaL, sufica7, tute égala <vi§
! si ne povis atingi la malbonon en tia ~o, kiek$
! intends7 -, laü lia de inteligenteco; gisli

de kuiriteco de vicmdo, legomoj\ la à;
r^ o de pridemandudo ( torturo). 5 (f ) Ciuel|^sinsekvaj postenoj, oficoj ks, tra kiuj oni dev|
normale trapasi: train ciujn ~ojn de la hierarifa
atingi la plej altan universitatan ~on\ suprenigiji
unu ~o en la socio. csr rango. stupo. —4 promocki
6 Distanco, kiu apartigas parencojn aü boparenc-
ojn: kuzoje la tria ~o.7 A Ciu el la manieroj, kfj

, oni povas esprimi la intenson de eco; pozitiyi
! komparativo, superlativo. ET komparacio. 8 A (fl>
! monomo) La sumo de ciuj eksponentoj etf >|
1 monomo. 9 A (pp polinomo) La maksimuma
! de ciuj termoj en la polinomo: ekvacio delaM

?z -;

grabeno.

gorilo. Virbesto.
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~o. 10 Vertikala grando de tiparo, ekz. ia Palcnino. vic~0. Persono havanta nobelan titolon,

distanco inter linioj, inter kiuj oni povas skribi ciujn
signojn de tiparo, ofte mezurata per punktoj: tipara
~o\ libro presita en la 12a ~o. ise cicero, petito.
M> de libereco (pp mekaniko) Koordinato au
alia variablo de iu fizika sistemo, kiu en senmova
stato de tiu sistemo povas preni arbitran valoron :
translaciaj, rotaciaj, vibraj ~oj de libereco. ~0 de
modulado V La kvociento, en procentoj, de duono
de la diferenco inter maksimuma k minimuma
amplitudoj de modulata ondo per la meza amplitudo
de la sama ondo. 1 Rilala al ~o: diferenco ne
esenca , sed ~a. «3* relativa. 2 Lau~a: ~a mal-
suprenirado; oni rimarkis en li ~an sangigon. ~e.
Per ~oj: malfortigi. ~aro. Sinsekvo de la ^oj
en skalo, hierarkio ks: cirkla ~aro (cirkla skalo
indikanta ~ojn k minutojn de angulo); la oficira
~aro. ~eco. Eco de io ~a: la ~eco de lafebro.
Mgi 1 Distribui laü la ~oj de io, vicigi : ~igi la
ekzercojn en lernolibro. 2 Dividi per ~oj, mark!
~ojn sur io: ~igi tennometron. «3* laimormigi. -4
skalo. 'vigo. Ago de ~iganto. ^iga. Riiata al
Mgo: ~iga masino (servanta por gravuri ~aron ce
iu skalo); ~iga streko (sur aparato, indikanta certan
volumenon). ~igi Montri stupojn de intenso. j
serwa (pp sangigo) Ne laû~a. alt~a „ Estanîa de !
alta ~o: mi trovas tion plej alt~e nekonvenaz. !
dua~a. Estanta de la dua ~o: dua~a kurso, brul-
vundo. vw sekundara. laü^a (pp sangigo) Iompost-
ioma: la ordo, en kiu tiuj okulakvoj estas cititaj,
respondas al ilia laü~eco, de la plej fortaj gis la
plej delikataj7. SIN. ~a 2. KS* progresiva. tia~e.
Gis tia ~o, kun tia forto, intenso. tria~a. Estanta
de la tria ~o. terciara. unua~a. Estanta de la
unua ~o: unua~a 1ernejo. tsr primara.

gradaci/o c§> Retorika procedo, per kiu oni
ordigas la ideojn laü la interna forto k eldiras ilin
unu post la alia, tiel ke la plej fortefika staras je la
fino; ekz. «Z. estis nobla en anitno, granda en
pensoj, genia en intuicio». Inversa ~0. Tia parol- |
figure, en kiu la gradeco iras de la plej forta a! la j
plej malforta ideo au esprimo. ;

gradient/o 1 A (pp funkcio) La vektoro, kies j
komponantoj estas la partaj derivajoj de la funkcio ;
laü la koordinatoj. 2 $ $£ Vario de faktoro en j
difinita direkto (eventuale esprimita laü unuo de j
longo): aerprema, humida, sala , temperatura , J
ekologia, fiziologia ~o.

graduat/o D* Libro kun la meskantoj. |
(Dgradus/o A Mezurunuo por anguloj, égala al

centono de orto (0,9 gradoj).
© gradus/o c%> Latina vortaro, montranta la

prozodian valoron de ciu silabo.
© graf/o. Persono havanta nobelan titolon, kiu

rangas inter markizo k vic~o: Maksimiliano, ~o de piro. de vinbero. ns* kerneto. 3 Malgranda globa
Moor7 ; la letero de Tolstoj7. a. Riiata al ! objekto, simila al vegetaja ~o: hajla
%o: lia ~a mosto7. ~eco. Tia titolo au rango. | fundo de la rivero trovigas ~oj da oro7 ; la ~oj de
Mijo, ~latldO. Lando iam regala de ~o. ^ino. ; koliero, de rozario ; ~oj de pulvo. ero, bido,
Nobelino havanta tian titolon, herede aü edzinige. | perlo. 4 Malgranda ronda elstarajo de la suprajo de
burgOM), kastel~o. En la Romgermana Imperio, j objekto: la ~oj de sagrino; la grando de la ~oj de
hobelo posedanta fortikigitan urbon au urbeton. j akriga disko. 5 Tre malgranda kvanlo da io: estas
îandM)2. En iama Germanio, suverena princo. —4 | tamen en la rakonto ~o da veto. 6 Grano: (f ) li ne

kiu rangas inter ~o k barono.
<Dgraf/o A 1 (pp funkcio) La aro de ciuj paroj

(x,f (.\j ) kun x en la argumentaro de la funkcio /.
epigrafo. 2 Aro de verticoj k egoj, kie la egoj ligas
kelkajn verticojn al aliaj: la verticojn de ebena ~o
oni povas kolorigi per kvar koloroj tiel , ke du
najbaraj verticoj ne ricevas la saman koloron.

(3)-graf/ A Suf., montranta: 1 la praktikanton de
arto au tekniko; 2 la koncernan aparaton. -~lO.
Tekniko aü sistemo, riiata al -~o.

grafem/o A Baza eiemento de la skribsistemo:
en E. estas 28 ~oj\ la literoj a, a, a, A, A reprezent-
as la saman ~on «a».

grafik/oz. Arto de prezentado de objektoj per
desegnaj linioj: komputila ~o. /̂ az. Koncernanta la
prezentadon de objektoj per desegnaj linioj: la ^aj
artoj (skribo, desegno, gravuro); S ~a ekrano.
~ajO. Scienca desegno, servanta por la tekniko k
prezentanta la fenomenojn aü iliajn abstraktajn
rilatojn per geometriaj figuroj (skaloj, kurboj kc):
r̂ ajo pri varioj de temperaturo , trafiko kc. ISF
skemo, diagramo.^isto. Artisto en ~aj artoj.

grafism/o A Skriba konsisto de la vortoj kompare
kun la prononça. — fonetismo.

grafit20 © Mineralo nigra, metalbrila, konsist-
anta el pura sesangula karbono, precipe uzata por
krajonoj, elektrodoj k ardimunaj materialoj. KS*

diamanto. ^i. Lubriki per ~o. cs* olei , grasi ,
parafino. ^ajO. ^materialo por krajonoj, pli
spéciale la nigra kerno de ordinara krajono. SIN.
krajon^ajo, krajonkerno. krajon^ajo. ~ajo.

grafiti/0 1 Murskrapita teksto el antikva periodo:
~p/ ofte helpas por ekkoni tiaman prononcon. 2
Surmura teksto, nomo, simbolo ks (per skrapo,
kreto, sprucfarbo ks).

grafolog7o. Specialisto en ~io. î1o, Arto k
tekniko, ebliganta ekkoni la karakteron de homo per
la esplorado de lia skribo. îa. Riiata al ~io: ~ia
esploro.

Graj/o. Angla fizikisto (S. Gray. 1670-1736).
( g )~0 D Unuo de sorbita radia kvanto en la
internacia sistemo de mezurunuoj (SI ); simb.: Gy;
difino: 1 Gy = 1 J/kg (unu julo da sorbita radia
energio en unu kilogramo da materio).

grajl/o ^ Speco de hajlo, kiu falas en formo de
tre malgrandaj k tre blankaj grajnoj. mr prujno.

grajn/o 1 Ciu el la fruktoj entenataj en la
spiko de greno: prenu efon da rostitaj ~o j x ; jeti
~ojn al kortobirdoj; ec blinda kokino povas trovi
~on7; malgranda kieI de rizo; hordeaj panoj k
fresaj ~pj en saketox; la komerco de ~oj. csf semo.
2 Ciu seka semo a ü frukto, prezentanta etan
volumenon: ~p/ de pipro. de kafo; ~oj de porno, de

B.; sur lar^/ Q
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Havas en la kapo ec unu ~on da sagoz.^a 1 Plena
de ~oj, konsistanta el ~oj: ~a strukturo, pulvoro; generala ~o (scienco pri la reguloj komunaj alciuj
~a stano. 2 © (pp petro, precipe magma) Tute lingvoj); kompara ~o (scienco pri la samecojk
konsistanta el kristaloj nudokule videblaj, pli-malpli malsamecoj de pluraj lingvoj, devenintaj el unu
sam-dimensiaj k -formaj kiei ~oj / (ekz. granito, sama, kiujn oni komparas k klarigas unu per alia);
gabro). csr grandma, et~a, mikrolita, porfira, vitra, historia (studanta la historion de la formigode
'-ajo 1 Y Mangajo farita el ~oj dispecigitaj k kuir- la reguloj); priskriba (priskribanta nur la nunan
itaj. use kaco, srotajo. 2 Amaso da metalaj ~etoj: staton de la reguloj); estas pH akra ol kreno1.
plumba ~ajo por caso. ~eca. Prezentanta us* lingvistikox —> fonetiko, morfologio, sinetio,
aspekton de aro da ~oj: ~eca ledo, marmoro. sintakso, vortfarado, interpunkcio, semantiko.2~eto 1 Malgranda ~o: la vitra ~eto, kin sidis en Tuto de la reguloj, kiujn oni devas observi por guste
lia okaloL\ la ~etoj de sablox\ (f) ciun ~eton da paroli au skribi difinitan lingvon: Fundamenta
vero mi kolektisz. 2 = granule. ~igi. Dispecigi (G )~o de E.z ; en versoj oni devas nomi erarom
mason al ~oj. ~icji . Kreski, aperigante ~ojn : la deflankigojn de la ~oz\ la de nia lingvo tionci
maizo jam ~igas\ ~igintaj herboj. ~OVOra b Sin ne maIpermesas1; laîi nia ~oz; peko kontraulo
nutranta per ~oj. dis^igi . Desiri la ~ojn: dis~igi ~oz. 3 Libro, klariganta tiujn regulojn: mi acetisd
spikon , grapolon. diŝ igi. Perdi siajn ~ojn, unu mi ~on k vortaron. 4 (f) Klariga prezentado de 1*
post alia . bel'-'O. Nigra au bruna eta makulo au principoj de arto au scienco: la ~o de desegno.
elstarajo, kiu denaske au infanage rnarkas la haüton. Rilata al ~o: teoriaj postuloj ~ajz ; fari ~an erar-
use efelido. lentugo, nevuso. — muso 3. C0!~O. j onz\ ni ordinare dividas la vortojn per iliaj partoj
Globeto fiksita ce la antaüa ekstremajo de pallltubo, i ~ajz\ ~afinafo (servanta al esprirno de la ~arok)

k servanta por direkti la pafilon al la celo, per | de vorto). ~isto. Specialisto pri ~o. kontratJ^a.
rigardado tra la celilo au tra la celfendo. senwo. j Ne konforma al la en difinita lingvo: uzadodt
~o / : oni ptenigis la hotelon per sem~ojz. et^a © ! kontraù^aj formojz ; nomi lion ci kontrau^a nine
(pp petro, precipe magma) Konsistanta grandparte | povasz. laü^a. Konforma al la ~o.
el kristaloj nudokule nevideblaj k eventuate ankaü
el malmultaj nudokule videblaj kristaloj: et~a
granito. SIN. mikro~a. ir^r mikrolita , mikrokristala,
porfira. mikro~a. Et~a. grandma © (pp petro, |
precipe magma ) Tute konsistanta el grandaj j unu- k plur-jaraj unukotiledonaj herboj, inkludantaj
kristaloj, almenaü 1 cm largaj (ekz. pegmatito).

grak/iz (ntr) 1 Bleki kiel korvo. 2 Estigi raükan
bruon en la gorgo, eligante mukon.

gramatik/o 1 Scienco pri la lingvaj reguloj:

gramatom/o ® = molo da atomoj.
grammolekul/o ® = molo da molekuloj.
gramin/o (evi) = gramineo.
gramine/oj 4* Fam. (Grandneae = Poaceae) fa

preskau ciujn grenspeciojn: sekalo, tritiko, ktp. SlN.
poacoj. ITS* greso.

gramofon6o. Aparato reproduktanta la sonojn
Grak(k)/oj X Du fratoj, tribunusoj, murditaj unu ; per mekanikaj procedoj. m- fonografo, magnetofono:

gran/o. Malnova pezunuo de apotekistoj, proks.post la alia de la Roma aristokrataro, car ili volis
fari disdividon de la agroj al la plebo (T. k C. ! 0,06 g: kvazaii da para oro en amaso kotaz. •

Granad/o. Andaluzia urbo, cefurbo de la last*Gracchus. 2a jc a.K .).
Gral/o O Legenda ujo, en kiu, lau Mezepokaj maüra regno en Hispanio (3°36’U, 37° l 2’N).

eposoj, trovigis la sango de Kristo, kolektita Ce la ! granat/o 4* Frukto de ^ujo; bero pomgrandft
krucumo. ~a. Rilata al ~o: burgo (kie konserv- | kun ledeca selo, enhavanta multajn mangeblajfc
igis ~o), ~a kavaliro , romano. KT Percevalo. purpuretajn semojn, uzatajn por farado de ~siropô;

CDgram 1 o Unuo de maso égala al milono de kiel peco de viaj vangoj aspeklasx\ la ~ajflott
kilo~o, simb. : g. deci^?0. Dekono de ~o. ojz\ mi trinkigos al vi la spicitan vinon k la ~sià‘
centi^20. Centono de ~o. kilo^o. Baza unuo onx. ~ujo, ^arbOz 4* Fruktarbusto (~punikoj
de maso en la internacia sistemo de mezurunuoj kultivata por ~oj k medicine uzata. — grenato. ;:i.

(SI); simb.: kg; difino; unu kilo^o estas la maso de
la internacia küo~specimeno en Parizo. mili/v2o. j partojn posedas Argentino. Bolivio k Paragvajo
Milono de ~o. kilô forto. Malnova unuo de pezo.

@ -gram/ A- Suf., uzata por nomi la bildon,
kurbon ks. registritan per aparato : seismografo | okupanta multe da spaco: cambro, domo, kampôt
liveras seismo~ojn. RIM. La vortfino gramo trov- ; urbo, maro, kastelo. monto\ diamantoz, krub.if?
igas en neanalizeblaj nomoj: aerogramo, diagramo. '
ideogramo, organigramo. telegramo k.a..

Gram/o. Dana medicinisto ( H . C . J . Gram. |

Grancak/o. Stepa regiono en S-Ameriko, kies
'Si

(60°U, 25°S). A;
grand/a 1 Superanta la ordinarajn dimensiop;

: I7l C
granato. ~ujo: a) tigo;
b) folio; c) floro;!_ laülonga sekcajo de:
floro; d) frukto (~o).Ç£

1853-1938), kiu eltrovis la ~kolorigon aü g~on. !
(g)~0 iodo-jodida solvajo, uzata por diferencigi j
mikrobojn per kolorigo. ~negativa (pp mikrobo) j
Tia, ke elmetita al ~o k poste lavita per alkoholo, gi |
senkolorigas (ekz. kojlobacilo). ~pozitiva (pp |
mikrobo) Tia, ke, en la samaj kondicoj, gi restas pli- j
malpli kolora (ekz . laktobacilo, stafilokoko, ;
streptokoko, klostridio). j

A\

%%n
%1
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paperujoz, hundoz, ursoB ; ~aj okuloj7 ; swr /<7 ~a
vojo marsis soldatoz. «sr V(W/o, 2 Alte kreskinta:
infanoz, arbo7; 5/ estas duoble pli ol mi7 ; mia
frato ne estas / / estas de meza kreskoz. 3
Superanta la ordinaran gradon, kvanton, intenson:
~a agr>z, krioz, frapo7, daüroz, plezuroz, miroz,
hontoz, fieroz, bruoz, bruloz; ~a ricecoz,
kapitaloz, profitaz, malprofito7 ; ~a serio da vort-
ojz\ ~aj malbonoj, ~aj rimedojz; ta praveco de
ioz ; ~a malbonuloz, tiranoz; esperante de mi mem
~ajn aferojn7. car ega. forta , profunda, trea. 4
Superanta la ordinaran kvaliton, gravecon, satat-
econ: ~a poeto7, talentoB; Aleksandro, Ludoviko,
Frederiko la obstineco estas ~a afero7 ; ~a
oficoz; // ne estas e/ /<7 ~a/ saguloj7 ; mal^a
aspekte, sed intelekte7 ; en la propra sia domo
ciu estas ~<2 homo7 ; kviete vi eldiris ~an vortonz;
~a parolo, sed mal~a volo7; ~a en siaj decidojx;
/a pli ~a servos la matpli ~anx.est aha, admirinda,
eminenta, grandioia, nobla. ^O. lo, kio povas esti
pli-malpli ~a, k estas generale prezentata per
nombro: longo, temperaturo, tempo estas ~oj, kiuj
difinas la Staton de objekto; ta simplaj membraj de
la Ligo estas nur simplaj matematikaj ~oj7 ; kometo
de mua ~oG ; skalara, vektora ^o. ~ajO. Io ~a: //
/aras neesploreblajn ~ajojnx ; malkonkordo ~ajon
minigasz. ^eco. Eco de tio, kio estas ~a; relativa
amplekso: la ~eco de la vocoj devas dependi de la
~eco de la oferojz; bildoj en natura ~ecoz ; lia
~eco estas nemezureblax ; per ta ~ecta de vta
hrakox ; al kiu vi similigas vin en via ~eco? x ; la
~eco de siaj elspezoj , de liaj esperoj. ~ega.
Eksterkutime, eksternorme ~a : ~egaj amasoj dagrenox ; kian ~egan gajnon ni havos!7 ; ~ega
hundo7-; kun ~ega miro7-. ^egulo. Giganto. ^eta.
Iom relative ~a: ~eta knabo. ^igi. Fari ion ~a : |
régula sterkado r̂ igas la plantojn. ~igi. lgi ~a: kia
naskigis, tia ~igis7 ; Isaak ~igis k ciam pli k pli
~igadisx ; la knaboj ~ jgisx. cr kreski. ^ulo.
Altranga nobelo: ta Hispanaj ~uloj. mal~a 1 Hav-
anta dimensiojn malsuperajn je la ordinaraj;
okupanta malmulte da spaco: fiso pli ~a mal~an
englutasz ; mal^a hundo7- , boatoz, elfoz, birdoz ;
mal~a glasoz, guto7, kandelo7 ; estis iam regido,
kiu havis nur tie mal~an regnon7 ; la malriculo
havis nenion, krom unu mal~a safetox. asp eta. 2 Ne j de la ceesto de ~omoj. tuberklll^OZO. Akuta
atinginta altan kreskon: kiam si estis ankoraü tre j miliara tuberkulozo.
mal~a infano7 ; mal~aj infanoj kaiizas laboron, ! granulocit/o V Vario de leükocito, kun profunde
~ajdoloron7 ; la malr^a abio volis kreski k kreski7 ; j entranca nukleo k granuloplena celplasmo: la
eu vi volas veni kun mi, mal~a Hjalmar?7. 3 Ne j celplasmo de ~oj diverse kolorigas , kio ebligas
atinginta la ordinaran gradon, kvanton, intenson: ! distingi ~ojn acidafinajn ( an eozinafinajn) , baz-
mal~a pluvoz , flamoz, fajroz, gajnoz, pezoz, j afinajn k nedtrafinajn ; 66% el la leükocitoj de
esperoz; el du malbonoj pH mal~an elektu7 ; cu j normala homosango estas ~oj. hiper~emio,
mal~a estas via maIcasteco? x. 4 Ne atinginta la j hipo~emio. Resp. tro granda aü ne sufice granda
|ordinaran kvaliton, gravecon, satatecon: mal~a j kvanto de ~oj en la sango.

J valoroz, reganto7; ~a parolisto, mal~a faristo7; li j
|ekscitigas ce la plej mal~a bagateloz; mi estas tro

% mal~a por la tuta bonajo, kiun vi faris al mix.
f mal'vajo. Io mal^a: konkordo nial~ajon kresk -
!? igasz. mal^eco. Eco de iu, au io mal~a: lia mal-
|f >eco ebligis al li trapusi sin tra la truo; mal~eco

ti de liaj enspezoj. mal~ega. Tre mal~a. vsr liliputa,

mikroskopa, miniatura. mal^/igi. Fari ion mal~a:
malrsjigi bastonon, pantalonon, siajn elspezojn.
mal/^ulo. Homo mal^a. esc nano, pigmeo. ne^a.
Relative meza, nek ~a nek mal~a: ni havas ne~an
kapitaleton7. mal~eguloB = nano, pli^igi. Fari
pli ~a: plir^igi fotogrqfajon. pli^igi. Igi pli ~a: lia
komerca entrepreno kun la tempo pli~igis.

pfimal~igi. Fari pli mal~a. po^e. En tia maniero,
ke oni traktas nur po kvantoj~aj: po~e vendi; po~a
magazeno, komerco; po~isto. na* groco. pomal^e.
Detale, tro^a. Ekscesa: tro~a deziradoz. tro^vigi.
Preterpasi la gustan gradon: la raporto tro^igis la
dangeronB; la nombro estas evidenta t r o g o. RIM.
grand estas uzata kiel pref. kun la signifo «aparten-
anta al la kategorio de ~aj aferoj»: ~sinjoro,
A,komerc.isto7, ^negocisto7, ~urbo, ~industrio,
r^ /ibro, ~majstro; k malgrand same, kun geografia
signifo, en: Mal~-Azio, Mal~ruso7.

grandioz 1 a. Faranta fortan impreson pro sia
grandeco ; impona pro majesteco: la kongreso
promesis esti ~az ; manifestacio de interpopola
[rateco7; ~a pazigrafia proyo7; ~a diverseco dé
niaj ideoj7 ; ~a perspektivo, panoramo, iluminado.
~e. En ~a maniero: li rakontis, kiel brile , glor-
on cie li akirisK. ^(ec)o. Eco de io ~a: la ~o de
tiuj kataraktoj.

granit/o 1 ® Plutona petro, grajna, acida,
precipe konsistanta el feldspato, kvarco k glimo. isr

sienito, gnejso, porfiro. 2 (f ) Tre malmola stono: de
guto post guto disfalas ~oz. ~a 1 El ~o: ~aj
pavimeroj, muroj. 2 (D Obstinega: lia ~a kapo ne
enlasas alian opinion , 'voido ( kn ) Helkolora
plutona petro kun kvarco: ~oidoj ampleksas la
~ojn k parencajn petrojn.

granol/o = granulo 2.
granui/o 1 ¥ ^ Grajnetforma elemento de

organo au celo, normala au patologia : citoplasmaj
rsoj; Y grizaj (aü: tuberkulozaj) ~oj. esc miliara. 2
'V. Pilolo malpli peza ol kvin centigramoj. KS"

boluso, pilolo. ~a 1 De, rilata al ^o. 2 Konsistanta
el ~oj: r̂ a ta/o de likeno. ~aJo. Medikamento
konsistanta el ~oj: kalcia ~ajo. ~eca. Laüaspekte
~a. ~omo If Nomo de inflamaj tumoroj, kaüzataj
de diversaj infektoj, i .a. tuberkulozo, sifiliso.~omozo. Nomo de kelkaj malsanoj, karakterizataj

grapfrukt/o 4^ Frukto de ~ujo; speco de
granda orango kun maldika, flava selo k acide
dolca, iom amara karno mangata kruda au uzata por
produktado de suko. ~ujo, ^arbo. Arbeto de la g.
citruso (paradiza citruso), esliginta en Antiloj sekve
de kompleksa hibridado inter pampelmusujo k dolca
orangujo, nun vaste kultivata en Ameriko, la

I:ta
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Meditcranea regiono k S Afriko. SiN. paradiza j la ^igitan bovidon^ . 2 ~umi. ^igajo. ~umo. #4$
citruso. ter pampelmuso. j 1 Igi ~a : JeSurun ~igis k malhumiligisx\ porktji

grapl/o © 1 Speco de malgranda ankro kun j facile ~igas. 2 (f) igi fekunda, prospéra: la step(j!
multe da brakpj. 2 Siinilforma ilo, por hoki objekt- | de dezerto ^ igosx : la akciuloj ~igis per altcj
ojn sur la fundo de rivero. lago ktp k eltiri ilin. ~i ! dividende]. ~umo. Cio, kion oni enmetas en h;

( tr) Hoki per ~o.
grapol/o 1 4* Aleentra infloresko (k finevolue ; ~umoj. use sterko. ~umi (tr) Fekundigi grundones-

infruktesko) kun pedunkletaj floroj sur komuna | metante ~umon: malhone ~nmita agro. mal~a 1
pedunklo, k kies plej junaj floroj trovigas tuj sub la j Entenanta relative malmulte da ~o: V mal~a histff!;
apekso: cs* spiko. korimbo, paniklo. 2 <%.* • ~o / k Y mal~a viando, nutrajo , huljono, lakto (sea-j
samaspektaj infloteskoj (paniklo, tirso): de ribo, kremigita), fromago. 2 (pp homo, besto) Havaifi!
hiacinto, vinbero ( pii guste paniklo) ; da riboj, malmulte da ~o: mal~a almozulo : iliaj hartf.
da vinberoj . ear beraro. fasko , peniko , uvo. pendis senorde sur la mal~aj koloj\L: mi faros ju$
kunmeta ~0 4 Paniklo au tirso. ~eca. Simila al inter safo k safo mal~ax: la sep bovinojmaty
~o, ~tipa: ~eca infloresko: ~eca disbrancigo de estas sep jaroj dc malsatox. 3 Donanta la imprest»)
la tigo de konifewj. de io no abunda: mal~a kalko (ne multe vastigan#

graptollt/oj J Filumo (Graptozoa), parenca al kiam akvigita); mal^a karbo (Vd karbo): maid-
la hemihorduloj, de paleozoikaj animaloj kiuj vivis I tipo (presanta nur maldikajn strekojn ); mal~amj
planktone en koionioj kun centra akso k flankaj ! (ne rica je la koncerna metalo). 4 (0 Ne fekunda,?)
tekoj el kitineca siibstanco. j fruktodona ; mal~a grundo ; mal~aj jaroj. dj

gras/o 1 Facile smirebla k fandebla substanco, ! magra. mal~igi. Igi maUa : Ha korfi
kiu trovigas en la animalaj histoj: ce kelkaj safspecoj j maInigos x ; sia mal~iginta k flaviginta vizago1.
la ~o akumidigas en la vosto: konsumi sian antauan j tro~ igi. Igi tro ~dika. lan ~o (K) Lanolin»;
~on7 (pp vintrodormanta besto; f: vivi el la spar- smir^o. ~a korpo, uzata por smiri (masinojn fej
itajoj). ïïSC adipo, stcato. —* ~acido. 2 Similnatura urso~o. ~o de urso, uzata i.a. por sirmi suojsj
substanco el aliaj fontoj: margarine estas vegetaja. kontraü akvo.
vazelino minerala la ~o de la olivarbojN (~a grat/i (tr) 1 Fari longajn mallargajn supra^j
suko). 3 Y Tiu substanco, uzata en kuirado, sulketojn au vundetojn per ungoj au io pli-malji
industrio: uzi porkan.anseran. ~on; kvazau de ~o k pinta : hnndo ~as ce la pordo ; se mi ec faeë
oleo safigus mia animox\ desiru la tutan ~on el tin (legere) lin ek~os ( per la glavo), li tuj pereosl'A
viatulo; depreni la ~on de la huljono ( la okulojn): \ al si la brustonz, la vizagon7 (montrante funebroa!;.
fandita ~o (smalco). K«' lardo , sebo . butera , sabla kavo, en kiu kokinoj povus pied~adil\|
margarine , oleo. grivo. 4 3 Plej delikata nutrajo, paseroj terras belete per la piedetoj7. os* erfl
vivigajo: Din donu a! vi ~on de la terox. 1 jeudi , skrapi. 2 Froti per la ungoj, ne vundante: Js
Entenanta relative multe da ~o: V histo. ceUr. ! jukas, tie ni ~asz\ ~/ al si la /capon, ~i sin pod

nutrajo. lakto, supo. fromago\ (K) ~aj korpoj I orelo (signo de perplekseco); ~u mian dorsonkis,

(oleo, ~o ks ); (analoge) ~aj acidoj ( ~acidoj: Vd j ~os la vian (interhelpu nin). 3 El~i: se oni ~ast#
acido ). 2 (pp homo, besto) Havanta multe da ~o; j sangeron el la haute , nenia sanigilo povos savik

kid monolie, viaj vizagoj estas malpli ~aj ol ce I mortoz. 4 Pri~i : la maUibendo ~is sur la tw
aliaj knabojx\ bovox , anserinez; ~dika homo7'. ! versojn k bildojn7. ~o. Ago de ~anto: en unusêj
3 Smirila, pli-malpii kovrita per ~o; r^aj haroj\ ~a ; dit katoj. ciam mordoj k ~ojz: inter la dornojl
capelo: froti per ~a luko. 4 Donanta la impreson de : ricevis kelkajn fortajn ~ojn z. ^ajO. Sulkefe
io smirtaüga k denseca: © ~a argilo (gluigema, car i vundeto kaüzita de ~o. ^ilo 1 Ilo por ~i lahal^sen kvarcaj grajnetoj) ; ~a brilo (pp mineralo), j (dorson ekz. ). 2 Fera ilo por ~i ( paperon, pipf
gntndo. karbo ( Vd karbo ) : Hi ^a fasono. tiparo ktp). 3 11 Ilo kun rondigita fronlo, ellaborita el sksé
(kun largaj strekoj): pentri per ^a peniko (tiel kc splito au lameno. de~i. Depreni ~ante: de^it
la larboj reliefigas). 5 (f ) Fekunda, fruktodona, j koton de siaj sttoj. el~i. Desiri ~ante: el~ia/ fl|
prospéra: ~a lando\ vinbergardenon havis mia okulojn7-. for~i. Forigi per ~ado : for~i vortoaj
amiko sur a / lajox : ~aj herbo j , pastejojx, pergamena rule. pri~i. Produkti per ~oj: /v|
rikoltoj : (f) ofico, posteno: ~aj vivrirnedoj. ~i ; sian nornon sur benkoapogUo. ungo^i. Ungi. ;|
(tr) Smiri, lubriki per (ne fluida) ~o. ^aca (pp iu ) j graten/i (tr) Y Surkovri mangajon per paneidi
Déformé ~a. ^ajo 1 Y La ~a parto de viando: | kun butero au per fromago, k baki gisbrune,:4
lumba r^ajo. 2 3 Plej bona nutrajo: la animon de la terpoma kaco: ^ita florbrasiko: ~itaj asparo$
pastroj mi satigos per ^ajojx : /esteno el ~ajoj ~ado. Ago de tiu, kiu ~as. ^ajo. ~ita man^sukoplenajx : vi mangos la ~ajon de la landox. ! nudel^ajo: ~ajo el pane k mocarelo. ^tljo. K®

^aja. Prezentanta la konsiston de ~o. ~eco 1 Eco j vazo, vitra au argila, por ~i. J
de io ~a. 2 Eco de iu ~a. ^ega. Ege ~a. *̂ eta 1 j gratifik/i (tr ) Premii homon per laüvola kroi
(pp homo) lom ~a, kun plaça aü simpatia aspekto: j salajro, rekompenca mondonaco au cia ajn m^d

~eta cdzineto. 2 Ht Kun tipara pezo meza inter j au psikologia rimedo, por esprimi dankow
ordinara k ~a tiparoj. BSS* pezo. ~igi 1 Fari iun ~a: | eventuale instigi al daü rigo de la agado: la gr$
evitu la nutrojn , kiuj ~igas\ ~igi anseronn: la sebo j ~is la maI jitnan serviston per pensio. ^O.fi
de ~igiiaj bovojx : via frato venis. k via patro bucis ! dankesprima donaco au kromsalajro. usr trinkrni

gratifiki406
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gratiol/o >4> G. (Gratiolo el skrofulariacoj), j nutso naskigis7 (grandioza peno, eta efiko. isr eta ) -,
parenca al veroniko, de c. 20 sp-oj de herboj el la * { oui ~igas per malhonestajo, k naskas krimon7 -, tiu
mezvarmaj regionoj k tropikaj montaroj. oficina i ~igis per malbono , ( ... ] k naskis mensogonx.
'«O. Sp. de ~o (G. officinalis ) , N-hemisfera, j /̂ lllino. Virino ~a: iliajn ^ulinojn vi disfendosx.
akveja, plurjara, medicine uzata. j graveti/o n Kultura facio de la malfrua

gratul/i (tr) Esprimi al iu per gentilaj vortoj paieolitiko, inter la a ü rignacio k la soiutreo,
sian kontentecon pro sukceso au felico okazinta al karakterizata i.a. de steatopugaj Venusoj.
li: mi havas la honoron ~i vin pro la eksterordinara gravimetri/o (K) Kvanta analizo, ce kiu oni
felicoz; mi ~is telegrafe la junajn geedzojn7", mi transigas la determinotan substancon en peseblan
kore vin ~as7. n3f komplimenti , bondeziro. ~0. Ago formon. litri. — gravitometrio.
kpenso de ~anto: al Anton A. mian ~on!7\ ne tie! graviol/o 1 ^ Sp. de anono (A. muricata ),
rapidu kun la ~o! z\ ~on , ~egon!7 ; ~a parolo, | arbeto kun tre grandaj, moldomaj, bongustaj fruktoj

j utiligataj en S Ameriko por prepari refresigajojn.
! SIN. moldorna anono. 2 «£>' Frukto de ~o / . SIN.

letero.
Graublnd/oz = Grizono.
graül/i (ntr) 1 (pp hundo) Kolermurmuri, grumbli, | ~bero. ~ujo, /varbo. ~o / . ~bero. ~o 2.

murmuregi. 2 f (pp jaza trumpeto, trombono, j gravit/i (ntr) 1 Movigi konforme al la ~o. 2
saksofono, klarneto) Uzi raükajn, grincajn sonojn. ; ( f ) Esti forte altirata al ia centro de influo: la

grauvak/o © Detrita sedimenta petro, el la | korieganoj ~is cirkau la favorato. ~0 X Forto,
grupo de psamitoj, konsistanta el sufice abunda j kuntiranta al iu maso alian mason proporcie je la
cemento (c. 20%), rica je klorito k argilaj mineraloj, j produto de arnbaü k inverse je la kvadrato de ilia
kiu cirkaüas kvarcgrajnojn k feldspatojn, iom da j distanco. ^a. Rilata al la ~o: maso (kvociento
glimo k abundajn (c. 30%) pecojn de fajngrajnaj j de la altira forto, pezo, per la akcelo, kiun gi kaüzas.

r~~-a kampo. ~ometro © Aparato por mezuri ~on.
grav/a 1 Atentinda pro sia granda influo au j ~ometrio. Mezuro de ~o, pi i spéciale en geofiziko

siaj grandaj sekvoj: persono, oficisto; ni k geodezio.
(bestoj), kiuj estas multe malpli ~aj7 (ol homoj);
inviti Parizon kelkajn plej ~ajn esperantistojnz; ~a gravitan forton.
okazo, profito7-, efiko7 , tago7 ; kunvenoz, motive7 ,
decido7, helpo7, dokumento; gi certe eslos por mi j metaio kc per pinta stala ilo au per mordanta acido:
tre afero7: mono havata estas pli ol havita7: j ^u sur gi en sigeli /a maniera x ; ~i surskribon sur
unueco estas la plej ~a bozo de lingvo internacial}; tombostono ; ha, se miaj vortoj estas ~itaj sur
pardonu, ke ni tie! tedis. Nenio ~a!7. 2 Plena de roko! x; ~itaj bildoj\ (f ) sur la fenestraj vitroj tiajn
dangero au doloro: vundo; ~a sortobato7 -, ravanlajn pentrajojn povis ~i nur la tempo7. tfSr
jugopuno. csr serioza.^e. En ~a maniero: esti ~e j cizeli, cizi, gilosi , foto^A. 2 O Per speciala aparato
vimdita; li perdis en la ludo\ ne ~e! z: estas I registri sonojn sur disko gramofona ks. 3 (f) Fari
ke vi subskribis la leteron (konstato); estas ke vi j fortan k longedauran impreson sur la psikon: ~/ ion
respondu la leteron propramane (deziro); estas tre en sian memoron; ~/' ion en la konr, versoj ~igas
~e, ke du ci libro eliru kiel eble plej rapide7. ~i pli facile en la memoro ol prozo. rioti , gardi ,
(ntr) Esti ~a: antati cio ~as via sano\ ne ~as! (tio s konservi , enradikigi , enskribi. 1 Streko, sulketo
ne gênas, malhelpas). ~ajo. Io ^a: aüskultu , car | farita ~ante. 2 ~ajo. /^ado. Ago de ~anto: sigelila
mi parolos ~afonx. ^eco. Eco de iu , io ~a: li j ~adox. ^ajo. Desegno, surskribo ks ~ita : kiu
afektas ~econ\ oni ne povas malgrandigi la ~econ j povoscias ~ajojnx\ fortakva ~ajo. ~ilo. Ilo por
de la demando; kian do ~econ gi havas?7 -, ni ne ~i, ekz. grifelo. îstO. Homo, kiu profesie ~as.
(levas montri, ke la Delegacio havas ian ~econ en foto^o ( / Reliefa fotokemia presprocedo. foUwi.
ilipj okuloj7 -, ni ne devas don't ian ~ccon al gi7. i Produkti per fotografa procedo ~itajn klisojn.
^yega. Eksterordinare ~a: la ~ega demando, kiu kupro^o, ligno^o, zinko^O. ^o farita sur
|ottcernas la man sorton de la afero7\ ~ega devo. plato resp. kupra, ligna, zinka. BSP akvaforto,

momento. îgi. Doni ~econ al: ~igi bagatelojn. heliogravuro, litografio, ofseto. Ilim^O. Gliptiko.
jyUlO. Persono ~a. mal̂ a. Ne havanta influon, greb/O b Podicipo k parencaj g-oj, i.a.: tuf^O
Mvojn konsiderindajn: mal~a oficisto; tiu punkto ( Podiceps cristatus ), eta ~0 (Tachybaptus rufi-
estas absolute mal~a. f®3 bagatela. mal~igi. Fari collis ).
'jKtmal'va: provi mal~igi sian eraron. greft/i Or) 1 yû Enigi vivantan parton de planto

^ graved/a 1 Portanta idon en la utero: en alian planton, por ke gi fiksigu k daürigu sian
profunde ~aj virinojz; kun sia fiancino Maria , kiu kreskadon tie: sur tiun ci hiskiamon oni ~is fo/ion
estis de tri monatoj, je gemeloj; j de tabakplanlo; ~/ kultivitan rozujon sur sovagan. 2
bovino’, (f) vi, ~aj per fojno, naskos pajlon! x. 2 (f) j f Enplanti sur individuon pecon el histo au organon,
fuite plena de; enhavanta en si ion, kio produktigos:
Mnlima spaco, je astroj!K; kranio ~a je profund-
[aj pensoj\ decido ~a je gravaj sekvoj. ^eco. Stato

~a ino. ~igi. Fari inon ~a. csf naskigi, generi.
pgi. Igi ~a: k ambaü ftlinoj de Lot ~igis de sia

petroj magmaj au skistaj.

graviton/o Elementa partiklo, peranta la

gravur/i ( tr ) 'I Desegni sur ligno, stono,

deprenitan au el la sama individuo au el alia: nur
lastatempe oni sukcesis renon, koron. ~Q. La
operacio, per kiu oni ~as: estas csenca procedo
en hortikulturo; hauta, osta , avaria, kornea ~o.
~ado. La ago de ~anto. ~ajO 1 La parto de planto

patrox; ili ~igis je po unu filo\ (f) monta ~igis, (branceto au burgono), ~ata sur alian planton : ~ajo
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k hazotrunko. en lia eksperimento . ec ne bezonas j vino, sorcistino!v. *sr ventumi. ~ejo. Domo, aü
aparteni al la soma specie. 2 Histo au organa peco, j parto de domo, kie oni konservas drasitan ~on: li
~ata sur alian aü la saman individuon: forfeto de la i kolektos sian tritikon en la ~ejonN\ Jozef malfermis
~ajo. — imunologio. îlo. Speciala trancilo por ! ciujn ~ejojn k vendadis al la Egiptoj*. car silo, sub-
~i . en^igi. Igi ^ita : se vi eltrancigis el tio , kio j tegmento. êro. Grajno de ~o. verd^O. Duon-
estas nature sovaga olivarbo, kaj kontraiinature ; matura grajno de tritiko au de spelto ; vendata kid
cn~igis en bonan olivarbon [. . . ] N. klirwi, Kunigi ! senseligitaj grajnoj, grio au faruno: Y vendra supo

grenad/o J* Speco de malgranda bombo,

plenigita je pulvo k gamita per meco au eksplodig-
greg60. Aro da brutoj : li pelis antaü si tutan j ilo, kiun oni jetas per mano aü speciala jetilo, por ke

~on da bovoj k bovinojz\ mifrapos la pastiston k la j gi eksplodu meze de la malamikoj : ofensiva,
safoj de la d i skurosN; (f ) ne limn, malgranda I defensive ~o. obitSO . ~isto. Soldato spéciale
~o, car placis al la Patro don't al vi la regnonN; la dresita jeti '̂ ojn.

nobe /oj traktis ilin kief ~on. ose herdo, trupo ,
brutaro , pastataro. ^a. Rilata al ~o: ^a instinkto.

~ejo. Loko, kie oni gardas ~on: kief ~o en ~ejox.
kurwigi. Kunigi tarante ~on: (f) ce lia informa la edit!is ) el tropika S Ameriko, plurjara liano kun

mangeblaj beroj, flavaj aü purpure rugaj, acidetaj,
grandaj kiel kokinovo. fcsr barbadeno. 2 ~bero.

~bero. Frukto de ~o / .

per ~o: plantoj el diversaj genroj povas sukcese esti
kun~ataj. burgorwi = inokuli , okuli .

Grenad/o. Insularo k regno en Malgrandaj
Antiloj (Sankta-Georgo).

grenadil/o 1 Sp. de pasifloro ( Passiflora

pasantoj kun^igis antaü la palaco.
gregarin/oj b Subklaso (Gregarina ) de sporo-

zooj, relative grandaj (gis plurajn mm), parazitaj en
insektoj au en lumbrikoj.

Gregorî/o. Nomo de diversaj antikvaj k Mez-

epokaj ekleziuloj, i .a . de pluraj papoj. ~a. Rilata al
unu el la ~oj: ~a rito, canto (enkondukitaj de ~o
la Unua); ~a kalendaro7- (enkondukita de ~o la
Xllla ; «5r Julia ).

grejhund/o. Angla vario de leporhundo, uzata
precipe ce velkurado ktp.

grejs/o 1 if Tre dura ceramikajo, kiu bakigas je
120()°C. vs? fajetwo. porcelano. 2 Objekto el ~o / :
bela kolekto da ~oj. 3 = sablopetro, sablostono.

grek8o. Civitano de ~ io: moderna ~o\ antikva
~oz (heleno). ^a. Rilata al ~oj au al (G )~io: la
blua vesto, kiun portas ordinare la ~aj maristojz; i kristalsistemo, plej ofte rugbruna, precipe konsist-
~a knabino7 ; la tre bonsona lingvo antikva anta , krom silicio, el aluminio, kalcio, ferokei
havas ilin (aj, oj) en granda nombroz; la ~a fajro aluminia , kalcia ~o\ ruga . klara ^o estas uiaté
( Vd fajro ) : ~a eklezio ( oaf * ortodoksa ). (G)~io, kief gemo. uar almandino, rubeno. —* granato,
~lando, ^ujo. Regno en la S parto de Balkanio j ^kolora. Vinruga: ~( kolor )ct robo.
(Ateno) . nov~a. Rilata al la lingvo, nunfempe j Grenland/oz = Grenlando. \f
parolata en ~ io. c® Helena. j

gren/o 4p 1 (kn) Planto (generale el poacoj), j 450H ’N)
kies grajnoj estas mueleblaj k ofte uzataj por fari
farunon : stir ciuj kampoj cirkaüe kreskis ~oz; I akceplita kiel origina meridiano (0°, 51°29’N)
konsumi sian >on antaü gia maturigo7 (antau-

elspezi estontajn rentojn); vintra, printempa ~o
(semota en vintro, en printempo). rcsr cerealo, \ voraj bestoj aü en gardenoj kiel herbotapiso. S|j
aveno, fagopi.ro, hordeo, mileo, rizo, sekalo, tritiko. j herbo 2. ~ejo. Pastejo. en^jgi. Meti (brutojn)i
2 Grajnoj de liuj plantoj: kia ~o, tia panoz ; oni ] ~ejon, por ke ili nutrigu el ~o.
amasigu mangeblan ~on en la urboj k oni gin j Grezijon/o. Loko en Anjuo, kie trovigas ekd§j
konservu x; kiu retenus ~on (por spekulacii ), tiun j jaroj 50 de la 20a je grava E-ista kulturdomo, insÉ:
malbenas la popolox\ /tek prospéras , nek la j ita en kastelo (0°06‘ U, 47°33’ N).

I gri/o. Grcno senigita preskaü kompletcfj
; selo: tritika. avena, hordea, maiza ~o. B® Srotii
j ~ajO Y Mangajo farita el ~o: plado de
I grajnajo, porigo.
j grif /oz 1 Fabela besto kun aglaj kapo k flugilq,

j k leona korpo. 2 b Nomo de diversaj rabobinp
| precipe ekster la fam. de falkedoj, ekz. vultii|
I gipo, gipaeto, neofrono k .a. anser^O. Gi^I kadavro~0. Neofrono. saf /̂ O. Gipaeto.

grifel/o 1 Antikva skribilo, bastoneto, (fc‘§
! unu fino, pinta, servis por marki literojn sur

grenadilo: a) folio ; b)
floro; c) frukto (bero); Ô)
sekcajo de frukto. B. ;

grenadir/oG - grenadisto.

grenat/o © (kn) Siliciata mineralo, el la kuba

Grenobl/o. Cefurbo de Daüfenlando (5°46’E|

Grenvic/o. Anglia urbo, kies meridiano est»

gres/o ( kn ) Herbo de la fam. poacoj
(gramineoj), uzata kiel furago por brutoj k.a. hedMb

‘ :'if.

grenado. 1 )
defensiva ~o.
2) ofensiva ~o.

grefto: Diversaj specoj
de ~oj. a) ~ajo ; b) baz-
trunko. Be k DANIEL. 1
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grimp3i (ntr) 1 Pene transloki sian korpon sur
oblikva aü vertikala surfaco, uzante la krurojn k
eventuale la brakojn: ~i sur arbon, rokon; Hi ~is
tra la kamentubo malsuprenz; rnia prapatro Ruben,
kiu Hum tuta vivo ~adis supren-subenA. 2 4^ Teni
sin stara au suprendirekta, fiksigante per adventivaj
radikoj, krampoj, ciroj, dornoj, dornetoj ks. ns*

volvigi, suprenrampi. ~a ^ Rilata al ~ado: 4? ~a
grlfon/oB. Speco de hundo kun longaj hirtaj | planto (SIN. ^oplanto), organa. (̂ad)o. Movo de

i ~anto. ~ado. Mov(ad)o de homo, besto, planto
; ~anta: la ~ado daüris tri horojn. ~istO. Sportisto,

kiu ~as sur rokojn. ^oplanto. Planto kun ~aj
organoj (ekz. ampelopso, hedero, pizo). SIN.
planto. el~i. Eliri per ~ado: el~i el la marcejo7.
en^i. Eniri per ~ado : en~i en boaton7 .
malsupren~i. -̂ i malsupren: li malsupren~is la
stuparonz; suprerwi. ~i supren: suprermi sur la
altajon7\ arbo^ulo b Certio.

grinc/i (ntr) Eligi akran malagrablan k tre
akutan sonon pro kunfrotigo kun alia malmola
objekto: fero ~as sur vitroB; slosilo ~as en seruro;
~as grilo, masinoB, segiloz, dentojz; per la
dentojz. ns* cirpi , klaki . knari. '-0. Bruo de io, kio

j ~as: oni aüdis ~on de ne smirita seruro. ''-ado.
| Daüra au ripetita bruo de iu au io ~anta : nin genis
| la tutan nokton la ~ado de la ventoflago', Hi estos

eljetitaj en la eksteran mallumon, tie estas la
j plorado k la ~ado de dentojN. ^igi. Fari, ke io ~u:
I ~igi la dentojn at iu7.
! grindeli/o 4* G. (Grindelia el asteracoj) de
j unu-, du- k plur-jaraj herboj kun rigidaj tigoj, kun
I lancetformaj, dentaj folioj havantaj esencglandojn,

grimac/o. Vola au nevola streco de la vizagaj ! k kun flavaj, radiaj kapituloj ; c . 55 sp-oj el
muskoloj, kiu misformas la trajtojn, donantc al ili I Ameriko, kelkaj medicine uzataj.
neordinaran k ofte ridindan aspekton : de griot/oK ^ Acida cerizo.
malkontentecoB, de eksufero. de moka. (ntr) Fari grip2o f Epidemia infekta k kontaga malsano,

~on: kiu ~as per la okulo (por trompi). tin kaiizas esence karakterizata de benigna korizo, k kauzata de
suferonx; ~anta masko. ~ema. Kutima fari ~ojn. ! viruso; ofte ci tiu asociigas kun diversaj mikroboj k

umita tabelo, k la alia plata, por ilin forstreki. 2
Ardezkrajono: la ~o saltadis sur sia snureto tien k
reen7.3 Pinta stala ileto, oblikve trancita ce unu el
siaj ekstremajoj, kiun gravuristo uzas por desegni
sur metalplaton: Hi skribadis sur oraj tabeloj per
diamantaj ~ojz\ (analoge) alia hakas lignon,
mezuras gin per smiro. faras konturojn per ~ox. csr
cizelilo, cizilo. ~i (tr) Gravuri per ~o.

haroj. «5* pudelo.
gril/o b G. (Gryllus k parencaj g-oj) de saltantaj

insektoj el la ordo de ortopteroj, subordo de ensifer-
oj, kiuj vivas en herbejoj, arbaroj au dornoj (i.a. en
bakejoj) k unutone kantas: la ~o krikrias, cirpas ;
hejma, kampa, arbara ~o; (0 ia zumas al H en
la cerbo (li estas frenezeta, havas strangajn ideojn;
B31 kaprico, muso). êdoj. Fam. (Gryllidae) al kiu
apartenas i.a. la ~oj. car akrido, saltulo. talpô O.
G. (Gryllotalpa) de insektoj el la ordo de ortopteroj,
subordo de ensiferoj, kun antaüaj kruroj, aspektantaj
kiel dentaj soveliloj, uzataj por fosi galeriojn en
grundo; sin nutras per etaj animaloj, i .a. larvoj de
insektoj.

!
j grilo. 1) doma~o (ino) ;

I 2) kampa~o (virbesto).
CHOPARD. 3) talpo~o. P.

grimpi. ~oplantoj ~antaj per : 1) tigo: maldekstruma volviganta tigo de lupolo (Vd dekstra) ; 2)
iapventivaj radikoj de hedero; 3-4) aliaj specialaj organoj portataj de tigoj: 3) hokformaj dornoj de
kâlamo; 4) hokoj de lupolo; 5) folioj : modifigintaj malsuprendirektaj folieroj de Daemonorops
, hygrophilus; 6-13) diversspecaj ciroj: 6) hokformaj ciroj de Bignonia exoleta; 7) helica ciro de briono,

kontraOa al folio; 8) ciroj kun alfiksicjaj disketoj de Pithecoctenium phaseoloides; 9) radikciroj de
Aanilo; 10) limbociroj de Flagellaria indica ; 11) petiolciroj de Maurandia scandens\ 12) stipulciroj de
j|milako (aspra smilako) ; 13) folierociroj de pizo. B, BONNIER. EP, KM, LMD, St , We.

I
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ka üzas lacegecon en la membroj, kapdoloron k | epiginaj floroj, karakterizataj de (3)5(9) sepalojdj
trafigon jen de la spiraparato, jen de la digesta, jen I pelalecaj, (3)5(9) petaloj k 5 stainenoj, k kun beni
de la nerva sislemo. ~a. Rilata al ~o: bronkito. ! c. 150-330 sp-oj el 2-24 g-oj, i.a. ribo.~ulo. lu trafita de ~o. kontrau~a. Povanta kuraci I gros/o\1 Centono de austra silingo. 2 Dé

i ono de germana marko. 3.(0 Tre malgranda mones
: Hi drinkis gis la lasta ~o > skribi recenzojn pm
; en malfacila how ec estas valow7', kiu*Q,

~on: kontratl~a medikamento.
griv/oK y Rostita k elpremita lardo-peceto;

grassrumpajo: smalco kun ~oj. lardera.
griz/a 1 Havanta koloron, kiu estas mtksajo de j ne respektas, ricecon ne kolektas7; nuda k krd

blanka k nigra: kiel cindw, ne cio estas ! sen ~o en posoz. speso. ~a. Rilata al ~o: spa
Inpo7 ; liaj lipharoj estas pH ~c// ol liaj vangharoj7: j k kalkulado de malriceco7. bazar^o. Makfc
(f) ~aj tagoj; teorio estas de post FaiistK. 2 (pp j ajo farila de bazarvendistoj al servistoj, intendaatj
haroj) Senkoloriginta pro la ago: vi ne Uisu aI liaj j ks. Petro~0. Monoferoal lapapo.
~uj haroj iri en paco en Seolonx\ ~a barbo sagon
ne atestas7. ir&’ blanka. -vO. Koloro ~a : (f ): la ~o
de Ha tro nonnala vivo tedis Un. ~ajo. Loko
(sur kapo, en desegno ktp). ~eco. ~o de la haroj,
signo de maljuneco: gis la maljuneco k ~eco ne
forlasu min! x. ~igi. Fari iun, ion ~a: polvo ~igis
la folio]/?; la penso pri la morgana tago ~igas iiajn
harojn7. '•vigi. Igi ~a: pro la multaj malplezuroj H | peco de karaktero. ^ulo. Homo ~a.
fate ~igis7 ; malsagulo nek ^igas nek senharigasz;
~igi sub la pafiloj7- (veterano); gis via ~igo mi via 43°20’N).
portosx.~ulo 1 Homo ~hare maljuna: antaü ~ado gru/o 1 b G. (Grus ) de migrantaj birdojelf
starigux (respekte). 2 (en popollegendoj, poezto ks) ordo de ~formaj, kun longaj, maldikaj krunjj
Resto distingebla per sia ~a felo (azenoK, leporo0). kolo, kun longa, pinta beko k kun mallonga ptjj

grizajl/o j:< Procedo de dekoracio êe pentrajoj, j piedfingro: vulp’ invitis al si ~on ; ~o klakas.|
vitralqj ks, en kiu oni uzas la diversajn nuancojn de | ardeo. 2 © Levmasino. konsistanta generaieij
grizo, por doni la impreson de reliefo: salono j oblikva brako, kies supra parto portas pulion;sj
dekoraciita.

grot/o 1 Malvasta kaverno: prahistoria ~o,
Dekoracia cambro, en formo de kaverno, farita p
strangaformaj stonoj (iafaj pecoj ks) k ornamitap
konkseloj, kiel somera ripozejo en parko. !

grotesk2a. Prezentanta formojn strangajnj
monstrajn, kiu j elvokas la ridon: figitro, vestJj
vizago, danco.^ajo. Literatura, piktura au skulplaj

Grozn/o. Cefurbo de Cecenio ( 45°42'l
1

I levas sargon per snurego au ceno surirantai
pulion, k tirata per malsupra vinco: fiasco, tun
movebla ^o. turniganta ~o (bum~o); krakisd
kun siteloj, per kiuj homoj cerpis la akvon el~(o)formaj b Ordo (Gruiformes) de biri
ampleksanta ~on, ralon k.a. rab~o U G. (DMj

| ma ) de tre grandaj fosiliaj birdoj, kiuj vivis ea|
j Ameriko k en Europo dum frua terciaro; É
| reduktigintaj Hugiloj, fortikaj kruroj k bel

rab~(o)formaj G Ordo ( Diatrymiformem

Grizelda. Virina nomo, i.a. de heroino de kortusa
Mezepoka legendo.

Grizon/o. Svislanda kantono ( Kurio, 9°30’E.
46°40’N). use romane( K

grizu/o. Mingaso.
groc/o £ Dekduo da dekduoj. ~isto. Komerc-

isto, kiu vendas nur po grandaj kvantoj. k do ne
liveras rekte al ordinara konsumanto. use detalisto.

Groenland/o = Gronlando.
grog2o y Vanna drinkajo e! brando au rumo, j fosiliaj kurbirdoj, kiu ampleksas rab~on. -sukerita akvo k citrono. I grujer/o y Kuirita fromago el bovina lakfc

produklata precipe en U Svislando k E Francio (|
la nomo de Svislanda vilago). |

grum/oz 1 Cevalzorganta servisto. 2 Laketi

grond/i = grundi.
Gronland/o. lnsulego. norde de Ameriko, plej-

parte kovrita de glacio k logata precipe de Inuitoj;
autonoma teritorio, dependanta de Danlando j ekz. en hotelo.
(Bonespero).

grop/o 1 b La posta parto de cevalo, bovo, birdo
ks. etendiganta de la lumbo gis la komencigo de la
vosto. EST kokso. 2 ^ Antaua parto de tegmenlo
super la gablo, same klinila kiel la du simetriaj
tegmentodeklivoj.

gros/o 1 4^ Sp. de ribo (dorna ribo ), dorna
tufarbusto kun beroj acidetaj, haraj, rugaj, verdaj au
Bavaj, generale globaj k unuopaj; hejma en Europo
k N Afriko, gardene vaste kultivata por mangeblaj
beroj multe uzataj i.a. por fruktokaco k konfitajo.
ms1’ ribo, grosulario . 2 ^ Frukto de ~o / . SIN .

~bero. ^ujo, ^arbusto. ~o 1. ~bero. ~o 2.
grosulari/o 4* X (ark.) Alia nomo (Grossula- j

riant, nomenklatura ne légitima) de ribo. 2 (ark.) - j
groso. ^acoj. Fam. (Grossulariaceae ) de du - j
kotiledonaj plantoj— arboj, arbusloj k arbustetoj— ,
dornaj au ne, kun akselaj au apeksaj grapoioj el i

-
&

grumbl2i (ntr) Obtuze murmuri pro malkoidej
eco. grunti. ^ema. Havanta la kutimon *
/^ulo. Homo ~ema. Igrumel/o y Malgranda buieto, koaguliginp
likvo: salante la farunon. agita rapide la saÊ

oj. ~igi (pp likïfipor eviti ~ojn. ^a. Kun
saüco) Igi ~a: ~iginta saüco.

grumiksam/o = grumisamo. a

s
m
ilgroso: ^ujd/ï

tigo; b) folio!
dorno; 6) floro;1
juna fruktoil
matura fruklo.fiv%
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grumisam/o 1 ^ Sp. de eûgenio (Brazila
eügenio) kultivata por bero, tom cerizosimila,
blanka, skarlate ruga au nigreta, mangala kruda au
uzata por konfitajoj k jeleoj. 2 n&r- Frukto de ~o /.
SIN. ~bero. ~ujo. ~o l . ~bero. ~o 2.

grund40 1 Tero, rigardata en rilato kun la kresk-
ado de vegetajoj: la kemia konsisto de ~o\ fckunda,
sterila sur nia abundas lapoj\ sube en la
~o la planto elmeias siajn radikojn ; ~o taitga por
vinberujo; kompakta, loza, sabla , torfa , argila
kultivi en eksterdoma (en agio); ( f ) prepari
favoran ~on por propaganda, BS* tereno. 2 Tero,
rigardata kiel bazo por konstruo por starigo de io
ktp: la ~o, sur kin kusas Amsterdamoz; nia cefa
zorgo [...], ke ni havu sub niaj piedoj firman ~on7\
300 m super la ~o; tio estas kvazaü kreita. por
dancado, plata kiel teleroz\ en la malseka argila
r*>o oui povis vidi la postesignojn de la piedoj de la
anasojz\ natura, batita ~o\ ebena, dekliva
homogena , roka, slima ~o; (f ) ni do resta sur la
firma ~o de la konstatita j faktoj. »sr [undo. 3 Tera
suprajo natura au pretigita, sub tavoio da akvo
(kanalo, rivero, maro): stonkovrita ~o de kluzo. 4 f
Stato de la organisrrio, rilate al ties rezisto kontrau
infekto, operacio ktp: diabeta estas malfavora.
5 = fono: pentrajoj sur ora ~oA. ^a. Rilata al ~o:
la ~a analizo, konsisto. ~i (ntr) © Esti jetita sur ne
sufice profundan ~on, k resli tie senmoveble : la
sipo ~is sur sablafo , sur marbordo. ^ado.
Akcidento, per kiu sipo ~as. ~Qlogio r;> Scienco
pri la ~oj, i.a. iliaj ecoj k genezo. SIN. pedologio.
ŷ genezo Estigo k evoluo de ~o. ^ologo
iFakulo pri ~io. SIN. pedologo. sub~o 1 O ©
Tavolaro de la terkrusto, kusanta sub ~.o / . 2 La
>medio de la nekonformistoj. Sllb~a. Rilata al la
;§ub~o: la roksub~a medio en BritioRCi. paleo^o
® ~o, estiginta dum malnovaj tempoj, kiam ia
klimato k la vegetajaro estis diferencaj de la nunaj.
plafon^o H La tuto de la naturaj ~o k sub^o sur
tunelo: se la plafonna ne estas tute cl firma roko,
pni malhelpas gian Jalon per volbo de tunelo.
fj,grunt/iz (ntr) Bleki kiel porko. tse grumbli ,
ronki. — ~bovo.

% grup/o 1 Aro da samspecaj objektoj, disting-
jtaj laü komuna eco: ~o da pentrajoj. da dokument-

- pj,da argumentaj\ la spegulo revidigis en si la ~ojn
da malaltaj k molaj mebloj7-. csr ensemblo. 2 Aro da
personoj, kiujn io komuna kunigas: ~o da labor-
fstoj,da rigardanioj, da infanoj; ~o da jremdlandaj
moj venisz; en tiuj landoj pli k pli gravas la ~o.

fnalpli la individuo; fotografia ~o\ politika ~o (da
:«amopiniaj deputitoj); E-ista ~oz\ fi estis vanne
akceptita de la loka ~o ; (f) de dialektoj.
frakcio, klano, klubo, rondo, sekto, skolo, societo,

(kolegaro. 3 © Aro el minimume tri personoj, kun-
igitaj per iu apartecprincipo, posedantaj konscion
i«ni». 4 À Aro kune kun asocieca multipliko tia, ke
gjczistas unuo k ciu elemento posedas inverson.
gaioja A (pp korpopluigajo) La ~o de ciuj
Étütomorfioj de la superkorpo fiksantaj la elementojn

>pla subkorpo: la sub~oj de la gaioja ~o de mal-
ikompona korpo de polinomo super korpo de

: karakterizajo 0 bijekeie rilatas al la koncernaj
I interkorpoj. kvocienta A ( pp ~o k normala
| sub~o N de gi). La aro de ciuj aroj aN , kie a estas
i elemento de la ~o. Lorentz-a ~0. A La ~o de
I movoj en kvardimensia spaco, kiu lasas nevaria la
j kvadratan formon t 2 - .v2 - v2 -z1, gravan en la
| relativeca teorio. ^a. Rilata a! ~o: kunveno,
i vocdonado. ^e. Lau ~oj: sidiz. nsr po. ~aco.

Malgranda, malsatinda ^o. hordo, kliko. ^ano.
Ano de konstanta ~o. ^ejo. Loko, kie kutime kun-
venas ~o. ^eto 1 Malgranda ~o. us* koterio. 2 }
Speco de ornamajo, konsistanta eî 3-4 notoj. ^igi.
Kunigi, ordigi en ~on: ~igi siajn argumentojn en

\ tri cefaj partoj; li ~igis la knabojn cirkaü si ;
I ~igitaj sendajoj. ~igi. Igi ~o: la gastoj ~igis ce la
! pordo; la tuta E-istaro ~igis cirkaü sia standardoz.
I diskut^O. Malgranda nombro da personoj,
; renkontigantaj por intersangi ideojn pri difinita
i temo, ne alvenante al formalaj decidoj. labor^o.
| Helpa organo, starigila de komisiono au komitato,

j por fari pri limigita temo raporton, kiu servu kiel
' bazo por la dcbatoj. novaj~0S Klaso de mesagoj
j en retnovajoj: la novaf~o soc.culture.espéranto.
\ prem^o L ~o de reprezentantoj de ekonomiaj
; fortoj au ideologiaj tendencoj, kiuj provadas per
j propagando, minacado, monproponoj ks influi la
| deeidojn de politikaj instancoj favore al la interesoj
i de s ia j komisiintoj. sangcwo $ Ciu el la specoj de
j la borna sango, diferencaj pro antigenoj de la rugaj
! globuioj, k distingeblaj i.a. per aglutinaj reakeioj k
i tolero au netolero de transfuzo inter du individuoj
î apartenantaj ai malsamaj ~oj: la precipaj sango~oj
i estas A, B, A,B k O. — aglutini , koaguli , resus-
| faktoro (Vd faktoro ). transfuzo.

© gruz3o 1 Malsubtila sablo, miksita kun mal-
j grandaj stonetoj, precipe u/.ata por kovri park-aleojn,
| vojojn ks: (f ) ta griza ~o de 1' ciutagaj vortojw. nsr
! balasto , pirito, siliko. 2 Similforma dispecigita
! mahnola substanco: karbo~o. polvo, 3 Y

Konglomero el kristaloj, pli malgrandaj ol stonoj, el
; mineralaj saloj, en urinveziko k reno. ns? litiazo,
j sabla, konkremento. ~i (tr) Dispecetigi al ~o.
j (?)gruz/o = kartveio.

guan/oz. Birda sterkajo, precipe tin de maraj
j birdoj: cl Peruo. ^ino (K) ( j Purina nukleobazo,

I eltrovita en ~o.
\ guas/o 1 v'r Preparajo, farita el farboj akvigitaj
' kun gumo k mielo. 2 Pentrajo, en kiu oni uzis tian
' preparajon. (tr) Pentri per ~o.

gubernator/oz = guberniestro.
; gubemi20, Lando, landoparto au kolonio,
i administrata de stata oficisto: la nisaj, polaj ~p/; la

palaco. BS* departemenlo, provinco, distrikto.
! /^esîro. Stata oficisto, administranto de ~o. irsr
! prefekto.
| gudr/o 1 Nigra au malhele bruna, tre viskeca
i miksajo de hidrokarbonoj, restajo el la piroliza
! distilado de ligno, karbo, skisto, torfo : ligna , ter-
I karba ^o\ C?. pina ^o\ osta ~o\ ~otuko. es? peco.

2 Bruna au nigra substanco, plcj ofte nesolvebla.
! kromprodukto de organika kemia reakeio. ~a.
: Devenanta de ~o au entenanta ~on: oleo; 'T?,

;

:

s-.
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~a akvo. (tr) Smifi per ~o: ~i sipanz, snuron; 2 = ka ücuko. 3 = frot~o: inka, krajona -
r^ita kartono, pavimo, sablo.

guf/o <d Sp. (Bubo bubo ) de granda birdo el la j (tr ) Smiri ati densigi per ~o: ~i cikvon, likvon\ Mte
papew, postmarko, tafto. ~eca. Havanta la aspekt-
on de ~o. ~OZO ^ Plantmalsano, karakterizata de
la svitado de abundaj ~gutoj. for~i. Forigi, frotante
per frot^o: for~i krajonan noton, fingromakulon.

gug/o. Konkavaklinga cizilo, uzata en meblofar- mac^O. Produkto, farita precipe el ciklo, k macata
ado k kirurgio: foldocizilo. ~i (tr) Prilabori per ~o. de homoj. frot~o, skrap~o. Preparajo el kaucuko

gugarat/o. Ano de la cefa gento de (G )~io. | k.a., uzata por forigi strekojn de krajono, inko kc.
(G)̂ io. Unu el la statoj de Hinda Unio {Gandhi- j gumigut/oz 1 Lakteca suko per incizo ricevita

el la trunko de ~arbo. 2 Sekigita ~o /, flava, rezina
gumo, pasintece uzata en la farbindustrio k kiel
laksigajo. ^ujo, ~arbO Ciu arbo el kelkaj sp-oj
de garcinio liverantaj ~on , precipe Garcinia
xanthochymus.

gun/o /J Juna, ankoraü ne gravedigita bovino.
gurd/o } Portebla automata orgeneto, funkci-

gujav/o ^ Sp. de psidio { Psidium guajava ), anta per kranko k iudanta muzikajojn, registritajn
kies mangeblaj beroj, tre aromaj, glob- a ü pir- sur sovebla paperstrio truita. (tr) 1 Ludi perM):
formaj, ruge a ü flave verdaj, pomograndaj, estas la mizerulo ~i$ me /ankolian melodion. 2 (f) Fan
uzataj por konfitajo, marmelado, jeleo ktp. 2 ! automate masine, rutine, kvazaü turnante senpense
Frukto de ~o 1. SIN. --bero. ~arbo, ^ujo. ~o J . | la krankon de ~o: ~itaj (banalaj, tede ripetitaj)
~bero. ~o 2. ! frazoj. disko~o. Diskoautomato.

gujdak/o & Kn de kelkaj grandaj sp-oj de gurk/o. Ano de Nepala gento.
gurnard/o d Sp. de trigledo ( Eutrigla gurnar-

dus ) , kun dornoj ne nur sur la kapo, sed ankaü sut
korpaj skvamoj. es* triglo.

guru/o 0 Hindua spirita majstro, instruanta
disciplon.

gust/o 1 Specifa sensajo, kiu estigas post
ekscito de specifaj organoj de la buso per la kontakto
de likvaj au solveblaj substancoj: li ne povas toleii
Ici ~on de bulboj ; eu haras ~on la albumenodt
ovo? x ; kion vi pensas pri la ~Q de ci îiu supo?; la

el la subordo de rabobestoj, fam. de musteledoj, butero hodiaü haras rancan ~on\ akvo kun fréta,
simila al malgranda urso, sed kun longa, dika vosto: sala , putra ~o\ ~o el la grundo (pp vino); han
mangegemaj ~p/G. £5r mustelo. \ ~on de barelo, de avelo ; havi brulan ~on\ (f)

gulag/o X Centra administracio de la Sovetiaj ; fremda mango haras bonan ~onz (— envio). &
koncentrejoj; (vs) tuto de tiuj koncentrejoj, kie estis saporo. — ~oburgonoj. 2 Eco de la karaktero, kià
internigitaj malliberuloj grandparte politikaj.

gulas/o Y Hungarmaniera raguo el bovajo,
distrancita en neregulajn pecojn , rostita k poste daüras gis la mortoz ; kiom da homoj , tiomdo
supigita kun legomoj k paprika sauco. esc kebabo. ~ojz\ ciu haras sian propran ~onz ; pri ~ojoui

gulderrio % Nederlanda monunuo. e& floreno. dispuli ne devasz; ~6>/ naciaj7,personajz; tioestas
gum/o 1 Pli -mal pli viskoza, glueca , demando de ~oz; afero de ~oz\ tute guste lai lia

glucida (precipe pektina) substanco, kiu svitigas el j ~z> z; Kristino al li placis k si lin trovis laü sia ~ot
la trunko de iuj arboj, nature au post entranco: i «rsr emo. inklino. 3 Sagaca k gusta senco pri li
aruba (akacia ), traganta ( — astrakanto) , migdala. j kvalitoj k mankoj de arta verko: pentrajoj, kiujit
antcla ~o\ la ~ojn oui uzas por âpre fi aü kiel i paris elekti nur homo kun ~oz\ por tio (juvelarto)
dolcigajon en pasteloj ks. mucilago, gumiguto. ! oui bezoncs bonan ^onz ; si restas sin kun /»;

| estas eraro de oni povas distingi la
j naturali k la ~on akiritan ; ac~a capelo", rimarfo

! de duba ~a. 4 Maniero, stilo de artverko: pecoê
i la ~o de Vermeer, de Watteau ; pentrafo en la
j la 18a je . ~i ( ntr ) 1 ( io) Ka üzi agrablan âî
| malagrablan sensajon sur la lango k palato: tif
: mangajo bone , bride , acide ~as\ tin vino ~asje

1 ) gujavo : a ) tigo ; b ) j korko, korkon: (f) tio ~as pri iom pli (tiel plaças,^folio ; c ) floro ; c ) frukto I oni dezirus pli ). 2 (io) (0 Esti agrabla aü ina|
( bero ) ; d ) sekcajo de i agrabla, ka ü zi placon a ü malplacon: post lonpk
frukto. B (c) k J . 2) gulo. j laboro bone ~as la dormo. ~igi Y Havigi MMIé

absceso. ^a. El ^o: ~£7 mucilago; ~a tuboz. *4

ordo de strigoforinaj, fam. de strigedoj, kun granda
plumtufo super ciu okulo. us3 strigo.

gugl/o. La nombro 10 I(K). /^ego. La nombro
lOgugio

nagar,72°43’E, 23°13’N ).
Gujan/o. Regno en la U parto de ~oj (Georg-

urbo). Franca ^o. Francia departemento en la E
parto de ~oj. ^oj NE regiono de S Ameriko,
konsistanta cefe el kristalroka montaro k malaltaj
marcaj ebenajoj ce la oceano (55°U , 5°N).
Surinamo.

moluskqj e! la g. panopeo (i.a. Panopea generosa)
de la Pacifika bordo de Usono, kies individuoj
atingas pezon de 0,5-2 kg, k kies karnon oni
mangas i.a. sur susio k en supo.

Gujen/o. Eksa provinco de Francio (cefurbo:
Bordozo). u.?r' Akvitanio.

Glljgoû/o. Provinco en la S parto de Cinio.
Gujjang/o. Cefurbo de Gujgoüo ( i ()6°42’E,

26°30,N).
gul/o b Arkta mamulo (unuspecia g. Gulo gulo)

kaüzas, ke homo trovas placon aü malplacon en lu

aü io; karakterizata satmaniero: knaba kunforto
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io: kuirado kun tie malmulte da akvo pli~igas la
legomojn; saüco ~igas fison ; maIsato plej bone
~igas la mangon2. BW spici. 2 (f) Fari agrabla: tin
provo ~igis al li la sportojn. '-igajo. Substanco,
kiu, aldonita en malgranda kvanto, havigas special-
an ~on. es* ingredienco. '•-umi (tr) 1 Percepti per
la ~osenso: ce forta nazkataro oni nenion pin ^inoz. Virina nomo.
~umas; englntu ne ~umante! 2 Ekpreni malgrand-
an kvanton da io, por sperti ties ~on: mi ~umis per
la pinto de la bastono iom da mielox ; li ~umis gin
k ne volis trinkiu; ~umi saucort (por eventuale al-
doni ion); la frato ~umadis cion, kio trovigis en la
pladoz (por certigi, ke ne enestas veneno). 3 Sati,
gui, sperti la ~on de io: la homoj k la brutoj, la
bovoj k la safoj ~umu nenion, Hi ne pastigu k ne
trinku akvonx ; neniu el tinj invititoj ~umos mian
vespermangonN; malpaco estas ce tiuj', kiuj venas
por ~umi aroman trinkafonx ; kiam si unu fojon
fournis inkon, si farigis soifa je giz; (f ) ~umi la
plezuron aüdi dolcajn vorlojn7 ; vi volis fourni
nobeleçon7; inter la ci tie starantaj estas tiuj, kiuj
neniel ~umos mortonN. <vumo. Unuopa ago de tiu,

kiu ~umas. ~umado 1 Tiu el la kvin kJasikaj
sensoj, per kiu ni perceptas la ~ojn: havi delikatan,
mishardigitan ~umadon. SIN. ~osenso. 2 Agado de
tiu, kiu ~umas: aparta tabla por la ~umado de la
vinspecoj. '-umisto. Spertulo, komisiita por ekzistas ec ~o da senco k logiko en tiuj spritaj
ekprovi la ~on k kvaliton de gastronom iajoj: mokoj7 (n^ ero, grajno, ombro 6); pli helpas ~o da
vin^umisto. ~ohava. (io) Havanta apartan ~on. felico ol barelo da sagoz. 4 f La plej malgranda
A'Oplena 1 ( io) Konforma al la bona ~o: kiaj facile apartigebla kvanto da likva kuracilo: ordinare
^oplenaj ringoj!7 ; vestoj kudritaj ~oplenez. 2 ( iu ) suficas adstringaj ~ojz ; trinku tiun medikamenton
Posedanta bonan ~on : ~oplena domarangisto, j po dek ~oj vespere\ ^ flakono, ~boteleio. 5 ÉJ Ciu
kritikisto. ~OSena. Ne posedanta bonan ~on (f). el la konusformaj ornamoj, vice metitaj sub dorika
MJSentO = ~umado. antau^O. Unua impreso, kornico. '•-i (nlr) 1 Fali, flui en ~oj: ne ~as mielo
bona au malbona, kiun donas la ideo de estontajo: el la cielo7 ; versigas la nuboj k ~as sur multe da
donu al rni antaü~on de tiu felico!7. mis~a 1 homojx ; de miaj manoj ~is mirhox ; sango ~is el
Montranta malbonan ~on 3. Havanta malbonan lia nazo. 2 Lasi fali de si kvazaü en ~oj: viro kun la
M)n 4. posWo. Malagrabla ~o, kiun lasas mango ~antaj harojz (post bano); la signoj de viaj piedoj
aü trinko: tiu kuracilo havas terebintan postman. ~as per grasox ; (tr) liaj lipoj ~adas mirhonx. ~e.
serwa 1 (io) Indiferenta por la lango k la palato: En formo de ~oj; ~on post ~o: felico venas ~e,
sen~a pano ; nitrogeno estas senodora k sen~a malfelico venas flue7, ''-ado. Elversigo en ~oj:
gaso; cu oni mangas sen~ajon sen salo? x. 2 ( io) malpacema edzino estas kief konstanta ~adox (same
Ne interesanta la spiriton ; senkaraktera: sen~a ludo j teda). ^eti. ~i per maloftaj aü maldikaj ~oj. '•-eto.
de marionetoj7 ; sen~a serco, anekdoto, epigramo. ] Malgranda ~o: nebulaj ~etoj. ~igi 1 Aliformigi en
3(iu) Ne posedanta estetikan ~on: sen^a farhisto, j likvon k ~adi: ~igu , ho cielo de supre! x ; la nuboj
sinjorinoj vestitaj sen~ez. serwigi. (io) Perdi sian j ~igis akvonx ; lia cielo ~igas rosonx. 2 Faligi
M>n. bareL- i ( pp vino) Havi ~on de ligno. ~ojn, versi po~e: la vento ~igis la arbojn ; atente

bon~a 1 Agrabla por la lango k la palato: cu ~igu la kuracilon!. '-iga. Servanta por ~igi 2:
bon~a? z; bon~a peco longe ne atendas7 ; frukto ~iga flakono, tubeto, vitra stangeto. ''-igilo. Vitra
malpermesita estas plej bon~az ; bon~a panoz, tubeto, provizita per kaücuka kapuceto k uzata por
brando1, ovajoz ; plej bon~e vaporis rostita versi difinitan nombron da ~oj. '-ujo 1|$ Defluiioanseroz. 2 ~oplena / : subteniloj tre bon~e arang- en formo de duoncilindro, metita ce la bazo de
itajL; bon~e arangita salonetoz; sinjorinoj vestitaj tegmento. 2 Speco de pato, metita sub rostiganta
bon~ez. borwo 1 (de io) Agrabla ~o. 2 (de iu ) kokino aü alia viandopeco, por ricevi k kolekti la
Bona ~o: inter la objektoj, el kiuj ciu estis majstr- gras~ojn. de^adl. ~adi de io. de~igi. Fari, ke la
ajo de industrie k de bon~oz. bon^igi. Havigi al tenata likvo ~u el aü de io. de~igilo. Hokaro, sur
jo bonan ~on : por kapti ezokon. bon~igu la kiun oni povas pendigi botelojn ktp, por ke la restajo
hokonz.bruina. Havanta la ~on de io, kio estis tro j likva de~ u. el^i. ~i el io : la montoj el~igos
forteelmetita al la fajro. malborwa. Havanta mal- doleau sukonx. erwi. Fari , ke likvo ~u en ion:
bonan ~on (pf): sanigajo malbon~a, sed efiko plej okulakvo , kiun la paciento mem povas al si
Justa 2 ; sprit’ en tempo malgusta estas ire en~adiz ; ili devas esti en~ataj ciutagez ; en~u
malbon~az. marcO/>-a. Havanta iom la ~on de alropinon en la dekstran okulon\ nitra argento, kiun

siimo, pp fiso. Sllbtil^a. Guanta delikatan ~on:
subtil~aj legantojz.vin^umisto. Profesia spertulo,

komisiita elprovi la ~on k valoron de la vinoj: bona
vin~umisto rekonas la regionon je la unua ~umo,
la grundon je la dua k la rikoltjaron je la tria.

GllStav/o. Vira nomo, i.a. de svedaj regoj.

gus/o Frukto de la fabacoj, seka, unukamera,
generale dehiskanta per du valvoj: e(~igi pizojn,
fabojn, fazeolojn\ Y supo el fazeolaj ~oj.
kapsulo 4, silikvo.

gut/o 1 Pli-malpli régulé sfera ereto de likvo:
da roso falls7- ; ~oj da akvo trovigis sur iliz ; kiu

naskigis la ~ojn de roso? x ; la ~o de la pluva k la
larmo de gojo kunfandigis en unu ~onz; fali
post ~oz ; pezaj larmoj falis per grandaj ~oj sur la
plankonz; sentesa ec stonon traboras7-; se al

aligas , maro farigas7 ; unu sola ~o la glason
plenigasz (ne trouzu ies paciencon). 2 Malgranda
kvanto da likvo: neniu alportis al la birdo ~on da
akvo7-; nun ec la lasta ~o (el la kruco) estis eltrink-
itaz : jen la popoloj estas kiel el sitelox ; se unu

de 1’ sango mia restus trankvila [...]z; elversi
sian sangon gis la lasta ^o; plena glaso da vino sed
kun da veneno7 (— infekti, ovo); gi estas ^o en
la maro (io sen efiko). 3 Iom da io abstrakta: ne



gvifgutao 414
!oni uzas por smirado ait por en~adov. tra—(ad)i.

Traigi tra io k Tali en —oj: pluvo tra~adis tra la
tegmenta, po~e. —on post —o. po—igî. Malrapide
enversi ( medikamenton ) : envejna po^ igado.
pO/N/ igilo. Aparato por po—igi medikamenton.

guta/o 1 ^ Sp. de palakvio ( Paiaquium gutta ),
pasintece ekspluatata por produktado de —o 2. 2 ®
Substanco ricevita per koagulado de la laktosuko de
diversaj arboj, precipe el la g-oj palakvio k pajeno:
la ce fa speco de — e s t a s gutaperko; la aliaj ~oj
estas uzataj precipe por fals-miksi gitlaperkon k por
almiksi a/ ciklo en la fabrikado de macgumo. use
balato. 3 (K> Blanka amorfa hidrokarbono, (C|{)H ,6)x,
ccfa komponanto de gulaperko, k cefa kemia
kombinajo ankau de balato.

gvaran/o 1 4* Sp. de paülinio ( Paullinia cupé
el tropika S Ameriko, ligneca, grimpa liano, el
rostitaj semoj oni préparas —on 2. 2 Pasto,I
je kafeino, farata en Brazilo el la semoj de
kiel anstataùajo de cokolado. SIN. —a pasto. 31
Refresiga, k tonika trinkajo preparila el —o 2. SÉ

! —a trinkajo.
; gvarani/o 1 Ano de gento el S-Ameri
I Indianoj, vivantaj precipe en Paragvajo: laĵ

lingvo, kulturo. 2 £ Monunuo de Paragvajo. |
gvardi/o *6 Spéciale elektita tacmentof

reg-imento de armeo, komisiita pri la gardadof
rcgnestro: imperiestra, rega , respublika —o;|
kontraü propraj generaloj ekpafos baldaü la «j
( « La Internacio» ) . vsr aricrgardo , avangaH|—ejo. Loko. kie staras la —a dejorantaro. j

gvat/i ( tr) 1 Kase, stelume observi, atendi: /«|
la kurteno de la kahareto It —w la eliradon dt $
kudristinoj. 2 Dcjore observi. —isto. Soldato,|
kasite en taüga loko (turo, arbobrancoj, lermontii
observas la movojn de la malamiko por alarraii
okazo de atako. —4 nesto, turn.

Gvatemal8o. C-Amerika regno ( —o No«
90°28'U, 14°30’N).

j Gvebr/o= Gebro.

s
i

gutao 1: a) ligo; b)
folio; c) fruktoj .Ba.

gvemul/o b G. ( Hippocamelus ) de S-Ameril
i grandorelaj marnuloj el la ordo de parhufuloj, fs
I de ccrvedoj, kiuj vivas en la regiono de la Au!

gutaperk 2o ® Rezina gumo, poliferpeno. | montaro.
(C5H8)n kun n - c. 2 000, uzata precipe por tegi | gveril/o = gerilo.
elektrajn kablojn. cw kaücuko. gvid/i (tr) 1 ( iu iun) Montri al iu personoi

Gutenberg/o. La elpensinto de la presado per j vojon gustan, irante kun ii k helpante al li por at®
moveblaj tipoj en Huropo (./. GensfleischlGutcnberg, | la celon, kiun ii intencas trail : —// k kondukuim

; — w min sur la vojo de eiernecox; kiam vi irosj
gutifer/oj Kluziacoj. i ~os vmx; —/ sur montoj, en muzeoB; si preniü
gutural/o = velaro. per la mono k ~is tra la malluma cambro'p

guvern/i ( tr) Eduki, instrui fremdan infanon, blindulo/r, (f ) aliajn —a.v k mem ne vidasty
kunvivante kun gi. —ist(in)o. Homo, kiu profesie akompani, konduki, irigi. 2 (io) Montri la liiffi—as infanon. guste kondukantan al la celo; direkti la movonall

guzl/oz } GitarJorma unukorda instrumento, celo: la pafiltubo ~as la okulon al la celpimklo; j
uzata ce kelkaj siavaj popoloj.

^
! polusa stela — / .v la iradon de la esplom\%

Guangdong/o. Province en la SE parto do Cinio. 1 kompaso —</.v la maristojn ; diversaj markoj
Guangsji/o. Autonoma regiono en la S parto de ! sur la gusto vojo\ ~U>ko , —marko, ~signo. &M.

Cinio ( 109"E, 24°N ).
Gvadaikivir/o. Hispania rivero, kiu trafluas |

Sevilon k enfluas en Atlantikon (6°20‘U, 36 '47’N). j
Gvade!up/o. Duobla insulo en Malgrandaj |

Antiloj, Francia departemento (61°42TJ, 16°N).
gvafak/o 4* G . (Guaiacum el zigofilacoj) dc |

daurafoliaj rezinaj k balzamaj arboj k trunkarbustoj j
kun pare plume kunmetaj folioj: 6 sp oj el tropika k
subtropika Ameriko, i.a. la oficina —o (6\ offici- j
nale ) kun malgrandaj, bluaj au rugaj floroj en j
umbelecaj infloreskoj, kun balzama rezino medicine |
uzata k kun tre malmola, peza, nefendebia ligno, kiu j
iam estis uzata por lagroj de siphelicoj, laboriloj ks. j—olo (K) Etero. C6H6(OCH1)(OH), ekstraktebia el j
la rezino de —o k kreozoto de fago, pasintece uzata j
antisepse k antifebre. SIN. dimetoksifenolo. |

gvanak/o b Sovaga sp. de lamo ( Lama guanicoe ) j gvajako: a ) ligo, b) folio ( pare plume kunmeia,;
kun iom hirtaj haroj k rondaj orclpintoj, vivanta cie ; c ) floro ; c ) frukto ; d -e ) la ü meridiana (djj

laüekvatora (e) sekcajoj de frukto. EP.

c.1400-1468).

en la Anda montaro, rè alpako. lamo. vikuno.
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3 (f) (iu au io) Montri, sciigi al iu la konduton, | sur sin la ~adon de E-a kurso; (komisionoj). kiuj
kondukontan al ia celo: ~i la publikan opinion; ! trovigos sub la ~ado de unit komitato centra7- ,

bona konscio (konscienco) vin ^osx; ~i sian arme- ~adi. Daure ^i : Hi deziras ke mi persone ~adu la
on al la glow, la popolon al la felico; liaj pasioj aferon7. ~anto. Tiu, kiu ~as: la ~antoj de tiu
~is lin\ pastro ~as la konsciencojn de siaj prizorg- popolo erarigas k la ~atoj pereosx\ E. povas havi
atoj; la E-istoj sends dun idealon k estis ~ataj de j au ne havi siajn libere elekdtajn ~antojnz\ (f) lasu
giz\ ~ata de instinkto7. mentori. 4 (f) ( iu ) vian propran senton esti via ~antoz. ~ilO. Cio. kio
Montri, sciigi per siaj spertaj konsiloj. kiel eble plej servas por ~i: plej bona ~ilo estas la lango7 (car gi
bone funkciigi ion: ~i la ellaboradon de projektoz; ' servas por demandi). cclilaro, kondukilo, stirHo.
~i kurson. B®- estri , regi , direktoro. sin ~i 1 Trovi ; ~isto. Homo, kiu profesie ~as: ~isto por montara
ladirekton: la maristoj sin ~as per la kompaso; sin j surirado; twista ~isdno. mis~i. Malguste ~i;~i per palpado en la mallumo; ciit sin ~as kiel li j en erara direkto. ondo~ilo 1 V Metala tubo por

'Vidasz. sin oriend. 2 Esti ~ata: sin per naci- | ~i elektromagnetajn ondojn, precipe ultrakurtajn.
aj gustoj, per simpatioj aii andpatioj7, per severaj \ radicwado. ~ado de sipoj au aviadiloj heipe de
principojz, per kapricoz, per ekstera sajnoz; la i radiosignaloj. radio^ilo. Teknika arangajo por
lingvo E. sin ~is per tiu ci lego7, ^a. Rilata al j ebligi alterigon de aviadiloj sen videbleco.
vvado: la ~a steloz\ prudentulo akiros ~ajn j Gvine80. Regno en U Afriko ( Konakrio).
kapablojn* ; punkto, modeloz, principo. ~0 1 Gvineo Ekvatora. U - Afrika regno, inter
Io, kio ~as: de sidvalvo, de glitpeco. 2 (f ) j Kameruno k Gabono (Malabo). Gvineo-Bisauo
Principo, kiu ~as: ciu laboras lau sia propra ~oz; j U-Afrika regno inter Senegalo k Gvineo (Bisaüo).
riceco sen kiel cevalo sen brido7. csr kanono, ! Nov-^o. Granda insulo norde de A üstralio. Vd
normo. ^ado. Ago de tiu, kiu au tio, kio ~as: j Papu-Nov-Gvineo.

ekskurso sub la ~ado de la arbaringeniero ; preni !

415 Gvineo
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nin prenias7 ; oni subite ekaüdis, ke in tre profundi
~as7 ; (0 kiam regas malvirtulo, la popolo ~as\
esc krii. lamenti , plendi , sopiri , stertori. 2 Diri kun
~oj: «Kiel rapide forposas cio bêla! «~is la elfo1.

Gaganat/o. Ainomo de Visnuo: la caro de ~o. I 3 (f ) Aüdigi facilan bruon, similan al ~o: la turtoj
Gahan/o. Mogola imperiestro (1582-1666). use | ~as en la arbô. us* nutrmuri, pepi. ~a. Esprimanta

Tag -Mahalo.

g. I - Konsonanto, voca afrikata gingivalo.
U - La naüa grafemo de la E-a alfabeto.

~o. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.
Gafar/o. Cefveziro de Harun-al-Rasid.

~adon : la urso diris kun ^a vocoK. ^O. Sonoj de
gain/o 0 Ano de la ~ismo. ~ ismo. Hinda j ~anto: persono kiu kutimis retenadi malantaü k

religio, fondita de Mahaviro (samtempano de la j interfermitaj dentoj ~ojn k kriojnz; mia suferado
Budho) k emfazanta la ahimson, ec en la idea sfero j estas pli peza ol miaj ~oj* ; sopira ~o7\ âdi
( lau la neagresa logiko «eble jes, eble ne» ).

Gakart/o. Cefurbo de Indonezio ( 106°49’E,
6°10’S).

j Longe, daüre ~i: vi ~ados umi al aliax. ^ado 1
j Agado de ~anto: mi lacigis de mia ~adox. 2 Long
| aj, daüraj ~oj: la ~ado estis tiel sencesa, ke cwj

gangal/o. En varmaj landoj, arbaro tiel densa, ke j levigis par vidi kiu7 ; forflugos afliktoj k ~adol.
oni ne povas facile piediri tra gi, k ordinare logata de | ~ego. Profunda ~o: la mont’ akusis k elpusis
sovagaj bestoj: Hinda. Brazila ~o; (0 la lego de la j ~egojnK ; ~egu, loganto] de la urbo , car malaperos

( la regado de la fizika forto). DW makiso, savano. | la popolox. ~eto. Delikata ~o. ^inda. Inda, ke
garden/o 1 ^ Tcrpeco, ordinare apuda al î oni ~u pri gi. ek^j. Subite au mallonge M:|I

domo. k uzata por kultivado de florplantoj, de frukl- \ plende ek~isz. el~ i (tr) Diri inter ~oj: eu si el^is
arboj k -arbustoj, de legomoj au de gazonoj: mal- | vorton de pardono?7. for~i (tr) Perdi ~ante: fomi
novmoda Franca ~o7; en la firto de la staris j sian tutan vivon7. pri ~ i (tr) ~i pri iu au io : tio
laùbo7 ; la pendanta] ~ojz (de Babilono) ; Dio pren- j estas tin mi z éro herbo, kittn vi primas?1. ts
is la homon k enlogigis lin en la Edena, por ke li j funebri, priplori. dolor~i. ~i de doloro. plOfM.
prilaboru gin x. 2 Aparté fekunda regiono: Turlando ! A üdigi spasman bruon de gorgo pro grava fizika ai
estas la de Francio. 3 Loko, diverse ornamita k | psika doloro: plor~i ce la mortlito de edzo.ts
destinita al la distrado de 1 ’ publiko: publika ~o\ j singulti. sopir^l . Profunde spiri de lacecoafi
botanika (por la studo de la planta sistematiko) ; ! doloro. car sttspiri . vespiri.
zoologia r^o (kie oni povas vidi multajn bcstojn en j gemei4o 1 ÿ Dunaskito: via] mamoj estas kill
specialaj fakoj); la ( G )~o ( ~o, kie filozofiis 1 du cervidoj. ~oj de gazelinox ; kiam venis la tempo,
Epikuro k lia skolo irar Akademio, Fortiko ). «nr j ke si nasku , montrigis, ke ~oj estas en sia ventrtf ;
parka. ~a. Rilata al ^o: aleo. ~aj legomoj, ! ~oj unuovolaj, duovolaj. —+ vitelo. 2 Ciu elemenlo
flow] (ne sovagaj); kulturado ( pli intensa ol tiu ; e! natura duopo (kernoj, muskoloj, nervoj, kristalûj
de kampo). ~i (tr) Prilabori ~on. ~eto. Malgranda j ktp) . (G)~oj ^ 1 Konstelacio (Gemini) de 11
~o. ~isto 1 Persono, kiu metie prizorgas ~ojn. 2 j boreala hemisfero, kies du cefaj steloj havasli
Hortikulturisto: pejzaga ~isto (kies profesio estas j nomon de du mitologiaj ~oj, Kastoro k Polukso. 2
krei ~ojn). nsr arkitekto. 3 b Ptilonorinko. ~istikO. ; Tria signo de la zodiako, tra kiu Suno pasas de II
Arlo pri la arango de ~oj k scienco pri ilia | 22a de Majo gis la 21a de Jun.. ~igi (pp urbojks)
kulturado. infan^o. Lernejo, kie oni instruas la j Interrilatigi per intersango de informoj, kulturajoj
junajn infanojn per edukaj ludoj. infan îstino. i studentoj k .a.. tri^o kc = trinaskito kc. siamaj
Tiu , kiu instruas en infan~o. frukto^o. ~o kun | ^oj. Dunaskitoj, kunigintaj per du samaj partoj (te
frukt-arboj k -arbustoj. SIN. horto. legom^o. ~o, | s iaj korpoj.
rezervita al la kultivado de legomoj. rok^o. ~o, en j gemin/a ¥ f Duope okazanta au situanta.
kiu oni kultivas roklogajn plantojn. vinber^o Vd j du^a. Prezentanta du duopojn: du~a pulsodek
vino. vintro^O. Forcejo arangita kiel ~o. ! digitala toksigo. kvar'v.a. Prezentanta kvar dueft;

garter/o 1 Rubando, kiun oni nodis supre au i ojn: kvar~a pulso. tri~ismo. Nenormala statol®;

malsupre de la genuo, por teni la strumpojn j tri^a pulso.
strecitaj: la ordeno de la (G )^o ( plej alta angla ; gen/i (tr) 1 Malfaciligi au malhelpi ies movop:'

eu la pakafo ne Ira ~os vin ?; foriru , vi ~as &
trafikon ; ci tiu vesto ~as min , gi estas tro striktaLfj

i bari , embarasi , obstrukei. 2 Malfaciligi ies agopf
Gegjang/o. Provinco en la E parto de Cinio. ; pensojn ktp per ne materiala malhelpo: esperatàt]
gel/o (K) Gelatenajo, rezultanta el la koaguiigo de ! ke mi ne multe ~os vin. mi akeeptas vian invitaH

koloida solvajo (ekz. araba gumo. gelozo, silica S eu tio ~us vin, skribi al mi morgaü pri la decidojjf
hidrato, farungluo. fisgluo kc). solo . ~ igi . | sia sencesa babilado min forte ~as; la gisnuitif
Transformi al ~o: salon. SIN. koaguli. | neniom ~antaj nomo] de tiuj regno]7-, havi miem,

gem/i (ntr ) 1 Esprimi doloran senton per j tre ~itanl\ ho mia Dio, mi honta.s, k ~as minM
plendaj. ne artikigitaj sonoj: ta vundito ~as[i\ pri \ mian vizagon al vi7-, nu, ne ~as! (tio ne malhelpi
tio mi ploras k ~asx : najbaro ne ~as , kiam boto j ne gravas), use cagreni , konfuzi, konsterni, tedi. Aj

ordeno). 2 Samcela elasta rubandringo. en kiun oni
sovis la kruron. I

gaz/o = jazo.
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Genov/o. Havenurbo en Ligurio. ce la ~a Golfo
(8°55’E, 44°25’N).

Genoveva. Virina nomo, i.a. de la patronino de

Sin. Heziti, ne kuragi fari ion, pro skrupulo, honto,
timo ktp: ciu ofte sin ~as cldiri Iibere sian opinion
por ne kontraubatali publike (la majstron)z; eble Hi
sin ~asfari al mi malagrablajon7; li forte sin ~as Parizo.
saluti7 (li estas tiel embarasata, ke li ne salutas).
domagi. ne Sin. Preni al si la liberecon ; sen-
hezite, senceremonie agi: mi konsilas al vi per nenio
vin ~i en la dividado de la vortojz; la specialisto.
ne longe pensante k ne riante sin , simple prenas la
vorton el alia lingvoz; malfelico sin ne ~as, faru
geston gi tuj venasz. ~a. Kaüzanta ~on: ~a afero,
rimarkigo, doloro. cagrena, malagrabla, mal-
oportuna. ~0 1 Ago ~i k ties rez.ulto: la diverseco
de la lingvoj estas granda ^o por la internaciaj
rilatoj. ~ado. Agado de iu, io ~anta: katenoj, kiuj
prezentas nur ~adon superfluan7-, (B) spaca ~(ad )o
(SIN. spaca malhelpo). ~ajO. Io, kio ~as. tar haro, facilaz\ ce tro ~a ekstero mankas sinceroz. c®*

malhelpo, nialoportunajo. ~ateco. Sento pri afabla, korteza. ^e. En ~a manière: kiam mal-
nelibereco de agado au parolo: si rimarkis lian rica virino petos de vi trinki , vi donos gin al si ~ez;
~ateconz\ lia ~ateco faris lin iom rnallerta. ~eco li salutis minz. ^ajo. Ago, vortoj ~aj. ~eco.
1 Eco de io ~a. 2 Afektado de ~ateco. ~igi. Senti j Eco de iu io ~a: vidi, kiel granda estos la ~ecr> de
sin ~ata; ~i sin. ~ulo. Tiu , kiu ~as a üajn. *sr ! tiu juna knabinoz; en tiaj okazoj oui simple pro
Idbico, entrudulo. ne~ata. Seiwa 2. serwa 1 Ne ~eco skribas grandan literonz; pronomo de ~eco
obeanta konvenciajn trudregulojn : sen~a invito, sajnas ridinde ceremoniaz\ ~eco neniom kostas k
vizitoB,kunveno, mango, vesto, konfeso, konversacio. I multon acetas. ~ulo. Persono rimarkinda pro sia

~eco. mal~a. Ofenda pro krudeco de la parolo au
ago: mallei k fiera knabinoz. mal'̂ e. En mal~a
maniero: si respondis mal~ez. mal~ul(in)o.
Mal~a homo: la mal~ulinoz.«y aroganta, bruta!a,
bruska, malafabla, maldelikata. ne^a. Ne sufice
~a: sinjoroj, vi estas ne~ajz.

gentleman/o. Homo, edukita la ü la burgaj
sociaj reguloj k kondutanta laü ili ( origine angla
nocio). use kavaliro, nobelo.

Gerald/O. Vira nomo.

genr/o 1 Kategorio de verkoj, difinitaj per la
samaj tradiciaj reguloj, per analogaj temoj au
komuna tono, stilo: la prozaj, versaj ~oj , la ~o
drama, komedia, romana. 2 & Speco de pentrajo,
kiu prezentas scenojn el la ciutaga vivo k estas nek
portreto, nek pejzago, nek historiajo.

gentil/a. Obeanta la regulojn de la socia déco;
observanta ta bonajn manierojn: vi estas
knaboz\ vi tute ne estas ~a7\ ambaù lingvoj estas
ticl ~aj , ke ili diras «vi» ec al bestoj k objektoj7-;
tiuj personoj eniris en la komitaton nur per ia ~a
vorto, kiun ili donisz\ per vorto ~a cio farigas

BS* familiara , intima , hejmeca , malkasa , sen-
ceremonia. 2 Ne trudita, libera : Mario penis aperigi
sen~an ridetonz; vi povas tute sen~e ankaü ridi7.
seiwaea. malgentile, maldclikate sen~a. SÎrwa.
Ne sufice memfida; hontema; ligita de skrupuloj ks:
almozpetanlo sin~a restas kun sako mal plena7.
Sin~(ad)o. Stato de tiu , kiu sin ~as: kun fiera
forjeto de cia limema sin~adoz. rcsr diskreta .
trosen~a. Ne sufice ~anta sin kontraü la aliaj;
senhonta: trosen^a konduto',trosen^e paroii.

gendarm20. Profesia soldato de la ~aro :
piedira, rajda ~o. ~aro. Policmilita korpuso, kies
funkeio estas garantii la sekurecon k aplikon de la
le|oj interne de distrikto, provinco au regno, ^ejo.
Kazemo, en kiu logas la ~oj.

gerbos/oj b Vulgara kn de la dipodedoj.
germ/o 1 b 41 Juna animala au vegetaja

evoluontajo. isr bulbilo, embrio , sporo, ovolo ,
~burgono, ~folio, ~radiko. 2 <dfe Tre juna planto,
jus aperinta el semo: tiuj ci belegaj ~oj kreskos gis

§enerai1a. Rilatanta senescepte al tuto au al la plena matureco!7. SIN. ~oplanto. cr plantido. 3 (0
Komenca elemento de progresonta afero: havi la
~on de malsano, de ciuj malvirtoj; tiu ideo estas la
r^o de la tuta sistemo; tiu eltrovo portas en si ~ojn
de vera revolucio en la industrio; fia malsameco
entenas la ~on de multaj disputoj. markoto. 4 À

Ekvivalentklaso de funkeioj, popare koincidantaj en
cirkaüajo de donita punkto: la garbo de la ~oj de
ciuj holomorfaj funkeioj. ~i (ntr) 1 Aperigi ~on 2.
komencante kreski: la semoj jam ~is. 2 (f) Komenci
disvolvigi, formigi : la deziro ~is en mi\ delonge tiu
ideo ~is en lia cerbo; literatura nur ekkomencas
en tiu lando\ et la reciproka ekkono k kompreno ~as
la paco. aperi. ~ado. Ago de io ^anta: la ~ado

Genev/o. Cefurbo de la samnoma Svislanda de la virtoj en la koro. ~ingo Koleoptilo. ek~i.
kantono, ce la S fino de Lemano (6°09’E 46°12’N); Komenci -̂adon: (f) malamo ek~is en lia koroz.
2a UK en 1906: saluton al la urbo ~oz\ la ~a lago german/o. Ano de etnaro, kiu ekde la 4a je a.K .
(Lemano). ekokupis la E k N parton de Eüropo. os* franko,

Gengis = Gingis. goto, teütono. ~a 1 Rilata al la ~oj. 2 Karakteriz-
Ôeni/o= genio 1. anta tiun hindeüropan dialektaron, de kiu devenis la
Genggou/o.Cefurbo de Henano (113°45’E, 34° modernaj lingvoj skandinavaj k U-~aj (angla,

45’N). germana, nederlanda k.a.). 3 Rilata al la popoloj

plej granda parto el personoj au objektoj, neaparta,
neindividua : <̂ a kunveno, régula , opinio ;
amnestio\ la demando pri literoj tegmertitaj prezent-
as ne apartan demandon, sed parton de demando
A/û z; ~aj ideoj; malarmado\ mi sendas a/ vi
mian ~an prezaroiv, jen la subskribita ~a
pardono!7. ~e. En ~a maniero, en la plej oftaj kaz-
oj, sen konsidero al la esceptoj. ~ajo. Ideo ~a.
MîCO. Eco de io ~a. ^igi. Fari, ke io havu ~an
amplekson: ~igi regulon, doktrinon, legon, kutimon\
Marta pensis pri tio. sed si ne ~igis siajn pensojnz.

Generalif/o Gardenpalaco de la Maüraj regoj
enGranado. Alhambro.
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paroiantaj ~idan lingvon. (G)~io, ^ujo i Tiu
parle de E ü ropo, oriente de Rejno k norde de
Danubo, okupita de la ~-oj c. la unua jc. k dividila
de la Romanoj en du provincojn; nomo de rego-
lando en la 9a jc. B-S* Germanio. ~ida A Karakteriz-
anta lingvon, devenantan de la ^a dialektaro.

German/o. Vira nomo
germen/o ( j Tuto de la reproduktigaj celoj de

embrio k poste de individuo. kontraste kun la cetero
de la organismo. soma/o.

Germinal/o î Sepa monato de la franca
respublika kalendaro (21a de Mario-19a de Apr.).

gest/o ép Eposa poemo de la franca Mezepoko:
la ~o de Karolo la Granda, de Rolando.

get/o vî, Speco de moleo, staranta ambauflanke |
de havena sanelo, ordinare finiganta per ~kapo kun j
signalaro au lumturo: ^kajo. ~kapo.

gi. Pron., uzata por referenci au al senseksa ;
realajo au ai estujo, kies sekson oui ne bezonas j
precizigi: la trancilo trancas bone , car ~ estas !
akral\ la infano ploras, car ~ volas rnangi7. ~a, j
Rilata au apartenanta al mi moniris aI la infano,
kie kusas ~a pupa /. vs? ties. RIM . Arkaika estas la
uzo far Z. de gi anst. tio: mi konvinkigis , kc (a
materialo por la vortaro devas esti ramona-
germana. sangita nur tiom kiom ~/z postulas la
kondicoj de la iingvoz; aü kiel anaforo de prop.: cu |
~ valutas, ke oni pro tio venant al si la vivon?7.

gib/o 1 d Dorsa natura elstarajo, kaûzita de
grasamaso: Hi forportas sur la de kameloj siajn ;
ireiorojn7-. 2 4* PI i-ma) pi i sakforma konveksajo ce |
la bazo de la malsupra lipo de iuj kunigpetalaj flor- j
oj, precipe de skrofulariacoj, fermanta la korol- ;
iubon. 3 (ce homo) Dorsa au brusla nenormala
elstarajo, kaûzita de kurbeco de la sptno aü de la
brustosto: ta du ~oj de Rulcinelo ; propran ~on.

neniu vidas7-, vs? cifozo, skoliozo. — kritiki , nazo. i
trabo. ~a 1 Kripla pro ~o. 2 Prezenlanta ~ajo( j )n : ;

saliko. ^afo, Konveksajo en objekto. vst |
protuberanco, tubero, svelajo , elstarajo. ^igl. \
Kurbigi kvazaü en ~on: la katoj ~igas la dorson :
pro timo aü karesamo. ~igi. Tgi kvazaü ~a: la kato i
povosciis ~igiz. ~u!o. Homo havanta ~on: ne citt ;
~ulo estas sanktulo7 ; ^ulo gis mono restas ~uIoz. j
unu~a d Havanta nur unu ~on. lun~0 Vd j
luno. vojo~o ^ ~ajo, konstruita en strato por i
malcbligi tro rapidan veturadon.

Gibraltar/o. Brila flug- k mar-bazo ce la S fino
de Hispanio (502 TU, 36°7 * N ) . ~a markolo.
Markolo inter Hispanio k Maroko, per kiu i.nter-
komunikigas Mediteraneo k Atlantiko.

Gibuti/o. Urbo k resno en E Afriko (43°09’E, !
11°36’N).

’

j
§igol/o. Juna amoranto, vivtenata de pli maljuna i

virino. ^gimkan/o Festo kun gimnastikaj, sportaj j
prezentadoj, precipe per aütoj k motorcikloj.

(Dgin2o Y Grenbrando. aromigita per juniperaj |
berkonusoj: brita ~o.

(Dgln/o C Spirito el flama naturo. pli malalt- i
ranga ol angelo, kapabla aperi en borna aü besta |
formo k havanta supernaturajn povojn.

Gin/o 0 Titoio de la fond in to de gaini^(«Venkinto»), ~ano. Gaino. ~ismo. Gainismaf
çjinfiz/o Y Koktelo el gino, citronsuko k sods
Gingis-Han/o j[ Titoio («Ocean-Rego»)f

Temugin, fondinto de la Mongola Imperio (llîf
1227).

ginn/o = gino cg>.
ginz/o fy Drelika pantalono. SIN. jinso.
gir8i (tr) 1 £ Transpagi iun sumon e) sia konto

la konton de iu alia: K-do B. ~is hodiaü per Ê
banko la sumon de 200 eüroj en la konton dei%
2 £ (ark.) = endosi. 3 Sangi la direkton de vetuæ
vi tro abrupte ~is vian veturilon. vs? halsi, turn;'
r^nndikilo. 4 (K) Turni (dekstren au maldekstrefl)
polarizan ebenon : dckstrcn~a , maldekstrev
substanco. ~0. Ago ~i / k 2, k konsekvence,8
skribo de ~anto. /^ado. Agado de ~anto: ~ado
karnbio\ la U - forma j ~adoj estas malpermesitûj
kelkaj urboj. ^ajo. La ^ i ta papero aü soi
~antO. Tiu, kiu ~as. ^ato. La havonto de 4
papero aü sumo. ^ebla. Tia, ke oni povas gin|
~ejo. Loko, kie la vojo pli-malpli forte kurbM
tro rapide preni ~ejon; dangera blinda ~ejo{tij
post^eja parto de la vojo ne estas videbla); ^ping /a ~ejo (kiu, en montaro, kunigas du sinsek
paraleiaksajn pecojn de la sama vojo). *
Formulpapero por transpagi sumon aü cekon.

giraf/o d G. (G iraffa ) de
Afrikaj rnamuloj el la ordo de
parhufiiloj, remaculoj kun ekster-
ordinare longaj kruroj k kolo .
^edo}. Fam. (Giraffidae) de par-
hufuloj, al kiu apartenas ~o k
okapio.

G î rond/o. Nomo de la lasta,
tre larga parto de Garono ( l °U,
45°30’ N ). ~\o. Departemento
cirkaü ~o. ^isto j|Ano de la
dekstra partie en la revolucia
franca Konvencio.

gis. I - Prep., montranta la punkton, kiunlaf
atingas, sed ne trans- au preter-pasas 1 en la spé
li vidas nur ~ la pinto de sia nazo7', niajfty
akompanis ilin ^ ilia domoz\ kun vi mi volonté1
~ la fino de la mondaz; la tuta Sundo ~ laSvâ
borda estas kovrita de glacio7; klinigi antau (/«)*
la terox; ta ombro sin eltiris sur la tuta inuro4
plafonoz; la vina odoro, kiurt li elspiras, alingût*
niz; estas sufice da mono por alvêturi ~ la hejà|
ormita de la kapo ~ la piedojz\ de Pariitij
Londono; (f) li parolis pri la arboj, de la cedroty
hisopox; (same kun adv-oj) ~ ci tie aliru, seé &
plu; ~ kie?; 2 en la tempo: li laboradis ~ profi
nokto; fidanta al vorto atendas ~ mortoz‘,t
kasas nur ~ printempoz ; formeti ~ la gn
kalendojz; ~ la revido (mi memoros vin)/; sipfy
adas de mateno ~ vespero; tiu ci ideo akompamî
on de la momenta de gia naskigo ~ la nuna tempè,
(f) de paroio ^ faro estas tre malproksimez; (s®
kun adv-oj) ~ mur, ~ tiam; mi restos ~ mo
(sanie en kombino kun cirkonstanca komplem
~ antaü kelkaj jaroj\ mi ripozos ~ post P*

i

m
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RIM. 1 Aparta okazo estas la esprimo de la lim-
;tempo: gi devas esti prêta ~ sabato7 ; mi penos, ke
ïlatuta traduko estu nepre prêta ~ là find de Majo7 ;
\mi sendos la artikolon ~ dimanco. esr antaü /, 3,
iporl, 8. RIM. 2 Ci tie apartenas la uzo de gis antaü
la demanda adv. kiam: ~ kiam. maldi/ igentulo, vi
:kusos? x ; ~ kiam vi jugos maljuste? x; ~ kiam vi
ÿute forgesos pri mi? x; mi bedaürinde ne scias, ~ j de Dio, kic régis kfelico; eu ~o au larmoj estos
kiam mi ankoraü min okupos pri tiuj aferoj; skribu ! sia sorto?z; J!nas senmezara al mia koroL\ Ost-
M mi, kiam li restas ce vi. EST kiel longe ; 3 en la wald diifoje esprimis sion ~on7 ; li pro ~o frolis al
jesprimo de mezuro, grado, stato : unuj E-istoj si la manojn7 ; amiko en k ploro7 ; laüte si
dprobas la internan ideon nur ~ certa grado, dum ekploris pro ~<> z; vivi en ~o k plezuroj7 ; fari7,
:tt(iaj aprobas gin ~ la plej alta grado; senvestigu kaüzi ~on al iu ; mia koro malfermigis por la
Ûin ~ nudeco7 ; mi simpligis ~ nekredebleco la | granda ~o, ke mi mm pavas vin kisi7; vi gisvivos la
jgrdmatikonz; ~ plena perdo de la prudento7 : ~on vidi lin antaü la fronto7. 2 Objekto, kaüzo de

Uetruita ~ la fundo de /’ fundamento7; de majesta ~o: saga filo estas por sia patrox ; malsageco
jy ridinda estas nur unu pasoz; sidi en laboroj ~ ! estas ~o por malsagulox. — espero, fiera, gloro.
piper la oreloj7. RIM. 3 Ci fie apartenas la esprimo /^egi. Jubili. ^ego. Sento pri eksîrema ~o. ^igi.
de proksimuma taksadoper nombroj: la kolonoj Fari iun ~a: laboro lacigas, sed akiro ~igas7; saga
Mavis 4 rsj 5 etagojn da alton; ili povis loki en si nur filo ~igas la patronx ; mi petas vin , tranoklu k ^igu
du ~ kvar homojn7 ; li povis kusi ok ~ naü jarojn7. vian koronx ; tro rapida ricigo diablon ~igas; per
HI (fm) Diri «~ (la revido)!» al iu: ili ~is k kisis. j tio ^igita, li asignis al li salajronz; la flora ^igadis
li- Subjunkcio, signifanta la finon de daüra ago per j la okulon7. A-iga. Tia, ke oni pro gi ~as. ek~i.
pi montra de alia momenta ago la momento, en Komenci ~i: kiam U aüdis la vortojn de S., li tre
|)Eiu...): longe âerpas la kruco , ~ fine gi rompigasz; ek~is7. mai^i. Senti vivan malagrablan senton en
p flugis allé en la aeron, ~ gi fine tute malaperis la koro, pro ia malfeüêo: gi malais, ke gi devas dis-
for de la okuloj7 ; Hi jam ne trankviligos fiel longe, igi de la hejmo7 ; mal~i post la morto de amiko3;
jàf la demando estos solvitaz; mi ne diras ankoraü besto senprudenta malins ja pli longe ! 7 , EST1

jtiian opinion, ~ mi ricevos sufican nombron da afliktigi. mal^a 1 Sentanta au montranta mal~on :
mptivitaj opinioj7 ; ni batalados pro nia ideo tiel morte mal~a7 ; la anasido estis mal~a , ke gi
Ignge, ~ gi pli au malpli frue estos plena efektiv- aspektas tiel malbele7. 2 Kaüzanta maison: la plej

"igjfàh du homo ne ripozos, ~ la afero estos finita mal~a punkto por mi estas tio, ke vi rifuzas esti
pOdiaüx\ ili ekploris, ~ ili jam ne havis forton por prezidantoz; akiri la mal^an gloron de subfos-
jpr*x; oni ne devas atendi , ~ la domo renversigus7. auto7. mal~0 1 Sento de mal~anto: mal~o pri ta
RlM. 4 Oni ne uzu gis kun negacio en la senco «tiel mortinta pat.ro7 ; koro scias sian propran maison k
longe, kiel ...». Oni diru kun Z: mi ne kredis al la en gia mal~o ne partoprenas fremdulo7 ; mal~'
diroj, ~ mi venis k miaj okuloj ekvidisx ; sed ne kun kasita kovras mistere vian koronz\ la rozo forvelkis
ï&be: mi ne kredos al viaj vortoj, ~ vi ne donos \ de mal~o7\ si al neniu povis konfidi sian maison7 -,
pjivojn8 (dum vi ne donos..., tiel longe, kiel vi ne | nek ~o nek mal~o daüras eterne7 . 2 Objekto,
idonos...). Same: ni ne. foriras, ~ oni nin eljetas au j kaüzo de mai~o: filo malsaga estas mal~o por sia
'0neforiros, dum oni nin ne eljetos (sed ne: ~ oni ! patrinox. mal^igi. Fari iun mal^a: enviemulo
min ne eljetos! ). RIM. 5 U zi gis kiam ansi . la | mal^igas sian domonx; lia frenezo, kiu ciujn nin
;sübjunkcia gis estas pleonasmo. ( sincere mal^igis7. aflikti , cagreni, deprimi , mal-
ipvPref., uzata kun la senco de ia prep.: vi trinkos j esperigi. sen~a. Sentanta nenian ~on. morna.
ÿ febriex; ~iri (c®= atingi ) , ~nuna (antaüa, de la ! viv~o. ~o, kiun havigas la simpla sento de vivado.
iplej malnova ~ la nuna); fine mortis nia plej kuru | gu/i ( tr) 1 Sentadi sensan plezuron pro la
samideano k amiko. kiu estis la animo de niaj i posedo de iokonkreta: delikatan mangon, fresan
jmmaj kongresoj7 ; ~osta fundamentisto; grande I aeron B, ceeston de amiko, muzikon, belan promen-

ke la Arnerikanoj konsentis prokrasti sian kongres-
on7. rie gui , plezuri. ~a. Sentanta, montranta au
kaüzanta ~on: ~a korox, vizagox, rideto7, krio ,
lumox, festo\ la ~aj ridaniaj okuletojz; ~a sciigo7,
~an feston!; goja pri , de io; si ekplaüdis per la
manoj7\ la montoj kantu ~e / x. IGS' gaja. — hura.~0 1 Sento de ^anto: a/te eksalti de ~o7\ la cielo

plena taso; ~vivi (atingi vivante); la plinmlto de ni ! adon, naturan spektaklon ; vespere binonz; vian
pyvv/voj tiun momentonz. J vivon ~u, sed fremdan ne détruit7 ; mi volas ~i la
êrèjangsji/o.Provinco en la SE parto de Cinio. j kelkan nombron da belaj tagoj, kiun douas al mi

ôjangsu/O. Provinco en la E parto de Cinio. j mia juneco7 ; mi sidis kun jitna knabino, ~ante siajn
, vôjilin/o. Provinco en la NE parto de Cinio. | kisojnz; venu , ni ~/./ volupton gis la mateno!7 ;

Gjinan/o. Cefurbo de Sandongo (118°E, 36°N). \ (ironie) mi scias, kio estas la vivo de malrica virino,
ôofred/o. Vira nomo. | mi ~as gin de kelke da monatoj7 ; (abs) li vespere

H joj/i. Senti en la koro vivan plezuron, ordinare | sidis en la leatro por ~i plenanime7 ; mi kolektos
jîro la posedo de reala au imagata bono: mia j ciujn viajn amistojn, kun kiuj vi ~/.vx. tw goji ,
fégino!2; ~u k festenu, sed malriculojn subtenuz; ! frandi , volupti. 2 Posedi abstraktan aferon , de kiu
pro homo fiera ~as inferoz; mi ire ~as pri via ! oni havas utilon au plezuron: ~i gastigon de iu7,
feliêo7, pro mia sukeesoB; naskinto de saguio ~os ] profiton7 ; ~i supereçoit ; mu!te pli da homoj povis
prolix; mi ~as, ke vi restas7 ; gi ~is, ke en la sekv- j de tio utilon k gojon7 ; gi ~u la liberccon fari
mtatago gi denove estos vestita per f . ..Jz; mi ~us, j promenon7 ; vi , kiu ~is tian eslimon k konfidon de
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la tuta monda E-ista7 ; sanon, ripozon, trankvil- j horlogo estas ~a? ; pesilo k ~aj pesiltasojx;
econ , rabaton. la samajn laborkondicojn, altan \ pezilon plenan k ~cm vi devas havix ; ^a sumoà
salajron . vegan favoror ; la rajton proponi j adicio; ^a produto de multipliko; vivi lad postuloj
kandidalon. PST profiti , spcrti. uzi. ~a. Rilata al ; de la ~aj kalkuloj7. 1 En rnaniero ~a : poréi
~ado: ~r/ distrafo ; e.wos al mi ~e tin revidi7 ; kin | pli ~ez; trc ~e/z; D/o ~e faras, neniam eraras\
venas plej frite sidas plej ~e z. ~0 1 Sento de ; la ~e nomata rimo estas [...]; por ~e vidi kjusfc
~anto: estis plej agrabla ~o uitdi la najtingalonz: j jugi7 ; ~e funked , kalkuli; tri partoj ~e egalaj*.2
y/ f /?//

' Jo bruo, des malpli da ~o7 : li havis viandon, j Tute precize, sen ia dubo, ne proksimume:
mi havis nur oston , li havis la on. mi pagis la j antaCi du monatoj li mortis ; J/m ia voco apiti
kostonz; c/wcev amu ankaü eruton z; Je j .?/ z; ~e m/a/ okulojz; /a cikatro ci tie, «4
superfluo malbonigas la ~o 7 ; vttlpo a I gruo j .vz//?er //<./ brovo7 ; gin oui starigis ~e ce malfermita
promesis ~on mangi k trinki plej agrable*. 2 Io, j fenestraz; li mokadis al ni ~e en ta vizagonz; li
kio donas tian senton : la dome estis ~o por la ! estas ~e la sama viro, kittn mi renkontis ; ~e protio
okuloj7-. «sr carmo. plczuro, ravo. volupto. ^ado. ! mi ne volis respondi. nar koincidi , senpere. ^ajO. Id
Ago daure ~i / : flagis far la gojo de /’ jitneco; la j fari la ~afon en tempo7 ; se vi volas fori
r̂ ado de 1' unuaj jarojz; 2 : retravi ~adon de liber- j favorkorajan k ~ajon al mia sinjorox; mia busi
eco. ~ego. Tre viva ~o: ci ombra freso estas rana j parolos ~afortx ~eco. Eco de tio, kio estas
~egoK . ~ema. Inklina al ~ado. ~igi, Fari, ke iu ! ^ecode vorto, traduko. dirmaniero, titolo; ~ecotk
^u : via boneco. kittn vi ~igas al tiuj. kiitj vin j pafo, de horlogo; ~eco de aritmetika kalkulo.
fidas x; siaj karesoj ~igu vin en ciit tempo!x. j 1 Fari, ke io estu ~a: ~igi horlogon7, la kravatoèy

~amo, lnklino al sensaj plezuroj. ek^i. Eksenti j fotoaparaton , preseraron , misuzitan vorton.e
/von; komenci ~i: ni ek~is grandan plezuron, kiam \ korekti , munti , enfokusigi. 2 Fari, ke iu estu ~a,
oui malfermis la pordonz; eu ni ek~u kamparan j revenu al ~a penso au ago: ne perm ~igi blasfeiï
vivon au eu ni entreprenu vojagon?7. anion , perm ~igi sag uIon x; la ~iganto deli

gust/a 1 Precize konforma al regulo, lego, \ popoloj*. cse konverti , pravigi. ^iga. Rilata âf
igo: rsjjga mekanismo Je.régulatorn, ^iga sraitbo,destiniteco: ~a metodo, procédaB, exprima**, frazo

vorto, traduko; kin estas verama, tin diras tian, kio \ ~igiio. Aparato por ~igi la movon, funkeion de
estas ~c/ x; la vojo de malsagulo estas en liaj \ masino. al^igi. Fari , ke io igu ~e adaptitaalio
okuloj* ; li ne tre /nis kiel pekulo , li sciis , ke li estas ! alia: al~igi la lagrokuscnojn. ai^igebla. Tia, ke
~(7 kredanlo7; mia koro estas ^a lad viaj legojx ; li ! oni povas gin al ~ igi : al^ igebla ringo, tubO)

havas la kapon sur la ^a loko7 ; oni devas ilin speciala peco al~igebla al la polvosucilo. tn&l<v$;

numeri. por ke Hi ricevu denove sian ~an lokonz; Ne konforma al la regulo, al sia destiniteco au al|
la esenco de nia fingvo estas ~a 7 . iRe justa , ~eco generale: en la ekzemplon de kalkulado
ekzakta , prava. 2 Precize konforma al la cnsteligis mal^a nombro7 ; gust ' en tempo mal~a\
cirkonstancoj. al la intencata celo: nndte dafiancaj, mal^ a lingvistika metodo ; mal~a vojo*‘, fy
sed la ne venas7 ; respondo, pafo ; li estas la j horlogo iras mal~e. mal^ajO. Io mal~a: kulpi

homo por tio ; vort’ en momento faras pli ol j mal~ajon en adicio. mal^eco. Eco de io maka:
argento7; sprit' en tempo ne ~cz estas tre malbon- la mal~eco de tin epiteto estas okulfrapà
gusta7 ; Hi montris la direkton ^an K: sed kiam lTtaf ~igi. Fari, ke io igu mal~a: mal~igi sermon,]
venis la tago|...]z. tsr adekvala, deea , taüga, | akson , mekanismon. re^igi. Igi denove ~a:i
trafa. 3 Tia, ke gi liveras informojn verajn: eu la ! re/^igi. Reveni al pli prudenta opinio, kredo, ago. ,

i



h. I- Konsonanto, senvoca laringa frikativo.
Il - La deka grafemo de la E-a alfabeto, uzata
interalie: A. (maj.) kiel : 1 } (evi) = B. 2 simb. de
henro, ® hidrogeno: H -bombo (hidrogen-bombo);
3 signo de formo: H -relo\ B. (min.) kiel simb. de
horo. RIM. La Fundamento permesis al la tiamaj
presejoj, kiuj ankoraü ne posedis ciujn tipojn por la
E-a alfabeto, la uzon de tiu grafemo kiel pure skriba
signo sen fonologia valoro, por anstataûigi la super-
signojn de la capelitaj lileroj (ch, gh, hh, jh, sh anst.
c, g, h, j, s).

~0. Nomo de îiuj fonemo k grafemo.
ha! Interj., esprimanta ekmiron, surprizon

antaü io bona au malbona: mia patro , vi estas ci
tie?z\ tio estas terura! z\ la cevaloj estas pret-
aj.— ~ bone, mi taj iras1; ~! kia cannula! z\ ~ fil.
*v rv (A,)! Ripetita interj., por montri : 1 pli vivan
senton: ~ ekgémis Niko, vidante , kiel la tuta
mangajo malaperas7 2 ironion: sia mosto deziris
farigi aütorino! ~ / z; 3 ridon
rikanis ciuj anasojz.

Habel/o m La dua filo de Adamo, legenda
pastisto, oferbucanta brutojn, frato de Kaino, kiu lin
mortigis: la Eternulo atemis ~on kaj Han donne-
oferonx. 2 (f) Senkulpa persekutalo.

habitat/o La fizika spaco, kun akcento je gia
konsisto, k kiun specio bezonas por vivi en eko-
sistemo: makro^o (ekz. stepo), mikro~o (ekz. selo,
foliaro de arbo). car biotopo. — nico.

~aj kombinnjoj. 2 Malofta metalo. parenca al
zirkonio.

Hag/o. Nederlanda urbo, sidejo de la parlamento
k registaro (4 °l 8’E, 52°05’ N).

Hagad/o U Legenda parto de Talmudo: stranga
libro. kiu estas nomata ~o7-.

Hagar/o Ü Sklavino de Saraj, kiu de Abrahamo
naskis Ismaelon: angelo de Dio vokis ~on el la
cielox.

hagiograf /o 1 Ül Aütoro de biblia libro, kiu
estas nek la Torao nek la Profetoj: Ester estas ~a
libro. 2 U1 Autoro de rakonto pri la vivo de sanktulo.
''do. Parto de la religia historio, koncernanta la viv-
on de la sanktuloj.

hagis/o Y Skota tradicia pladoel safaj visceroj
k avena grio. SIN. skota safstomakajo.

hag/o C Pilgrimo al Mekko, deviga unufoje por
ciu islamano. ^ulo.Titolo de pilgriminto al Mekko.

Haiti/o. Regno en la U parto de Hispaniolo
(Portoprinco).

ha]duk/oz j[ 1 Hungara bojaro, ano de milico. 2
Partizano (serba, bulgara, rumana), batalanta
kontraü Turkoj au por socia justeco. 3 En la 17a k
18a je., hungara servisto en nacia kostumo.

Hajfong/o. Cefa havenurbo en N -Vjetnamio
(106°30? E, 20°50’ N ).

hajk/o 4.6 Japana fiksforma poemeto el tri versoj
de 5, 7, 5 silaboj. c®5 senrjuo, utao.

hajl/o 1 Glaciiginta pluvo, falanta dense en
Habsburg/oj £ Dinastio, reginta super Austrio grajnoj: per ~o H bâtis iliajn vinberojnx; la Etern-

kaliaj landoj de 1278 gis 1918. ulopluvigis ~onx. use prujno. 2 (f) Densa falado de
habutaj/o % Japana stofo el silko kun molece rondaj ajoj: stona ~ox ; ~o du kuglojL\ sutante

glata suprajo, uzata por vestoj k por substofo; densan ~on da perlaro griaQ. Rilata al ~o:
eksportata por balvestoj.

hac/i (tr) 1 O Karakterizi iujn areojn de desegn-
ajo, kovrante ilin per paralelaj streketoj: sur tiu
piano la domblokoj estas bistre ~itaj. 2 f Masagi Tonkinan golfon (110° E, 19° N),
per ~ado. ^O. Unu el tiaj streketoj. ^ado 1
Farado de ombrostrekoj. 2 Masagomaniero, en kiu ilo: ~i arbonz, stononz, mortintan bovoir, la amaso

ilin per siaj glavoj! x\ la kruela Pirro, ~anta
senkompate sian cdzonz\ ordonu, ke oui por mi
cedrojn de Lebanonx\ de la ~anto de via ligna gis
ta cerpanto de via akvox\ vi povas ec ~i lignon sur
lia kapo7 (li ne estas delikata); nek por ~i , nek por
bakiz (neutiligeblaj); mi ~us ilin per mia beko, se
ili ne estus tiel grandaj7-. EST buci , klabi , segi, faligi.
RJM. PiurlokeZ. uzis haki donante al gi kiel objekt-
ojn la ilon aü ec la rezulton: tigro, kiu ~as (enprem-
as) sian furiozan dentaron en homan karnon; glavo
por rs j

'i (suferigi) brulan vundon al tiu vipero. Tiaj
uzoj ne estas imitindaj. 2 (f ) Difekti a ü detrui,
kvazaü per batado de ~ilo: hajlo ~is la grenojn. 3
(f ) Maldelikate distranci en apartajn , neligitajn
pecojn: la vortojn; li diris per glacie. malvarma,
akre ~ita tonoz\ ~ata parolo (spasme interromp-
ata) ; ~ata stilo (tro mallongfraza, sen sufica inter-
ligiteco). '''O. Bato de ~ilo aü io simila: unu ~o
kverkon ne faligasz\ post estas la plej efika

I pluvegox. EST torento. ~as (ntr) Falas ~o.
~ero. Grajno de ~o. ~eto. Grajlo.

Hajnam/o. Insulo flanka al S Cinio, fermanta la

hak/i ( tr) 1 Frapi, por tranci per bato de akra

oni kvazaü tamburas parton de la korpo per la ulna
rando de la mano. ~ilo. Aparato por ~i.

haeek/o = v-hoketo.

rsjU

hadean/o ® Plej malnova eono de la geologiaj
tempoj, de la naskigo de Tero gis arkeano.

Hades/oz 1 O La dio de la submondo ce helenoj
(poste identigita kun Plutono). use Orko. 2 Tiu sub-
teramondo mem: vi Kapernautn, malsupre iros gis
~/N. Kg’ infero, Elizeo, Erebo, Seolo, Tartara.

Hadrian/o. Romia imperiestro (76-138): la
maüzoleo de ~o (hodiaü Kastelo de Sankta Angelo).
*a.Rilata al ~o: la ~a Murego (117 km longa, tra
N-Anglio, por defendi gin kontraü la Skotoj).

hadron/o Ciu partiklo rolanta en forta inter-
ago: ~oj inkludas barionojn k mezonojn.

Hafiz/O c$) Lirika poeto de Persio (Sams-o-Din,
ps. Hafez, c. 1320-1389).

hafni/o ® 1 Elemento, Hf , atomnumero 72.
atommaso 178,49, kvarvalenta: klorido, HfCl4;
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atako7 (oni atingas celon per ripetitaj penoj k el putrajo kip: marca. naüza ~o ; el malf4
provqj). ~ado. Ago de ~anto: la ~ado de konstru- viando. el sulfura bano. miasmo. (nil-) E|
stonoj ; r^ado de ligna donas Iignerojn7 (se oni ~on. ĉ ' clspiri . elsviri. ~a. Sandifekte malb^volas ian rezulton, oni akceptu la sekvojn). ^ajo. | odora : ma!luma kajuto B; atmosfero; J

Cio, kio estis ~ita. ~eti. Distranci en pecetojn :
~eti viandon, cepojn. pajlon. use mitell, ~etajO Y
Dispecigita mangajo: vianda. legoma , rostita
~etajo. hamburgero, pasteco, rijeto. ~etilo. Y
Kuireja peza trancilo por ^eti. ^ilo. Ilo por
tranci. konsistanta el larga, peza klingo kun pli-
malpli longa lenilo: ~ilo de arbo~isto, de carpent -
isto, de ston~ist( )\ akrigi sian ^ilonx\ ~ilo estas
tranca, sed ne cédas la braneo7 ( la baro estas
forta): la ~ilo de la ekzekutisto; ne iras ~ilo al kolo
humila7 ; r^Utenilo, silvango, ~iltruo. B®* adzo.~ilego. Tre granda ~ilo. ^ileto. Battranca ilo por
distranci al pecetoj: ~ileto por pajlo, por ricevi
brullignon. ~ istQ. Arbo^isto. '̂ funkcio S
Funkcio por kalkuli ~va!orojn. Mabelo £S Daten-
strukturo, en kiu oni sercas datenopon ce pozicio,
difinita per ~valoro de gia konigilo. ~valoro S
Valero kalkulita el iu dateno, tie! ke gia distribuo
estu la üeble égala. cirkaü~i. Doni gustan formon I arieruloj. «ar centrulo.
per ~ado: arangi por la domo fundamental! el stonoj i haliaet/o b G. (Haliaeefus ) de marbordaj
cirkaii~itajx\ gi estis konstruata el stonoj prete j birdoj el la fain , cle akeipitredoj, grandaj kun
cirkaü~itajx , cirkaü^i statuon ( prepare tajli ), | plumkovritaj tarsoj. SIN. maraglo.

haiiher/o = haiikero.

vaporoj. esr mucida, sufoka. ~igi. Fari ion *|
venenaj musoj putrigas k ~igas la oleon de parfq
istox. ~igi, en^igi. Malsanigi pro ~o:
enkuris kiel ~iginta kalino!7- ; en~iginta f<$
brigadano. I

halang/o. Serca galimatio.
halebard 2o. Lanco kombinita

kun batalhakilo: eu piki lin per mia
~o? 7. ~isto. Soldato armita per
~o. i®’ spontono.

haleluja! Inter }., el la hebrea
iingvo («laüdu Javeon!»), uzata ce la
lino de psalmoj au de himnoj, aü
serce kiel refreno de kanzono: venis
knob' saltanta , barbon ne havanta ,
~ /z. hosana.

y

» î
half /o *5- En la sportaj teamoj,

ludanto lokita inter la avanuloj k la hale

trabon. de^i. Faligi per ~ado: de~i brandon de j
arboz; ne de~u al mi la kapon! y-\ Hi mortigis fin. | ha!iker/o b G. ( Halichoerus ) de mamulojd
de~is Han kapon x ; de~i kverkon ; kiel domoj ! subordo de fokuloj, fam. de fokedoj, kun li
de^itaj ili forbrulas x ; la kapo de Dagon k lia] i muzelo, vivantaj ce la marbordoj de N Europe.
mono] de^itaj kusas sur la sojlox; iniaj membroj \ grizfoko. v& foko.
estas kvazaü débita]7 (de iacego). dis~i. Disigi,
~anle: disait la vivantan infanon en du partojn! x ; j SIN. minsalo. ic$c salo , evaporito.
ili prenis pawn da bovoj k disais ilinx. el̂ i. El-
faligi pecojn el kompaktajo, bloko ks per ~ilo aii io
sitnila : oni el~u grandajn stonojn x ; lando, el kies | astrojn dum fajnnuba vetero: suna. luna ~o.2j
monta j oni el~os kupronz: putoj el~itaj en ston- | Luma difuzo, kiu cirkaûas la fotografan figurai)
ojx ; el~i al si vojon tra virga arbaro. for^i. Mal- j brilanta punkto ricevita sur impresigema pl|
aperigi per ~ado: ( î ) for~ita estas hodiaü uiui tribo j gaiaksia \ Sfera nubo de maldensagi
el lzrael\ tra~i. Elfari per ~ado: tra~i truon en j cirkau spiralaj galaksioj, ofte tre varma, emisii
monta , tranceon en roko. arbo îsto. Metiisto, kiu 1 X-radiojn. kontraiwilo. Sirmilo kontrauM).|
dcfaligas arbojn per ~ilo. batal^ilo. Speco de ! halofit/o ^ Saleja planto. |

ilo, pasintece uzata en bataloj. man^ilo. Mai- i halogen/o (K) Kn de la elementoj Buoro, kloi
granda ~i!o, kiun oni povas leni per unu mano. ! bromo, jodo, k astato. ^ido. Fluorido, kJoril
Ston^isto. Metiisto, kiu el~as, cirkaiï ~as j bromido, jodido, au astatido.
stonojn: li havis okdek mil montajn sion^istojn x. | haloid/o (ark.) = halogenido.

hakam/o f/. Faldorica pantalono, portata de I hals/o vl, Takelo au snuro ce la antaüa malsa|
japanaj viroj au virinoj super la kimono, sed nun nur j angulo de vélo, por plistreci la antaüan randoai
de viroj en ceremonia okazo.

hal/o 1 Konstruajo, konsistanta el nura

halit/o ® Mineralo el kuba natria klorido, Nÿ
1
I

halo! Interj., uzata por alvoki telefone.
halo/o 1\ Luma cirklo, ringo, kiu cirk^

‘I
Ê

I skoto. (tr) Streci per ~o.
| halt/î (ntr) Cesi iri, movigi, agi (plejoftes

legmento sur kolonoj, por sirmi bazaron ks: la ~o ! «provizore» ): post dekhora marso la regim^de la drapistoj en Brugo. de la vinistoj en Parizo: j dum la dot mo la funkcioj de /’ organiséj
~o de stacidonw , foir~o, vendo~o. 2 Granda ! nun gi forkuras : ~u! ~u! x ; muelilo|
publika cambrego en kastelo, hotelo ks: jam gastoj. j mue/isto eksaltas7\ hoko eksaltis, afero ~is%

oratoro ~is, interrompita de granda bruo ,&
vorto «drinkos» Hans ~is kun sia tamburado|

Halep/O. Granda urbo en NU Sirio (36° l 2'N , j sur unu el ill sia rigardo ~is7. asr intermiti. p|
ripozi. striki , frostigi. ^o. Ago de ~anto, stat|

haladz/o 1 Malbonodora toksa gaso. eliganta I ~into: nur kvinminuta ~o! ( interjekeie) ho*i
el binlanta korpo: forna ~o7 ; memmortigo per j ~adi. Restadi ~inte : la policanoj kriisM
la venintoj eksenlis la ~on de la samovaro B. «a* i homamaso: ne ~adu!. ^ejo. Loko, kieoni ^mingaso. 2 Malbonodora. rnalsaniga gaso, eliganta j bataliona ~ejo\ V- fervoja, aütobusa ~ejè$

kolektite en hasteta ; kolon^o. festo~o.
aitlo , galerio, salono, solcnejo. vestiblo.

37° lO’E).
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letapo, stacio, staclio. ~igi. Cesigi iron, movigon, | hamamelid/o ^ G. (Hamamelis el ~aeoj) de
Igonde iu au io: oni lin ne ~igu! x ; k mi diris : ho ! malrapide kreskantaj arboj k trunkarbustoj, kiuj
IjEternulo, volu ~igi / x ; ~igi preterpasanton 8, floras, ofte abunde, en aütuno au vintro, per akselaj
èevalon, masinon, larmojn7-; ~igi orotoron per kri- floroj kun rugbrunaj sepaloj k flavaj au rugaj
ràêoj; ~igi korespondadon kun iu, la propagandon, petaloj; 5-6 sp-oj ei N Ameriko k E Azio, medicine
lakurson de aerveturilo; ~igi amikan rigardon sur k pororname kultivalaj.
ies vizagoz. stopi. ~igilo 1 Aparato por ~igi Haman/o 21 Ministro de Ahasveroso k persekut-
masinon ks: (f) tio estis ^igilo por lia entuziasmo. anto de la judoj.
5 Bremso. ~ jlo O Organo, limiganta la iron de I Hamburg/oz. Germania havenurbo k lando
anasinparto, aü movebla parto de aparato, ekz. de ! (9°58’ E, 53°33’ N), iam centra de Hanso.
friontrilo (nadlo), de mezurinstrumento. antaü~igi. j hamburger/o y Vanna bulko, enhavanta rost-
Malhelpi, ke io evitinda povu okazi: antaü~igi la | itan viandon, ofte garnita per laktuko, kukumoj,
ïévenon de malsano, ies paro/onz. ne^igebla. j kecupo, mustardo, cepopecetoj, fromago ks. SIN.
Tia, ke oni ne povas gin ~igi: raüka, ne~igebla I burgero: bovaja ~o, fi$~o.

tusadoz. serwa. Sencesa seninterrompa : sen~a ! Hamilkar/o. Nomo de pluraj Kartagaj generaloj
laborado, eldonado7-, propagandoz\ sen~a trajno | k regnestroj.

îflriu iras rekte al la destinita loko, ne ~ante dum- j hamiltonian/o La energio de sistemo esprim-
yoje); nia afero kreskas regale k sen~ez. «S* daura, ita kiel funkcio de la koordinatoj k de la kanonike-
konstanta , kontinua. batal~0. Provizora inter- konjugitoj de la koordinatoj; en la teorio de kampoj,

tiu kvanto farigas inlegralo tra spaco; la integrato
nomigas Hamiltona denso.

Hamlet/o c;jb Protagoniste de la samnoma dramo
de Sekspiro, tradukita de Z. en 1894.

hamstr/o Malgranda mamulo ( Cricetus k
parencaj g - oj) ei la ordo de ronguloj, kun vangoj
sangigintaj al saketoj, en kiuj gi portas mangajojn ;
gi anka ü kolektas mangajojn por la vintro en
subteraj kavajoj; iogas en C k E Eüropo k Azio:

TOmpo de batalo. ns* armistico. navig^o. Loko,
kie dum kelka tempo ~as sipo au aviadilo en sia
kurso. nokt~ejo. Loko, kie karavano, trupo ks
povas ~i por la nokto. isr paslogi. spir̂ O. Inter-
fompo en la spirado: li parolis sen spir~oz\ si el-
tyiris tiun torenton da vortoj rapide preskaü sen
%pir~oz. Sip~0. Haveno, kie sipo ~as en sia
kurso. es* staplourbo.
I halter/oz 1 -̂ Aparato por gimnastikaj ekzercoj,
konsistanta el du feraj au lignaj globoj au diskoj granda (Cricetus c.), kun mallonga vosto; ora
kunigitaj per mallonga tenilo. 2 Klaboforma ( Mesocricetus auratus) , kun preskau nevidebla
ékvilibra organo de dipteraj insektoj, anstataüajo de ! vosto ; migra ~o (Cricctulus rnigratorius ) , tre
jà posta flugilparo. (ntr) Ekzercigi per~o(j).
1 hattron/o Aparato, aplikanta la fenomenon de j provizojn, nutrajojn, ofte en nelega maniera, precipe
Mall k konsistanta el strioforma folieto de ta üga j pro timo ai krizo, striko, milito ktp. 8®* sakri.

Hamurab/o. Rego de Babilono (c. 1730-1685

malgranda, kun mallonga vosto. ^i. Amasigi al si

püterialo, tra kiu kurento fluas, k kiun magneta
flukso pénétras perpendikle al la kurentodirekto k al j a.K.), aütoro de jurkodo.
la folieta ebeno; tiam perpendikle al la flukso estigas
jensio (~a tensio ) inter la koncernaj du randoj de la
ijdlieto.

halucin/o Y Erara percepto de sensajo, dum
fëkzistas nénia ekstera objekto kapabla gin produkti:
jyôjn povas estigi forto febro ; kolcktiva ~o (ce
Éoiiiamaso). ~a. Rilata al ~o: ~a detiro, teruro\ (f)
ÏMifilmo (tia, ke gi povus estigi ~ojn). (tr) Sens-
Irarigi, kaüzante ~ojn: ~ato (malsanulo sentanta
ik?pjn). A»I§I. Percepti /v/ojn: oni demandas sin , cu
Hamleto estas ~iginto. ~OZO. Psika perturbo,

Sarakterizata de multoblaj ~oj, ofte kritikataj de la
Jàciento, ofte sen deliro. SIN. ~a del ira.

halucinaci/oz = halucino.

han/o. Ano de la cefa gento de Cinio: la
lingvo.

hanap/o. Mezepoka trinkvazo kun piedo k kovr-
ilo. ordinare arte cizita.

handbal/o '% Manpilko.
handikap/o 1 Konkurso, en kiu la sancoj de

ciakvalitaj konkurantoj estas egaligitaj per iaj mal-
avantagoj truditaj al la pli sortfavorataj (ekz. ce
cevalvelkuro prokrasto je la starto, pli granda port-
enda pezajo ks). 2 Y Psika au korpa malhelpo, mal-

, faciliganta la normalajn aktivajojn de la vivo. 3
Cia ajn malhelpo au manko, kiu trudas al individuo
a ü homgrupo malsuperecan situacion. /**4 ( tr) 1
Egaligi la sancojn de konkurantoj per ~o 7. 2 Trail

haluks/o ¥ (hallux) 1 La plej dika firigro de la j per ~o 2. (̂aj)o. La malavantago, kiu estas trudita
hioma piedo. SIN. pieda dikfingro. 2 b La responda ! al konkuranto: (f) diplomata malsukceso kaüzita de
Yrngro ce mamuloj. SIN. pieda dikfingro. j la lingva ~o. ~ulo, ~itO. Homo, trafita de ~o 2.

halva/o y Konfitajo el bakita miksajo de amei- j handspek/o. Levstangego.

^runo, sezama au sunflora oleo k sukero.
* - hamadriad/o 1 O Nimfo, kiu naskigis, vivis k
jjnbrtis kun sia unuanima arbo. 2 8 Sp. de paviano
(Papio hamadryas ), kies virbesto havas longajn j ilojn, aerostatojn ks.
jlÉtroharojn, kiuj formas kvazaü mantelon. | Hanggoü/o. Cefurbo de Gegjango (120°05’ E,
/ Hamak10. Snura reto au tolajo, horizontale ! 30° 10’ N).
fpndigita per siaj du ekstremajoj k formanta port- i Hanibal/o. Kartaga miiitestro: hometoj kritikas
jèblan liton, en kiu oni kusas au sin balanças. | la taktikon de ~o! z.

hangar8o. Granda sirmejo, esence formita ei
metalcarpenta legmento subtenata de metalaj fostoj,
k uzata por enteni fojnon , kulturmasinojn, aviad-
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Hanoj/o. Cefurbo de Vjernamio ( I 05 ° 45’ E, j ~o(j) : flanko de felo: ~<7 (~teksita ) vesto1.
21 ° N). | ~ajo 1 Loko de !a haüto kovrita de ~oj. 2 Stofoel

Hanovr/o. Cefurbo de Malsupra Saksio (9°44’ E, | ~oj. ~aja7. Kovrita de ~oj. ~aro 1 Tuto de la Mg
52 ° 24’ N ). ~io\ lama duklando, poste Prusa i de besto. KW fclo. 2 Tuto de la ~oj de homa kapo:
provinco cirkau tiu urbo. ~ano. Loganto de ~o. • ~aron vian vent' karesetsK : Iasi sian ~aron flugia

hans/oz. Komerca asocio de negocistoj au j la vento\ li lamentis, veis, siris la ~aronK . 3(ait)
negocurboj, inter la 12a k la 17a je en N -Eüropo: la = peruko. ~ego. Dika ~o de porko, erinacoks:
germana la Londona ~o, la de la dek sep : starigi la ~egojn7. cs? krino. ~eto. Tre maldiki
urboj. ~a. Rilata al ~o: la tri ~aj itrboj (Lubeko. j ~o: (0 Ha vivo estas sur ~etoz, pendas de ~eiè
Bremeno k Hamburgo). ^ano. Àno de ~o.

hant/i ( lr) Vizitadi ( pp fantomo) : ~ata domo, | kie! via vizago ~igis de la tempo, kiam mi via
kastelo ; ( f ) tiu sceno ~as Han memoron. RSf* | vidis!z. /^isto. Metiisto, kiu flegas la ~ojn.»
fantoini, obseeli.

; (estas en ekstrema dangero). ~igi. Kovrigi de M)j:

] barbiro, frizisto. sen~a 1 Ne havanta ~ojn: ketfoj
Hanuman/o CO En Ramajano, estro de lu urmeo | honiaj gentoj estas sen~aj. 2 Perdinta ~ojn.

j serwigi. Formeti la ~ojn de iu korpoparto pel
haom/o 0 Sankta trinkajo, preparita el la tigoj î forsiro, forbruligo au detruo: sen^iga ungvento,

de iu specio de vegetajo kun aliaj ingrediencoj, k serwîçji. Igi sen~a: se lia kapo sen^igas surh
oferata en mazdaisma kulto. antaiia parto, li estas kalvulo x ; malsagulo M

haor/o % Superkitnono, pli mallonga ol la grizigas nek sen^igas7. serwulo. Homo perdinta
kimono, uzata por plivarmigo au en ceremonioj. kap~ojn: se ce iu elfalis la ~oj sur la kapo, li estai

hapaks/o A Vorto troviganta nur unu fojon en sen~ulox . razi , tonsuro. aksel^oj. ~oj
verko au en tula lingvo, en difinita epoko j kreskantaj ce la homaj akseloj. ceval~Oz. Dika,

hapal/o (ark .) = kalitrikso 2. ~edoj (ark.) = I longa —o de cevalo. SIN. krino. glandcwo ^ (PP
kalitriksedoj. j vaskulplantoj) ^o kun generale globforma kapo unu*

haplografi/o A Eraro de kopiisto, konsistanta ! au plur-cela, kiu sekrecias likvon . griz^ulo.
en la manko de unit au pluraj vortoj k ordinare j Maljuna homo: ekstermos glavo sucin fanon kun
kauzita de la proksimeco de du samkomencaj au | griz~ulox. kamel^oj. Fortikaj ~oj de kamelo,
samfinaj vortoj. BSP ditografio. j uzataj en teksindustrio. kamei^ajO. Vesto aü kovr-

haploid/a = unuploida. j ilo el kamel~oj. kap~oj. ~oj 2. kol^oj. Mij
har/o 1 V ( pili) Fadenforma epidenna elkresk- | kreskantaj sur la kolo de kelkaj bestoj: kol~oj <k

ajo, pli-malpli dense kovranta la korpon de homo k j leono, cevalo. car krinaro. kovrewo ^ Ciuella
de ceteraj matnuloj: ~<>j estas karakterizajo de la j ~oj, pli-malpli dense kovrantaj la epidermon au li.

mamidoj; longaj, rigidaj, krispaj ~oj; siri ai si unu j suprajon de plantoj au fungoj. lip^oj1 ~oj kresk-
grizan ~on\ ec unu ~o de via kapo ne pereosH \ pli • antaj sur la supra viriipo: longaj. kuspitaj, vaksilaj
liras viri.no ~o o! cevalo paw7 (virino ciam alingas lip^oj ; la huso duone kovrita de malgrandaj
sian celon); li havas pli da suldoj en la urbo ol da tip~ojz\ pintigi al si la lip~ojn ; bruligi alsih
~oj en la barbo7\ havi ~ojn sur la mandorsoj, sur lip~ojnz (honte malsukcesi). 2 (analoge, ce bestoj)
la brusto; la ~oj sur mia korpo rigidigisx ; estas Vibrispj 2: lip~oj dc koto; la musfraidoj karesadisd
tre malclika7\ (f) disfendi, dissplitigi ~ojn (subtilace si per la piedeto la lip~ojnz. makui~a. Prezentanta
diskuti). es? vilo\ —> rCarango. ~bulbo. ~foliklo. | diverskoloran felon: oni kortas lin kie! makul^ta

~plektajo, r^vosto. 2 (evi) = ~aro: virino havas ~on \ hundon7-. mult(a )^a. Kovrita de multaj ~oj,
longan k sagon mallongan 2. 3 ^ Samaspekta j naz^O. Ciu el la ~oj en la naztruoj de mamuloj
elkreskajo de la epidermo de plantoj au de la suprajo | (inklude de homo). SIN. vibriso / . okul^oj. Mg
de fungoj: unitcelaj , plurcelaj , urtikaj ~oj. essj j elkreskantaj el la rando de V palpebroj: larmopenè
glando^o. kovro~o. sorbo~o. ~oj 1 Tuto de tiuj en siaj okul~ojz. it®" brovo. pufcwoj. ~oj kovrantaj
elkreskajoj, kovrantaj la korpon de besto. k eventuale
uzataj kiel laborrnaterialo: lupo sangas la ~ojn, seel
ne la farojn z; fajrerojn oni povis aperigi ce la kato,
kiam oni frotetis gin kontrau la ~oj7\ cevalo kun
nigraj silkaj ~oj: peniko el melaj ~oj\ tiu Johano
liavis sian vestajon el kamelaj ~p/ N ; tendoj el kapraj j Venus^a adianto. vert~ojz. La tufo de ~oj, eL
~oj. B&’ felo. 2 Tuto de tiuj elkreskajoj, kovrantaj la ! kreskantaj ce la verto k kovrantaj la postan partante
kranihaüton de homo: blondaj, brimaj. nigraj. riifaj I la kapo. |
r̂ oj; kombi , dislimi al si la ~ojn\ ~tondi la ~ojn\ j harakir/i (ntr) Préféré ol vivi plu en malhonfflp,
flegi siajn ~ojn: plektitaj ~oj\ siaj ~oj estas donitaj j sin mem mortigi per laürita entranco en la ventron,
al si kiel kovrafo** ; de zorgoj, ne de jaroj blankigas j obeante la japanan feüdan tradicion. |
la ~oj7 ; perdi la ~ojn: havi falsajn ~ojn; siri al si j Harar/o. Cefurbo de Zimbabvo (31° 03’Ii
la ~ojn (de malespero); /7/ kaptis unu la alian ce la j 17°50’S). _ f;
r^oj ; la ~oj starigas7 (de teruro) ; (analoge) la j Harbin/o. Cefurbo de Hejlonggjang|
bruneoj pendus malsupren, kvazaü Hi estas verduj j (126°30’ E, 45 °50’ N ).
longaj ~oj7\ la ~oj de kometo. buklo , ligo,
dislimo ; — kalva. sampuo, tonsuro. ~a. Rilata aJ j 51°45' N).

de la simioj, ligano de Ramo.

la pubon: la Heleninoj kutimis forbruligi siajl
pub~ojn. sorbo^o Ciu el la ~oj de la radikef-
de vaskulplantoj. rolantaj en sorbado de akvo k solv(
igintaj mineraloj. vang^oj. ~oj kreskantaj surt
vangoj de la viroj k laümode tonditaj. venus^ÉffO.-

.-f
Harc/o. Montaro en C Germanio ( 10 ° 20’^
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hard/i (tr) 1 Meti rugvarmigitan stalon en mal- j vizagaj trajtoj. «s* orclo, proporcio, simeîrio. 3 (0
varman likvon, por gin pli malmoligi k pli elastigi: j Akordo de la sentoj inter pluraj personoj: en mal-
bone r^ita glavo. 2 Malmoligi : nudpieda marsado j sata familio mankas ~oz\ en nia societo piene

la plandojn\ ~ita ledo de sildo. 3 (f ) Fari j regas U vidos tie la perfektan ~on inter la
nesentema por fizikaj au moralaj suferoj; fortigi ies
karakteron: la longa k malfacila batalado min
~isz; mizero ~as la korojn; maljunulo ~ita en
malfelicoj; soldato ~ita kontrau frosto, lacigoj;
obstine gi posas, provita, ~ita, nia bravega anaro7 ;
maljuna ~ito. ^ado. Ago de ^anto: ^ado de fajl-
iloj,de spado de klingo; ~ado en akvo, en oleo, per
martelado; ^ado de la karaktero. 'vebla. Tia, ke
oni povas gin ~i: varmo~eblaj rezinoj. ^ebleco.
Propreco de materialo, ekz. stalo, akcepti ~itecon
per taüga procedo. '«-igi. Igi malmola au fortigita
per ~ado: ~iginla malbonulo. ^iteco. Fizika au
morala fortika malmoleco: la ~iteco de stalo, de

gentojz; la prudento kun la sango en tia bona ~o
vivas7', fasko da linioj, el kiu aperis la tutajo, plena
de kvieta ~oz; difekti, rompi la ~on. BSP konkordo,
konsento, paco. ^a. Karakterizata de ~o: ~aj
kantoj, trajtoj de vizago; belaj k ~e interkonform-
igitaj objektoj7’, safaro lupon ne timasz\ vivi
inter si ~<? z; A ~a funkcio (rilata al ~o 2, pli
precize plenumanta la ekvacion de Laplaco);
kunulo ( pp pri kvaropo de punktoj en ~o 2; Vd
kun ). ~a minora gamo } Minora gamo kun dies-
igita kondukanto. ~i (ntr) Esti en ~o: niaj animoj
tiel ~/s/ z; la kalendaro estas homa elpenso kiu ne
~as kun la naturoz; tin ci malnobla polvo, kiu tiel
malmulte ~as kun via spirito k nobelecoz\ la tapet -
oj bone ~is kun la rneblaro. ~igi. Meti en ~on:
r^ igi la kolorojn de brodafo. mis^a, ne^a. Mal-
placa pro manko de ~o. 'vSCienco J* Scienco pri la
arango k kombinado de la akordoj.

harmonik2o }. Nomo de diversaj instrumento),
ci-sube precizigitaj. blov~o, bus~0. Muzikilo,
konsistanta el ligna metaltegita tabuleto, kun vico
de truoj provizitaj per vibrantaj lamenetoj, tra kiuj
oni blovas, sovante la instrumenton laü la lipoj.
frap~0. Muzikilo konsistanta el klavaro de metalaj
au lignaj lamenetoj, sur kiujn oni frapas. car-

haring/o b La ordinara sp. de kiupeo (Clupea marimba, ksilofono. frot~0, glas~0. Muzikilo,
harengus), marfiso vaste migranta, kiu estas ciujare konsistanta el vitraj glasoj, el kiuj ciu donas diversan
grandamase kaptata, precipe laülonge de la norvegaj tonon , kiam oni frotas gian randon per malseka
kbritaj bordoj: flimita7', rostita, marinita ~o. t$r fingro. tir~o. Akordiono. RIM. Sajnas oporlune
alozo, ancovo, engraülo, kiupeo. pilcardo, sardelo, doni al la simpla vorto la sencon de bus~o.
sordino, sproto. harmonium20 } Movebla malgranda lamen-

orgeno. suc^O. Usona speco de ~o.
i harmoniz/i (tr) } Aldoni al melodio harmonian
| akompanajon.

harnes/o ?£ Organo de teksomasino, kiu ,
j levante k mallevanle duan parton de varpo, ebligas

haris/0 y N-Afrika spicajo, el rugaj, sekigitaj j la interplektadon de varpo kun vefto.
paprikoj k oleo. «ar kareo. Harold/o. Vira nomo.

Har-Magedon /oN. Loko (21 monto de Megido), j

volo. mal~i 1 Varmigi ~itan stalon gis la bluo, por
nuligi gian ~econ. 2 Moligi, malfortigi : la riceco
mal~as la kuragon. rapid^a (pp ~ita stalo) Tia,
ke ec se mal~ite pro troa varmigo (ekz. borilo, kiu
tro funkcias), gi resigns mem je meza temperaturo.

hardvar/o (evi) = aparataro.
harem20 1 En la semidaj civilizacioj, parto de la

domo rezervita por la edzinoj. vst gineceo, serajlo',- eünuko. 2 La aro de tiuj edzinoj: Salomono
havis ~on el 700 cefedzinoj k 300 kromvirinoj.

Harian/o. Unu el la statoj de Hinda Unio
(iChandigarh, 76°54’E, 30°42’N).

haringo.

harp/o j*. Granda triangula instrumento,
kie laü Apokalipso okazos la simbola dcfinitiva ] slaranta sur pedalhava bazo k provizita per vertikalaj

diverslongaj kordoj, kiujn oni pince vibrigas per
ambau manoj: pinci ~on\ Jedutun, kiu ludis inspir-
ite sur r^a sono1, (ntr) Ludi ~on. ~isto.
Ludisto de ~o. eol~0. Speco de ~o, kies kordoj
estas vibrigataj de la vento.

harpagofit/o df* G. ( Harpagophytum el

venko de Kristo.
harmon/o } Oscilo, kies frekvenco estas

entjera oblo de la baza frekvenco. ^a 1 Rilata al
M)j: A ~a analitiko (analizo k sintezo de osciloj
per ~oj); ~a meznombro, vico. 2 = harmonia.
unu~a Unu~a osciiado estas pure sinusoida
oscilado. ne^eco Akustika propreco, laü kiu la j pedaliacoj) de du sp-oj de plurjaraj herboj el S
flankaj vibradoj ne estas, la ekzaktaj ~oj de la baz- | Afriko k Madagaskaro, medicine uzataj pro anti-
frekvenco, sed partotonoj karakterizaj de ciu j inflamaj ecoj.
instrumento korda au blova. harpal/o b G. (Harpalus) de insektoj el la ordo

harmonFo 1 Aro da sinsekvaj (en poezio) au | de koleopteroj, fam. de karabedoj.
samtempaj (en muziko) sonoj, agrabla por la orelo: ! harpi20 1 O Fabela monstro, simbolanta vent-
muzika de vocoj. de versoj, de propraj j egon, k prezentata kiel virinkapa birdo au kiel flugil-
nomoj ; mi tute ne komprenas uzi la klapojn ( de j hava virino kun ungegoj: la ~oj estis tri fratinoj. 2
fluto), por elvoki ian ~onz. akordo, belsona, (f) Tre malica k malpacema virino. 3 b Granda S-
melodieco. 2 (f) Gusta arango de la diversaj partoj Amerika rabobirdo ( unuspecia g. Harpia harpyja ),
de tuto, tiel ke ciu el ili akordas place kun la aliaj: i parenca al agio, vivanta en akvoricaj arbaregoj; giaj
~o de koloroj , de formoj , de gestoj ; ~o de la ! plumojn la indianoj uzas por omamo ktp. agio.
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harpun1o. Sagforma ianco, provizita per longa \ anatomio7 ; ilia ^o aipendigis al iliaj ostoj*|
snuro k uzata por kapti grandajn fisojn, balenojn j malsatego); restas al li nur la ~o sur la ostop§
ktp. ~i ( tr) Trapiki per~o. j al in la ~onz (severe puni); vento al li ekflugisi|

la ~o7 (de timego); strecigi el la ~oz (kunigis^tutan forton k energion); eksalti el sia (degrai
surprizo) ; savi sian ~on ( vivon ). 2 Sinl
membrano ce la bestoj (ce vertebruloj, samkons<|

Harun-al-Rasid/o. Fama kalifo (766-809), k kiel ce homo, ce senvertebruloj konsistanta ntf|
heroo de muitaj fabeloj el la Mil k Unu Noktoj. epidermo): serpentoj ciujare dejetas la

haruspeks/o 0 Pastro, malkovranta estontajon elrampis en sia malbela rana ~o7 ; tio estisi
laû esploro de la internajoj de oferitaj bestoj. car | c.ignaj ~oj7: angila ~oz. nae felo, ledo, sfom
aiiguro. selo. 3 Simila membrano ce plantoj ks: kuirim

Hasdrubal/o. Nomo de pluraj Kartagaj inilit- pomojn en ilia de kolbaso. ~a. RilataJ
estroj, i.a. la frato de Hanibalo. ~o : difekdgo, malsano ; fenomeim

haspel/o 1 fy. Lata ligna au metala tamburo, kiu j fakto, ke altfrekvenca kurento fluas cefe je lara
rotaciante surprenas fadenon, faras ~ajon k sam- ne en la mezo. de konduktilo). ~ego. Tre dika >

tempe mezuras la fadenon . 2 4? Safto au pulio sako el porka ~cgo. ~ero. Skvaineto, kiu def
( ~rado) , sur kiu tirsnuro volvjgas k kiu servas por j de la ~o, precipe de la kapo. ~etO. Tre mak
surbobenigi k mezuri izolitan draton. (tr) Voivi ~o: ~eto sur bolinta lakto; ~eto de persiko.prt
surdon fadenojn k fari el ili faskojn. ~ajo. Volvajo en^a. Enderma. sen~igi. Senigi je la *
de fadeno (ofte mil m ), forprenita de la ~o.

hast/î (ntr ) Rapidigi siajn movojn, por pli baldau on, angilon R ; (f) senlanigu , sed ne sen~iguz (ill
pienumi ion ; agi kun nekutima, nenormala rapideco: ! sed ne trouzu). sub^a. Okazanla sub la ~o: sm
je la siblo de la kugloj, li ~is al la iranceo; ne j injekto. sub~o. Hipodermo. dik~a. Havanü j
fari vian taskon, vi disponas la tutan necesan temp- j dikan ~on, k (f) ne facile ofendigema. dikMltof
on. ~0. Deziro, ke io estu tuj farita ; senpacienca (ark.) Pakidermoj. lard~oz. La dika ~o, sub|
penado atingi celon : letero skribita kun ~o: si sentis kusas la lardo. rug^ulo. Indiano. lingot
~on edzinigi k liberigi et la familia atmosfero. Malgranda ~eto, kiu kreskas ce la rando de lafflË
Tre au tro rapida ; farita sen matura pripenso au j vaks~o b Maldika ~o, kiu kovras la bekbazos!
préparé: ~a mango, adiaùo, konkludo; ju pli ~e, des i kelkaj birdoj (rabobirdoj, papagoj, pingvenoj ktp|
malpli rapide; li kasis sin en lasta vicoK . ~ema. | *hav/i (tr) 1 Porti (pp vesto au io simila):
Rapidema, neniam voianta perdi iomon da tempo. \ infanoj ~as sur si nek suojn , nek strumpojnz;M

hasi/o. Mangobastoneto. | ^is sur si striktan veston x ; si ~is sur si ntj
hasis/o. Préparait) kun eüforiigaj ecoj, farita el j blankan ko!umon7 ; ringon ce la fingro, baM

la supraj folioj k molaj pàrtoj de subsp. de kanabo j en la mono. 2 Posedi, disponi kiel proprajonf
(Cannabis saliva subsp. indica ), sekigitaj por fum- konkretan : domon , motion, liton, cambré
ado au inacado: ~eigaredo. §at rulajo. marihuana. cevalon , ricajojn; panon fresan, plumonj~ismo f Toksigo per —o. skribi ; eu vi ~as korktirilon? ; mi ~as bov4

hat/i. Malamegi: mi mensogus, sc mi asertus, ke j bovinon7 ; rirtilo ~as rmdte da mono7 ; mono ^mi Stefon ~asv. ! estas pli grava ol ~ita7 ; kiu ~as ncnion, ej$
ha Ü biz7oz ^ Mallonga kanono, destinita por j nenioL\ ne rifuzu al via proksimulo, se vi

pafi laû granda celanguio. ! vi7 ; se vi ne ~os per kio pagi7 ; si ne ~ispeé
haüi/i (tr) 1 Penege tirudi: ~/ snuregon, kablon. ! aceti lignonz; mi ~as tion (ricevis) de miaffe

2 Tiri al si per snurego (boaton, bargon sur rivera, ! ino7. 3 Prezenti ian konkretan karakterizajon esj
kanalo ks): ~anta trakloro; ~ada vojo; la ~isfoj ce j korpo, konsisto ks: ~i barbon, dikan korpon, (§

! siajn dentojn; ne ~u del maHuman vizagoêj
rniiro ~as orelojn z; nur prunelarbo ~issjjk
ankoraü fruktojn7 ; la flow ~is dan bonodormH

C3
harpuno

sen~igi la kranion de la malamikoj ; scn~igifè

Volga.
haüs/0 £ Periodo de ekonomia florado. SIN. alta

konjunkturo.
haüser/o ^ Fortika snuro. konsistanta el pluraj j vizago ~is sur si apenaü videblajn sulketo‘%

kordonoj, uzata por fiksi sipon ce kajo au al trensipo. j koloroj. kiajn ili neniam ~as en la citiea land$\
haüsier/o £ Tiu, kiu spekuias pri altigo de prezoj j diamanto ~c/5 belan brilonz; tin ci libro ~assé

au kurzoj per aceto de varoj, biioj ktp, esperante ilin i pagojn7 ; domo ~anta tri etagojn; Parizo~asbtij
vendi pli kare antaü la tago de akeepto. car basiero. j monumentojn,~i: fortanfundamentonz; ~iron#

haüstori/o 4? Suc-organo (pp planto) au -ocelo \ brakon; ~/ la manojn malpuraj; li estas kolerigiï
(pp fungo), kiu cerpas nutrajon el alia organismo. | kvazaü li ~as en si pipron7. 4 Prezenti ian abstf
SIN. sucradiko ( pp planto) au suchifo (pp fungo). | an econ, staton. agmanieron: ~/ afablecon, fapo

z, indon7, meriton7 , mankon7, sagan spiriêhaüt/o 1 Ekstera membrano, kiu tute tegas la
korpon de homo k kiu konsistas el epidermo kun la honan apetiton7 ; ne ciuj homoj ~as egalan karak

; ~/ gojon, cagrenon7, esperon, malamonh

on

sub gi troviganta fibreca k grasorica tavoloj ( c%"

dermo, hipodermo )'. Iiavi dikan , delikatan ~on ;
on ;
febronz, kapdoloron B, J'tizon: cio ~is ne tre b»

smirajo por la tro sekaj ~oj; juku la ~6>, sed ne sur aspektonz; timon, rajton7, ekscit~igojnl,$
mia korpo!7 ; forvendi (sin ) kun k haroj al la i on7, ftdon7", tio ~as en si diversajn erarojtr

:
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agon de 26 jaroj7; unit ~is la nomon Adax ; ~i 200 bezonus, au kies manko suferigas: tiajn superfluaj-
kilometrojn da longo7 ; galerioj ~antaj la alton ojn la sagulo facile mal~as; la Fundamenton neniu
de [...]z; tiu vorto ~as signifon de mezuro7 ; gi ~as j vera E-isto pavas mal~i ; mi volonté pruntus vian
mian aprobon7 ; la du projektoj ~as inter si nenion | aiiton, sed cu vi povus mal~i gin ci-matene ? ; ke mi
komunan7; la kongreso ~as nenion komiman kun la ! mal~u vin, ne eblel. BST domagi. ne^i. Ne posedi:
politiko7.5 Esti en interrilato, en kunestado kun iu: j de ne^anto ec rego nenion ricevos7. ne~(ad)o.
li ~as dek unu infanojn7; oni ~as multajn amik- Stato de iu, kiu ne ~as: kontraii ne~o ec jugo
ojn7; diversajn servantojn7 ; nia urbo ~as bonajn silentas7 ; malricigas ne ne~ado, sed tro granda
policanojnz; miaj fratoj ~is hodiaü gastojn7 ; deziradoz. ne~ebla.Tia, ke oni ne povas gin ricevi :
kamaradon, estron ; ~i iun kiel amikon ; a!menait la unua eldono estas nun ne~ebla. nema!~ebla.
fieniun Hi ~u viva!7 (sk. kiel kaptiton). 6 Esti en Tia, ke oni ne povas gin mal~i: nemcil~ebla
interrilato kun io: kian daton ni ~as hodiaü?7 ; ni kompletigajo. serwa. Ne ~anta la necesajojn: de
Ifsas belan veteron ; eu ni ne ~is antaü kvar jaroj babilado venas nur sen~ecox ; defendi $en~ulon k
tian someronz; ~i proceson, suldojn, devojn ; malric.ulonx ; H estas absoluta sen~ulo7. vst mizer-
multe por fari7 ; pli nenion ill ~is por fari7 ; ~i ion, ulo, niidulo. senen~a. Malplena je cio grava,
nenion kontraii iu7; mi ~as nenion gravan por j valora, solida : cu via senen~a parolaclo devas
diri2; vi ~os antaü vi gravan taskonz; vi ~as antaü j silentigi la homojn? x; ofte de kaüzo senen^a venas
vi longan vojonz; vi ~os sur vi grandan respondec- j efiko plej grava7 ; senen~a argumenta ; kial do vipnz; nun mi ~as, per kio malaltigi vian fierecon7 ; j parolas senen^ajon? x. v3t fantazia, vanta , sen-
fni ~os, kion respondi al mia insultantoz; Jen vi | esenca, sensenca, sensignifa. sen ^igi. Senigi iun
pas/2 (sk. ion por zorgi, ion, kio trafas vin). *vO 1 j je lia ~ajo. sur^i. Porti sur si : sur~i capeIon ,
jka fakto, ke oni ~as ion. 2 ~ajo: cent kisojn! li j veston ; la koverto surfis multajn pôstmarkojn; nia
jdiris, au ciu el ni konservos sian ~on7 ; ju pli da

‘ x>o, des pli da pravo7 ; pli felica sinjoro sen ~o, ol
ïïêulo sed sklavo7 ; malpli da ~o, molpli da zorgoj7 ; j farunkomercisto7 ; iaj bon~aj gesinjoroj, kiuj logis
la futon ~on de sia domo li fordonasx ; kun sia tuta
Momo k ~o7 ; li antaüvidis la ruinon de sia ~o7.
*adO. Longedaüra tenado en posedo, dispono ks:
jtiu ago pruvis samtempe la ~adon de koro k de
fago7.^ajo. Tio, kion oni ~as, proprajo: kial mal-
ipiuloj akiras grandan ~ajon? x ; forportu vian
fpakajon k ~ajon! z; àiun ~afon vendis avaruloK ; li
pùkis sian malgrandan ~ajon7 ; hereda ~afo.

iposedajo, proprieto. ^ebla. Tia, ke oni povas gin
ricevi, ek~i: La Gazeto de Anoncoj estas ~ebla por
$iujz. /vjgi. Fari, ke iu aü io, ricevu (ion): ~igi al : iom klinita sub ta pezo de bon~eca pelto7. RIM.
fhfùno ludilon,al konato bonan situation; ~igi al si \ hav estas uzata suf-e kun la senco «provizita per»:
fnonon, plezuron, fibron per agento; al vi mi ~igos j flugil~a besto , tru~a vesto, sel~a , vost~a ,
fa eblon tion fari7 ; pri la gojo mi diris : kion gi | mank(o)~a. vs? plena, rica:
lj&igas? x ; mi bonege aspektas , pensis la lino, k | Havaj/o. Insularo (k ties plej granda insulo) en
pigos belegan pecon da tola7. liveri , provizi , I Polinezio, k stato de Usono (Honoluluo). ^a. Rilata
ûlporti. Mnda. Tia, ke oni deziras gin ~i : via ; al ~o aü ~anoj: lingvo ; gitaro, danco.
ftrono [...] por mi ne estas ~inda7. ek^i. Subite

komenci ~i. en^i. ~i en si: la vorto «gi»

domo surras ardezan tegmenton. bon~a 1 Posed-
anta sufican monon por vivi komforte: la bon~a

en ta dua etago7; si per prudenta sparemeco faris
lin homo bon~a7. 2 Montranta, ke iu estas sufice
rica, por komforte vivi : vasta k hon~a logejo7.
bon^O 1 £ La sumo, kiu restas kredite ce ies
konto: via hon~o ce mi estas nun 30 rubloj. 2
Bon~eco. bon^eco. Stato de tiu , kiu estas
bon~a : vestoj montrantaj bon~econ7 ; cio atestis
pri bourseco k bona gusto7 ; la interno de la logejo
moniris kelkan bon^econ7 ; konforme a! la
bourseco de la promesinto la pastro lin taksux ; viro

Havan/o. Havenurbo k cefurbo de Kubo
(82°25’U, 23°10’N ). ~a. Rilata al ~o: ~a cigaro.

jeh~as en si ion malaltigan7 ; la tria volunio en~as I haven/o 1 Nature au arte sirmita loko ce la
mujn komediojn de SekspirR ; la vino en~is en si j bordo de maro au rivero, kie sipoj povas rifugi,
ian malklarajon7 ; viaj respondoj en~as nur mal- j efektivigi sian en- k el-sargadon ktp: libera (sen
ÿüstajojnx ; la pregejo povas en~i mil personoju B; j imposta ), tajda ~oj; felite alveni en la ~on (pf). est
%- gfamatiko estas jam en~ata en la vorta.ro mem7 ; j basent ) , digo , geto, moleo, rodo, varfo, ondrompilo.
la solvo de la tria demando estas en~ata en la I 2 (f) Rifugejo: lia domo estis ~o por la persekut-
'Iojvô de la demando dua7. isr ampleksi , enfermi ,
érjkalkuli, enteni, envolvi. en^o 1 Tio, kio estas
èîWata: la en~o ne povas esti pli granda, ol la
Mn~antajo; tabelo de en~o; la en~o de la libra ne j kondukanta en la diversajn basenojn . flug^o.
%%alvaloras gian prezenton; mineralo kun granda \ Aerodromo, provizita per organizajo por dogano k
jffivo je kupro. 2 <t> La tuto de la signoj en~ataj en
Onu nocio: ju malpli granda estas la en~o de nocio,
ffes pli granda estas gia amplekso. Ksf amplekso.
en~ecoz. Kvanto da materio, kiun povas en~i

kapacito: en~eco de botelo, de lavomasino. csr
Wflumeno ; — tonelo. klin^i. Posedi komune:
WUn^i opinion7, mal^i. Ne ~ i ion. kion oni

atoj ; sert i ripozan ~on en monahejo; de nun invitu
venojn en viajn tri ~ojn (orificojn)w. ^a. Rilata al
~o: la ~aj instalajoj. antaü~o. Enirejo de ~o,

el- au en-migrado, k per konstruajoj por pasageroj k
pakajoj. komerc~o. ~o destinita por la komercaj
sipoj. milit^O. ~o ekipita por la militsipoj.

Havr/o. Havenurbo ce la enfluejo de Sejno
(0°06’ E, 49°30’ N ).

hazard20 1 Prospéra au malprospcra okazo, ne-
antauvidebla k sendependa de nia volo au penado:
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nur la kondukis min ci tien; la blinda ~o: ! neparc plume kunmetaj folioj, kun floroj en aksdaj
estas malbona garda7-', la ~oj de la milito , de la \ grapoloj k kun guso el nedehiskaj, plataj segmentoj;
ludo. car fortuna, lota, loterio, risko, sorto. sanco. ' c. 100 sp-oj el N hemisfero, iuj kultivataj per
2 Z = ~iudo. ~a. Dependa de ~o, bazita sur ~o: j ornamo, aliaj por furago.
~a iudoz: malfelico, ricigo; ~a salvo de mal- ! hedonism/o Etika tendenco, vidanta celont
facilajo; ^a renkontigo. csr aleatora, stokasta. ~Q. | motivon de la homa agado en serco de la plezuro.
L.au la ~o: ^e riski sian monotr, vuncli inn ~e (ne j
intence); li trafis ja la celon, sed nur ~e li j
anstataü siaj galosoj prenis !a galasoin de felico7. ;
'vi (fr) Forlasi al la ^o: kin nation ~as, nation ;
gajnas.

he1! Interj., uzata: 1 por altiri ies atenton:
kion vi portas en la sako?7-, mi vin petas, lastt I Hegel/o. Germana filozofo, dialektika idealisto,
malfermi al mi la pardon!7-, 2 por esprimi ironian J kiu profunde influis Markson ( G . Hegel, 1770-
kontraudiron: kiu havas tempon por iri serai \ 1831 ). O ~ano. Disciplo de ~o. ^ismo. Filozofa
lakton!7: kian scneon havos skribado! do daliras sistemo de ^o.
ira longe!7-. ^ ho! Intensigo de la simpla ~ ho! | hegemoni40 Z Superregado de unu homgrupo
~ ho! jen mi venis7”, ~ vi , ho!7-. , (korporacio, urbo, nacio k.a. ) super la aliaj: h

Heb/o O Helena diino de la juneco. ! korporacio de la burgoj-patricioj k la korporacioà
hebefreni/o f Speco de skizolrenio. komencig- ; la gildoj reciproke batalculis pri ~o7\ la AtcnaM

anta en pubera ago, karakterizata de disociigo inter i super la Mediteraneo orienter, la Hispana <*o
emocioj k penso, ce kio la penso siavice malintegr- | en la 16a je ; la ~o de Usono, de la angla lingvo!
igas. i ~a. Superrega, cefkondukanla. J

hebet/a f Tratïia de ~eco. ~eco f Malsana j heg8o Barilo el interplektitaj arbustoj.
stato, karakterizata de la forigo de la intelektaj j Hegaz/o. Parte de Saud-Arabio Iaulonge de la 5

! Maro Ruga, xsr Mekko.
hegir/o C 1 Fugo de Mahometo el Mekko al :

hebre/o (niai, en L. B.) 1 A Ano de anlikva j Medino ( I 5an de Jul. 622 p. K.). 2 Erao, kaïkuliü
semida gento, kiu fiksigis en Paîestino k rigardis I ekde tiu dato: en la 834a jam de la ~o. RIM. Pof :
Abrahamon kiel sian prapatron (Izraelidoj): li vidis , ! trovi proks. la jaron y de la kristana erao respond®
ke du ~oj malpacasx; mi estas mi respeklas la ! al la jaro ,v de la ~a, oni apiiku la formulon: y = x +
F.ternulonx : Epistolo al la ^oj N. —t- Israeio. 2 621,54 - 3x/100.
Judo: en Rusujo la lernado por la ~oj estas afero ! Heine. Germana verkisto ( H . Heine, 1797-1856). ;
ire malfacilaz; la granda persekutado de la ~oj j hej! Interj. uzata por kuragigi, por instigi al gajo
komencigis dum ta krucmilitiroj7 ; sed kion fari? ; ks. fâr aj!
~o ja alkutimigis!7-. ~a 1 Rilata al ~oj; la ~a j

^
Hejlonggjang/o. Province en la NE partode

lingvo, Iitéraiuro. 2 Rilata al judoj: la kvartalo7 ! Cinio. '%
(geto); la ~a strata7, komunumoz. ^eco. Aparfen- ! hejm/o 1 Propra aparta domo au logejo, kieoni ;

hedonist/o. Adcpto de hedonismo.
Hedvig/o. Virina nomo.
Hefej/o. Cefurbo de Anhujo ( l 17 ° 25’ E,

3 I °48’ N).
Hefest/o O Helena dio de fajro k mctalforgado.
Vulkano./

kapabloj, kvankam la sensado estas konservita ;
unua grado de la stuporo. esr idiota.

eeo al la ~a gento: cutj miaj idealoj estas sendisige ; vivas konstante; familia restadejo: la migrulojï -
ligitaj kun mia ~eco7. ~ino. Virino ~a. 1 ne kiel j vaguloj ne posedas ~onB ; esta honvena en mis ]
la Egiptaj virinoj estas la ~inojx; 2 la belcco de la ; pasis tri jaroj de la tempo, kiani li forlasis%
r^ -inoj havas karakteron spccife kortusan7 . ~ismo ; ~on7', la de Anglo estas lia kastelo\ (analoge) tü:
1 Sistemo de penso au rcligio de la ~oj. tse judismo. | okupis la malplenan neston de hirundoj k rigardis|
2 Apartajo de la moroj au de la lingvo de la ~oj. ! gin kiel sian ~on7-, amaso du cikonioj, kiujforlaà:

la ~onz. domo , penatoj, logejo, mastrumajoj
rezidejo. 2 Loko destinita servi kvazaü ~o pot’
aparta kategorio de personoj: infan~o. soldats?

Hebrid/oj. Insularo okeidente de Skotlando ! student~o. vsr hospico , sidejo. 3 (evi ) = ~lando: St\
(7 ° H. 58° N ). Nov-^oj. Eksa nomo de la insularo en mia ~o ciuj laboroj estas ekspluatataj porUi
Vanuatuo. (!68° E, 16°S).

heder/o G . { Hedera el araliacoj ) de
daürafoliaj arbustoj rampaj au grimpaj per fiks- !
radiketoj sur arboi. muroj ks, kun mane lobaj folioj :

( senlobaj sur la floraj sosoj), kun kvinnombraj, !
epiginaj, flave verdetaj floroj en umbeloj arigintaj !

en grapolojn, k kun karnaj fruktoj (beroj) nigraj,
orangaj au flavaj; 4-11 sp-oj el Eüropo, N Afriko k ;

Azio, kultivataj por ornamo k por medicino: ~6» estis j
dedicita de la antikvuloj a! Bakîw. grundO^O. ;

~eca glekomo.
hedizar/o 4^ G . ( Hedysarum cl fabacoj) de j

plantoj— unu- k plur-jaraj herboj k arbusteîoj— kun ;

z •/^isto. Studanto de la ~a lingvo au religio. ne^O
Homo, kiu ne estas judo. Bât* gojo. nov^a. Rilata al
la lingvo nun parolata en Israeio. — jido.

j oportuncco de unu spedaia gento7; mi esperis, kl
j mia popolo (hebrea) akiros iam sian antikvan ~on ..

hedero ( Hedeft \
helix): a) tigo ;
folio de ordinarà i
soso ; c) folio dé j
f l o r a a ü fruktâil
soso ; c) floro; d)^infruktesko (beroj).!

T':C.
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4 ^ Bazo 13. ~a 1 De ~o, rilata al ~o: la
landoz, lingvo; kara
vilago7; ~a dometo estas kiel patrinetoz; adiait , vi~aj valoj!7 ; sklavo, sur kiun lumis nia suno7 ;
nia lingvo estas al Hi ~az (malfremda); ~aj diujoj;

aü C6Hp05 ce deoksi~ozoj ) ; ~itolo (C6H ) 206).
~a domo!7 ; floroj de la ~a glukozo. fruktozo, galaktozo. ~ano.C6H,4, brulema

likvo, uzata kiel puriga solvanto por forigi grasojn
de masinpartoj. ciklo^anono. C6H ( 0O, grava baz-
materialo por la fabrikado de multaj kemiajoj, i.a.~a vesto (negligo). esr familiara, intima. 2 Vivanta nilono.

ce ~o: ~aj bestoj, katoj, safinoj7. KT ma/sovaga. 3 heksa/ ® Pref., montranta, ke substanco estas
(f) & Indigena : planto ~a en la Mediteranea ! karakterizata de, au konsistas el , ses atomoj,
regiono. 1 En sia ~o, en sia propra domo: mm | funkcioj, molekuloj ks : urania ~fluorido (UF6);
vesperon, kiarn li sidis ~ez; venu , car mia edzo ne I ~tionato ; ~mcro, ~peptido. E3? mono/ , penta/ .
estas ~e! x ; cie estas varme, sed ~e plej carme7 ; hepta/ , oligo!, poll!.
senti sin kiel ~e ; la patro silente revenas ~enz; li heksaedr/o 1 = kubo. 2 = sesedro.
iris returne ~en7 ; ili rakontis pri tio post sia reveno
~enz. 2 (f) Tiel intime, sengene, kiel en sia propra
domo: al si farigis en la koro ankorau pH agrable k
~ez; tiu ci ideo en la pubfiko ne estas tiel ~e, kiel gi
devus esti7; ~e vestita. ir=r gemma, ^eca. Kvazaü
~a: la siringo starts en plena florado k odoris tiel
~ece!z. ~igi. Kutimigi al kunvivado kun homoj:~igi sciuron, mungoton. ^ama, ~OSida. Amanla hektar1o. Hekloaro (100 aroj); simb.: ha.
restadi ~e. a!i~u!o. Fremdulo: malamo kontraü • hekto/ A" Prêt'., uzata antaü unuoj k signifanta
alî uloj7,ekster^e. For de la ~o: resti ckster^e7. ! «cento» (102); simb.: h: ~aro (hektaro). ^granro,
kvazau~a ^ b Kvazaü indigena: glekomo estas j ~lilr2o, ~metro, ~valo.
~a en Eüropo k Azio , kvazaü^a en N Ameriko. hektik/a If (pp febra stato) Prezentanta grandajn
sarrwano. Ano de la sama ~o: patriotismo mi oscitojn de temperaturo, akompanata de malgrasigo
nomas la servadon al la bono de ciuj miaj sam- k rapidevolua kaheksio; eble kaüzata de kronika~anojz. sen^ulo. Homo, kiu ne havas ~on. use sepsemio.
migri, nomado, vagabonda, vagulo. hektograf /oz O Speco de multobligilo. 1 por

hejjt/i (tr) 1 Estigi varmigan fajron au elektran reprodukti tekston aü desegnon skribitan sur papero
ardon en tiucela aparato: en vintro oui ~as la font- i per speciala inko, pere de paüsado sur tavolon el
ojn7 ; ~i kamenon per briketojB; la forno estis tiel gelateno aü mastiko servanta kiel klisajo. 2 por
forte ^ita , ke gi eslis arderugaz; vivi inter forno reprodukti tekston tajpitan sur speciala papero,
Mto k tablo kovrita7 ; ~/‘ la bobenon de radiosend- uzante anilinfarban kopipaperon, kiun oni dors-
ilo. 2 Varmigi per speciala aparato: cambronB, flanke metas malanla ü la skribfolio; ci tiu folio
apartamenton , lokomotivonz; masinon, sipon ;
(abs) la forno bone ~as, cesas ~/ z; oni ~as per
karbo, gaso, elektro k .a.. ^a. Rilaia al ~ado: la
surfaco de kaldrono de radiatoro; aparato.
^ado. Ago de ~anto aü efiko de ~ilo: loka. centra I
'vado (~ado per unu kaldrono, kondukiloj k !
radiatoroj) ; la elektra ~ado estas multekosta . i~ajO. Materialo, per kiu oni ^as (ligno, karbo ktp).

brulajo. ^ilo. Ciaspeca aparato por ~i: gasa ,
elektra, varmaera ~ilo. ew forno, stovo. ^isto.
Tiu, kiu metie zorgas pri la ~4 Ioj, antaü~i. ^i
antaü la komenco de: antaü~i la reakcimiksafon.
SUperM. Tro forte ~i. akvcwado. Centra ~ado,
en kiu oni cirkuligas en la radiatoroj varmigatan
akvon. barwilo. Mura aparato por ~i la akvon de
bano. vapor/vado. Centra ~ado per akvovaporo.

Hekat/oz 0 Helena diino îriforma, luna, mara k

heksagon/o 1 = régula sesangulo. 2 =
sesangulo. = sesangula.

heksametr2o éb 1 Verso konsistanta el ses
piedoj, inter kiuj la kvar unuaj povas esti spondeoj
aü daktiloj, la kvina estas ciam daktilo k la sesa
spondeo. 2 Sespieda la üakcenta verso, laü pove
imitanta la antikvan ^on.

akceptas spegulbildon de la skribajo, de kiu la
aparato ebligas fari (kopii) kelkdek reproduktajojn.~i ( tr) Multobligi per tiu procedo. œar ciklostili ,
fotostato, mimeografo.

Hektor/oz. Vira nomo, i .a . éb de la filo de
Priamo, mortigita de Ahilo, en lliado.

Hekub/o z éfz Edzino de Priamo, rolanto en
lliado.

hel/a 1 Donanta a ü ricevanta fortan vivan
j lumon: en ~a luma tago7 ; ~afajroB, cielo, cambro,

vete.ro; en la tago ni vidas la ~an sunonz\ la domo
forbrulis en ~aj flamojz\ buklaro la ~az (blonda);
jam finegas la ~a sangoz; sur la ~a fono Inmigata
de la lampo operis [ ] B; la steloj lumisz;
stelluma printempa nokto7. csr brila , klara I , luma,

| serena. 2 (pp farboj) Enhavanta multe da blanko:
i rugo (skarlato); bluo de la cielo; ~e flava\

i atlaso r^kolore brodita7. ifir pala. 3 Vigie, akute
sonora: la laüta, ~a voco de la kokoz\ Dio doua, ke
via voco ne estu perdinta sian ~an sonoron! z\ la
vizagoj k vocoj farigadis ~afz ( pro gaja humoro);
r̂ e sonantaj trumpetoj. akra, klara 2. ^O ^Intenso de la luma energio de stelo aü alia astro:
sajna ( tia, kia gi aperas al Tera observanto);
absoluta ~o (la tuta energio, elradiata de stelo aü

inféra.
Hekate/O. Helena historiisto k geografo (c. 540-

480).
hekatomb10 1 0 Bucofero el cent bovoj, ce

antikvuloj. 2 (f) Amasmortigo de multaj homoj. ir^amasbuci, masakri.
Hekl/o. Islanda vulkano ( 19° 35’ U , 63°56’ N).
heks/ ® Pref., montranta 6-karbonan cenon en

la nomoj de: 1 hidrokarbonoj: ~ano ( Vd poste), j alia astro), mr magnitudo. /^eco. Eco de io ~a: ni
*eno (C6H,2), ~ino (C6H , 0), ~ilo (C6H|3- ). Vd j havas ~econ nokte, kiam brilas luno7. ~igi. Fari
alkk, 2 monosakaridoj k derivajoj: ^ozo (C()Hp06 | ion ~a: brila lumo ~igis la cambron; (f) mirinda
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huno ^ igis la plej internajn korfaldojn ; ~igi ! amatino de Pariso, legenda kaüzo de la Troja miS
fotografajon per bano. ^igo Procedo por malpli- | karestormoj: Heienjoz, Henjo2.
igi la kontrastojn de negativo. ~igi. Igi ~a: ~igas \ Heienistik/o. Epoko de la Helena historiois
la vetero; lia zorgoplena vizago ~igis je sia vicio. j Aleksandro la Granda k la 30aj jaroj antaü la kiij
dis~igi. Skui tiel. ke la 1‘lamoj ~igas: dis~igu la i anaerao\ ta ~a arto, litcraturo.
fajron!7. mal~a 1 Malforte lumanta: mal~a nokto. ! Helenj/oz. Karesformo de Heleno.
yetero. arbaro, karcero; la mal^a kurteno forsirigis ! heler/o ï Tre malgranda gennana iama monesj
de antaü la cielo7- ; niaise fluadis la rivera. 2 | neniun mi iam konscie trompis et pri la valoroi
Enhavanta malmulte da blanko, intense kolora: ! unu ~oz.

I

•!
mal^a rugo (kannezino); mal~a verdo de i furioza j Helespont/o. Antikva nomo de Dardaneloj. j
maro\ mal~c bina robo. mal <-«igo. Fari ion maJ~a: | Helgoland/o. Germania insulo en la NordaMi!
la eklipso mal~igis la tutan cielair, iam mal~igita j ce la enfluejo de Elbo k Vezero (7°52’E, 54°12’!f
flaw, la fatala sciigo mal~igis la gojan feston.

Helas/o W Helenio au Grekio.
heli/o ® Heliumo. j
heliant/o ^ G. ( Helianthus el asteracoj)!

helebor/oz 1 Antikva nomo de diversaj plantoj, unu- k plur-jaraj herboj kun staraj, malmultabraw
al kiuj oni alribuis la econ kuraci frenezon. 2 G. tigoj, kun simplaj folioj k kun apeksaj, mezgratëj
( .Helleborus el ranunkolacoj) de venenaj plantoj— au grandaj, radiaj kapituloj, unuope havantaj flava
plurjaraj herboj k fal- au daüra-foliaj arbustetoj— j brunan au purpuran diskon k fiavan kronon;!
kun simplaj au mane kunmetaj folioj plejofte long- | Amerika g. de c. 50 sp-oj, pluraj kultivataj|S
petiolaj. k kun floroj karakrerizataj de 5 petalecaj ornamo k la du sekvaj por nutrajo. SiN. sunfki
sepaloj, verdaj au okulfrape koloraj. k de 5-10 petal- tubera ~0. Sp. de ~o ( H . tuberosus) el N Amei
oj tre malgrandaj, tubformaj; 21 sp-oj, el Eüropo k plurjara. kun mangeblaj tuberoj. SiN. terpiii
A/.io, pluraj pororname kultivataj, i.a. la nigra ~o unujara ~o. Sp. de ~o (//. animus ) el ÜsonoJ
( H . niger ), el Alpoj k Apeninoj, kiu floras dumvintre oleo- k protein -ricaj semoj uzataj por nutradoi
per blankaj—eksteraflanke ofte purpuraj—ornamaj bestoj k homo k por produktado de mangoleo.%
floroj, k kies sekigitaj rizomoj k radikoj estas uzataj sunf îoro. i
i.a. kiel paraziticido k insekticido. SIN. kristnaska
rozo. blanka ~o Blanka veratro.

heliantem/o G. ( Helianthemnm el cistacef
de plantoj— unujaraj herboj k daü rafoliaj arbffij

helen/oz. Ano de unu el la hindeüropaj triboj, ; etoj — kun mallonge, daü raj, blankaj au flaw
kiuj fiksigis en la regionoj cirkauantaj okeidente k j malofte rozaj floroj, kies kaliko havas tri grandajil
oriente Egean maron: en tri jarcentoj la ~oj kreis j du rnalgrandajn (eksterajn) sepalojn; c. 110 sp-ojd
ciujn valorojn de la okeiden/a eivilizacio- sa* greko. j Eüropo, N Afriko, U k C Azio k Ameriko, piaf
~a. Riiata al la ~oj: la ~a lingvo. anima, füozofio, j pororname kultivataj.
arto. scienco. ~eco. La karaktero de la ~oj. ~igi.
Transformi, per la partopreno en la ~a eivilizacio: ; sekeas ciujn generantojn je la sama angulo. 2|
la tuta Proksim-Oriento gis Hindujo estis profunde ; Kurbo de sraübkanelo. 3 O Alohava, sraü bfona
~igita. ~ismo 1 La tuto de la ~a eivilizacio: la : aparato, kiu rotaciantc produktas puson au limé
r^ismo certigis la suverenan dignon de la homo \ aero au akvo k servas por movi aviadilon aü sipfls

helic40 1 À Volva kurbo sur cirkla cilindro.Ü

persona, trudante ai fa universo la homan mezuron.
2 Aleksandrianismo. 3 Aparta dirmaniero de la

isto 1 ilingvo Greklingva judo el laa /V

diasporo. 2 Scienculo au klerulo. studanta la ~an
literaturon. antaü^a. Ekzistinîa antaü la 5a je a.K .

k influinta la ~an floradon: la antaü~a eivilizacio
de Kreto; antaü~a alfaheto.

Helen/o z. Virina nomo, i.a. iïb de filino de
Jupitero k Leda, fratino de Kastoro k Polukso

1) heleboro (nigra ~o): a) rizomo; b) folio: c)
pedunklo: c) brakîeo; d) floro: e) petalo. C.

2) helianto (unujara ~o) : a) tigo: b) folio ; c) j hélico. 1) ~o 1. 2-3) ~o 3: kvarala ~o: 1) d|
kapitulo; c) sekcajo de kapifulo. Ru (a-c) k ER (c). j sipo; 2) de aviadilo. ;?
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heliogravur/o /// Fotokémia kavpresa sistemo
(en kiu la kavoj ricevas la inkon). — fotogravuro.

Hetiopoi/o j[ Nomo donita de la helenoj al
diversaj urboj, i.a. Balbek en Libano k On en Egiptio.

helioskop/o % Teleskopo, arangita spéciale por
observi Sunon.

heliostat/o Instrumente, kiu ebligas projekeii
la radiojn de Suno al fiksita direkto malgrau la
movigo de Tero.

heiioterapi/o = sunterapio.
heliotrop2o 1 4? G. (Heiiotropium el boragacoj)

de plantoj— unu- k plur-jaraj herboj k arbustetoj—
kun blankaj, hele bluaj au viole rozaj, kelkfoje odoraj
floroj unuopaj au en skorpioida cumo; kosmopolita
g. de c. 250 sp-oj, kelkaj kultivataj por omamo k unu
(arbeca ~o, H . arborescens, el Peruo, duonlign-
eca) por parfumindustrio. 2 © Formo de kalcedono,
verda kun sangorugaj makuloj. isr gemo.

heliotropism/o = suntropismo.
helium/oz ® 1 Elemento, He, alomnumero 2,

atommaso 4,00. 2 Nobla, tre maidensa gaso, kiu
trovigas en la aero, a ü miksita kun aliaj gasoj
naturaj el naftolontoj, aü ekstraktebla el la emanajo
de kelkaj raraj mineraioj.

helm/o\ Ï5 Kasko mezepoka. ^eto 9 Figure
en formo de malgranda ~o.

Helmi. Finna virina nomo.
helmint/o '6 Kn de vermoj, kies plimulto

parazitas en verlebruloj ( inkl. homon): trematodoj,
cestodoj, nematodoj. plat^oj. Filumo ( Platyhel-
minthes ) de sencelomaj vermoj, ampleksanta la
klasojn de turbelarioj, trematodoj k cestodoj. ~OZO.
Kn de la malsanoj kaü zataj de ~oj. «vologio.
Stuclo de la ~oj k de la perturboj, kiujn ili kaüzas.

helode/o (ark .) = elodeo.
Heloiz/o. Mezepoka intelektulino, edzino de

Abelardo.
heiot/o 1Unu el la statsklavoj en la antikva

Sparto: la ebria (ebriigita por averta ekzemplo
al la Spartaj junuloj).

help/i (tr) 1 ( iun , ai iu ) Faciligi ies taskon ,

laboron ks, partoprenante en gi: ciu ~as sian
proksimulon x ; eu mi povas ~i al vi?; H iom ~is ce
la manovro de fa veloj\ min en la traduko de tiu
ci peco ; li tre multe ~is al la vastigo de tin lingvo7 ;
mi ~os vin pri tiu malfacila problemo\ min vent
hejmen7 : venu , ~u al mi min levi / z; lego estas
bona, se advokato gin ~asz; li priiaboris sian lingv-
on, rsjate de neniu; mi estis ~ata de mia kamarado.
c3r apogi , asisti, fortikigi , subteni. — ~peti. 2 (iun)
Havigi al iu rimedon kontraü dangero, mizero ks:
min doloras la nepovado ~/ vin sur via malfacila
vojoz; malrican virinon! vi deziras, ke mi per io sin

gustigebla ~o (kies aloj estas gustigeblaj al dezirata
paso en ripozstato); variigebla ~o (kies aloj estas
gustigeblaj ec dum rotacio); deksiruma, livuma
pusa ~o (produktanta kunpremon en sia safto); tira
~o (produktanta strecon en sia safto). ~a 1 Laü
formo de ~o I . 2 Movata per ~o(j): sipo. nsr
rada. ~ero O Unu rondiro de sraübkanelo, do
tiu parto de la ~o, kiu trovigas inter du sinsekvaj
sekeipunktoj de la sra ü bforma kurbo kun certa
generanto de la cilindra surfaco (tumo je 360°). ns*

paso. ~oidO A Surfaco generita de rekto, kiu mov-
i|as tiel, ke ciu punkto trairas ~on kun donita akso.
alfa-~0 (a-/vo) $ ® Sekundara strukturo de
proteino, konsistanta el ~a polipeptida Ceno, stabil-
igita de hidrogenaj ligoj.
• helik20 1 8 Molusko { Helix k.a. g-oj) el la klaso
de gastropodoj, pulmohava, kun diverskolora,
spirala konko, k vivanta sur teraj vegetajoj. irs*

limako, bukceno. 2 = kokleo. 3 S Volvita A (<a> ).
)va. Rilata al ~oj. ~ajO Y Molaj partoj de ~o
preparitaj kiel mangajo. ~forma. Simila al la
formo de la ~a konko: ~fomia stuparo.

Helikon/o. Monto en Beotio, kun valo, kie estis
kultataj la Muzoj (22°55’ E, 38° 18’N).

helikoni/o G. (Heliconia el muzacoj) de
plurjaraj, gis 3m altaj herboj, aspektantaj kiel nanaj
bananujoj; 100-200 tropikaj sp-oj el Ameriko k
SU-Pacifikaj insuloj, pluraj kultivataj por ornamaj
spatoj, okulfrape koloraj, rugaj i.a. ce // . bihai cl
tropika Ameriko.

v helikopteî o Flugmasino, ekipita per granda
vertikalaksa hélico (rotoro) k kapabla sin levi k
mallevi vertikale en la aero, esc aütogiro.

helikriz/o <4* G. { Helichrysum el asteracoj) de
plantoj—plurjaraj herboj, arbustetoj k tufarbustoj—kun daüremaj, ofte lanecaj folioj k kun apeksaj
kapituloj unu- au plur-opaj, konsistantaj el brakteoj.
Ofte koloraj k petalecaj, k el floroj ciuj tubformaj; c.
600 sp-oj el la sufice varmaj partoj de la Mainova
Mondo, pluraj poromame kultivataj. SIN. eternofloro.

heliks/o V { helix ) Refaldo, kiu cirka ü as la
suprajon de la ekstera orelo, de la konko antaue gis
la supro de la lobelo malantaue.

heliocentr/a ^ Mezurata rilate al la centro de
Suno.

Heliodor/o j[ Nomo de pluraj helenoj, i.a. de
;ijnilitestro, kiu prirabis la Jerusaleman templon.

heliograf/o 1*6 Optika telegrafa aparato. 2
Instrumento por indiki la daüron de sunbrilo, tagon
post tago. ~io. Telekomunikada sistemo, bazita sur
latranssendo de lumsignaloj per speguloj.

—c

heliko 1 . a) konko; b) kapo ; c) tentakloj, la
supra] finigantaj per okuloj; c) buso; d) pulma
orifico; e) piedo; f) kontrahigaj ondoj de la piedo . helikoptero. a) rotoro
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~u7?, ~u k sax'u min!x ; Dio min ~u! z: (abs) oni ] Fundamento ne ma/~as al la lingvo perfektigadiz;
konsiias k konsolas, sed ne volas7 : ~u. cielo!7: ! la nokto mal~as nin vidi7 : jugo komencita pacigon
se Dio ne volas, sanktulo ne ~us7. ns* beni, defendi , | ne mal~asz: tiuj makuletoj ne mal~as, ke la libre
protekti. 3 (al io, kontraü io) Esti utila, efika por au ! estu (aü: estas ) interesa; Hi komencis konstrui la
kontraü io: gi ~os kiel hirud’ al mortintoz; cio ~is j domon de Dio k ili ne estis mal~atajx\ si povis ne
kiel la pasintjara nego7 : aI tiuj bonkoraj penoj nmlte j mainate uzi la mizeran logejon. nsr bari, kontraüi,
~is la felica situacio, en kiu H trovigis7: al fis' j haltigi , malpermesi. RIM. Atentu, ke malhelpi,
kuirita jam akvo ne ~osz : kontraü lupo ne ~as I ke [...] ne -u signifas «mal~i la ne-adon». Lafrazo
kalkuloz; ciuj miaj admonoj nenion ~isz: mensogaj I «kiu vin mal~is, ke vi ne obeu la veron? N» estas
vortoj neniom ~as7\ kion ~as nun tro malfruaj j la ü kuntekste maigusta pro la misa uzo de ne.
plendoj?7: gi fans ankoraü kelke da frapoj per la i mal^O. Malfaciligajo, baro: meti al in mal^ojn sur
flugiloj, sed nenio ~isz. ir*» efiki, servi. sin, al j la vojon7 ; jiancon de l’sorto difinitan forpelos nenia
si. Trovi rimedon por eliri per propraj fortoj el j mal~o7: la lingva diverseco estas granda mal̂ otA
embarasa situacio: en fremda land' H (viro) ankaü al j la interkompreno de la popoloj; malgraü mal~o
si ~asz ; mi esperas, ke mi mem min ~osz\ mi eerie j atako k barn7: mi devis bataladi kontraü diversaj
~os al mi ankaü sen mono7: hone vi ~is al vi!7: kiu ; mal~oj7. — bastono, dorno, traho, tubero. Spaca
al si r^as, al tin Dio ~as7: kiamaniere la sinjorino j mal^O (K) Mal~o al reakcio, kaüzata de la ceesto
~av al si en la mondo? z: ne scii ~/ al si: karnbio, | de najbara atomgrupo, kiu jam okupas spacon
per kiu ec hankrotulo en ekstrema okazo al si ~as7. | bezonatan por la reakeianto. SIN. spaca gen(ad)o.
B-W elturnigi, sin savi. /vo 1 Ago de iu, kiu ~as: ~o | mal^a. Tia, ke gi mal~as: en nia agema tempo h
de iu al iu pri io: ne rifuzu al mi vian krii j poezio estas preskaü mal^a7: mal~a tempomanko.
r̂ on7: eu vi volas mortigi min? He, ~on. ~on! z: ! serwa 1 (iu) Tia, ke cia ~o mankas: sen~ajksen-
savigi kun la de pasanto: li subite pereos sen ia j sagaj bestojz; sen~a infaneto, mizerulino: sen~e
~ox. 2 lo, kio ~as: kiu konsiias k rezonas, tin ~on j start . 2 (io) Tia, ke nenia ~o povus gin plibonigi:W
ne donas7: Li (Dio) estas nia ^o kaj nia sildox: \ simpla sen~a neccseco k ne el ia lingva legeco1.
sercado de ~Q ce institucioz; per de vortaro mi ' S6rweco. State de iu, io sen~a. evolu^O. Divers-
komprenis iom vian leteronz; li tenis sin forte, k la ! flanka (finança, teknika k.a.) ~o por evoluigi mal-
maljuna kverko tute apud lia flanko prezentis por li | ricajn landojn. mon~i. ~i per alprunto au donaco
~onz. ~a. Tia, ke gi ~as: subvencio: internacia ! de mono.
~a lingvoB; ~<7 trupo. ^anto 1 lu, kiu konstante j Helsink/o. Havenurbo k cefurbo de Finnlando
~as : li estis ~anto de insfruisto , ~anto de ! (24°58’ E, 60°10’ N).
sakristianoz; la apotekisto estas ~anto de I' kurac- ! helvel/o 4 G. (Helvetia el ~acoj) de fungoj
isto7: laborataria ~anto: se la Eternulo ne estas I kun askujoj maldike karnaj, kun loba, preskaü sel-
mia ~antox: Dio venigis (la bestojn) al la homo, sed j forma capelo, sur kies suprajo forrnigas la sporoj, k
por la homo ne trovigis ~auto simi/a al lix. 2 Iu, kiu j kun pli-malpli kava stipo; c. 25 sp-oj, grundologaj,
okaze ~as: multaj kompatantoj. sed neniu ~anto7. N-hemisferaj, kelkaj mangeblaj post sufica kuirado
~e de. Kun de: vivon la dronanto savis de aü sekigado. o®* giromitro.
tabuloK. ^ebla. Tia, ke oni povas gin ~i: ~cbla helvet/o1Ano de kelta gento, kiu logis enE -
situacio: tiaj malfelicoj ne estas ~eblaj : nek ~eble, Gaülio, proks. koincidanta kun nuna Svislando.
nek konsileble7 (senrimeda situacio. nsr senclirejo ). Rilata al ~oj: la ~aj triboj. (H)~io, ^ujo 1 Log-~ema. Volonté disponiganta sian ~on : ~cma | loko de la ~oj. 2 W Svislando. (H) -̂ia. Rilata al
bonkorulo. ^ilo. Rimedo por ~i: start^ ilo ( Vd | ~io au Svislando: la ^ia Konfederacio.
starti ). ~istO. Tiu. kiu profesie ~as. aw adjunkto , \ hem/o (K) Ruga, ferhava, neproteina parto de
asistanto, komizo. ek^i. Doni mallongan, rapidan , hemoglobino, muskolglobino k citokromo,
~on. inter^i. Interveni kun ~o: intérêt en la \ C34 H?204N 4Fe. Kt? hemoo, porfirino.
atingo de kompromiso. kun ~i. Doni ~on en j hemant/o 4* G. ( Haemanthus el amaralidacoj)
kornuna afero: kun~i kun iu ce io , per io: kun~anto j de plurjaraj herboj kun rugaj au blankaj floroj en
en la kompilo de vortarslipoj. c&’ kunlabori . | oftc grandaj. okulfrapaj, kap- a ü umbel-formaj :

mal^i 1 ( iu au io iun) Malfaciligi, rnalrapidigi ies
taskon, laboron ks per diversaj kontrauaj agoj: oni
tieI malais a! mi, ke mi malbonigis mian tutan j
laboron7: forigu vian fraton. car li nutl^as al ni7: !
maloti tiujn homojn en ilia laborado, ke la urho ne \
estu rekonstruatax : paretic’ al paretwo ne mal~as j
intenccz; kion gi min madias, se li estos butikisto j i
simile al mi?7: kion do tio mal~as?z; la policuno \
diris al li , ke li mal~as la pasantojn0: en dimanco j
sia meditado estis malpii mal~ata7 : si povis ec j â MA, f
trankvile ekdormi, mal~ata nur de unit songo7. nir | vÉÈjÆÊSËÊk -,
embarasi. geni , tedi. 2 ( iu au io ion) Fari, efiki. ke io J 1) helveio. Du sp-oj de ~o. a) piedo; b) ôapefe
ne okazu. ke ago ne efektivigu: vi ne mal~u , ke si j KM . 2) hemerokalido ( Hemerocallis lilioasphodfr
resanktigu la patran domon!7: la ne/usebleco de la j lus): a) folioj; b) infloresko; c) floro. Ba.

'li
mi b^1 M gi.

2a
'4% :4i%

f aJ
i ®t
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hemikrani/oz = migreno.
hemimorfit/o 0 Mineralo el ortoromba zinka

siiiciato, Zn4(Si207)(0H)9, 2H20, fonto de zinko.
hemion/o b Sp. de sovaga ekvo ( Equus hemio-

nus), vivanta en C k U Azio; Azia sovaga azeno;
subsp-oj: kulano, onagro. o5§* kiango.

infloreskoj; 21 sp-oj el S Afriko, kelkaj pororname
kultivataj. SIN. sangofloro.

hemat/o (en kunmetajoj) 1|^ Sango:
diagnozo, ~odinamiko ; ~omo (ekstervaskula
sangoamaso); ~ologio, ~opoezo, ~oterapio. ~urio
(eligo de sango en la urino); ~ogenea (generita de
la sango aü de la sanga cirkulado) dissemado de
mikroboj. 2 Sangokolekto. RIM. La vortkomenco
hemat trovigas en neanalizeblaj vortoj: hematemczo,
hematito, hematoksilo, hematop(od )o, hematozo. csf
hemoo. 'vino ® Derivajo, C34H3204 N4Fe0H, de
oksihemoglobino, ricevita per ago de acidoj.

hematemez/o Y Vomado de sango el in ajn
origino (stomako, ezofago, englutita sango kc).

hemati/o = eritrocito, ruga globulo.
hematit/o 0 Mineralo el ortoromba feroksido,

Fe203, de stalgriza gis nigra au ruga, ofte brila, sub
formo de tre belaj kristaloj aü de fajngrajnaj masoj;
grava fererco. SIN. ruga fererco. mr limonito ,
goetito, magnetito.

hematoksil/o ^ G. { Haematoxylum el fabacoj)
de 3 sp-oj de daürafoliaj arboj el tropika Ameriko k
Namibio, el kiuj kampeco ( H . campechianum ).
Mno ® Tinktura substanco, Cl6Hl406, ekstraktata
el la ligno de ~o.

hematop(od)/o b G. ( Haematopus ) de birdoj el
la ordo de karadriformai, > a- H - ostralegus (mar-
pigo), blanka k nigra kun rugaj beko k kruroj,
vivanta ce la NU marbordoj de Eüropo.

hematoz/o $ Transformigo de la sango en la
spirorganoj (pulmoj, brankoj, haüto ktp), nome
malricigo en karbondioksido k ricigo en oksigeno.-4globulo, eritrocito, hémoglobine.

hematozo/oj = plasmodio.
hemerokal/o = hemerokalido.

hemiono. PB.

hemiplegio Vd piegw.
hemipter/oj b Ordo (Hemiptera) de kvarflugilaj,

duonmetamorfozaj insektoj kun plurartika suc-
rostro; gi ampleksas 5 subordojn i.a. la sternorink-
ojn, cikadomorfojn, fulgoromorfojn k heteropterojn:
cimo, afido, cikado estas ~oj.

hemisfero Vd sfero.
hemistik/o éf > Ciu el la du partoj de verso

dividita per cezuro: la unua ~o de la heksametro
estas ordinale pli mallonga ol la dua.

hemo/o $ ® Eritrocito (en kunmetajoj) :
r^globino, ~lizo, ~li.zino. — hemato. RIM. La vort-
komenco hemo trovigas en neanalizeblaj vortoj:
hemofilio, hemoragio, hemostazo, hemoroidoj.

hemofili/o Y ÿ Hereda malsano, karakterizata
de granda prokrasto de la sanga koaguligo, tiel ke ec
eta vundo povas kauz.i gravegan h'emoragion: ~on
kaiizas manko de koagulig -faktoro VIII (^o A ) aü
koagulig - faktoro IX ( ~o B )\ ~o estas generale
trailsdonata de la patrim k trafas preskaü ciam nur
la virojir, ^ulo.

hemoglobino Vd globo.
hemolizo, hemolizino Vd lizo.
hemoptiz/o Y Sangosputo pro hemoragio en la

hemerokalid/o # G. [ Hemerocallis el ~acoj)
de plurjaraj herboj kun multaj liniformaj, elbazaj !
folioj k kun grandaj funelformaj floroj maldaü raj, | spiraparato.
en maldensa helicoida cumo; c. 15 sp-oj el C j hemoragi/o Y Pli-malpli abunda sangelfluo pro
Eüropo k precipe Azio, pluraj kultivataj por ornamo I vundo aü rompigo de sanga vaskulo.
kdupor floroj mangataj frititaj. SJN. taglilio. ! hemoroid/oj Y Varikoj de la anusaj k rektumaj

hemi/ Pref., elvokanta la ideon de gusta duono ] vejnoj: ~oj ofte ellasas sangon. ^a. Rilata al ~oj:
kuzata: 1 Y kun nomoj de afekcioj, por montri, ke i ~<r/ elfluo. ^ulo. Homo, suferanta je ~oj.
ili koncernas nur unu duonon (dekstra aü maldekstra)
de la korpo, aü iafoje de la konsiderata anatomia | spontanea, kiam temas pri sufice ctaj vaskuloj, sed
parto: ^anestezo. ~konvulsio, ~koreo: 2 kun alia j j plej ofte gi necesigas ~ajn manovrojn. ^a. Rilata
nomoj, por signifi, ke oni konsideras nur la duonon: | al ~o, estiganta ~on : antipirino estas
^sfero, ~sistolo. RIM. La vortkomenco hemi | medikamento\ ~apincilo, forcepso.
trovigas en iuj neanalizeblaj nomoj: hemiceluiozo, j
hemipteroj k.a.. es5 senti/ . '

hemianopsi/o Y Malfortigo aü perdo de la vido ,

en vidkampa duono de ciu okulo: laiï la kombino de
lù duonoj trafitaj , oni distingas ~on binazan ,
bitempian , ~ojn samflankajn, dekstran k mal-
dekstran.

hemostaz/o Y Haltigo de hemoragio: estas

hen/i (ntr) Bleki, pp cevalo: el herbcjoj kuras
cevaloj riante0. ~0. Cevalbleko.

hena/o. Ruga tinkturo por haroj, eltirita el la
folioj de lavsonio. ~arbusto. Lavsonio.

Henan/o. Provinco en la E parto de Cinio.
hendiad(in)/o cf Retorika figuro, ce kiu oni

esprimas rilaton de subordigo per du kunordigitaj
!hemiceiuioz/o ® Polimero de glukozo, vortoj; ekz. «en pokaloj k oro ili trinkis la saüm-

>(C6H,0O5)n, en la vegetaja celmuro, malpli longcena j antan vinon».
;ol.celulozo k en akvo solvebla. nsr celulozo. | Henegovi/o. Regiono, dividita inter Belgio
y hemihord/o b Mallonga dorsa hordo liiniganta je | (provinco de S Belgio, 3 ü 57’ E, 50°27’ N) k Francio.
ÿaantaübusa regiono. ~uloj. Filumo (Hemichor- | henikoz/ ® Pref., montranta 2 l -karbonan cenon
data) de senvertebruloj kun ~o, k kiu ampleksas la ! en la nomoj de hidrokarbonoj: ~ano (C2,H44 ), ~eno
enteropneüstojn k pterobrankojn. (C%,H47), ~ino (C2,H40), ~ilo. Vd alkt.
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Henj/o. Karesformo de Henrieto k de Heleno.
Henr/o Usona fizikisto (./. Henry, 1797-1878 ). Zeûso (Junono ce la Romanoj).

Her/o éh } Pastrino de Afrodito, mita protagoniste

Hera O Helena diino de la geedzeco, edzinod:

( h)~0 Unuo de induktanco en la internacia
sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: H; difino: 1 j de tragika amhistorio, temo de pluraj artverkoj. 4
H = 1 Wb/A ( magneta flukso de unu vebero, k Leandro.
produktata de kurento de unu ampero).

Henriet/o. Virina nomo (karesformo: Henjo).
Henrik/oz. Vira nomo.

Herakl/O o Helena duondio, simbolo de It
bonfara fortego (ce la Romanoj: Herkulo): la dekh
laboroj de ~o. ^idoj. Helenaj estroj, kiuj prétendis
sin idoj tie ~o.

herakle/o 4* G. (Heracleuin el apiacoj) de du-1
plur-jaraj, grandaj, venenaj herboj kun blankaj»

hepat/o V Y ( hepar ) Grava organo de la flave blankaj floroj en tre grandaj, kunmetaj, flor-
vertebruloj, situanla ce la homo sub la diafragmo, abundaj umbeloj; c. 65 sp-oj el la N hemisferol;
precipe dekstre ; rigardebla kiel la kemia laboratorio tropikaj montaroj, pluraj pororname kultivataj. !
de la organisme, la ~o plenumas multajn funkeiojn: Heraklit/o. Unu el la grandaj Ioniaj filozofoji
ekskrementado de galo, stokado de glikogeno, patro de la dialektiko (5 jc. a.K.). j
iipido, fero, transformado de glikogeno al glukozo, heraldik/oz. Scienco pri la blazonoj. koloriii
neutral igo de toksajoj, ureopoezo, detruo de mal- metala, pelto, sildo, kresto. ~istO. Fakulo pri ~o. i
novaj hematioj ktp: la antikvuloj rigardis la ~on herb/o 4* 1 Planto, generale semplanto, kis!
kiel la sidejon de la pasioj: oleo el ~o de morno. —4 ne formas lignecajn, vintrorezistajn sosojn (malsanjtj
~muskoj. ~herbo, hepatiko. ~a. Rilata al ~o: ~aj ol ekz. arboj k arbustoj), sed kiu estas pli-mal^'

duktoj ; r^a arterio ; ~a kaliko; malsano\ mola k sukplena, k kies aeraj partoj ciujare renwj
kolbaso. ~ajo y Resta ~o, preparita kiel mangajo: igas: tritiko , terpomo. absinto , bazilio , kalenâÛ~ajo de bovido: gras~afo (~o de ansero au anaso, plantago, gresoj estas ~oj; unujaraj, plurjaraj
tre grasigita); pasteco de gras~afo. oar renajo. ~itO
Y Kn de la inflamaj ~aj afekeioj. ~ulo. Persono j ciuvintre generale forvelkas ; malbona ~ofrostâj
malsana je la ~o. anser~(aj)o Y Ansera gras~ajo: ' ne limas7: medicina ( kurac~o); vi mangaMl
pasteco de an.ser^o kun trufoj. ^OpankreatO 8 j ~ojn de kampox\ macojn kun rnaldolcaj ~oj [
Organo de iuj senvertebruloj, kiu rolas kiel k ~o k j laktuko, kreno) Hi mangux. esc greno , greso, km\
pankreato. j 2 Kn de la poacoj (gramineoj), ekz. gazonplantoj:nj

hepatik/o 4“ 1 G. { Hepatica el ranunkolacoj), tie salti.s kiel bovidino sur ~ox: meze de verda*j\
parenca al anemono, dc plurjaraj herboj kun elbazaj, kreskis lekanto7 ; la de la kampox ; vojon batity
generale trilobaj folioj k kun pedunkloj portantaj ne kovras7\ bone kreskas la ~o, sed cevaloja^sepalecajn brakteojn po tri k bluajn. rozajn au blank - mortisz; mi sekigas kiel ~ox. SIN. greso. t®5 fopj
ajn florojn po unu: 7 sp-oj el la N hemisfero, 3 por- kano. —* ~ohedo, ~okampo. 3 (fm) Marihuano?!
orname kultivataj. SIN. hepatherbo. 2 Hepatmusko. i ~isto (détala sakristo), ~ulo ( konsumantô|
SIN. ~opsido. B® muskoj. ~Opsidoj. Klaso (Hepati - ! Kristofora ~o. Sp. de akteo (Actaea spicata).«l|

i Rilata al ~o. ^aco. Trud~o. ~aro, /^okoviu

heparin/o ® 9* Antikoagula substanco, sulfata
glukozamina polisakarido, produktata i.a. en hepato,
pulmoj k intestoj.

ekstertropikaj klimatoj la aeraj partoj deen

copsida ) de briofitoj; c. 6 500 sp-oj el c. 340 g-oj.
! Loko, kovrita de ~o: en ti'u paca kampejoif
j pasadis sur lanuga ~okovroz. ~eca. Havantaii
j au kelkajn el la ecoj de ~o. ^ejo 1 Loko, If

hepatiko 2 ( nobla j kreskas sovagaj au kultivataj pastaj ~oj: laMfi
~o, Hepatica nobilis) : j apudakvuj velkosx ; printempa eksonis suptri
a) rizomo k radikoj ; j kampoj k ~ejojz; Karonjo, kiu kuradis kun vi surit
b) folio; c) pedunklo; | florplena ~ejo de via patro7. — ^ejregino.2;
c) involukro; d) floro; j gazon(ej)o. ^ero, eto. Unu tigo de ~o: dronàt^• e) frukto. C. j ec ~eion kaptas avide7, ^icido yd Cia substat^| kiu mortigas lrud ~ojn. ^orica. Kovrital

j abunda ~o. /^ovora. Nutranta sin ordinarej»
! ~oj. arom^o Y ~o. uzata por aromigi likvot^hept/ (K) Pref., montrants sepkarbonan cenon en la j bombonojn, mangajojn ks. spic~o. CitrOIW'

nomoj tie: 1 hidrokarbonoj: ~ano (Vd poste), ~eno | Sp. de cimbopogono (Cymbopogon citratus)M
(C7HJ4 ). ~ino (C7H ,,)» ~do (C7HI5-) ktp (vidu alk! )\ ' pli ol 2 m alta, citronodora, hejma en S Hindiei
2 monosakaridoj k derivajoj: ~ozo (C7H|407 au | Srilanko, kultivata en tropikaj regionoj poresei»
(C7Hl405.6 ce deoksi~ozoj ). ~itolo (C7 H|407). | rica je citralo; tre uzata en la taja kuirarto. ®

^ano. C7H|6, brulema likvo, ingrediencode benzino. citronelo , meliso. drog^o (ark . ) = kurac4
hepta/ (K) Pref.. montrants, ke substanco estas j hepat^o. Hepatiko / . hund^o. Eliif;

karakterizata de, au konsistas el, sep atomoj, funkei- j kanari~o. Kanaria falarido. kat'vO. Nomof
pluraj sp-oj de florplantoj, kies odoro allogas b|
ojn, precipe valeriano k katario. kurac^O
kuracplanto. mar^oj. Plantoj ~osimilaj, kreska^’

j en maro. n®* a l g o , fit k o , pozidonio, zostiiL

oj. molekuloj ks : ^ peptido. c®" mono! , heksai ,
oktal. oligol , poiil.

heptagon /o 1 = régula sepangulo. 2 =
sepangulo.

!
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mon(ero)~0. Tlaspo. parwo. Greno. pulmo^o. ~antoj malsparasz ; jen mia clomano estas - mia
Pulmonario. sap~0 Vd sapo. SOd~o. Kn de ~antox ; universala ~anto (6^ tiu, al kiu estas
kelkaj salejaj plantoj (precipe salikornio k suedo), j testamentita la tuto de la ~a]o); (f) la ~antoj de la
kies cindro, rica je sodo, iam estis uzata en la Regno1* ; suIdo estas unua ~antoz. CO 1 Kapablo
fabrikado de vitro k sapo. skrofol^o. Skrofulario. igi ~anto. 2 ÿ Ricevo ( pp idoj) de la karakteroj de
SOj'vO Vd sojo. spic~0 Y ~o, uzata por spici la generintoj, preskaü ekskluzive pere de genoj:
mangajojn, aroma (ekz. senoprazo, drakunkolo, Mendelo fonnulis la legon de ~eco ; gena aii
pimpinelo, petroselo, timiano, bazilio, origano, | Mendela ~eco ; la portuntoj de la ~eco estas la
majorano, satureo) aü ne (ekz. eruko). ir^r arom~o. kromosomoj k iliaj genoj; akirita, celplasma ~ec.o.
temig~0. Ptarmiko. trud~o. ~o, nature kreskanta 3 f (ark.) Ricevo (pp feto) de patologiaj mikroboj
en kultivata tero aü sur flegataj areoj (vojoj, placoj j devenantaj jen de la patro (en la spermo), jen de la
ks) k damaga al la kultivplantoj aii al tiu j areoj. SIN. patrino (kun ovolo aii tra la sango). SIN. ~okontago:
~aco. vat~0 4? Nomo de diversaj sp-oj de ~oj el
la fam. asklepiadacoj, kies semoj portas longajn Transdoni ~e: por ~igi al miaj arnantoj esencan
silkecajn egretojn , ekz. Asclepias syriaca. bononx ; ( f ) mi r^ igis al mi viajn ordonojnx
veruk'vO. Kelidonio. vezik^O. Utrikulario. j (rigardis kiel ~ajon). 2 (iun pri io) Fari, ke iu ~u :

bonulo frigos la nepojnx. ~igo 1 Ago ~igi ion. 2

osifiliso. KS* ( akus )kontago. ~igi 1 (ion al iu)r^ /

VlindO~0. Vundosaniga antilido.
herbari/Oz 4^ Kolektajo de sekigitaj plantoj por Ago ~igi iun. kurwi. ^i divide kun iu, au iuj.

serwigi. Senigi iun je la atendita ~ajo: sen~igi
maldankan filon; Karolo estas jam sen~igita! z.

herez/o 1 Doklrino aü opinio, kontraüa al iu

studado aü lemado.
Herbert/o. Vira nomo.
Herc/o. Germana fizikisto ( H . Hertz , 1857 —

1894). (h)/vO Unuo de frekvenco en la intemacia religia dogmo k tial kondamnita de iu eklezio: necese
sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: Hz; difino: I \ estas, ke ankaü ~oj estu inter v/ N; la ~o de HusB.
Hz = 1/s (unu ciklo en unu sekundo): 1 kilo~o = j —4 Inkvizicio. 2 (f) Opinio, tute kontraüa al la

j komune akceptataj ideoj: do, kion vi diras, estas
Hercegovtn/o. Balkania regiono, nun formanta en medicino ; li instruis al ni kelkajn literaturajn

kun Bosnio la regnon Bosnio-Hercegovino (Mostaro, ~ojrt. paradokso. ~a. Rilata al ~o: aserto,
opinio. ~ero. Eco de doktrino kontraü a al la
dogmo aü al la generate opinio. Ad (ntr) Aserti ~an
opinion; ~e agadi. /^ulo. Homo, kiu kredas a ü
predikas ~on: en la mezepoko oui brulmortigis la
r̂ iilojn ; ~ulo estas tiu, kiu pensas per si mem, diris
iu teologo; Lanti nontis sin ~ulo. cef^ulo. Homo,

kiu iniciatis ~on.
Herkul/o 1 O Latina nomo de Heraklo : la

1000 ~oj; 1 mégalo - / 000 000 ~oj.

18°E, 43°N).
hercini/a ® Rilata al geoiogia terfaJto iranta de

Hispanio gis norde de la Nigra Maro. H~a arbaro
ï Granda arbaro, kiu kovris en antikva epoko sudan
Germanion k grandan parton de C Eüropo; la Nigra
Arbaro estas unu el ties restajoj.
v herd/o.Grego el cervoj k similaj remaculoj.
f hered/i (tr) 1 ( fo Laülege ricevi proprajon post
mortinto: li ~is grandan ricajon7 ; ~i de amerika Kolonoj de ~o (Gibraltara markolo); kontrau tuta
onkloB ; lafdode tiu sklavino ne ~os kun miafilox ; j kohorto ce estas malforta7 ; (f) Fortegulo. 2 \
domo k havo estas ~ataj post gepatrojx. 2 (t) Gui Boreala konstelacio ( Hercules), 1 Rilata al ~o.
post siaj parencoj au antaüuloj, aü same kiel ili : 2 Rilata al fortegulo: ~a luboro.
fèlicon oni ne ~as nek cédas 7- ; honoron ~as
sa§ulojx ; la humiluloj la tcronx ; ~ita mow ,
kutimo 3 $ Ricevi de la gepatroj difinitajn ecojn
preskaü ekskluzive pere de genoj: ~/ bluajn okul-
jojn. es* kromosomo. 4 f (ark.) Ricevi patologiajn kapo k elstara peniso, ofta ce la helenoj.

hermafrodit2o 1 & Individuo produktanta ambaü

Herkulan/oz X Urbo en la antikva Italio, detruita
de erupcio de Vezuvio (14°21’ E, 40°48’ N).

Herkules/oz = Herkulo.
Herm/O 1 = Hermeso. 2 X Cipo, kun barba

mikrobojn de la patrino: tuherkulozon, sifilison.
Aa 1 Akirita per ~o: ~a donacoz; ~a domo ; ~a j specojn de gametoj, viraj k inaj: ne ckzistas vera
filigio7; tradicio en nia gento7 ; ~a malsano. 2 j en la homa specio. SIN. androgino 2. 2 (evi) =
Rilata al ^ajo: ~aj impostoj; rajto, proceduro. \ ~flora (pp individuo). (H)^O O Filo de Hermeso k
Wfîkontagi.3 Tia, ke oni povas gin ~i: bienoz, ! Afrodito, samtempe vira k virina. ~a. Prezentanta la
jiavoz; konateco ne estas ~a7. ~e. Per, por, kiel j econ de ~o: ~a floro, specio; multaj ~aj animaloj,

fyajo: ~e aparteni al iuz ; transdoni ion ~e al iuz; | ekz. helikoj, ne kapablas je memreproduktigo k devas
fa ne devas ~e nutri por senf ïnaj generacioj inter- ! kopuli. SIN. ambaüseksa. ~eco § Normala k funkei-
phtan diseconz. 1 Ago, per kiu oni farigas j régula enesto de ambaü seksoj en la sama individuo:
jrvanto: neftdu ~on, fidu posedonz; por ~oz ; per | la ~eco estas régula ce multaj grupoj de parazitoj,
fyo1, 2 ~ajo: kun sia tutaposedo k ~oz; rica ~oB ; i.a. plathelmintoj. ~flora (pp planto) Havanta ciujn
idgento, kiun li elektis al si kiel ~onx; (f) malpaco florojn ~ajn. fcà* ambaüseksa , monoika, dioika ,
frokredofarigas ~oz. ~ajo.Tio kion oni ~as: nia poligamia. pseüdo~eco f Misformo de la generaj
Pàjo transiris al fremdulojx ; li prenis gin kiel ~aj- organoj, karakterizata de la ceesto en unu individuo
Mb, (0 ~ajo el glow, virto; tiu lego estas mtr ~afo de kelkaj el la karakteroj de ambaü seksoj.

•delà antaüa registaro; gi estis ~ajo el la tempo de ! Herman/oz. Vira nomo, i.a. de la estro germana,
tü praavino7. es* legacio, lestamento, postlasajo, j kiu batalis kontraü la Romiaj legioj en la komenco
restajo. A*antO. Tiu , kiu ~as: avarulo avaras, | de la la je.

r^>0
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hermeneütik/o O 1 Scienco pri interpretado de
la tekstoj k simboloj ( religiaj k filozofiaj) k, pli
generale, de la fenomenoj, konsiderataj kiel signoj.

semiologio 2. 2 Teorio pri interpretado kiel
konsidero de kondicoj k normoj de kompreno k gia
lingva esprimado.

Hermes/o O Helena dio, protektanta la vojag-
antojn , negocistojn k stelistojn. Merkuro ,
Trismegisto.^busto = hermo.

hermet/az = hermelika.
hermetik/a 1 Perfekte fermita, tiel ke la aero,

akvo ks ne povas enpenetri : ferma]o; (f)
fermita pordoz. 2 Tre malfacile penetrebla por la
intelekto: poezio. ~eco.Eco de io ~-a.

hermini/o b G. (Hcrminia) de noktpapilioj kun
tre longaj palpiloj k grizaj au brunaj koloroj.

Hermion/o. Virina nomo, i.a. de la filino de
Meienao k Heleno.

Hermit/o. Franca matematikisto (C. Hcrmitc.
1822 — 1901). (h )~a À ( pp matrico) Egala al la
transponajo de .sia konjugajo. SIN. ^e simetria. tsr
( h )~a konjugajo.

Hermon/o A Parto de la Antilebanono (36 ° E,
33°20’ N ): la roso, kiu falas de ~o sur la montojn
de Cionoz.

herni/o Y Maso, formita de tuto au parto de
organo (plejofte la inteslo) k elsoviginta ira natura
au okaza aperturo el la kavajo, kie gi normale enest-
as: umbiiika, ingve.net ~o\ entordita au strangolita

(en kiu la intesto estas strece premita inter la
randoj de la aperturo); de la intervertebra disko.

R data al ~o: strangolo: bandago.
herniari/o G. { Hermaria el kariofilacoj) de

malaltaj, kusaj, unu k plur-jaraj herboj kun ne tre
videblaj floroj; c. 50 sp-oj el Eüropo, Àzio, Afriko k
S Ameriko, keikaj medicine uzataj.

hero/o 1 0 Homo, dotita je superhomaj ecoj,
akeeptita inter la dioj post sia morto, k kultata en
difinilaj lokoj; Gilgames, Heraklo, Tezeo estis ~oj.
2 Homo dislingiginta per eksterordinare grandaj far-
oj, nekutime nobla koro: kripUgi per komentarioj la
~ojn de la anlikvecof 7- ; tie ripozas tiuj ~oj de la
spirito, la fiera de ftalujo7', mi mortu per la morto
de ~oj!7", jen estas la cefaj ~oj, kiuj estis ce
David*, de la socialista laboro (Sovetia ordeno);
la oj de la scienco. de la medicine, ( ironie) ve al
tiuj. kiuj estas ~oj por trinki vinon ! x. 3 Cefa
persono de historio, aventura, rakonto au teatrajo ;

la ~oj de « fliado»; la de la «Revizoro » estas
nur fripono, lait la maniera de ~oj de komedioz\
renkontinte Marian [...], nenie en la proksimo mi
trovis tan romanan ~on7. ~a. Rilata al ~o(j):
ago B, faroz, batalo; poemo (-4 epopeo ). '̂ i.
Konduti kiel ~o. ~ajo. Faro de ~o. ~eco. Eco
de ^o: lia ~eco tre p/acis al mi7; la senglora ~eco
de ministo. ^ino 1 Virino. farinta ^ajojn. 2 Virina
cefpersono en romano ks; la ~inoj de. Racino. -
komika & ( pp verko) Tia, ke en gi miksigas
komikaj k ~aj epizodoj: la tipo de la ~a-komikaj
poemoj estas la «Rolando Freneza» de. Ariosto.

Herod/o A Nomo de pluraj hebreaj regoj, i .a.
~o la Granda (40-4 a.K.) , rego de la judoj, kiu laü

la Evangelioj ordonis la amasbucon de la infanojen
Bet-Lehemo, k ~o Antipas, tetrarko de Galileo (4
a.K .-39 p.K.) , kiu laü la Evangelioj ekzekutigis
Johanon la Baptiston : la kvaronprincoz.~ano N. Ano de hebrea sekto.

HerodiasN. Nepino de Herodo la Granda, bo-
fratino k edzino de Herodo Antipas. KS" Salomeo.

Herodot/o. Helena verkisto, la patro de la
Historio (c. 480-425).

heroid/o Sp Versa epistolo, en kiu la poeto
supozas, ke parolas fama heroo au heroino: fatnas
la ( H )~oj de Ovidio.

heroin/o 0 GH. Diacetata estera de morfino;
uzata kiel surogato de morfino, gi estas pli toksak
dangera. ^omanio. Malsana kutimigo al ~o.

herold1o 1 A Régna militisto au oficisto, kies
rolo estis anonci gravajojn (proklamo de kronado,
de milito ktp): la ~oj rajdadis tra la. tuta urbol\
kunveturi , kiel ~oj, por al mi la vojon ebenigiz.ts
kuriero. 2 (0 Diskoniganto: // estas ciam la ~o de
sia propra talento', ( H )~o de E. (gazeto); la hirimd-
oj, tiuj ~oj de la printempo. 3- mesaganto. ~\ (tr)
Proklami kiel ~o: ~/ la fanion de eltrovinto; (f ) la
suno ~/.v la festan lagon , c®5 glori , disfamip,
distrumpeti.

Herostrat/o. Heleno, kiu forbruligis la templon
de Artemiso en Efezo, por glorigi sian nomon: ( f ) b
~oj en la daüro de kelka tempo faros grandan bruon
k baldaü malaperos7\ i/i préféras ~e ruinigi la 20-
jarajn laborojnz.

herpet/o Y Haüta erupcio aperanta en tre difinitaj
lokoj (lipoj, seksorganoj k.a.) k konsistanla el bukedo
da flavaj veziketoj: la ~a viruso.

hers/o. Fermaparato, konsistanta el metala plato
au ligna tabulo, soviganta inter du foldoj, k supren
au tnalsupren tirebla per dentrada mekanismo:
de kastelpordego; ~o el onda fer!ado ce garago;

el ligna en irigacia kanaleto. kluzo.
hes/o. Loganto de ( H )~io. (H )/^io, 'vüjo,

~lando. Germana feü da regno, nun unu el la
landoj de FRG (9°E, 51°N).

Hesperi/o. Nomo ( «Okcidento»), kiun laheleittj
donis al Italio, k la Rornanoj al Iberio.

hesperid/o ^ G. ( Hesperis el brasikacoj) de
unu-, du - k plur-jaraj herboj kun blankaj, rozaj à
violctaj floroj k kun longforma, ne au ne tre dehisk-|
ema silikvo; c. 25 sp-oj el Eüropo k U k C Azio,
keikaj poromame kultivataj, i.a. H. matronalis kta|
floroj precipe dumnokte bonodoraj. ;||

Hesperid î n/oj O Tri nimfoj, kiuj gardis,él
okeidenta gardeno, mirindajn orpomojn.

hesperornit/o G G. ( Hesperornis ) de dento-J
havaj birdoj el malfrua kretaceo de N Ameriko,)
~oformaj. Ordo (Hesperornithiformes) de fosil^ldentohavaj birdoj. à

herpest/o <5 G . { H e r pestes ) de malgranda|:
mamuloj el la subordo de rabobestoj, fam. de vivéfj
edoj, vivantaj de la Mediteranea regiono gis SE
Azio; H . ichneumon estis iam kultata kiel sankilf
besto de la egiptoj. tæ mungoto.

hetajr/o A Klera k altnivela amoristinoM|
Helenujo; Aspazio estis ^o dancas [ }.-4 gejsoj

:
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hetero/ (K) Pref., monlranta heterogenecon en la apenaü rimarkcbla; respondi sen ~oz. ~a. Montr-
anta ~on: ~aj vortoj , pasoj. ^ema. Inklina al
'--ado: r^ema karaktero. as? nedecidema. ^igi. Fari,
ke iu ~u : lia admono ire ~igis min. cS" konfuzi.
sen~e. Sen ia ~o: proponi sin sen~e pur la misio.

hiacint1o ^ G. (Hyacinthus el ~acoj) de herboj
kun skvama bulbo, el kiu kreskas bazaj folioj k stara
grapolo kun preskaü nuda pedunklo k pendantaj,
ofte bonodoraj fioroj, havantaj malsupraduone kun-

heterodin/o V Oscililo por suralmeti neamortiz- igintajn tepalojn po 6; 3 sp-oj el U k C Azio, multe
igantan ondon de malmulte diferenca frekvenco sur kultivataj, i.a. en Nederlando. — Jacinto. akvo~o.
ricevata ondo, por krei per la interferadaj sveloj Svelpetiola cjshomio.
signalon, kies frekvenco ofte situas en la muzika Hiad/oj V Stelamaso, aspektanta kiel surciela V,
zono: ~a fenomeno ( batigo pp radioricevilo) . en la konstelacio Taüro. car Aldebarano.
supers V Riceva aparato, en kiu la osciloj, hiat/o A Senpcra sinsekvo de vokaloj, au interne
produktitaj de la alvenaj ondoj, estas kombinataj de unu vorto (ekz. diinu ). au inter la fino de unu
kun tiuj de loka oscililo, tiel ke estigas osciloj de vorto k la komenco de alia (ekz. la amo): la >̂ >o
intera frekvenco, kiuj estas amplifataj k tuj detektataj | estas des pli malagrabla, ju pli najbaraj estas la dit

vokaloj (— dialefo, sinalefo )', (f) patologiaj signa],
kiuj montras ~ojn de sociaj kontaktoj. 2 © Tavol-

heterogamet/a <$ Produktanta du tipojn de manko.
gametoj, kiuj diferencas pro seksaj kromosomoj: la hibac/o. Japana ujo, ordinare ceramika en kiu
virseksaj mamuloj. la inseksaj birdoj estas ~aj. oni tenas lignokarban fajron, por varmigi al si la

heterogen/az fa De malsama nature, de mal- manojn, au ec hejti cambron.
sama deveno: ~aj ecoj , principoj ; korpo Hiberni/o jü Nomo, kiun donis la Romanoj aj

konsistas el diverspecaj elementoj. oà" Homogêna. ! Irlando.
heteronomi/o £ Situacio de persono au de hibisk/o ^ G . ( Hibiscus el malvacoj) de

kolektivo, kiu ricevas la legojn el ekstero. osr plantoj— unu- k plur-jaraj herboj, daüra- au fal-
aütonomio. foliaj arbustoj k arbetoj— kun grandaj, okulfrape

heteropter/oj & Subordo ( Heteroptera ) de koloraj fioroj, havantaj cebaze kunigintajn k mal-
insektoj el la ordo de hemipteroj, kies antauaj flug-
iloj estas duonelilroj: cima. hidrometro, geriso estas
~oj.SIN. cimoj 1.

heterosom/o ÿ Seksa kromosomo.
heterotrof/a 9 Bezonanta organikan nutrajon kiel

ce animaloj k saprofitoj. use aütotrofa, aüksotrofa.
heterozid/o ® Substanco, kies hidrolizo liveras

unu au plurajn monosakaridojn k unu au plurajn ne-
glucidajn substancojn. osr glukozido, rulozido (Vd
ruto).

heterozigot/o ( j individuo au celo. kiu, koncerne
la studatan karakteron (econ), heredis malsaman

strukturo de molekulo, pli precize: 1 ( pp ciklo) la
ceeston de atomo (generale N, S, au O) krom la
baza C: ~ociklo; 2 (pp kombinajo, i.a. polimero) la
ceeston de substanco krom la precipa : ~polimero
konsistas el almenait du malsimilaj meroj ;
~proteino.RIM. La vorlkomenco hetero trovigas en
iuj neanalizeblaj vortoj: heterozido, heterodino.
heterodoksa k.a.. es3 homal.

por la ricevado de la signalo.
heterodoks/a. Maiortodoksa. «af hcreza.

helmakulajn petalojn po 5; c. 300 sp-oj el la mez-
varmaj k tropikaj regionoj, multaj kultivataj por
ornamo. inâf gombo.

hibrid/o z ÿ - Individuo, kies du generintoj
apartenas al du diversaj specioj, subspecioj, varioj
au formoj 7: interspecioj ~oj estas nur malofte
fekundaj. ~a. Devenante de du malsamaj specioj,
au infraspeciaj taksonoj : ~a pizo\ (f ) S
komputilo (komputilo, en kiu estas kombinitaj k
analogaj k ciferecaj partoj). bastardo. mestizo.
~igo 1 Seksa kombinajo, inter du genare malsamaj
individuoj, kiu donas ido(j)n. 2 Kombinajo de
akordigemaj polinukleotidoj (nukleaj acidoj).

hid/a. Forpuse, naüze, tremige malbela: adulto ,

murdo, ta plej ~aj pekoj!.

genon de ambaü gepatroj. csr homozigoto.
hetman20 1 j[ Estro de kozakoj. 2 Milita estro: j

Moor, la de la brui faristoj!z.
j heüristik/o <î> Scienco pri la metodoj de esplor- i

ado en la sciencoj.
, heve/o ^ G. ( Hevea el eüforbiacoj) de monoikaj,
laktosukohavaj arboj kun alternaj, trifolieraj, longe
petiolaj folioj k kun malgrandaj, scnpetalaj fioroj;
tropik-Amerika (precipe Amazonia) g. de 12 sp-oj, j
kies ligno estas carpente uzata, k el kies laktosuko j
(precipe de H . brasilensis k H . quianensis ) oni j
fabrikas kaueukon. nsf kaücuka fikuso. i

Hevisid/o. Brita fizikisto (0. Heaviside, 1850- j
1925): A (h )~a funkeio.

Heziod/o. Helena poeto (8a-7a je a.K .).

ï*4;

é C
0a«

a2

- b

mm 9r
1) heveo ( Brazila ~o, Hevea brasiliensis): a)

hezit3! (ntr) Ne scii, ne esti certa, eu oni faros, tigo; b) folio (trifoliera); c) infloresko; c) inseksa
diras ion, au ne: Marta ne ~is ec unu momentonz; floro ; d) virseksa floro ; e) frukto ; f ) laülarga
nunsiavice Mario devis ~i kun (pri) respondo7- ; ho, sekcajo de frukto. Ba. 2) hiacinto ( Hyacinthus
lasumin ~i!z\ inter du solvoj ; li ne ~is enpasi. orientalis, kf.): a) folio; b) pedunklo (skapo); c)
1ïï fanceligi. ~Q.Stato de tiu, kiu ~as: sia ~o estis infloresko; c) floro. G .
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hidalg/o A En Hispanio, nobelo pro heredeco,
ordinare sentitola, au piej malaitranga en la hierarkio.

senjoro.
hidatid/o b Larvo de ekinokoko, en forme de

hidrast/o = hidrastido.
hidrastid/o 4k G. (Hydrastis el ranunkolacqi

de nur unu sp. ( H. canadensis) el NE k C Amerikfl.
plurjara herbo simila al anemono, sed kun rugaj berç

granda veziko kun multaj skoleksoj en la interne. k kun dika, flava rizomo, ci tiu enhavanta pluraji
cisticerko. ~OZO f Malsano, kaüzata de ~o: alkaloidojn medicine uzatajn.

hepata, pulma ~ozo. j hidrat/o ® 1 (ss) Substanco, kies molekujoj
hidn/o 4f* G. (Hydnum el ~acoj), tre disvastig- i estas malforte ligitaj ai akvomolekuloj. 2 (vs) Cs

inta. de c. 120 sp-oj de bazidifungoj, kies capelo | substanco, kiu povas esti rigardata kieî kombin$
portas moiajn, pintajn alpendajojn, sur kiuj fonnigas i de akvo kun alia substanco, t.e. ~o 1 aü pseüdo«4
la bazidioj; kelkaj sp-oj mangeblaj. osf pintfungoj. j — hidro. ~a. De ~o: ~a akvo. ^i. Enkondoîi

®hidr2o 1 O Monslra akvoscrpento kun sep au j ~an akvon, ekz. en senakvan kristalon. ns* s#
naü kapoj, el kiuj ciu, se detrancite, tuj renaskigis | ant( um )i. ^igi. fgi ~o: ~iga izomero. deMgi -
duobla; lorkiabita <,Ie Heraklo. 2 (f) Dangero sencese | sen~igi. sen~igi. Senigi kombinajon de giad
renaskiganta: kio do devigas nin enkonduki romp- ! akvo. pseüdo^o. Substanco, kies molekuiej'
adon (en la lingvo), t .e. veki la ~on de multkapecoz; entenas akvon eitireblan nur per ilia detruo, ete:
ia ~t> de anarkio teruras la burgojn.3 'Ô G. ( Hydra) karboiwo. karbon~0. Sakarkio. væ glucido.
de celenteruloj el la klaso de ~uloj, kun sakforma h îdrauIik/oz © Scienco pri la fortoj k efifaj
korpo k vico de tentakloj cirkaü la aperturo, vivantaj produktataj de moviganlaj likvoj. ^a 1 Rilataaj.
sur vegetajoj en nesala akvo. (H)~o \ Nomo de du | ~o. 2 Funkcîanta per likvo, plej ofte oleo:4
konstelacioj, en australa hemisfero : Vira j bremso, masino, premilo. 3 Malmoliganta en akvttj
( Hydnts ), Ina ~o (Hydra). ~oidoj. Ordo ( Hydroi- ! ~a kalko.
da ) de ~uioj, al kiu apartenas ~o k lies salakvaj
parencoj. ~uloj. Klaso (Hydrozoa) de celenteruloj,
al kiu apartenas ~oidoj k.a. ordoj.

(2) hidr/o ® Hidrogeno (pref-e uzata en kun-
metajoj): ~oklorida acido (SIN. kiorhidra acido, formulo >C=N-NC
hidrogena klorido), HCl, ~azida acido ( HN,).
tetra^ofurano (C4 Hh) ; ~okarbono. — hidrato.
RfM: Ne konfuzu hidr/o kun la vortkomenco hidro,

Ihidrazin/o (k) Alkala, likva substanco,
uzata en kemia sintezo k kiel bruligajo en raketoj. ,

hidrazon/o (k) Produkto de la reakcio in»
hidrazino k aldehido au ketono, kun general

;';i
hidrocefal/o Y Afekcio, karakterizata dep|

grandigo, pro drenblokado, de la kvanto de ceito;
spina likvo en la cerbaj ventrikloj a ü interf

etimologie signifanta akvo k troviganta en iuj j meningoj: la kranio de ~ulo povas plivolumetil)
neanalizeblaj sciencaj nomoj: hidrocefalo , ! la évolua de lia intelekto povas cesi.
hidrodinantiko . hidrolizi k .a .. /•«acidoj. Sen- j hidrodinamik/o O Parte de la fiziko, pfi|
oksigenaj acidoj, cefe liuj derivitaj de halogenoj: i movoj de la fluidoj k la fortoj kaüzantaj ilin.|
HCl estas ~acido. —+ kloro. ~îdo. Salo, en kiu la ! hidrostatiko. 1|
anjono estas H": UH , litia ~ido estas forta alkalo ; j hidroe!ektr/o. Elektra energio, ricevataj»
LiAIHr litia aluminia ~ido. ege forta reduktanto. j utiligo de akvofluoj. ~a. Rilata al ~o: ~afàbrüt)i
^oksido Vd oksido. ~idi ( tr ) Enkonduki la \ hidrofil/a 1 (K) Akvoafina. B®' sorba.2 = akvef

h îdrofob/a (K) Akvo-neafina.
hidrofobi1o f 7’imo trinki akvon : estas »f

hidrange/o 4k G. ( Hydrangea el ~acoj) de | el la cefaj simptomoj de rabio. Si N. akvofobio. i
arbustoj, staraj au grimpaj, daüra- aü fal-foliaj. kun | hidrofon/o. Instrumento por aüskulti sonon,§
blankaj, rozaj aü bluaj floroj en apeksaj aü akselaj | senditan tra akvo: malkovro de submarsipojperâ,
infloreskoj; ce iuj sp-oj aü kf-oj la cirkaüaj lloroj. ! hidrogen/o ®1 Elemento, H, atomnumefôj
pli grandaj oi la céteraj, estas senseksaj, senpetalaj, ! atommaso l ,0l : la kerno de la atomo de
sed kun petalecaj sepaloj; 23 sp-oj el Ameriko k E | protono. 2 Gaso, plej maldensa, sénkolora, l|
A /.io, pluraj porornamc kultivataj, precipe la ' kombinajo kun oksigeno produktas akvon.4j
grandfolia ( H . macrophylla ) , kelkaj medicine | Rilata al ~o: ^a klorido (HCl; en akvo: kltm
uzataj. use hortensio. j acido )’, ~aj kombinajoj . ~i (tr) Redukti substat^h î drant/o Aparato instalita sur stratoj, j per ~o, ofte kun la helpo de katalizilo: parted!
konektita kun akvodukto, ne nur povanta ellasi akvon ; végétaja oleo, uzata en la mangafindustrie);
per buso aü per k.rano, sed ankaü havanta mufeton, i obian ligonal unuopa ligo.
kiu ebligas la alfikson de tlckscblaj tuboj de fajro- ; hidrogeolog/o @ Specialisto pri
servo aü de purigservo. I Scienco pri la subleraj akvoj, i.a. pri ilia cirkulafcj

hidrarg/o (K) 1 Elemento. Hg, atomnumero j naturaj rezervujoj.
80, atommaso 200,59. 2 Metalo argentokolora, j hidrograf/o. Specialisto pri ~io.
tluida je la ordinara temperaturo, k uzata por fabrik- i parto de geografio pri la hidrosfero (maroj, ri *

ado de speguloj k sciencaj aparatoj: (0 H estas vera ; lagoj ksF
r̂ o / (sencese movigas). ^a. Rilata a! ~o : ~a ! hidroher/o = hidrokero.
klorido , Hg,CE (~a( I ) klorido ) ; ~r/ diklorido: j
HgCl -, (~ a(H ) klorido); ~aj kombinajo '

). ^ismo ^ |
Per~a toksigo. I

hidrogenan anjonon H en kombinajon . K»*

liidrogeni. karborwido - hidrokarbono.

3

I
•I:4J

hidrokarbid/o (evi ) = hidrokarbono.
hidrokarbono Vd karbono.
hidrokarid/o = hidrokarito.
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h îdroterapi20 f Pritraktado de la malsanoj per
akvo sub ciuj eblaj formoj: banoj. akvaj aü vaporaj
dusoj, seka au malseka svitbano, malvarmaj envolv-
oj, akvotrinkado k.a.. ~a. Rilata al ~o: ~a
kuracaclo.

hidrokarit/o G. ( Hydrocharis el ~acoj) de
pluijaraj flosantaj akvoplantoj kun rozetoj el longe
petiolaj, rondaj folioj k kun 3-nombraj floroj longe
pedunklaj, blankaj sed cebaze flavmakulaj; 3-6 sp-
oj el la Malnova Mondo. ranmorda ~o. Sp. de
M> (H.morsus-ranae) el Eùropo k E Azio. SIN. ran-
mordo.

hidrokorak/o = kormorano.

hidroterm/a 0 Rilata al la cirkulado de varmaj
akvoj, ligitaj kun la fino de vulkana erupcio aü la
kristaligo de magmo, k al fontoj, kiuj devenus el ci

hidroker/o d G. ( Hydrochoerus ) de S-Amerikaj I tiuj du fenomenoj. ~ismo. Tuto de la ~aj procezoj.
mamuloj el la ordo de ronguloj, grandaj kiel porko, j hien1oz d G. (Hyaena ) de mamuloj el la subordo
senvostaj, kun naghaüto inter la piedfingroj; vivas | de rabobestoj, vivantaj en Afriko k S Azio, rekon-
ce lagoj k riveroj. B®” kapibaro. eblaj pro sia dumnokta terura blekado, sin nutrantaj

hidrokotil/o 4* G. ( Hydrocotyle el apiacoj) de precipe per kadavrajoj.
malaltaj, plurjaraj marcejaj herboj kun rampaj hieraci/o 4* G. { Hieracium el asteracoj) de plur-
rizomoj k kun ofte rondaj au sildoformaj folioj; jaraj herboj kun simplaj, integraj au dentaj folioj k
kosmopolita g. de c. 130 sp-oj. SIN. akvotelero. kun flavaj langetfloraj kapituloj; 90-1 000 sp-oj el la

hidroksi/o ®1 La radiko -OH, kovalente ligita N hemisfero k tropikaj montaroj, kelkaj pororname
al alia atomo (precipe C) : di^ -benzeno. kultivataj k unu (oarpilozelo ) medicine uzata.
hidroksido, hidroksilo. 2 La jono OH". hierarhi3o, hierarki3o. Klasifiko de rangoj,

hidroksid/o ® 1 Organika au neorganika oficoj, postenoj, konceptoj, terminoj k.a. laü gradiga
molekulo, enhavanta la jonon OH": natria ~o, Na+ ordo: militista eklezia. partia ~o ; (f) la socia ~oz.
OH"; tetrametilamonia ~o, (CH3)4N+, OH ", use hieratik/a 1 Rilata al sanktajoj au pastrajoj: (f)
alkalo. 2 Neorganika alkala au kvazaü alkala deriv- sintenado (senmova, kiel tiu de la egiptaj pastr-
ajo de metalo: aluminia ~o, Al(OH)3. i®* hidroksio, oj). 2 X Prezentanta la malpli antikvan formon de
hidroksilo. la hieroglifa skribo, adaptita al la papirusoj.

hidroksil/o ® 1 Radikalo OH*, nestabila krom demotika.
en la kosma vakuo. vst hidroksio , hidroksido. 2 hieraü. Cirkonstanca morfemo, 1 signifanta

«en la tago la plej proksima, en la pasinteco, al la
hodiaüa»: ~ mi renkontis vian filonz; hodiaü estas
sabato ~ estis vendredoz; ~ malene, ~ tag -
nieze, ~ vespere , ~ nokte. 2 signifanta metafore tre

hidrolog/o 0 Specialisto pri ~io. ^io. Scienco | proksiman pasintecon: kio ~ Sajnis sovaga, tio
morgau aperos kiel io tute naturaz. 3 uzata anst.

v hidrometr/o 1 Instrumento por mezuri la i «~o»; sur la loko de sinjorino S. mi havas depost ~
rapidon de akva fluo. 2 Instrumento por mezuri la ! alion laboristinonz; inter la ~ k hodiaü staris tiu
premon de akvo. ^ioz. Scienco pri la mezurado de | prova matenoz. Okazinta la festo estas de
denso, premo, fluforto de akvo, laü ciaj kondicoj. j alia speco ol la ne bedaüru ~anz. ^o. La

tago guste antaüa al difinita tago: li alvenis la ~on
ÿ: hldroplan/o Aeroplano, provizita per rimedoj | de Kristnasko: en la mezepoka ekiezio oni fastis la
(speciala selo, flosiloj ktp) por normale ekflugi de j ~on de ciu festotago. antau^. Du tagojn antaü la
sur la akvo k surigi sur gin. hodiaüa: la antau~a pano ne plu estas mangebla.

? v hidrops/oz f Akvoplena, ne inflama svelajo en hierodul/o 0 Junulo aü junulino, kiu devis logi
histoj, au neinflama eksudajo en korpaj kavajoj, dum difinita tempo interne de templo k tie sin

^precipe en abdomeno: ~iga nefrito; k Jen antaü li dedici al amorado honore al la dio aü diino. ^eco.
èstis unu ~M/ON.

(evi) = hidroksio i .
hidroiiz/i (tr) ® Malkombini molekulo jn aü sal-

ojn per akvo: esteron al acido k alkoholo.
jonigi, elektrolizi, fotolizi. ~Q ® Ago ~i .

pri la akvoj, iliaj enhavo k proprecoj.

hidronio Vd onio.

Religia k socia institucio de ~oj.
hierofant/o 0 Cefpastro de la misteroj Eleüzisaj.
hierogami/o 0 Ceremonio, dum kiu virgulino

aü hierodulino havis seksan rilaton kun pastro, kiel
simbolo de unuigo de la inicito kun la dia esenco: la

o estis la kerno de la antikvaj Misteroj.

, hidrore/o Y Abunda serozaja elfluo de inflamita
fpkozo.
t;; hidrosfer/o 0 fy Tuto de la akvaj elementoj de
iféro; la ~o precipe konsislas el la oceanoj; la
estàsparto de la biosfero. mr biosfero, litosfero.
1< hidrostatik2o Parto de la fiziko, pri la hieroglif 2o 1 Skriba sistemo, kiu uzas figurojn
lekvilibro de fluidoj. B?? hidrodinamiko. ^a. Rilata j de homo, bestoj, vegetajoj, objektoj, por prezenti ide-
§l ^o: ~a ekvilibro. | on aü sonon: egiptaj, meksikaj ~oj. c® kojnoskribo,
Ijf i ideografio. 2 (f) Nelegebla skribo, nekomprenebla

r^/O

Iî ;I | stilo: tio estas por mi puraj ~oj. ~a. Rilata al ~oj:
I la ~aj surskriboj. demotika , hieratika.

Hieron îm/oz. Vira nomo, i.a. de la tradukinlo de
la Bibiio en latinon (c.347- -420). — Vulgato.

hîf/o 4* Fadenforma elemento de funga micelio.
I SUC^O (pp fungoj, i.a. likenoj) Haüstorio.

hifolom/o 4* G. ( Hypholoma el strofariacoj) de
I ombrelfungoj sen stipingo, ofte kurtenohavaj. kun

2
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viole bruna sporaro; kosmopolita g. de c. 30 sp-oj 1 himati/o A Helena mantelo por viroj aü virinoj.
precipe lignologaj. i.a. iafaska ~0 ( H. fasciculere ) j himen/o ¥ Faldo, kiun formas ordinare ce la
el N Afriko k Eiiropo, flavakama. venena. j homaj virgulinoj la mukozo de la vagino, kies enir-

Higiea O Helena diino de la sano. ! ejon gi parte fermas: ce multaj antikvaj gentoj la
higien10. Science pri la rimedoj, uzataj por j dissiro de la ~o estis religia rito. ( H)~Oz 0

konservi la sanon : lio estis vivmaniera ne /conforma i Helena dio de la edzigofestoj.
al la reguloj de la ~oz; de longevivado7. ~a 1 j himene/o ^ G. (Hymenaea el fabacoj), de c. 15
Rilata al la sano: ^a traktato: mi legis sufice da sp-oj de tropikaj arboj el Ameriko k Afriko,
~aj librojz. 2 Saniga, konforma al ~o: ~a vivoB, produktantaj mangeblajn fruktojn, lignon similanal
promenado ; ~a kordono. ~isto. Fakulo pri ~o. tiu de mahagono k kopalon ( uzata precipe pasint-
medi~o Zorgo pri la evitado de ~problemoj. ece). oar kopaifero.
kiuj povus minaci la sanstaton de la logantaro. j himeni/o ^ (PP superaj fungoj) La sporodona

higrocib/o qfp G. (Hygrocybe el higroforacoj) de j tavolo de askujo au de bazidiujo.
ombrelfungoj kun bazidiujo generale okulfrape | himenomicet/oj Grupo de bazidifungoj
kolora, lamenohava , sen ringo k sen stipingo; | (ampleksanta la eksan klason Hymenomycetes), kies
kosmopolita g. de c. 60 sp-oj. bazidioj formigas interne de malferma aü duon-

higrofor/o ^ G. ( Hygrophorus el ~acoj) de ferma bazidiujo. cw gasteromicctoj.
ombrelfungoj kun bazidiujo viskoza, sen ringo, sen himenopter/oj b Ordo ( Hymenoptera ) de
stipingo, kun dikaj lamenoj ofte dekuraj k kun insektoj kun pupa stadio, morda k/au leka busok 4
blanka sporaro; c. 80 sp-oj el la N hemisfero. membranecaj flugiloj havantaj maldensan reton de

higrograf/o $ Automate registranta higrometro. fortaj nervuroj: abeloj, hurdoj, formikoj, vespojk.a.
higrometr2o î$i Instrumento por mezuri la mal- | estas ~oj.

sekecon de la aero. ~ioz. Mezurado de la aermal- I himn1o éf Poemo kantota honore al Dio, diajo,
heroo, idéale ktp: la ~oj de la anglikana eklezio;
nacia, régna ~o\ « La Espéra » estas la esperantista
~o\ la Honieraj ~oj; (f) Ho poezio estas nur ~oal
la vivo. ~a. Rilata al ~o(j). ~adi (ntr) Kanti M)ja
~aro. Libro, en kiu estas kolektitaj ~oj.

0hin/o b Hibrido de cevalo k azenino. mulo.
• (?) hin/o H Mezurilo por likvoj. c. 6-litra: ~oda

vinoK .

sekeco. ~ia. Rilata al ~io: ~ia grade.
higroskop/o Instrumento, indikanta proks. la

aermalsekecon. est higrometro.
hihi. Onomatopeo, imitanta mallaütan ridadon,

ofte kontraü vole eligantan. ~i. Eligi tian bruon.
hik! Onomatopeo, imitanta la bruon de neplora

singulto. 'N'i. Fari tian bruon.
hikori/o Karjo.
hiksos/o A Ano de Siria gento, kiu invadis

Egiption en la 18a jc a.K .: posteuloj de la batalemaj
~oj° -

hinajan/o (pj; evi ) Teravado. mahajano.
hind/oz. Civitano de ( H)~io 2. /^a. Rilata al

~oj: la ~a civilizacio, arto, filozofio. (H)M0,
CDh î l/o b G. ( Hyla ) de anuroj, parenca al bufo, ^ujo 1 » A Regiono de S Azio, formanta vastan

vivantaj sur arboj. /v/edoj. Fam. (Hylidae) de anuroj, triangulon sude de Himalajo, inter la Arabia Marok
al kiu apartenas ~o k.a. g-oj. car amfibioj, bufo, \ la Bengala Golfo; gi entenas ~ion 2, Pakistanonk

Nepalon : la ideo de Kolumbo, ke devas ekzistt
okeidenta vojo ~ujonL. 2 Z Federacia regno M
Unio), okupanta la plej grandan parton de MO /

Hilbert/o. Germana matematikisto ( D . Hilbert , i ( Nov - Delhio ) . SIN . B( h )arato. use Dekkanof
j Hindustano. ~ia.Rilata ai la ~oj au al (H)MO: Iû
| ~ia Lingvo (varianto de la hindustana) estas oficialû

Hilel/o. Hebrea rabeno, kiu klarigis la Biblion ! federacia lingvo ; ~ia Oceano (situanta sude de
kun mildeco k tolerenio (70-10) : la principe de j Hindio, de la Afrikaj gis A üstraliaj bordoj).
~ 7'. (h)~ismo. Unuaformode la homaranismo. ; (H)~OCinio 1 * La S-Azia duoninsulo, kiu en*

hilozoism/o O Konvinko. ke la materio estas | tenus Birmon, Tajlandon, Vjetnamion, Laoson;
Kambogon k kontinentan Malajz.ion. 2 A Parto
~cinio 1 (Laoso, Kambogo k Vjetnamio) sub franca

duktoj, nervoj ks pénétras en organon: ovaria, liena, regado dum la unua parto de la 20a jc. ^europaA ?
pulma 2 a) Loko de la bazo de la ovolo, kie Epiteto, per kiu la lingvistoj karakterizas la nesen*|
insertigas la funiklo. b) La responda parto de la pere konatan lingvon, de kiu devenas plejpartela
semo, cikatro ofte en konkavetajo. c) Loko de la j nunaj lingvoj eüropaj (germanaj, latinidaj, slavajj
bazo de frukto, generale konkava, kie insertigas la ; k.a.) k pluraj aziaj (hindustana, persa k.a.), au tiuja

j devenintajn lingvojn mem. esr arja. : L
Himacal/o. Unu el la statoj de Hindu Unio j hindu/o 0 Ano de ~ismo. ^ismo 1 Sinkretismg

(Shimla, 77°13’E, 30°42’N ). j bramanismo, en kiun enigis multaj ne-arjaj element^Himalaj/oz. Montaro, kun la plej altaj tersuproj, ! oj, k kiu estas nun la cefa religio en la Hindiaduon^| insulo. 2 Socia organizo, responda al tiu religio, k j

rano. salamandre, friture.
(Dhil/o = hilumo.
Hilari/o. Vira nomo.

1862-1943): A ( h )~a space.
Hilda. Virina nomo.

elorigine vivigita.
hi( um/o 1 ¥ (hilum ) Aparta loko, kie vaskuloj

pedunklo. B.S3 umbiliko. —* hilo.

norde de la Hindia duoninsulo (85° E, 28° N ).
himantop(od)/o b Birdo (unuspecia g. { Himan- j karakterizata precipe de la kasto-sistemo.

topus himantopus ) el la ordo de karadriformaj, kun |
longa, maldika. rekta beko k rugaj, tre longaj kruroj. j Kunluno (71 ° E, 36° N).

Hindukus/o. C-Azia montaro, inter Pamirok
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HindllStan/o. La vasta ebenajo en la nordo de
Hindio, kontraste al Dekkano. ~a. Rilata al ~o: A
la (h)~a lingvo havas multajn rcgionajn variantojn
k du oficialajn versiojn, hindian k urdiian.

hioglos/o V { M . hyoglossus) Langa muskolo,
insertita sur la hioido: gi mallevas k entiras la langon.

hioid/o y {os hyoideum) U -forma osto, ligita per
ligamentoj al temporalo k laringo, skeleto de la
langobazo; mil en kunmetajoj: hio.

hiosciam/o Hiskiamo. îno ® Hiskiamino.
hip/o /J Speco de forta trancilego, uzata por de-

tranci brancojn.
hipalag/o 6j> Stilfiguro, per kiu oni atribuas al

vorto la kvalifikon , kiu logike konvenas al tut-
proksima ideo; ekz. neniant sendefenda sang' makul-
osmian spadonç> (la sango de sendefenda estajo).

hipeastr/o 4* G. ( Hippeastrum el amarilidacoj),
tre parenca al amarilido, de plurjaraj bulboherboj
kun large liniformaj folioj k kun grandaj. funel-
formaj, ofte okulfrape koloraj floroj unuopaj au en
umbelo; 76 sp-oj el tropika Ameriko k U Afriko,

pluraj poromame kultivataj. ifir amarilido.
hiper/ A Pref., uzata por indiki kvanlon, aktivad-

on ks superan al la normala: ~sekrecio, ^glukemio.
hipoi, super/ , tro ///.

hiperbat/o 6b Stilfiguro, konsistanta, por relicf-
iga celo au pro ritmaj kialoj, en la disrompo de
kutima vortordo, ekz. «ni ciuj de Di' estas fUojz»;
«nun de loko flugu gi al loko\ z».

hiperbol/oz 1 A Duagrada kurbo, kies fokus-
diseco estas supera al 1 . BS* koniko. —+ sinuso. 2 éh
Retorika figuro, konsistanta en esprimo pli drasta au
plienergia, ol la ideo, kiun oni intencas komprenigi ;
ekz. li estas morte ehria; tondra voco; nuboskrap-
ulo. superlativo , litoto. ^a. Rilata al ~o: ^aj
esprimoj. ~oido A Speco de duagrada surfaco:
unupeca, dupeca ~oido.

Hiperbore/oj O Popolo loganta en la ekstrema
nordo.

hiperemi/oz If Loka sanga kongesto en organo.
hiperestezi/o If Troa, nenormala sensiveco,

kaüzata de superekscitigo de la sensaj nervoj.
hipergonar/o ;?£> Speciala anamorfoza objektivo,

per kiu la bildo estas reduktita je la kaptado k pli-
grandigita je la projekciado. IKT kinoskopo.

hiperik/oz 4* G. { Hypericum el kluziacoj) de
plantoj— plurjaraj herboj, arbustetoj, arbustoj k
arboj—kun kontraüe duopaj au verticilaj, simplaj
folioj, kiuj generale havas pii -malpli diafanajn
esencglandojn k rezinecan sekrecion en glandoharoj,
k kun flavaj, okulfrapaj. 5-petalaj, multstamenaj
floroj; c. 370 sp-oj el la mezvarmaj regionoj k

tropikaj montaroj, pluraj pororname kultivataj (ekz.
la kalika ~0, H . calycinum ) k kelkaj medicine
uzataj (ekz. la trapunkta ~0, H . perforatum).

hiperkriz/a, hiperkrit/a = superkrita.
hipermetrop/a If (pp okulo) Tia, ke, en stato de

neakomodo, la lumradioj devenantaj de mal -
proksime konvergas trans la retino. ~eco. Stato de
okulo kiu devas akomodigi jam por nete vidi mal-
proksimajn objektojn ; gi ne povas nete vidi la
proksimajn. RIM. La mal~eco, kiun oni povus nomi
«hipometropeco», estas tradicie nomata «miopeco».
B3T eumetropa, preshiopa.

hiperon/o Elementa partiklo kun maso inter
tiu de neütrono k tiu de deüterono. BW tritono.

hiperonim/o A Vorto, kiu havas pii malgrandan
nombron da semantikaj trajtoj, oi alia, nomata
hiponimo: «animalo» estas ~o de «hundo».

hipertensio Vd tensio.
hipertrofi2o Vd trofio.
hiphop/o. Novjorkdevena kultura fenomeno,

modiginla en la 8()aj jaroj de la 20a je, k inkluziv-
anta i.a. repon k rompdancadon.

hipi/o. Homo rifuzanta la morojn de la socio de
konsumado k celanta al senperforto, libereco de sin-
vestado, de seksaj k sociaj rilatoj ks: la ~a movado
naskigis en Usorto ditm la jaroj '60 de la 20a jc.

hipn/o 4* 1 G. { Hypnum el ~acoj) de multa-
brancaj muskoj, kies sporujoj formigas flanke sur la
sosoj; kosmopolita g. de c. 200 sp-oj, i.a. la cipresa
'N/O { H cupressiforme ), ofta en Eüropo. 2 QSP ~o /
k pluraj parencaj au samaspektaj g oj.

hipnot40 If Konscio-stato, estigita per artaj
procedoj, fizikaj k psikaj, karakterizata de alta
sugestiemo k volo parte senkritikigita: la pliigas
la automatecon de ta psiko. use somnambulismo,
psikiatrio. ~a. Rilata al ~o: dormo. ~i (ntr)
Trovigi en ~a stato. ~ismo. Tuto de la fenomenoj
konsistigantaj la ~on k studo de ilia uzado. ns*

magnetismo. ~igi, îzi. Meti en la ~an staton: li
r^igis sin, por sin liberigi el la angoro, kaüzita de la
atenco; (0 mi insiste petis lin, ke li ne ruinigu la
aferon, ke li ne lasu sin ~izi de s-ro C.outuratz. few

magnetizi.
hipnoz/o = hipnoto.
hipo/ A' Pref., uzata por indiki kvanton, aktivadon

ks malsuperan al la normala: ~tensio. B& hiper/ ,
sub 1113, minus.

hipocentr/o 0 Loko en la intemo de Tero, kie
estigas tertremo; fokuso de tertremo. ns3 epicentro.

hipoeikioid/o A Kurbo generita de punklo sur
cirklo, kiu ruligas interne de alia cirklo. irsa
epicikloido.

A

hiperbolo. 2) ~o kun asimptotoj 3) ~oido.
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hipoderm/o 1 ¥ Subhauta, grasorica konektivo. similaj al saka cevaleto. 3 ¥ interna maisupra parto
kiu ligas la dermon al la subaj muskoloj. SIN. de ciu cerebra hemisfero, rolanta en la kondutodela
subdermo, subha ü to. 2 b G. ( Hypoderma) de individuo.
insektoj el la ordo de dipteroj, fam. de ojstredoj, ! hipokastan/o 4* 1 (ark.) Alia nomo (Hippocas
kies larvoj parazitas en la korpo k sub la haüto de | tanum, nomenklature ne légitima) de eskulo. 2 Sp.

de eskulo (Aescalus hippocastanum ), granda arbo
kun densa brancaro, kun longpetiolaj, mane kun-
metaj folioj, kun 20-30 cm altaj infloreskoj el
blankaj floroj flav- au roz-makulaj, k kun pli-malpi
dornohavaj fruktoj; hejma de Balkanoj gis
Himalajo, ofte plantata ekz. kiel alearbo; la selo
estas medicine uzata pro enhavo de eskulino. SIN.

dornaj. dioikaj, falfoliaj arboj k arbustoj; 3 sp-oj el cevalkastanujo. ^acoj. Fam. (Hippocastaneaceae)
Europe k Azio, i.a. la ramnoida ~o ( H . rhamno- de 15 sp-oj el 2 g-oj, i.a. eskulo.
ides ) kun fruktoj (pseudodrupoj) globaj, karnaj,
acidaj. medicine uzataj i .a. pro riceco je vitamino C.

hipofiz/o ¥ (hypophysis) Grava endokrina
glando, siluanta sub la diencefalo en la turka selo de per subpavimaj varmokondukiloj.
la sfenoido: ce homo. ~o /consistas precipe el du
loboj: la antaü^o, kiu sekrecias hormoiwjn, kiuj regionoj dekstre k maldekstre de la epigastro, super
regas la funkeiadon de aliaj endokrinaj glandoj linio pasanta sub la ripoj ( regio hypochondriacs):
(gonadoj, tiroido, kortiko de la surrenaj glandoj) k hepato k stomako situas en la ~oj.
senpere efikas a I la mamoj. la post ~o , kiu
produktas honnonojn efikemtajn al la utero, arteria
premo k diurezo. hiper^ismo au hipewismo f
Troa au nesulica funkeiado de ~o.

bovoj. Bar ojstro.
hipodrom2o 1 X Spcco de longa cirko, kie

okazis vetkuroj de caroj, cevaloj k eventuaie diversaj
rajdaj speklakloj: la ^o de Olimpio, de Konstantino-
polo. 2 Loko arangita por la cevalaj vetkuroj.

hipofagi/o = cevalmangado.
hipofe/o 4* G. ( Hippophae el eleagnacoj) de

hipokastan/o = hipokastano.
hipokaüst/o X 1 Parto de la Romiaj konstru-'

ajoj, kie oni hejtis la bancambrojn k.a. 2 Ejo, hejtata

hipokondr/o ¥ ( hypochondrium) Ciu el la <fe

hipokondri/o f Anksia aü angora stato, oftc
kun depresio, en kiu la paciento piendas pro supoz-
ata misfunkcio de diversaj organoj i .a. tiuj en la
hipokondra regiono: ~a , ~ulo. KS* atrabilo.
melankolio, spleno.

Hipokrat/o. La plej lama el la antikvaj mediciir
istoj (460-377). ~a Rilata al ~o k liaj doktrinoj.al

hipoge/o n X Prahistoria aü antikva subtera priskribita de ~o: ~aj maksimoj; facio (anonc-:
anta baldaüan motion).

Hipokren/o éh Fonto sur la monto Helikono,
dedicila al la Muzoj.

hipokrit/i (tr) Sajnigi ion, kio donas aspektoo
de virto au rnerito al la nesincerulo: ne devigantelin
~i kredon, kiwi U ne havas1\ ~i piecon, honestecon:
promesojn piajn Hi ~asz\ ne ~u, ke deliro mis
parolas nun k ne la krimo viaz\ (abs) li ~is dum M
tuta vivo, EST afekti , komedii, sajnigi. <~a. Ne since#
sajniganta au prezenlanta ne posedatajn meritoj#
por ke ne regu homo ~ax: ~a rigardo, respehk
sinteno; multaj aligos al ili ~ex. ^(ad)o. Ago|
parolo, konduto de ~ulo. ^eco. Eco de tiu, kl
~as: ec cinikismo povas foje esti ~cco. Mlkf
Homo ~a: la gojo de ~ulo estas nur momenta|
ciuj estas ~uloj k malbonaguiojx\ ~ulo, eligu oat;
la trahon el via okulo./ N. ns* Tartufo.

hipola/o b G. (Hippolais) de birdoj el la ordo#
paseroformaj, fam. de silviedoj, kies Eüropajn
ojn //. polyglota k H. icterina karakterizas suitor-;
kolora ventro, verdeta dorso k blugrizaj tarsoj. (#

j filoskopo, lokustelo, akrocefalo, silvio.
k Hipolit/oz c§> Mita duonftlo de Fedra.

Hipolite O Regino de la Amazonoj.
hipoman/o 4* G. { Hippomane el eüforbiaâ$

de 5 sp-oj el Meksiko k Antiloj, cl kiuj mancinek).
Hipomen/o O Amanto de Atalanto.
Hipon/o i Havenurbo de Numidio ( Annaiq?

7 °50’ E, 36°53’ N).
hiponim/o A Vorto, kiu havas pli grand#;

nombron da semantikaj trajtoj, ol alia, noràâlij
hiperonimo: «hundo» estas de «animalo».

hipogastr/o ¥ Meza maisupra parto de la
ventro, kusanta sub linio pasanta ce la supro de la
koksostoj. epigastro.

tombo.
hipogin/a 4^ 1 (PP perianto k androcco) Sajne

insertiginta sub la ovario k ne kuniginta kun tiu ci. 2
( pp floro) Havanta ~ajn perianton k androceon:
flora ciam havas superan ovarian. epigina ,

perigina.
hipoglos/o 1 ¥ Tuto de la nervoj de la 12a I

krania paro, kiuj donas fibrojn al la langaj muskoloj
(ankaü : ~a nerve, N . hypoglossus). 2 b G. ( Hippo-
giossus ) de grandaj fisoj el la ordo de pleüronekto-
formaj, fam. de pleuronektedoj, kun fendita vosto:
Ire bongustaj: Y ^o stufita en aluminia folio, cse
jleso, limando, plateso, romho 2. so/eo.

hipogrif /o o Fabela estajo, duone cevalo duone j
grifo.

hipoilondri/oz = hipokondrio: la humoro de
ordonemo kaporalo7\ mi estu servanto de viaj ~aj
kapricoj?7-.

hipokamp/o 1 0 Monstro duone cevalo duone
fiso. 2 G. ( Hippocampus ) de gasterosteformaj fisoj,

a/1

v
(0£ mim '

« r
rJ Amm Æ

hipokastano 2 : a) folio (mane kunmeta ) , b) floro ;
c) frukto; c) semo (cevalkastano) . C.

mhipokampo. . -V

à
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hipopotam’o b Tre granda mamulo (unuspecia
g. Hippopotamus amphibius) el la ordo de parhuful-
oj, dikhaüta, malgracia, senhara, neremacanta, viv-
anta en riveroj k lagoj en Afriko. nana ^0. Mamulo
(unuspecia g. Chaeropsis libeviensis ) parenca al ~o,
sed nur 2m longa.

hipospadi/o ^ Denaska misformigo de la
uretro, kiu apertigas sub la peniso, je pli-malpli
granda distanco de la glano.

hipostat/a ÿ (pp geno) Senefika pro la influo de
alia geno. epistata.

hipostaz/o 1 If Sanga amasigo en la malsupro
de la pulmoj, pro malbona cirkulado k devigo resti
en kuspozicio. 2 O Ciu el la diaj principoj en la
novplatona sistemo. 3 ft Ciu el la tri Di-personoj,
konsiderataj kiel diferencaj. fôf* Triunuo.

hipostil /o X Granda salono, kies plafonon
subportas kolonoj: la ~o de Karnako. vsr galerio ,
peristilo.

hipotaks/o A Sintaksa procedo, en kiu la
dependorilatoj de prop-oj estas markitaj per ligiloj
(konj-oj k subjunkcioj).

hipotal/o djt (pp likenoj) Piej malsupra tavolo
de krusteca au skvameta talo: linio.

hipotalam/o V (hypothalamus ) Regiono de la
diencefalo sub la talamoj, formanta la plankon de la
tria ventriklo: la fudas gravan rolon pro siaj
grizaj kernoj , gi estas centra kunordiga de la
simpata aktiveco, de vekigo k endormigo, de vanno-
regulado k.a..

hipotek’o Rajto, iaû kiu nemoveblajo au sipo
servas kiel garantiajo por monsuldo: preni , don't

~on pri io; acetisto de bienoj kun ciaj ~ojv. ~a.
Rilata al ~o: ~a akto. (tr) Sargi nemoveblajon
per 'vo: li ~is ciujn s'tajn domojn. -̂ ado. Ago ~4:
Up~ado.
ïg hipotenar/o V (hypothenar ) Elstarajo en la
manpiato ce la ulna rundo. oae tenaro.

hipotensio Vd tensio.
y hipotenuz/oz A La latero kontraûa ai la orto en
orta triangulo. »3P kateto.

Hipotez1 © O Nepruvita supozo, provizorc
akceptita por klarigi k kornprenigi konstatitajn fakt-
ojn, sed kontrolota per pluaj eksperimentoj: scienca
ryO plej ofte konsistas en la supozo de nekonata
Lego , de kiu oni devenigas eksperimcntotajn
konkludoj/r, tiu ci ~o havas jam signifon nur histori-anz. 2 A Supozo. 3 A Konjekto: la ~o de Rimano.

i*a.Rilata al ~o: tio estas dangero nur ~a. ~i (tr)
Allasi kiel ~on. supozi, imagi.

hipsogram/o = niveldiagramo.
hipsokrom/a Aliiganta la koloron en la

direkto de la rugo: iuj atomgrupoj havas ~an efikon.

B®' batokroma.
hipsometr/o. Instrumento por determini la

altitudon de loko per mezuro de la bolpunkto de
donita likvo.

hipur/o ® Radiko de ~ata acido (en kunmetaj
oj). ~ata acido. Organika acido, C6H3-CONH-
CH->-COOH, formo de elimino de iuj toksoj, i.a.
benzoata acido, trovebla en la urino de mamuloj
(homo, herbovorantoj k .a.). SIN. benzoil-glicino.

hipurid/o dp G. ( Hippuris el ~acoj) de nur unu
sp. ( H . vulgaris ), kosmopolita, plurjara akveja herbo
kun longa, rampa rizomo, k kun parte superakvaj
tigoj unuope surhavantaj multajn verticilojn el lini-
formaj folioj po 4-12 k malgrandajn, akselajn flor-
ojn po unu.

hirak/o H = prokavio.
Hirkan/o. Nomo de du judaj princoj (2a k la jc

a.K.).
Hirkani/o. Regiono de Irano, sudoriente de la

Kaspia maro (54° E, 37° N).
Hirosim/o. Japania urbo, detruita de la unua

atombombo la 6an de A üg. 1945 ( 132 ° 30’ E,
34°30’ N).

hirt3a 1 (pp haroj au similajoj) Rekte staranta: la
~aj pikiloj dc atakata histriko ; ~a herbo kovris la
rutan tombejon. 2 Konfuze malordigita, malglata:
~a barboz; (f) ~a stilo. ~eco. Aspekto de io, iu
~a. ~igi. Fari iun , ion ~a : grenoj cielrigardas,
~igas sian pajlon denave Cl; la birdo ~igas la aliajn
plmnojn cirkaü la koto z; la maljunaj koloniboj
r^igis siajn plumojnz. c;-Sf taùzi. ~içji. Igi ~a: al la
aliaj kokinoj ~igis la plumoj7. ~ismo If Patologia
trokresko de la harsistemo ce la virino, akompanata
de diversaj perturboj (mensaj k.a.). ~ulo. Viro, kies
kapo k barbo estas nature ~aj.

hirud/o b G. ( Hirudo) de hermafroditaj vermoj
el la filumo de anelidoj, kun 3 makzeloj en la buso k
sucilo ce la postajo, kiu suças sangon de diversaj
animaloj, vivas en sensala akvo k estis medicine uz-
ataj: rneti ~ojn al iu; gi helpos kiel ~ al morlintoz.
~ino (K) Protcino de la salivo de ~o, malhelpanta
la sangokoaguligon: la sintezaj ~inoj estas grand-
skale uzataj en terapio. ~uloj. Klaso (Hirudinea)
de anelidoj, al kiu apartenas i.a. ~o.

hirund/o b Birdo (Hirundo k parencaj g-oj),
pli-malpli nigra, el la ordo de paseroformaj, kun tre
longaj, pinfaj flugiloj, larga, plata beko k kun mal-
longaj larsoj: unu ~o printempon ne alportasz (oni
povas nenion konkludi el ununura ekzemplo). ~a.
Rilata al ~o(j): ~a nesto7 (saiangannesto). ~edoj.
Fam. (Hirundinidae) de paseroformaj birdoj, a! kiu
apartenas i.a. la ~oj. bord~0. Sp. (Riparia riparia )
de ~edoj kun grizbruna dorso k blanka ventro; gi
vivas ce sabloricaj bordoj de riveroj k lagoj.
kamp/^o. Sp. ( Hirundo rustica ) de ~edoj kun
nigra dorso, fiavebianka ventro, rugaj frunlo k
brusto, k tre longaj vostoplumoj. mar^o (evi) =
glareolo. mur^o. Urb~o. rok^/O. Sp. (Ptyonopro-
gne rupestris ) de ~edoj kun bruna dorso, blanketahipopotamo. hirudo. P
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ventro k du blankaj makuloj sur la vosto; vivas ce j magneta indukdenso au de la intenso de magnetigo
rokaj krutajoj. urb~0. Sp. ( Delichon urbica ) de j en feromagneta kampo, se la magneta kampo varias
^edoj kun nigra dorso, blanka ventro. plumkovritaj ! période.
tarsoj k piedfingroj, k ne tre longaj vostoplumoj. ; histeri 'o 1 Y Kompleksa fizika stato, en kiu la

his/i ( tr) vL Suprentiri per snuro: ~i k mal~i | nerva sistemo, danke al gis nun neklarigita kapablo,
flagon. ~ilO. Snuro au takelo por levi (velon, jardon ! povas krei neüropatiajn simptomarojn, plej variajnk
au gafon). duon~i. ~i nur gis la mezo de la rnasto, : plej mirigajn pro iliaj abruptaj apero k malapero. 2
en signo de funebro. i 4* Neurozo, karakterizata de ega intensigo delà

hiskiam/o 4ft G. ( Hyoscyamus el solanacoj) de | emocia esprimado, akompanata de simptomoj sajnfe
unu-. du k plur-jaraj herboj kun simplaj folioj, kun | fizikaj au de psikaj nekutimaj manifesligoj, kiel
akselaj funelformaj, flavaj, flave brunaj au vioietaj ! forta angoro, halucino, deliro k mitomanio. ~a,

floroj k kun operkulaj kapsuloj (piksidioj) dukameraj; | Riiata al ~o. n»:* ekstaza , ekzalti. ^ulo. Homo ~a.
c. 15 sp-oj el Eüropo. N Afriko k SU k C Azio, el kiu j | histidin/o (R) 9 Hetero-unucikla aminacido,
du tre venenaj, medicine uzataj: nigra (//. niger ) ; C3N 2H3-CH2-CH( NH 2 )-COOH, unu el la 20 cefaj
k H . mutiais. SIN. hiosciamo. ^ino ® Alkaloido el ! aminacidoj de la proteinoj, esenca por la homo;
la nigra ~o, C( 7H,3N03. SIN. hiosciamino.

hisop2© 1 21 Nekonata vegetajo, malgranda k
bonodora, rigardata de la hebreoj kiel purigilo:
prenu faskon da ~o k rrcmpu gin en la sangox ; sen-
pekigu min per k mi farigos purax. 2 ^ G.
( Hyssopns cl lamiacoj) de arbusteloj k plurjaraj | histori/o 1 Scienco pri la kronologio de la
herboj multabrancaj, kun dulipaj floroj en spikoj el j pasintaj okazajoj de la homaro k de la sociaj faktoj:
sajnverticiloj; 5 sp-oj el S-Europo. N Afriko k U k C \ geografio k kronologio estas la du oku/oj de la ~o.
Azio. oficï na ~o. Sp. de ~o ( H . officinalis ), aroma j esp sociologio. 2 Rakonto pri gravaj memorindaj
arbusteto kun liniformaj folioj k bluaj au viole bluaj | okazajoj, kronologie arangitaj: antikva la ~ode
floroj, kultivata por ornanio, esenco k medicino. j la Centjara milito, de Jesuo\ la de nia vivoz; ilin

hispan/o. Civitano dc (H)~io: la ~o salutis la i vi konas el via Siblia ~oz. usr analoj, kroniko.3
belan virinon7. ^a. Riiata al la ^oj au al (H)^io: j Sufice ampleksa k grava okazintajo: mi rememorigis
mi ne scias la lingvon ~an 7 (kastilian ) ; I al vi la naan ~on7 : gi ( la agado de la Delegaciopor
kavaliroz; la ~a gripo (epidemio en 1918). (H)~io, j alpreno de helpa L.I.) estas pri kiu mi ne volas
^ujo 1 Regno, okupanta plej grandan parton de paroli7'. kion vi diras pri da ~o?7\ vi kuragas
Iberio (Madrido). Andaluzio, Eùskio. Galegio , ankoraü agi tiamaniere post la de antaüe!z\ tra
Kastilio, Kaialunio. 2 (ark.) - Iberio: per !a suno, la tutu mondo li disportos la ~on! z. use avenluro. 4
kiu prilumas la tutan ~ujon!7. ^ismo. Apartajo de Fantazia rakonto por amuzi au doni moralan instru-
la ~a lingvo. ^-amerikana. Riiata al la Lingvo au j on: en la tuta mondo neniu scias tiom multe da ~oj,
civilizo de la ^devenaj regnoj en A mer i ko. j kie! la dio de donna7: mi dankas vin, ke vi rakontas
A/omaura. Riiata al la civilizacio aù arto de maü r- ' al la knabo ~ojn7 ; la pli agaj jam postulas ~ojnkm

pH profunda. enhavo7\ li al gastoj ~ojn diris bel-
Hispaniol/o. Unu el la grandaj Antiloj, entenanta j rakonte G; sed tio ci estas alia ~<r> . itir anekdoto,

fahelo, novelo. 5 Mensoga rakonto: li diros al vicert:
aliajn samspecajn ~ojn. kiujn li songisz; 17 havask
arogantecon rakonti al mi centon da malsagaj.
~oj!7. ~a 1 Rilatanta ~on: ^a verko. 2 Registrita
de la ~istoj, efektiva: fakto. 3 Tia, ke oni pri gi
posedas skribajn dokumentojn: la ~aj tempo], 4
Registrinda de la ~o, tre grava, décida:

! antaüanto de histamino; simb. His.

! histon/o $ (K) ( kn ) Malgranda, alkala proteino
i de la eü kariota nukleo: ~< >/ komhinigas kun la
j kromosomaj nuklcaj acidoj k rolas en ilia spaca
! arango. asc kromatino, protamino.

oj, login ta j en (H)~io. uar mozarcibo.miuleharo.
la regnojn Haitio (okcidente) k Domingo (oriente).

hist/o V En organismo, tuto de la celoj, havantaj
unu saman funkcion k saman formon : epitelia ,
sekrecia , kuniga , karlilaga, osta , nerva , muskola
~o: 4" $ajn~o (ce talofiloj, i .a. fungoj k algoj).
^a. Rilata al ~o: U animalo (~ohava animalo;
siN. metazoo, plurcela animalo). kuniga ~o V
Konektivo. ^ogenezo $ Formigo k disvolvigo de j momenta , ^eco. Eco de io, kio estas vera: la
la ~oj. A^ologo. Sciencisto, kiu studas ~ologion. I ~eco de Jesuo estis pridubata de kelkaj verkistoj.—oiogio. Scienco pri la ~oj. paleo^ologio. j
Scienco pri la fosiliaj ~oj.

histamin/o ® 5 Amino (C 3 N 2H .,)-CH2-CH2- |
NH 2, devenanta el histidino, ceesta en diversaj ;
animalaj histoj k en sekalergoto: ^o dilatas la j
sangvasknletojn, pliigas la sekreciojn k grave rolas \
en alergioj k anafilaksio.

histerez/o Fenomeno konsistanta en tio, ke, I
kun sango de la cirkonstancoj, nova ekvilibro estigas j
malrapide, magneta ~0. Fenomeno konsistanta en ;
tio, ke la magnetigo de feromagnetaj korpoj depend- I
as ne nur de la aga kampa intenso, sed ankaü de la !
anta ûa magneta stato. ~a ciklokurbo. Fermita | hiskiamo (nigra ~o) : a) tigo ; b) folio ; c) flora ;$
kurbo, prezentanta la sinsekvajn valorojn de la ) frukto ôirkaüita de daüra kaliko. L k C.

histriko.
' mê.

. -V..
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'veto. Malionga ~a anekdoto. ^isto. Sciencisto pri estas ofte uzata ce aiparolo: al Vi , ~ potenca sen-
M): Tucidido estis la plej granda Helena ~isto. «s* korpa Mistero!7; au kun aliaj interjekcioj: ~ he!7 ;
historiografo , ana/isto, kronikisto. antau^o = ~ ve!7 ; ~ vi ~!7 ; ^ hu! B ; ~ hoj! ; ~ ruk ! ; au
pra~o 2 k 3. pra^O 1 Studo de la originoj: la | multobligita: ~ ~! pri tio lasu min zorgi7 ;
pra~o de Tero. 2 Periodo de tempo inter la ekhom- j mi pekis, mi milite pekis7.
igo k la apero de skribaj dokumentoj. 3 La responda j hobal/o = mirho.

scienco. ise paleolitiko, mezolitiko, neolitiko. pra~a.
Rilata al la pra~o: la pra~aj civilizacioj. hestoj,
pre~o = pra~o 2 k 3. proto^o 1 Transira periodo
inter pra^o k ~o, kiam ekzistis nur nerektaj skribaj
dokumentoj pri la koncernaj homaj socioj. 2 La
responda scienco. art~0. Parto de la ~o, kiu studas
la evoluon de la arto. literature. Scienco, pri la
esploro de la ~o k kondicoj de la literaturo au tra la
tempo en unu lando, au en pluraj landoj je la sama
epoko (kompara literature). mond^o. Speco de
M>, kiu prezentas la disvolvigon de la homa civilizo
sur la tuta tero k ne en unu lando au nacio aparté.
natur~o (ark.) = natursciencoj. religi'vo. Studo pri
laestigo k evoluo de la diversaj religioj.

historiograf/o. Persono, oficiale komisiita verki estantécon: tiaj puntoj ne estas plu ~ en modo; ~
la historion de difinita tempo, regado ktp. ~io. La pli k pli multaj viroj razas sin per elektra razilo. 3
arto aü verkaro de ~o.

hobi/o. Satokupo. us* aniata cevaleto, rnaroto.
| hoboj1o } Ligna blovinstrumento kun konusa

tubo, duopa anco k klapoj.
Ho-Ci-Min. Vjetnama poeto k politikisto ( i890—

1969), grava gvidanto de la batalo por sendependeco
de Vjetnamio. ^-Urbo. S-Vjetnamia havenurbo
(106°45’E, 10°44’N). isr Sajgono.

Hogkin/o Angla kuracisto (T. Hodgkin, 1798-
1866) : Y ( h )~a malsano (maligna tumoro de la
limfonodoj, nuntempe ofte resanigebla).

hodiaü Cirkonstanca morfemo 1 signifanta
«en la nuna tago»: ~ estas la dudeksepa de Mario7 ;
mi restos ~ dome7 ; rniaj fratoj havis ~ gastojn7 ; ~

i vespere7 ; ~ en la nokto7. 2 signifanta metafore la

uzata anst. «~o»: tieI li intencas veni de ~ post
histrik/o b G. (Hystrix) de mamuloj el la ordo | monato7 ; ~ estas maskita rego. a. Okazanta

de ronguloj, el la Mediteraneaj landoj, kies korpo i sankta estas por ni la ~a tago!7 ; la ~an nokton
estas kovrita de longaj starigeblaj pinglegoj k estas estas la cent-unua edzigqfesto7. Ô. La nuna tago:
pli granda ol tiu de erinaco. guu la ~on!.

histrion/o 1 £ Vulgara burleskulo en Romo. 2 hodometr/o. Irmezurilo.
Aktoraco, kiu penas placi per krudaj efektoj k Hohencolem/oj. Germana princa familio, el kiu
fanfaronas pri siaj sukcesoj. '̂ ado. Konduto de -̂ o. eliris pluraj Prusiaj regoj k germanaj imperiestroj.

hitit/oiAno de antikva popolo en Malgrandazio, i Hohenstaüf/oj. Germana familio, el kiu eliris
kiu starigis tie vastan imperion (1500-1200). ^a. pluraj imperiestroj de la Sankta Imperio Rom-
Rilata al la ~oj: la ~a lingvo estas hindeüropa ; la Germana ( Z. skribis: Hohenstaüfenoj).

~acivilizacio. hoj! Interj., uzata de maristoj por alvoki de
Hitler/o. Germania regnestro ( A . Hitler, 1889- malproksime: ho de la hoato!. ~i (tr) Voki de

1945), unu el la fondintoj de la nazia partio. k malproksime.
Gvidanto (t.e. diktatoro) de la Tria Regno. ~a. hoj/o yJ Speco de duonpioco, konsistanta el
Rilata al ~o: la ~a politiko, demagogio ; la ~a ligna tenilo kun perpendikla plata aü kurba klingo k
Junularo. 'vano. Ano de ~o k de ties doktrino. uzata por malkompaktigi la grundon aü sarki trud-

herbojn. ~î. Malkompaktigi grundon per ~o.
hojl/i (ntr) Tirboji.

hok/o 1 Kurbigita pinta metalpeco, per kiu oni
ion altiras: ~o de pakafportisto , de cifonisto, de
bargostango, de harpuno; (analoge) la ~oj de
urtiko ; kurbigu laü postuloj de 1' loko7.
agrafo. kroc.Uo, noco. 2 Kurba metala aü alispeca
peco, sur kiu oni ion pendigas: la vesto pendas de la
~o; ~oj por alkroci la tasojn ; sajkvarono pendis de
sia ~o. 3 Kurbigita akrapinta metalpeco, fïksita ce
la fino de fadeno k provizita per logajo, por kapti
fisojn: ankoraü la ezoko ne estas sur la ~o7 ; fiso
ne iras, sed ~o gin tiras7 ; kapti fison sur ~on7 ; eu
vi povas per fisistaj ~oj plenigi gian kapon? x (de
Levjatano) ; (f) nun, kiam vi havas vian homon sur
la r^o, vi devas ankoraü raze manovri!7. 4 Elstara

(h)'vismo. Politika sistemo de ~o, k cia simila
sistemo. vs? naciismo, rasismo, genocido.

HIV H («homa imunonesuficestiga viruso» )
Viruso, kaüzanta aidoson.
$ hiziki/o G. (Hizikia el sargasacoj) de nur unu
sp. {H. fusiforme) de brunalgo el la marbordoj de
SEAzio, uzata i.a. en japana kuirarto.

hm! Interj., uzata 1 por esprimi, ke la parolanto
havas pripenson, kontra ü diron , sed préfé ras
provizore silenti: ruinigita en la ago de tridek jaroj,
diris la kliento, ~!7. 2 por esprimi necertecon, gen-
atecon, konfuzitecon : la maljunulino balancis la
kapon k diris ; ~ ./ Z; la letero estis en tute ne

diris la skribisto [. . .]z.; lajentila tono.
Mrbestro—malsaga, kiel maljuna cevalo (legante
plue) maljuna cevalo7 ; 3 por simuli
tüson k averti, ke oni ceestas: Si ektusis
tamen malgraü tio neniu venis7.

% ho! Interj., esprimanta tre generale la vivecon
desento: kia belegeco!7 ; neesprimebla
feliêo!7; miaj esperoj!7 ; kia malfelico!7 ;
ierure!7; «~» ofte signas plendan stalon, de i sorto
malfacilan baton7. RIM. Pro tiu vigliga efiko, gi lleksita brako. sub̂ o Ut Kromsigno kun la formo

«ï /N/ ( /-V/ / »

metalpeco, fiksita ce pordo- aü fenestro-kadro,
cirkaü kiu turnigas ingo fiksita ce la pordo- aü
fenestro-klapo: la pordo delevigis de unu ~o k
pendis mairekte7; pordo turnigas sur sia ~ox; (f)
olei la ~ojn de la pordo j de i vivo7, use carniro,
kardino. 5 Pugnofrapo donita horizontale per

f« ;» 9
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de ~o sub litero . franca sub~o ( ,); pola sub~o (J;
latva sub~o (.). vsr cedilo. Havanta la forrnon
de ~o: ~a peco\ (f ) ~a naio. 2 Provizita per ~o(j).

(tr ) Kroci kapti per ~o: la fiso estas ~ita! .
~ego Graplo. ^eto 1 Malgranda ~o: la ~eto de
agrafo. 2 lj Supersigno kun la formo de ~o super
litero: ronda ~eto, U -^eto C, kiei en la litero U);
pinta ~eto, V-~eio G, uzata sur konsonantoj i.a. en
la ceha; SIN. dukorno). us? cirkumflekso. ~ingo ©
Ringoforma metalpeco, destinita. por ke enigu en gi
~o: porda , fenestra ~ingo ; klapethava ~ingo.
pivota ~ingo. «-Sr carniro, kardino. cerwo. ~o ce
la fino de ceno (de gruo ekz.). fajro^o. Nocostango.

fis^o. ~o 3. fis~i. Casi fisojn per ~fadeno.
pord/vo. ~o 4. slos~o. Dirko. vest~0. ~o ce

muro au en sranko. por tie pendigi veston.

holoedr/o © Kristalklaso, kiu posedas ciujsj
eblajn simetrielementojn de sia sistemo: sesangà
~a: ne~a klaso.~eco. Eco de kristalo ~a.

Holofern/o 3 Babilona militestro, senkapig®
de Judit.

holograf/o db Testamento, tute skribita dek
mano de la testamentinto.

holografi/o $$ Procedo de reliefa fotografadft
uzanta la interferadojn estigitajn de du laseraj faskoj,
el kiuj unu devenas senpere el la laserfonto, la ai
estas reflektata de la fotografota objekto.

hologram/o $5 Fotokliso laü holografia procéda
hoiokaüst/o. Brulofero. (H)A-'O j[ La amas

ekstermo de judoj (i.a. bruligitaj post gasumojfffi
de la nazia regimo. KS3 genocido.

holomorf/a A (pp funkcio kun kompleksj
variabloj ) Tia, ke gi povas esti prezentitapfi
kompleksa konverga potencoserio en cirkauajoi
ajna punkto: ~a funkcio estas komplekse dermW.
rsr analitika. ~io. ~a bildigo. bi^a (pp bildigf
Estanta ~a k havanta ~an inverson. bi^io. BN
bildigo. t

holost/o 4p G. (//olosteum el kariofilacoj)!
unu- k du-jaraj herboj kun umbelforma cumo; 3|
sp-oj el Eüropo, N Afriko k Azio.

©holoste/o = holosto.
(D holoste/oj b Superordo ( Holostei )M

aktinopterigaj fisoj kun parte osteca skeletal
kondrosteoj, teleosteoj.

ho!oturi/o b G. (Holothuria) de ekinodermojf
formo de kolbaso; unu el giaj sp-oj estas mangaj
sur la insuloj de la S Pacifiko k en Cinio, k rigan^kiei afrodiziigajo. SIN. markoibaso. ~oidoj. Kl^( Holothurioidea ) de ekinodermoj, grandpa#
kolbasformaj k sen kiraso. 1

Holstini/oz. lama duklando, aneksita de Pn®
(10° E, 54° N). icsr' Slesvigo. $

hom/o 1 b C G. { Homo ) de mamuloj,
karakterizata de vertikala tentgo, forte evolui#
cerbo k parolkapablo; gi ampleksas la fosiliajnsp|
lerta ~Q { Homo habilis), de -2,5 gis -1,6 mili#(

j, en Afriko ; rekta ~Q { Homo erectus kl
ergaster ), de - 1,9 gis -0,3 miliono j, en Afriko,
k Eüropo; saga ~o { Homo sapiens), kiu enEuroft
unue trovigas sub la formo dc neandertala M) (|
sapiens neandertalensis ) k c. -38 000 j ftp
anstataüita de la ~o de Kromanjono { H. sapi|j
sapiens), modema ~o, samspecia kiei la nuna *
kavernloganta ~o: la longkrania, largkrania ^oj|
mediteranea, la pigmea, la alpa ~o; (ajialoge)fl|
kiu disfandas la ncgan ~onz 2 Ano de tiu gdj
rigardata kontrasle a! aliaj specioj: infano ne0
matura ~oz\ Dio krcis la ~on|...j en formo dej$
k virinox ; laü la legoj k moroj ~aj, virinonetf
~o. virino estas objektoz; al hundo bastono, $j
technoz; ~o proponas. Dio disponas7,; mi esM|
~o! (mi ne faras miraklojn); la Filo de ~oN (Je 1

3 Individuo el tiu genro, rigardata kiei haV
apartajn ecojn : nun si estas luta ~oz ; la
dangera —malbona in' en domo!z\ kvai
rego. li estis tamen ~o\ kiom da ~oj, tiorii da„

vesto ~on prezentasL\ ciu ~o amas sinmfe

j

a
1) hoko. pord/̂ o.

1— 2) holoturio. P L
n -1
1

«

If
1|Hokajd/o. Granda insulo en la N parto de la

Japania insularo ( 143°E, 43° N).
hoke/o ,

*5' Nomo de diversaj sportoj, en kiuj du
feamoj penas enjeti diskon (malmolan pilkon sur
gazono) en kontrauan kadran golejon per kurbaj
bastonoj: glaci^o (seshomaj teamoj en sketejo),
gazon '̂ O (de dekunuhomaj teamoj sur tereno), '

nd~o (kvinhomaj teamoj kun rulglitiloj), subakva
~o (seshomaj teamoj en nagejo). îlo. Tiu speco .

de kurba bastono uzata en ~o.
hola! Interj., por veki la atenton au alvoki:

Colin, Colin!7.
Holand/oz. Provinco de Nederlando (4°30’ E, j

52° N ): Suda. Norda ~o. ^ano. Loganto de ~o. |
Nova <vQ; Ek.sa nomo de Australio: tio esti.s la !
Nova'^>o, la kvina parto de la mondo7.

holandez/o Y Flaveta sauco, farita el ovoflavo. |
fandita butero k citronosuko: fiso kun ~o, flor- |
hrasiko kun ~o. irs" besamelo , bearnezo. |

hold/oz © Interna parto de sipo, destinita por
ricevi la kargon: ~fako, ~luko . SIN. sipkelo. &&
ferdeko. bilgo.

holding/o o1 Kompanio, kiu per siaj finançai
paitoprenoj mastras difinitan gnipon da samspecaj
entreprenoj, i

Holivud/o. Suburbo de Los-Angeleso, centro de j
la usona film-induslrio ( 118°25’ U 34°07’ N).

holk/o 4^ G. { Holcus el poacoj) de plurjaraj, j
molharaj herboj kun duftoraj spiketoj en clensa i
paniklo; 8 sp-oj e! Eüropo, N Afriko k SU Azio.

holm/o. Monteto. j
ho!mi/o (K) 1 Elemento, Ho, atomnumero 67,

atommaso 164,93, lantanido: ~c/ klorido HOC13;
~aj kombinajoj. 2 Malofta metalo.

holocefal/oj b Subklaso ( Holocephali ) de j
kartilagfisoj, ampleksanta la himerojn k .a. !

holocen/o © La dua k lasta parto dc kvaternaro. j
asp pleistoceno.

%
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malfelico ofte kunigas la ~ojn7 ; bonkorax,
kulpax , koleremax, malpiax, sagax, honestax, mal-
nohlax; gronda ~oz ; vi forment la malnovan ~on,
pereeman lau trompaj dezirojN. 4 Ano el tiu genro,
rigardata kiel unuo inter multaj: vv ekstermos tiun ci
popolon kiel unu ~onx ; du ~oj povas pli multe fari
ol unuz; jwr /a bordo de la maro staris arnaso da~ojz; suferoj sufokas k ~oj mokas7- ; he! ~oj!
kaptu! tien kuris stelistino! z ; da ~oj piedirantaj
estas malpliz ; jen mia ~o de antaüe!7 ; ekstere
atendas ~oz. icr persono, oni, iu. 5 Servislo, dom-
ano: mi ne kuragis sendi iun el miaj ~ojz; Hi foi
Sendis la sklavon de Abraham k liajn ~ojnx. ^a.
Rilata al ~o: busox, prudentox ; ~a svarmoz;
ne ciam daüras ~a sufero7 ; la ~aj sentoj ; ne al
glavo sangon soifanta gi la ~an tiros familion7 ; ~a j sano. alopatio. ^ia Rilata al ~io: ~ia metodo.
ordonox. BS* humana. ^aro. La tuto de la ~oj: Z. j 2 Malgrandega: ~ia dozo.
Mis bonfaranto de la ~aro peko k eraro estas ecoj j homeostat/o 1 $ Ekvilibro de organisme),
dé l’ ~aroz ; la bêla songo de V ~aroz ; ni ciam ! karakterizata de emo ai konstanteco de giaj fizikaj k
fnemoru pri bon de V ~aroz. ^arano 1 ~o, | kemiaj ecoj: ~o rezultas el multaj kontraüaj agoj. 2

'konsideranta sin solidara kun la tuta ~aro. nsr inter- i t> Ekvilibro de ekosistemo, karakterizata de emo al

montrigis nebonaj7- ; tie estas tieI malvarme, multe-

~e! z. afis~0. ~o, kiu iras sur la stratoj, portante
afistabulon sur la dorso. kaverrwo. Prahistoria ~o.
pajlo^o. Persono, sub kies nomo alia negocas au
komandas. rarwo. Specialisto, kiu, ekipite per
kaücuka kombineo, spirmasko k aerujo, kapablas sin
movi k labori sub la akvo dum iom longa tempo.

homeomorf/a A (pp spaco) Havanta ekzakte la
samajn topologiajn ecojn kiel alia spaco. ~0. La
eco esti ^a. ~îo A Kontinua bijekcio, kies inverso
ankaü kontinuas. ^ia. Rilata al ~io; estanta ~io.

homeopat7o f Kuracisto praktikanla ~ion.~Vo Kuraca sistemo, konsistanta en aplikado de
infinitezimaj dozoj de substancoj. kiuj je grandaj
dozoj produktas ia samajn simptomojn kiel la mal-

. !

naciisto, kosmopolito, mondcivitano, sennaciulo. 2 i konstanteco de giaj fizikaj, kemiaj k biologiaj
Membro de la ~aranismo: ~aranaj kunvenojz, | konsistajoj. ~llo. Aparato por simuli la ~on de
iemploj2, kalendaroj7. ^aranismo. Politika-religia I vivuloj.

; dc4ctrino, iniciatita de Zamenhof por servi kiel ponto j
inter la liberpensuloj el ciuj komunumoj: la ~aran- j disvoivigon, pli spéciale la diferencigon de organoj.
ismo estas celado al pura ~ec.o k al absoluta inter-
genta justeco k egaleco7. B®3 hilelismo, interna ideo.
*eco. Eco de la ~o, naturo de ~o. tw humaneco.
k>etO. Malalte kreskinta ~o: malfelica ~eto! z.
Mdo1~o, simbole konceptata: kio estas ~ido, kc

Wi pensas pri li? x ; Lia] palpebroj esploras la ~id-
Vjn*.tS' filo de ~igado #Tuto de la biologiaj
k sociaj procezoj, kiuj ebligis la transiron de ankoraü
besta praulo gis la moderna ~o. ~ino. Ino de la
fftècio ~o. ~edoj hà Familio (Hominidae ) de
primatoj, entenanta la cimpanzojn, la gorilojn k 1a
fcenojn. ^enoj y Subfamiiio (Homininae ) de
Tvêdoj, ampleksanta la aüstralopitekojn, la parant rop-
ijjti, la fosiliajn k la nunan ~ojn. ~îzi 'P. (pp besta
Jàkto) Industrie modifi, por ke gi laükonsiste estu | strukturo de molekulo, precipe pp polimero konsist-
kiel eble plej simila al la ^a lakto. ^oîdeoj B ! anta el la sama mero: ^ polimero, ~polisakarido.
:^iperfamilio de primatoj (Hominoidea ) entenanta tri j oar hetero/ . RIM. La vortkomenco homo trovigas en
ïathiliojn : la gibonedojn , la orangutanojn k la neanalizeblaj vortoj: homofono , homologa ,
|pdbjn. ^amo. Amo al la ~oj: mi pro kristana

‘^amo volas, ke [.,.) z. ^/plena. Plena de ~oj de
lo|antoj, pasantoj ktp. cili^a. Rilata al, koncerna je kun alia morfemo au vorto. homonimo.
BipK) sen diferenco de gento, nacio ktp. interna, j homogen/az 1 A Tia, kc ciuj giaj partoj havas
Koncemanta la rilatojn inter ~oj. komune/^a. ! la saman konsiston, la samajn ecojn: miksajo,
Komuna al ciuj ~oj: lingvo komune~a L. | pasfo, logantaro, tacmento; ta ~eco de fandafo. iœ
kvazaü/vo 1 Manekeno. 2 Cifonfiguro. mal^O. heterogena. 2 A ( pp polinomo) Tia, ke ciuj giaj
pÉhumana monstro: hontu vi , tnal~oj!7. termoj estas samgradaj. 3 A ( pp ekvacio) Tia, ke gia
ne^a.Fremda al la vera ~o. pra^o. La ~o en sia konstanta termo nulas: al la ne^a ekvacio 2x + 3y =

^iïtiva stato.serwa. Nelogata de ~oj: la arbora j ; 5 respondas la ~a ekvacio 2x + 3v = 0. ^igf. Fari
WHyejoj de la interna Afriko7. serwigi. Senigi je j ion ~a: ~igi bakterian likvon.
fffintoj: pesto k milito sen^igis la tutan landon. j homokromi/o '6 Adaptigo de kelkaj anitnaloj ai
fljpierM). havanta eksterordinare superajn ! la medio, kiuj farigas pli-malpli samkoloraj kiel gi k
tefStojn, kapablojn, povojn: Niceo anoncis la alven- j sekve malfacile videblaj: de kameleono. irw

Wde la Super~o; super~a tasko. grand^eco. j mimetismo.
fôo de granda ~o, noblanimeco: manio de grand- j homolog/a 1 A (pp ciklo) Diferencanta de alia,

militera. ~plena: la urbeto ne estas tre j donita ciklo nur per rando de ceno. 2 (H) a) (pp
mitera2; formoj, kiuj post multc~a praktika uzado I elemento) Apartenanta al la sama grupo de la perioda

homeot/a ^ ( pp geno) Reganta la embrian

homeote!eüt/o éjb Stilfiguro, konsistanta en la
proksimigo de vortoj kun similaj llnaj fonemoj, ekz.
«tablon ornamas ne ( uko, sed kukoz».

homeoterm/a (pp animalo) Havanta konstant-
an internan temperaturon: mamuloj k birdoj estas
~aj. SIN. varmsanga. isr pojkiloterma.

Homer/oz Helena epopeisto (eble 9a je a.K.). —Jliado, Odiseado. ^a. Rilata al ~o: la ~aj poemoj;
(f ) batalo ( tiel akra, kiel la bataloj en Iliado);

epiteto (stilfiguro, kiu konsistas en la almeto al
subst. de tradicia ornama epiteto, ekz. «la rozofingra
A üroro»); rida (tre laüta).

homiü/o ‘•ÿ Prediko pri bibliaj tekstoj k temoj.
homo/ ® Pref., montranta homogenecon en la

homonimo k.a..
homofon/o A Morfemo au vorto foneme identa
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sistemo kiel alia komparita elemento: stroncio estas j iu, io ~a: lia ~eco saneeligas kicl kaverna dentolh
r̂ a al kalcio. b) ( pp molekulo) Havanta la samajn ! fari ian aferon. de kiu la ~eco povus esti difektiti,
bazan strukturon k funkciojn kiel komparita j ~ulo. Homo ~a. mal~a. Ne respektanta la honot
molekulo, sed diferenca de tiu ci pro longo de karbo- j on, la sociajn devojn: mal~a reprezentanto, amite;
ceno(j): ~a scrio de hidrokarbonoj.es* analoga.3$ ! virino mal~a k perfida!z; ( f ) mal~a pano\
(pp organo) Samdevena, samorigina, sed servanta al j profesio. domo7 (bordelo), vivtenado: nial~ajfarof .
diversaj fiziologiaj funkeioj ce malsamaj bestoj au j ma!~0. Cio mal~a (abstrakte): pli bone cifox
vegetajoj: la antaüaj membre j de mamulo k la j vesto, ol riceco en ntal~oz. mal~a]0. Ago trials
flugiloj de birdo estas ~aj. «3* analoga. 4 ÿ (pp j fari mal~ajonz. mal~eco. Eco de iu, io mal**
komparo de kromosomoj) Apartenanta al la sama ; ciu prudenta homo komprenos la mal~econ de /fif
kromosomparo. ~eco. Kvalito, propreco de tio, kio j argumentoj:Z; ciu povos akcepti sen mal~eco kontrn
estas ~a. ~io A 1 Struktu.ro konstruita el ne~aj j sia konscienco7. mal^ulo. Homo mal~a: ne fié|
cikloj. 2 Branco de la matematiko, kie oni studas | tiun mal^ulon. ne~a. Ne plene, ne vere ~a: jef
^ion J . ko~a A Du kocikloj estas ~aj, se ilia longe la reformistoj penas kredigi , ke ciuj, kiujf
diferenco estas korando de koceno. ko~io. volas reformojn, estas homoj ne~aj7 ; ne~a mantrï
Strukturo konstruita el neko~aj kocikloj. 2 Branco ' Hon(g)kong/o.Tre granda havenurbo en S CiÉj

( l 14 ° E, 22°25’ N ). |
Honiar/o. Cefurbo de Salomonaj ï nsulf

de la matematiko, kie oni studas ko~ion / .
homomorf /a A ( pp strukturo) Tia. ke gi

konservas certajn ecojn de alia strukturo: la cirklo i (159°57’ E, 9°27’S).
estas ~a bildo de rekto, se ambaü estas rigardataj j Honollilu/o. Cefurbo de Havajo ( 157 ° 52’ll|
kiel grupoj. ~Q. La eco esti ~a. ~io (pp grupo, j 2 l °20 ' N).
ringo ktp) Bildigo, kiu respektas la koncernajn j honor/i ( tr ) 1 Trakti iun kun granda respektÉ
strukturojn: ~io de ringoj konservas k la adicion k j estimo: ~i la maljunulojn, la Elernulonx ; festifc
la multiplikon.^ia. Rilata al ~io; estanla ~io. j ~i la memoron al iu7 : ni ciuj ~as tiajn agojfr

homonim10 A Vorto, kiu havas la satnan formon | libéra k ~ata en fremda landoz; inter la tridei|
kiel alia, sed malsaman sencon: ekz. grqfo (nobelo) k estis la plej ~atax. 2 Monlri sian respektoni
grafo (matematika funkeio). ter paronimo, sinonimo. estimon al iu per eksteraj signoj: H ~is min perm

homopter/oj b Grupo (eksa ordo Homoptera ) amikecoB; ~/ enterigon per sia ceestoB; ni ~u Ê|
de insektoj kun generale kvar membranecaj flugiloj, i memoron per levigo de niaj segojz; ~/ iunfiâ
ampleksanta la hemipterojn escepte de la heteropter- | ordeno, titolo, donaco ; vi ne ~adis Min per^oj: afido. cikado, koco estas ~oj. bucoferoj! x: eu mi perdis rniari grason, per kiueÊ

homoseksua!/a (evi) = samseksema. ~ataj Dio k homoj?7: ankoraü neniu mortem
homotet/a A ( pp geometria figuro) Estanta estis tiele ~ita kiel vi mm : vengu pro mia patroji

grandigita au malgrandigita bildo senrotacia de alia ~o 1 Alta estimo, granda respekto, kiunJj
figuro. ~0. La eco esti ~a. ^io. Bildigo, kiu méritas per la neriprocindeco de sia karaktero,Ç;
grandigas au malgrandigas je certa skalo, sed ne la nobleco de siaj agoj, au per la satateco de s|
rotaciigas, k havas fiksan punkton: la bildigo x j verkoj: ~o ne iras oblikvc, kiel la kraboj1: la -f
3x estas ~io. ~ia. Rilata al ~io; estanta ~io. ! de nia familio7: lasi al iu la eblecon retirifriM

homotop/a A (pp geometria figuro au spaco ) i ~oz\ pli bona estas virto sen oro , ol oro sen km
Estanta kontinue deformita bildo de alia, donita ! triton de 1’ ~o flikas neniu tajloroz; abomenuï M

ï

figuro. ~0. La eco esti ~a. ^io. Bildigo, kiu I ~oz: ruiniganto de virina ~oz; gui ~on: perêÊj
kontinue déformas unu figuron au spacon al alia. | ~o/tz; eu mi havas la ~on paroli a! s-roNM
~ia. Rilata al ~io; estanta ~io. i homo, kiu havas la ~on esti mia bojilo7: afm

homozigot/o ÿ Individuo au celo, kiu koncerne j devo de ~o; pro mi ne scias argumentaij|
la studatan karakieron (econ) heredis la saman genon j per mia tre malbone dcklamite! z\ vortonj^de ambaü gepatroj. rat heterozigoto. ; ~o! z. 2 Pruvo, signo de tiu estimo k respektd:|

homunkul/o. Hometo, kiun alkemiistoj prétendis faras al mi multe da ~oz: la viegrafo faras al (p
da ~oz\ vi havos la ~on ricevi vizitojn de

Hondur/o. Regno en C Ameriko (Tegucigaipo). ; faru ~on al Dio el via havoz; la soldatoj dotm
honest/a 1 (pp homo) Konformiganta sin al la I mi ~on per la pafilojz; ekstere ~o, interne dok

honoro, al la devo, al la sociaj postuloj: se oni j homo ne restas longe en ~ox; fari al iu %,
bczonas el ~a homo fari kanajlon (...]z: ne kredas I ~ojnz: al granda] sinjoroj grandaj ~ojz: jupm
ste/isto. ke ~aj ekzistasz; eu tia estas la konduto de \ des pli da laboroz; li havis edzinon, kiu estisjg

de la tuta cirkaüajoz; tcmploj konstruitajpof^de Kristoz; tiun ci agalon mi portas pro toJf
de unu pastroz. 1 Bazita sur ~o:
konduto. profesio; veni al ia interlconsentcfcÊ

krei en retorto.

edzo?7: ~a (virta) edzinoz; la ~aj vilaganedz-
inoj montrados vin per fingroj!7: komereisto,

bankisfo: li proponis la aman sian pure k ~ez. 2
( pp ago) Konforma al tio, kion postulas honoro,

devo: ~c/ intenco7. propono: unu fojon stelis pom- j honesta. 2 Karakterizata de ~o, enhavanta
tro ~a titolo de majstroz; finança konsilantof

r^/( l
r^O

on k perdis por ciam ~an nomonz; kisoz; trovi
~an laboron; lia agado estis plej ~az. ~0. Tio, I vendadis ~ajn lokojn k oficojn z; okupi la*
kio estas ~a , rigardata en abstrakta, absoluta j lokon ce la tablo: ~a gvardio, eskorto: estaspS
maniero: instruo pri justo k ~ox. ~eco. Eco de ] forgesi tian moron ol gin sekviz. 3 HavantalaN1
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sed ne la devojn, sargojn, rajtojn de iu posteno: —« ! persono. cs3 pudoro. —igi. Fari , ke iu —u: kutuilo
prezidanto, profesoro ; —« membro de UEA. —ado. de malcastulinoj ~igas sian patronx; inter la garboj
Ago de '•-anto: ne inciti senbezone multajn homojn lasu sin kolekti k ne ~igu sinx ; mi ~igos hodiaii la
per r̂ ado de mia personoz. —ajo. Marko, signo de tacmentojn de Izraelx ; ne kasu vin —<?, car vi ne—o.-iga. Kaûzanta ''-on: la sorgo estas peza , sed I estos ~igata x ; ce tiu profunde ~iga penso7 .

~iga.-igi. Kaüzi, ke oni —as iun, ion : tia scienculo i —inda. Tia, ke oni devas — i pri tio: —/m/a filoz ;
~igas sian landoti . —inda. Meritanta —on: —/Wa ! —/m/« riprocox ; li farigis —/m/a/o por siaj najbar-
familio ; mia ~inda kolego ; la ~indeco de lia filo ojx ; Hi vidos vian ~indajonx (—an parton). sen—a
estas difektita de tiu akuzajo. mal—i. Trakti mal- (generale pj) Ne facile sentanta '-on, aü ne montr-
respekte, malestime: vivanton ni mal̂ as, mortinton anta gin : sen—a virino, vizago ; sen—e mensogi .

ni adoras7 ; tiu bucado mal~as la civilizitan mond- sen—eco (generale pj) Eco de tiu, kiu ne sentas aü
on2 ; Jehuda malais la sanktafonx ; tia obeado al montras —on: konvinki ilin pri la sen—eeo de ilia
influo neniun mafias7 ; malvirteco, ne malriceco filino7 . sen —ulo (generale pj) Homo, kiu ne sentas
mal~as homon ; si sciis , ke li atendis sin kun ! au ne montras —on: mi ne sukcesos elmontri la kulp-
mal~anta pensoz ; (spéciale pri rompo de la geedza econ de mia sen~ulino? z. tsr cinika , impertinenta.
fideleco) liberigi min de edzino, kiu min mal~asz ; seks—O. Pudoro.
Tiest' malais la liton de la frato7 ; iliaj edzinoj estos
mal~itajx (perfortitaj). RIM. La ideo, entenata en
pluraj ci-supraj ekzemploj, povas esti pli bone
esprimita per sen— igi . mal — O. Stato, en kiu oni
estas malrespektata : preni unun k ami alian—
mal~o!G ; mal~o de la patrinoz\ manko de oro ne
estas mal~oz ; hontu k portu vian mal~onx ; mi
elmetis Izraelon al mal~ox. mal —a. Kaûzanta kiu sonas la ~ojn k duon~ojn; astronomia, sidera ,
mal—on: ricevi mal̂ an morion7- ; kontraüstari al vera , norma —o; preni kuracilon je ciu —o; sveli
mal~a tento7 ; mal~a ago7 ; li povas esti kondamn- kun ciu —oz; li starts tutan —«nz. 2 Ciu el tiuj
ata al la plej mal^aj punoj . sen — a. Ne (plu) diurnopartoj, ntimeritaj k difinitaj per orda numeralo:
havanta —on: sen~a fripono. sen—eco. Stato de kioma —o nun estas ?1; estas la tria , dek minutoj
iu, kiu (aü io, kio) perdis —on: ilian ~on mi faros post la tria , la tria k duono dek minutoj antaü la
sen~ecox . sen—igi. Kaüzi al iu la perdon de —o:
mipovu vidigi al la homoj , ke oni min sen~igas!z.

es* malestimi , malbonfama .
honorari60. Ne perioda pago por servo, tasko,

laboro en la t.n . liberalaj profesioj : pagi ~on al
advokato, kuracisto ; la —o de aütoro de libro, filmo
ktp. i®5 aütorrajtoj, tantiemo. — i (tr) Pagi —on al iu.

Honolat/o. Vira nomo.
Honori/o. Vira nomo.

hop! Interj., uzata por instigi al salto: ne diru — /
antaü la salto7 (ne fanfaronu antaü la ago). —i (ntr)
Salti per nur unu piedo. —adi. Daüre — i aü ,

analoge, skuigi kvazaü per saltado : la mamoj
r̂ adas al s/ u. — —ludo.

hoplit/o. Helena peze armita infanteriano.

hor/o 1 La 24-ona parto de diurno: horlogo,

kvara (—o) ; demandi pri la —o ; rigardi la ~on sur
sia poshorlogo; li bavas ciam la gustan —on ; fermite
inter la 12a k la 14a (—o/); laboristoj de la dekunua—oN (laste venintaj adeptoj); oni donas por mangi
je ciu —o ; la —o de Grenvico , de Centra Eüropo ; la
somera , la vintra — o ; kvina^a tetrinkado ; la
^montra ombro de la sunhorlogox (ns* gnornono ).
3 Tagotempo diiïnita por fari ion: por ciufaro estas—oz; vi venus en bona —o7 ; vidi vin ekstere en tiu

Honsu/o. La cefa insulo de la Japania insuiaro malfrua —o!z ; li ankoraü iom dormis en la matena
r(138 °E, 36° N). —oz; nun estas la —o. en kiu mi guas fresan aeronz ;
g *hont/i (tr) Ekhavi malagrablan senton pro mia —o ankoraü ne venisN; leni aüdiencajn ~ojn ;
konscio pri malhonora, malbona, maldeca ago, penso en la —o de la venko B; en la lasta —o de mia vivo 3 ;
ks: estis nudaj la homo k lia edzino k ili ne —isx ; lia —o ckbatis. 4 Daüro de c. 60 minutoj, utiligata
M je , pro mensogo ; li —is pri sia ma!venko7 ; — / por fari ion: liaj —oj de ceestado en la oficejo ; si
antaü iu; eu vi ne —as peti almozojn? z ; si — ke si ricevis lecionojn po 20 spesmiloj por —oz ; la ok̂ a
Havas kiel patrinon tian almozulan virinon; eble si tago (en kiu la laboro daüras 8 —ojn ); la 52—«
jyis siajn larmojn z ; kiu ~as nenion , ne timas semajno (postulo de la Eüropaj laboristoj); trovi la
DionL; laütaj gemoj , ne ~antaj la okulojn de horn- ~ojn longaj (enui ) ; je unu~a distançaz ; tri~a voj-

\pjf". '-’O 1 Sento de —anto: rugigi de —oz ; pro irado ; ~page labori . 5 Momento, en kiu io okazas:
>M> b; eksenti la —on petadi ; ta vizago de M . ek- eu mi ne venkos en décida hor ! z ; en malfacila ~o
Iflamis per —o k indignoz ; esprimo de premanta ec gros’ estas valoroz ; en la plej malfacilaj ~ojL; li
!>ybz; kie timo, tie —oz ; granda senharajo, kiun li ! guis —ojn de gtoro, de triumfo ; en —o de deprimigo
kpro malvera —o kasisz. 2 lo, pri kio oni devas aü j li sin mortigis ; —o de kulmino. 6 ü1 Pregoj en la rite
gdevus —i: estas simple —o rakonti pri liz ; lia —o ne | difinitaj tempoj de diurno. — malutino , maten-

felvisigasx ; li estas la —o de sia familio ; mi ne
pransvivos tiun ci ~on ; tia respondo estas vera

1 malkovrigos via nudajo k montrigos via
Ipo*. BS* malhonoro , malgloro , makulo . —a 1
l̂ -oplena: —a mieno. 2 (ark .) Rilata al seksorganoj: j —aro 1 Régula antaüdifinita arango de la —oj, en
jMetendos sian manon k kaptos lian ~an partonx . kiuj devas okazi servoj, kursoj, naturaj fenomenoj
A'ôma. Facile k plej ofte senkaüze —anta: tiu tim- k .a. : —oro de fervojoj , de lernejo , de tajdoj ; malfru-

Çema k ~ema knabino rugigos antaü ciu nekonata igi el la ~aro. 2 Tabelo (sur folio aü en libro) de tiu

laüdo , primo , tercio , seksto , nono , vespro ,

kompletorio . —a. Rilata al —o: —a angulo ( %
angulo inter la m e r i d i a n o d e astro k la l o k a
meridiano, mezurata ciam okeidenten); —aj zonoj .

k
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observanto. sajna ~o, videbla A*O ® La mafâê|
cirkio cirkaü la observanto, kie cielo k maro sÉ
renkontigas. ^a . Rilata al ~o : la linm
universa A*O. Tia eventaro, ke lumradio ne pos|
el gi atingi nin ekde la komenco de la univewj
sen^a. Tia, ke gi sajne ne havas ~on:
perspektivo de profunda valo; (f) griza, sen~a
malvast~a. Maliargvida.

horizontal/a. Paralela al la surfaco de
mova akvo; orta al la vertikalo de la loko: ~alidi
stango, pozicio. 1 ~a linio. 2 A ~a linioé
matrico. ear vertikalo. ~eco. Eco de io ~a: terni
tabuleton en gusta ~eco. ^jgo Revenoal|
rekta flugo post manovro. |

horlog/o. Aparato por mezuri la temponi
montri la horojn: sabla, suna ~o, pos~o, mur<$
elektra, cifera ~o; senslosila ~oz\ gis la
la naitan horonz\ mia ~o montras la dekan,£idl
fruas; streci ~on. ~a. Rilata al ~o: la radem
r^a ceno, vitro, ^eto. Malgranda ~o, kiuni
portas en poso au cirkaü la antaübrako, ce la Bfi
artiko. ^isto. Homo, kiu elfaras, prizorgas aü rips
as ~ojn. ~ujo. La ujo, en kiu oni enfermât)
mekanismon de ~eto. ~okesto. akV<M
Klepsidro. brak~o. ~eto, kiun oni portas ciiiaüj
antaübrako, ce la manartiko, per rimeno. klilW
~eto, kies montrilon oni povas haltigi jeiif
momento, premante butonon (&&* kronometro),k Ü
servas por mezuri intervalojn la ü sekund^kestcwo. Meblofornia ~o, staranta sur la pWj
kukol^o. Mur~o aü kesto^o, el kiu ligna kufaf
aperas ce la sonado de ciu horo. mort^vo. Volg|
kn de kelkaj insektoj el la ordoj de koleopteroj (|j
de anobiedoj) k de psokopteroj, kiuj allogas parti
per kapo- aü abdomen-frapoj kontraü ligno, pajïf
ks, aüdigantaj kiel tiktaka sono, væ ksestobio,\
murA-o. ~o, kiun oni alfiksas ce muro. pend
Kesto~o aü mur~o kun granda ronda 1

i pendolilo. pos^o. ~eto, kiun oni tenas en
poso. sablcwo. Tempomezurilo, konsistantad;
vitraj ujoj kunigitaj per maldika kolo, tra kiu di
kvanto da sablo enfluas en ekz-e tri minutoj.SU
Ebena suifaco, prezentanla ventumilon el liniojj
kiu j oni povas trovi la horon laü la pozicio des
ombro de metala vergeto, fiksita en tiu surface.*

arango: aceti fervojan ~aron. labor~oj. ~oj, dum
kiuj oni laüserve laboras. Iast~a. Okazanta, al-
venanta en la lasta ~o, antaü iu templimo: last~a
kompromiso. resanigo; last^aj novafoj (eksciitaj
jus antaü la presado de gazeto). lerno~o. Tempo-
spaco (c. 45-50 min), dum kiuj instruisto lemigas
lemobjekton: oni forliberigis sin por tiu lerno~oz.
pintA^oj. La ~oj, dum kiuj la ekonomia akliveco
(acetado, trafiko ks) estas plej granda. te~o. La
da üro, kiam la temango aü iu tetrinkado okazas.
RIM. horo estas suf-e uzata en nomoj de unuoj:
amper^o, vat~o.

Horaci/oz. Vira nomo, i.a. de latina lirika poeto
(Q. H. Flacons, 65-8) k de la amiko de Hamleto.

hord/oz 1 Tribo el nomada popolo: Tataroj el
nomada ~oG. 2 Senorda, malbonfara bando: la
Eternulo sendis sur lin ~ojn da haldeoj, ~ojn da
Sirianoj. ~ojn da Moabidojx; la ~oj de la flagel-
antoj, kiuj vagadis tra la Rcjna regionoz; (1) junaj
sinjoroj el fremdaj landoj ~e nin invadis0. la Ora
(H)~o. Plej okeidenta el la mongolaj regnoj, kiu
inter la 13a k la 16a je subigis al si la rusajn princ-
landojn.

horde/o 1 ^ G. ( Hordeum el f\
poacoj) de unu-, du- k plur-jaraj ÛkÊ
herboj kun spikoj el densaj spiketoj pfjl!ïa f

r„ . • .

c

plejofte triopaj en la kavetoj de la
akso (unuopaj ce tritiko) k havantaj
longe aristajn gluniojn ; N hemisfera
g. de 23 sp-oj, kelkaj, precipe la
ordinara ~o ( H . vulgare, kun kf-
oj), kultivataj por furago k precipe
por grajnoj uzataj por fari grion k
fabriki bieron. 2 Kultivataj sp-oj
de ~o / , precipe la ordinara ~o. 3

Grajnoj de ~o 2 : kaco.
musa /v/O ^ Sp. de ~o ( H . murin-
um), N-hemisfera trudherbo. /^afo
Y Mangajo el ~o 3.

hordelim/o G. ( Hordelimus el poacoj) de nur
unu sp. ( H. europaeus ), plurjara herbo el la montaroj
de Eüropo, N Afriko k U Azio. K? elimo, elitrigio.

hordeol/o Y Furunketo, kiu estigas ce la rando
de la palpebro k memorigas pri grajno de hordeo.

horizont10 1 Cirkaüa linio, kie fïnigas nia vid-
kapablo, k kie la tero sajnas kunigi kun la cielo:
antaü liaj okuioj etendigis vasta ~o; la suno staris
proksime al la ~oz ; la tuta konsistis el fajroz\
sipo, insulo, kiu ma/aperas el la (f) diversaj
teorioj k projektoj aperas k tuj malaperas de la
~oz\ la politika ~o nubigas. «sr fono, pejzago,
perspektivo. 2 ( f) Pli-malpli limigita amplekso de la
pensado: grupo, kiu ne havis la eblon ion 1erni, ne
povas havi liait longan spiritan ~on kiel grupo, kiu
multe lernis1; la ~o de liuj homoj ne transposas la
limojn de ilia lando\ scienca eltrovo, kiu malfermas
novajn ~ojn. 3 ® Maldika, distingiga tavolo en
sedimenta serio: silika ~o en kalkpetra tavolaro. 4
-0 © Ciu el la laü-strukture k -kolore distingeblaj
tavoloj de grundo. ciela ~o, vera Cefa
cirkio de la ciela sfero, trapasanta la tercentron k
paralela kun la ebeno de ~a cirkio tra la okulo de la

im
ibm.iU

\W
K

hordeo
(ordinara

a)
spiko; b)
spiketo; c)
grajno. ii.4

,
i

1 f->b

d
VI6

n
horlogo. 1 ) kukol^o : a) montriloj (hoff
minuta) ; b) rotaci-direkto de la montriiojj
~direkte) \ c ) pezajoj kun ô) ties ôenoj (agasi
motoroj por la montriloj k por la son-sistemo);^pendolo e) kukolo 2) vek~o. 3) citera
brak/̂ o. 5 surwo. 6) sablô o.i
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gnomono. vek/vo. ~o kun sonora signaio, kiun oni
povas sonorigi je antaüdifinita momento.

hormin/o qfp o. (Horminum el lamiacoj) de nur
unu sp. (H. pyrenaicum ), el la altaj montoj de S metalo: aer-. vapor- , suco-, akvo-~o.
Europo, plurjara herbo poromame kultivata pro blue
violaj floroj en sajnverticiloj spikforme arigintaj.

hormon/o (kn) 1 <£ Substanco, sekreciata de
endokrina glando au celo en la sangon k transportata
de tiu ci gis specifa organo, al kies funkciado gi
efikas. 2 ^ Analoga substanco, havanta diversajn
(i.a. kreskigan) efikojn al plantoj, ekz. aüksinoj. | irsr kliniko, lazareto, malsanulejo, preventorio ,
Steroida /vO ® ~o, derivanta el sterolo k sekreci- | sanatoria. ~a. Rilata al ~o: la ~aj servoj;
ata de endokrina glando ( i.a. kortikosurrenaj k ! bloko, ensemble*.
reproduktigaj glandoj, placento). KT aldosterono, j hosti/o ij* Senfermenta rondforma oblato,
hidrokortizono, kortikosteroido. mudig^O Vd \ konsekrota au konsekrita dum la meso. ~ujo.
mudo. j Sanktigita vazo por konservi konsekritajn ~ojn. car

Horn/a. Nomepiteto de la plej suda kabo de S- j ciborio, monstranco, ~levado, ~montrilo.
Ameriko (67 °13’ U, 55°58’S).
f . horor/o.Sento de teruro, miksita kun abonieno k

- signata de tremego au elstarigo de la hautharoj: pala j on, forpeli bovon ktp.
de ~oG ; paralizita de ~o\ la ~oj de la atombomb- I hotel/o 1 Domo, kie vojagantoj povas pagante
ado, <̂ a. Kaüzanta ~on. ~i (ntr) Eksenti ~on. ! logi k eventuale ankaü mangi : estas al mi tre

ky horoskop20 1 Observo aü kalkulo pri la zodiaka ! agrable, se ni povus logi ambaCi en la sama ~oz;
situo de astroj de la sunsistemo je la momento de | ~o ce la Slacidomo, de 1' Ora Cervo. cae gastejo,
naskigo de homo, por dedukti informojn pri la j restoracio. 2 ijjii En Francio (17a —18 jc), urba vasta
karaktero k ebla estonteco de la naskiginto: starigi k luksa domo, posedata de nobelo a ü riêa burgo.
Ms ~on. 2 Rubriko de iuj gazetoj, indikanta la ~a. Rilata al ~o(j): industrie, lernejo. ^isto,
baldaüajn sancojn de persono lau ties zodiaka nask- ^mastro. Posedanto afi administrante) de ~o.

: i|signo. | hotentot/oz. Ano de S-Afrika gento, parenca al
v hors/o (fin) Heroino: si enmetis tro da ~oiL. vw i la bosmanoj, sed ne plu vivanta nomade: kial al mi
0go.~ÎStO. Détala sakristo de heroino. ~(em)ulO.
Heroinmaniulo, dependulo de heroino.

horst/o © Terkrusta altajo, estigila de sam-
direktaj normalaj faültoj. i®3 grabeno.
M hort/o. Gardeno de fruktarboj.
%hortensi2o 4* Sp. de hidrangeo (grandfolia ! kurego, ~ ha, tuta foiro! z.
iftidrangeo), tufarbusto au arbusteto kun longe daOraj | imilanta la krion de strigo: ~ la strigoj trumpet -
infloreskoj, kies floroj estas generale ciuj senseksaj j is7 , wr hu-u-u!.
kkonsistas el grandaj okulfrapaj, blankaj au koloraj | hub/oz. lama kampomezurunuo, valoranta c.
sepaloj, dum la aliaj flororganoj generale malestas; j 10-15 hektarojn: U perdis cent arbar~ojnG. «a*

ukreo, arpenta. Kamparano, kiu posedas nur
Phortikultur/o. La metio kultivi au forci plantojn, j unu-du —ojn.
precipe gardenajn ; gardenkulturo en plej vasta I Hubej/o. Provinco en la E parto de Cinio.
senco; gi ampleksas kultivon, aü en libera aero, au | Hubert/o. Vira nomo.
.sub vitro, de legomoj, ornamaj plantoj, fruktoj, | Hubl/o. Usona astrofizikisto ( E. P. Hubble ,
arbokultivon k kreadon de gardenoj. use agrikulturo. j 1889-1924) : lego de ( lau kiu la galaksioj~ejO. Loko kie oni produktas ~ajn produktojn. | malproksimigas de ni kun rapido proporcia al ilia

distanco). — ekspansio.
hortulan/o b Sp. de emberizo { Emberiza hor- j Hudson/o. Usona rivero, enfluanta en Atlantikon

tulana), kun cindre griza kapo k rug-griza ventro, j ce Nov -Jorko (74 ° U, 40 ° 45’ N ). ~a Golfo.
fee satata pro gia delikata viando; oni casas gin per i Interna maro de Kanado, norde de Ontaria Provinco

I (85° U, 59 ° N), komunikiganta kun Atlantiko per la
F j ~a Markolo (70° U, 62° N).
% huf/o b Ungo de diversaj mamuloj, formanta

| largan piedbazon: ~o de cevalo bovo, porko, kapro;
W | ciun bruton , kiu havas disfenditajn ~ojn k dis-, ; trancon sulkon sur la ~oj vi povas mangix. — bad.

I ~uioj (ark.) Kn (Ungulata) de pluraj ordoj de mam-
! uloj kun pli-malpli ^oformaj ungoj: pra~uloj,
| nepar^uloj, par~uloj, prokaviuloj, rostruloj, sirenoj
| k pluraj elmortintaj ordoj. •vlimo. Arkforma plata

*!• hortensio: a) tigo; b) folio; c) infloresko. Ru. j ferpeco, kiun oni najlas al la piedoj de cevaloj. muloj

reto en S Europo. ssr emberizo.
Horus/o8 © Sundio de antikva Egiptio.
hos/o. Fleksebla tubo el ka ücuko, plasto au

hosana! Ü Interj. de adoro: ~ al la filo dc
David!N. ew’ haleluja.

hospic/o. Parto de monahejo, en kiu oni akcept-
adis gastojn, vojagantojn ks: la ~o de la granda
San-Bernardo.

hospitaFo f Kuracejo: urba ~o; kampa ~o.

Hosea H La unua el la malgrandaj profetoj.
hot! hoto!z Interj., uzata por antaüenirigi ceval

gi donis tiujn ci okulojn de ~o?7j.
hu! Interj., uzata por esprimi ektimon; ~ / // .

ekkriis k forsaltisz ; ~ / vi min svenigas! L. (ntr)
Krii ^!: ~as simioj. ^ ha! Interj. esprimanta tre
fortan eksciton : farigis bruo, tumulto, babilado,

'v ! Onomatopeo,

tre multaj kf-oj.

iè'IStO. Persono, kies profesio estas ~o.

horsto.i)
tr . - L&-.-
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ks, por eviti difektigon de la ~oj: la cevalo de la | prelendojn pri estimo de homojz\ bone estas esti ^imperiestro ricevis orajn ~umojnz. — ~feri. j kun malricalojx; (analoge) cian ~an petadondt
nepar^uioj b Ordo ( Perissodactyla) de ~uloj kun helpo ni devas eviti2; ne iras hakilo al kolo ~az; ^nepara nombio de ~oj sur ciu piedo, ekz. rinocero, j fleksigi sub malamika potenco7-. ~eco. Eco de re
tapiro, cevalo. par~uloj b Ordo (Artiodactyla ) de | ~a: aperis en si la sento de neesprimebla premaM
~uloj kun para nombro de ~oj sur ciu piedo, ekz. j ~ecoz; ~eco k timo antau la Eternulox; la ~eco
porko, hipopotamo kamelo, cervedoj, gira.fo, bov- | antau lafaktoj estas la signa de vera sciencisto. ts
edoj. pra^uloj (ark.) Kn de pluraj ordoj de fosiliaj j abnegacio, rezignacio. ~ega. Tiel ~a, ke oni ti®
~uloj. unu~uloz. Ekvo. malfidas k malsatas. ^igi 1 Inspiri al iu ~econ: ln

Hug/o 1 Vira nomo 2 Franca verkisto (V. Hugo. mistewj de la universo devas ~igi nian spiriton; m
1802-1885). ~igos min antau rniaj okulojx ; mi ~igis min antm

hugenot/o|[ Franca kalvinano. la okuloj de la mondoz ; diversa j ordonantaj
huj! Interj., esprimanta subitan doloron. ns* ait!; cirkonstancoj, antau kiuj mi, post longa pripensado
Huji- Fuji. devis min ~igiz. vs? obei, sin submeti. 2 Trudi a) «
hul/o 1 Mara ondomovo, estiganta sen saüm- ~econ, fiere malaltigi: si sentis sin iom

rompigo. 2 © = selo. (ntr) Ritme ondige abomenis la Eternulo la tutan idaron de Izraell
balancigi. ns* ~ringo. ~igis ilin k transdonis en la manojn de rabantoj1,

huligan/o. Ano de bando de deliktemaj junuloj. ciu gento. kiu ne volas ~igitc akcepti kulturona
hulman/o b Entelo. lingvo de siaj fieraj najbaroj , bavante neniat
hum4o 1 0 © Kompleksa miksajo de organikaj bezonon ~igi au fremdlingve balbutigi unu la alian1:

substancoj, devenantaj el la malkomponigo de mort- car qfendi. piedpremi. ~igo. Ago de ~iganto: lacefa
aj, precipe vegetajaj organismoj de grundoj: trov- ! kaiizo de intergenta malarno k ~igoz; se du homoj
igas en la plej supra] tavoloj de grundo, kiujn gi j parolas la sarnan lingvon sen reciproka ~igoz; homo
brunigas au nigrigas; ~a horizonto.2^ Plej supra, | kiu estos atestanto de sia ~iga konfesoz. ~i§i. 1$
nigra au bruna tavolo de grundo, tre rica je ~o 1 : la ~a, propravole au trudate: li ~igis antaii sia Dio1,
rokoj estas kovritaj de ~oz. grundo, mulco. ! aI li ~igos la popolojx ; ~igi al la forto dek
~igo. Estigo de ~o. ~ino ® Kompleksa miksajo cirkonstancoj7', la membra de unu nacio ^igasantta
de organikaj substancoj, el kiuj estigas ~aj acidoj k la membro de alia nacio, [parolante] lian lingvon2;
aliaj substancoj de ~o. ~aj acidoj (K) Organikaj | (f) aI mono k forto ~igas la sorto7.~igo. Ago, state
acidoj, cefaj konsistajoj de ~o, devenantaj el la mal- ! de iu ~iganta: cu mi povas sen plej profunda ~ijjo
komponigo de celulozo k lignino. foli^O. ~o el pens/ pri tio?z\ !a flamanta ruga de ~igoz. MllO.
putrintaj folioj, uzata por termiksajoj en hortikulturo. Homo nature -~-a: atingos honoronx ; reviglitf

human1a. Posedanta la plej noblajn ecojn de la la spiriton de ~ulojx ; li altigis ~uhjnN. ns3 piulo,
homo, kompatemon, bonfaremon, helpemon: oui ne virlu/o, malriculo. mal^a. Havanta tro altan opinion
pavas esti justa , se oni ne estas ~a mastro, jug - pri si mem k montranta tion per sia konduto: mal^a
isto; la ~aj idealoj. KS* hornama. ^eco. Eco de io, kortegano, oficisto, funkciulo ; malbona k mal^o
iu ~a: la profunda ~eco de Vergilio; trakti la venk- princoz; (analoge) mal^a tenigo, rigardo, projekto\
itojn kun ~eco. ^igi. Fari, ke iu, io estu ~a: ~/#/ mal~a kontraü iu , pri io. aroganta, fiera,orgojk
sovagulojn , militistojn ; ~igi legon. ^ismo. i maltima. malmolnuka. mai^(ec)o. Ecodeinf
Doktrino, sercanta en la heienlatina civilizo la plej | mal~a: li plenblovis sin de mal~ecoz; de mal~eco
bonan rimedon por ~igi k klerigi la homaron. KSr" | vcnas mcdpacox\ mal~eco estas kara plezuro7. f
klasika , helenismo. — homaranismo. ~isma 1 ! humor/o 1 Kutima au okaza stato de Is ?
Rilata ai ~ismo: la ~ismaj studoj. 2 (evi) Rilata al | temperamento au de la psiko: melankolia, mildoj
la sociaj sciencoj, kontraste kun matematiko k I aha, acidaz, trankvila, gaja gi tute ne estisen}
natursciencoj. -̂ isto. Fakulo, studanta la helen- | bona ~oz ; H estas en plej furioza ~oz; li estas In :

latinan civilizon k la antikvajn kiasikajn literaturojn: ; bona memz\ la ~o k opinio de tiuj ci amikoj
Germanujo, kiu estis iam la centro de la ~istojz. v& j kun ciu tago alie sanceligasz; kontraü doloro .

helenisto. mal^a. Barbara, ne inda je la nomo de j belpas bona ~oz. KÆf animstato. 2 (evi) = humure.
homo, la masina civilizacio estas esence io mal~a. j 3 T (ark.) Ciu el la likvoj de organismo (ekz. sango,

humer2o V ( humerus ) Osto de la supra parto de i limfo, galo ktp): V cikva de la antaüa kamero Ü|
la okulo. ~a 1 Rilata al la psika ~o. 2 t (artjj
Rilata al la ~oj. ^ismo. Medicina doktrino, enkis;
oni rilatigis la malsanoperturbojn al aliigodeb-

~oj. bon^igi, maibon^igi. Meti iun en bonan,
malbonan ~on. ns* agorcli. 4

humoresk/o f Instrumenta komponajoeâj

la brako ce vertebruloj, inter la sultro k la kubuto.
KT Jemurosto. radiuso, ulno J .

humid8a. Entenanta ian kvanton da likvo au
vaporo; malseketa: eliri el ~a krepusk' ne raphias
la matenoG ; ^a aero, herbe jo; db grado de ~o. —*
-ej! RIM . 2. absoluta Maso da akvovaporo
en unuo de aervolumeno. maUa i$ï Entenanta j romantika vigla stilo.

K

humul/0 ^ G. ( Humulus el kanabacoj) de
humil/a Opinianta sian situacion malalta k plurjaraj, dioikaj, volvigantaj herboj kun kontraik

duopaj, mane lobaj folioj k kun malgrandaj floroj, lfc
virseksaj en panikloj, la inseksaj duopaj akseledtl
grandaj, largaj brakteoj arigintaj en konusforma^, ';

malpli ol 60% da ^o.

montranta tion per sia agmaniero: ~a , de neniu
rimarkata virina kapoz\ mi estas malforta, seh’e mi
devas esti ~az: si semis sin nun ~a, [si ne plu havis]
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pendajn spikojn; 3 sp-oj el la mezvarmaj partoj de
la N hemisfero, i.a. lupolo. Japania ~o. Sp. de ~o
( H . japana) el E Azio, poromame kultivata.

humur/o. Originala sentomaniero k esprim-
procedo, kiu kontraüas al la kutimaj rilatoj inter la
aferoj k la tono, en kiu oni ilin diras, kiu prezentas
la komikajojn kun seriozeco k la absurdajojn kun
respekta soleneco, kiu provas komuniki emocion,
sajnigante, ke oni ec ne scias pri gia ekzisto: la ~o
de Mark Twain, de J .K . Jerome; la nigra de
Swift. */3. Rilata al ~o: ~aj rakontoj ; sento,
tono.~aJo 1 Iu ~a trajto. eldiro, gesto. 2 Rakonto
~plena. KT anekdoto, historieto. ~isto. Verkisto,
kiu tenas ~an tonon.

hun/o 1 JH Ano de Azia popolo, kiu invadis
Eüropon en la 4a k 5a jc: grandaj kiel niaj ~aj
tombojz. 2 (f) Sovage detruanta barbaro. nar vandalo.

Hunan/O. Provinco en la S parto de Cinio
(Cangsao, 112°E, 28° N).

hund/o b Sp. de kaniso (Canis familiaris ) ,
mamulo el la subordo de rabobestoj, tre inteligenta
k fidela, k tial uzata kiel dombesto, cefe por gard-
ado k ce casado; multaj rasoj: libera, cenitaz ~o;
ellasi la ~ojn; ~o bojas, jeIpas , hojias, hurlas;
gardanta du pordojn restos malsata (oni ne povas
servi du mastrojn samtempe) ; bojas sen puno ec
kontraü la suno (oni rajtas kritiki ec tiujn, kiuj
opinias sin nekritikendaj); oni tin konas kiel makul-
haran ~onz (— lupo) ; bonrasa estas bona porcasoz (oni havas la kvaiitojn au ia mankojn de siaj
parencoj au avoj); mordantaj ~oj kuras ciam kun
vundojz (malpaculon ciu batas); bojanta ~o ne
mordasz (kiu multe minacas, ne estas la plej
dangera); ne timu ~on bojantan. timu ~on silent-anz (same); por ~on dronigi, oni nomas gin rabia7

(oni ciam tiovas pretekston por malutili malamaton).
(H)M) Kn de du konstelacioj: Granda (H)'vo.
A üstrala konstelacio (Cam' s major ) , entenanta
Siriuson: antau 2500 j, la levigo de Granda ( H )~o
jus antaü tiu de Suno, indikis aperon de la plej
varmaj tagoj\ ~a] tagoj (tre varmaj). Malgranda
(H)~0. Boreala konstelacio (Canis minor ) , en-
tenanta Procionon. ~a. Rilata al ^o: raso;
fideleco; (f) vivo1 (mizera). ^aco. Malbela ~o.
<̂ ajo Y Preparita hundoviando por mangi. /varo.
La tuto de ~oj. tenata en unu loko au por unu celo:
doma ~aroz\ ~aro de cervocasisto. ~ejo. Cirkaü-
fermita loko, stalo, en kiu oni tenas ~ojn: (f) dando
el la rega ~ejoz.'veto. Malgranda ~o. 'vido. Juna
M). Mno. Ino de ~o. /vujo. Dometo, en kiu oni
tenas gardo~on dumtage. vir^o. Virseksa ^o.
cas/vo. ~o, dresita por caso. cen/voz. ~o, dresita
por gardi ekstere domon. darwo. Granda ~o kun
nigraj makuloj. fajrO/vo. Feraj stangoj, prezent-
antaj ordinare kapojn de ~o au aliaj bestoj ce la
ekstremajo, k servantaj por teni la stipojn amase en
fajrujo. halt/vo. Cas~o, dresita por halti, tuj kiain
gi elflaras casotajon. kort'vo2. Gardo~o, tenata en
domkorto. lepor/vo. Raso de grandaj, rapidkuraj.
gracie maldikaj ~oj kapablaj kapti Ieporojn :
lepor~o angla (SIN. grej~o), rusa (SIN. barzojo),
araba (SIN. slugio). SIN. levrelo. lup/vo. ~o, pli-

malpli aspektanta kiel lupo k dresita spéciale por
gardado au policaj taskoj. mai>»o 1 Vulgara nomo
de foko. 2 (f) Hardita maljuna sipano. mel^O.
Vertago. sang/vo. Halt~o kun mallongaj haroj.
saf /vo. ~o, dresita por gardi safojn. spur^o 1
Granda cas~o, per kiu cashelpanto eltrovas la vojon
de casotajo. 2 (f) Detektivo. ter^o. Speco de dogo,
dresita por casi la bestojn, kiuj logas sub tero.
vulpo^vo. Cas~o, dresita por la vulpocaso.

hungar8o. Ano de gento, loganta en (H)~io k
en najbaraj landoj (Rumanio, Vojvodino, Slovakio).
^a. Rilata al ~oj: la lingvo; kostumo.
(H)^iOj 'vujo. Regno en C Eüropo, ciuflanke de
Danubo (Budapesto).

huntun/o y Populara cina frandajo, farita el
farco de muelita k spicita viando, volvita en
maldika pasta tavolo. rcr lasanjoj, ravioloj.

© hup/o b Delikata, elstara tufo el haroj, plumoj
ks.

© hup/o 6» Sona avertilo (nun elektra) de
velurilo. SIN . korno II , 3. (ntr) Sonorigi ~on.
'vilo. Huposaltilo.

hur/o G. ( Hura el eüforbiacoj) de daürafoliaj,
monoikaj arboj kun tre venena laktosuko uzata por
fiskaptado k kun fruktoj post malplenigo uzataj por
sablohorlogoj; 2 sp-oj el tropika Ameriko, el kiuj H.
crepitans, kies orangograndaj fruktoj eksplodas ce
maturigo k kies selo estas medicine uzata.

hura 3! Interj. 1 de goja au aproba aklamo; 2 de
batalinstigo en amasatako. /vj (ntr) Krii «~!».

hurd/o 1 Ajura plata plektajo el salikaj brancoj
au metalfadenoj, por sekigi fromagojn au fruktojn.
2 Plektobarajo uzata en vetkuroj de homoj au ceval-
oj: r̂ okurado.

huri/o 1 C Nigrokula junulino, destinita al la
plezuro de la savitoj en Paradizo. 2 (0 Volupté bela
virino.

hurl/i (ntr) Bleki kiel lupo: hundoj terure ~is ,
kvazaiî morton antaüflarisQ. ^o.Tia bleko. ^ado.
Agado de ~anto.

huron/o. Ano de unu el la kvar indianaj triboj de
Ontario. (H)>va Lago. Unu el la kvin grandaj lagoj
de N-Ameriko (836 U, 45 0 N).

Hus/o. Ceha reformisto de katolikismo,

ekzekutita laü koncilia decido ( J . Hus, 1369-1415).
(h)/vano. Ano de la ~a reformo.

husar/o. Soldato de legera kavalerio, kies
uniformo similis tiun de hungaroj.

husum/o ggg En Japanio, ordinare duobla au
kvarobla ekranpordo, tegita per dika papero, sov-
ebla sur la planko por apartigi au komunigi cambr-
ojn; ofte la papero estas arte bildornamita.

hus!z Interj, uzata por fortimigi malgrandajn
bestojn (kortobirdojn, hundeton ktp). eæ fr! hot!
/vi. Eldiri tian interj-on.

hu-u-u!z Onomatopeo, imitanta la bruon de la
vento.

huz/o b G. { Huso ) de du sp-oj de fisoj el la
superordo de kondrosteoj, parencaj al acipensero,
i .a. H. huso, vivanta en la Nigra k Kaspia maroj k
en riveroj, kiuj fluas en il in . use acipensero ,
sevrugo, sterledo, sturgo. — kaviaro.
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h. I - Konsonanto, senvoca frikativa velaro. Il - | heder/oz 21 Religia lernejo por malgrandaj
La dekunua grafenio de la E-a alfabeto. /v/O. Nomo | knaboj.
de tiuj fonemo k grafemo. RIM. La L.K. aprobis en i hellcer/o b La unua para membro ce merostomoj
1921 la lauvolan anstataüigon de h per k «en la k araneoidoj, plej ofte tre mallonga k kun prenilo.
okazoj, kiam gi senpere sekvas post la litero r». ~llloj. Subfilumo (Chelicerata ) de artropodoj, kiuj
Nuna tendenco vastigas tiun permeson al aliaj vortoj. havas ~ojn.

Habakuk/o 2l La oka el la malgrandaj profetoj.
Hagaj/o 21 La deka el la malgrandaj profetoj.
Hajbar/o. Montpasejo tra Hindukuso, liganta

Kabulon kun Pesavaro, ofte uzata de invadantoj.
haiazi/o = kalazio.
halde/oz j[ Ano de gento. kiu logis en (H)~ujo.

(H)~ujoz Nomo, kiun portis, en la lastaj je de sia ! iam prononcata kh.
historio, la S parto de Babilonio (47 ° E, 30° N ). ~a. j Hi/o. Greka insulo k urbo, proksime al Malgrand
Rilata al ~oj: arto, religio: la ~a lingvo (ne plu j azio (26°E 38°22’N ).
uzata nomo de la lingvo semida, kiun oni nomas j hil/o = cilo.
nun akada). «a? Bahelo. Sumero. j

halkolitik/o II Transira kultura facio inter la ;

heloni/o = kelonio.
hemi/o = kemio.

het/o = keto /.
Hetid/oj 3= Hititoj.
hetognat/oj = ketognatoj.
hi. La 22a grafemo de la greka aifabeto (E, %),

hilopod/oj = kilopodoj.
Himen/o. Hispana virina nomo, i.a. de laedzino

neolitiko k la bronzepoko, en kiu aperas la unuaj | de lâ Cido. —+ Rodrigo. f
objektoj e! kupro. j himer/o 1 O Monstro kun leonkapo. korpode^Ham/oz 21 Filo de Noa, mita prapatro de la nigr- | kapro k vosto de serpento. mortigita de Belerofono,

uloj. ~ido. Unu el la idaro de ~o. ~idaj lingvoj, i 2 Nercaligebla produkto de la fantazio: longtempt
Nomo iam donita al grupo da Afrikaj lingvoj. la ! mullaj kredis , ke artefarita lingvo estas ~o. ?
cgipta, la berbera k la kusidaj dialektoj. j fantaziajo, iluzio . revo , utopio , ~kastelo.3 f ;

hameleon/o2 ~ kamcleono. | Organisme), konsistanta el herede du- au plur-specaj
hamsin/o. Varmega suda au SU vento en j celoj. 4 U G. (Chimaera) de kartilagfisoj el lasub-

Egjptio. ISP sarnumo. ; klaso de holocefaloj kun longa, fadenforma vosto.
han/o^ A 1 Titolo de princo au reganto en C Azio. j ^a. Nerealigeble fantazia: ~c/ projekto°. MJlo.lt!,

2 (Mezepoko) Suvereno de la turkaj, tataraj k mongol- j kiu kovas ~ojn 2. ^oformaj b Ordo (Chimaeri-
aj triboj. k imperiestro de Cinio: Cingis ^eco. i formes ), la sola nun vi vanta ordo de holocefaloj.
Rango. titolo de ~o. ^ejo. Lando regata de ~o.

Hanoh/o D Palriarko.
*haos/o 1 Lau la Helena mitologio, primitiva

stato de la universo, kiam ciuj elementoj estis inter-
miksilaj. antaü oi dioj organizis i lin . «sr ahismo. j
tohuvabohuo. 2 (0 Senorda konfuzo: deruinoj: j
plena ~o en diskuto; inlernacia lingvo estas nepre \
necesa por forigi la lingvan ~on7\ holania ^o da i
vanaj imagajoj. ~a 1 Rilata al ~o. 2 (f ) Senorda: ; ~onx ; mian ~on malagrafi he!pu! w. SiN. kitono. 2 .

~aj rokoj. ic/eoj 3 A (pp dinamika sistemo) Tia, kc • b G. ( Chiton ) de moluskoj el la klaso de plurplak-
ajne malgranda sango en la komencaj donitajoj : uloj. SiN. kitono.

Hizkija 21 Rego de Judujo.
hmer/o. Ano de la cefa gento de Kambogo.
hoan/o = koano.

Haribd/o 0 Unu el la du maraj irionstroj, kiuj j holer/o f Kontaga epidemia malsano, endentiF
englutadis la sipojn en la Mesina markolo: trqfi de j en Hindio, kauzata de koma vibrio (Vibrio cholemÇ
Soilo al ~oz.

hin/o (ark.) Cino: la kolosa ~ujo. kiu nun vekigas
: porjiova vivo1.

Hiram/o 21 Rego de Tiro,

hironekt/o = kironekto.
hiropter/oj = kiropteroj.
hirurg/oz = kirurgo.
hitin/o = kitino.
hlton/o 1 A Helena tuniko: mi jam demetis mua

kondukas al grandaj sangoj post longa tempo. 4 A
(pp topologio) Maldiskreta.

haradri/o = karadrio. *?

;>

k karakterizata de tre oftaj fekoj. vomoj, intensa
soifo, rapida malgrasigo, doloraj kramfoj en la:;
membroj. profunda malvigligo; ofte finiganta pef
morto. somera ~o, sporada ~o. Sporada mal* .

Harkov/o. Ukrainia urbo ( 36° 12' E. 49°59’ N ),

hasid/o 21 1 Ano de juda sekto, kiu en la 2a je.

a . K . ba ta l i s aliance kun la Makabeoj kontrau
Antioho Epifano. 2 Ano de ~ismo. ^ismo. Juda | sano, trovebla ankau en Europo cirkaü la somerfiwp
movado, bazita sur rezigno pri mondaj aferoj k i
plena amo al la proksimuio. k akeentanta la gojan !
sindonadon al la volo de Javeo. — kvietismo.

hat/o ^ Vilaga. pajlokovrita domo.
Hati/O A Nomo de Anatolio en la hititaj

dokumenloj. ^ano. Ano de unu el la popoloj, kiuj
logis en ~o dum la prahisforio.

p
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simila al ~o, gi tamen ne estas transdonebla, k la ~e. Kiel ~o bruu niaj kantoj por la karaj! z.
koma vibrio ne trovigas en la fekoj. ~a. Rilata al ^ajo. ~o 2 k 4. ~ano. Ano de ^o I . ~ejo. Loko
~o. 'veto. Diareo ofte observata dum la epidemioj en la kristanaj pregejoj, kie kantas ordinare la kulta
de ~o; unua periodo de la ~o, au niilda formo de ~o. use absido. — ~knabo, ~nico. /vestro. Tiu,
gi. ^ulo. Malsanulo trafita de ~o. 'voforma. kin gvidas ~on 1 (korifeo) au 3 (ekz. kapelestro).
Simila al la koncema fazo de ~o: ~oforma diareo, 'visto.Ano de ~o 3.
enterito. horal/o }. Malrapida himno, unisone kantata,

homer/o 3 Volumena mezurunuo ( 10 efoj = origine en îuterana kulto: la ~ojdeJ .S. Baho.
3641). Horasan/o. Regiono en la NE parto de Irano

hondroste/oj = kondrosteoj. (57°E, 34° N).
hondrostom/o = kondrostomo. hord/o b (chorda dorsalis) Kartilageca kordo,

hor/o 1 ^ En helenaj (k iufoje modernaj) formanta la bazon por la spino ce vertebruloj, ekzist-
teatrajoj, aro da dancantaj k kantantaj roluloj, kiuj anta ankaü ce kelkaj primitivaj animaloj. — kordo.
prezentas la publikan opinion: la de Antigono; | 'viiloj. Filumo (Chordata) de celomuloj, ampleks-
vi prenis sur vin la rolon de la antikva. ~oz. 2 anta la tunikulojn, senkraniulojn k vertebrulojn.
Ciu el la dancoj au kantoj, faritaj de tiuj roluloj: la
tria ~o de Edipo- Rego. 3 Aro da personoj,
unisone au plurvoce kantantaj: vira , virina, gea ,
infana ~o ; (0 plena . ~o da pepantaj birdoj. 4 }
Muzikajo kantata de tiaj personoj. 5 (f) Aro da sam-
opiniantaj personoj: la de la kriistoj k mokistojz.~a. Rilata al ~o: kantado; ~aj popolaj societoj.

Horeb/o3Sinajo.
Horsabad/o. Vilago en Irako, kun gravaj Asiriaj

ruinoj (43°12’ E, 36° 31’ N).
hot/o Popola danco en Aragono.
Huram/o 3Arkitekto de la Templo, rigardata de

la framasonoj kiel ilia inicinto.
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estas kasita afero 7; gi estas speco de
niaIbona antaüsento7 ; la dramo havis lokon en MJ

urheto de Itahijoz; .sew ^a sanceligo7 ; vi devis
clekti ~an vorton pit simplan7; neniu povas diri.ke
mi havas ~an rilaton al la afero7\ ~an unufojonz;
/?/ /7é' estas ~aj teoriaj fautaziuloj7\ multe helpial
vi per ~aj bonaj konsiloj mi ne povas , car mi
neniam ankoraü partoprenis en kongresoz; tiuj
malfacilafoj estas alkondukitaj ( iimigitaj) al ~aj
unit au du reguloj7. RIM. 2 La subst. povas esli
elipsita: tin ci capit.ro havas intereson nur historian,
se gi havas ~an (sk. intereson)2; mi juras per ciuj
dioj , se ~aj ( sk . estajoj) ekzistasR. RIM. 3 La
prezento de la vortoj io k ia (k similaj en la serio
Cio, kio, tio ktp), kvazaü konsistantaj el po dn
morfemoj, estas ne- Fundamenta artifikajo,
rekomendita de Z. por pravigi la aütonomecon de
neni/.

ia/i (ntr ) Bleki, pp azeno.
ial. Pro iu kauzo: la mondo

i. I - Unu el la kvin vokaloj de E., la plej mal-
vasta antaüa, k nomo de tiu fonemo: ne forgesu la
punktojn super viaj
H - La dekdua grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.:
A. (maj.) kiel: 1 Romana cifero kun valoro de unu:
I ( unu ), H (du), III ( tri) ; 2 ® Simb. de jodo; 3
Signo de fonno: U estas rekta kiel /: l-fero. l-relo
( laü duobla T): B. (min.) kiel: 1 Romana samvalora
cifero en iuj presajoj; 2 A Simb. de la imaginara
unuo ( unu el la du radikoj de la ekvacio z2 = -1). ~
greka ^ Ipsilono. joto.

-!. Fina morfemo, markanta la inf-ojn: am~,
fin~ , romp~. RIM. - i estas uzata i .a . : a ) post
morfemo montranta ajon , por signi agon per la
koncerna ajo ( m a r t e l v i p~ ) , au procezon ,
okazantan per gi iflor sa/ig~ ) ; b) post morfemo
montranta personon, por signi konduton propran al
tiu persono { sofor~. majstr~) ; c) post morfemo
montranta econ, por signi la ceeston de la koncerna
eco { sufic~, utilrmalfnt~ ). Tiu ci rimarko validas
por la morfemoj -as, -is, -os, - u, -us, kiujn - i
reprezentas konvencie en la vortaroj. ^-modalo.
Infinitivo. ^-vorto. Verbo.-il.Suf. signifanta: «(pf ) teritorio, tereno», k uzata
por formi: 1 landnomojn: a) cl la nomo de cefurbo,
rivero, monto au alia geografia termino: Algeria7-,
Luksemburg~o , Kebckr^o, Nigeria, Balkan^o,
Nord~o ; b) el la nomo de la loganta popolo:
Cin~o, Bulgaria. SIN. uj/ 3. RIM. AdE en la 8a
Oficiala Aldono (1975) nuligis la iaman malkonsil-
on de la L.K. pri uzo de -i/ en tiu signifo. 2 nomojn
montrantajn : a) sferon de agado el la nomo de
karakteriza aganto: ksenofoh^o.pederast ; b) fak-
on el la nomo de la lakulo: agronomic, biologic,
diplomat~o , geograf~o. topolog~o ; c) socian
sistemon au fenomenon el la nomo dc karakteriza
aganto: ari.stokrat~o. demokrat~o\ c) teknikon el
la nomo de la karakteriza instrurnento au uzata
agado: stetoskop~o\ mikroskop~o, stenograf^o;
d) matematikan strukturon el la nomo de karakteriza
eco au procezo: homeomorf~o. progressa. RIM.
Estas rekomendinde ne formi tiajn kunmeiajojn el
morfemoj, aludantaj ecojn, car ec/ pli tailgas :
aiitonomeco, analogeco k.a..

i/o 1 Nedifina pron., reprezentanta iun objekl-
on, aferon, ideon : pli bona ~o ol nenio7 ; kiam vi
ekparolis, ni atendis aitdi ~on novan7: ~o mankas
en la skribilaro; gi ne estas ankoraü ~o grava7 ;
sagulo scias ~on, sed neniu scias cion7', mi aiidis,

ke li pro ~o forveturis7. 2 Sama pron., uzata kiel
subst . : sed kio estis la aldona ~o. pri kiu vi
parolis?7: lia polenco konsistas el diversaj ~oj. et
kiitj ciu aparté estas ne grava , sed ciuj kune donas
al li gratulan forton7. RIM. I La korelativa rilat-
pronomo estas kio ce la propre dirita pron., sed kiu
ce la subst-e uzata. '̂ a. Nedifina adj., signifanta
«de tute ne difinita speco, kun tutc nedifinitaj ecoj»:
via vino estas nur ~a abomena acidajo7 : tie ci

rigardas ilin
senkonfidc7 : preskaü en ciuj lingvoj ciu substantivo
~ aparténas al lia au alia sekso (genro)z.

iam 1 En iu tute ne difinita tempo: mord
ja devasz; se vi min ~ partis en la koro, vivu7, d
ciuj, kiuj ~ min cirkaüis, vi estas la plej brava7"
k ~ (de tempo al tempo). 2 En difinita, sed ne
precizigita, pasinta tempo: ~ estis regido, kiu {...J2;
'v/ ni estis amikoj, sed lia konduto fremdigis lin al
mi. 3 En malpreciza estonta tempo: kio vivas,
necese devas ~ mord7 : mi ne povas esperi, ke H"
sukeesos: atingu min morto, se ~ ec la oinbro à
sopiro min povos tiri al alia vira7', ~ poste vettosla
venkoz; ~ mi faros gin. sed mi ne scias kiam. RIM. I
Kiam en la prop, estas jam ia nea vorto, oni uzas
iam , laü la I 2a regulo de la Fundamenta Gramatiko,
sed évidente la kombino de tiu nea vorto kun iam
donas la signifon de neniam: li al neniu helpis ~ (o
neniam helpis al iu ajn ); neniu ~ ion aüdis pri la
najtingaloz; mi ekbruligos por li funebran torcon,
kian ankoraü neniu rego ~ havis7. RlM. 2 Cariant
povas rilati ai kiu ajn tempo, gi povas en keikaj
okazoj esti dubasenca. Se la verboformo ne suficæ
por forigi la dubon. oni povas laü la okazo aldoniali
iam la adv-ojn antaue au poste, ~a. De iu nedifin-v
ita tempo (praktike uzata en la senco de «estinta»):

aficiro (eksoficiro); ~aj bestoj, de longe mal- :
aperintaj. «r-r eksa.

ibeks/o b Sp. de kapro (Capra ibex) sovaga, alt- ;

monta ; alpa kapro: la altaj montoj estas por la -

~ojx : si estas aminda kiel ~inox.
iber/o }[ Àno de popolo. kiu logis en U Eüropo,

de Irlando gis Sicilio. antaü la invado de la keltoj. '
^a. Rilata al la ~oj: la ~a lingvo, arto. (l)MljO, /

/v/ io. La duoninsulo, per kiu finigas la Eü ropa '

kontinento, sude de Pireneoj ( Hispanio k Portugalio).|
kelt^O Vd kelto. f

iberis/o 4* G. ( Iberis el brasikacoj) de herbojafi :
arbustetoj kun blankaj, violetaj au purpuraj florojeffo
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ldah/o. Unu el la statoj de Usono ( 116°13’U,
43°38’N).

ide/o 1 O Laü Platono, unu el la eternaj tipoj
a ü modeloj de la senseblaj neperfektaj ajoj; la ü
Hegelo universala principo de la igado, kiu trans-
formigas en naturon, poste en spiriton. es* arketipo,
entelekio, principo. 2 Objekto de la penso, prezento
de estajo au afero en la menso: vera, falsa, gusta,
klara asociado de ~oj\ fa pri arbo, pri tri-
angulo , pri la infinito; fiksa (— obsedo) ;
objekloj, kiuj ne prezentas kune ian unu (ununuran)
~onz\ fari al si gustan, malgustan ~on pri io. cæ
imago, koncepto, opinio, komprenajo. 3 Koncepto,
kiu estas la bazo, la esenco de arta, filozofia verko:

grapoloj aü korimboj; c. 40 sp-oj el Eüropo k la
Mediteranea regiono.

ibis/o 1 Birdo ( Ibis k.a. g-oj) el la ordo de j
cikoniformaj, kun longa, kurba beko, vivanta en
varmaj landoj. 2 Sakra ~o: Hi tenas sin grand-
sinjore , precipe la ~o! z. sakra ^o. Sp. de ~o
(Treskiornis aethiopicus), blanka k nigra, kun sen-
plumaj nigraj kapo k kolo, rigardita de la antikvaj
egiptoj kiel sankta.

Iblis/o C Angelo, ribelinta kontraü Alaho. ear
diablo, Satano.

ic/o ^ Integra cirkvito.

ico. mirinda facileco de desegno estis kunigita kun
poezieco de la ~oz\ kaptis sin antaü cio la de la
verkoz\ si enprofundigis jam ne en la ~on de la
arîisto, sed en la teknikonz\ la interna ~o de la
esperantismoz, de E.2 ( kontribuo al pli granda
frateco k justeco inter la popoloj). inspiro, kerno,
temo. 4 Elementa koncepto, skiza scio pri io: doni
nur malgrandan ~on pri tioz\ mi tute ne havas ~on
pri tin artoz; havi nenian ~on pri la muziko , pri la
justo k mal justo; estas neeble havi ~on pri tia ric-
ajoz ; de kie li prenis la ~on de tiu plibonigo?. 5
Koncepto, opinio, kiun oni deziras realigi, intencas
efektivigi: kiu diris al vi , ke mi havas la ~on vin
arni? z\ bona venas post la pereoz\ jen brilaj
~oj\ granda j ~oj elkrcpuskigas en mia anima! z\
ciuj ~oj , kiuj estis ludoritaj gravan rolon en la
historioz; la pioniroj de novaj ~oj renkontas
nenion krom mokojz; entuziasmigi, batali , mord por
~o\ paroli detaie pri la historio de nüaj ~ojz. car
iniciato, piano , projekto. 1 Ekzistanta nur en la
spirito, ne en la realo: la monde, lia riceco estis
nur rsjQ. usr himera, imaga , subjektiva. 2 = ideala.~aro. La tuto de la ~oj de difinita persono, partio,
periodo: la ~aro de Voltero, de la nova ondo de
filmistoj , de la laborista klaso. os* ideologio.

-icid/. Suf., indikanta substancon, kiu mortigas
vivulojn: fung~o, herb~o, insekt~o, mikrob^o,
parazit~o, k.a..-id/. I - Suf. esprimanta la generaian ideon de
naskiteco, k uzata: A. pri homoj por signifi, sen ia
nuanco pri ago: 1 «filo de»: reg~oz, princ^o;
TelamonAjakso2; la Pele~o Ahilo; graf~inoB,
RIM. Oni renkontas tiun uzon preskaü nur post
titolnomoj k propraj nomoj antikvaj. 2 «unu el la
devenantoj de» : hom~oz, Atre~oj , Herakl^oj,
Napoleon~ojz; Karol^oj, Izrael~ojz\ Nere~inoj;
(f) la Homerr^oj (epigonoj de Homero); (analoge)
land~o (indigeno), latin^aj lingvoj; B. pri bestoj
aü plantoj, por signifi «juna naskito de»: cevaf ^o
estas nematura cevalo, kok~o—nematura kokoz\
saf~o , pork^o, bov~oz\ bojas hund^o, kiel gi
aüdas de hundojz\ plant~oz; gi elkreskigis novajn
branc~ojnz; trunk^o. C. ® pri substancoj, por
nomi kombinajojn: 1 neorganikajn, formitajn de ne-
metalo kun metalo aü alia nemetalo, sen oksigeno,
aldonante ia suf-on al la nomo de la elektronegativa
substanco: tetraklor^o karbona (aü: de karbono) ,
CCl4; plumba sulf^ u , PbS ; amonia cian~o , j
NH4CN; natria hidr~o, NaH ktp; 2 organikajn , ~ismo O Sistemo, laü kiu la materia mondo, estas
diversaspecajn, precipe esterojn ( glicer~o ) k
kategoriojn de glucidoj ( sakar^o , glukoz^o ,
nukleoz~o)\ C)\ pri cielaj korpoj, por signifi
klason de variantaj steloj: Cefe~oj.
Il - Memstare uzata morfemo kun la signifo: 1
Naskito, infano, filo: geedzoj kun multaj ~oj. 2
Posteulo: postnepo post multaj generacioj: ni ciuj ! mondo, karakterizanta difinitan individuon a ü
estas la ~oj de Adamo; Dio la malhonagon de la | klason. SiN. ~aro. 3 © Tutajo de la ideoj, formantaj
patrojpunas sur la ~oj en la tria k kvara generaci- la bazon de difinita ekonomia aü politika sistemo.
ôj\3 (f) Disciplo: la ~oj de Apolono (poetoj), de SIN. ~aro. ~ologia. Rilata al ~io 2 : la ~ia
Orfeo, de sankta Bruno. ~aro. Posteularo de unu signifo, kiun Sillero ligis al la «Odo al Gojo».
praavo: ilia ~aro post ilix; naskigu ~aron al via sanwano.Tiu, kiu havas komunan ~on, komunan
fratox. ES5 semo. ~arano. lu devenanta de mai- j ceion kun aliaj: la E-istoj sin alparolas ofte per la
proksima praavo. j vorto «sam^ano». sam^anaro. Tuto, de la E-

Id/o 1 Pse ü donimo de de Beaufront ( Vd j istoj, kiuj dividas la saman ~on (inteman) de E..
Bofronto). 2 Nomo de planlingvo, lancita en 1907 j fiks^ulo 4^ Psika malsanulo je fiksa ~o.
de de Beaufront k Couturat sub la egido de la j ideafo 1 La plej alta perfekteco, kiun oni povas
«Delegitaro», kiel reformo de E. ^isto. Propagand- j imagi, sed neniam plene atingi : la kurago estas iri
isto de ~o: gardi sin kontraü tiel malhonestaj j al la ~o k kompreni la realon ; tio apartenas al la
personoj, kiel la ~istoj, estas tute neeblez.

Ida/o. Monto apud Trojo, kie Pariso jugis la tri
diinojn (26°49’E, 39°43’N ).

sajno, ekzistanta nur en nia spirito, ne en la realo.
ES* subjektivismo. ~isto. Adepto de ~ismo.~Ologo 1 Ano de ~io /. 2 (pj) Homo, kiu okupas
sin nur pri abstraktaj ideoj, revajoj. EST utopiulo,
viziulo. ~ologiO 1 O Sistemo, traktanta la devenon
k formigon de la ideoj. 2 Aparta konceptado de la

regiono de la ~o. 2 Tio, kion oni rigardis la plej
nobla celo, k al kio oni strebas: en mi konstante
bataladis diversaj ~oj k , diversaj celadojz; la ~oj



idempotenta

en modoz\ ciuj miaj ~oj, ilia naskigo, maturigado k
obstincco , estas ligiiaj kun mia hebreeco7-;
neütrale homajz\ ciajn ~ojn gente-sovinismajn mi
rigardas nur kiel grupan egoismonz ; (personige)
sur tin sigcdon metis ciu dio, por krei ~on por la
Iwmoj7'. 3 À Subringo de ringo, kiu estas fermita
sub multipliko per ajna elemento de tiu ci : ôef~o
estas generita de unu elemento. ~a. Konforma al la
ideo, kiun ni havas pri la perfekteco: ~aj forrnoj;

heleco. perfekteco; ~a sekretariino. oar modela.
îgi. Doni al io au iu ~an karakteron: ne estas bone

tro ~igi la mondon k la homojn, car tio préparas
kruelajn etrevigojn. ^ism3o 1 Celado al ~o, al
perfekteco; senzorgo pri la reala, vulgara vivo, «sr
spiritualismo. 2 Koncepto pri arto, kiel tradukanto
de ia ~o, ne kiel sklavenm imitanto de la realo. ua*

réalisme. 3 (evi) = ideismo. ~istoz 1 Homo, kiu
strebas al ~o, ne zorgante pri au batalante kontraü
la krudaj faktoj de la vivo: al la nobla ~istino, S -
ino Elisa Orzeszkoz. osr realisto. 2 (evi) = ideisto.
serwa. Ne zorganta pri ~o atenta, nur pri la
materia flanko de la mondo. use proza, seka , sobra.

filistro.
idempotent/a A Plenumanta la ekvacion a2 = a.
ident1a. Tiel sama, ke oni ne povas percepti ian

diferencon: se nia amo estis perfekte ~a, k se la
amo estas la sama, kiel povas diferenci la amant -
oj? z ; se tia vorto kiel ekz. «redaktejo» estus tute
kun la vorto «redakcio»z\ tio povas eble esti bazita
sur tiu interna ideo, sed neniam devas esti rigardata
kid ~a kun giz ; la du aütoroj prezentis ~ajn
projektojn. sar égala , simila, unu. A La ~a bild-
igo do aro (kiu bildigas ciun clementon al gi mem ).
~ajo 1 Io ~a. 2 A Egalajo, kiu validas por ciuj
valoroj de la koncernaj variabloj. ~eco. Plena sam-
eco : frapanta estas la ~eco de vidmanie.ro inter ili.
2 Eco de persono, kiu estas vere ne alia, ol li/si
asertas esti , au ol oni kredas, ke li/si estas; memeco:
starigi la ~econ de akuzito; pruvi sian ~econ. «̂ tgi
1 Igi aii opinii ion ~a kun alia: oni ne devas ~igi
registaron de iu stato kun la popolo mem B ; la
aktoro devas ~igi sin kun la persono, kiun li hulas;
inultaj personoj eble ~igos la homaranismon kun
E.z ; oui ne devas ~igi la Hberpenson kun ateismoz ;
la r̂ igado de lando kun gertoz. 2 Starigi, trovi la
veran individuecon de iu au io: ~igi krimuion ,
kadavron ; ~igi pentrajon ( trovi gian aütoron); ~/g;
nomon de loko (trovi la antikvan respondan nomon).
'N'iga. Tia, ke gi ebligas ~igon : ~iga plato (ce
soidato), karto (ce civilulo). ~igilo. Ciu objekto,

ekz. dokumento, kiu ebligas ~igi iun au ion. vsr
legitimilo. îgi. Igi ~a kun iu au io: ~igi kun sia
modelo, rolo; Ha vivo preskaii ~igis kun tiu granda
entrepreno.

ideografi3o. Sistemo de skribado. en kiu oni
prezentas ne la sonojn de la vortoj, sed la ideojn
helpe de ciuspecaj signoj. desegnoj ktp: la Cinoj
uzas gis nun ~an skribadon. ^ajo. Desegno au
signo. prezentanta ideon : la ciferoj estas veraj
~ajoj. hieroglifo, piktogramo.

ideogram/o. Ideografiajo.

ideologo Vd ideo.
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idili/o 1 6f> Poemeto pri la ünatura, kampan
vivo, k plejofte pri naivaj amoj de pastistoj: la ~q
de Teokrito, Vergilio. use bukoliko, eklogo, pastordo.
2 (f) Trankvila k naiva amo: ia sennuba ~o desk
infanecoz ; la de Paülo k Virginia B. *8.
Prezentanta la ecojn de ~o: ~a romano, pejzafco,
aventura, vivo.

idiom20. Parola komunikilo de difinita hora-
grupo: la r̂ oj de Mez -Eüropo, de Kaükazo. ti
dialekto, jargono, lingvo, slango. RIM. Oni ne ua
idiomo en la senco de <̂ ajo au idiotismo. *1
Rilata al ~o: vortaro (de la vortoj apartenantâj
al difinita regiono ks). ~ajO. Idiotismo.

idiopati/o f Malsano, kiu ekzistas per si mem,
t.e. ne estas konsekvenco de alia malsano: la malt)

de estas simptoma afekcio.
idiosinkrazi/o H* Kutima sinteno propra al uts ,

individuo, trajto propra al unu personeco. humonj
temperamento.

idiot10 1 f Homo kun inleligento-kvocienlo
malpli alla ol 40%: ~oj sukeesas nek parole esprits
sian penson, nek kompreni la penson de aliaj, cart
ne atingas la mensan agon de du jaroj. KS* imbccik
malfruigo 3. 2 Tute ne inteligenta homo: tùj;;
homoj estis tamen ne ~oj, kvankam ili nun eblt .

4

sajrias al ni liajz; trinku était guton f . . . ], por need
csr malsaga, senprudenta. â. Karakterizalî

de ~eco: 1 la ~a sklavo de la episkopoz; 2 /4*

manovro. respondo. ~ajO. la ~a ago, afero. '* 00?
1 f Plej alla grado de intelekta malfruigo, kaüzalî
de cerbaj lezoj au misformigoj el hereda au malsara?
originoj. 2 Plena manko de inteligenteco: cu âilié
estis ia ciuhoma epidemia ~eco? z. ~igi. Fariift:
~o: konstanta ebrieco ~igas. f

idiotism30 A Sintagmo propra al iu idiomo,soi
sintaksaj similajoj en aliaj idiomoj: ankaü enE<
trovigas diversaj nemultaj ~ojz\ lingvo absolût
logika k tute sen ~oj estus lingvo senviva k tmpezaz. SIN. idiomajo.

idi/i ( ntr) 1 O (pp rado) Libéré, per inercio
rivolui : la postrado de biciklo, ekipita per ~ilo,~ak:
kiam oni cesas pcdali. 2 O Sensarge funkeii.
Ago de rado au masino, kiu ~as. ^ilo. Mekanistno,'
per kiu rado au masino povas ^i. KS* kliko.

idol/o 1 Statuo, prezentanta pli-malpli knÉj
honrfiguran diajon k honorata per privata aü pu®-
kulto: la orfandisto faris cl tio ~onx; se iu levé
siajn ~ojn en sian koron [ . . .]x; pentu k deturmi|
de viaj ~ojx’, kian konsenton havas templo deDiùi
kun —f amuleto, fetico. 2 (f) Persono at
afero, al kiu oni fervorege servas, kvazaü per kultof
sia filino estis sia ~o, k tion malmulte meritis’,é
politikisto igis la ~o de la popolo; la mono estask
~o. ~a. Rilata al ~o(j): kulto, kredo. ânftf
Adoranto de ~o(j): ekstere estas la hundojkk
sorcistoj k la mortigistoj k la ~anojN ; vi estas mM
pli malbona ol krislano, diris la rabeno, vi estes*
~anoz; la brusto de la ~ana virinoz. ~ejO. üûlff
kie estas kultata unu ~o. templo, pregejo|
/̂ isteco. Paganismo: la lando refaits en ~isheconx. ~kulto, ŝervo. Adoro, kulto de
plenumo estas kiel peko de ~servadox.

I

'
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ldomene/o O Rego de Kreto, kiu oferbucis sian
filon por plenumo de voto. — Abrahamo, Jiftaho,
Agamemnono.

ldu/o(j) ï En la latina kalendaro, la tago, kiu
duonigis la monaton (la 15a en Marte, Majo, Jul.,
Okt., la 13a en la ceteraj): la ~oj Martaj (tago de la
murdo de Julio Cezaro). «3* Kalendoj, Nonoj.

Idume/o. Edomo 2.
idus/o 8 Sp. de leücisko (Leuciscus ulus), kun

argenta ventro k rugetaj nagiloj (ce la formo ora
~o, ankaü la dorso estas ruga), kiu vivas en dolca El aliaj subst-aj rad-oj oni sammaniere dérivas per
akvo de Eüropo k N Azio, iafoje ankaü en miks- la suf. ig sen pref-a prep-o verbojn signifantajn
akvo. us* bramo, ciprino, karaso, karpo, ploto. «havigi al, provizi per, garni per» ( -iz ) : bukl~i

ie. En neprecizigita loko: mi iam renkontis vin hararon; gust^i mangon\ korp~i ideon (oni uzas
/v, sed mi ne plu memoras kie\ la malvivan korpon ankaü enkorp^i ). ter D )\ leg~i popolon7 (doni leg-
li rsjf i trenis forz ; ni iros ~n en la montaro, por ojn al); lim~i kampon (doni limojn al); rajt~i send-
ekskursi. ilon (doni rajton al ); rim~i versojn; tru~i ladon

iel. Laü ia maniero, en iaj cirkonstancoj, gis ia ( provizi per truoj) ; vort~i decidon (doni vorlan
grado: eu mi povas ~ helpi al vi?; neniu havas la esprimon al). RIM . 4 Konforme al la principo,
rajton ~ tusivian kaponz; gi sentis sin ~ malvigla, permesanta forlason de ne nepre necesa afikso, oni
io mankis al giz; ~ malfacile iras fa afero ce mia pli k pli kutimas forigi ce la verboj aluditaj en Rim.
diino! z\ si ~ sin savos!z; ~ ait alie ili komprenis 2 k 3 ne nur la pref-on, sed ankaü la suf-on ig en la
unu la alian. ~e. Adv. kun la strikta senco «laü ia okazoj, kiam la derivita verbo évidente povas havi
maniero»: ~e, iome, duone malhone7. ~e-trapele. j nur unu sencon: embarasi , niveli , animi , bahami.
Laü tio, kion proponas hazardo: vivi ~e-trapelez | bridi , bukli, digi , figuri, formuli , gudri, kadri , limi,

loki , maski , makuli , nodi , numeri , ombri , ori ,
les. Morfemo kun pron-a rolo k signifanta «de j sulfuri, vaksi, vuali , zoni, ktp. Kp la analogajn verb-

iu(j)» (kutime: «persono[j]») en apartena senco ; j ojn senpere derivitajn el nomo de ilo: martelai
subite li aüdis ~ vocon\ goji pri ~ malfelico7', esti j marteli. Oni ankaü rimarku, ke la mala responda
objekto de ~ atentoz\ siegi ~ pordonz. j verbo konservas ambaü afiksojn: senanim~i, sen-

lfigenl/o z éf > Mita fi lino de Agamemnono; j bridai , senmask^i ktp. c-r I , D, Rim. 2.
protagoniste de pluraj tragedioj (Eüripido, Racino D. Kun SUBSTANTIVA rad., antaüita de PREFIKSA
k.a.): «~o en Taürido» de Goeto estis tradukita de Z.. PREPOZICIO, «g havas diversajn sencojn, laü la speco

ifrit/o = efrito. de 1a pref., sed la subst. estas ciam la komplemento-igI.Suf. almetebla al ciaj rad-oj k esprimanta | de tiu prep, a) Kun loka prep., ig signifas «meti en
la efikon de ia kaüzo, ne precizigante la manieron, j la lokon esprimitan de 1a rad.»: albord~i (ven^i al
kiel efikas tiu kaüzo, per peto, ordono, trudo aü | la bordo); alcentr~i (pusi al la centro); devoj~i

(forklini de la vojo); clartik~i (el~i el la artiko);
l- Kun neverba rad., ig signifas: «agi tiamaniere, ke | elnod~i; enbalzam^i (meti en balzamon); endig~i
iu alia estu en la state esprimata de la rad.; fari, ke j (provizi per digo); endom^i, enkadr~i , enkales~i,
iu estu ia aü iel» ; alivorte oni devas ciam sub- i enkorp^i, enkas^ i , enlim^i , enlit^ i , enman~i,

i ensablai (sipon), ensip~i , enterai, entomb~i,
A. Kun ADJEKTIVA rad.: akr~i (fari akra), ali~i , j interdig~i (meti inter digojn ); subakv~i (meti sub
apart~iz, bel~iz, blahk~iz, blindai7- , cert~i7, akvon); surkruc~i (meti sur krucon); surferai , ktp.
dik~i,ktp; laboro lac~asz\ kiu tro sinprav~as, tiu b) Kun prep. esprimanta senecon aü forigon, ig
sin mem kulp~asz; tiu flamo lumas, sed tute ne signifas «senigi je la objekto esprimata de la rad.»:
varm~as; la prudento neces~as nin venki la natur- j senakv~i (sen~i je akvo): senbrid~i, senbukl~i,
onf (~as necese, ke ni venku). senmask~i, senord~i, senplum~i, senpolv~i, de-
B. Kun ADVERBA, PREPOZiciA aü AFIKSA RAD.: al~i trônai , senvual~i, dezon~i , ktp. c) Kun prep.
(fari , ke iu venu al , meti ion ce ion, almeti ion) ; esprimanta la manieron (laü, en f.), ig signifas «meti
dis~iz (fari disen); el~iz (fari, ke io estu el ); en la staton esprimatan de la rad.»: endanger
èn~iz\ for~iz\ sur~iz, ktp; ni devas labori por j (meti en dangeran situation); laülinM palisojn.
kun~i, ne por dis~i.
G. Kun simpia SUBSTANTIVA rad., ig aldonigas al la ebiigas, ke oni devenigu de ili verbojn kun maniera
âdj-a formo derivita el la rad.: entuziasm^i ( fari aü seniga signifo, oni devas tiri tiajn verbojn el la
entuziasma); flam~i (fari flama): glaci~i , pint~i , j responda subst-a formo: alfin~iz (konduki al fino),
publik~i, rajt~i (traktaton), régulai, ruinai, ktp; ' endormei (meti en dormon); malbril~i (seiwi je
tîu fonto $ton~as objektojn. RIM. 1 Kun kelkaj brilo), sendev^i (libérai iun je devo); senmov~i,
subst-oj, kiuj montras mem kvaliton pli guste ol I sensent~i , senvid~ , ktp. Kiam la subst-a formo
objekton, ig subkomprenigas antaü si la finajon -o: j estas sufiksohava, tiu suf. ordinare malaperas en la
ân^i (fari ano); edz~i (fari edzo): fiançai, ktp. j kunmetado: en/og~i (enlog(ej)~i, meti en logejon ) ;
RIM. 2 Kelkaj verboj signifantaj «meti ion en la stat- i envetur~i (meti en veturilon); senarm~i (sen~i je

on montratan de la rad.» aü «doni al io la formon
montratan de la rad.» estas senpere derivitaj per la
suf. ig el subst-aj rad-oj: amas~i (meti en staton de
amaso; arangi en maniero de amaso) ; kruc~i
bastonojn (arangi en formo de kruco); garb~i gren-

i onz; foli^i argentonz; naturel beston (laünatur~i,
| arangi tiel, ke gi konservu naturan vivantan aspekt-

on); ord~i (laüord~i, arangi laü ordo); pec~i (meti
en staton de pecoj) ; polv~iz; serial (arangi laü
serioj); vic~i (arangi laü vicoj). (B®3 /, D, c) RIM. 3

!

(de mizero al mizero).

interna neceseco.

kompreni antaü ia suf. la finajon -a:

( væ I ,C. Rim. 2.) RIM. 1 Car kelkaj verbaj rad-oj ne
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armiloj) ktp. (ior Rim. 3.). RIM. 2 Car tiu formo de
vortfarado per sen estas ordinare pli klara k pli
drasta, ol la formado per mal, oni ofte kreas analog-
ajn derivajojn, kvankam ekzistas pli simpla kontraü-
ajo k neajo per la prêt', mal : seninfekt^ i ( mal-
infekti); seitsigel~i (malsigeli); sensarg~i (mal-
sargi); senvest~i (malvesti), senarm~i ( malarmi)
ktp. RIM. 3 Oni ne konfuzu du sajne similajn, sed
efektive tute malsamajn, formojn de kunmetado,
kiuj ambaü konsistas el pref-a prep. au adv., subst-a
rad., k la suf. ig. La unuan tipon, en kiu la subst.
estas komplemento de la prep., ni priparolis supre
( Kg' I , D ) ; la alian tipon prezentas tiaj vortoj kiel
kunord~i, subord~i, dispcc~i , kunamas~i , kies
formado estas tute malsimila, car en ili la subst. ne
estas komplemento de la prep., sed tiu ci prep. au
adv. estas pref-e aldonita al jam aparté ekzistanta
verbo, rekte derivita el subst. per la suf. ig (us* /, C),
tiamaniere, ke oni devas analizi tiajn vortojn ne
jene: kun-ordo-~i, sub-ord.o-~i, dis-pecoj-~i, sed
jene : kun -ord~i ( «ord~ i -kun », ~ i en ordon
paralele kun io alia); sub-ord~i («ord~i-sub», ~i
en ordon sur io alia, dépende de io alia); dis-pec~i
(«pec^i-dis», dise meti en staton de pecoj), kc.
Il - Kun VERBA rad. ig signifas: «agi tiamaniere, ke
iu alia faru la agon esprimatan de la rad.»:
A. Kun netr-aj verboj, ig subkomprenigas antaü si la
part-an suf-on -anta (au -inta); gi do transitivigas
la verbojn : abonni (~i iun abortanta ); brûlai ,
ces~i, daur~i, dev~i (fari ke iu devu); donnai,
enu~i, est~i , fal^ i . goj~i , ha/t~i , ir~i , kur~i ,
kus~i, kutimr^i , mort~i, pas~i, pend~i, pere~i ,
rapid~i , sid~i, star~i , sufer~i, spru.c~i , ven~i ,
ktp. RIM. Kiel pri multaj verboj, la subjekto povas
direkti la agon sur siri ment (refleksivaj verboj): sin
mort^i , sin sidr^i , sin star~i , ktp.
B. Kun tr-aj verboj, ig subkomprenigas antaü si la
part-ajn suf-ojn -anta (au -inta) au -ata (aü -ita );
alivorte gi havas sencon jen aktivan, jen pasivan. a)
Aktiva senco: sci~i arnikon pri novajo7 (~/ amikon
scianta )\ trink~i cevalon je akvo\ vi vane penas
kred~i min. ke tio estas vero7 } vi min mangeas , mi
vin trink~osz ; tondro kampulon memarias pri
Dioz\ la patrino devais sin mangi en la kuirejo7 }
ili lenir^ is sian langon paroli malveron x ; cio
konjekt~as min, ke f ... l ; la ideojpens^as. la sentoj
agréas: mi décidais mian amikon veni en la teatron;
pli bone estas enviai , ol kompat^i7 ktp. b) Pasiva
senco: sci~i novajon al amiko7- (^ i novajon
sciata) ; trink~i akvon al cevalo ; mi mang~is
kokinon al miaj gastoj ; humileco pardonnas ec
grandajn krimojnz\ ili kompren^is la neordinaran
desegnon; marcandado aceti ne devras7; tiu afero
décidais la militait ; hav~i al iu panon; kon^i
sci~on\ abonni al iu gazeton; aüd~i sian voâon;
disting~i inn, ktp. RIM. 1 Kvankam unu sama ig-
verbo povas esti jen aktiva, jen pasiva, gi ne povas
havi siajn du komplementojn en akuz., sed unu el ili
devas esti konstruata kun prep.; oni ne povas diri:
«sci~i amikon novajon», sed oni devas uzi unu el la
du supre montritaj konstruoj. RIM. 2 La supraj
reguloj aplikigas al la verboj, derivitaj per ig el

verboj, jam kunmetitaj kun pref . : la plmt
malsoifr^ as ( ~as malsoifanta ) ; la teron*\i
elhakr^is (~is elhakita) al vi tombonx; li elcizA
(~is elcizita) en la roko logejon par si7 , { e& /, D,
Rim. 3. ). RIM. 3 Kvankam la pasiva senco estas pi
ordinara k ofta, la ig-verbo povas iafoje esti
dubasenca. Por forigi ciun dubon, oni povas laü lt
konsilo de Z. esprimi antaü la suf. ig la part-an suf-
on, ekz.: la farmisto mangant^is aü mangaNt
siajn kokinojn. Esprimado de tiu suf. estas necea
kiam oni volas precizigi, ke la ago okazosenh
estonteco: sin devont^i al la pagado de grandi}
sumojz\ naskontigi inon. RIM .4 Malgraü tin
kunmetada analizo, oni atentu, ke la ig-verboj rola
kiel simplaj verboj el la vidpunkto de la sintakso: h
eventuala refleksivo rilatas post ili al la subjektode
igi, k la subjekto de la kaüzata ago neniam povas
esti esprimata per la de de la agantadjekto: li
sent^os al vi sian skurgonx (Kp: li montras..«Jg
kion la magistrato anonc^as al mi per vi ?z (Kp:
sendas...); li konstru^is al sia amatino palaconp#
fama arkitekto.
III - El ciuj verboj derivataj per ig, oni povas régulé:
devenigi: A. Subst-ojn, kun la senco «ago -~i», as

ajo», ekz.: la mort~o je Cezaro ; aprobih
nul~on de kondico ; kondamnita je pend~o\ este
trankvila, mi donos al vi kontent^on. B. Adj-ojn,
kun la senco «-~anta, povanta -~i». ekz.: sanA
aero\ mort~a frapo; ruinternaifilino de Babel1.C.
Adv-ojn, kun la senco «en -~a maniero», ekz.ï
enu~c paroladi; dev~e rideti. RIM. Ce tiuj derivitaj
adj-oj k adv-oj, la suf. estas ofte malmulte utila, k
tial forlasita: disting( ~ )a, dolor(~ )a, lim( ~ )a,ktp.
IV - ig/i (tr) Uzata memstare. havas la saman sencon
kiel la suf.. Séd, en la praktiko, Z. uzas gin nurkun
la sencnuanco «instigi , persvadi, atingi», aü sola:/»'
prenis k dissigelis.— Kiel do vi ...?—Mi mem ut
scias. Nenatura forto min ~isz; kial si devustid
agadi? Kio sin ~us? z\ aü nur kun verba objekto,

ordinare por eviti aü sencodubon, a ü nekutiiM
kunmetajon (-ig~i) aü troan akumulon de diversaj
objektoj: lia voco ~as cervinojn naskix ; ekinsistis
la plejaguloj, por ~/ lin levigi de la terox\ M li
aliajn gazetojn konat~i siajn legantojn kun fl/fl
literature7 ; farigi pli singarda ~is min via propi
leteroz; rimedo por ~/ la mondon komenci uzadik
lingvonz; la maniero. kiel ~i la libristojn havi êia»
librojn E -ajnz\ vintra tago ~as la grupojn cirkdl
ciu kameno fari pli malvastan ligon kontrauÈ\
elementoj7. RIM. 1 Oni devas pro la klareco cialj
meti la subjekton de Ja inf. inter igi k tiu inf., k poS
la inf. ties objekton: <-w sian animon gui plezuronà
sia laborado7-. Tamen, se la objekto de la inf. e$É*
pron., gi povas stari antaüe: la bezono de viajserwj
~/.v min vin voki7. RIM. 2 La diferencoj inter igiE
fari estas propre: a ) ke igi neniam signifas
«produkti : la tajloro faris (ne: ~is) al mi veston} b);
ke fari neniam havas inf-an objekton; la frazode È ;
F.K.: io nekonata faris pli rapide bâti lian korotù
devas esti korektita al: [.. .] ~is [...]; c) ke farikil
objekta predikativo égalas guste al igi esti: tio
la kronprincon esti singarda 3 a ü : tio faris ïù

«-~
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kronprincon singarda ; same: la popolo faris lin B. Kun ADVERBA, PREPOZICIA aü AFIKSA rad.: al~i
episkopo aü /WJ lin esti episkopo. La analogeco (veni al, sin meti al); al~i al ia ideoz ; dis~i (iri
inter tiuj du fraztipoj preskaü neeviteble kondukis al disen); kun~i en la domo de siaj gepatroj7; ktp.
la forigo de esti: ne la invadon tro peza por /7/ B;
miajatestoj ~os vinfavorajB.

igl/o §§ Sezona kupolforma negdometo de la
inuitoj.

Ignac/o. Vira nomo, i .a. de la fondinto de la
jezuitoj.-4 ~a fabo.

ignam/o7 dp La tuberoj aü aeraj bulbiloj de
dioskoreo (precipe de Dioscorea alata k de D. bata-
tas), mangataj kuiritaj pro enhavo de dioskoreino.

ignimbrit/o 0 Vulkana petro, estiganta pro kun-
fandigo de eroj el acidaj lafoj (ekz. riolitaj) sekve de
eksplodaj erupcioj; petrigintaj ardaj nuboj.

igno^i (tr) Ne voli scii; intence ne atenti; konscie
preterlasi: sagulo ~as ofendonx; persono tre grava,
kiun ~i aü eksciti ni ne devas7”, postuloj, kiuj tute
~is la opinion de multaj dekmiloj da personojz; nia
sola taktiko povas esti: tute ~/ la Delegat ion k Iasi
§in mortiz; la anasido nagis sur la akvo, sed pro sia
malbeleco gi estis ~ata de ciuj bestojz; nia movado
jam ne estas ~cbla. — okttlo, konspiro, strute.~ado. Ago de ~anto: kun plena ~ado de mia
demando, li daürigis sian parolon. ne^ebla. Tia,
ke oni ne povas ^i: ne^ebla ordono, defio.

igvan/o 8 G. ( Iguana ) de grandaj Amerikaj
reptilioj el la subordo de lacertuloj. ~edoj. Fam.
( Iguanidae ), al kiu apartenas ~o k bazilisko.
angviso, lacerto.

C. Kun simpla SUBSTANTIVA rad. ig aldonigas al la
adj-a formo derivita el la rad.: entuziasm~i (~i
entuziasma), ktp. RIM. 1 Kun kelkaj subst-oj, kiuj
montras mem kvaliton pli guste ol objekton, ig sub-
komprenigas antaü si la finajon -o: an~i (~i ano),
edz~i, fianc~i, ktp. RIM. 2 Pro sia pasiva senco, la
suf. ig servas por derivi de subst-oj senpersonajn
verbojn, esprimantajn precipe komencon de divido
de tempo: tag~as (tago komenc^as); maten^as,
krepusk~as ; post longa vintro ree printemp~os\
jam aütun~as k bruas la vento. RIM. 3 Konforme al
la generala principo permesanta forlason de ciu ne
tute necesa afikso, oni ofte formas senpere, sen pref-a
prep., el simpla subst-a rad. verbon, signifantan tre
largasence «veni en la Staton aü situacion de; esti
arangita en maniero de; laü la formo de; ricevi la
formon aü aspekton de; esti provizita, garnita, kovr-
ita per». Ekz.: amas~i (veni en la staton de amaso,
ricevi la aspekton de amaso); embaras~i (veni en
embarasojn) ; korp~i (ricevi korp on) ; kruc~i
(ricevi formon de kruco) ; mask~i (sin kovri per
masko); montais akvoz ; ond~i (preni ondan form
on); ord~i (ricevi ordan staton); pac~i (veni en
paean staton) ; perlai (guti en formo de perloj) ;
sulk^i ( ricevi sulkojn ) ; tru~i ( ricevi truojn ) ;
vual^i (esti kovrata per vualo), ktp.
D. Kun SUBSTANTIVA rad. antaüita de PREFIKSA
PREPOZICIO ig havas diversajn sencojn, laü la speco
de la prep., sed la subst. estas ciam komplemento de
tiu prep, a) Kun loka pref-a prep, ig signifas «vole
aü nevole veni en la lokon esprimitan de la rad.»:
albord^i (veni al la bordo); devoj~i (eliri el la
vojo); enkales~i , enlit~i (sin meti en kaleson, en la
liton) ; ensablai (esti pusata en sablon); enSip~i
(eniri en sipon); entombsi (esti metata en la tomb-
on ) ; envic~i (sin meti en la vicon) ; subakv^i,
surmar~i , surferai, surlag~i (sin meti sub akvo(n),
sur maro(n), tero(n) aü lago(n )); surkruc~i (esti
krucumata), ktp. b) Kun pref-a prep., esprimanta

igvanodont/o $ G. ( Iguanodon ) de planto- senecon aü forigon, ig signifas «ne plu havi, perdi la
mangantaj dinosaüroj el la ordo de ornitiskioj kun objekton esprimatan de la rad.: senfoli~i (perdi
mallongaj antaüaj kruroj k granda vosto; eltrovitaj siajn foliojn); senmask~i (forigi sian maskon); sen-
en la malfrukretaceaj terenoj de Eüropo.-igL Suf. almetebla al ciaj morfemoj, esprimanta for de la trono); senvual~i (ne plu havi vualon) ktp.
per si mem sangon de stato, ne precizigante, cu la ! RIM. 1 Car kelkaj verbaj rad-oj ne ebligas, ke oni
kaüzo de tiu sango estas ekstera ( trudo, nepersona devenigu el ili verbojn, esprimantajn la manieron aü
forto) au interna (konscia aü senkonscia volo, evoluo la senecon, oni devas ilin tiri de la subst-a responda
ktp); gi povas sekve esprimi tute égalé agon pasive formo: endormei (transiri en dorman staton); en-
toleratan (spegulo rompras) aü aktive faratan de la pensai (esti absorbita en pensoj); elrev~i , disrev~i
subjekto sur sin mem (mi sid~as; ciuj pret~as al nia (eliri el siaj revoj pro kontraüa realajo); senmov~i,
komuna festo7’, grup~i cirkaü sia standardo7 ; sensent~i , senvid~i (perdi aü momente neuzi la
AZWM antaü falsaj autoritatoj7’, ne deklin~i de sia [ kapablon sin movi, senti aü vidi ) ; senzorg^ i
vojo7’, H iom jetais malantaüenz; star~iz\ lev~i7 ).
I - Kun neverba rad. ig signifas «vole aü nevole
transiri en la staton esprimatan de la rad.; akiri, al-
preni ian novan kvaliton»; alivorte oni devas ciam
subkompreni anta ü la suf. la finajojn -a aü -e:
A. Kun ADJEKTIVA rad.: akr~i ( ~i akra); ali~i, ktp
0®7g); larmo virina baldaü sek~asz.

r
igvano.

plumai (perdi siajn plumojn); détrônai (esti pelata

(momente formeti siajn zorgojn ), ktp. Kiam la
subst-a formo estas sufiksohava, tiu suf. generale
malaperas en la kunmetado: enlog~i (eniri en logej-
o(n)); envetur~i (eniri en veturilo(n )). RIM. 2 Car la
formo de vortfarado per sen estas ordinare pli klara
k pli forta, oni ofte dérivas verbojn per tiu pref.
(ekz. senvest~i ) prefere ol uzi la verbon formatan
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per mal kun resenda pronomo ( sin malvesti ). RIM. 3 ekscit~e babili . RIM. Ce tiuj derivitaj adj-oj k adv-oj
Oni ne konfuzu du sajne similajn, sed efektive tute la suf. estas ofte malmulte utila, k tial forlasata afi
malsamajn, formojn de kunmetado? kiuj ambaü anstata üata de la pasiva suf . it : malfru( ~ )a, _
konsistas el pref-a prep, au adv., subst-a rad., k la komenc{ ~ )a, decid( ~ )e ; ekscitite babili , distrite
suf . ig. La unuan tipon, en kiu la subst. estas respond!, eagrenita mieno.

komplemento de la prep., ni priparolis supre (car / . IV - ig/i (ntr) Uzata memstare, havas la saman
D )\ la alian tipon prezentas tiaj vortoj, kiel deflank - sencon, kiel la suf. ; gi estas uzinda anst. la ofte

enradik̂ i , kies formado estas tute malsimila, j pleonasma farigi:/ra/\ eu^os fiança soleno?G\ la
car en ili la subst. ne estas komplemento de la prep, ceval' por dam ~is lia sklavo. RIM. Oni atentu, ke
k oni devas analizi ne jene: de-flanko-~i en-radiko- igi neniam signifas «produktigi»; oni diras ekestis
~i , sed jene: deflank~i («flanks de »), en-radik~i au estais bruo (ne: ~is).
(«radik̂ i en») (cr ig : I , D , Rim. 3 ) . ihtiofagi/o = iktiofagio.

ihtiolog/o = iktiologo.
ihtiokol/o = fisgluo.

ihtiopterig/oj = iktiopterigoj. §
A. Kun ntr-aj verboj, ig subkomprenigas antaü si la ihtiosaur/o = iktiosaüro.

suf-on -anta au -inta : <ft'.w/ z(evi ) ; li falis sub ta ljob/o 3 Heroo de la samnoma libro de la Biblio;
radojn de veturanta vagona.ro , k mortals 1 (evi) ; mizera kiel ~o. f
mia capo, flugante pendais sur la brancoj de la <X> -ik/. Suf . , uzata por formi nomojn de arto aë J
arbeto7- ; kus~i , sid~i , star~i . ktp. RIM . I Kiam oni tekniko: 1 el la nomo de la respektiva fakulo: poef -
volas precizigi la autoron de la ago, oni devas uzi ig ~o, stilist̂ o, gimnast~o, furnalist~o, beletrist~6! j
kun resenda pronomo: sin dronigi , sin kusigi , sin 2 el la nomo de la koncerna temo : elektron̂ o,
mortigi , sin sidigi, sin siarigi , ktp. RIM . 2 Car trans-
iro al nova stato ne facile distinguas de komenco de
tiu nova stato, oni povas uzi la pref-on ek- preskaü
sinonime kun -ig ce la ntr-aj verboj : star~i au
ekstari , sid~i au eksidi , kus~i au ekkusi . La
diferenceto estas, ke la ek-formoj montras nuancon
de rapideco au neatenditeco.
B. Kun tr-aj verboj ig subkomprenigas ciam antaü si
la part-an suf-on -ata (au -ita): gi do netransitivigas
tr-ajn verbojn: jen montrais tero7\ la koro al mi
premuas7 : profundaj pianoj detru~a$ z; laü sia
lahoro laboristo takŝ as7 : kio vendras kasite , \
vendras plej profitez; homo ne povas kompreni la
aferojn. kiuj fardas sub la suno7-, sur turkan tapis-
eton métrais ta mangaro ; venis la tempo, kiam la
kanabo sem~as\ la tero kovr~as de semo; li ekscit-
~as kiel bolanta laklo7-, kolekt~as pacaj batalant-
ojz; f i / i r̂ iz, komenc~i 7 , nask~i7 , renkont~iz,
romp~i7 , trov~iz. vid~i7\ ktp. RIM. I Kiel oni jus
vidis. la ig-verboj estas iafoje uzataj kun la senco de
pasiva verbo. Ekzistas lamen diferenco: la pasiva
formo ebligas la esprimon de agant-adjekto ( la pordo
estas formata de . . .), dum ce la ig-verboj la aganto ne ! la. baroka arto.
povas esti esprimata, eu car gi ne ekzistas ( ekz. : eu j
la kandelo estis estingita , au gi esting~is mem?7 ), |
eu car gi estas nepre prisilentata ( t i u varo bone \
vendras ). RIM. 2 En la Z-a lingvouzo oni trovas
kelkajn ekz-ojn de ig uzata kun tr-a verbo k sub-

kompreniganta antaü si la part-an suf-on -anta (ciuj
sciais pri tioz; por ke la pnbliko povu kon~i tiun
lingvon ciuflanke7 ) : oni nun generale uzas en tiu
senco la pref-on ek : li don ekscios, kiam li vek~os.
Ill - El ciuj verboj, derivataj per ig oni povas régulé
devénigi : A. Subst -ojn , kun la senco «stato de
-~anto»: aliform~o de vesto. homa amassa7 , mal-

amik~o , blind~o , cikatr~o, past~ejo7\ ktp. B.
Adj-ojn kun la senco « -~anta , povanta -~ i » : edro.
balanced foliaro , cagren~a mieno . distingua ikoz/ (K) Pref., montranta 20-karbonan cenonejf .

junulo , ktp. C. Adv -ojn , kun la senco «en -~a la nomoj de hidrokarbonoj: ~ano (C20H42),
maniero» : distr~e respondi . edz~e kunvivadi , i (C1()H40), ~ino (C20H38), ~ilo. Vd alkl.

Il - Kun VERBA rad. ig signifas «vole au nevoie trans-
iri al nova stato, esprimata de la rad., k rezultanta de
ago farita de iu ajn. inkluzive de la subjekto»:

komputr̂ o, metrr̂ o . metod̂ o, robot~o, simbol̂ o
ktp. Tiu dua rirnedo estas la pli rekomendinda. J

(D-ik/ (K) Suf., uzata por formi nomojn de oksidoj;
k saloj de pli supera valento (pp metalo, donantaè
seriojn k de oksidoj k de saloj) : fer~a sulfato,
kupr~a sulfato. fc2e -ozl . ç j

lkar/o 1 O Filo de Dedalo, kiu , fluginte tro
proksime al la suno, perdis siajn vaksalgluitajn flug-
ilojn k falis en la maron. 2 X Planedeto. MO 10;
Grekia insulo en la Egea maro (26° I 0’E, 37°40’N). :

2 Himera lando, en socialisma romano de Cabet.
ikneümon/o b 1 G. ( Ichneumon) de insektojcl -

la ordo de himenopteroj, kies larvoj parazitas en aliaj
insektlarvoj; parazitvespo. 2 (evi ) Sp. de herpesto,

$use mungoto.
ikon/o 1 § fx Stiligita pentrajo sur ligna tabule,

reprezentanta Kriston au sanktulon, en la ortodoks-
eklezia arto. —+ ~rompisto, ~septo. 2 = piktogramo
2. «vologio. Studo de la ~oj.

ikonografi/o éjs Repertuaro de bildoj, ilustrajtyj
portretoj ktp pri difinita homo, epoko, civilization
ktp. /va. Rilata al ~o: ~a albumo de Zamenhofit

'i

h

iikonoklast/o 1 ij* Rompisto de bildoj, statuojde
sanktuloj ktp, rigardataj kiel idolajoj. SIN. ikra*

rompisto. 2 (f) Ruiniganto de tradiciaj principoj.||
ikonoskop/oi Frua formo de tubo en televià;;

kamerao por skani fotoaktivan mozaikon. i£|
ortikono.

ikonostaz/o ü1 fc En la ortodoksaj pre|ejc||
vando, apartiganta la sanktejon disde la ceterodekf
pregejo, k ornamila per ikonoj, laürite ordigitaj. Sot :
ikonsepto.

ikor/o T Pusa serajo, sangoplena k fetora: «4â
vundo. M

ikosaedr/o 1 = régula dudekedro. 2 = dudeksi
-f

f!
:s
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iks/o. Nomo de latina grafemo (X , x ), kies
prononco diversas laü la lingvoj (ks, s k.a.) k kiu
estas uzata i.a. kiel: 1 signo de formo, (maj.): X -
krura (kun al interne kurbigitaj kruroj); X -hoko
(speco de hoknajlo, kiu ne difektas la murojn), X-
se§o. 2 Romana cifero X, x (dek); XX, xx (20);
XXX, xxx (30); 3 (min) A simb. de la unua nekonata
kvanto, en algebro: la akso de la ~oj (ns? absciso);
(f) lia morto estas ankoraü unu granda x ( mistero);
x-foje (iu ajn nombro da fojoj); tiujn ci lagojn turni
enxsemajnojn7-.— ~-radioj, ~-fotografajo.

komput~o, presto, televid~o, tajp~o nsr* -atari ,
uzajo. RIM. I Iuj il-vortoj havas malprecizan sencon:
mang~o (telero, kulero, trancilo, forko k.a.), lum~o
(torco, kandelo, gasbeko, elektra lampo...), paf~o
(karabeno, fusilo, revolvero, pistolo...), milit~o (cio
ajn, kio servas por militi) ktp. Oni uzu laünecese la
precizajn terminojn. RIM. 2 Iuj il-vortoj estas tradicie
uzataj nur en la senco 1 (ekz. kudrilo). Kompleksa
instrumente estas alie nomata (ekz. kudromasino).
3 parton de aparato : montr~o , aritmetik~o,
memor~o, kombin~o. KS* organo. 4 formularon au

iksi/o G. ( Ixia el iridacoj) de bulboherboj kun j dokumenton: alig~o, abon~o, demand~o, invit~o,
mallargaj, mallongaj, glavoformaj folioj k kun
diverskoloraj floroj en spikoj au panikloj; c. 50 sp-
oj el tropika k precipe S Afriko, pluraj poromame
kultivataj.

Iksion/o 0 Helena rego, alligita, en la Infero, al
tumiganta fajra rado.

iksod/o 8 G. (Ixodes) de trakeuloj el la ordo de
akaruloj, kiuj vivas sur arboj k arbustoj, sed sucas
sangon de mamuloj; iuj transportas malsanojn al
homoj.

iksor/o ^ G. ( Ixora el rubiacoj) de c. 300 sp-oj
de tropikaj, daürafoliaj arboj k arbustoj, pluraj
kultivataj por ornamo, i .a. la ruginfloreska /. coc-
einea (flamfloro, el S Hindio), au por aroma esenco
uzata en parfumindustrio.

ikt/o 1 <$> En la antikva metriko, bato kiu
akompanis la fortan eron de takto au piedo. 2 & En
la|ermana akcentnombra metriko, la akcenta
silabo. 3 t Nomo de ciu subita malsanigo. precipe
en neüropatologio: apopleksia ~o. serwo d£> 1 La
parto de piedo, kiu ne estas la ~o. 2 Silabo sen
akcento.

legitim~o, identig~o. 5 komputilan programon:
redakt~o , interpret~o , traduk ~o. 6 ian ajn
rimedon: komunik~o\ la sola ebla solv~o de la
problemoz; al malvero ne mankas kovr~oz ;

j plend~oz; sufer~oz ; terur~oz, ktp.
II - Memstare uzata morfemo, montranta plej simpl-
an, generalan help^on au labor^on, por fari ion:
~o el oro taügas por ciu laboro2; ~o ne devas
farigi celo ; si devis (lemi), sc si ne volis, ke el siaj
manoj elfalu ~o de laborenspezadoz. oss* aparato,
instrumenta , masino. ^ajo ë ~programo. ~aro.
Tuto de la labor~oj de laboranto, teknikisto, metio,
fabriko: kuireja ~aro1; ~a.ro por desegnadoz;
~aro de pentristo , autoriparejo. csr garnituro,
ekipajo. ~lijo. Ujo, en kiu oni konservas ~o(j)n.
m-~kesto.

(2) il/ ® Suf., uzata por nomi radikojn k radikal-
ojn: met~o (CH0; mel~eno (rCH2-).

(3) il/ Suf. montranta egalnombran dividon de
frekvenca distribuo: du~o (SIN. mediano), kvar~o,
dek~ilo, cent~o, plur~o.

ile/o V {ileum) Tria parto de la maldika intesto,
ikter/o f’ Malsano-simptomo, karakterizata de j post la jejuno k gis la dika intesto ce la ~ocekuma

flavigo de la haü to k de la okuia konjunktivo: ! valvo. ^ito K inflamo de ~o.
simpla, infekta, katara, obstrukca ~o. flavmal-
sano, leptospirozo.

iktiofagi/o = fismangado.

ileks20 dfe G. ( Ilex el akvifoliacoj) de plantoj—
dioikaj, pli malofte monoikaj arboj k trunkarbustoj—
kun ofte daüraj k ledecaj folioj integraj, dentaj au

iktiolog/o. Sciencisto pri ~io. ''•do. Parto de la j dornarandaj, kun maigrandaj, blankaj, verdetaj au
zoologio pri la fisoj.

iktiopterig/oj kj Ordo ( fchthyopterygia ) de
mezozoikaj maraj reptilioj, al kiu apartenas la fiso-
saüroj.

iktiosaü r/o <ë (ark.) Eüripterigio. ~uloj. Fiso-
saüroj.

iktioz/O f Sekeco de la haüto kun sencesa dis-

flavetaj floroj en glomeruloj aü mallongaj cumoj, k
kun fruktoj (drupoj) diverskoloraj; kosmopolita g. de
c. 400 sp-oj, pluraj poromame kultivataj: laü angla
moro , ~obrancoj estas multe uzataj kiel
kristnaskofesta ornamajo.-4 ~kverko. ordinara~o. Sp. de ~o (/. aquifolium ) kun ledecaj, brilaj,
plurformaj folioj. iuj dornarandaj aliaj integraj. k kun
intense rugaj, globaj, karnaj fruktoj. SIN. akvifolio.
Paragvaja ~0. Sp. de ~o (/. paraguayensis) el S

skvamigo, kio donas al gi similecon kun la haüto de
fisoj au reptilioj: ~o estas denaska misformigo.
^ © -ilA I- Suf. signifanta generale «tio, kio servas j Ameriko, uzata en la preparo de mateo.
por efektivigi ion» t.e.: 1 instrumenton (objekto au I
substanco): buterig~o, detru~oj, direkt~o, fajl~o, I
glad~o, glit~oz, haltig~o, ilumin~o, klak~oz ,
kolorig~oz, komb~oz, korktir~o z, kurac~oz, |
lud~oz, pendig~o, pez~oz, pik~o, rigl~oz,
rugig~oz, slos~oz, sprucig~o, sraubturn~o,
tranc~oz, vers~o, vis~z, ktp; per hak~o ni hakas,
per seg~o ni segas, per fos~o ni fosas, per kudr~o
hi kudras, per tond~o ni tondas, per sonor~o ni
sonoras, per fajf~o ni fajfasz\ kavaliro sen arm~oj
estas birdo sen flug~oj ; lum~o ne lumigas sian
bazon\ 2 aparaton: paf~oz, pes~o7 , vetur~oz,

if
1) iksodo. Laü NUTTAL.
2) ilekso (ordinara ~o): a) tigo;
b) folio; c) fruktoj (drupoj). M.
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ili. Pron., uzata por aludi al iaj ajn realajoj (do, j i l u s t r i ( tr) 1 Ornami tekston per bildoj ai
i.a. al bestoj au homoj, sed sen distingo de seksoj). desegnajoj rilataj al gi : ~i libron; ~ita revuo.2~a. Rilata au apartenanta apartenanta al miaj Ornami per bildoj: ~ita postkarto. 3 (f) Klarigi
fratoj akompanis ~n gis ~a domo7. RIM. Okaze Z. ideon per komparoj au ekzemploj: regulon per
uzis la pron-on ili kiel anaforon de singulara j multaj ekzemploj; ~/‘ sian penson per metaforojl
kolektivsenca vorto: la popolo staris ckstere sur la j figuroj. '̂ ado. Ago de ~anto. ~ajO 1 Desegnajo
strata k demandis , kio estas la stato de ~a land- j ~anta. 2 Klariganta ekzemplo: mi jus ricevis leteron,

kin prezentas bonan ~afon al tio, kion mi supreestrox (kio estas pli klara. ol gia).
ili/o ¥ ( os ilium ) ) La plej granda el la tri au kvar j diris7. ~isto. Desegnisto, kiu ~as.

ostoj, kiuj formas la pelvon de la vertebruloj; ce la
mamuloj, ~o formas la supran parton de la koks-
osto. — iljo. car iskio. pubio.

Iliad/o éb La unua el la du epopeoj de Homero,
pri la batàloj ce la muroj de Trojo. — Odiseaclo.

iliak/o ¥ Koksosto. ~a. Rilata al la ~o aü

| iluzPo 1 Eraro de sensoj, pro kiu ni aperceptas
perceptajojn, identigante ilin aliaj, ol ili estas: vidaj,
aüdaj ~oj ; teatra ~o; li havis la ~on vidi sian
mortintan patrinon; eu mi aüdis kanteton, aüà
estis ~o?. H®" halucino, mirago. 2 Eraro delà

menso, pro kiu ni rigardas revojn kiel efektivajojn:
kompatinda viktimo de revoj k ~oj7 ; la ~oj ne
povis tenigi longe7', longe fari al si ~ojn M. ne por
is7 ; perdi siajn ~ojn ; en la momento de la mono
mem forflugas la ~o7. BST fantazio , fikcio, himero,
songo, utopio. —f sablo. ~a. Estanta nur ~o, kauz-
anta faisan gojon: ~a promeso, projekto, espero.d
(tr) Kaüzi ~on: ne ~u vin per tro granda espertfcj

| os* mistifiki. ^igi. Sin ^isto. Amuzisto, kiuj
aromaj tufarbustoj kun glataj folioj k multapetalaj j lerte trompas la rigardantojn per falsaj sajnoj ki
floroj; 42 sp-oj el SE Azio k SE de N Ameriko, i .a. rapide faritaj jonglajoj. us* jonglisto. prestidigitistoi )
stelanizo (vera /. verum ). cr aneto. anizo. sen~igi. Eltiri el ~o. trs* elrevigi , disrevigi.-»

disblovi. sen^igo. Perdo de ia ~o: por ke vim
spentu novan sen^igon7. inr elrevigo.

llz/oz. Virina nomo.

najbara al gi.
-iliard/. Suf. almetebla post la numeraloj de du

gis dek, kun la signifo «mil -ilion/»: du~o ( lO'5),
tri~o ( 1021 ), kvar~o ( 1027) ktp. gis dek~o ( 1()63).
RIM. Ne estas rekomendinde uzi gin post dek ; do
1075 oni elparolu «dek alt sepdek k v i n » ( ne
«dekdu~o», car dek du~oj =1016). os* miliardo.

ilici/o ^ G. (Illicium el ~acoj) de daürafoliaj,

fenkolo.
Ilinojs/o. Unu el la stato j de Usono (89°43'U,

39’50’N).
-ilion/. Suf. almetebla post la numeraloj de du

gis dek, kiu indikas potencon de 10 kun eksponento,
kiu estas oblo de 6: du~o (SIN. biliono; 1012), tri~o
(SIN. triliono; 1018), kvar~o (SIN. kvadriliono; 1024),
kvin~o (SIN. kvintiliono ; 103°) k t p. gis dek~o
( 1060). R I M. Ne estas rekomendinde uzi gin post
dek ; do 1072 oni elparolu «dek alt sepdek du» (ne ! loko!7. ter koncepti , pentri. 2 Krei bildojn au scefc
«dekdu~o», car dek du~oj =1013). oar miliono.

llion/oz 6p Pranomo de Trojo.
Iliri/o X NU parto de Balkanio (nunaj Kroatio,

Bosnio-Hercegovino k Albanio) dum la helena k nut
Romana regadoj. ~a. Rilata al ~o: la ~aj imperi-
estroj de Romio.

ilium/o, ilj/o = ilio.
ilmenit/o © Mineralo el sesangula fera k titana

oksido (FeTiOj), grava fonto de tilano: ~a sablo.
ilumin/i ( tr) 1 Ornami per lumiloj ordinare

simetrie dismetitaj, okaze de festo, de soleno ktp: ; vin en via ~o

imag/i (tr) 1 Ree prezenti al si en la menso
antaüe viditajn bildojn, antaüe perceptitajn sensajojn|
au antaüe spertitajn sentojn tiel intense, ke ni kredas
ilin vidi, percepti au senti: tio estis pli terura ol êio,
kion oni povas ~i; pli carman vizagon H ne povisi
~i al si7 ; mian gojon!B; ~u do vin sur liai

j ojn ne ekzislantajn en realo, kombinante elementojn
j tiritajn el la memoro: oni ne scias kion ~i por lilt

distri; ~i alian finon por la komedio; si donis al i/if
* sablon en taso k diris, ke ili povas ~i al si, fe|

tio io estas7 ; jam du fojojn ili eraris. vidante ~atatii
teron7. ter fantazii , elpensi. supozi. ~0 1 Kapabk);

~i: havi vivan ~on ; fabeloj, kies enhavo ravaslaj
~on de infanoj7 ; lia ekscitita ~o fan's al li petolaff
ojn7 ; konstruajo, kiu nun ricevis en sia ~o la signify
on de tempio kun ia mistera altira forto7; transport

tien!7 ; kun fervoro de ~o7 ; la realo
~/ avenuon. parkon ; vespere la t u f a urbo estis , superas ofle la ~on ; la Mulsanulo pro (komedk^r̂ ita7. 2 ik Ornami per oraj, argentaj k brilkoloraj j de Moliero); en mia ~<9 mi prezentas al mi, ke n -
farboj: ~ita manuskripto. 3 0 Doni eksterordinaran sidas nun inter vi7. SIN. ~ipovo. iw fantazio. 2 Nc*|
spiritan au intelektan lumon, klarvidecon, intuicion reala bildo, kreita de la psiko: en ciu songo lihavkk
ks: tiu naturlego [...] Solonon ~is ; la ~itoj (nomo j la timigan ~on, ke unu aii la alia perdigis2; liojj
de diversaj sektoj de v i z i u l o j ) . ~ado. Ago de | fantomoj estas ^oj de tempo estonta, de tempo tutéA

~anto: ~ado de stratoj, de la inicialoj de preg- j nova7, cr bildo, iluzio, revo, utopio. 1 KonceiF|
volumo; dorm al ni la ~adon!. ~ajO. Tio, per kio ! anta la ~on: la ~a povo, forto. 2 Ekzistanta nuren;|
oni ~as; arangi ~ajojn en la aleoj. ter artfajrajo, | la ^o, nereala, falsa: maIsano: ~aj sukcesoj;$i.
lampiono, lanterna. ~igi 1 Igi ~ita /. 2 & Atingi ! volas vivi en la penso de aliaj homoj per ~avivoj?
la klaran komprenon pri la origino de la sufero k pri ; ~adO. Psika procezo, ebligata de ~o J : aktoroajl
la vojo al budheco. ~ismo. Mistika doktrino, lau ! sola ~ado de suferoj paligis7. ~ajO. ~o 2. <vebte.|
kiu la adeptoj ricevas de Dio specialan ~adon. ; Tia, ke gi povas esti ~ata: apenaü ~ebla sufero;i
/*-lstO. Tiu, kiu profesie ~as / k 2. j klar~eble rakonti7 ; li estis ne^eble malgranda\

iluminaci/oz. Iluminado, iluminajo. ! RIM. Imago havas sencon pli ampleksan ol fantazio.

4

if
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kiu estas nur ia speco de imago. Krome fantazio
enhavas preskaü ciam la ideon de kaprico, amuzo,
petolado, kiun ne havas imago: onifantazias fabelon
au kabaretan parodion, sed oni images romanan au
draman intrigon. Imagi diferencas de koncepti per
tio, ke imagi supozas ciam konkretan prezenton,

dum koncepti koncernas abstraktan ideon: la
senfinecon de la spaco aü la kvardimensiecon de la
mondo oni poms koncepti , ne ~i.

imagin/o b ( imago) Definitiva formo de la plen-
kreska insekto. ns* larvo, pupo.

imaginar/a 1 A Kompleksa k ne reala: la
parto de kompleksa nombre (la reala nombro y tia,
ke z - iy estas reala); pure ~a nombro (nombro,
kies reela parto nulas). 2 'F Rilata au apartenanta al
la imaganta, fantazia parto de la mensaj funkeioj.

imam/o C 1 Religia k politika suvereno; titolo
de la kalifoj. 2 Teologo k kultoficanto de moskeo.
*lljO. Regiono regata de ^o.

imanent/a O Karakterizanta, rilate al iu estulo
au estularo, cion , kio estas entenata en gi k ne
rezultas de ekstera supera agado; samspeca, sam-
natura: la ~a justo (rezultanta de la natura ordo de
la mondo); lau Spinozo Dio estas kaüzo de la
mondo (— panteismo). us* transcenda.

imbecil/o ^ Homo kun inteligento-kvociento
inter 60% k 40 %: la ~oj povas nek esprinti sian
penson per skribado, nek kompreni, kion Hi legas,
car ili ne atingas mensan agon de sep jaroj. ^eco.
Dua grado de la intelekta malfruigo, inter la debileco
k la idioteco.

imbrik/i (tr) Klinkovri en formo de tegol-arango:
Mtaj palmobrancoj.
, imersi/o ^ Eniro de astro en la ombron, jetitan
de alia astro, ns" emersio.
;• imld/o ® 1 Derivajo de organika diacido k amino
kun la grupo -CO-N-CO-, ekz. ftal^o C6H4(CO)2NH.

imidazol/o ® Heterocikla alkala substanco,
C3H4N2.

imin/o ® Kombinajo enhavanta la duvalentan
grupon >NH.
f imit/i (tr) 1 Agi tiel same, kiel alia persono: ne
penu ~i rabemulonz; ~u almenaü vian patron;
moki iun , ~ante liajn kutimajn gestojn; ies
ekzemplon ; aktoroj , kiuj abomeninde ~is la
homojnz; Vergilion ( liajn verkojn, stilon);
grandsinjoron—baldau perdi la oronz ; ploranton ni
évitas, ridanton ni ~asz', ciu devas mem a! si elekti
kroon ~otanz. 2 Fari objekton tute similan al alia
objekto, rigardata kiel modelo: ~/ statueton, roman-
0, ies subskribon, diamanton, malnovan modon\
tyidramo estas ~ita de multaj fremdaj verkistoj;
fakonto ~ita laù, el malnova legendo. væ kopii ,
pastici , parodii, plagiati. ^a. Prezentanta ~on: ~a
produktajo\ la infano ~e balbultas la simplajn vort-
fjn,ne {comprenante ilinz. ~aci. Krude k moke ~i.
Itkarikaturi, simii. ~(ad)o. Ago de ~anto: lia
deklamado estis bona ~o de la fama aktoro. ~ajO.
Jo/vita: ~ajo de konata verko, de juvelo, de oro.
faksimilo, falsajo. ~antO. Tiu, kiu ~adas: esta
tyantoj de mi, kiel mi ankaü estas ~anto de Krista N ;
fi estas nur mallerta ~anto. 1®* epigono. ~ilo Ê

Programo, kiu igas komputilon ~i la konduton de
alia komputilo, tiel ke eblas uzi kun la komputilo
~anta programojn de la ~ata. ns* interpretilo,
simulilo. ~isto. Aktoro, kiu spéciale ~adas
bestokriojn, tonon de aliaj personoj ks. nê ebla,
sen~a. Tia, ke oni ne povas gin ~i. biewa O (pp
artefarita materialo, ilo, procedo ks) Ellaborita per
~o al biologia materialo, organo, procezo: bio~aj
teknikoj estas uzataj ekz. en la konstruo de nag-
kapablaj robotoj ekipitaj i.a. per artefaritaj sensiloj
k muskoloj. sorwo. Onomatopeo.

imortel/o 4* Florhava planto, kiu sekigita
konservas sian formon k ornaman valoron ; ~oj
precipe apartenas al g-oj de asteracoj i.a. antenario,
gnafalio, helikrizo, Iimonio.

impatient/o G. ( Impatiens el balzaminacoj)
de plantoj — unu- k plur- jaraj herboj k kelkaj
arbustetoj— kun spronohavaj floroj k kun fruktoj
(kapsuloj), kies valvoj subite envolvigas je ektuso;
850 sp-oj el la tropika zono k la mezvarmaj regionoj
de la N hemisfero, precipe Hindio, pluraj pororname
kultivataj. EST balzamino.

r^a

impatiento ( Impatiens
noli-tangere: a) tigo ;
b) folio ; c) floro ; c )
frukto (malsupra du-
ono). C.

impedanc/o Fizika grando, égala al kvociento
de la interklema tensio en cirkvito per la kurent-
intenso trafluanta gin; sajna rezistanco; simb.: Z.
Z = R + jX. csr omo, admitanco. karakteriza ~o
V La ~o, mezurita je la élira punkto de homogena
lineo au de kvarpolusa cenreto, kiujn oni povas
supozi senfine longaj.

imperativ2o A 1 Modo, per kiu multaj lingvoj
esprimas la ordonon en sendependa prop. (ekz. venu!
ne faru tion! )\ en E. la volitivo ( u-modo) ludas i.a.
ties rolon. subjunktivo. 2 (f ) Ordona, nepra
formulo de moiala devo: la de la konscienco; la
kategoria de Kantio. ~a 1 Rilata al la ^o 1:
modo , formo. 2 Nepre trudanta, deviganta : ~a
ordono, devo\ ~a mandata, absoluta, nepra.

imperator/o % Titolo, atribuita per aklamoj de
la soldatoj Romaj al venkinta generalo. ~eco.
Absoluta potenco de ~o ekster la limoj de la Roma
Respubliko.

imperfekt2o A Tenso, ekzistanta en diversaj
lingvoj k uzata por esprimi daürantan au kutiman
procezon en la pasinteco: la ~o, kies finigo estis
«es» , restis en la lingvo ankoraü en la komenco de
I 877 z. aoristo, preterito. perfekto.

imperfektiv/o A Verba aspekto, per kiu la
procezo estas prezentata kiel senlima (pro daüro aü
ripeto); en E. gi estas esprimata i.a. per la morfemoj
ant, at, ad k povas esti uzata kun infinitivo: esti
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amata k flatata estas clolca kutimo (daüro); tiuj tagoj antoj; rompi per digoj la ~on de la rivero; (f) la **0
devas esti festataj en ciuj generaciojx (ripeto); kun de lia elokventeco. es* elano, torenteco. ~a. Movig-
prezenco: atendu momenton, li estas telefonanta; de anta kun energio, rapideco k forto: galopo, flu-
tin tempo gis nun gi estas konstruata k gi ankoraü ne ego; (f ) ~a parolado.
estas finitax (da ü ro) ; tiaj oficoj estas tre bone
pagataj2 (ripeto) ; kun futuro: kiam li estos mort-
anta, vi trinkigos al li du-tri gutojn el tin ci boteleto;
sed Juditjo estos logatax (daüro); la kreo de Centra
komitato, kin estos elektita k période reelektata de la
tufa mondo E-ista2; de nun la suldoj de mia fib ne
estos pagataj de mi2 (ripeto); kun preterito: dam via
servanto estis faranta lion kalian, tin malaperisx\ si
amis k estis amata2; neniam suIdo estis tiel noble
pienitmata1; kiam mi venis al li , li finadis sian
laboron 2 (da ü ro); en festoj katolikaj la pordegoj
estis slosataj de eksterez; ribeloj estis farataj en gi
de la plej malproksimaj tempojx ; Karolina ciam
obeadis la ordonojn de sia pafrino, sed hodiaü si ne
obéis2 (ripeto); kun volitivo: la urbo ne estu rc-
konstruata. gis estos donita ordono de mix (daüro);
en la ago de ok tagoj ciu virseksulo estu cirkumcid-
atax (ciam valida regulo); kun fiktivo : mia ora
ringo ne estas mm tiel longe sercata, se gi ne estus
tic! lerte kasita de vi2. «af perfektivo.

imperi/o Î 1 Granda regno, kiu estas bazita
sur mililforto, entenas ordinare diversajn venkitajn
popolojn, k kies estro sin rigardas kiel superan al la
regoj: la Roma, Japana, Germana, Aüstra la
r^o de Hindujo; la Napoleona ~o. 2 La tuto de
granda regno kun siaj kolonioj: la Franca, Brita
~o; akiri al si gravan kolonian ~on. ~a. Aparten-
anta al ~o: lando, kolonio, krono, titolo.
(ntr) Régi, kiel ~o; superpotenci: dividu k ~u!\ la ojn de iu aü io, senorde cirkaüvolvante fadenojnif
romana r̂ ado iam etcndigis super Anglujo. ~estro. ; cirkaü plektante malliberigilojn: la kato ~is siafi
Plej alta titolo inter la regnestroj: la Rego de Granda j piedojn en volvajo de kotono B; ~itaj haroj* («î
Britujo k ~estro de Hindujo; Via ~estra mostoz; S taùzi ), ~i cevalojn per piedrimenoj; fisoj ~itdfof~estrino, ~estredzino. caro, mikado, sultano, ! reto; buloj da inter~itaj fadenoj2;,{ f ) kiu premdity
saho. rs/ ismo 1 Doktrino de la partianoj de ~a j kapojn , ~as la piedojn 2. m bridi , geni, Hj|
formo de regado. ear absolutismo , fasismo. 2 | obstrukei , vindi. 2 Malfaciligi, malhelpi la agate
Doktrino, agado de tiuj, kiuj celas por sia patrujo j de iu aü la efikon aü solvon de io per komplik^?

superregadon super fremdaj landoj; mondregemo. 3 | senordajoj k konfuzajoj: ~i ilin en proceson4
[Mal Ekspansiemo de stato plej ofte despota kun j malagrablan aferonB; vi ^as lin en fripona}^sklaveca aü servuteca socisistemo, por konkeri pliajn j esti r,,ita en krimo; tin okazo ~is miajn projektojsf
teritoriojn kun celo akapari la havajon de la konker- j ~i la kalkulojnB; ni ne ~u la lingvon per tromjj|
itoj k ilin devige laborigi; aparta formo estas la largaj regulo/; la historion de M . mi intends
kapitalisla ~ismo (fina stadio de la kapitalismo), interplekton da intrigojz; per sia pekado mliXÊ
kies cefa motoro estas bezono de merkatoj por îroaj homo sin ~asx. Prezentanta ~on: faldorim
produktoj k de investosferoj por kapitaloj. — ~a teksajoz; intrigo de drama. ~0. Statode^satelita. ^isto. Partiano de ~ismo. ~ita: ~o de fadenoj, de legoj. ^ajo. Afero

imperial10. Surtegmenta fako de veturilo aü proceduro estas eksterordinara ~afo; tioptmjji
vagono, arangita por sidigi veturantojn. okazigi internaciajn ~afojn. ^igi. Fali en

imperialism^ imperiismo. ~ita: 1 virsafo ~igis per la kornoj en la arbetûjofc
imperialist/o= imperiisto. Kristino k Ib ~igis en arbetafo2; birdoj ~i§int4*
impertinent3a. Maldece au arogante mal- kaptilon2; 2 malvirtuloj ~igas en (ne povaseli^respekta: homo, konduto, letero, parolo, tono, la malfelicox; sed tie ci li ~igis, konfuzigis k éj,

rigardo; mi ne respondos tian ~an demandon!; eu devigata iom silentiB; li volis konjekti la direÊi.
vi havos la ~econ moki miajn konsilojn?. G3? mal- sed ciuj liaj pensoj ~igisR. mal~i. Ordigi, klffif
gentila, senhonta. konfuzajojn: la arboj estas ligitaj en nemal̂ tm-

impet8i (ntr) Forte k vive sin jeti antaüen: la densajon2.am~0 (ark.) Nelega amrilato. ?||
ondoj ~as kontraü la borda; venta ek~isK . fcse sin impiod/i ( ntr ) Malsvele disrompi|i§
svingi. ^O.Granda pusforto; energio de la antaüen- granda ekstera premo: katodradiaj tuboj povds
movo: la nekontraiistarebla de la arabaj rajd- eksplodi.

impetig/o Y Kontaga haüt-afekcio kaüzatade
streptokoko aü stafilokoko, k kiun karakterizas
erupcio de veziketoj, ellasantaj likvon, kiu, sekigante,
formas ttavajn krustojn. ^a. Havanta la naturonde
la ~o. ~izado. Inokulo de ~o sur vundon, haûtas
lezon ktp.

impetigin/o = impetigo. J
implic/i (tr) Logike enteni, enhavi en si ion ne

formale esprimatan: la ideo de ordo ~as la ideonè
ordiganta inteligento ; tiuj kromaj ecoj ne estai
esencaj por la difino, sed ili estas ~ilaj en gi', mià
aj ciutagaj lingvaj faktoj ~as malfacilajn problem
ojn; ~ita kondico, senco ; tio ~(it )e rezultas elk
regulo. ~a A 1 (pp difino) Difmanta la nocion ira;
malrekte, per ecoj esprimitaj en la difino. 2 (jçi
funkeio) Difinanta la funkeion nur per ekvacio, kiffl
devas plenumi giaj valoroj. eksplicita. M) A Ü
logika operacio, kiu al du asertoj A k B asignas lij
aserton, ke B validas se A validas; tiun asertononi;
skribas A. B m A ZD B. BST disjunkcio, ekvivalemci:
konjunkeio, negacio. ^ita 1 ~e esprimita. 28
Rilata al valoro supozata, se alia valoro ne esta?
specifita: ~ita valoro de paramétra-, ~itafo;
la eligafo iras al la ekrano. mal~i. Kompletel
klare esprimi elementon de tuto: estas prudeaK-
mal~i ciujn klaüzojn de kontrakto; mal~an%
formulo ; mal~ita kondico. SIN. eksplici. est formé.

implik/i ( tr) 1 Malfaciligi aü malhelpi la mot?

i
M



imponi

impon1 i (ntr) Kaüzi tian respektan admiron, ke
oni emas cedi, aü obéi, au kredi: nenia registaro
venos al ni, se ni mem ne ~os per nia forto7 ; mi
supozas, ke al vi ~is la diversaj pseüdo-filologiaj
rimarkoj de la komitatanoj7 ; al la amaso tiaj
instruitaj (erudiciaj) paroloj tre ~asz; lia persisto~às al ciujB; granda, solena k ~anta festo7 ; ~antaj
ordenoj7 ; ne ~i per sia eksterajo. ~a. Tia, ke gi
~as: ~a manifestacio; ~aj ruinoj, monumentoj; ne
^a, modesta tenigo. B®5 grandioza, majesta, solena,
okidfrapa.~eco. Eco de iu aü io ~a. ose aütoritato,
prestigo.

import1! (tr) 1 Venigi, enporti en landon komerc-
ajojn aü aliajn ajojn el eksterlando: A,/ varojn,
grenon, novan industrion, modon, morojn, ideojn. 2
0Aôeti servojn de eksterlanda vendanto. A,a. Rilata
al ~ado: komerco, statistiko. A,(ad)o. Ago de
~anto. A/isto.Tiu, kiu profesie ~adas. csr eksporti.

• impost10 £ Deviga kontribuo de civitanoj al la
|eneralaj bezonoj de stato, urbo ktp: pagi sian ~on

per mono, per naiurajoj; por la domposedantoj;
A>o pri la aütomobiloj, la rentoj , la tabako, la
benzino; sur neniun el la pastroj vi devas meti
~onx ; Salomono prenis ~on de la tuta hraelx:
urba, provinca, stata ~o; kolekti la ~ojn. csr akeizo,
dogano, îributo. depago. laüenspeza A*O. ~o,
bazita sur la sumo de ies enspezoj dum difinita
periodo. nerektaj A/oj. ~oj, enkalkulitaj en la
prezoj de varoj k sekve ne rekte pagataj de la
konsumantoj. rektaj A,O|. ~oj pagendaj senpere al
la §tato, urbo ks. A,î (tr) Lege meti ~on sur iun aü
ion: A,/ vinon, alkoholajojn ; ~ j fartan depagon al
provinco, lando. A*ebla 1 (iu ) Tia, ke gi devas pagi
Mm. 2 (io) Submetebla al ~o. A/istO. Kolektisto de
M>j: la ~istoj k malcastistinoj iras antau vi en la
regnon de Dio^. A»eviti. Ruze atingi, ke oni ne pagu
M)n. es* fraüdi , kontrabandi. eko~o & ^sistemo,
eh kiu konsiderinda parto de la ~opagoj rilatas al la
mediproblemoj kaüzataj de iuj produktoj, produkto-
procedoj aü kondutmanieroj: eko~o estas ankaü
nomata «verda ~o». serwa. Ne submetata al ~o.
SuperM (tr) Meti kroman ~on sur ion aü iun .
lim~o. Dogano / . diferenciga lim~o. Dogano,
îaun stato metas por havigi al si rimedojn kontraü
•âliaj statoj sub apartaj cirkonstancoj. pont~o.
pagota, por trapasi ponton. salA/o. ~o ce la uzado
de salo. sangA/O (f) Devigo de la milita servado.
spôZA/O. ~o, kiu en kelkaj landoj estas kalkulata

laü la profitoj de firmo, sed laü la sumo de ties
phspezoj. ter~o. ^o super la posedata tero.

impost/o f§ 1 Eltrancita stonego, generale iom
istaranta, sur kiu kusas unu malsupra ekstremajo
(fe volbo. 2 Vitrita parto super pordo aü fenestro.
|aro. La vico de ~oj sub naskigejo de volbo.

~ iimpotent/az (pp viro) Ne kapabla plenuini koit-
on: David estis ~a, kiam li prenis Abisagon en sian
ïtton; la ~eco estas motivo por eksedzigo.

impoz/i (tr) U ) Arangi tiamaniere la diversajn
jènpa|igitajn kompostajojn de folio, ke ili prezentas
Hklaüvice, kiam la folio estos faldita.

impregn/i (tr) 1 O Sirmsaturi sub influo de
premo materialon ( precipe lignon ) per sirma
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substanco kontraü akvo, malseko, putro ks: (0 V
histo ~ita de kalciaj saloj. 2’£/.Prepari teksajon ktp
per sorbigo de speciala substanco: pluvsurtuto ~ita
per akvorezista substanco. 3 ÿ Kolorigi histon per
iuj metalaj saloj. 4 = fekundigi 1. A»adO 1 Ago de
tio, kio ~as. 2 ÿ Lerna procezo genare regata,
precipe koncerne jusnaskiton.

!mpres/o 1 Jnfluo sur la sensoj aü la psiko:
grandan ~on faris sur mi la sciigoz; la ~o de la
momenta estas la sola potenco, kiu efikas sur infan-
oj7 ; si estis jam venkita de la unua ~oz; ricevi ~on
de malvarmo; dividi kun legantoj la ~on, sub kiu li
mem sin trovas7 ; fari ~on de (aspekti kiel); gi. faris
~on de replugita kampo7 ; li havis la ~on, kvazaü
la luno lumas en la cambroz\ gi faris ~on, kvazaü
per siaj florajoj gi volas doni esprimon al sia gojoz\
oni havis la ~on, kvazaü cio dormas7. es" efekto,
imponi.. 2 Fizika efiko de lumradioj sur fotografa
plako: daüro de ~<9. A» î (tr) Estigi, fari ~on sur: la
akeidento , la kongreso profunde ~is lin ; tiu
ceremonio ~is min neforgeseble ; favore, melankolie
A// iun; tia aserto ~as kiel paradokso; si sentis sin
mirinde ~ita de la rakontoz; tio ne ~as min!, osr
agordi. A*a 1 Tia, ke gi faras fortan ~on : ~a.
speklaklo , rakonto, propagandilo. 2 = aktina. A^ajO
fe, Latenta bildo. A,ebla. Kapabla esti ~ata: ~ebla

karaktero. A-igema 1 Povanta esti facile ~ata: mi
por la komuna medicina prakiiko tute ne taügas, car
m.i estas tro ~igemaz 2 Lumsentema: la ~igema
fotografa plato estas preparita por ricevi efikon de
la lumradioj. A,avida. Avida ricevi fortajn ~ojn.

impresari 1 o. Entreprenisto de ciuspecaj
spektakloj aü koncertoj.

impresionism/o 1 fc Tekniko, naskiginta en
Francio fine de la I 9a je, kiu konsistas en tio, ke la
pentristo kaptas k redonas la aspekton, kiun havas la
objektoj vidataj sub ia difinita lumo k je iu difinita
horo. cr ekspresionismo. 2 ép } Artmetodo, kiu cel-
as esprimi la objektojn kiel purajn sensajn percept-
ojn, évitante intelektan analizadon. 3 Skolo de la
praktikantoj de tiuj teknikoj.

impresionist/o )Ano dp la impresionismo.
imprimatur/o 1 !/ / Permeso, donita de la aütoro

aü editoro al la presisto, presi la definitive korektitan
provajon. 2 ü* Indiko, ke libro estas aprobita de
kanona superulo.

improviz1 i (tr) 1 Tuj k senprepare produkti:
paro/adon, versajon, muzikon; por cio verkita k por

~o

~o 1

imposto.
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cio r̂ ita Hi (aktoroj) ne havas egalajnz. cse fantazii.
2 Senprepare organizi ion : mangadon por ne-
atenditaj gastoj; ~/ ekskurson, balon, akcepton; /t
ey//y lerta ~anto de ludoj por la infanoj. ~e. Sen-
prepare : ludi rolon de la teatro\ ~e akompani
per piano. ~ajO. Io verkita au organizita sen-
prepare. ~isto. Homo, kiu kutimas verki aü aktori
senprepare.

impuis1o 1 Ekpuso de fizika forto, kiu ekmovas
ion: la estas donita de la motoro aI la masino;
milda ~o de favora vento. £§" akcelo , impeto,
svingo. 2 4? Mallongdaüra fluo de eiektra povumo
en unu direkto: tensi~o , kurent~o , ~intenso.
~kvalito. —* pidso. 3 Ekpremo de instinkto au de
psika tendenco, instiganta senvole k senkontrole al
ia ago: H ne povas rezisti al sia unua la estis
pli forta ol lia volo; si sekvis la ~ojn de siaj kor-
inklinojz. cw incito 2. iniciato. instigo. nerva $
Nerva mesago, konsistanta el mallongdaüra mal-
polarizo de la membrano de nervocelo (generale de
ries cela korpo) k sin propaganta la üionge de la
nerva fibro. SIN. nerv~o. ~i (tr) Doni ~on al: 1 la
vaporo ~as la piston. 1er movi , fuiikciigi: 2 ~ita de
sia konscienco, de la kolero; la movado estas mm

trafigo de iu malsano. ^ologio ÿ H Scienco pri la
~eco de celoj k vivuloj kontraü fremdaj molekuloj
aü celoj. hiper^a If (pp organismo) Havantaenla
sero tre grandan, patologian kvanton de specifaj
antikorpoj. h î per~eco. Stato de iu hiper*!-
hiper~igi. Fari iun hiper~a: hiper~igo de besto
por produktado de terapia serumo. hiperMgi. Igi
hiper~a.

© -in/. I- Suf. montranta: A. estajon, aparten-
antan al la sekso organizita por gravedigi k naski.k
almetebla : 1 al bestonomoj: bov~oz, kok~o\
kat~o, hundr^o, azen~o, kamel~o ; virsafojl
safr^oj ktp. 2 al homaj parenconomoj: patrol
patr~oz ; fil~oz, frat~oz, kuz~o , onkl~o\
av~oz: infanoj k infan~ojz. 3 al nomoj espriman&j
kvaliton, funkeion ks: amat~o, belul~o, karul^o,
vir^o; regr^o, princ^o, kuracist~oz; posedanl-z ; instruist~oz. RIM. 1 Kiam la rad. mem signas
vir~an individuon, oni ne uzas la suf-on (amazono,
subreto, matrono, Madono, muzo ks) malgraü kelkq
kontraüaj ekz-oj de Z. RIM. 2 Oni renkontasen
poezio formojn resumajn, en kiuj in ligigas senpat
al ec-morfemo { bel^o. virg~oG ) , sed tio estas
tolerebla nur, se tiuj morfemoj estas tradicie ligiîaj
kun la ideo de persono. 4 al propraj nomoj, por de-
venigi vir~an nomon el vira: Paül~oz; Johan~o\
Ludovik~o ktp. RIM. 3 Nomoj de virinoj aperas
ankaü sub nacilingva formo: Marta 2,, Helmi. tS
njo. B O pecon, en kiun oni enmetas alian pecon:
$raüb~o.es3 -ingl , fako. §
Il - Morfemo, uzata memstare kun la senco /. Mk
Estajo de idnaska sekso (fm, eventuale pj, kiam pi
homo): virbestoj k iliaj ~ojz ; la plej dangers
homo—malbona ~ en domoz. isr femalo, masklo.
~a 1 azp Havanta la sekson de ~o: ~aj orgattoj;

aj floroj. 2 djjb (pp rimo aü verso) Finiganta perv
senakeenta silabo (ekz. oro / koro ). væ vira (D.

(2) -in/ (K) ^p, Suf., uzata por tradiciaj nomoj (fc
substancoj, eltiritaj el la respondaj ajoj : johimb«é
koka~o, kolcik~o, inul~o, penicil~o, insul~o

©-in/ (K) Suf., montranta ia ceeston de unu triobfa
ligo ce nesaturitaj hidrokarbonoj: et~o, propdfc
but~o, pent~o ktp.

Inah/o O La unua rego de Argo.
inanici/o f Plena aü parta manko de nutrajû$

individuoj, k rezulto de tiu manko: mortopro ~oM
ina ügur4i ( tr ) Fari ~on : ~i aerhavenofc

ekspozicion; ( f) li ~is siart regadon per généré
pardono. ~0. Ceremonio, per kiu oni sankti^f
templon, malfermas al la publiko gravan arangûBj/
malkovras memorigajon ks : la ~o de la toitiB
monumento de D-ro Z.: ce la de la muregofa
Jerusalemx; de pregejo, de universitatoM
kongreshalo ; ~o de statuo, de memorplaco.tif
dedico. ~a. Rilata al ~o: ~a parolado; oferojpÉ

dono de la altarox. fajrej-^O. Festeno, perlÉ
oni célébras kun amikoj sian enlogigon.

inaüguracio = inaüguro.
incendi/o. Brulo, kiu atakas konstruajon, arteij

k.a.: ~o de domo, de kastelo , de urbo, de êipe$|
asekuro kontraü ~o. ~i (tr) Estigi ~on. 8̂.RiM|
al ~o: ~aj difektoj, riskoj.

r^JÜ

I

r̂ ata precipe de la junuloj. «Gr peli , pusi. ~a.
Donanta ~on: ~a forto. motivo. ^aro 4=- Serio da
sinsekvaj ~oj, kiu formas tuton (pp telegrafia
tekniko k pulsfaza modulado). -̂ igema. Facile
sekvanta ^on. nesinreganta: ~igema karaktero,
vir( in )o. /^ometro V 4^ Aparato. kiu registras (aü
gravuras) la formon de kurent^oj, elirantaj el
telefono au telegrafia sendilo. erar^O V Kurent~o,
kiu funkciigas elektilon de automata telefonio k
kaüzas eraran konekton. nerv^O Nerva ~o.

imput/iz (tr) 1 Atribu i sumon al iu konto:
suldon de societo sur la disponeblaj profitoj\ tiu
elspezo devas esti ~ita sur la pasintjara bilanco. «sr
alkalkuli. 2 Atribui ion al la dividoparto de iu: ~i
meblojn, pentrajon, domon en la heredan parton de
iu. vas' asigni. destini , aljugi. 3 Atribui al iu la
prirespondecon de io: ~i al iu krimon, malsukceson,
heroajon, verkon; la akeidenton al la mallerteco
de la kondukisto. kulpigi.

imun4a 1 Y (PP organismo) Denaske aü (jen
spontané, jen estige) akirinte rezistecon kontraü
aparta mikrobo, veneno aü tokso: ~a kontraü HIV ;
(f) ankaü hungaroj ne estas ~aj de tiu eraro K. 2 tù
Ne respondeca anta ü la lego, sirmita per lega

talma. 3 O Sirm-

rsj

&
• v,? »

privilegio. eksterteritoria.
ita kontraü ia difekto, dangero ks pro sia konsisto,
materialo, konstruigo aü antaü pretigo: ligno ~a
kontraü la fajro; akv~a, bruina, eskal~af lik~a,
pluv~a, rust~a. Stella. ~a sistemo V Tuto de la
~aj celoj, histoj, organoj de organismo por sin
defendi kontraü fremdaj substancoj aü vivuloj.
antikorpo , ~oglobulinn. ^eco Stato de ~a
organismo. 2 afk Stato de persono: levi ta ~econ
de parlamentano. 3 O Eco de io ~a. ~igi. Fari iun
a ü ion ~a: vakeino ~igas kontraü variola, væ
hardi , mitridatizi. ~igo f Ago donanta ~econ jen
per vakeinado, jen per injekto de spedfa sero. ^igi.
igi ~a. ^igo If Natura estigo de rezista stato. post

r^a

-I

1
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incens20 1 Nomo de kelkaj specoj de rezinoj,
brulantaj kun bonodora fumo k uzataj en religiaj suficajn kondicojn, por ke oni direktu al gi la agon
ceremonioj: via mano por Hi sutos el la oraj vazoj esprimatan de la rad.; gi ordinare estas aldonata al
~onz; bonodora pistita ~ox. SIN. odorfumo. tæ rad. de tr-aj verboj: kred^a (meritanta esti kredata)
mirho, olibano, parfumo, stakto. 2 (t) Agrableco de j aserto; laud~a ofero: pun~a kulpo\ leg^a libro;
laüdoj, de flatajoj. ~(ad)i (tr) 1 Honori, bruligante | rid~a diplomato\ mir~a ( meritanta, ke oni miru pro
~on: ili ~is al aliaj diojx\ li disbatis la kupran | gi ) okazo; tin ci grava tago restos por mi ciam
serpenton, car gis tiu tempo la Izraelidoj ~adis al | memor~az ; tim~ajoz\ kri~afoz ; kred^eco de
gix; Aaron ~adu sur gi aroman ~onx ; mi konstruas ! atestanto, de rakonto; lia rid^eco superas cian
domon al mia Dio, por ~adi antaü li bonodorajn ! imagon. RIM. Kvankam ind per si mem ne esprimas
~ojnx; ~ado de timianoz. 2 (f) Laüdi, flati. ~ado.
Uzo de ~o por tia honorigo: (f) nia tuta vivo estas
nenio alia ol konstanta ~ado pro lia honoroz.~ajO.
la peco de ~a substanco. ^/ilo, ~ujo. Balancebla
bruligilo por ~o: ^ilojn la pastroj svingadis antaü
la altaroz ; li prenos plenan ~u.jon da ardantaj
karbojx. — ~oportisto.

incest/o 0 tfb Seksrilato inter proksimaj sam-
familianoj: la malpermeso de ~o estas unit el la plej
malnovaj tabuoj en la homa genro. SIN. sangadulto.

incid/i (ntr) (pp lumradio ktp) Trafi surfacon,
ne pénétrante gin. c®5 entergi , reflekti. Rilata al
la ~o: r̂ a punkto; angulo.

incident/o. Flanka k akcesora negrava fakto,

-ind/. I- Suf. esprimanta, ke io au iu prezentas

ideon de devigo, tamen gi prezentas ofte en sia
pasiva senco nuancon tute proksiman k iufoje egal-
valoran al tiu ideo. Efektive nepardon^a kulpo estas
kulpo, kiu ne méritas pardonon, k sekve kiu ne
devas esti pardonata. Ekz.: malsano kas~a por la
mondoz (kiun oni devas kasi); konstrui sur diletant-
eco sian fizikan ekzistadon estas nefareble k nefar-
~ez (ne povas k ne devas esti farata); Eneo estas
rigard~a kiel la plej para modelo de V vera Rom-
ano, ktp. Same ankaü la part-a suf. ot prezentas ofte
sencon de devigo analogan al tiu de la suf. ind, car
la ideo de estonteco konfuzigas en multaj okazoj kun
tiu de devigo. En tiaj okazoj oni povas indiferente
uzi ot au ind: jen estas la sola metodo sekvota au

ordinare iom malhelpa, kiu okazas dum la irado de sekv^a ; por plenumi del noblan taskon ne estas
pli ampleksa afero; interokazajo: oni ne devas tro- uzataj au uz~aj dungatoj; mi tion ne povas fari sen
gravigi la ~ojn de la konferenco.

Incit/i ( tr) 1 Eksciti ies koleron per mokoj,
ataketoj ks: urson evitu, duonpatrinon ne ~uz; se vi
povas, profitu , sed aliajn ne ~«z; ahelujon ne ~u,
amason ne spituz ; mi ne petos k mi ne ~os la Etern-
ulonx\ por mi estis gojo la hundonz\ la ~ita
pastro ne lasis sin distri de siaj ideojR; sia konkur-
antino tre ~is sin kauze de do, ke la Etermilo stasis
sian uteronx ; sendangerecon havas la ~antoj de samvalora kiel : filo ~a je sia patro7- ; mi farigis ~a
Diox; per siaj idoloj Hi Lin ~isx. »sr cagreni , defii, vinL; malrica virino [.. .] pli bonan sorton z. 3
provoki, turmenti. 2 (evi) = eksciti : malbonc kasita j Meritoplena, honorinda: ^a cefo, karaktero, sinten-
Iteliston ~asz; ~i la fajronz. 3 (evi) = iriti: ne j ado. digna. ~e. Laü inda stato au maniero.
al mi la galon! z ; la ~anta flaveco de la sabla (tr) Meriti. 'wO. Eco de tio au tiu, kiu estas ~a je
dezertoB ; si estis ne bela , tamen sen oku/^antaj ia temrilata ago k , pli precize : 1 Merito: la plej
malbonpunktojz. RIM. Oni ne uzu inciti en la senco granda k sola ~o de lingvo internacia estas la
de instigi. ~0 1 Ago, per kiu oni ~as: lia kolero komprenebleco de giaj vortoj7 ; grajno da malbono
ekflamis pro ciuj ~oj de Manasex. 2 Stato de iu por la okul’ de 1' mondo ofte kovras la tutan ~on de
Mta: lia ~o ne plu konis limojn. ~ado. Ago de tiu, plej bona homoz. 2 Digno: E. ne. havis ian intencon
kiu longe ~as: Ahab faris pli da ~ado kontraü la malaldgi la ~on de infanojz; ne respektante dece
Eternulo, ol [...] x; ~ado de kolero kaüzas maI par- | nian ~onz; levi la benketon de botisto al la ~o de
?nx. ~egi.Tiel ~i, ke oni estas pelata gis ekstremo. j instrua sego de filozofo 2 ; krimon vi lasis sen
*eti. Pikmoki, serce ataketi: li ~etadis ec la mal- j konvena puno, kiun postulis via ~oz. 3 Valoro: mia

’ grandan Gerdan, kiu lin amis el la tuta koroz. ~igi. j vivo ne havas por mi ~onz ; la regido konsideris , ke
jjgi 'vita: mi ne estas el tiuj homoj, kiuj ~igas pro j tia kapablo havas pli grandan ~on, ol cio, kion oni

povus doni dote al alia fraidino7-. êco. Tuto de la

ofero de utilega tempo konserv~a aü konservota por
resanigeblaj soldatoj. En okazo de dubo, oni uzu la
suf -on end , kiu havas nur la sencon de devigo:
restas ankoraü multo farencla, antaü ol ni triumfos.
II - Samsignifa memstare uzata morfemo: 1
Meritanta ion : je kredo , puno , pri laüdo ,
rekompenco\ la okazo estas ~a je detala priskribo;
ne estas ~e perdi tempon por tioz. 2 Sammerita,

'Mnio\ malsagulo estas ~igema k memfidemax.
'% inciz/i (tr) f Fari ~on en parto de la korpo: ~u meritplenaj ecoj: si estas égala al ili rilate la forton
flà haüton ekde la umbiliko. ~(ad)o. Metoda divido k homan ~econ z. ~igi 1 Fari iun ~a: lia pento
de molaj partoj per tranca instrumento; entranco. j ~igis lin je pardono. 2 Opinii ~a : ~igi iun je

ï^(aj)0.Rezulto de —ado. I propramane skribita letero7-, je favora rigardo.
y incizlv/o ¥ ( dentes incisivi ) Ciu el la antaüaj mal̂ a 1 Ne meritanta ion: li estas vere mal^a je
dentoj de mamuloj, kiuj servas al distranco de ia rekompenco. 2 Ne digna : mal~a viro, konduto, ago.
nutrajo. SIN. trancodento.

g lnclzur/o ¥ Anatomia sulketo, similanta |
jncizajon.

Inéon/o. Havenurbo ce Seulo ( I 26°38'E,

! sen^ulo. Homo sen valoro k merito.
indeks40 1 Indika tabelo, ordigita laü alfabeta

î ordo: de propraj nomoj\ historia ~o.
glosaro, konkordanco, listo, repertuaro. 2 ij* (gis la
2a Vatikana Koncilio) Listo de la libroj, kies37°28’N).
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( tr) Provizi per ~o: ~ita kontrakto de vendait,
lucido ks.

ïndien/oz ft. Maldensa kotona kolorpresita tels
ajo. csr kcilikoto, katuno, perkalo.

indiferent/a 1 (io) Prezentanta nenian motiva
por prefero, por intereso: prenu ci (inn au atm
Iibron, la clekto estas ~a por mi ; de post la mark
de lia filo cio farigis ~a por li ; bagatelaj detali

| tute ~aj; la pronomon «li» ni povas uzi por host
j en ciu okazo, kiam lia sekso estas por ni ~az; i(
: opinio de la publiko estas ^a por multaj artistty
! es" égala, ekvilibro, sendiferenca. 2 (iu) Montra»
I nenian preferon, intereson pri iu au io: kiel resti*4

antad ti.aj mizeroj? ; ~a por1, kontrau7 io; artikoty
povas esti akceptataj de ~aj gazetoj nur tm
se [...]z; aligi al nia afero la grandegan ~anand

' on de la publiko7- ; li rigardis la spektaklon kun*$
| okuloj. nsr apatia, flegma, glacia, inerta, malvaiM
i senzorga. ~e 1 Tute same, tutegale, senprefere:!
; r̂ e traktas plej diversajn aferojn; oni povas preniÜ
i kuracilon antau ait post la mango, ~e. 2 Ne senta®

intereson: vidi la fremdan mizeron; Iasi ciond
a! la decidoj de Hachette7 ; ~c rilati al la poem
~eco. Eco de iu ~a: rompt la ~econ de la publM
~ismo. Sistema ~eco pri sociaj (politikaj, reli$j
ks) aferoj.

indig4o (K) Malheiblua kolorajo, pasinte»
ekstraktata el ~ujo, nuntempe sinteze préparai!,-
heterocikla, C,6Hl0O2N9: ~aj kolorajo]. eg5 vajdo|
/^a. ~okolora. /^oida ® Havanta la funkcii-

! grupon OC-C=C-CO. ~ujo, ~oplantO ^ (fef
! Planto de la g. indigofero, uzata en la produktado^~o. isr indigofero. ~OZido (K) Glukozido de MI|

hetero-ducikla, C,4Hl706N, 3H20, bazo de lakokr<
ajo ~o. ~ozidazo (K) Enzimo, kiu malkompa|
~ozidon.

indigofer/o ^ G. ( Indigofero el fabacoj) df
plantoj—tufarbustoj, arbustetoj k plurjaraj herbojjf
kun duspronaj floroj en spikoj au akselaj grapolci||
kun gusoj unusemaj; c. 700 sp-oj el la varrnij
regionoj, pluraj kultivataj por omamo k tri por Is
produktado de indigo: / . suffruticosa (anilo), j
arrecta k I . tinctoria.

j indign/i (ntr) Senti koleron pro ago au kondul
j konsiderata kiel malestiminda, nejusta, malnobla;|
! ~as nur kontrau tiuj personoj, kiuj penas fct$|

malordon inter ni7 ; mi ~as kontraü la naci§
memfidajx ; ~/ pro, pri majusta akuzo; la sinagcf
estro, riante , ke Jesuo resanigis en la sabot|
respondis iuj ~is inter siN. ^O. Sento def;
kiu ~as: mi ne povas ne esprimi mian ~on; ~ipi
granda ~ox. /va. Esprimanta ~on:
rigardo. gesto. ~e. Kun ~o: forfeti ~e malhonestë
proponon. ~igi. Katizi ies ~on: via agado ^||ciujn kontrau vi7 ; la Amonidoj vidis, ke ilidifj]
Davidonx ; mi ne volas paroli pri la diversaj 0̂
rimedoj,kiujn uzis s-roj B. k C.7. /'•'indajo.Agoing
je ~o: Kiel! pacienci post tiaj ~indajoj!z.etëj
Komenci senti ~on: Ii forte ek~is kontrau

indigen4o 1 Homo, kies supozataj prapatf|
logis en La sama lando jam de nememorebla taig

; kiel ~o el inter vi estu la fremdulo, kiu eklofult

legadon la katolika ekleziomalpermesis: meti en la
~on (malpermesi la legadon; (f) signi kiel evit -
indan). /^i (tr) 1 Provizi (libron) per ~o. 2 Klasifiki
lau ~o. RIM. Ne konfuzu kun indico.

inden/o (K) Hidrokarbono, C9H8. kun du cikloj
(unu ses-, la alia kvin-karbona), ekstraktata el karba
gudro, k bazo de rezinoj: ~rezinoj.

indent/i = desovi.
indi/o (K) 1 Elemento, In, atomnumero 49, atom-

maso 114,82: ~c/ ( tri )klorido, InCl3; ~aj kombinaj-
oj. 2 Metalo blanka.

Indi/oj. A Malnova nomo de arnbaü partoj de
Ameriko, k(ujn Kolumbo konfuzis kun Hindio
(ankati: Okwadentaj ~oj). ^ano2. Ano de la triboj
indigenaj en Ameriko. nae azteko, hurono, inkao,
irokezo. majao, patagono, sino. ~ana. Rilata al la
~anoj: la ~anaj civilizacioj de Centra Ameriko.~anistO. Spécialiste pri la lingvoj k kulturoj de
~anoj.

Indiani/o. Unu el la statoj de Usono (Indianopolo,
86°10'U 39°42’N).

indic/o. 1 - Konstatebla signo, kiu probabligas
ion: tin ruga koloro de la grundo estas ~o pri fer-
eco ; f s j o j de kulpeco.. fcsf spurn, indikafo. II - A
Cifero aü nombro, montranta diversajn rilatojn au
proporciojn : 1 A 4-7 Simboio, akompananta k
karakterizanta alian k lokita apud tiu ci , kutime
dekstre k malsupre. 2 A Entjero, asociita al certaj
bildigoj k stabila dum perturboj aü transformoj. 3
Vorto, uzata por karakterizi la logaritmon de la
proporcio de du grandoj de sama dimensio. 4 (K)
Nombro, kiu karakterizas substancon lau gia kemia
au fizika eco k kiun oui metas apud gi en krampoj:
jod~o (kvanto de jodo, kiu reakcias kun la duoblaj
ligoj en provkvanto de nesaturita hidrokarbono) ;
sapiga rsjQ (kvanto de alkalo neccsa por hidrolizi
( sapigi ) provkvanton de graso). 5 S Nombro,
indikanta la pozicion de dateno en vico au tabelo.
antropoiogia ^o. Centoblo de la kvociento inter
du dimensioj de la homa korpo, difinitaj lau la
antropometriaj metodoj. atenua ~o, de
atenuo 1 La logaritmo de la kvociento de la entra
energio per la élira energio de konduktap>arato por la
tufa longo; simb.: a. bibliografia />/o. En decimala
klasifiko, ciferaro atribuita al libro lau ties temo.
cefala ~o V Centoblo de la kvociento de la longo
de kranio al ties largo. £§* largkraniulo, longkrani-
ulo. mezkraniulo. faza 4- T Grando, esprim-
anta en logaritma formo la defazigon de la vektoro
de la transsendata energio de konduktaparato por la
tuta longo; simb.: b. moduiada /^o, '•-o de
modulado = grado de modulado. propaga ~o,
~o de propago Kompleksa grando de la
atenua k faza ~oj de konduktaparato por la tuta
longo ; simb. : g (g = a+ jb ). refrakta ~o
Kvociento de la rapido de la lurno en la vakuo al la
rapido en la trairata substanco. vivkosta ^O.
Prez^o, kiu montras la mezajn sangojn en la viv-
kostoj de mezranga familio. prez^O. Rilato inter
kvantoj k prezoj, por montri ties evoluon. vent/^o.
Nombro. indikanta fa relativan rapidon de la vento.
csr anemometro. ^a. Rilata al ~o: nietodo. /^i

I



indiki 471 indukti

wx; la Usona civilizacio e/cstaris super la eksterm-
ado de la ~oj. vs3 aborigeno, aütoktono. 2 &
Planto au besto, kiu jam de tre longe logas en iu
teritorio k ne estis enkondukita el alia regiono. cs3

adventico, ekzota. ^a. Rilata al ~o(j): la ~a
dialekto; planto, besto (kiu ne estis enkondukita
el alia regiono). kvazau~a 4ft b Planto aü besto
enkondukita en iun teritorion, alklimatiginta al gi k
nature reproduktiganta en gi, tiel ke gi sajne estas
ML SIN. kvazaühejma.

indik3i (tr) Precize liveri al iu la bezonatan sciig-
on: steleto en PIV ~as Fundamentajn vortojn ; glui
afisojn, par ~i la vojon al la kongresejo; la hor-
on, la tagon, la lokon de kunvenoi barometro ~as la
aerpremon; la temperaturo ~ata de eksterdoma
termometro\ tio estis ~ita al ni de la kuracisto. fâ3

hipotezo; en E. la tri tensoj, markitaj per la finajoj
is, as, os.

indium/oz = indio.
individu o 1 Ciu vivulo, rigardata kiel unuo

aparté de sia speco a ü grupo: abelujo enhavas
grandan nombron da ~o/, ordigitaj laü tri specoj;
privata ~o (ne havanta ian rangon, ordonpovon ks).
2 ÿ La plej malalta unuo de la nomenklatura
hierarkio de la vivuloj: forma konsistas el ~oj.
populacio, specio. ^a. Propra al ~o, persona,
aparta: ~a opinio, gusto, laboro ; la ~a libereco
estas garantiita al ciuj regnanoj; bona instruado
ofte bezonas esti la artikolo montras , ke ni
parolas pri objekto ~e difinitaz. ~eco. Eco, kiu
karakterizas ~on: sirmi la regionan ~econ de la
kuirarto; ne science difinebla estas la ~eco de geni-

difini, informi, marki, montri, sciigi. ^a. Liveranta j nlo. *sr personeco. ^ismo. Doktrino, laü kiu ciu-von: ~afosto, simptomo, A ~a funkcio de arô. ~0 ! homo devas agi k vivi por propra, ~a celo, k
|j|: Ago de ~anto. 2 Sciigo ~ita: la aparato liveras konsenti al la sociaj necesecoj k al kolektiva kun-

fidindajn ~ojn; bibliografiaj ~oj; la temperaturo de agado nur laü propra decido. c? anarkio, komun-
lakorpo estas grava ~o en ciu malsano; obéi la ismo . ~istO. Partiano de ~ismo, •~ismano.
f >ojn de recepto. ^ajoj 6^ Konstatitaj faktoj, kiuj ^genezo $ Evoluo de ~o ekde la zigoto gis la

; probabligas la realecon de la cefa fakto k estus mal- plenkreska formo. SIN. ontogenezo. IBT kladogenezo.
facile klarigeblaj per alia supozo: la pruvo per la individualism/o = individuismo.
f'üjoj estas la plej malforta. «sr atestajoj, konfeso. Indocin/a. Hindocinia.
*dlO 1 Montrilo: videbla ~ilo ( Êm montrilo de indoi/o ® Hetero-ducikla substanco, C8H7N,
' mekanika signalilo) ; ~ilo de direktosango ce bazo de indigo k giaj derivajoj, k de la aminacido
• aütomobilo. es* blinkilo. 2 = ~anto. -̂anto (E) j triptofano k giaj derivajoj. uar skatolo <D.
Substanco, kiu ~as certan stadion en procezo: fenol- ! Indonezi/o, Regno (Gakarto), sude de kontinenta
ÿaleino estas ~anto ce titrado de acidoj kun bazoj, j Azio, konsistanta el insuloj (c. trimil, i.a. Sumatro,
gi ~as la neütralecan punkton. ^atoro 1 O Javo, S parto de Borneo, U parto de Nov-Gvineo).
Aparato, servanta por videbligi aü alie sentebligi la lndr/0 0 Dio de la fulmo k tondro k rego de la
ekziston k ofte la direkton a ü specon de iu dioj en la hindua panteono.
fenomeno: ~atoro de tensio, de prémo, de potence, indri/o b G. (Indri ) de prasimioj, vivantaj en~atoro de frekvenco (4=- aparato por laünormigi la Madagaskaro, kun malgranda , pinta kapo, mal-
jfrekvencon de kurentfonto). 2 = ~anto. (bio)^i grandaj oreloj k preskaü sen vosto. B®3 galago,

. (pp vivulo) M modifojn, ec malgravajn, de la medio lemuro, lorio, tarsio.
ia. sekve de homa agado: likenoj biotas atmosferan induk/o Kreado de ~denso aü de fluksdenso:

% poluadon. (bio)~anto Bio~anta vivulo. elektrostatika ~o. Kreado de ~denso. SIN.
Y Aparta cirkonstanco, kiu malhelpas la influenco. magneta ^o. Kreado de magneta

ffeton de iu kuracilo. akvonivela /N/ilo. ~ilo, montr- f î ukso. (tr) Elektre a ü magnete eksciti . ~a.
.aiita la nivelon de la akvo en masino. deklivec^ilo Rilata al ~o.
I^Sildo apud fervojlinio aü soseo, kiu montras, en indukci/oz= indukto.
.kioraa grado sekvas ascenda a ü de.scenda parto. j indukt3i (tr) 1 d> Rezoni, konkludante el apartaj
ppvilo ffl Mekanika aü luma aparato, kiu montras | faktoj al generala lego, el specoj al specaro, el efik-

af la postvenantoj la direkton, al kiu turnas sin | oj al kaüzo: el tio, ni povas ke [...]. dedukti.

^veturilo. incid^atoro -̂ Instrumente ~anta la j 2 D Produkti : a) elektran tension per sangado de la
|üigulon, en piano de simetrio inter la trajektorio k la magneta kampo; b) magnetan kampon per kurento.

gpigakso de aviadilo. izol^atoro. Instrumento, por 3 <§ Estigi biologian sangigon, i.a. ce embrio aü
Mezitri la izolitecon de konduktilo. viruso: ~/‘ la sangigon de enkromosoma viruso al
'Horizontal'vatoro Instrumento ~anta la libera viruso (per ultraviola radiado, aü alimaniere).

^gulojn de la transakso k iongakso de aviadilo en 4 (evi) - malinhibi. cr iniciati. ^a. Rilata al ~o:1
flugado, rilate al la vertikalo. nivel^o. Alto de la | metodo. inference, 2 4=- bobeno, ~a
akvosurfaco, legata je nivelskaloj ce diversaj punktoj kuplo; mem~ci . interna; 3 A ^a difino, limeso.
de riverfluo. prez^O. Slipo, afiseto, alkrocita al 1 <I> Maniero de rezonado, en kiu oni ~as. 2
.varo.k ^anta la prezon. rapïd^atoro. Instrumento, Reciproka interagado de elektra k magneta kampoj

^nta la rapidecon de veturilo, aviadilo, sipo ks. (c®’ induko), nome: a) elektromova ~0. Produkt-
«>|̂ atoro Instrumento, utiliganta giroskopon, k ado de elektra tensio aü senpere per magneta kampo

y^anta cian sangigon en la direkto de aviadilo for de (magnetoelektra ~o) aü pere per kurento (elektro-
(firekta vojo. UZ~oj Vd uzi. elektra ~o); b) magnetomova ~o. ~o de magnet-

' lndlkativ20 A Modo, prezentanta procezon kiel ismo per kurentoj; produktado de magneta flukso,
fëalajon, ne dependantan de volo a ü f i k t i v a j aü senpere per elektra kampo (clektromagneta ~o)
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au pere per magneta kampo ( magnetomagneta ~o).
3 f Ago ~i: de la neüra tubo ce embrio. 4 A
Matematika pruvmetoclo, en kiu oni pruvas asertojn
A{ n ), unue pruvante ,4( 1 ) ( la ~an komencon). k
poste pruvante, ke A( n ) implicas /4(/?+ l ) por ciu n
(la ~a paso). ^ajo 1 La ~ita]o. 2 = mem~o.~anco 4? ( pp fermita cirkvito) Fizika grando,
égala al la kvociento de la tuta magneta flukso, kiun
£i cirkaüas, per la kurentintenso de la kurento tra-
fluanta gin, au al la kvociento de la tuta magneta
energio, kauzita de kurento, per la duona kvadrato
de la kurentintenso de kurento trafluanta gin ; gi
praktike sinonimas al menwanco (koeficiento de
mem~o); simb.: L. ose henro. ^anto 1 Kampa
magneto, ekscita magneto. 2 <§ ^anta molekulo. os*

inhibanto. 'vato 1 Peco el mola fera por fermi la
spacon inter la du polusoj de magneto. 2 4= La volv-
ajo de la armaturo de elektra masino inkluzive de gia
portilo. ^ilo 4- Bobeno, kiu kontraüstaras la pason
de alterna kurento per sia ~anco. inter~(ad)o
La produktado de eleklromova forto en unu cirkvito
fare de variado de la intenso de kurento fluanta tra
alia cirkvito. î nter^anco. La kvociento de la tuta
flukso magneta, ~ata fare de unu cirkvito en alia,
per la kurentintenso trapasanta la unuan; simb.: ML
SIN. koeficiento de inter~o. mem~(ad)o. La
produkt(ad )o de elektromova forto en la cirkvito
mem pere de variado de la kurento, kiu trapasas gin.
KS* franco, merrweco. Specifa mem ~o pp
konduktilo, por ciu unuo de gia longo. ne^a. Ne
enhavanta ~on, serwa.

induktor/o V Mane funkciigata magneto-
generatoro, uzata precipe en la telekomunika tekniko,
ankaü nomata kranka ~o: gi produklas alternan
kurenton de meza frekvenco, precipe por la alvok-
signalo en telefonio. SIN. magnet~o.

indulg/i (tr) 1 Ne severe trakti ies kulpon au
pekon, ne severe agi kontraü iu erarinta: furiozas la
jaluzo de la edzo k li ne ~as en la tempo de. la
venfox ; forto kolero devas csti punata, car se vi fin
~os. fi farif os ankoraü pli grondaz; se molvirtulo
estas ~ata, li ne lernas justeconx ; Dio min , pek-
ulon!. osr kompati , pardoni. 2 Ne ofendi, montri
simpatian respekton al iu, domagi : oni devas la
orelojn de la infunojB; la kalumnio ~os eble nian
puran nomon7; li ne ~os vian rangon nek oficon1.
CST span'. 3 21 Lasi plu vivi : Saul ~/.v Agagon k la
plej bonajn safojn. k ne volis ekstermi ilinx ; Medoj
per pafarkoj mortigas junulojn, infanojn ne ~as ilia
okulox ; Tiu, kiu ne ~is Sian propran Filon, sed for-
donis lin por ni ciujN. ~0 1 Malsevereco, pardon-
emo: peti ~on de la jugistoj ; fidi ies ~on. 2
Respekta konsidero, modereco kontraü iu au io: havi
~on kontraü malsanulo; oni devas lernigi la infanojn
montri ~on al la maljunuloj. ^a. Montranta ~on:
r^a al , por iu , pri io. ^ema. Inklina al ~o: Dio
r^ema, kompatemax. i®* komprenema, matsevera.~inda. Meritanta ~on: ~ind.a kaprico. serwa.
Montranta nenian ~on ; sen~a kondamno, sinteno;
sen^a patro. væ fera, rigida. rigora, malmola.

indulgenc/oz ij* Liberigo je neeternaj punoj,
merititaj pro pekoj jam pardonitaj surtere, donata de

la Ekiezio laü difinitaj kondicoj (prego, fasto, almozo
ks ): gajni ~ojn ; la skandalo de la vendataj ~oj
indignigis Luteron. c® mérita 2.

indult/o ft Letero de la papo, donanta specialajn
I povojn aü alian privilegion.
I lndus/o. Granda rivero en S Azio, kiu devenas
| de Tibeto k tra Kasmiro k Pakistano enfluas en li
' Oman-golfon (68°E, 24°N, 3040 km), i®5 Pangabo.
; industri/o 1 Arto, metio au plej generale aparta
| agado, per kiu oni produktas ricajojn aü plivaloraf
| ojn per transfonnado de krudaj materialoj: la ~odt
j few, minoj, libro, ledo; la peza ~o (stalprilabora);
j tapisoj, majstrajoj de k bongusto1; vilaga ~oz.
! 2 Tuto de la artoj k metioj, per kiuj oni produktas
' ricajojn per transformado de krudaj materialoj,
j kontraste kun terkulturo k komerco: la stato devas
j interakordigi la bezonojn de agrikulturo k ~o;
i lando kun prospéra , naskiganta ~o. i® kartelo,
| konzerno, planizado. 3 11 Tuto de la teknikoj k

I agadoj, per kiuj homgrupo transformas krudajn
materialojn en objektojn; tuto de la objektoj de ci
tiu ~o: stona, osta, korna ^o. ~a 1 Rilata al

ekspozicio, societo, lernejo, laboristo; ^ajortï
! oj , produktoj. 2 Havanta foi tan ~on: lando;
I urbo ; ~igi. Hnkonduki ~on, precipe pezan.ee
| landon: ~igi. la subevoluintajn landojn. ~lst0j:
| 'N/ Ulo. Mastro a ü direktanto de entreprend
| bicwo O ~a apliko de la bioteknikoj por nutrado,
! farmacio, energiproduktado ktp. et^O. <v#

konsistanta el malgrandaj entreprenoj. grandMJ,
~o konsistanta el grandaj entreprenoj. pez^o. Tif~o, kiu produktas k prilaboras feron. reklam^f
Tuto de la procedoj, metode ellaboritaj k amase
direktataj al la publiko, por lanci produktonaf
entreprenon k pluigi ties sukceson. 2 Tuto delà
servoj k firmoj, sin dedicantaj al la reklarnado. 3

induzi/o 4» Organo, folia elkreskajo, kovranta|
| soron ce multaj sp-oj de filikoj. ;. jg

-ine/ Suf., uzata por formi nomojn de subwdq;

I el la nomo de la genro de ilia tipa familio: malv
j EST -al! , -ad.
! inerci/oz 1 Eco de la materio, pro kiu giera^kiam senmova. resti sensange tia, k, kiam movi|

anta, daürigi sensange sian movon: la de korpi
mezuras ties mason; ~a forto, maso, ~momanto

j (f ) Emo de la psiko ripetadi sensange la samaja
| opiniojn k rezisti al ciaj modifoj de siaj kutimoj:^! rutina k spirita tiu forto de terure imf
| helpis ciun nian pason7-. ~a. Provizita per pi

J ^ulo. Homo ~a: afero, kiu nepre efektivigos,ki0;

j ajn la ~uloj batalus kontraü giz. /^rado 6 Pet?
! rado de masino, kies ~o ebligas kontraüstgl
j momentajn rezistojn k reguligas la rotacion.
j (pp referenco-sistemo) Neakcelata, movigantaje
; konstanta rapido: la legoj de Neütono validasiîi
i en ~umaj sistemoj. ||

inert4a 1 (g) f Ne reaganta al Fizikaj stiniDloj:
| ~a gaso, kiel argono ; (sen kuntiroj) utertf|

j korpo estis paralizita , ~a. i®- nobla. 2 (f) Ne re^j anta al psikaj stimuloj aü cirkonstancoj: li restas
| kiel stono; antaü la dangero. ~eco1 Manko '

; reagokapablo: nialsana ~eco de muskoloj!

i

i
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paralizo.2 (f) Manko de iniciatemo, neagemeco: al infekt/i (tr) 1 Transigi malsanigajn mikrobojn
la admonoj la knabo respondis per nevenkebla ( pp aero, akvo ktp au personoj, bestoj ktp): ne bol-~eco.e& apatio, marasmo, senenergia, spleno. ' Igitaj legomoj povas ~i la mangantojn; unu fava

infami/o. Malbona famo, makulo sur la honoro; safo tutan safaron ~asz; ~i inn je tuberkulozo per
ili ~on semas sur nobelonG. sia tuso; infanoj ~itaj de siaj kamaradoj en 1ernejo.
*infan/o 1 Homido, rilate al la gepatroj: par ns* kontagi , haladzigi. 2 (f ) Komuniki kutimon,

patrino ne ekzistas ~o malbelaz\ malgranda] ~oj bonan au malbonan, senton, pensmanieron: gi ~is
kaüzas laboron, grandaj—doloron2: pli da ~oj, pli j vin per la manio farigi granda homoz\ inn pet-
da beno , Dio donis ~on, Dio donos por gi panonz\ j sia gaja humoroz\ ni devas ~adi la mondon per nia
al malriculo ~oj ne mankasz ; ~oj de malcastox ; j kara ideoz\ generacio ~ita de hitlerismo. ~a.
eldorlotita ~oz\ nelega ~o. cwfilo, ido, bastardo. 2 Kapabla transigi germojn de malsano: organa.
Homido kontraste kun plenkreskinta homo (gis la malsano; (f ) la plibonigemeco farigas ciam pli
12-13 jaroj): ~oj kfisoj vocon ne havasz\ en ~o ~az\ timo k entuziasmo estas ~aj. ~(ad)o 1 If
vidigas, kia homo farigosz\ parolante pri ~o, pri kin Invado de mikroboj en organismon. 2 Stato rezult-
ni scias, ke gi ne estas knabino, ni povas uzi la j anta de tia invado: latenta ~o. ~ajO. Parto de
vorton «li» z\ gardejo por ~oj; la ~oj diris, ke gi j organismo, kiu estas ~ita: sur la haüto de lia korpo
flugas rekte al la sunoz ; bonaj ~oj lernas diligentez; farigos kvazaü ~ajo de leprox; la haroj sur la ~ajo
Pareto, ~gardeno, ~hejmo\ ~steli . rsr bubo , farigis blankajx. '"'igi. Suferi ~on: ~igi je kataro,
knabo, naskito. 1 Rilata, apartenanta al ~o: je neretenebla rido. des^i 2, mai~i , serwigi If
ludo, vesto, pupo, klaso; ~a inklino7-. 2 Naive sen- ! Mortigi la malsanigajn mikrobojn, forigi la ~ajn
sperta k senprudenta: argumentoz\ senzorgeco. i kauzojn : ma/~i vestojn, apartamenton. tst anti-
wajo.Ago de ~o au inda je ~o: la malestima nomo ! sepsi , asepsi, desinfekti, imuna, sterilizi. des^ajo.
de homoj, kiuj okupadis sin je ~ajojz. ^aro. La | Substanco por des~i. des~ilo. Aparato por des~i.
mondo de la ~oj. ^eco. Ago ~a: la unua ~eco j unue-~igo Y Unuafoja ~o fare de difinita
(c. la unua vivjaro); dua ~eco (gis la falo de la i mikrobo: tuberkuloza unue-^igo.
laktodentoj) ; en mia ~cco mi tre amis la rusan j infer/o (au (I)~0) 1 Ce la antikvuloj, subtera
lingvonz\ mi de la plej frua ~eco fordonis min tutan j loko, kie logis la animoj, bonaj au malbonaj, de la
al unu revoz. ~ejo 1 Cambro au loko, difinita j mortintoj: Vergilio rakontas viziton de Eneo en la
aparté por la ~oj. 2 Ejo, kie vartistinoj tenas ~ojn au | ^o. œr Averno, Avico , Elizeo, Hadeso, Narako,
dum laborhoroj aü dum libertempo de la gepatroj. ; Tartaro, Seolo. 2 •fl* Loko, kie la kondamnitaj animoj
<^eto. Malgranda ~o. bebo. '"'igi. Igi mense j de la pekuloj suferas eternan punon: tiamaniere si
«/a.A/ino. Inseksa ~o: la strataj de la urbo plenigos ! venis en la ~onz ; pro homo fiera gojas ~<?z; en
de ^oj k ~inojx. ^ismo Y Nenormala persisto, ce logante, kun diabloj ne disputuz; fajro nutrata per
plenkreskuloj, de iuj karakteroj el la ~eco. su/furo de 1' ~o7-\ (en blasfemoj) kdiablo! z\ per

A/istino. Servistino kiu zorgas pri la ~oj en la tuta fajro de la ~o! z\ iru en la ~on kun viaj
familio. re^igi. Pro granda ago, reatingi la mensan ; pruvoj! z (ne plu incitu min), B®1 gehcno. 3 (f) Loko,
Staton de ~o. sen^a. Ne (plu ) havanta ~on. j situacio, en kiu oni forte suferas: la ~o de Hirosimo\
sen/vigi. Senigi je ~oj: vi sen^igos vian popolonx. j tia vivo estas ~o. ~a 1 Rilata al ~o: la ~aj turment-
làkt/vo. ~o ankoraü tiel juna, ke gi devas esti nutr- j oj; ~aj serpentoj7. 2 Havanta la malicon, la sufer-
ata nur per lakto. lul^O. Bebo, kiun oni lulas por j povon de ~o: ~a krueleco; donaco nesincera estas
dormigi. mirA/O. ~o havanta mirigajn kapablojn: I donaco ~« z; masino (ekspiodonta en krim-
Mozarto estis vera mir~o. sol/^o. ~o sen gefratoj: |
la nobelo, kiu iam revis pli brilantan sorlon por sia !
sol~oz. suC'vO. Juna ^o ankoraü mamnutrata: !

atencoj) ; stono (argenta nitrato, AgN03, uzata
por kaü terizi ). 3 ( f ) Tre granda: bruoz ; lio
postulas ~an pacienconz. ^ulo 1 Diajo loganta en

portante la kvarjaran knabineton en la brakoj kiel \ la ~o: la ~ulinoj (Erinioj) clpasas sur la teron7-. 2
SUC'von7: porta gin sur via brusto, kiel portas nutr- j Damnito: siaj (de adultulino) pasoj kondukas al la
ètino suc~onx ; ekstermos glavo suc~on kun griz - \ ~w/p/x.
tkarulox; (f) en la suc~a periodo de nia lingvoz. i inferenc/o O Ciu pensago, per kiu oni iras de
terorA/O. ~o kiu pro siaj senkonsidere malkasaj : unu propozicio, rigardata kiel vera , al alia

<bâbilajoj farigas kom prom itanta por la gepatroj. | propozicio: pera, senpera ^o per analogio. cs"

flndAK). Malgranda ~o, kiun oni tenas envolvita en J dedukto, indukto. (tr) Fari ~on.
vmàoy.vind~oj, kiuj origas siajn littukojn7. j infest/i (tr) Svarme invadi, pp ratoj ks en iun

f infant/o|[ En Hispanio k Portugalio, ciu el la j lokon, au ( Y ) pp parazitoj en iun organismon.
regidoj, escepte la kronprincon: la ~oj k ~inoj.
|r infanterFo Parto de la militistaro, kiu batalas | loko au organismo.

Lordinare translokigas piede. ~a. Rilata al ~o: ~aj i
fpafüegoj. A^ano.Soldato de ~o. SIN. piedsoldato.

infarkt/oz Y Nomo donata al vaskula teritorio,
|ej§ kiu estas nekrozo de histoj pro ceso de la sango- «jugo». ew epentezo.

j^irkulado: pulma ~o; ~o de la miokardio. ~igo.
^ormigo de ~o en iu organo. ^ogena. Estiganta j (edema serajo, sango, urino. puso), injektita likvo

(serumo, medikamento), gaso (en haüfa emfizemo,

; A'ado. Agado de la ~antoj. A'igo. Stato de la ~ata

infiks/o A Afikso, kiu enmetigas interne de rad.;
ekz . la ~o n de L. « jungere » malaperas en
«jugum», kio klarigas la du formojn de E. «jungi» k

infiltr/i ( tr ) Y Invadi histojn , pp organa likvo

&r°n-
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gasa gangreno), infiamaj celoj au disvolviganta la disciploj\ la de tin ci situacio (de la Rusland-
neoplazia histo. '''içji (pp histoj). Esti sidejo de ~o. aj hebreoj) sur mian tutan céladonz; vi agis iomsé

infim/o A (pp aro de reeïaj nombroj) La plej ! sugesto k Jremda ~oz ; sub la de la dezirojz,dt
granda suba baro de la aro; sirnb.: inf: la de ciuj agitantojz\ havi ~on sur iunz ; sur ioz ; mi intend
pozitivaj nombroj estas nul. supremo, minimumo. uzi mian tutan ~on, kc la E-istoj akceptuz; li guos
limesa ( pp funkeio) La plej malgranda j grandan ~on ce la ministro; kontraüstari ies MM;
akumuliga punkto, kiam la variablo strebas al donita ! negoci per sia ~o ( BST subaceti ). «S3 aütoritato,
punkto; simb.: inf.. ! prestigo. ^a. Havanta ~on : ~a persono;*t

infinit/o Senlima grando, spaco au mal- j gazeto ; grandma parencaroz. ~ebla. Tia. keoa
povas gin : facile ~ebla prezidanto. serwa. Ne
havanta ~on: sen~a kortegano; (analoge) sen^a

proksimo.
infinitezim/o 1 A Kvanto en certaj matematikaj

teorioj, kiu estas nefinie malgranda kompare al la de la gramatiko sur ta vortaronz.
influenc/o 1 z = gripo. 2 Elektrostatika induko.
infiuk/i (tr) Elektre polarizi konduktanton j»

elektrostatika kampo. os3 induko, indukti 2.
inform1! (tr) Doni al iu sciigojn au klarigojnpji

io de U ankoraü ne konata: mi bavas la honoronê
vin, ke ni malplialtigas niajn prezojn ; ~u lin, kej

i-modalo: en E. oni uzas la ~on kiel subjekton, kiel libro estas elcerpita ; senprokraste ~i iun prif
rektan komplementon, au kiel nerektan komplement- i akeidenta mono de lia filo; bonvolu ~i min, cûi
on kun iuj prepozicioj (por, anslataü, krom, sen k ; akurate ricevis la jarlibron?; neniu volis min^eventuale aliaj). isr finitivo. | la germana popolo havas la rajton esti ~ataprit

infiaci/o 1 £ Ekonomia malekvilibro, karakteriz- progrcsoj de la naturscienca csplorado1; bone <4
ata de generala plialtigo de la prezoj, k atribuata jen homo, gazeto. «or anonci, avizi, konigi, sciigi.»üj
ai troa plimultigo de la papermona kvanto en cirkul- Io, pri kio oni ~as: doni , liveri a! iu ~ojn pri &
ado, jen al daüra maladaptigo de la totalaj propono k preni ~onz; oftcejo de ~ojz\ ili devas atendi
postulo. tfS3 deflacio. 2 X (laü la praeksploda teorio) de la Centra Oftcejo7- -, alie oni ne povus doni
Supozata eksponenciala ega svelo (x IO30) de la kiam oni revenus hejmen k estas demandata!1.À
universo, kiu okazis en la komenco de la ekspansio, donitajo. 2 S La signifo au enhavo atribuata
tuj post (10 33 s) la praeksplodo. ~ismo £ Teorio, komunikajo per la maniero, en kiu gi estas interpta
kiu rigardas la ~on dezirinda: ~ismaj tendcncoj. ata. csr bito, dateno. —+ ~teorio. ^a. Donanta^inflam40 If Malbona stato de organo de la korpo, bulteno, oftcejo7- ; ~aj gazetoj (kontras!é|
karakterizata de plialtigo de la temperaturo, svelo, propagandaj). ~ado. Ago de tiu, kiu ~as. ~a(S5
rugeco k doloro: la medicinistoj uzas la suf-on -ito Scienco pri la kolektado, taksado, organizadokl
por nomi la ~ojn : bronkito. laringito ktp. SIN. brui- konigo de ~oj, ofte helpe de komputiloj. car ktmf
umo. ~i (ntr) Esti en stato de ~o. **igi. Kaüzi ~on. iko. ~antO. Persono, kiu liveris, au liveradas^KSf iriti. anti^a , kontra Ü ~a. Destinita batali gazeta raportisto ne devas perfidi la nomonéef
kontraü ~o. ~antoj. ~ejo. Oficejo pri ~oj: ~ejo de pd

infleksi/o A Fleksio per sango de vokala j hotelo, de kongreso. ~igi. Serci, peti ~ojnk|
fonemo interne de morfemo: en pluraj lingvoj la j eble ricevi ilin: se vi permesos, mi venos #|

estas uzata por formi la pluralon (ekz-e angle : j mem, por ~igiz\ iru k ~igu pri tio, kio okazis; k
foot/feet ; arabe : targi/t üareg ktp). ! i

infloresk/o Grupigo de floroj de planto, j | j
prezentigantaj kiel tutajo sur komuna akso. icr '/ ? 4 , \ y
amenta, curno, glomerulo, grapolo, kapo, kapitulo, ^ ]JC T
korimbo, paniklo, spadiko, spiko, tirso, umbelo. \ f j

ordinaraj pozitivaj nombroj. 2 O Senlima mal-
grando. ^a 1 A Rilata al ~oj. kalkulo. 2 O
Senlime malgranda, malvasta.

infinitiv20 A Modalo, prezentanta la procezon en
plej generala, sendifina maniero; en multaj lingvoj
la ~o estas transira formo inter verbo k subst.. SIN.

korimbo, paniklo, spadiko, spiko, tirso, umbelo.
alcentra ~o, grapoleca ~o. ~o, en kiu la el-
volvigo de la floroj komencigas en gia ekstrema
cirkaüo au bazo k laü grade sekvas internen aü
supren, ekz. spiko, grapolo, kapitulo. décentra
~o, cuma 'N'O. ~o, en kiu la elvolvigo de la floroj i
komencigas en gia mezo a ü apekso k laügrade j
sekvas eksteren aü malsupren: diversaspecaj cumoj.

influ/î (tr) Havi efikon sur la pensoj, sinteno,

agmaniero de alia persono: la lego de (iuj tombejaj
nomoj ~is la meditadon de Paülo: la malsano ~is
liait humoron ; tiu enamigo de la kronprinco povis
~i la sorton de la lanâoB; li estis ciam ~ata de sia

da b c Ue
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infloresko. a-f) alcentra ~o, grapoleca
grapolo; b) spiko; c) paniklo (kunmeta gra$
c) korimbo; d-e) umbelo : d) simpla, e)kiA
f) kapitulo. g-j) décentra ~o, cuma M>:|
unuflanka ~o: g) helicoida (au zigzagaf
skorpioida ; i) duflanka (aü dikotoma)||
plurflanka ~o.

pliaga frato; bonaj ekzemploj pli forte ~as ol
admonojB ; (analoge) oni iam kredis, ke la astroj
~as la sorton de. la homoj. irsf intponi , imprest . ~0.
Efiko. je ies volo, de volo aliula: de majstro sur %
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pri êio ~igos, mi baldaii maljunigosz. eæ enkcli ,
espion, ekscii. ^ilo. Skribajo, buiteno per kiu oni au stalo.
povas. ~igi. ~istO. Tiu, kiu laborenspeze kolektas
k liveras ~ojn, ekz. ai gazeto, al polico k.a.. pri^i.
Doni la plenajn ~ojn pri difmita temo, situacio ktp.
RIM. Indiki signifas «doni al iu, kiu petas, konkretan
sciigon, ekz. nomon, numeron de domo ktp».
Informi signifas «doni al iu, kiu nenion petas aü la malsupro de la ventro k la femuro; fleksofaldo
nenion precize atendas, sciigon pri novajo, okazajo inter femuro k ventro: hernia.
ks». Oni indikigas al si ion, pri kies ekzisto oni
estas certa, sed kion oni ne povas per si mem trovi. ema. 2 Karakterizata de tia eco: ~a solvo de
Oni informigas pri cio, kio povis okazi aft kio povas arkitektura problemo.
ekzisti en tia aft tia afero. veter/voj $ ~oj, kiujn la
veteroficejo donas ciutage, k kiujn oni trovas ce la j metodoj kondukas k direktas teknikajn laborojn
gazetoj, la radioelsendoj ktp. — meteologio.

ingot/o O Briko el metalo, precipe oro, argento

ingredienc6o. Ciu aparta substanco, kiu konsist-
igas miksajon, trinkajon, medikamenton ktp: eble ni
aldonu al la recepto ankoraü unu ~on, por ke gi
estu pli efika?z.cr elemento, era.

ingven/o ¥ (inguen) Parto de la korpo, inter

ingeni/a 1 Menslerta, sagace k fekunde eltrov-

ingenier/o. Homo, kiu per heipo de sciencaj

( konstruadon de masinoj, vojoj, pontoj ks, aft
informaci/o A La kvanta aspekto de informo, ! ekspluatadon de terbieno): pri agronomic>, mili -eu estas mezurebla per la dubaza logaritmo de gia ! ejoj , metalurgio\ en fabriko de kemiajoj ;

malprobablo,log2( l //?), k kies unuo estas bito. elcktro^o, masin^o. son~o, sip~o. ~a. Rilata al
infra/ Pref., montranta malsuperecon al tu ~o( j) : fako, diplomo, stabo, oficejo. ~aro.

limo: r^rugo, ~sono\ $ ~specia taksono; ¥ j Korporacio de la ~oj, aft civilaj, aft militistaj. ~io.~orbita margeno. osr ultra. ^Strukturo 1 Necesa | Scienco k fako de ~o. genetika '̂ io O Tuto de
ekonomia k organiza bazo de alte evoluinta | la teknikoj de gena manipulado, destinitaj estigi ce
ekonomio (trafika reto, laborantaro ktp). 2 ( / La ! iuj vivuloj novajn heredajn ecojn ekspluateblajn
tuto de naturterenoj k interligaj koridoroj, kiujn ; fare de homoj: sinlezo de medikamento per genetika
difinitaj plantoj aft bestoj bezonas por disvastigi, tiel ~/6>. use biotekniko. cef^O. Plej alta ~o en fabriko,
certigante sian pluekzistadon. administracio ktp.

^uinfruktesk/o ^ Fruktiginta infloresko. inhal/i ( tr) f Porkurace enspiri, gason, ekz.
|infundibl/o ¥ (infundibulum) Nomo de diversaj akvovaporon , aft puivorigitan likvon. ~(ad)o. Tiu

funelfonnaj anatomiaj elementoj k tute aparté de la ag(ad)o: ~ado de medikamento', faru tri ~ojn en la
k^ode la tria cerba ventriklo super la hipofizo. tago. Aparato, kun busingo, por faciligi la

infuz/i (tr) Brogi per bolanta akvo vegetajon k j ~on.
Iasi la tuton ripozi sufice longtempe por solvi la I inhib/i ( tr) Malpiifortigi, cesigi aft malhelpi
ésencajn vegetajajn substancojn : kamomilon. I procezon, funkciadon aü kreskon de organo, specifan
kafon, teon. c3P dekokti , ekstrakti , maceri. ^ajO. ' konduton de individuo ks: 4k apeksa burgono ~as
Solvajo, rtcevita per ~ado. tea 4. tizano. ~igi. j la akselajn ; <§ ® produkto de reakcio r^as ties
ïgi ~ita. | enzimon ; $ nerva impulsa povas ~i la sekrecion dc
ffeinfuzori/oj d 1 (ark.) = ciliuloj. 2 (ark .) Kn j glando. ~Q 1 Ago ~i. 2 NK Io en la psiko, kio mal-
ifnfusoria ) de la ciliuloj k flageluloj, kiuj povas dis- | helpas plene funkcii; psika obstaklo al agado: forta
#plvigi en vegetajaj infuzajoj: akvoguton cl strata | ligo al la patrino povas kauzi en viro seksan ~on.
fêqtêeto, kie milojda ~oj baraktadisz. j ~anto y (K) Molekulo, kiu malpliigas aft cesigas

^ •ing/. I - Suf. signanta objekton. en kiu alia j procezon en celo aft celaro. mal~i. Plifortigi
(ft>jekto aü membro estas enigita k fiksita, ordinate ; procezon, funkciadon de organo, specifan konduton
Ter sia ekstremajo: bastonelo , en kiu oni fiksas j de individuo ks. in ' katalizi. mal^ebla $ ® (pp
plumon por skribi , estas plum~o; tubeto, en kiun oni ] proteino aft alia molekulo) Tia, ke gia sintezo estas

Wetas cigaron, kiam oni gin fumas, estas cï gar~oz; j pliigata de la ceesto de gia substrato au de alia kemi-
ifitmdel̂ >oz\ fingrr^oz\ pied^o7-; sraüb^o-, (analoge) : ajo. ne~ebla $ (K) (pp proteino aft alia molekulo)
pfl/n~oz; pend~oz. fcg3 -ujl. ! Tia, kc gia sintezo ne estas malpliigata de la ceesto
|l> Samsignifa memstare uzata morfemo: ~0. j de gia substrato au de alia kemiajo. retro^o ^ ®

^îjekto, kiu servas por surkovri, sirmi alian objekt- I Malpliigo de la ago de enzimo en sinteza vojo de
;Mi;enigitan en gi: ~o de krajono, de giavo; U fund- j anaboiajo. pro troo de tiu ci anabolajo, efikanla
ffflfewr ringojn en la kvar anguloj, ke Hi estu ~oj j (ekz. a lostere) al la enzimo.
< por la stangojx\ ~o de elektra lampo, de jako\ ¥ ' inhibici/i = inliibi.
fHjelina ~o (Vd nijelo). (tr) 1 Enmeti en ~on: | -ini/ d Suf., uzata por formi nomojn de triboj el
Ipiglavon, konektilon, ampolon, tubeton en korkon. j la nomo de ilia tipa genro. -en/ , -edt.
(2 S Enmeti strukturon de komputila programo en j inic/i ( tr) Enkonduki iun en scion pri ia afero pli-
j|kmspecan strukturon: ~ita iteracio, procedural ; malpli sekreta ( religio, sekto. scienco ktp): iun
ffadnivelo. ^igi. Igi ^ita : ^igintaj folioj de | pri sckretaj ritoj ; r^i disciplon en la filozofioir, la

ijo. el^igi = mal~i. en^igi = ~i. mal^i. ! infanoj ~ataj at la metia laboro. ir r̂' ensekretigi.
•;Bîigi el (gia) ~o. i ~ado. Ago de ~anto: la bapto estis la ~ado a! la
pingest/i ( tr) ^ 1 ( pp metazoo) Enigi en la \ sekto de J ahano. ~ilo. Tio, kio servas por ~i :
pj^nakon per la buso: ~/ nutrajon, venenon. 2 (pp | maternalika ~ifa. K#* gvidilo. /s/ito. Persono ~ita:
Jpfbtozoo) Enigi en digestan vakuolon per la buso. la grandaj ~itoj.
%X
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inicial/O. Komenca litero de vorto: miniature j ~on al : mi ~as akcepti : ont tro ~as forgesi',né
pentritaj ~oj; vokala. konsonanta ~o. j ~as al la opinio, ke [. . .]. ^O. Natura, daüra au ne,

iniciat/i (tr ) 1 Kiel unua, proponi au fari: ~/ | celado de la animo al io aü iu: infan~o restasgisb
traktadon , entreprenait , eksperimenton , novan \ finoz; deziro k ordonon ne obeasz\ ec ce kokino

trovigas propra ~o7-, senti ~on par iuz ; edzigopro
~o: vi certe Havas la ~on frenezigi! z ; havi la
entuziasmigiz. «sr emo, instinkto, tendenco, volonté.~igi. Fari ~a: vian koron vi ~igos al komprenaddL\
ciu viro k virino, kiun ~igis ilia koro alporti ofer-,onx: estis neeble ~igi lin preni en somero barton ce
la marbordoz\ cio ~igis la penson al komparadot
divenado7”, tio anstataü ^ igi ilin aI nia afero,
ankoraü pli ilin malproksimigas de niz. uæ favorigi,
gajni , tiri. ~igi. Igi ~a : si ~igis al maUaborem.
mal~a. Sentanta naturan movon de la animo, for-
pusantan de io: li estas mal~a al , kontraü ciaj ]

oficialaj ceremonioj\ mal~a por plenumado it
kompatemaj farojz\ mi ne estas mal~a ekscii iondt
la misteroj de sapera mondoz. fc-5* abomeni,
antipatia. mal^o. Sento de iu mal~a : havi, settil

injekt8i (tr) 1 If Ensprucigi likvon au gason en ! maison al io, iu. kor^o. Ama ~o: sekvi la impuls-
naturan aü patologian kavon. en vaskulon au histon: I ojn de siaj kor~ojz: Hi baldaü kor^igis unualk
~i la duonon de la ampolo en la muskoton ; alia1. 4
morfinon al agonianto. 2 O Ensprucigi likvon,
vaporon ks: kreozoton en lignon. por malhelpi la
patron ; ~ / mazuton en kaldronon. ~0. Ago,
procedo de ~anto, aü la rezulto de tiu ago: envejna
~o de kaleio\ ~o de betono sur la fundamental! de
sanCeliganta konstruafo. ^ajo. La ~ata substanco.
/N/ilo 1 f Malgranda pumpilo el vitro, por ~i ~ajon.
aü por elsuci sangon au alian organisman likvon. —Pravazo. 2 O Aparato por ~i : elektronika ~ilo.

injektiv/o A Parolsono, prononcata per gislaringe
ensucata aero k glota fermo. us* ejektivo.

injektor/o. Aparato, utiiiganta fluidon movig-
antan lau tre granda rapideco, por kuntreni pastecan
aü pulvorecan substancon k enkonduki gin en ujon
au kavon : ~o por vapormotoroj, por brulmotoroj.

ink/o. Kolora likvo por skribi , presi aü desegni :
nigra , ruga, verda skrib~o, presto, cina ~o.
Solida aü likva substanco, el fumnigro, uzata por la
tuco. sekreta ~o. Speciala ~o, kiu sekigante ne-
videbligas, k refarigas videbla nur post difinita j ~e. {Conservante sekreton pri sia nomo k range:
traktado. ~i (tr) Apliki ~on sur ion: ~i stampilon, I revizoro el Peterburgo. ~e! z\ (f) la hazardo estât:
cilindron. ~ado. Ago de ~anto. ^ilo. Aparato por ! nenio alia, ol la destina vojaganta ^eco. Stalo
~ i : ~/ /<? de stampilo, de presmasino. ^ujo 1 j de ^o: konservi la ~ccon. tsr anonima.pseüdoniM
Malgranda vazo, en kiu oni tenas ~on por skribi. 2 j inkrust/iz (tr) Ornami la surfacon de objektoptf .

Ujo. kiu provizas per ~o la prescilindrojn. j enigilaj pecetoj de alia materio: kesteto ~itaptt
lnka/o î Titolo de la rego de Peruo antaü la j argento. ^ajo. Desegno farira sur objektopî|

hispana invado. (i)~0. Ano de la rega klano, al kiu j ~ado: meblo kun ~ajoj de perlamoto, eburoluU®
apartenis la ~o. KSP kecito. ~a. Rilata al la ~oj: la | inkub/oz 1 © Diablo, kiu alprenis formon de
r̂ a civilizo, imperio. ! viro por kunigi kun virino. sukubo. 2 = ~soi$g

inkandesk/a DO 1 Varmiginta gis blankarda j gi ~e torturisz.^ kosmaro.
stato: ~a filamento de lampo, de katodo: ( f) ~a : inkubaci/o If Evoluo de malsano inter konta§|
suno. 2 Rilata al ~o: lampo ( — ampolo); la | k apero de la unuaj simptomoj: la ~o de polidf
luma. —4 lampo. ~i. (ntr ) Esti en ~u stato. ^(ec)o. | mjelito generale daùras inter 7 k 10 tagoj; ^daùroà
Stato de io ~a. ^igi. Fari, ke io ~u. j inkubator/o ÿ t ..§-, Kovilo. |

inklin/a. Daüre aü nedaü re impulsata al io de ! inkud/o V ( incus ) Ambosforma meza osteto <§
natura movo de la animo: ~a al petolado, al diskret- I la orelo. SIN. amboso 2. cs3 malea 2 , stapedo.
eco, al kontraiidiro.al matematiko, al ciaj malvirtoj; j inkunabl/o lH Libro presita gis la la de januaro
mi estas ~a ne fari tion7\ por la plenumado de j 150!: ksilografia, tipografia analoge: unueljf
bonaj farojz. cma. ~i ( ntr ) Esti ~a, havi , senti | 29 libro] pri au en E., presitaj gis la la de Sept. 18S9,

politikon. kuracmetodon, instrumetodon. debuti ,
inaüguri. instigi , komenci. 2 $ Ekfunkciigi la sintez-
on de makromolekulo (proteino, nuklea acido ktp):
~aj enzimoj estas necesaj al la ~o de la sintezo de
proteino. ^O. Ago ~i : lia sukcesis; preni sur
sin la ~on de la afero. ^anto. ^ ~anta molekulo:
polimeriga ~anto ; gena ~anto ( proinotoro) .
^emo. Kapablo dc tiu , kiu emas homo sen
rssemo: ~ema karaktero.

iniciatlv/o = iniciat(em)o: li el sia propra
demis al mi sian konfidonz; ne atendante, ke alia]
prenu sur sin !a ~onz\ pro civitana ~o z ; la
persona ~o de ciu E-isto restas absolute libera1.

iniciator/o = iniciatinto: la ~oj de la E-a afero
eble ne gisvivos gis tiu tempo7\ mi ne volas esti kre-
into de I’ lingvo, mi volas nur esti ~oz.

inklinaci/o Devio de la horizontal pozicioi:
ekz. ce magneto. — deklinacio.

inklud/l (tr) Inkluzivi.
inkluziv/a. Enhavanta en si, kiel parton de tutaj):

la prezo estas ~a de la sendkostoj; ~aj hotelpreify
(entenantaj cion), BS* ekskluziva. /^2e. Enhavantelâ
koncernan aferon au limon: mi forestos de lundo$
jaiido (enkalkulante jaudon); ekzistas divernj
aiidaj signoj ~e de la parolo ( inter kiuj estas la
parolo); pago] 7 gis 23 ~e (~ante la pagojn 7anl
23an); li donis al David ankau siajn militajn vestojtk.
r̂ e sian glavon7. (tr) Klaresprime enhavi en si:
tiu prezo ~as la mangojn k la trinkajojn; akeeptoà
la asocion ~as la vocdonrajton. SIN. inkludi. i?
ekskludi , implied. ~0. Ago, per kiu oni ~as ion;%
r^o de tiuj rezervoj en la kontrakto. ~ajO. Io

inkognit1o. Persono, kiu vojagas sub fremdi
nomo, por eviti ceremoniojn au faciligi sian taskMi;
li volas, ke oni vidu en li ~on7\ la malbenita ~o!h

3
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inkvart/o = kvarto.
lnkvizici1o 1 ft X Ekiezia institucio k tribunalo,

starigita por serci k jugi herezuiojn k sorcistojn,
kiujn gi punis helpe de la civilaj regantoj, i.a. per
brulmortigo: unu viaspeca pastro [...] pioris, ke la~o perdis sian fortonz. 2 (f) Speco de procedure),

uzata de tiu tribunalo k lasanta al la akuzito nek
advokaton, nek eblon alvoki atestantojn: la fiska ~o.~a. Rilata al la ~o: ~aj torturoj; (f) ~aj procedoj.

lnkvizitor10. Membre de Inkvizicia tribunalo:
la granda ~o [...] malpermesis aI la pastroj furtii
tabakonz.-4 Torkemado.

Ino © Filino de Kadmo, iginta mardiino.
Inocent/o. Vira nomo, i.a. de pluraj papoj.
inocib/o G. ( Inocybe el kortinariacoj) de

ombrelfungoj kun capelo lamenohava, ofte konusa
aü mametaja, supraflanke laüradie de fibreca gis
fendeta, k kun bruna sporaro; g. de c. 150 sp-oj tre
disvastigintaj en la malvarmaj regionoj; multaj
venenaj sp-oj.

inokul/i (tr) 1 (ark.) Grefti. -4 okuli. 2 If &

~ojn, k al kiu apartenas soriko, talpo, erinaco k.a.
fi~Oz. Ciu parazita ~o. gajl'vO b Ciu insekto,
kaüzanta gajlon (cinipo, afido, filoksero k.a.).

insert/i (tr) 1 yJ Enigi parton de planto en alian:
~i greftajon. 2 V Alfiksi, enfiksi parton de korpo
sur alia, resp. en alian. use grefti. ~0. Ago ~i; stato
de tio, kio estas ~ita: muskola, ligamenta, surosta
~o. ~ajo. ~ita parto. ~igi ¥ Igi ~ita: stamenoj
~igintaj sur la ovario\ muskolo ~iginta sur osto.

insid/i (tr) Prepari sekrete ruzan rimedon, por
trompi k malutili: li ~as, por kapti malriculonx\ ~/
kontraü la virto de virino 8; ne ~u kontraü la domo
de virtufox; neniu vidas, kio lin ~asz (ne atendita
malfelico). EST atenci. embuski , konspiri. ~a. En-
havanta ~ojn : ~aj karesoj , demandoj, rezonoj ,
atakoj; virino plena de ~a k subtila carmo\ li sidas

en kasita lokox. ~0.Ago de ~anto k rezulto de
tiu ago: malvirtuloj, kiuj faras ~ojn, starigas pere-
igajn kaptilojnx\ Hi faras ~on kontraü lix\ la
demandoj de la enketisto estis plenaj de ~oj ;
pri sangox. isr artifiko , reto, kaptilo. ~ema.
Inklina ~i: ~ema fiadvokato ; procesema k ~ema
individuo. nsr cikanema. mortal. ~i, por iun mort-
igi. RIM . Embuski havas esence la signifon de
milita aü perarmila atako, celanta la malliberigon aü
la mortigon de iu. Insidi koncemas precipe neper-
fortajn atakojn kontraü ies honoro, felico, riceco ks.
Artifiko diferencas de insido per tio, ke gi difinas
nur malgravajn, detalajn trompajojn , ekz. faisan
pesadon, mensogon ks; cetere oni arangas artifikon
pli por sia propra profito ol por aliula malprofito,
dum per insido oni celas ciam k antaü cio la mal-
utilon de aliulo.

r^e

Intence aü akeidente enkonduki mikrobon en vivulon
aü kulturmedion: mikrobon de infekta malsano en
beston por produktado de serumo. tag* injekti ,
vakeini.3 (f) Komuniki al iu ian senton, kutimon: ~i
sagon al iux; lia patro ~is al li la kullon de Danto;
M en ies animo la abomenon al la m.ilitoB; la kredo
forte estis ~ita al li en la mizera dometo de lia
hejmoz. os’ infekti, inspiri. ~(ad)o, Ago de iu, kiu~as: la ~ado de varioloK ~igi. Igi ~ita.- inplan/o Ut Libro en tutfolia formato.

insekt/o d Besto, generale malgranda, aparten-
anta al la klaso de la ~oj: en la malpura kabano
svarmis ciaj ~oj: musoj, ku/oj, formikoj, cimoj ktp; insign/o 1 Distinga signo de rango, ofico,
lumantaj ~ojz. ~oj. Klaso (Insecta) de artropodoj, societo: lilioj estas <yo de la francaj regoj; verda
kies korpo konsistas el 3 cefpartoj (kapo, torako, stelo estas ~o de la esperantisloj. 2 =. ~oj. oar
abdomeno), kun 3 paroj da kruroj k generale du par- atributo, emblemo, simbolo. ~oj Ç5 Tuto de la
oj da haütaj flugiloj; la idoj estas larvoj, kiuj plejofte emblemoj, servantaj kiel distingigaj signoj al iu
maturigas per metamorfozo; precipaj ordoj: ortopter- familio, urbo k.a.. blazono.
oj, hemipteroj, neüropteroj, koleopteroj, himenopter- insil/i (tr) yj Konservi furagon tiel, ke gi restas
oj, dipteroj, afanipteroj, lepidopteroj. ~icido. ! en sukplena stato: hordeon.-4 ensiligi (Vd silo ).
Substanco, uzata por mortigi la ~ojn (ekz. piretrino, | ~ado. Ago de tiu, kiu ~as. acida ~ado. Procedo,
rotenono, DDT). ~omanguioj, ~OVoru!oj8Ordo j konsistanta en aldono de algustigitaj kvantoj da
(Insectivora) de mamuloj, kiuj grandparte mangas | acido, per kio estas atingita grado de acideco (pH)

inter 3 k 4; per la acidigo la melabolaj
procesoj estas bremsataj k damagaj
fermentaj procesoj preventataj. fermenta
~ado. Procedo, utüiganta la efikon de la
acidoj ( precipe laktata acido), produktataj
de la enzimoj de la plantaj celoj, de
diversaj bakterioj k.a. mikroboj. ~ajO. La
produktajo de ~ado. ~ujo. Speciala ujo,

ordinare cilindra, uzata por ~i.
insinu/i (tr) 1 Lerte sugesti, subinspiri:
ideon. 2 Enigi, enkonduki iompost-

iome. ~o. Ago, per kiu oni ion ~as: la
lantan ir-reiran ~on frandadis via pico
salivete w.

insist1i (ntr) 1 Firme k daüre esprimi
sian opinion, altirante la atenlon de aliaj:
estas necese ~i pri ci tiu punkto, pri tiu
regulo; ~/ pri la graveco de la unueco en

insekto. 1) Anatomio de ~o. a) anteno, b) okuio, c) kapo.
ô) cerbo, d) saiivglando, e) torako, f) flugilo, g) koro, g)
abdomeno, h) ovario, h) ekskrecia organo (malpigiaj tuboj),
i) ventra gangiiaro, j) intesto, j) tarso, k) tibio, I) femuro, m)
kokso. 2) Kapo de ~o. a) okuio, b) anteno, c) lipa palpilo,
d) makzela palpilo, d) makzelo, e) mandiblo, f) supra lipo.
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la internacia lingvo8: mi ~as, ke li estas senkulpa;
ne ~u. mi ne sangos mian viclpunkton; mi diras, ne
~cmte, ke [... ]. cr akeenti , emfazi. 2 Firme k daüre
postuli, ke alia agu laü nia opinio au deziro: mi ~as
pri lia ceesto: kiam ~is super li liaj servantoj, li
obéis ilian voconx; Hi ~is per grandaj krioj, postul-
ante krucumi //'// N; li ~is ce li , ke li prenuz: la voktoj
~adis, (tirante : Pretigu vian laboron, kiel ciamx. nsr
persisti. trudi, urgi. ~(ad)o. Ago de ~anta homo.
~a. Prezentanta ~on: ~a peto: ripetata reklamo.

insoiaci/o f Sunffapo, suna ikto.
insolent/a. Ofende senhonta, malrespekta: ~a

knabo, resportdo.

insolvent/az = nesolventa.
inspekt2i (tr) Kontroli laü ricevita komisio la

funkeiadon de io aii la agadon de iu: ~i lernejon,
sipon, armeon, fabrikon: ~i laboristojn, oficistojn;
li starigis la Levidojn , por ~/ la laborojnx. *s*

ekzameni , kontroli , revizii , superrigardi. ~(ad)o.
Ago de tiu, kiu ~as: la maljuna tombistino, al kiu
estis kornisiita la ~ado super la gronda florvarm-
ejoz. ~istO. Oficisto, kornisiita por ~i: la ~isro, al
kiu la korteganestro komisiis Danielon x . nar*

inspekloro, vokto.
inspektor1o 1 Inspektisto: de lernejojl , 2 %

Postkulisa oficisto. kiu, dum la prezentado, zorgas pri
la gustalempa eniro de la rolantoj, pri la postkulisaj
bruoj, pafoj. paroloj ktp, okazonlaj ce la gusiaj
finvoitoj elparolitaj sur la scenejo. BS* belpregisoro.

inspir/i ( tr) 1 Estigi , en la menso de alia
persono, penson, planon, agon : Joab ~is al si , kion
si devas dirix: al iu temon por Iiteratora verko15;
ec cl malliherejo li ~is siajnfidelulojn: tiim esprim-
on ~is al li lia gepatra lingvo: jen la principej, kiuj
~i.v la komitaton ; mia opinio ne estas ~ata de
blinda simpatio; ili krias pri iaj maskitaj ~antojz:

ita artikolo (prezentanta la opinion de influa
persono). ies* dikti. sugesti. 2 Estigi en ies koro sent-
on : union, respekton , timon , kuragon, gojon.
bedaüron al iu; mi per mia beko as al ili estimon k
singardeconz. isr* sentigi. 3 Naski en ies animo
entuziasmon poezian au religian : min io cl supre
''--isz: Helena/ kredis ke Muzoj ~as la poetojn; la
de Dio ~ita virgulino de Francujoz: ( I) 1erta k ~ita
mono de talenta desegnistoz. ~0. Ago de iu , io

anta: agi Uni ies ~t>; la dia ~o: la popolkantoj
estas la cefa [onto de lia ^o. ~ado. Daüra ~o: la
komitato lahoris sub la konstanta kontrolado k

ado de Z., ~içji. Tiri sian ~on el: ~igi el siaj leg-
ajoj , el ies ekzemplo : ~igi de la helena sti /o.
~iteco. State de iu, io ~ita : la katolika dogma de
la Dia ~iteco de la Biblio.

instal2i (tr ) 1 Starigi, meti ion en la destinitan
lokon k gin taüge arangi, por ke gi bone funkeiu: ~i
masinon, novan ilaron, e/ektron, bancambron:
programon (sur la diskon de komputiio); ~i fonian-
on sur plaça : kurson, fabrikon. hospitalon ,
bibliotekon : boue ^ita oficejo; ~i firmon ekster -
lande: li okupadis sin per fiskaptado k ci tie ~/.v
sian boutonz. u«v agordi , ekipi. 2 Solene enoficigi,
enkonduki en funkeion: direkloron 8 , profesoroiv,
k li starigis unit en bet-lil , k ta duan li ~is en Danx :

oran bovidon ili ~is en Dan x. es* arangi, estabÜ.
fondi, organizi. ~(ad)o. Ago, per kiu oni ~as:
de sonorilo en pregejo, de funkeiulo en lia ofico, à
elektra konduktilaro. ~a|o. Tuto de la arangrç
faritaj por la funkeiado de iu afero: viziti la
de fabriko, minejo, kazerno, foiro\ rimarking
~ajoj por malsanulo. elektroproviza
~ajo por provizi elektran energion al iu retoai
centralo. substacia ^ajo\ ~a]o, konsistantaelh
telefonteknika arango ce la cefa stacio de abonin»
mem k ce ciuj substacioj, aligitaj al ci tiu stack
sérié konekta ~ajO V Substacia /^ajo, kiu ebligà
fari konekton al la dezirata substacio simple pet
prembutono. A-istO.Tiu, kiu metie ~adas.

instanc2o 1 Grado de juga povo: tribunaloif
unua ~o, de apelacia konduki aferon gis la$
alla ~o\ la.st~e. 2 A üloritato posedanta jugan a
decidan povon: la magistrato k ciuj publikaj ~ojè
la urbo akeelas la entreprenait ; nia] plej altaj ^eble iam décidas cilié : la publika opinio estas li
lasta ~o en poliliko: transigi ideon al la ~o, à
povas gin efektivigi. A

instep/o ¥ Supra faco de la homa piedo. e
pasterno, plando. 4

nstîg/i (tr) Per ekscitoj k admonoj pusi iunal
ago: la ofieiro ~is la soldatojn al rapida marsoB; fii
cevalon per vipo: ~i ion al batalo, ribelo, kontré
staro. pacienco: mi volas ~/ vin boue préparai pis
la venonlaj diskutoj7-: kia demono viii ~as, kei
pusigu lien, bien oni ne devas?1: farado de rnalbm
al luo ~adis lia edzinox: (f) motivoj, ~antaj min p$
penneson1: al tiu esploro min ~is scivolemo: ne
interesaj libroj ~as legadi k aceti : tiu homfratip
idea flame ~adis min laboriz. ĉ r agiti, impulsi;

iniciati, inklinigi, inspiri , inviti, pusi , stimuli. RIMJ
uzis iufoje tiun verbon kun senco tre proksimaallS
de eksciti ( cio ~is la imagon) au inciti {tiu}mallm\
aj demonoj konstantc ~as homon kontrau homôl~o. Ago de tiu, kiu <~as: agi laü ies sub
la instinkto de menikonservo si kuris for1: havi eii.lt
sango la ~on progresadi en cio brava1.~antO.il
kiu ~as: la ~anto de la komploto. aütorif,
respondeculo. ~î!o.Tio, kio ~as. *sr motivo.

înstî nkt1o. Heredata konduto de animalaspedo;
adaptita al ordinare nekonsciata celo: la mirindaM
de la abelo. kastow. fonniko: la migra ~odebirty
~o de memkonscrvadoz (~o, per kiu bestoM
homo Taras la agojn necesajn al konservado de|
vivo), aw impulsa, intuicio , reflekso, behaviorisg~a. Vcnanta de ~o, rilata al ^o: fari ~a/i nw4
(ne regatan de la volo); la sciado.~e1 Per^2 (f) Pro interna impulso sendependa de la kortsof
si sentis ~e , ke tio estas la plej bona rifugejo. .|§

instituci1o 1 I Unu el la formoj au strukti^sociaj au politikaj, establitaj de la legoj aü kutûtt|
la familia la stataj ~oj ( «̂ konstitucio).2 Dm
publika aü privata organizo, fondajo: trarigarââ|
kelkajn ~ojn en nia urbo, nome la filantropkfâl
aliajnz: F. povas servi kiel paciga lingvo de
~oj en tiuj landojz : la Lingvaj (l )~oj de f
Londona Komerca Cambra estas tutmonde
~<>: stata ~o por junaj blinduloj. v3s' institute). t|

:
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institut/o, Nomo de diversaj institucioj, docento, lektoro, profesoro. îta. Ricevinta plenan
precipe uzata pri altlemejoj au korporacioj sciencaj
k artaj: ~o de kemio, de ingenierarto, de komerco;
la Francia (l )~o (tuto de la kvin Akademioj);
Internacia Esperanto-(l )~o. RIM. Oni ne uzu tiun
vorton anst. edukejo. Pasteur-̂ o. Franca scienca
fondajo por esploroj pri biologio k rnedicino,
precipe mikrobiologio, molekula biologio, bio-
kemio, imunologio, pri ilia instruado, k por pretigo
kvendo de plej diversaj vakcinoj k serumoj.

instru/i (tr) 1 Transdoni al iu metodajn sciojn
pri iu fako de la scienco, literaturo k.a.: mi valus ~i
la komencojn de historio, de geografio, de la historio
de nia literaturo7’., la verko de C. k N., kiu ~as al
multaj la misterojn de la subtila lingvo de la franc-
ojz; ~i al in la legojnz; mi ne povas plu ~i vian fil-
inon, sinjorinoz; demanda la brutojn, k Hi ~os
vin!x; gazeto multe nin ~asz; mi ne scias ~iz ;
pastroj ~as pro pagox (subacetite) ; scioj estis
~ataj al li sub ta konstantaj komandoj : Mars’ !
Halt’! Front' !z; li estis ~ita en privata lernejo. vsr
eduki, klerigi, lernigi, kulturo, leciono, pedagogio.
2 Lertigi iun pri arto, okupo, tenigo ks: li ~is mian
brakon streci pafarkonx ; oni ~is al mi danci , amuzi
gastojn k min bele vesti7 ; ovo kokinon ne ~asz; aI
la fiso ne ~w nagarton7 ; iun per sia ekzemplo.
er dresi. 3 Precize montri al iu, kiel li/si devas agi :
Mi al mi plenumi vian volonx; mi ~os vin, kion vi
devasparolix ; ~i al iu, kiel sukcesi ; unit sola el tiuj
faroj povus lin konfidi al la mondo7 ; klereco
montras vojojn k ~as iri sur ili7 ; (ironie) mi vin ~os,
kio estas moki min!7; mi bone ~us lin, fari tiajn
parolojn!7. es* instrukcii. 4 (pp okazajo) Spertigi,
montrante la laücelan konduton: mizero ~as7; nin

as eraro, kiun faras najbaro7\ ~ita de la mal-
feliêo; tio lin ~os pri modesteco! . 1 Rilata al
*>ado: labirinto da ~aj montroj k faktojz ; ~a
metodo, sperto. 2 Entenanta ~on: ~a leciono, libro,
rakonto; vi faris min ~a ekzemplo por la popolox.
*0. Tio, kion oni ~as: ricevi ~on pri ioz; bonan
*on vi donis al mi7 ; eu vi volas preni ~on de viaj
knabaj jaroj?7 ; legu al ili la legojn k ~ojnx\
aüskulti, malsati ies ~ojn ; (f ) k prenu tion ci kiel
bon!7; aüskulti la ~ojn de la vivo7 ; kano k ^o
donas sagonx.~ado. Agado, arto de tiu, kiu ~as:
ministro de la publika ~ado7; la ~ado elementa7,
dtiagrada, supera ; nova metodo por ~ado sen ~isto;
Ja:~ado estu fundamenta, larga, plena7 ; cu vi jam
:okupadis vin per ~ado?7; tie , kie la ^ado ricevas j voca); ~a kazo (cS* instrumentalo). ~i (tr) Komponi

pli grandan amplekson z. programita ~ado. j la partojn, ludotajn de muzik^oj en orkestro. /^aro.
Mistemo kun malgrandaj pasoj k tuja kontrolo de ! La tuto de la ~oj necesaj en difinita profesio ks: la

fjjfrezultqj. ~anto. Tiu, kiu ~as: la kompetenteco I kirurgia ~aro. blov~o j* Muzikilo, en kiu sono
de là ~anto devas esti vastaz; la lasta ~antino de j estas produktata per vibrado de aerkolono (ekz.
Mafilinoz. ~ato.Tiu, kiu estas ~ata. csr lernanto, j fluto, korno, trumpeto. orgeno, gurdo). frap^O }.

ffisêiplo. ~ejo. Lernejo. ~igi. Igi ~ita: per vortoj j Muzikilo, en kiu sono estas produktata per frapado
iklavo ne ~igasz ; ~igu jugistoj de la terox ; oni j (ekz. kastanjeto, ksilofono, tamburo). kord^O }
yügas per siaj propraj eraroj. ^ist(ifl)o. Tiu, kiu j Muzikilo, en kiu sono estas produktata per vibrado
Jprofesie ~adas: doma ~isto (kontraste al publika), ! de kordoj, au per frotado (ekz. violono ks. vjelo), au
Wdstino por komencantojz; ~istoj de lingvo k de j per pincado (ekz. citro. gitaro, harpo, klaviceno ks),

desegnado7; supera ~isto ; akiri por si lokon de | au per frapado (ekz. zimbalono. klavikordo, piano).
bistino7; kariero en la profesio ~istaz; dedici sin j lamerwo } Muzikilo, en kiu sono estas produktata

rMla ~isteco; la tuta ~isfaro de la lando strikis.«3? j per vibrado de metala lameno. (ekz akordiono,

~adon k asimilinta gin: vi , sinjoro, estas ja tiel
~ita!\ tre alte ~itaz; la tuta ~ita mondoz; la ~ita
societoz; (f) tiaj ~itaj paroloj tre imponasz.
erudicia, scienca. ~iteco. Stato de ~ita homo: la
~iteco, kiun mi havas en la pentradoz; ce mia ~it-
eco mi dezirus, ke vi diru al mi «sinjoro»! z. J®'

klereco. ~ituloz (ark.) = sciencisto. cef'visto.
~isto, kiu havas ian ordonpovon super siaj kolegoj.
BSP direktoro. mem îto. Homo, kiu akiris sian
~itecon sen la helpo de ~isto. væ aütodidakto.
ne~ita. Ne ricevinte ~adon. cs3 analfabeto, kruda,
senkultura. prî a. Rilata al ~ado. pseudo îta2 =
pseüdoscienca. moral̂ o. ~o pri la moralo: lifaris
al li solidan moral~onz ; mi komencas moral~i ,
kiel ordinara patro parolas kun infanoz. B3P leciono.
rekrut~isto. Suboficiro, kiu ~adas la rekrutojn.
skermA/isto Vd skermi.

instrukci/o 1 Tuto de la ordonoj k klarigoj,
generale donitaj de superulo al subulo, pri agmaniero
au konduko de afero: sekvi la ~on de la cefo; baldaü
aperos la pri la aplikado de tiu nova lego; doni
al amhasadoro sekretan ~on; zorge sekvu la
~on ( pri la uzmaniero de la varo au aparato) sur la
skatolo. id* direktivo. 2 g Ero de komputila
programo, difinanta, kio estu farata, kiam tiu parto
de la programo estas plenumata: atrihua (atribuo
3) ; salta (salto J ) . es* deklaro, direktivo ,
komando. —* ~nombrilo. (tr) Doni ^on: ion
al iuz. itr komisii, ordoni, preskribi. <̂ aro S La aro
de ciuj ^oj uzeblaj por iu komputilo : ~aro de
mikroprocesoro. makrcwo g Makroo uzata anst.
~o en komputila programo. UZ~oj Vd uzi.

instruktor/o *6 Milit-instruisto: min lasis
regimenta en lando, gis miajn vundojn sanigos
carpioG.

instrumenfo 1 Fabrikita objekto, spéciale
destinita por arta, scienca, metia uzo: por ~oj
(muzikaj) mi ciam estis tro maldiligentaz; la pavim-
istoj oftc nomas virgulino ~on, kiun ili uzas por la
batebenigoz ; militaj ~ojz; la sufikso «il» signifas
~on por la donita farado7 ; fari ~ojn k per ili
esplori la stelojn7. 2 Rimedo por atingi iun celon:
finançai ~oj; la registaro disponas pri diversaj ~oj
por reguligi tiun aferon. 3 tfà Akto, per kiu oni plen-
umas proceduron: la statoj, subskribintaj la traktat-
on, deponis siajn ~ojn pri ratifo ; ~o akreditanta
amhasadoron. ~a. Rilata al ~o(j): rnuziko (u^
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harmoniko, hannoniumo). mezur~o D O Speciala
ilo au aparato por mezuri mekanike, elektre, optike
ktp: ce la clektraj mezur^oj oui distingas ~ojn kun
movebla bobeno, ~ojn kun movebla fero, ~ojn kun
movebla magnéto, varmopilajn ~ojn. varmotipajn
r^ojn ktp: gaivanometro ofte estas ~o kun movebla
bobeno. ampermetro, gaivanometro, voltmetro
ktp. perkut~o = frap~o.

Instrumental/o A Kazo, kiu, se uzata sen prep.,
esprimas i .a. la instrumentent, la rimedon, per kiu
efektivigas la procezo (ekz. en slavaj lingvoj).

insuficienc/o f Stato de fiziologia malsupereco
de organe, ne plu kapabla efike plenumi siajn
funkciojn: kora. venu , hepata ~o.

insul/0 1 * Terparto, ciuflanke cirkauita de
akvo: Korsiko estas ~6> B; la defelicoz (fabela);
Ü la (l )~oj (Kreto k aliaj Mediteraneaj ~oj, logalaj
de paganoj). 2 Io simila aü analoga al -̂ o: ~o da
gcrmanlingvanoj en luingara lando: tio estis da
verdcijo en tin dezerta regiono. 'va. Rilata al ~o(j).
'vano. Loganto de ^o. ^anismo ( p) Izoleco aü
(0 izolemo. <"varo. Grupo da ~oj. use arkipelago.~eco 1 Eco de lando, konsistanta el unu aü pluraj

oj. 2 i> Aparta eco de la vivuloj k biocenozoj de
~oj: ce bestoj ~eco ofte manifestigas per relativa
malgrandeco k tendenco al melanismo. 'veto 1
Malgranda ~o. 2 V Ciu el la etaj celgrupoj kun
difinita aspekto k funkeio, disaj en organismo aü
alifunkeia organo: pankreataj ~etoj. 'vino f $
Antidiabeta hormono, sekreciata de la pankreataj
~etoj, kiu malpliigas la glukozemion k helpas al la
uzo de glukozo en la histoj: ~inoterapio. Mna.
Rilata al ~ino: ~ina komato. ^inodependa f (pp
diabetulo) Nepre bezonanta insulinkuracadon por
pluvivi. duon^o * Terparto, cirkauita de akvo,
krom sur unu flanko, per kiu gi kunigas al la
kontinento: la Jutlanda duon~oz\ Italio, Hispanio
k Grekio estas tri grandaj duon~oj en la sudo de
Eüropo. glaci'vo. Blokego el kontinenta glacio,
flosanta sur apudpolusa maro. trafik/vo. Parto de
soseo, sirmita de avertlumoj aü aliaj signaloj, k
destinita kiel rifugejo por trairantaj piedirantoj.

insulino Vd insido.
insult/i 1 (ntr) Esprimi sian malbonhumoron

per krudaj paroloj: li koleras k ~asz\ si plan's, la
porkopastisto ~is. k la plitvo faladisz\ ciuj korteg-
anoj ~is k din's , ke la najtingalo estas sendankaz;
ne rapidit ~/, valu aîiskultiz. osr sakri. 2 ( tr ) Ofendi
per malgentilaj, maldecaj vortoj: ~i la nomon de
Diox; ne mizeran , ne moku malliberanz\ la
patrino sin ke si ne volas laboriz; sia patrino
~is sin. kial si revenis fiel maIfruez; en ceesfo

amena , en forest ' ~ataz\ (f ) kiam pasanto jam trink-
is. li la puton ^asz. cS3 riproci. humiligi. ^O. Vort-
oj, per kiuj oni ~as: supersuti iun per ~ojz; per
k kolero ne klarigas aferoz; ne algluigas7- (gi
estas baldaü forgesota). ^a. Entenanta ~on: ~aj
paroloj; rido. gesto. ~ata|ox. Objeklo de ~oj.
^ema. Inklina al ~oj.

insurekei/o. Ekribelo de popolo kontraü tirana
registaro: imperiestr ordonis la ~onG\ en la temp'

~aQ.

| insurgent/o (ark.) Partoprenanto en insurekeio:
j ni bias: Polaj ~oj!G.

-int/. Suf ., prezentanta la plenumanton de
| procezo post ties plenumigo (t.n. «de aktiva preteriti
\ part.» ): pas^a doloro for el memoroz\ la sum
\ ankoraü ne estis levig~az\ la mopso estis mort**j tiun matenon k enterigita tie en la kortoz; li estis
j dirr^a, k ciuj silentadis; se Volapiik estas aperça
| 5-6 jarojn pli fine , li ( Z) certe perdus la pacienc-

onz ; kiam vi venis, mi estis jam fin~a mian labor-onz. isr perfekto. -^e. Responda adv., uzeblanur,
kiam la plenumanto de la procezo estas esprimata

; per la subjekto de la prop.: trov~e pomon, mi gin
i mangis7.-~o. Persono aü objekto, kiu finplenumis
j iun procezon: la parol~o (la homo, kiu finis sian
j paroladon) ; /d /~o/î ciu atakasz. 'vajo. Io, kio
| fin —is: oni ne vidu ce vi ferment^afon x; Diorevok
i as pas~ajonx.
! intajl/o O Gliptikajo kun konkava gravure, s;

J kameo. =I integr/i ( tr) 1 Enigi en tutajon, kunigi erojn éa
tutajon. 2 ^ a) (pp celo) Kununuigi mesagojnd
diversaj celoj aü organoj: neürono ~as nervaji
impulsojn de multaj sinapsoj. b) (pp nerva sisterao)
Kunordigi diversajn organojn (ekz. muskolojn) pet
kununuigo de multaj k diversaj nervomesa$oj‘
~anta rolo de la mjelo en pasado. 3 A Fan la
operacion de -vo: ~i laü kurbo ; serion oni rajtos
ofte sumere. 'v(ad)o 1 La ag(ad)o ~i. 2 A La
operacio, kiu al funkeio / asocias la nombron Ifè>

| interpreteblan kiel areon en la kazo de pozitiva
funkeio de unu variablo: ~okalknlo; ~osigno\ po-
parta , laüfaktora ~o (uzanta la formulon l fdgr:

fg -|gdf ). 'va 1 Materie tute komplçta, el kiu im

j forprenis nenian parton: ^a kvanto, sumo, liverajo;
I 2 (pp faruno aü bakajo) Tutgrajna. totala.3 $

(pp rando de organo) Sen ia ajn entrancajo, lobp,
krenelo. dento ktp: ~a folio (kun rando ~a).Sf~aranda. ^ajo À La rezulto de la operacio de^ns* integralo. laülinia ^ajo ~ajo laü kuito.;
^ebla. Tia, ke oni povas gin ~i; posedanta ~aj«t
~eco. Eco de io ~a: konservi la ~econde é

/N/

lando; la ~cco de deponajo. 'vjgi. Igi ^/ita: ois
(levas antaü cio ~igi al sia cirkaüo. 'vigo © t Pi-
fort i go de socia ligo inter membroj de grupo. ?
Proksimigo de kelkaj statoj por defendi komuac

I siajn interesojn: Eiiropa ~igo. ~ismo 0 Tendency
| de tiuj, k i u j pro ligiteco al historié kondici^j;
; tradicioj, rifuzas cian evoluon de sia ekleziolj
| religia komunumo; gi povas inkludi la str^| subigi la socion al religiaj legoj. /visto. Ano (|

stat'vajo ( pp kontinuaj distribwfi ~ismo.
j Normiga faktoro de la probablodistribuo de fizfe
j sistemo laü statistika ensemblo. statsumo.*alü
| A La funkeio sub la ~osigno. mal'vjgoD^: atoma nukleo) Ciu transformigo de atoma nul#,
| dum kiu la nukleo disrompigas, ekz. betamal~i|«
| aü fendado (de nukleoj).

integral/oz A Integrajo, integrosigno.
intelekt1o Kapablo pensi konceptajojn k esiiji;

I rilatojn inter ili : oni ofte kontraümetasalsü&
i afo au al racio: la bestoj ne posedas ~onB\ néÊi

;- l
i
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en la ~o, kio ne estis antaüe en la sensajo. BS3

menso, penso, spirito. artefarita ~oS Komputika
fako pri perkomputilaj rezonado k lernado. ~a.
Rilata al ~o: la ~aj kapabloj, fortoj ; homo havas
ne nur korpajn, sed ankaü ~ajn beionojn ; ~aj
motivoj (kontraste kun la sentaj); malfruiginto;

debilulo; malgranda aspekte, sed granda ~ez .

^ismo. Filozofia doktrino, kiu hipotezas la
antaüecon k superecon de la ~aj fenomenoj super la
sentaj k volaj. <vuloz. Homo, kiu sin okupas k
interesigas pri ~aj aferoj, kiu precipe laboras per
~o. ~u!aro. La tuto de la ~uloj en difinita lando,
socio ktp.

inteligenci/o 1\ Klaso de la intelektuloj-
reformistoj en la cara Rusio de la 19a je. 2 Tiu parto
de nacio, kiu strebas al sendependa libera penso.
SIN. intelektularo.

inteligent 1 a. Facile komprenanta k vigie
pensanta: infano, lernanto, servisto, mastro; mi
cirkuligis gin inter negranda nombro da ~aj
hebreojz ; la plimu.lto de la ~a mondoz ; la ~aj
homoj estas ciarn malfavore rigardataj de la
registaroj ; ( f ) ~aj. rigardoj , respondoj. car
prudenta, sagaca, saga, sprita. ~eco. Kapablo
facile kompreni k vigie pensi : tiuj plej altaj
reprezentantoj de la monda ~ecoz; konfeso de siaj
eraroj atestas pri malofta ~eco ; ~eca kvociento,
testo. mal~a, ne~a. Ne havanta ~econ : la hebreo
estis tre mal~az; la bopatrino per mal~a babilado
clvokas mokadon7 ; ne~a knabino.

intenc/i (tr) Konscie k klare ekvoli fari ion en
nedifinita tempo: antaüe ~u, k post komencu7-, mi
~as resti 2-3 tagojn en Bz; la najtingalo ankaü
~is forflugi nordenz\ LA. neniel ~as enmiksigi en
la internan vivon de la popolojz; mi ~as gajni
tion1; eu vi ~as mortigi min? x ; malbononx,
malicon x , friponafon ; pri la ~ata eldono de
Oficiala Gazeto l . . .]z; sciante jam bone la ~atan
rolon de s-ro de B., li ne aludis ( . . . Jz. celi , plant ,
projekti. ~0. Konscia movo de la volo, celanta ion:
mi kredas, ke vi havis la plej honestan ~onz ; vi
havas la ~on admonakiri minz ; mi efektive
plenumis mian ~onz ; eu prospéras al ni efcktivigi
nian ~on ? z ; si venis kun la akiri par si
postenonz; mi penas kredigi al mi , ke cio estas
farita eble erare , sed kun la plej bona ~oz ;
seriozeco , kiu sen lia ~o falis sur lin z ; ~oj
fortikigas per konsilox. ~a. Farita kun ~o:
mallertajo. fusajo; ~e mi parolas tied laüte ; parent:'
alparenco ne malhelpas ~ez. ek~i. Subite formi
la ~on : Joas ek~is renovigi la domon de la
Eternulox. B®3 ekpensi. bon^a. Havanta bonan
ÿvon : bon~a kritikanto ; pacon al la bon~aj
fiomoj!; funebra parolo, mallonga, sed bon~a! z.
malbon~a. Havanta malbonan ~on: tio ( la morto)
farigu al ciuj, kiuj malbon~e levigis kontraü vin! x.
serwa. Nekonscie, nevole farita: sen~a mortigo ;
mi devas sajni tute sen~a7- (aganta sen~e).
*ten~e. Nekonscie, nevole: al homo, pekinta
jen~e, Dio facile pardonas1.
|Mntendant20 1 Persono, komisiita mastrumi

domon, bienon de riculo au nobelo: de la princa

palaco. va? ekonomo. 2 Oficisto, direktanta gravajn
publikajn servojn: militista ( komisiita por
provizado k administrado de la vivrimedoj por
armeoj); ~ino ce la ministrejo por higieno; fabrika
~ino (zorganta la higienon de laboristoj k de iliaj
infanoj); teatra ~o. ~ejo. Loko, kie administradas
~o. SUper^O. Funkciulo, kies tasko varias laü la
landoj (en la antaürevolucia Francio, ministro pri
financoj, en Germanio, pastro, kiu administras
protestantan distrikton, en Anglio, policestro).

intens4a 1 Tia, ke gia eftko estas tre vive sentata:
~a malvarmo, febro, sono, frosto, lumo, koloro. es3

aktiva , forta, vigla, viva. 2 Kondukata kun grandaj
rimedoj k strecitaj fortoj: ~<a laboroB; ~a ter -
kulturadoB; ~a masinismo. ~0 O Grado de la
efiko au de karakteriza grando. lumiga ~o (pp
lumfontoj) La ~o de la radiado en certa direkto. ES3

lum~o, lukso. ~eco. Alla grado de efiko, aktiveco:
eviti la ~econ de lumo; la ~eco de la trafiko en la
grandaj urboj ; la ~eco de la febro malkreskis.
~igi. Pliigi la aktivecon; plifortigi la efikon: estas
necese ~igi la laboron, por fini la konstruon en la
difinita limtempo; ~igi la lumon, la elektran fluon,
la propagandon, la protestojn. IüI3 akceli , insisti.
~igo. Stato de io, kio farigas ~a: ~igo de la febro;
subita ~igo de la sonvolumeno. ne~a 1 Prezent-
anta malfortan efikon . 2 Kondukata sen grandaj
rimedoj k fortostrecoj: en la neindustriaj landoj, la
terkulturo estas ankoraü ne~a. kamp^O D
Vektora grando, per kiu estas prezentata la kampo
(elektra, magneta ktp). elektra kamp^o Fizika
grando, égala al la kvociento de forto, kiu efikas al
elektrokvanto, per ci tiu kvanto, k havanta la saman
direkton kiel tiu forto ; simb.: E. magneta
kamp^O Vektora grando, en vakuo égala al la
kvociento de magneta fluksodenso per la indukto-
konstanto; simb.: H. kurent~o Fizika grando,
égala al la kvociento de elementa elektrokvanto
trafluanta deterrninitan sekeion de konduktilo, per la
infinite mallonga tempo tiurilata ; simb.: I . cr
ampero. lum^O ^o de lumo (sen precizigo kiel
mezuri gin ), B^3 lumiga ~o.

intensiv/a. Intensa 2.
inter. I - Prep. montranta: 1 La pozicion de iu

au io en la spaco, kiu apartigas du au plurajn
personojn au objektojn : ~ la fenestro k la pordo
estas tabla; ~ Francit jo k Polttjo kusas Germanujo\
rompu la murojn ~ la popoloj]1', esti ~ martela k
arnboso ; sur la kameno ~ du potoj staras fera
kaldrono7", ~ la mono gis la buso ofte disversigas lasupoz\ la rive.ro flnas ~ du vicoj da salikoj', esti
enfermita ~ kvar muroj', la vojo iris en la mondon,
~ la misterajn altajojn k nekonatajn spacojn; ~ la
barojn k dangerojn7', ensovinte la kapon ~ la
arbetojnB; (0 dum du tagoj li restis ~ vivo k morto;
heziti ~ du devoj. ~ sia devo k sia amo. meze de.
2 La pozicion de io en la tempo, kiu apartigas du aü
plurajn momentojn a ü faktojn : venu ce min ~ la
dekdua k la kvara; ~ la levigo k la subiro de ta
suno. 3 La situacion de iu aü io en aro da personoj
aü objektoj (en la mezo de, en la nombro de): ~
lupoj kriu lupez: ec ~ piuloj ne mankas pekulojz;
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vivi ~ kamparano]; li estas la plejjuna ~ la konkur-
antoj ; estas al mi place ~ v7; /// dividis ~ s/ /tf
profiton, ~ aliaj afero] si clevis iri cerpi akvon7; se
vi pistos molsa§uIon en pistu jo ~ griajo. lia malsag-
eco de li ne apartigosz; ~ pluraj; oni lasis lin
~ la mortintoj; D/6* rekolektos vin el ~ ciuj.popoloj,
~ kiujn li disjetis vin7 ; vi ne povos eliri ~ din1, væ
Aim, el 4. 4. La rilatecon, kiu kunigas du au plurajn
personojn, akordigantajn au malakordigantajn: MH, «/'

e.vm.v ~

ies atenton, car grava por ties utiio au profito: ni
facile forgesas, kio nin ne ~as7 ; la nova lego MH
ciujn industriajn laboristojn ; ~us min ekscii rapidt
pri lia décida ; Hi min tute ne ~asz ; kio (pri kio ) §
min ~as? z ; la ~atoj en la konkurso sin turn
al [...]. es* koncerni. tusi. ~0 1 Sento de tiu, kies
scivolo estas vekita: la gazetoj memoras antaüëo
pri la ~o de siaj leganto]7 ; la projckto ekscitis vim
~on ce multaj legantoj, sed la ~o estis por tiel din

ni!7-, Hi ne volis toleri sin ~ si7- ; ili parolis ! pasiva k ne aktiva7 ; li die renkontis grandan MM;
~ si pri tio7 ; decidi7, konsenti7, koniunikigadi7, ^ j tin aktiva metodo sukcesas daine ligi la ~on de k
si ; Hi ciuj estis forte ligitaj ~ si7 ; ili estis fiancigitaj ! lernantoj. 2 Ebio krei tian senton: pure person
~ si7 ; ili estas amikaj ~ si7 ; ili vivu ~ si en paco7; j demando, kiu ne povas enhavi ~on por la E-iskfy
Hi diferencas ~ si per la ago7 ; la du projektoj Havas ! por la estontaj generacio] mia rakonto eble ham
~ si nenion komunan7 ; semi malpacon ~fratojz; ~ kelkan ~on7 ; tiu iibro présentas absolute neniat
voli kajfari estas grandcga paso7. ~on. 3 © Ebio akirt utilon au profiton: komern
II - Memstare uzata morfemo kun la sencoj 1, 2 k 3 firmo devas sin nepre gvidacli en cio per siaj>
de la prep.: ~a. Troviganta ~ du aliaj samaj komercaj ~ojz; la supozoj, ke mi oferis E-on al mq
objektoj: la ~aj tavoloj; la unuan k lastan strofojn finançaj ~oj7 ; en la ~o de la malfruigintaj landM
li memoris. sed la ~ajn li fusis ; ~a produkto estas tion postulas la ~6> de la afero7 ; servi al la ~ojà:

stadio ~ enira k f i n a produktoj ; stato ~ sia klaso ; pro konkurantaj ~oj ili trovigadis à
konstanta malpaco7 ; la ~o de la mondo estas htà<

unii lingvon internacian, ne du au tri; en via propf
~o atentu jenan avcrton; mi estas industriisto dèt]
igata gardi miajn ~ojnz. 4 Deziro akiri utilon aü
profiton: la persona tro ofte kondukas la hœf
ojn7; ne ekzistas kareso sen ~o7; li parolas el is
koro, ne pro ~oz ; mi sekve havas ~on zorgi pri kl
profito] de la firme)7, ^a. Prezentanta ~on: tiu folk:
estas ire ~az ; romano; vidajo de du koroj^trapikitaj de flamaj sagojz ; propono ~a por.là >

! studentoj. ~ega. Ege ~a: kunplekti en ~egan J&j
afon7.~içji.Sperli ~on: se homo] komencis
nia afero7 ; ~igi pri filmo, pri sporto; mi ~igaspri;;
li7 ; la leganta, kiu ek~igis je la afero7.^igo.

B.La komplemento, enkondukita de inter, ne estas / . ne^a, sen^a. Ne prezentanta ~on: MM;
esprimata en la kunmetajo: 1 ~a f o (ajo ~ du biografio eble estas ne sen~az; lia opinio estas Mi j
objektoj) ; ~aldoni (aldoni ~); ~irejo. ~spaco ; | sen~a por mi. csf bagatela, banala, indiferentf
~rompi (rompi ion ~ du punktoj); ^miksi ; ~meti. malgrava. — gurdita.
2 ~rompo (tempo ~ du okazoj); ~rompi (rompi ian interez/o 1 £ Kompenso, kalkulita en procenK$i
daüron ^ du momentoj) ; ~okazafo. 4 ~helpi (helpi kurante pagenda pro la fruktuzo de fremdaj val«^por starigi akordon ~ du au pluraj personoj) ; kies kapitalo estas ankaü repagenda je fiksitadato:
~parolo, r̂ konsento, ~vidigo ( parolo, konsenlo, j simplaj ~oj (venantaj de fiksa kapitalo): kunmetà^vidigo ~ du aü pluraj personoj). 5 Per pliampleks- | ~oj (venantaj de kapitalo, al kiu aldonigas siatertije;
igo de tiu lasta senco, inter estas uzata por montri ties ~oj, kiuj mem liveras novan ~on ktp); kung§
reciprokecon; sin ~helpi ( helpi unu la alian ) ; de 4 procentoj. SIN. rentumo. 2 (Mi Tiu kompeffi^;r^ sekvo (serio da objektoj aü okazoj, kiuj sin sekvas rigardata kiel parto de la plusvaloro. csr kupotty;
unu la alian); ~transmeti (sangi la reciprokan ordon kvoto, profito.
de du aferoj); ~ago ( reciproka ago, influo); sin interfazo Vdfeizo.
~akuzi. ~ami, ~frapi ; sin ~ligi. ~buâi, ~krucigi, j interfer/o 1 Kombinigo de du ondaj sigrijjff
~plektigi. Kun la kvin jenaj verboj oni ofte ne (ekz lumfaskoj) de égala aü preskaü égala frekvcflÇ
esprimas la refleksivan pronomon sin: ~bati , ~kisi. rezuitanta laüloke en fortigo aü malfortigo de||~renkonti , ~respondi , ~rigardi. kombina signalo. 2 }. Analoga fenomeno 'è

interdikt/oz 1} Eklezia puno, kiu malpermesas j akustiko, kiu kaüzas la sonbatojn, kiam du sap
al difinitaj personoj aü en difinita loko partopreni la j tempaj frekvencoj estas preskaü egalaj. 3 A Hi;
sakramentojn (precipe la meson ) k esti rite enterigit- ! individua k senvola, en iu lingvo, de trajto fonedi
aj. EST ekskomuniko. ! gramatika a ü leksika de alia lingvo. -4 paü&f

interes/i (tr ) 1 Tenadi ies atenton. vekante sci- pninto. ~i (ntr) Prezenti la fenomenon de M).,^|volon: la lingvaj demanda] ^as multajn E-istojn 8; Rilata al ~o: ~aj frangoj, strioj. ~igi. Estigi Miji:
pasie ~/ iun7 ; oratoro. kiu scias ~i sian cniskult- | ~igaj speguloj (per kiuj oni povas estigi
antaron; la fabeloj ciani ~as ta infanojn; de post la ! ~ometro. Aparato, servanta en optiko, por mez®i;

mono de lia edzino. U estas ~ata de nenio. 2 Tenadi j ondolongojn de lumo surbaze de ~o. ^ometrfe

normaleco k frenezeco. ~e. En la situacio de io, iu
~a: de la fratino] kreskis la fileta7. ~ajo. Parto
de tutajo, aparato ks, kiu staras ~ la aliaj partoj.
III - Pref . kun la sencoj 1 2 k 4 de la prep.; sed oni
devas distingi du okazojn, laü tio, eu la rad., kiu
venas post inter en la kunmetajo, estas ties
komplemento aü ne.
A. La komplemento, enkondukita de inter, estas la
sekvanta rad.: 1 ~kolon(ej )o (spaco ~ du kolonoj);
~rip( af )o ( viandpeco ~ du ripoj); ~linio (spaco ~
du linioj); ~ fercleko. ~e f a g o; ~fo1iigi, ktp. 2 ~akto
(tempo ~ du aktoj): ~regado (tempo ~ du regadoj),
ktp. 4 ~nacia (kiu estas ~ diversaj nacioj); ~homa
lerteco.

<:
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sed li vekigas k lia ~6> estas malplenax; la de
sipo, de templo, de botelo. 2 La sidejo de la pensoj k
sentoj: lia ekstero k lia estis en plena kontrasto
kun lia profesio7; amo por li k memoro pri li slaras
en mia kiel altaroj7; Sian ~on trafluis amaso da
pensoj7 ; interparolado kun sia propra '^o7 ; Dio
esploras la ~on k la koronx ; mia kompatis linx.

Parto de la fiziko, en kiu oni uzas ~ometrojn: ~o-
metriaj metodoj povas servi en la determinado de
longoj,esprimotaj kiel obloj de luma ondolongo.

interferon/o $ Proteina peranto, sendata de celoj
infektitaj de virusoj, kiu helpas aliajn celojn rezisti
kontraü virusoj.

interkom/o (evi) = interfono.
interfon/o "V Interkomunika sistemo, kiu uzas au vît? animo, koro, metiso, psiko. spirito. 3 A (pp aro

telefonaparatojn au kapaüdilojn k mikrofonojn, por en spaco) La plej granda malfermita subaro de la
provizi vocan interkomunikon inter apudaj cambroj, aro. SIN. malfermajo. ^ajo 1 Tio, kio estas ~e. 2
oficejoj au dejorejoj en domo, sipo, aviadilo k.a..

interior/o fx Pentrajo, prezentanta la intemon
de domo, scenon de hejma vivo, genro.

interjekci/o A Vortospeco, povanta funkcii
kiel frazo, k esprimanta subitan psikan ekmovon,
ekz. ho! ve! ft! for! ; oni povas distingi ~ojn alvok-
ajn (hola! k.a.), forpelajn ( hot! k.a.). instigajn (bis! Enigi en ies ~on, menson, memoron. n®’ gravuri. 2

Meti en la ~on de io: ~igi fremdajn civitanojn en
koncentrejon dam milito. /vigi. Enprofundigi: kiu
iom r^îgis en la lingvon, tiu povas facile vidi [ ...]7.

intermez/o ^ f 1 Mallonga malgravtona teatrajo j ~ulo 1 Lernanto, loganta en la lernodomo. 2 En
(baleto, dancoj, ceremonioj ktp), kiu estis iam ludata Francio, medicinstudento, loganta k praktikanta en
inter la aktoj de komedio, tragedio au opero. 2 Mai- hospitalo. /vulejo. Parto de instruejo, kie logas la
longa distra teatrajo, kiun oni nun prezentas antaü j ~uloj. land~0. Parto de lando, situanta pli mal-
aü post grava verko. 3 Liberforma muzika peco.

intermit/i ( ntr) Période interrompigi, k re-

Ciuj organoj ~e de la korpo de besto au homo: li
alportu la sebon. kiu kovras la ~ajojn [...], por la
Eternulox ; miaj ~ajoj estas plenaj de brulumox.
intesto, remburajo, tripo, viscero.3 (f) La plej kasita
parto de la homa koro, animo: vi , kiu esploras kor-
ojn k r^ajojn. justa Diox\ mia ~ajo gojasx. ~igi 1

k.a.) k sentesprimajn (hura! k.a.).
interleukin/o $ (kn ) Mesaganto de la imuna

sistemo.

| proksime de la marbordo; postregiono.
! interpelaci8! X ( pp parlamentano) Publike

komencigi ordinare post egalaj intertempoj: lafebro j demandi al ministro, por ricevi klarigojn pri agoj de
~as. M>.Periodo, dum kiu io ^anta interrompigas: ; la regislaro: mi nun respondos al miaj ~intoj. ^o.
li reprenis sian laboron dum la ~oj de sia malsano. I Publika demando de parlamentano al ministro: la
<v8. Prezentanta ~ojn: ~a fonto, fehro, pulso ; lum- opozicio juris detalan skriban ~on.
turn kun ~aj ekbriloj ; ~a girlumo (= girblinko) de
auto. /ve. En ~a rnaniero: la luno brills inter la

interpol/i (tr) 1 A Vd poli. 2 éh Enkonduki §en-
averte en tekston vortojn, frazojn au ec longajn part-
ojn, kiuj ne apartenas al la originale, interalie por

: intern/a 1 Enhavanta au okazanta en la limoj doni faisan impreson pri la dato, aü toro ktp. ^ajo
de objekto, de korpo au de iu fermita spaco; mal- djjb Parto tie!ensovita en tekston.
ekstera : parto de urbo, domo, korpo, ventro, j interpozitiv/o A Cirkonstanca sintagmo, konsist-
kesto, frukto; ~a flanko de muro, pordo; 4* | an ta en prep, antaüata k sekvata de la sama subst.,
flanko de petalo, sepalo; ~a malsano, doloro; ~aj j ekz. «mano en mano», «paso post paso»; Z, uzis la
organoj de masino ; ~a korto (lute ôirkaüita de j ~ojn preskau ciam en la nominativa formo, sed
konstruajoj); maro (enfermita meze de granda j estas konsilinde au akuzativigi la unuan subst-on
terpartoaü de kontinentoj, ekz. Mediteraneo, Kaspia j («pason post paso») au formi cirkonstancan adv-on
maro); ~a lernanto ( loganta en la lernejo); : («manenmane»).
hàveno; ~a angulo; ekzameno (per la instruistoj

nuboj.

interpret1! (tr) Atribui difinitan sencon al io. k
vfflem de la lemantoj); ~a kuracisto (kiu praktikas sekve 1 Traduki parole al fremdulo ion el lingvo de
ûür en sia hospitalo). — intera. 2 X Okazanta en la li nekomprenata: la kunveno daüris kvin horojn, sed
limoj de lando, kontraste al la eksterlando: milito | la diskutado daüris efektive nur unu horon. car estis
(intercivitana); ministrejo pri ~aj aferoj (enlandaj). | necese ~i ciun paro/adon. 2 Klarigi ion dubsencan
|3(f) Koncemanta la psikajn ecojn, kontraste kun la : k malfacile kompreneblan: ~i tekston, legon, song-

korpaj, materiaj: la vivo (spirita); la kulto | on; don ni ^as kiel minacon. klarigi , komentarii,
'

•(kontraste kun la ekstera k videbla); la ~aj sentoj. j signifi. 3 Elmeti la internan sencon, intencon de
fortoj; la ~a ideo de E . ; ne jugi la faktojn laü ilia j artisto per gusta prezentado, ludado ks: li mirinde
jsàjno, sed espion la faktojn ~ajnz\ mm li ekkonis j ~as Sopenon ; brila ~intino de Ifigenio. 1
sian ~an karakteron7-. ~e. En la ~o: 1 mi status i Vorloj, per kiuj oni ~as: tio estas duba de tiu
jtfster la domo k li estas ~e z ; en la pregejo j frazo en la Biblio. 2 La maniero, en kiu io estas
staris la pastroz; la pardono de mia patro estas jam j komprenata: komencigis stranga ~o de demokratio.
?e de la muroj de tiu ci urbo7- ; la rulajo estis j aw ekzegczo, g /oso, komento, ~ado 1 Voca k tuja
iSkribkovrita ~e k ekslerex; iri ~en de Egiptujox ; j transdonado en alian lingvon de parola aü skriba
fçtrkuru el de Babelx ; 2 ia ~e-afrika genfo7 ; 3 li j teksto: ~ado flustra (se oni flustras la tradukon en
Minigas antaü li, k lin mokas ~e ; fiereco k zorgo | la orelon samtempe dum la parolado) ; sinsekva
baialis ~e de si7 ; ekstere honora, ~c doloro7. 1 j ~adn (okazanta tuj post la eldiro de la originalajo);
La ~a parto aü spaco: li estis pakita en la ~o de | samtempa ~ado ( pere de leknikaj instalajoj,
postakaleso7; kiel malsatanto songas. ke h' mangas, j aüskultiloj ktp ). 2 Signifklarigado. 3 Transdonado
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de la intima senco: fidela ~ado de sonato: brila j vivo -, ~aj aferoj ; ~a (senceremonia) vizito, festin
r^ado de la cefaktoroj. ~ilo ë Programo, kiu plen- j 2 Karakterizata de profunde komunaj sentoj k plein
umas alian programon, ~ante giajn instrukciojn j konfido k sengeneco : ~a amikoz ; vivi kun iu en*i
laüvice. vsr tradukilo. ~istO 1 Homo, kies profesio ! amikecoz; ~aj inten ilatoj; ~c/ interparolado; (f)£
estas ~i al alilingvuloj: la interparolado estis afabla, ] estas al li égalé ~a (malfremda, sengene uzata) bel
tiom almenaü kiel gi pavas esti , kiam oui interparoi- j la gepatra lingvo. B®5 familiara, hejmeca. ~e. En
as per ~istoj; la ~isto de la konsulejo. de la cef- ~a maniero: ~e konata; io ~e konsciata: (f) ^ministro. 2 Aktoro, kantisto k.a., kiu donas ~adon miksi du substancojn. ~ajO. Io konata nur de ont
de arta peco. mis^i. Erare, konfuze ~i: pro la mem, aü de ~aj amikoj. ^ajoj 1 Sengenaj gestqj,’

stampigo de la Ems-depeso, la franca registuro amikaj karesoj. 2 Seksaj interrilatoj. ~eco.Eco
misais la sintenon de la Prnsuja rego. Song~ado. de io ~a: vivi en ~eco kun iu\ en la ~ecodeia
Arto klarigi ies songojn. cambro; ~ece briletis la literojz. ^ismo. Skdo,

interpunkei/o 1 Ciu el la signoj. kiuj servas I eco de ~istoj. ~isto 1 éf Poeto, kiu celas espriro
por apartigi la frazojn aü la diversajn frazpartojn: la \ la plej ~ajn k diskretajn emociojn. 2 Pentristo,
reguloj pri la uzado de la ~ojz. 2 Sistemo k uz- kiu kutime prezentas ~ajn, hejmajn scenojn. Mlkk
maniero de tiuj signoj: obéi la Zamenhofan ~on: Persono alligita al alia per reciprokaj sentoj k plaît
r̂ o estas skribo de la silento en la parolo. komo, konfido. konfido, konftdenculo.
punkto, punktokomo, dupunkto, tripunkto, halto- intonaci/o À Frazmelodio, kaüzata de la variadtf
streko, dividstreko. — tipografio. ( tr) Apartigi | de la voca sonalto dum parolado en lingvo, kiuittg

estas tonlingvo; gi povas esti informa (demande,

|

per ~aj signoj la frazojn aü erojn de frazo.
interstic/o V Spaco, kiu trovigas inter la esencaj emocio ks).

elementoj de iu organo k estas p îenigita de diversaj
help-elementoj (cefe konektivo k vaskuloj). ^a.
Koncernanta la subtenan histon cirkaü la esencaj
elementoj de organo: nefrito; encefalito.

intra! fg Pref. kun la signifo «ena», «interna’’̂
r^molekula atomsovigo; ~vejna. remitskola injektoi
r^krania tumoro; ~dermoreago. osr endol.

intrados/o 1 Interna konkava surfaco de.
intertrig/o If Haüta inflamo ce la faldoj pro troa I volbo, arkajo. 2 Suba flanko de aloprofilo de aviad-

interfrotado k svito. | ilo. KS* ekstradoso.
interuptor/o 4- 1 Meminterrompiio. 2 = saltilo. | intrig/i (ntr) Ruze arangi kombinon por sukees-
interval/o 1 }, La distanco inter du tonoj, kiu igi aü malsukcesigi aferon: por ricevi oficotij:

estas proporcio inter du frekvcncoj: la ~o C-E estas postenon\ ~i por certigi la elektigon de kandidatoï
trito,. kies proporcio estas 5/4 ; perfekta , majora, ~i por, kontrait ili. csf insidi, kombini; — kliko.*j|
minora, ( mal )pliigita ~o. ns* ditto, trito, kvarto ktp. 1 Ruza agado por sukeesigi aü faligi aferon:#
2 A Subaro de rekto, kiu enhavas ciun punkton inter politikaj aferoj pli ofte sukeesas ~oj. ol meritof ,
du punktoj de la subaro. fermita, malfermita ~0. k malicajoj estis forgesitajz. osr artifiko, lertajoç
~o, kiu estas fermita, resp. malfermita, ri late al la ruzafo. 2 Sinsekvo da implikajoj, kiuj formas la bal
tuta rekto. klas~c> -â. Unu el la ~oj, en kiujn estas j on de teatra verko aü romano: simpla. malsimplet*/^dividita la amplekso de statistika variablo. | rakonto, kiu tute ne havas misteran noclon de
konfid~0 4L (pp parametro) ~o, kiu kun probablo j mi intends impliki tiun historion en interplekton àj|
p (la konfidnivelo) enhavas la veran parametran j ~ojz. cse elnodigo. 3 Sekreia amafero. ~antO.Tni|
valoron. j kiu ~as: mi scias, kiom da malgo jo faras al vi kelkaj- .

intervju30. Interparolo. kiun jurnalisto havas ! ~antoj, kiuj konstante kriasz. ~ema. InklinaalM^.;

-4

'N/ulo. Tiu, kiu kutime faras ~ojn, ruz-arangojn.
intron/o $ 1 Nekodanta parto de geno ceJîf

eükariotoj. 2 Parto de transskribita RNA, respond!
al ~o J , kiu estas forjetota per splisado durala^konstruado de matura mRNA KS* ekzono, splisi.

introspekt/o O Metoda memobservo de It
konscio. fts3 behaviorisme.

introvertit/a y Havanta personecon, karakteriz|
itan de tendenco senti sin pli bone sola aü kun ma||
multaj ol en grupo, serci solvojn en si préféré ol ce
aliuloj, k tre interesigi pri la propra interna vimflS
ekstravertita.

intu/o Senpera k tuja ekkonsciado de iu pejfrÿ
objekto, kaptata en gia individua realeco k koaü jj
en gia kompleto. %

intuici/oz. Scio pri difinita fakto, akiritas#|
pere, sen helpo de racia pripenso, de induktaj sIL
deduktaj pensprocedoj: li per genia ~o ekkapta|
novan sciencan legon. ~a. Karakterizata de MK

~a scio. verafo ; ~a karaktero ; U nur ~e,
kompreliante sin mem, konstruis novan teorion. %

kun persono, plej ofte konata publike, por demandi
lin/sin pri ties vivo, agoj aü opinioj k raporti en
gazeto, radio aü alia informrimedo: peti, ricevi ~on
de iu; havi ~on kun iu: radiofonia ~o. (tr) Pri-
demandi iun en ~o: ~i la cefministron. la murdinton,
la ste.lulinon.

intest/o V Parto de la nutrokanalo de post la
stomako gis la anuso: ce la mamuloj estas disting-
endlaj: la maldika ~o (7 ni longa ce. la homo, 40 m
ce la bovo\ konsistanta el duodeno. jejuno k ileo, en
kiu la nutrajoj estas submetataj al la efiko de la
pankreata suko k galo k ankait de la ~a suko, antaü
ol esti sorbataj de la ~aj viloj ): la dika ( l .5 ni
longa ce la homo: konsistanta el cekumo. kojlo k
rektumo, kie la digestaj ruboj fermentas, antaü ol
esti ekskrerncntataj ). es? disenterio, enterito. ~a.
Rilata al ~o: ~aj vermoj; ~a inflamo. ^aro.Tuto
de la ~aj ansoj. ^obruo. Bruo, kaüzita de la trans-
lokigo de gasoj k likvoj en la ~o.

intim/a 1 Ekzistanta tute interne, ne aperanta
ekstere ; nepublika: ~aj sentoj. konvinkoj; la ~a
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intumesk/a.Svelinta pp histo, organo. cs" erekta.
inuit/o. Eskimo: la ~oj ne satas la notnon

«eskimo» , donitan de la Indianoj , kiu signifas
manganto de kruda viando».

inui/o G. ( Inula el asteracoj) de herboj, plej-
ofte plurjaraj k odoraj, kun simplaj folioj k flavaj,
radiaj kapituloj; c. 90 sp-oj el Eüropo, Afriko k
Azio, pluraj poromame kultivataj au medicine uzat-
aj. Mno ^ ® Glucido parenca al amelo, polimero
de fruktozo, (C6H,0O5)n (n = 30-35), troviganta ce
iuj florplantoj, precipe kampanulacoj k asteracoj,
ekz. en la tuberoj de helianto.

inund4i (tr) Kovri per nenormala superfluo da
akvo: la rivero ~is la kampojn, detruante la rikolt-
ojn; kiom da fojoj la maro jam ~is Nederlandon!;
(f) ~i la internacian merkaton per siaj produktoj.
as* superbordigi, superversi. ~0. Ago de io ~anta:
kiel ~o de forta disver'siginta akvox; kiam okazis~o, la rivero sin jetis kontraü tiun domonN ; dronig-
ante per ~ox.

invad 'i (tr) 1 Perforte eniri k ekokupi fremdan
landon: la malamikaj armeoj ~is la landon; (f) pesto~is la tutan insulon. 2 Grandnombre eniri en iun

aItiras laü rilato de la kvadrato de sia distança ;
A ~a operacio (alia operacio tia, ke ambaü operacioj
kune nenion sangas). ~e. En ~a maniero: la akvo
spegulas ~e la objektojn ; movi piston de supre mal-
supren k ~e. c®* returne.'-*0 1 Io ~a. 2 A a) (pp
bildigo f ) Bildigo g tia, ke la kunligajoj/ o g k g o /
estas identoj. b) (pp nombro au elemento de grupo,
rilate al donita elemento a) La elemento b, kiu plen-
umas la ekvaciojn ab = ba = 1. 3 = reverso. ~igi.
Meti en ~an pozicion au direkton: ~igi bildon,
elektran fluon, la rolojn. renversi. ^igo. Sango
de movdirekto en la ~a direkto. ~igeb!a. Tia, ke
gi povas esti ~igata: ~igebla vorto (tia, ke ties
literoj, Iegataj en la ~a direkto, liveras la saman
vorton, ekz. Laval, oro ktp). A en ringo la ~igeblaj
elementoj estas la divizoroj de la wnio. ^igilo 4
Komutilo, servanta por ~igi la konektajn ekstrem-
ajojn de unu parto de cirkvito. ^igilo de iro O
Grupo de interrompiloj k saltiloj por sangi la intem-
ajn konektojn, k tiel ~igi la direkton de 1’ movo de
masino. ~igilo de poluso 4 Mekanika au elektra
organo por konstantigi la polusecon ce la klemoj de
generatoro. ne^igebla. Tia, ke gi ne povas esti
~igata: ne^igebla tendenco; la ne^igebla fluo de
la historio.

inversi/oz 1 A c%> Sango de kutima ordo de la
frazelementoj, a ü sintakse deviga (ekz. en la
germana lingvo, ~o de la subjekto en demanda
frazo), au retorika (ekz. ~o de la predikativo en E.:
«modesta estas nia kunveno»z). 2 îfc Fenomeno en
la atmosfero, konsistanta en tio, ke la temperaturo
ne malkreskas pro la plialtigo sed kreskas en pli-
malpli dika tavolo. tersurfaca ~o $£ Fenomeno,
konsistanta en tio, ke en maldika aertavolo, trov-

lokon: la popolamaso ~is la domon; gaja junularo~is la dancejon; domo, sipo ~ita de ratoj; (f) nokto~is la teronz; gardeno ~ita de herbacoj; la politiko
cion ^O. Ago ~i: la ~oj de la Barbaroj
détruis la Roman imperion B; de akridoj.

invalidé. Homo, kiu ne plu kapablas plenumi
sian laboron, servon, of icon pro kripleco aü malfort-
eco: laborista, militista ~o. impôtenta , kaduka,
kripla. ~eco.Stato de ~o: asekuro kontraü ~eco.

invar/o oAlojo, konsistanta el 64,3% da stalo k
35,7 % da nikelo, montranta malgrandan etendigon
ce varmigo, k servanta por pendoloj aü balancieroj
enhorlogoj k geodeziaj instrumentoj.

invariant/o A Unu el la grandoj, karakterizantaj
certan klason de objektoj; nevarianto: ejgenoj estas~oj de matricoj.

invenci/0 Tiu parto de la retoriko, kiu pri-
traktas la sercadon de argumentoj k pruvoj, k la
metodojn por akiri la aprobon de la publiko.

invent8i (tr) Elpensi novan solvon de teknika
tasko, havantan esencajn diferencojn kun la antaüe
konataj k donantan pozitivan efikon: masinon,
novan metodon, procedon, modon, kombinon. csr el~

trovi.M>. Ago ~i k ties rezulto: ~6> de la presado.
*ado. Agado, celanta al ^ oj. ~ajO. lo ~ita. onz; episkopon. novan direktoron. 2 £ Elspezi
*ema. Tia, ke li/si facile ~as. ~into, ^isto. j monon, kapitalon por produktodona celo, kiel ekz.
Persono, kies krea laboro havas kiel rezulton j por plibonigi laborejon, alkonstrui novan domon,

alaceti novajn masinojn ks: ciu serioza industria

iganta proksime de la tersurfaco, la iro de la
temperaturo estas inversa al la normala. ~a.
Prezentanta ~-on : ~a frazo. ~i (tr) Meti en ~on:
~/ la verbon k la subjekton.

invert/i ( tr ) 1 ® ( pp malsimplaj sukeroj)
Malkombini, tiel ke la optika rotacio inversigas:

sukero. 2 }. (pp intervaloj k akordoj) Meti la mal-
supran noton supren, tiel ke alia noto farigas la
malsupra. ~igi. Igi ~ita: en acida solvajo sakarozo
r^ igas. ~azo ® Enzimo, ka ü zanta la ~on de
sakarozo al glukozo k fruktozo. SIN. sakarazo. -4

~sukero. ^ito (ark., evi) = samseksemulo.
invest/î 2 ( tr) 1 Soiene enoficigi: ~i ambasador-

agnoskitan ~on.
inventar/oz. Détala etato, en kiu estas sinsekve j entrepreno bezonas ~adi. 3 (vs) Doni destinon al

enskribitaj êiuj objektoj, varoj, valoroj, apartenantaj sparita mono: en oro. akcioj, konstruajoj k.a..
aliupersono, socielo, firmo. (tr) Starigi ~on: /N/(ad)o. Ago de tiu kiu ~as: 1 ~ado de imperi-
siajn komercajojn; (analoge): dokumentojn por estro; 2 ~ado de fresaj kapitaloj; stata , privata
starigi statistikon. ~ado. ^ajO. Ajo, acetita por ~i 3. ~a|oj 1 La

invers4a. Estanta en mala, kontraüa pozicio aü ~itaj kapitaloj: la sumo de la ~ajoj déterminas la
direkto rilate al alia: la antipodoj estas rilate al ni nivelon de la ditngigado. 2 Ajoj (konstruajoj,
en ~a pozicio ; la gvidisto, erarinte pri la vojo, masinoj ks) rekte destinitaj al produktado k nerekte
returniris en ~a direkto; ~a bildo; ~a rilato (rilato al konsumado. re~i. ~i denove ian liberigitan sum-
inter du kvantoj, el kiuj unu pligrandigas laü la on: la hipoteka prunto estas repagota dum la ven-
mezuro, kiel la alia malpligrandigas); la korpoj sin onta monato, k nenio estis decidita pri la re~o.
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investitur/oz X 1 Ceremonio, clum kiu la feüd- ! dialekto. 2 = ionika. -̂ iano. Ano de unu el lacefaj
estro, ricevinte la omagon. oficiale transdonis la ! helenaj triboj, logantaj ciuflanke de la Egea Mara,
fetidon al la vasalo. 2 Rajto, kiun prétendis la Mez- ; i.a. en Atiko. $
epokaj regoj k imperiestroj, elekti k investi la j ioni/o ® (ark.) Radioaktiva elemento, Io, aim
episkopojn kiel en iliajn feudojn, tiel en ilian religian | numéro 90, atommaso 230, izotopo de torio.
ofieon. | ionik/a # Prezentanta unu el la tri cefaj ordojen

invit/i (tr) 1 Afable peti iun, ke li ien venu: ~/‘ | la helena arkitekturo, karakterizatan de volutojchiy:
iun al halo. al ia amtizo z, /concerto , fcstcno. ! llanke de la kapitelo. use dorika, kohntika.
ceremonio; al dance, ~/

' amikon. gaston en sian ! lova/o. Unu el la statoj de Usono (93°35’U,
domoiv, mi ~i.y vin al mi7: anstataü sur la tronon ! 4 l°30’N). M
min ~it vi eble min elpelus el la regno7-', gastoj eslis | ip/o U G. ( Ips ) de koleopteroj, borantaj galeriop:

~itaj z; li estas ~otaz. 2 Afable peti, instigi, ke iu I en la subselo de arboj por tie demeti siajn ovojn. 4
faru: iun fari paroladon: oni' ~is Iin rakonti siajn | ipek/o 1 Sp. (Psychotria ipecacuanhaJ
vojagojn; li ~is din mangi panon7-', ai mi li komisi- ! rubiacoj) de plurjara Brazila herbo kultivata pût:
is, ke mi ~u vin alesti ankaü al la prezentadoz; (f) | radiko (~o 2) medicine uzata. 2 Gj, Radiko de 4]
la beta vetero ~as (logas) al promenade, kvazaü ! / , vomiga k ekspektoriga pro enhavo de emetinfi
beta tapiso, kiu ~is sidi7. ~a 1 Rilata al ~o: ~a j — eiiforbio. Amerika Sp. (Gillenia stipulai
karto. 2 Esprimanta ^on: gesto, sofa, hejmo. j ta ei rozacoj) de NE-Amerika plurjara herbo,
~0, Ago. vortoj de tiu, kiu ~as: fari. akcepti ~on: ! radikoj estas same uzataj kiel ~o 2. blanka
mizero faras viziton, ne atendante ~on7\ ~o aI ! Sp. { Hybanthus calceolaria el vioJacoj) de trop8§
vaIso', «La ~o par vojago» (de Bodlero)K. ~ilo 1 j amerika plurjara herbo, kies radikoj estas same ôzj
Formale présita 2 S Signo aü mesago, rnontr-
ata surekrane por indiki, ke la programo atendas
enigajon de la uzanto. îto. Persono, kiun oni ~is:
afable , malafable akcepti la ~itojn. me gusto.
mal î. Nuligi antaüan ~on.

invok/i (tr) Citi cele al senkulpigo: ~/ ies

ataj kiel ~o 2. Hindia ~o Sp. (Cryptocorf ,l|
spiralis el arumacoj) de Hindia plurjara herbo, kfel
radikoj estas same uzataj kiel ~o 2. viola M) 4
Sp. ( Psychotria emetica, el rubiacoj) de tropik*

amerika plurjara herbo, kies radikoj, malricajjç]
emetine, estas uzataj kiel surogato de ~o 2 au pfit;
gin falsi , sajn^o Sp. (Richardia scabraM
rubiacoj) de tropikamcrika plurjara herbo, kiwi
radikoj, sen emetino, estas uzataj por falsi ~on 24f

ateston.
involuci/o A Bijekcio, kiu égalas al sia inverse,

involukr/o Braktearo sub floro (ekz. ce
anernono) au sub infloresko (ekz. ce asteracoj k
apiacoj). sap brakteo. ~eto. Duavica ~o, ekz. ce la
bazo de la umbeietoj de apiacoj.

Io O Amatino de Zeüso; tiu, por sirmi sin de la
jaiuzo de Hera, transformis sin en bovinon.

iom. Morfemo, montranta 1 nedifinitan, sed plej
ofte malgrandan kvanlon au nombron: domt al mi ~
da too, ~ da pane, preni ~ el la sango7; mi valus j
havi ~ de tiu kitko, ~ el via ricece, ~ da tempo', en i
ciit malbono estas ~ da bono7". — era, fIoko. grajno. |
guto. ombro. 2 nedifinitan, sed plej ofte malaltan, j
gradon au mezuron: post du horoj la forno estis nur j
~ varmeta7: ~ malfrue mi ankaü aüdis, k mi |

kredas7: per helpo de vortaro mi komprenis ~ vian j ipekakuan/o = ipeko.
leteroii7', ~ post ~z ( lau nepercepteblaj gradoj.; kun i iperit/o (K) m* Tre dangera, sufoka, larmiga|
la tempo la forma novo. ~ post ~ clpusos la j'ormon ' vezikiga batalgaso, nomata ankaü mustardgÉ$
ma!novan. kiu farigas arhaismo7 guto, paso). (ClCH?CH2)9S. ( tr) Ataki per~o.—a. Estanta en ia (malgranda) kvanto. ^O. Nedifin- j ipome/6 G. ( Ipomoea ei konvolvulacoj)j$
ita, generale malgranda. kvanto. ^ete. Nur mal- j arbustetoj k de plurjaraj herboj volvigantaj, rantf|
multe: mi parolas ~ete la anglan; restas nur ~ete da \ aü staraj: c. 650 sp-oj el la varmaj regionoj, pWjp
vino: atendit ankorait ~ete. ^eto. Tre malgranda j kullivataj por ornamo, kiel legomo («^ batato)i
kvanto: nur ~eton ni aüdis pri lix ; via ~eto da ! por medicino ( »ss' jalapo ).
kurago7. cSF atomo. grajno. guto , ombro. ^-post- j ipsilon/o. Nomo de la dudekdua grafemodel
~a. Okazanta ^ post ~: la ~-post-~a umtigo de la

' latina alfabeto ( Y, y), responda al la greka u/m
homaro7.&& grada, progresiva. j prononcata diverse lau la lingvoj ( i, j, aj...), k uztt

ion/o (evi ) = jono. \ i .a.: A ( min ) A 1 kiel simb. algebra por la (Mt
!on/o 1 Helena vira nomo, i .a. de la mita praavo ; konata kvanto: la akso de la ~oj: 2 kiel simte'l

de la ~ianoj. 2 ~iano. ( pp modalo ) Uzanta ia j jokto/; B (maj. ) 1 A kiel simb. de jota/; 2
naturajn tonojn C gis C’. «̂ io + Azia bordo de la : simb. de itrio.
Egea Maro, logata do unu el la helenaj triboj. îa 1
Rilata al ~io: ~ia Maro ( inter Kalabrio-Sicilio k

m
ipeko. 1) I
a) radikaro ;b)|
detalo de pecol
de radiko (ringa);?
c) tigo ; c) fofc^d) infloresko ; é):
flora. 2) viola wof
peco de radiko.';
3) blanka
peco de radiko;

mBa.

"X

%

ir/i ( principe ntr ) 1 (iu ) Movigi per la tiuçé^membroj, piedoj, flugiloj, nagiloj: ~i etpase, ga/oft
Grekio : I 8°E, 38°N ) ; la ~daj insu / oj ; la ~ia j la blindo ~is lamete : kiu ~as trankvile , 4j;
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rapide7-, ~i sur la strato, laü la rivero, kun amikoj:; ~ado. ~antaro. Tuto de tiuj, kiuj kune ~as. ES*

kilt ~as?7 (militgarda demando); ~as ciu kruro laü eskorto, dé filado, procesio. ~ebla. Tia, ke oni
sia plezuroz; nialbone vetur-i estas tamen pli bone. povas ~i sur gi: ~ebla vojo; sekurigi la ~eblecon
ol bone ~i7 ; fiso ne ~as, sed hoko gin tiras7; k la de la cirkaüurbaj vojoj. ~ejO.Cia loko au vojo, laü
cikonioj ~is sudenz; (tr) ~i longaii vojon7 ; multe kiu oni povas ~ i : sur iliaj ~ejoj ne trovigas
~ata strato. BS* pasi, kuri. 2 (iu) Movigi direkte ai justecox. B®5 koridoro, pado, komunikejo, pasejo,
iu au io: al bona casisto ~as mem la bestoz; mi promenejo, vojstreko. ~igi 1 Fari, ke iu au io mov-
venas de la avo k mi ~as al la onkloz; ~i al la | igu de unu loko al alia: por kio li ~igis min en tiun
kuracisto; en la gardenon7, al la fonto7, en la landon? x ; mi ~igos vin sur rekta vojstrekox; ~igi
liton7, en la pregejon7 ; ni ~is en diversajn flank- veturilon ; la motoro ~igas la aütomobilon. 2 Fari,
ojn7; estas tempo ~i domen7 ; mi ~is dekstren7; ke io funkciu : ~igi motoron ; la rivero ~igas la
tien k reen7 ; ~i supren k malsuprenz; (tr) kiwi vojon muelilon; mi ne povas ~igi tiun horlogon.3 Ebligi,
li ~is?7 ; plena konscio pri la ~ota vojo7. 3 (iu) ke iu au io ~u: tiu vojo ~igas al la urbo.
Movigi malproksimen de iu au io: nun, mi de.vas jam Longaj stangoj provizitaj per altefiksita piedapoga
MZ; sed ~u k inter amikoj elektu la piej sagajn7 ; k hoko, kiujn oni uzas por marsi k trapasi marcojn,
nun, sinjoroj, ni ~u!7 ; ~w en paco!7 ; lasi iun starante aite super la tero. SIN. stilzoj. /^pova.
libéré ~i7 ; ^u , ~u, vi ne estas plu Moor!7 ; ~u for Kapabla iri: ~povaj invalidoj.~o-re~0. Tuto de
kun via absurdajo!7. 4 (iu) Movigi helpe de besto, la du sinsekvaj movoj per kiuj iu au io revenas al la
de masino ktp: al la kongreso per auto, fervojo, deirpunkto: fervoja bileto por ~o-re~o ; ~o-re~o
aviadilo; sur la maro7. tarflugi, rajdi , veturi. 5 de pisto. al~i 1 Movigi, por atingi iun au ion: al tiu
(iu) (f) Direkti sin al ia celo: cerpi akvon7 ; tombo al~is unu virino7 ; si al^is pli proksime7 ; ili
dormi7, gliti7; ~ j. al vivox, al sia mortox ; ~i al la al~is, por elrompi la pordonx ; kiu kurage al~as,
venko; ~i laü la vojo de la prudenlox ; ciu ~as, kiel facile akiras7 ; vi a/~os matene laü viaj tribojx ; li
sag al li diras7; li ~is gis tio ke [...]; li finu la al~as al la ruina kastelo k frapas7 ; Hlestakov,
gimnazion k ~u el tie ciam pluen k pluen7. i®* allante al la fenestro7; (0 oni povas diversmaniere
konduti. 6 (io) Movigi de unu loko al alia: tra la j al~i al la problemo ; li al~igis la tribonx. er
fenestro la vaporo ~as sur la korton7 ; tiuletero ~os \ alpasi, alproksimigi, ataki , viziti. 2 (tr) S Depreni
al Ameriko7 ; de li ~as tia odoro!7 ; ne ~u fadeno j au almeti datenon ce memorilo ks: al~i diskon ,
antaü kudrilo7 ; dum tiuj pensoj ~is tra sia kapo7 ; j memorilon ; al~i datenbankon per komputila reto.
visekrete vorton diros, gi tra l' tuto mondo ~os7 ; el j SIN. atingi 5. al^O. Ago de iu , io aimanta: lasi
interne de la nubo ~is tre hela flamox ; pieco,
konscienco, ~u cio al la diabloj!7; (analoge k 0 de
tie ~as du soseoj al la haveno?' ; la muro ~as de la
domo gis la lago; la koridoro ~is al la kuirejo. nsr
etendigi, konduki. 7 (io) Funkcii per interna movo:
horlogo, kiu ~is bone laü la minuto7 ; la masino ~as
tro rapide. 8 ( io) Disvolvigi, evolui, progresi iel: la
afero ~as bone7, malbone7 ; tiel la aferoj ~is en la
daüro de tuta jam7 ; la afero ne volis ~i bone7 ; la
afero ne ~as glate7 ; ~i laü deziro7, en ordo7 ; mi
jam provos, kiel ajn gi ~os7; tio ne ~as tiel rapide7 ;
senmensoga rekomendo ne ~os la vendo7 ; kiel r̂ as j antaü». 2 Ekzisti, okazi antaü iu aü io: prépara/
via komercajo?7. ~o. Unu movo en ia direkto: la ! laboroj, kiuj antaü^is al la nuna sistemo de lingvo~o de la pisto; ~6> k reveno; rafinitaj ~oj sur la lulmonda7 ; venis la konata ekscito, kiu ordinare
Saka tabulo7; ni ne povas tie ci analizi tiun ^on de antaü~is la misteran murmureton B; tiu sendu la
la pensoj7 ; unua paso ~on direktasz; post pli ol dek koston de /’ venonta kajero tuj post la ricevo de /'
senrezultaj ~oj al la oficejo [... ]z; en lapregej- antaü~anta7 ; gi estis konstruita sur sablo, kiel la
pn havis la karakteron de festolaga vizito7. ^adî. sistemoj de ciuj anîaü^antoj7. es- anticipi .
Kutime aü konstante ~i: ~adi ofte en la teatron7; antaüen î (ntr) ~i, celante antaüen ; (f) progresi:
là fratoj ~adis en la lernejon7; sur via ventro vi ! ni devas ciam antaüen^i ne timante la malhelpojn;
f?adqs k teron vi mangadosx ; la tuta Jehuda amis j antuüen~a metodo, reformisto. cirkaü~i (tr) 1
Davidon pro tio, kiamaniere li ~adis k venadis j Movigi cirkaü iu aü io, farante rondan Union: la bel-
iantaü ilix; ni ~ados al nia celo7 ; lafratigado de la j an Satan li jam kclkfoje cirkaü~is7. rond~i. 2
komaro ~ados antaüen ciam pli k pli potence7. ; Fari kurban vojon cirkaü io, por gin eviti : Dio
jyado 1 La ago, per kiu iu, io ~adas: kiarn vi ~os, kondukis la popolon cirkaü^e, per la vojo tra la
ÿia ~ado ne estos malfaci/igatax; Nineve havis la dezerto al la Ruga Marox ; fari cirkaü~on cirkaü la
grahdecon de tri tagoj da ~adox ; estis la komenco domo7. 3 s* Pasi flanke de obstaklo, pozicio ks,
fie la ~ado el Babelx ; la ~ado al Budapesto per por povi poste gin ataki de malantaüe. de~i (ntr)
Ùanubo estas âarma k ripoziga ; certigi la bonan -̂ i, malproksimigante de loko: Sisera de~is de la
jyadon de la motoro; si kontrolas la ~adon de la cam k forkuris piedex ; de la lito, sur kiu vi kicsigis,
aferoj en sia domox; la ~ado de la mondo7. 2 La vi ne de~os, sed vi mortosx ; la trajno de~as de
thaniero, kiel iu, io ~adas: gracia, legera, flirtanta j Romo je la 8a ; (0 devante de tiu ci principo, ni

liberan al~on al la gardeno7 ; havi, bari al~on ; (f)
nova alr^o al edukado; S diskal^o; al^ îempo de
memorilo; ajnvica. laüvica al~o. al^ebla. Tia, ke
oni povas al~i al tiu: al~ebta regiono, monto; lia
oficejo estis ciam al^ebla por ciuj; ne facile al~-
ebla eminentulo; (0 via koro ciam estis neal^ebla
por amo7. al~ejo. Vojo por al~i. antaü^i (tr) 1
~i antaü iu aü io: la avangardo antaür̂ as la arme-
on ü ; jen la stelo, kiun ili vidis en la oriento, antaü-
~is ilin N ; la antaü^anloj admonis lin , ke li
silentux. RIM. En tiu loka senco, Z. ciam uzas «~i
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trovos [...]. c3r' derivi. de^punkto. Tiu punkto, de i la urban x, tra la pordojx ; en~o malpermesita!. 2 =
kiu oni de~as: la de^ punkto de la ekskurso, de en~ejo. erwejo. Loko, tra kiu oni en~as: la
cksperimento, de rezono. dis~i (ntr) ~i en divers- en~ejo estis obstrukcita de homamaso ; cela
ajn flankojn: ciuj infanoj jam longe disais el la pordegaj en~ejojx ; la en~ejo al la palaco. fOM
gimnazio hejmen7 ; disait . sinjoroj. car amase atari (ntr) 1 ~i for de iu loko: diris k forais7 ; forais kun
sur la strato estas malpermesitez: tie la vojo disons longa nazo7 ; for~i el la haveno; for~i cerpi akvon;
en kvar direktoj. ek~i. Komenci ~i: si ek^is en la | for~u de homo malsagax ; Kain forais de antaü la
direkto al la pregejoz; la motoro ek^as facile ; la \ Eternulo x ; U for~igis la homojrt , kiuj alportisla
afero bone ek~asz. ek~o 1 Komenco de ~ado: j donacojnx\ (f) forpelu blasfemulon k formas mal-
doni la signalon de la ek~o al la karavano. irg3 j pacox. 2 (f) Morti : generacio formas k generacio
starti. 2 O La procedo, laü kiu masino pasas de la I venasx : mi rapidis veni , por doni al la karafor~ùto
ripoza stato al la norma rapido rotacia. ek^igilo j mian lastan saluton1; la for~antoj al la tombox.
O = startigilo. eM (ntr) 1 ( iu) ~i eksteren el iu j for~oz. Ago de iu foriranta. Iaü~i (tr) ~i laülonge
loko, precipe el domo: «el~is. sed baldaü revenos» | de: lati^i la riveron, la spurojn. malsilpreriM (tr)
oni respondisz; niaj fratoj el~is kun la gastoj el sia j ~i en direkto al la malsupro de io: la Etenudo mal-
domoz; Jael el~is al ili renkontex ; el~is de apud li ! supren^is sur la mouton Sinajx ; Moseo malsupren-
ciujx ; kiu rabi el~as. ofte nuda revenusz; e/~/ el ~is de la monto al la popolo x ; ili malsupren~is
vêturiloz ; si vidis unit sinjorinon , kiu el~is el la j vivaj en Seolonx ; la knabo malsupren~U laü la
arbaro7 ; mtda mi el~is el laventro de mia patrinox. ! marmora stuparo ; si malsupren^ is la stuparon
2 (io) Movigi eksteren de io: el la kaldrono el~as . malrapide7 ; ni faros unu novan malsupren~on envaporoz; vi frapos la rokon k el~os el gi akvox ; j la groton; dum lia malsupren^ado de la montoK
mia glavo el^os el sia ingox ; voco el^anta el la j tè? mallevigi , descendi. —+ soh. ne^ebla. Tia, ke
aperturo de la tuboz; cl sia buso el~ js kelke da j oni nepovas ~i: la vojo estispreskau ne~eblakam
perloj7 ; el la bus multaj vortoj el^as. sed ne ciuj \ de la sabla7 , postai (tr) 1 ~i post iu, io. 2 Veni,
ion diras7 -, gi ne el~is ankoraü el malproksima i okazi post io: li postais la lastajn regojn delà
nebula7 (nur projekto ). 3 ( iu ) Pasi de malbona lando ; tiu gronda homo ne havis post~antojn,
situacio al pli bona: virtulo el~as el mizerox ; el~i prêterai (tr) ~i laülonge k flanke de io, k gin lasi
sen frakaso et gronda embarasoz; el~i el mal- j post si : kiatn mi prêterais antaü unu el tiuj barakoj,
espero, el malsano. el maltrankvilo. el sklaveco ; j mi ckaüdis f . . . ]z: sonoriloj, kiuj sencese sonoradis,
elr^ igi el la pereox. 4 Aperi publike: mi estis por ke oni ne povu prêterai , ne rimarkante laflor-
ankoraiï tro juna, por el~i publike kun mia laboro7 -, ojn7 ; rigardadi la prêter~antojn. preter^ejo V
la tara verko el^os en formo de apartaj kajeroj z; j Vojo. ebliganta preterveturi urbon, pasante ne tra,
la unua lernolihro el~is en lingvo rusa7 -, en tiuj j sed cirkaü gi. re^i 1 ~inte, veni returne al lade-vî
tagoj el~is dekreto de Cezaro Aügustox. ear elpasi. I loko: Emilio rc~is a! sia jus forlasita loko1; gi
5 Origini el, deveni de: el~os markoto el la trunko J volis re~i en la kagonz; pli bone estas re~i ol perdi
de Jisajx ; gardu vian koron , car el gi el~as la j la vojon7. 2 ~i denove, duafoje: mi re~os tien la
vivox ; el^inte el la tribo de Jehudax.6 (io) Esti en ; venontan semajnon; ~ j k re~i. reen~i. EnM de-
direkto al, doni vidon al : la fenestra el~is sur kart- i nove, duan fojon. ren^i (ark.) Prova formo ansl
on7 : la cambra el~is sur kampon7. el^o 1 Ago de • j re~i 1: leporaro devas arbaron ren~iG ; caspelantoj
iu, io e!~anta: la el~o de Hebreoj el Egiptujo; oni j haras la ren~on al la bestojG. retro^i (ntr) 4’

ne vidas cl~on el tiu mizeroB; nek en~o nek el~o7 ; j dorsdirekte, turnite plu al la mala direkto: la cevalo
unu cirkonslanco igis min prokrasti mian publikan j retro~is kelkajn pasojn ; retro^igi autan, lokomotiv-
el~on kun la lingvo7. 2 = eî ~ejo: husaroj gardas j on ; % retro~o de planedo ( movigo en direkto
ciujn e/ '̂Ojn7. El^o Ü1 La dua iibro de la Torao. j kontraüa al gia ordinara direkto). senel^a. Tia, ke|
el~ejo. Loko au rimedo, per kiu oni el~as: domo i ne ekzistas el~o: situacio, kiu devas farigi ciampli'
kun du el^ejo j : mapo de la el~ejoj el Parizo. j k pli senel~a! z.senel~ejo 1 Vojo fermita ce untn

ert~i ( tr) 1 ( iu en ion) ~i interne» de iu loko: | ekstremajo, sakstrato. 2 Situacio, el kiu ne estas
cn~i en cambron7: el flamo sin eltiris, en fajron j eble sin tiri. use dilemo , kaptilo, magia rondo.
en~isz ; li en~is la aüton . 2 ( iu al iu ) ~i internen | sub^i (ntr) sub la horizonto: kiam la suno estis
de ies domo: tiuj, kiuj en~is a! la rego ne vokitex ; ; tuj sub~ontaz ; la suno sub~is sub la akvon1; enlû
ciuj, kiuj en~as al si. ne rcvenasx ; Simson ~is en i momenta de la sunsub~oz; de la sun/evigo gisltf
Gazan k vidis tie malcastulinon k en~is al six.3 (iu ; sunsub~ox. supren~i ( tr) ~ i en direkto al f||
en ion, f ) Trovigi en novan situacion. medion, ; supro de io: la infano supren~is sur mallarfcàttj
funkeion: en^ i en la militait: en~i en societon7 ; , stuparon7 ; si komencis malrapide supren~i sur la
nova partio en~as {...] la par/amentonM ; en~i en \ largo stuparo7 ; la bêla Sara suprenais unu stnpar-
la regnon de la cieloN. 4 ( io en ion) Metigi internet! j on k venis [ Jz; vi ne supren~u sur la montoift?
de io: tra unu orelo en~as, tra la dua el^as7 ; kiel ; mi supren~os en la cielonx ; k Moseo suprenais ( f i
glate la vino en~as (en gorgon ) x; glavo pendis en j Diox ; vi malhonoris mian liton per la supren̂ o*
la glavingo ce lia lumbo k facile povis el~i k I (sur gin ) ; la supren^ado estis longa k peniga.Gj
en~ix ; (f) espero en~is en sian koron7 ; en~i facile ; ascendi. levigi. —* sor. sur~i. ~i alten sur iofl^en la memoron7 ; tiuj vortoj sukeesis en~i en la | surfit sur la montonx ; sur~i tegmentonB; surfit
lingvon. erwo 1 Ago de iu. kiu eiwas: la en~o en i sur ilin la spiritox ; post du tagoj da sur^adoII
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atingis tra^i ( tr) ~i trae de io, de unu
flanko ai la alia: oni devas tra^i la korton por en~i
en la domon; muso trahis sur la planko\ tra~i
riveron nagante\ tra~inta ian distancon pluenz\
tra~igante viajn infanojn trafajrox; posedanto de
kampo rajtas malpermesi la trayon; ( f ) la anuan
fojon trahis ombro la sunan rcgnon de siaj pensojz.
tra~ebla. Tia, ke oni povas gin tra~i: tra^ebla
torento, stepo; netra^ebla dezerto; ® ce osmozo
oni disdngas tra^eblajn (SIN. tralasajn), duontra-
~eblajn (SIN. duontralasajn) k netra~eblajn (SIN.

netralasajn) membranojn. tra~ejo. Loko, per kiu
oni povas tra~i. car pasejo. trans^i ( tr) 1 ( iu )
Movigi gis la alia flanko de io; kiam vi trans~os
ahon, Mi estos kun v/ x; transit dun monton oni ne
povis sen forta svitadoz\ si feds en la koton la panon,
por trans^i kun sekaj piedojz\ transit landlimon
sen pasporto; mi transmis la Rubikonon (f, rezignis
pri la eblo re~i); transputa en alian mondon7 (f,
mortinta); (f) lia senbrideco trans~as ciujn limojn7.
2 (iu) Pasi al alia partio, okupo ktp: multaj volapiik-
istoj, kiuj malkase transmis al E. z\ !a Eternulo
transmis al la konkurantox\ trans~u ni ai la afer-
ojz\ super duj faktoj ni povus silente transit al la
tagordo7”, trans^i de rido al larmoj. 3 (io) Pasi en
alian situacion, kategorion, metafore translokigi: la
tuta lando transmis en posedon de 1' venkinto7; sia
loko de naskigo transmis en la manojn de fremdaj
homojz; la postrestajo transmis al parencojz; vortoj,
kiuj trans~as el unu lingvo en alianz; la spirito de
Elija transmis sur Elisanx. 4 Veni en alian staton,
transformigi en: si rimarkis, ke gia tono iom. post
iom transmis en la malklaran murmuradon depregoz\ là gardisto plene transmis en la personon k
pensmanieron de ta leutenantoz. 5 = transiti.
trans~a 1 Nedaüra, pasa, provizora, transita. 2 A
Transitiva. netrans^a. Netransidva. trans^o.
Ago de iu, io trans^anta: trans^o de vadejo; la dioj
préparas skuantan transport de goj’ al doloroz\
transmetigo el naturo ordinara en naturon talentan
estas malfacila trans~oz. trans~ebla. Tia, ke oni
povas gin trans^i: trans^ebla barilo\ nek trans-
nageble , nek trans^eble7-. trans~ejo. Loko, ce
kiu oni povas trans^i ion: rivera, fervoja trans-~ejo\ la transiejoj de Jordanx. trans^îgi. Fari,
ke iu trans~u ion: kial vi transitgis dun popolon
transJordanon? x. anas~iz (ntr) ~i kiel la anasoj,
balançante la korpon alterne sur ciu piedo: grandaj,
anas~antaj araneojz. ciel/^O 0 Mirakla levigo
(te homo en la cielon: la ciel~o de Romulo, de Elija,
deJesuo, de Mahometo\ festo de la ciel~o de Maria.
êielerwo = ciel~o. faztrans^o ® Sangigo de
fazo pro sango de termodinamika parametro. es*

kondensi. flankeiwi (ntr) ~i flanken de io, iu: (a
angelo starigis sur malvasta loko, kie oni ne povas
flanken~i nek dekstren , nek maldekstrenx.
hejmen~0. La ~o al la hejmo. inversai.~i en la
inversa direkto: inversai laü rivero (t.e. al la fonto).
kontrol~oz. ~o de kontroiisto, vokto, noktogard-
isto ks, por certigi, ke cio estas en ordo k la ordonoj
estas observataj. — rundo. krucmilit~0I Milit~o
de kristanaj ekspedicioj, por rekonkeri la landon de

Jesuo eide la islamanoj: la granda persekutado de
la Hebreoj komencigis dum la krucmilit~ojz.
milit~0 Milita ekspedicio: la bardo partoprenis
en la milit~oz\ la vikingo entreprenis militron2.
pied~i. ~i piede: // pied~is la tutan vojon\ da
homoj piedr^antaj estis malpliz\ ne estas pied~anto
kolego al rajdantoz. —+ pied~a zono. rab~ado.
Ekspedicio por rabado: la nomadoj faris rab~adon
ira la valo. car razio. rad~î. Transportai per rada
aparato au veturilo, ekz. biciklo ks. car ruligi.
rand~i. ~i laü la rando de loko. rond~î. ~i laü
ronda linio, cirkle: mi vagadis sur la tero k rond-
r^adis sur gix\ ce la granda horlogo la montriloj
rond~adisz; la Rond~anto7 (gazeteto, kiu cirkulis
inter malmultaj legantoj); la historic rond~is de
kokinejo al kokinejo7\ la rond~o de la sunox.
rundo. savel^ejo. El~ejo rezervita en okazo de
dangero: save/^ejo en teatro, en aviadilo. SÎ p^iz.
Veturi per sipo: sip^ebla rivero. Stel^i. ~i sin
kasante, kvazaü stelisto: venenaj viperidoj, kiuj
stel^as en la mallumo k pikas en kasiteco! z.
vic~ado. Defilado, parado. voj'vi. laü vojo:

| kiam Moseo k la popolo Izrael voj~is al la promesita
lando7-. voj/N'O. ~ado laü vojo: eu ili povas fari dan
grandan voj~on? z; li certe gojos, kiam li aüdos,
kiel malproksiman voj~on si faris pro liz; se iu estos
en malproksima voj^o, tamen li faru Paskon al la
Eternulox. ekvoj~i. Komenci voj~on : ili ekvoĵ is
for de ta monto vojon de tri tagojx\ de de ili ekvoj-~is al Gudgodx.stilz~i.~i per stilzoj. zigzag~o.
~o laü zigzaga linio. ĉ sinuo, meandro.

lrak80. Azia regno, konsistanta precipe el la valoj
de Tigriso k Eüfrato (Bagdado). cæ Mezopotamio.

lran80. Azia regno, ce la Persa Golfo (Tehrano).
Rilata al ~o: la ~aj lingvoj (hindeüropaj lingv-

oj, parolataj nun aü pasintece en ~o k la cirkaüaj
regionoj). KT Persujo.

Iravad/o. Azia rivero, kiu tra Birmo enfluas per
vasta delto en la Hindan Oceanon (95013’E,
17°46’N).

iredent/a (pp teritorio) Troviganta sub fremda
regado k deziranta aligi al samnacia regno: ~aj
provincoj. ^ismo L Politika movado, kiu celas la
elliberigon de ~a provinco k aligo al la samnacia
regno, -̂isto. Ano de tia movado. iGr aütonomismo,
naciismo.

Iren/o. Virina nomo.
Irene/o. Vira nomo, i.a. de Patro de la katolika

Eklezio.
irian/o. Indonezia nomo de Nov-Gvineo.
irid20 G. ( f r i s el ~acoj) de plurjaraj herboj

kun rizomo, firma bulbo aü pli malofte tuberoj, kun
lini- aü glavo-formaj folioj k kun grandaj, tre okul-
frapaj, 3-nombraj, epiginaj floroj, kiujn karakterizas
okulfrape kolora perianto el tri petalecaj, retro-
fîeksaj sepaloj, tri staraj petaloj k petaleca, tribranca
stiluso; N-hemisfera g. de c. 210 sp-oj, multaj por-
orname kultivataj [ilustrajo sur la sekva p.].

iridi/o ® 1 Elemento, Ir, atommaso 192,22,
atomnumero 77: ~a klorido (lrCl2, IrCl ^ aü IrCl4);
r̂ aj kombinajoj. 2 Tre malmola, grize blanka
metalo, uzata i.a. por pinto de stalaj iloj.
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irigaci/o. Aikonduko de akvo per tuboj, kanaloj
ktp, sur la suprajon de tro seka grundo. ~i (tr) Akvo-
provizi per ^o: kamparon. ebenajon.os* dreni.

irigator/o = klisterilo. B3f bideo, dusilo.
iris10 ¥ ( Iris ) Ronda. kontrahebla, diverskolora

membrano en la okulglobo. kun centra truo, la
pupilo, por enlasi la lumradiojn. /vito f Intlamo de
la ^o. ~ektomio If Parta desekco de la~Otomio. Simpla entranco de ~o, por krei artan
pupilon.

Iris/oz 0 Kurierino de la dioj, kun cielarka
skarpo.

irit/iG (tr) 1 Forte eksciti, kolerigi: ambaü kverel-
is [...] Rejento ~ita estis plej tenue0. 2 If Kaüzi
doloron, inflamon au ekscilon en organo: tio ~as la
stomakon. ~0 f Nr* Reakcio de vivaj organoj,
precipe nervoj je eksciîo ekstera ; gi en la nervo-
centro transformigas en sensajon, k estas fiziologie
mezajo inter la fizika ekscito k la psikologia sensajo.

iriz/ i ( tr ) Nuanci per cielarkaj koloroj. ^a.
Prezentanta tiajn kolorojn, kiuj sangigas la ü la
pozicio de la observanto. ns? muari.

irk/o (fm) Internacia respondkupono.
lrland8o 1 * La pli U k malpli granda el la du

cefaj insuloj de la Britia insularo. 2 £ Regno, okup-
anta la pli grandan parton de ~o / (Dublino). ~a.
Rilata al ~o. ~ano. Loganto en ~o. Nord-^O.
NE parto de ^o / , apartenanta al la Unuiginfa
Regolando (Belfasto).

irokez/o. Ano de indiana gento (dividita en 5 au
6 triboj), kiu logis cirkau la grandaj lagoj de N-
Ameriko.

ironi10 1 Parolfiguro, konsistanta en la esprim-
ado de penso per vortoj malaj: «Kandido» estas
majstrafo de ~o. 2 Sajna alproprigo de la vid-
maniero de alia persono farita kun la intenco gin
ridindigi: si parolis kun plena seriozeco. sen ia ec
plej ma!granda serco ait ~r;z. 3 Okazajo, en si
mem favora, sed prezentiganta tute maloportune: ~o
de la sorto , de la cirkonstancoj. c3r moko. Sokrata
^O. Sajnigata nescio. esprimata per naivaj demand-
oj, k celanta malkovri la efektivan nescion de la
kundiskutanto. tragika ~o. En tragedio, dramo ks, j (Rejkjaviko). ^ano. Loganto de ^o.
efekto, konsistanta en tio, ke la paroloj de iu : -ism/ 2. I - Suf. montranta: A) Sistemon, kifl ;
persono havas ian kasitan, ofte profetan signifon, ne trudas ( pf ) al personoj sub gia influo difinitan :
konsciatan de tiu persono, sed evidentan por la konduton; gi sekve aplikigas al 1 doktrino, movado
spektanto. Plena de ~o: kun k malestima au sistemo de iu persono k de ties sekvantoj: p/fl/£W-;;
rideto7: se nesagaj homoj ~e rimarkas al vi , ke vi i ~o, kristan~o, hudh~o, kartezian^o, marksdo,

j stalin~o ktp. 2 doktrino au sistemo rilata al nà -

j temo: spirit^o, util~oz, vegetar~o, imperil,-
| car~o, respublik~o, esperant^o, hclen~o ktp, 3

I kutima maniera, en kiu oni parolas, agadas, artofaiif
! ktp: angl~o, german~o, franc~o ktp; diletant'dfc
I prozelit~o , kanihal~o , furnal~o, vandal~o,,
I oportun~o ktp ; punkt~o, kub~o, plenaemo,,
| adas~o ktp. 4 "f toksigo: alkohol~o, botul^o,

j piumb^o, jod~o, morfin~o ktp; B) jg Fenomefc?

a j aron : magnetr^o, parazit~o, psik~o, tekton*o.l
i RIM. La vortfino isnio trovigas en iuj neanalizdfj^[|

irido ( Iris germanica « florentina ») : a) rizomo kun j vortoj: turismo, grafismo, katehismo, solecism, jj
adventivaj radikoj; b) juna folio: c) folio; c) floro. C ; II - Samsignifa memstarc uzata morfemo: <yi|
(dekstre) k LMD. j Doktrino, sistemo (ofte kun ironia nuanco).

-ism/490

estas ankorau tre malmultaj [... ] z. (ntr) Uzi
~on. ~ajO. Vortoj prezentantaj ^on.-is 1 Finajo de la preterito, uzata kiam oni

I esprimigas post la aludata procezo: je la komenco
Dio krer-j la teron k la cielonz; mono pck~, dorso
pagas7: de samgentanoj li nomat~ Pruso. 2 Mem-
stara morfemo, uzata iufoje en poezio (laü instigo
de Z.) kiel kopulo anst. estis: Macjek , simplui mal-
rica, rsj plej estimata0. — tempo.

Isaak/o 3Patriarko, filo de Abrahamo.
Isahar/oÜ La naüa filo de Jakobo, praavo de

unu el la dek du Izraelaj triboj.
isat/o = izatido.
Iskariot/o. Kromnomo de la apostolo Judaso:

(0 Hi rompas al si la kapon. kiamaniere la naturo
povis krei ~onz. RIM. En L.B. la kromnomo de
Judaso estas Iskariota.

iskemi/o Y Loka sangomanko. us* infarkto.
iski/o y ( os ischii) Unu el la tri ait kvar ostoj

formanta la pelvon de la vertebruloj; ce la mamuloj
~o formas parton de la koksosto k situas malaxitaue
k malsupre. csr ilio, pitbio, pelvo. ^a. Rilata al MK

~a tubero; nervo (N. ischiadicus, sciaticus; SIN.
iskiato).

iskiat/o ¥ Grava miksa nervo, sendanta motorajn
fibrojn al muskoloj de femuro, kruro k piedo, k
ricevanta sensorajn fibrojn de la krura haüto. SlN.
iskia nervo. ^algio If Sindromo, karakterizati;
precipe de tre vigla doloro laülonge de la ~o kgiaj
brancqj: ~algio povas rezulti de ire diversaj kaüzojl
kiel ekz . reumato, hernia de intervertebra disko,

! tuberkulozo, sifiliso k .a.. .%
lslam/oz 1 Universala religio («submetigo al la

Dia volo»), fondita de Mahometo k bazita sur la ;
Korano. 2 (evi) Tuto de la ~anoj. ~a. Rilata al
la ^a civilizacio.

~o.

(i)^ano. Kredanto de ~o. /^(an)igi. Konvertial
o, submeti al la ~aj moroj. îsmo 1 (evi) =

2 Politika misuzado de ~o.
Islamabad/o, Cefurbo de Pakistano (73°I0’E,

33°42rN).
lsland8o, Insulo k regno en N Atlantiko

a
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lsmail/o. Araba vira nomo, i.a. de sahoj, imamoj
k.a.. (i)<vano C Ano de ekstrema sijaismo.

isolep/o = izolepido.
Israel/o. Regno en U Azio, ce Mediteraneo

(Jerusalemo, sen internacia agnosko). ~ano. parolos en la premieco de mia spinto1.
Civitano de tiu regno.

Israfil/o C Cefangelo, komisiita pri la resurekto.
ls(s)/o ï Antikva urbo en Cilicio, ce kiu apendic~o, laring~o, pleur~o\ nefr~o, oftalm^o,

Aleksandro venkobatis Darion III-an (36°09’E. encefal~o, derm~o. v& -oz/ , patio.
36°53’N).-ist/. Suf. signifanta:1 Personon, kiu profesie,
daüre, préféré au ofte sin okupas pri la afero difinita
de la rad.: dent^o (kuracisto pri dentoj) ; art~o
(homo okupiganta pri arto); garden~o, leter~o,
post~o, trancil~o, fals~oz, kudr~ino, hejt^o,
serv~o, makler~o, mar~o, stel~o; komerc~aro ;

kaptis) ; la soldatoj kondukis la arest~ojn tra la
strafo.-~ajO. Io konkreta, kiun oni gisrezulte -is:
la labor~ajo de viaj manoj x ; konsekr~ajojz.—~eco. Stato aü kvalito de io -~a: kapt~eco; mi

(D -it/ H Suf ., uzata por formi la nomon de
inflama malsano el la nomo de organo: bronk^o,

©-it/ (k) Suf., uzata por formi la nomojn de la
neorganikaj oksigenhavaj acidoj k de iliaj saloj, kiuj
entenas malpli da oksigeno ol la respondaj at-acidoj
au at-saloj: klor~o (Cl02 ), hipoklor^o (CIO').

ltak/o. Unu el la loniaj insuloj, regolando de
Uliso (20°40’E, 38°24’N).

ital80. Civitano de (l)~io 2. ~a. Rilata al ~oj au
paf^a societo; verk~o verkas librojn k skrib^o al (I)~io: la ~a Renesanco: la ~a muziko ; la ~a
simple transskribas paperojnz: li estas mensog~o k lingvo. ( I )^io, ~ujo 1 m. Longa duoninsulo
malnoblulo7: granda parol~o estas duba far~oz. 2 etendiganta sude de Alpoj, inter Adriatiko k la
Adepton au subtenanton de iu teorio, skolo, Tirena maro. 2 L Regno, konsistanta el tiu
doktrino; ismano: buclh^o, marks^o, esperant~o, ; duoninsulo, Sardio k Sicilio (Romo), ^igi 1 Doni
fundament^o, oportun~o, utopi~o. — -an/ . RIM. 1
En la senco 2, al ciu isni-vorto respondas ist-vorto,
ec kiam ism estas finajo k ne suf.: turismo, turisto;
monoteismo, monoteisto ; sovinismo, sovinisto.
RIM. 2 La suf. ist montras precize la profesiecon
kontraste al ant, kiu signifas fojan, okazan faranton,
k al ul, kiu montras iel personigon de la agado:
«trompanto» fojfoje trompas, «tromp^o» vivas el
trompoj, «trompulo» estas homo esence karakteriz-
ebla per trompemo.

Istanbui/o. Havenurbo ce Bosporo, en la Eüropa
parto de Turkio (28°57’E, 41°N). c®3 Bizanco, atommaso 173,04, lantanido: ~a diklorido, YbCl2;
Konstantinopolo. ~aj kombinafoj. 2 Malofta metalo.

istm10 1 Mallarga terkolo inter du maroj, itiner/o 1 Tutajo de la irotaj vojoj inter la deir-
kuniganta du terpartojn: ~o de Panamo, de Suezo: punkto k la celo de vojago, veturo ktp: Scott k
preskaü ciuj ~oj estas nun tralrancitaj per kanalo; Amundsen atingis la sudan poluson per malsamaj
la (lhaj odoj de Pindaro ( por la Korint^aj ludoj). ~6>/'; la flug^oj tra la norda Atlantiko; starigi la ~on
2 V Pli mallarga kolo inter du partoj de organo: de turismo rondveturado. 2 ik Prezento grafika de la
tiroida ^o. \ distancoj k direktoj, trairitaj de esploristo au

lstri/o. Duoninsulo ce Adriatiko, dividita inter \ tennezuristo. 3 Afe Sinsekvo de trakoj k trakforkoj en
Kroatio, kiu posedas la plej grandan parton, Slovenio stacio au disforkejo, por regulaj trajnaj au manovraj
k Italio (kiu posedas Trieston) (14°E, 45°N).

Ismaei/o 21 Filo de Abrahamo k Hagaro, simbolo
de homo batalanta kontraü la socio.

la ~an karakteron al io: mal^igi nian lingvonz. 2
Trudi la ~an lingvon al regiono. ~ismo. Apartajo
de la ~a lingvo.

iteraci/o 1 ÀË (pp komputa procedo) Ripeto de
la sama procedo en komputado: solvi ekvacion per
~o\ senfina ~o: komenckondica, finkondica ~o. cr
rikitri, programciklo. 2 A Kunligajo de bildigo kun
gi mem, do /, / o f . f o / o /,.... ( tr) Ripeti
(komputan proceduron). 3 c$b Retorika ripeto de la
sama vorto aü esprimo. B®3 epiforo.

iterbi/o ® 1 Elemento, Yb, atomnumero 70,

veturoj: prioritata ~o, permanenta ~o, manovra ~o.
itol/ ® Suf., montranta polialkoholon (CnH2nOn),

deriveblan el monosakarido : pent~o, heks~o ;
rib~o, galakt~o, gluk~o.

itri/o (K) 1 Elemento, Y, atomnumero 39, atom-
5. /starO Akada nomo de Sumera diino (Innina, la
Cieldamo), unue diino de la planedo Venuso, poste
de la milito k de la fekundeco: la tempioj de ~ estis maso 88,91: ( tri )klorido, FC/3; ~aj kombinafoj.
dedicitaj al la hieroduleco. ns* Astarto , Astar, 2 Malofta metalo.
Afrodito.

>;i; © -it/ 1 Suf., esprimanta pasivon k gisfinan j subst. kun signifo de nedifiniteco: ~/ homoj bavas
plenumon de la procezo (t.n. «de pasiva preterita ! apartan kapablon por la matematiko. RIM. I En tiu
participo»): mono havata estas pli grava ol hav~az; j rizo, Z. ofte uzis «unu», «kelkaj» aü «certaj». m- ia.
fasero kapt~a estas pli bona, ol agio kaptotaz; j RIM. 2 lu aludas la individuecon de homo a ü
venu,ben~a de la F,ternulo!x; la unua trov~az\ kio j objekto kontraste kun la tuto de samaj aliaj; ia alud-
éstaslern~a, ne estas perdra7 ; G. Vasington estis j as la specialan kvaiiton de homo a ü objekto
jiask~a la 22an de Februaro7-’, eu la kandelo estis j kontraste kun la malsamaj kvalitoj de la aliaj. 2
estingrsjaaü gi estingigis mem?z. perfekto.-~e. samsence kun elipso de la subst.: mi restigos ce vi
Responda adv., kiam la suferanto de la procezo estas ~/

'
/7 el la homoj*: el la libroj estas siritaj; la

esprimata per la subjekto de la prop.: li venis al mi elipso estas sistemece konvencia, kiam la subst.
tule ne atend~ez.-^O. Persono aü objekto, kiun estas «homo»: ~ venis7 ; karesi al ~ la barbonz;
oni submetis al iu procezo: leapt^o (homo, kiun oni tion diris al mi kiu bone lion scias! y.

ill. Morfemo, uzala 1 kiel determinanto de
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-iv/. Sut'., montranta, ke iu aü io povas, kapablas
fari ion (aktiva ideo responda ai la pasiva ebi) :
produkt^a grander, pag~a kliento; elvok^a vorto.
-~(ec)0 . Kapablo fari ion : kre~( ec )o ; lia
lern~eco sajnas sendma.

Iv/o. Vira nomo.
Ivan/o. Orientslava formo de Johano.

izobaf/o A Linio el punktoj de sama profundi!
subtera aü subakva.

izocel/a A (pp triangulo) Havanta du egalap
laterojn. SIN. simetria (pp triangulo). B33 skalena.

izodinam/o Linio de egalaj kampintensoj.
izoeiektr/a 0 (pp moiekulo) Tia, ke giaj pozitivq

k negativaj sargoj estas egalaj: punkto (la pH, ce
-iz/ O Suf., uzata kun la signifoj: 1 apliki al io j kiu molekulo estas ~a ) de aminacido, de proteino. '

substancon, fizikan aü kemian aganton aü ec fabrik- I izogios/o A En la teritorio de lingvo aü dialekto,:
itan objekton, la ü teknika aü industria procedo: | linio dividanta la lokojn, kiuj diferencas inter si pef
najlr^i plandojn de suo ; stal~i (SIN. stab). kupr~i iu lingva trajto.
(SIN. kupri) platojn; glu~i etikedojn ktp; 2 provizi
per : elektr~i , nerv~ j , vaskul( ar )~i. 3 apliki deklinacio.
metodon elpensitan de iu : pasteur~i , galvan^i ,
makadam^i, farad^i. rentgen~i ktp; d’ Arsonval-
r^adon (arsonval~adon) mi jam komencisz.

Izabela.Virina nomo. SIN. Elizabeto.

izogon/o A. Linio el punktoj de sama magneto

izohips/o A Linio el punktoj de sama altitudo.
izoklin/o A Linio el punktoj de sama magneto

inklinacio. ÿ
Izokrat/o. Vira nomo, i.a. de fama heiena oratoro.
izokron/a. Okazanta en ternp-intervaloj egalaj:

la r̂ aj osciloj de pendolo ^eco. Eco de io ~a: ls
~eco estas nepre necesa inter la movoj de mal-
komponigo de hiIdo k tiuj de rekomponigo de kj
sama bildo, en televida transsendo. 4

izatid/o ^ G - ( Isatis el brasikacoj) de du - k
plur-jaraj herboj kun stara tigo, kun malgrandaj,
tlavaj floroj en kunmetaj cumoj k kun pendaj silikvoj
elipsaj aü oblongaj, plataj, alaj, unusemaj; c. 30 sp-
oj, el Eüropo, N Afriko, SU k C Azio. tinktura ~o.
Sp. de ~o (/. tinctoria ) pasintece kultivala por
fabrikado de blua kolorsubstanco. SIN. vajdo / .

izoi/i (tr) 1 Apartigi de la aliaj, malhelpante ci-
ajn komunikojn aü rilatojn: ~i leprulonB, tuberkd-
ozulon, frenezulon\ ÿ mikrobon (apartigi mikrofc-
an klonon ); ~ita domo en kamparo; sin ~i en sia ]
funebro, labow, !a kalumnio ~is lin for de liaj
amikoj; ~i frazon de la kunteksto; al vi, la longa-
tempe ~ita! z\ suferoj ne venas ~itajz. —+ muroj
baro. 2 4=- Sinni kontraü ciu kontakto kun korpqj,f
konduktantaj elektron: oui devas zorge ~ik
konduktilojn. 3 0 Apartigi : a) korpon for de la
kemiaj substancoj, kun kiuj gi estas kombinita; b)

sekcajo de frukto ; h ) | substancon el miksajo. 4 O Sirmi kontraü perdode)
varmo, aü kontraü enlaso de varmo, malvarmo.J
akvo, bruo ktp: la murojn de domo kontraü bruojf~a. Rilata al ~ado: bendo, materialo; viviU
de la homoj. eltena, imuna. ~ado. Ago de iu
kiu ~as: ~ado de elektra draw , de lepruloj', la ;
r̂ ado de la malsanu/o devos daüri tri semajnojn.~ajO. Materialo, uzata por ~ i : elektra , kontraü-
varma, kontraufrida ~ajo. ~(it)eco. Stato de iu, io
~ita: la profunda arbora ~itecoz. ~ejo. Loko, en
kiu oni estas ~ita: mi kusus kune kun la regoj, kiuj

izentrop/a 1 Inversigebla k adiabata : j konstruas al si ~ejojnx (fombojn). ~i§0. Stato de )
proceso. 2 Atingebla per proceso, havanta saman j iu , kiu ~as sin : tie lb logis en silenta ~/$oz;f
entropion : stato. ~0. Kolekto de la statoj ~aj. j interspecia ~igo (gena ~igo inter specioj prokiaioj

lzer/o 1 Belgia rivero, loko de granda batalo en j i.a. geografiaj, ekologiaj, etologiaj, seksaj ktp); ÿ
seksa ~igo ( pro baro al la seksa kunigo, pro
produktado de nur sterilaj hibridoj ktp). ~iloO
Subportilo el ~anta substanco por ^i elektran ;
konduktilon. csr dielektriko. ~ismo. Doktrinol

izatido. tinktura ~o: a)
radiko; b) tigo; c) folio ; c)
infloresko ; d) floro ; e)
potato; f) du stamenoj; g)
pistilo; Ô) soso kun fruktoj
(alaj silikvoj) ; h) laülarga

semo. EP.

izatis/o d Arkta vulpo.
Izebel Ü3 Edzino de Ahabo; si persekutis

profetojn k estis dissirita de hundoj.
Izengrin/o. Nomo de la lupo, en la «Romano de

Renardo».

!914 (2°43’E, 5 l °6’N ). 2 Rivero en Franciaj Alpoj
(4°51’E, 44°58’N).

Izidor/o. Vira nomo.
izis/o 0 Plej granda diino de Egiptio, edzino de

Oziriso k patrino de Horuso.
izmir/o. Turka nomo de Smimo.
izo/ 0 Pref., montranta izomeran formon:

rebutano estas izomero de normala butano. RIM. La

politika de regno, kiu celas ~i sin kontraü la najbar-
aj regnoj: la iama usona ~ismo. ~isto. Partianode
~ismo. ~metro 4- Aparato por mezuri la ~itecon4
de konduktilo. fâ3 ommetro. aer^ita. Tia, ke la

vortkomenco izo trovigas en iuj neanalizeblaj scienc- j ~ajon liveras la aero. SOn~i. Izoli kameron,):
aj nomoj: izobaro, izobato, izocelo. izoelcktra k.a.. ! cambron ktp tiamaniere, ke la eksteraj sonoj ne

izobar/o 1 $î Linio kuniganta la punktojn sur la j povas tien penetri. csr eho. varm^l. Provizi (ujori,
tero, kie la atmosfera premo estas la sama en donita j konduktilon ktp) per v a r m~a j envolvajoj.
momento. 2 0 Elemento de sama atommaso, sed | varm^a. Malebliganta la elperdigon de varmo:
de diferencaj kemiaj ecoj. I asbesto estas varm~a materialo.
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izopter/oj b Ordo ( Isoptera ) de insektoj sen
pupa stadio, ampleksanta la termitojn.

izoterm/o Linio kuniganta la terlokojn, kiuj
havas unu saman meznombran temperaturon.

izospin/o Kvantuma nombro de nukleaj
partikloj k distingiga inter protono k neütrono.

izoton/a ® Havanta la saman osmozan prem-
on: ~aj solvajoj. ~eco ® Stato de ~aj likvoj.

izotop/o ® Kn de la formoj de iu elemento, kiuj
havas la saman nombron de protonoj sed malsamajn
nombrojn de neütronoj en siaj nukleoj: ciuj ~oj de
elemento havas !a samajn kemiajn ecojn, sed mal-
samajn atommasojn k fizikajn ecojn; oni indikas
r^ojn en kemia formula per malgranda supreskribita
nombro, montranta la atommason maldekstre de la
simbolo de la elemento: 4 ' AT estas abunda nature
radioaktiva ~o de kalio.

izostaz/o © Stato de hidrostatika ekvilibro de la
terkrusto je ia profundo, laü la principo de flosado
de malpli pezaj (kontinentaj, sialaj) partoj sur pli
pezaj (simaaj).

izotrop/a (pp korpo) Havanta la samajn fizik-
ajn proprecojn en ciuj direktoj. ^eco. Eco de ~a
korpo. ne/va (pp korpo) Havanta'malsamajn fizik-
ajn proprecojn laü la direktoj.

Izrael/o 1 D Alnomo donita al Jakobo post lia
lukto kontraü angelo. 2 H La tuto de la ~idoj: eksciu
la tuta tero, ke ~o havas Diotiz\ la Filistoj batalis
kontraü ^o\ Salomono prenis imposton de la tuta
~ox. 3 I (ekde 931 a.K.) Regno, konsistanta el la
dek nordaj hebreaj triboj, kun Tirca, poste Samario
kiel cefurbo: Nadabfarigis rego super en la dim
jaro de Asa, rego de Judujox. ~a. Rilata al ~o.

~io = Israelo. ~ido 1 Deveninto de ^o / : =
hebreo. nsr Semido. 2 Ano de la antikva regno ~o: k
Dio frapis Jerobeamon k ciujn ^idojr antaii Abija k
ia Judojx.

Izoid/o. Virina nomo, i .a . de la amatino de
Tristano.

izoiepid/o ^ ( Isolepis el ciperacoj), tre
parenca al scirpo, de c. 70 sp-oj de herboj el la mez-
varmaj regionoj.

izomer/o ® Ciu el du aü pluraj molekuloj identaj
laü naturo k kvanto de atomoj (do kun sama résuma
formulo), sed inter si diferencaj pro strukturo k
proprecoj: glukozo k galaktozo estas ~oj. ~a.
Estanta ~o. ^eco. Eco de ~a molekulo: spaca
~eco (~eco pro diferenco en la spaca arango de la
atomoj); optika ~eco (~eco pro diferenco en nur la
orientigo de la atomoj). ~ismo. Fenomeno, rezult-
anta el ~eco.

izometr/a À (pp metrika spaco) Tia, ke ciuj giaj
distancoj estas egalaj al la respondaj distancoj en
alia spaco. 'vO. La eco esti ^a. ~io. Bijekcio, kiu
konservas Ciujn distancojn. ~ia. Rilata al ^io;
estanta ~io.

izomorf /a 1 A (pp strukturo) Posedanta ciujn
studatajn ecojn de alia strukturo. 2 0 ® ( pp
substanco) Havanta saman kristalan strukturon, sed
diferencan, kvankam parencan, kemian konsiston,
kompare kun alia substanco: la plagioklazoj konsist-
igas serion de ~aj mineraloj. ~(ec)o A 0 ® La
eco esti ~a: pruvi la ~on de dit grupoj. ~io A
Bijekcio, kiu kune kun sia inverso konservas ciujn
studatajn ecojn de strukturo. ~a. Rilata al ~io;
estanta ~io.

izopod/oj b Ordo (Isopoda ) de krustacoj, el la
subklaso de malakostrakoj, dorsoventre plataj.
amfipodoj.

izopren/o ® Nesaturita hidrokarbono, 2-
metilbut- l ,3-adieno CH2=C(CH})-CH=CH2, bazo
de arta kaücuko k de la ~oidoj, alinomataj terpenoj.
M)ido.Terpeno.
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jaguar1 o b Sp. { Panthera onca) de Amerikaj. I - Konsonanto, voca palatala glitanto. Il - La

dektria grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.: A. mamulo el la subordo de rabobestoj, flava kunnigr-
(maj.) kiei simb. de (g) jodo, julo; B. (min.) kiel aj makuloj au ringoj, misnomata «Amerika tigro».

$* leopardo.
jahurt/o = jogurto.
jaht/oz = jakto.

jak/o. Vira vesto, malfermebla ce la antaüa

mil de jaro.
O. Nomo de tiuj fonemo k grafemo. vsrjoto.
j. Postfina morfemo, markanta la pluralon ce o-

vortoj, a-voitoj k morfemoj de la serio -iu: tiu~ ge-
patro~ estas amala~ de sia~ juna~ gia~n j parto, manikhava, kovranta la korpon de la sultroj
kapon k voston li all igisz; oficisto~ de la imua gis ! gis proks. la koksoj: la estas la ordinara sen-
la naüa grado7. RIM. Estas esceptokaze uzataj kun j ] ceremonia vesto de la okcidentaj eüropanoj; maristû
propraj nonioj geografiaj, au car ili prezentas
efektivan kolektivon ( A b r u z o A p e n i n o~ z,
AIpo~ zt Kanario~ ktp), au pro influo de la naci-
lingva fonno (Delfo~ z, Kanno^7,Tebo~ z ktp): en
tiu ci lasta okazo, preferinda estas la formo sen j.

ja. Partikulo, uzata por akcenti, emfazi la real-
econ de ideo entenata en frazo au en vorto: tio ne

%

~o de pifamo; lanaj noktaj ~oj; kun baskï
oj°. livrée, hluzo, kitelo. kamizolo. frako.'*etO
1 Mallonga ~o: ~eto de kelnero.2 Ne surgluita, dfc
prenebla sirmokovrilo de bindita au brosurita libro
ordinare montranta koloran ilustrajon. flOSM)|
sav~o. frenez~o = trudkitelo. pelt~o. ~o <f
pelto, portata precipe de virinoj. sav~0. Flosigr

estas /N/ peko, ne pavas esti peko!7; nu, vi ~ estas ~o, kies interno estas plenigita de aero, de korkoafi
virinoj!7-; sed ni ~ scias, ke da lingvoj ekzistas tre de kapoko. is
multe7- ; sed tie la vivo estos ~ tute alia7 ; sed mi ~ jakarand/o G. (Jacaranda el bignoniacoj) de
mem venis al tiuj ideoj7 ; de la tago restas ~ arboj k trunkarbustoj kun kontraue duopaj, plume
ankoraü multex ; mi k Marta ni konas ~ nin de la kunmetaj folioj k kun akselaj au apeksaj tirsojil
infanecoz; se vi ne havos per kio pagi , oni ~ prenos funelforma j floroj generale okulfrape koloraj; c. 35
vian litajon de suh v i x . RIM. Nur por aparta forta sp-oj el tropika Ameriko, i.a. la mîmozfolia M) (/.
efekto Z. metis ja en la komenco de frazo: ~ se vi
agos hone vi estas forta!x, ~ la cielo ne pavas vin
ampleksi! x. KT sendube , efektive. —* jes.

jabiru/o b Tropika birdo ( Jabint k parencaj g-oj)
el la ordo de cikoniformaj, kun granda kolora beko,
vivanta en S Ameriko, tropika Afriko k SE Azio. Isaako. ^ano jj1 Ano de Siria sekto. ~ino. ViriM;

jaborand/o 1 Sp. de pilokarpo (Pilocarpus nomo. ~isto A Ano de la angla partio, kiu apogê^jaborandi ). 2 ^ Pilokarpo. 3 Farmaciajo la Stuartojn. ~ulo (ark.) = dominikano.
ekstraktata el pilokarpinohavaj sp-oj de ~o / k 2. jakoben/o 1 A Membro de la «Klubo de la

jacint/o ® Mineralo, var. de zirkono, orange ruga maldekstra agadgrupo dum la franca Revoluciôï
gemo: la unua fundamento estis jaspiso ; la dek - j Partiano de radikala demokratio: li estas pli malboë

ol ~o7. ~ismo. Opinio, doktrino de ~oj. :-i
jakt/o © 1 Malpeza velsipo au velboato, tenatak

konstruita por konkursoj. 2 Sipo au barko, mova|
ege kohera, densa, polurebla, uzata por etaj art- j per cia movforto alia ol remiloj, k uzata por privataj:
objektoj k en la neolitikaj tempoj por iloj ; gi | plezurvojagoj, krozoj ktp. ~adO. Veturado perML

| jakut/o. Ano de gento, loganta en Siberia
| (J)~io. Respubliko ene de la Rusia Federacio. >|
| jakv/o 4? Frukto (sajnfrukto) de ~arbo. Mljo,

pirokseno, NaAi(Si206), cefa konsistajo de jadeitito. | ~arbo. Arbo (diversfolia artokarpo) el SE tropÉî'

jadeitit/o ® Metamorfa petro, cefe konsistanta | Azio, diferenca de panarbo pro malmulte lobaj folioj
k pli grandaj sajnfruktoj (gis 90 x 20cm); kultivat;

mimosifolia ) origina el NU Argentine), kultivata en
la varmaj regionoj por ornamo k ligno uzata en
carpentado k mebiofarado. palisandro.

Jakelin/oz. Virina nomo. BW . fakobino.
Jakob/o Vira nomo, i.a. 1 de patriarko, filo d§

'%
4

unua ~oN .
Jacj/oz . Karesformo de Jakobo.
jad/o. Tre malmola gemo de blanka gis verda,

konsistas /el pirokseno ( jadeito) au el amfibolo
(nefrito): koliero et ~o ; >^a statiieto.

jadeit/o © Mineralo el monokJina alkaia

el jadeito.
Jadvig/o = Hedvigo.
Jadvinj/oz. Karesa formo de Jadvigo. tsrJanjo. , ->\\- Q
Jaf /O. fsraela havenurbo najbara al Tel-Avivo j b

(34°45’E, 32°03’N). j 4
Jafet/o 21 Unu el la filoj de Noa, mita prapatro de

la blankhaütaj ne-semidaj gentoj. /^ida (pp lingvo)
Apartenanta al la grupo de tre diversaj lingvoj,
parolataj en la Kaükaza regiono.

Jagelon/oj. Dinastio de polaj regoj ( 14a-16a

c

1 ) jakvo. /varbo: $
branco; b) folio; c) Sajotl
frukto (~o). B.
2) jamboso: a) folio;|
floro; c) frukto (bero).B. -

ic)-
Jagi/o. Japana elektroingeniero ( H . Yagi, 1886 —

1976): ( j )~a anteno ait ( j )~anteno. 1



jalapo 495 Januaro
ekzamenigi, mi dezirus almenaü, ke li sukcesuf 7 ; ~
se estas soleno, gi estu soleno!7 (proks. «sole per si
mem», «do»); 2 de optimismo, de matura preteco:
liaj filoj estas iom malbonkondutaj [...], sed kun la
tempo Hi ~ solidigos7 ; Hi tion ankoraü ne povas
fari bone, sed la afero ~ iras7: ~ venos al mi en la
kapo io7 ; venu al mi, mi ~ varmigos vin!7 ; ne
ploru, vi iel ~ venos tien!1 (finfine, pli-malpli
baldaü). ~ ne.Tiu esprimo havas la sencon de jam
l k 2 sekvata de ne: ve, multaj el niajpioniroj ~ ne
vivas7 ; cento'

} da miloj da radiketoj subtenas man
arbon, kiu ~ (de nun) ne timas la ventonz; la naciaj
lingvoj havas akcenton malregulan k malfacilan,
kiun ili ~ (de nun) sangi ne povas; li ne estas sufice
klera, sed lend nun li ~ (de tiu momento) ne havas
la eblon ; ec se ni valus nun Haiti, ni ~ ne povits7 ;
vidante la partiecon de la prezklanto, li ~ (de tiam)
ne parolis; kiu okazon forsovas, gin ~ ne retrovas7.
Kiel oni vidas per tiuj lastaj ekz-oj, jam ne ne ciam
samsignifas kiel ne... plu, sed gi montras statsangon
k spéciale neplenumigintan deziron au intencon. ne
^ = ankoraü ne.

Jamajk/o. Insulo el la grandaj Antiloj k regno,
sude de Kubo (Kingstono).

jamb/oz Versero, konsistanta el du silaboj, el
kiu) la unua estas mallonga aü senakcenta, k la dua
longa au akcenta (u—). cr trokeo, spondeo. ^a.
Rilata al ~o(j): ~aj versoj. <^ino (fm) ~a verso,
post kies fina akcenta silabo trovigas kroma, sen-
akcenta: la r^inoj estas la regala formo de la ~aj
versoj en E.. hor~0. Versero, konsistanta el trokeo
plus ~o ( —uu—). tri~o, kvar~o, kvirwo,
ses~0, sep~0. Verso, konsistanta resp. el 3, 4
ktp ~oj, plus fina kromsilabo.

jambos/o dje Sp. de sizigio (Syzygium jambos)
el SE Azio, malgranda arbo kun mangeblaj beroj
ovoidaj, hele flavaj, rozodoraj.

Jamusukr/o. Cefurbo de Eburbordo (5°17’U,
6°49’N).

Jan/o O Romana dio de la komencoj k malferm-
oj, prezentata kun du vizagoj kontraüdirektaj: la
pordoj de la templo de ~o estis fermitaj nur dum

en la tropikaj regionoj por mangeblaj fruktoj k semoj
k por bonkvalita ligno.

jalap/o1 dfe (ss) Sp. de ipomeo (Ipomoea purga),
plurjara, volviganta herbo kun integraj, korformaj
folioj, kun grandaj purpuraj floroj k kun tubera
rizomo (~tubero) preskaü globforma, rezinohava,

uzata medicine kiel drastajo; hejma en Meksiko. 2
'V. Rezino ekstraktata el la rizomo de ~o I . SIN.
M-ezino.3 dje (vs) 1 k same uzataj sp-oj el la g-
oj ipomeo k parencaj, precipe Brazita ~0 (iMetre-
mia tuberosa), el tropika Ameriko, k Hindia (/.
turpethum ), el tropika Azio. vera ~o. ~o 1 .
«^rezino.~o 2. sajn^o.Sp. de mirabilo (Mirabilis
jalapa ), kun vomiga k laksiga tubera radiko;
poromame kultivata kiel unujara. SIN. mirfloro.

jalapo 1: a) tuberaj rizomoj; b) radikoj; c) tigo; c)
folio; d) flora. Ba.

Jalt/O. Urbo en Krimeo (34°03’E, 44°30’N).
: jam. Cirkonstanca morfemo, esprimanta la

generalan ideon pri sangigo de stato, k pli precize
signifanta: 1 De nun; sen plua atendo; senplie: mi
~ havas mian capeIon, nun sercu vi vianz; ~ estas
tempo iri domen7; ni iras al nia celo ~ kun plena
trankvilecoz; riâigadi la lingvon per novaj vortoj
oni povas ~ nun7-; âu vi forgesas ke vi kristano
estas?. 2 Tuj post tiam ; tuj ekde tiam: post unit
horo la forno estis ~ varma ; ~ de tri tagoj mi ne
fermis la okulojn; vi bezonas nur enmeti en la leter-

:on iun vortareton k la adresito vin ^ komprenosz;
kiel longe vi estas ~ fosisto?7 ; ~ dek jarojn li

Hogas tie ci; tia uzado estus ~ arbitrajo k kondukus
al haoso7; post unu sola duonhoro li ekposedas la
tittan gramatikon k al li restas ~ nur la simpla k
facila akirado de provizo da vortojz; vi bezonas nur
simple ekpensi pri la esenco de tiuj ci frazoj k vi ~
komprenos, ke ili (la kritikoj) ne havas ec la plej
malgrandan fundamentonz. 3 Antaü la priparolata
momento: se li ~ venis, petu lin al mi7; eu vi ~
trovis vian horlogon?7; li ~ kelkfoje demaudis pri
vi; mi ~ diris al vi, ke mi foriras; kiam vi vidis nin
mla salono, li ~ antaüe diris al mi la veron7; kiam
ma domo estis konstruata, mia domo estis ~ longe
konstruita7; mi sin enbrakigis, sed si ~ mortis. 4 Pli
frue, ol oni atendas aü atendis: post semajno eble vi
trovos ~ ion sciigon; la verko estas ~ prêta ; li kred-

~as sukeesi k ~ ridetas. RIM. Krom tiuj fundamentaj

paca.
Jang/o 0 Praa cina koncepto, kiu signifas virecon,

aktivecon, varmecon, lumecon ks. est jino. — Tao.
Jangon/o. Cefurbo de Birmo (96°09’E,

16°47’N).
Jangzi/o. Unu el la plej grandaj riveroj de Cinio.

SIN. Rivero Blua (122°E, 3 l °30’N).
janicar/oz j[ Membro de la persona gvardio de

turkaj sultanoj (gis 1826).
Janj/oz. Virina nomo, kiu povas esti la kares-

formo de nomo, komenciganta per Ja- (Jadvigo,
Jakobino k.a.)

janki/o (fm) Usonano.
Jansen/o. Nederlanda katolika teologo (C.

Jansen, 1585-1638). (j)^ismo ^ Doktrino de ~o,
kiu, opone al la jezuitoj, emfazis la neliberecon de
la homo pro la Adama peko k la rolon de la Dia

iencoj, Z. uzis jam por esprimi nuancon: 1 de ; graco. (j)^isto. Anode ~ismo.
Januar/O. La unua monato en la Gregoria

kalendaro.
kontentigo, de suficeco: gi estas ~ tia enviinda
lokoz; ~ la politiko povus ilin devigi7 ; se li iris ~
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japan/oz. Civitano de (J )~io. ~a. Rilata al ~oj
aü al (J )~io: la ~a arto, civilizacio, lingvo, papern
(cs* torinoko). skribo. (J )~ io, ~ujo. Ekstrem-E
regno, konsistanta el insularo en N Pacifiko (Tokio).
~igi. Trudi la ~an lingvon au civilization al fremda
gento.

jar/o 1 ^Tempomezurunuo, égala al la daüro
de unu kompleta rondiro de Tero cirka ü Suno:
natura, suna, tropika ~o ( tempo inter du pasoj de
Suno tra la printempa punkto, t.e. 365,2422 tagoj);
astro, sidera (tempo inter du revenoj de Suno al
la sama stelo, t.e. 366,2422 tagoj). 2 Tiu tempodaüro,
proks. kalkulita, uzata oficiale por datado k komenc- ; kreska sezono. super~o. ~o, enhavanta 366 tag-
iganta difinitan tagon: la gregoria, julia la lega, j ojn. tri~a, kvar^a ktp 1 Atinginta tri, kvar ktp
civila r^o\ en la ~o 1905 z; la pagoj estas renovigaf - ; ~ojn : ses~a infano. 2 Daüranta tri, kvar ktp M)jn;
aj en Januaro de ciu ~oz\ la venonta7, pasinta7- ~o\ | kvin~a prezidanteco. uniwa 1 Atinginta unu MM:
unu fojon en ciu ~o estas farata Internacia unu~a infano. 2 Daüranta unu ~on: unu~a ekzilo.3
Kongresoz; en la daüro de la lastaj 5 ~oj7; elektitaj Vivanta maksimume unu jaron: unu~a florplanto
en la Akademion por la sekvanta ~o7\ de al germas, floras k fruktas en la sama ~o. cilldUMI,

post al la nova 1893 mi gratulas ciujn cilltri~a ktp. Okazanta ciun duan, trian ktp M)n:
amikojn7 -, dezirante plej bonan novan ~on al v/z; ciusep~a fcsto. favor~o. ^o, en kiu oni esperasaü
~o de forlaso7 (sabata ~o). RIM. En la antikvaj ricevis apartan favoron de Dio: por proklami favor-
tempoj la datado estis ofte kalkulata de la ^komenca j ~on de la Eternulox. lern(o)̂ oj. Tempo, dum kiu
tago, kiu sekvis aü antaüiris la surtronigon de ia
rego: en la sepa de Jehu Jehoas farigis regox. 3
Samlonga periodo. komenciganta ian alian tagon,
konata de la interesatoj: la eklezia (liturgia) ~o (de
Advento gis Advento): la lerneja ~6> (de Sept, gis
Jul. en Eüropo); la teatra ~o (de Nov. gis Apr.); la
bugeta ~o (diversa laü la landoj); la akademianoj
estas elektataj por naü ~oj; antaü 15 ~oj mi diris en la antaüa ~o: li zorgas pri gi kiel pri nego pas-
publike , ke [ jz; virseksulo en la ago de dudek int~a7\ en mia pasint^a letero7. prov ôj. Tempo
~ojx\ agulo de kvin ~ojx ; en la unuaj ~oj de dum kiu iu provlernis sian metion, profesion ks.
ekzistado de E. z ; pasis jam unu ~o, de kiam ni servcwoj. Tempo, dum kiu iu servadis en ofico.
renkontigis. 4 Tiu periodo, rigardata rilate al tio, kio
okazis en gi: li foriris du ~ojn; mi dedicis c. 2 ~pjn rando de vélo estas fiksita: antaüa, meza , posta
al la esplorado de tiu jargonoz; tio prezentas la i top^o, bram^o, reg~o. i®" bumo, busprito, gafo.2
laborajon de dek ~oj; dudek ~oj de servado: ~oj de j Brita mezurunuo de longo (0,917 m). EF metro,
vivo k paco7 ; antaü ol venis la ~oj de malsatox ; j klafto, arsino. al /̂ igi. Fiksi la velon al la ~o, por j
~oj da senlaborecoz; per la sago aldonigos al vi ekuzado. reft , brajli. ferli.
~oj da vivox\ ~longa atendado; Iavu tutan ~on,
negro ne blankigosz; la sezonoj de la 5 ( plurale)
Tempo, periodo de la homa vivo: la knabaj ~oj7\ de
zorgoj, ne de ~oj blankigos la harojz; pagas maljun-
aj rsjQj por junaj erarojz. sabata ~o 1 21 Ciu sepa i volvigantaj, kun folioj simplaj aü plume kunmetaj,
~o, dum kiu la hebreoj devis cesigi la terkulturon k ! kun 5-sepalaj, 5-petalaj floroj blankaj, flavaj au rozaj,
liberigi suldantojn k sklavojn. SIN. ~O de forlaso. 2 plejofte odoraj, unuopaj, en cumoj aü en grapoloj, k :
Uniwa libertempo, kiun guas ciun sepan ~on la
profesoroj en diversaj landoj. ~a 1 Ciu^a. 2
Unu~a. ^aro. Serio da ~oj. use ago, epoko, erao,
periodo. cent~o (ark. ) ~cento: en la daüro de
multaji cent~ojz. centra. Ekzistanta jam de cent
~oj: eu de homo centra farigos nasko? x\ centra]
kverkoj; centra fremda regado. centa~a. Okazanta j
en la centa ~o. RIM. Sencon analogan havas la ceter- |
aj kunmetajoj: dek~a, deka^a, unu-̂ a, unua~a |
ktp; cent^ulo, kvindek^ulo ktp. ci~a. Okazanta, !
okazinta au okazonta en la nuna ^o. ciu âz. Okaz-
anta en ciu ~o: ciu~a repago de suldo; ciu~a ofer-
adox. ciucent~a. Okazanta unu fojon ciun centan jasmeno: 1) arbusta ~o (Jasminum fruticans). M. ;|
^on: la ciucent~aj ludoj en Romo. du~a 1 Ating- 2) grandflora ^ o. Ba. a) tigo; b) folio (simpla ôe|
inta du ~ojn. 2 Daü ranta au vivanta du ~ojn:i\ 1, plume kunmeta ce 2; c) floro; c) frukto (bero).

jasmeno

karoto estas du~a herbo: la unuan ~on gi kreskigas
pivotradikon k foliojn, la duan r^on floras k fruktas.
duorwo. Duono de ~o, semestro. kvaronMî.
Kvarono de ~o, trimestro. la ü^a. Rilata alia
periodo de nur unu ~o: lau~a dungitox. milM)

(ark .) ~milo: mil~oj ne povis , minuto elsovis1.
mil~a. Havanta daüron de mil ~oj: mil~a imperio.
mult(a)^a 1 Havanta daüron de multaj ~oj: miaj
multr^aj laboroj k suferoj7. 2 Havanta la agon de
multaj ~oj. 3 ^ Vivanta dum multaj ^oj. plurMl.
Daüranta au vivanta dum tri ~oj aü pli: plur~a
herbo; plur~a florplanto normale floras en ciu

oni lernadis. lum^O ^ Unuo por mezuri grandeg- ;
ajn interastrajn distancojn, egalvaloranta la distancon
trairatan de la lumo en vakuo dum unu ~o (ê.
9,461 x 1012 km); simb.: Ij. parseko. lurt /vo. La
da üro de la dekdu lunaj monatoj, t.e. 354 tagoj.
nov~a. Rilata al la komencigo de nova ~o: nov^a
saluto; nov( o )~aj bondeziroj7. pasint^a. Okazinta

»

jard/o 1 -X Transversa velstango, al kiu la supra

Jaren/o. Cefurbo de Nauro (166°55’E, 0°32’S).
jaroviz/i = vernalizi.

jasmen/o ^ G. (Jasminum el oleacoj) dfi
daüra- aü fal-foliaj arbustoj kun tigoj staraj aü iom j

~yÿ
'y&txî.
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kun kamaj fruktoj (beroj) nigraj; c. 200 sp-oj el la
mezvarmaj, subtropikaj k tropikaj regionoj, pluraj
kultivataj por omamo, parfumo au medicino, ekz. la
grandflora ~0 (7. officinale f. grandiflorum) k la
oficlna ( J . officinale): ~afloroz, laiibo7.

jasp/o © Sedimenta silica petro, vario de siliko,
asociita kun fererco k enhavanta ferajn oksidojn,
generate ruga, sed ankaü flava, verda, bruna, nigra aü
plurkolora, kelkfoje ( stria ~o ) prezentanta divers-
kolorajn zonojn; tre fajngrajnaj ~oj estas uzataj en
juvelarto. BS= radiolarito. ~i (tr) Kolorigi, imitante
lakolorojn de ~o: la randojn de libro. cs3 vejni ,
marmori. ~eca. Simila al la kolordiverseco de -~o:

mi estas pli saga ol v/ z; si retirigis ~ kelke da
pasoj7 ; Hi estas malproksimaj anu de la alia ~
tritaga vojago ; gi rest is ~ granda distanco
malantauen7 ; cu la ombro iru antaCten ~ dek
gradoj? x; (analoge) ~ la unuafojo si sends larm-
ojnz\ 6 ce diversaj objektoj au adjektoj, malfacile
klaseblaj: mi ne kredas ~ Dioz ; kredi ~ la sen-
morteco de V animoz, ~ la fanlomoy, la rego vetis
kun li ~ ses berberaj cevaloj7 ; malpaciginte kun
sia edzino, li eksedzigis ~ siz ; malsanigi ~ lepro;
gravedigi ~ gemeloj; li prcnas cion ~ la kalkulo k
ec unu kopekon ne volas pagiz; la pozon duonkusan
si sangis ~ pozo sidaz; mia popolo sangis sian
gloron ~ idolojx\ ties karnon mi dissiros ~ pec-
etojz\ junuloj ofte suferas ~ absoluta manko de
singardoz. csf al , pri , disde, pro.

Jehoaê/o 3 Rego de Judujo, post Atalja.
Jehojada Ü3 Pastro en Jerusalemo, kiu organizis

la ribeion kontraü Atalja.
Jehoêafat/o U Kvara rego de Judujo: kiam la

carestroj ekvidis ~on, Hi pcnsis, ke tio certe estas la
rego de Izraelx. Valo de ~0. Valo inter Jerusalemo
k la Olivmonto.

~eca marmoro, tulipo.
jaspis/o (ark.) = jaspo: multekostaj stonoj ,

rubeno, topazo,
jasir/o 0 Sintoa templo.
jatagan/o. Sabro sen mansirmilo kun klingo du-

kurba, uzata precipe de janicaroj.
Jaund/o. Cefurbo de Kamerunio ( li °38’E,

3°50’N).
Jav/o. Unu el la Sundaj insuloj (Gakarlo). n®3

Indonezio.
Javan/o3 Hebrea nomo de Helenio.
Jave/o 3 Hipoteza prononco de la neprononc- jam en Mezepoko k vaste uzata gis la 19a jc:

enda nomo de Dio (JHVH). RIM. En L.B. gi estas
tradukita per «la Eternulo» vst Adonaj, Jehovo. /^a.
Rilata al tiu nomo au gia uzado: la ^a dokumento
en la Pentateuko. Elohima. ~istO, Biblia kompi-
listo, kiu nomis Dion ~o.

jazion/o G. (Jasione el kampanulacoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj ktin helbluaj floroj en
densakapitulo; c. 20 sp-oj el Europo, la Mediteranea
regiono k SU Azio, kelkaj kultivataj en rokgardenoj.

Jazon/o O Cefo de la ekspedicio de Argonaütoj,
konkerinto de la Orfelo k edzo de Medeo.

Jehov/o. Malnova formo de Javeo, disvastiginta
r^O ,

kiu estas li do? , K ; la Atestantoj de (moderna
religia komunumo).

Jehu3 Uzurpinto de la Izraela regeco.
Jehud/oz, Jehudax 11 La kvara filo de

Jakobo. 2 (f ) La Izraela tribo, deveninta el tiu
patriajko, k ties lando. i^ Judujo.

Jehezket/o 3 Unu el la grandaj profetoj.
jejun/o V ( jejunum) La meza parto de la maldika

intesto, inter la duodeno k la ileo.
jekci/o A Bildigo (en iuj kunmetajoj). bi~0.

Bildigo en^a k sur~a. bi~a. Havanta la econ de
bwo. en~Q. Bildigo, kiu bildigas du malsamajn
punktojn ciam al du malsamaj punktoj. en~a
Havanta la econ de en~o. sur~0. Bildigo, kies
bildaro égalas la celaron. sur^a. Havanta la econ
de sur~o. RIM. La vortfino jekcio trovigas en :
projekcio.

jelp/i (ntr) Akre ekkrii, kiel vundita aü kolereta
hundo au kiel sakalo.

Jemen/o. Regno en la SU parto de la Arabia
duoninsulo (Sanao).

jen. Partikulo uzata por: 1 Altiri la rigardon sur
iun aü ion: ~ mi estas! z; ili preferus ankoraü long-
ajn jarojn havi ~ ci tiun favoran sinjoronB ; vi serc-
as la princon? ~ li estas! z. 2 Altiri la atenton sur
ion: ~ estas la brutoj , kiujn vi povas mangi :
bovo [...Jx; ~ Ofelio perdis la prudenton! z\ ~ la
gusta tempo por lin kapti ; ~ por unu fojo si diris la
veron! ; ~ staras la bovoj antaii la monto7 (~ la
malfacilajo!); ~ vi havas (tiu ci bato estas por vi!).
RIM. En tiu emfaziga senco, oni kutimas uzi la ek-
kriajn pronomojn anst. la montraj: ~ kiaj ni estas!7- ,
~ kio venus, se oni volas edzigi kun fraülino / z; ~
kiel vi agis kun mi!z; ~ kion diris Ahitofelx\ sed Z.
iafoje uzis la montrajn: ~ tio min haltigas. 3
Prezenti pli vigie ian subitan okazajon: krak! ~ gi
faIis de la sranko7; ~ la horlogo sonis noktomezoir,

je. Prep., kies senco estas nedifinita k kiun oni
ciam povas uzi, kiam la senco ne montras klare, kia
prep, konvenas. Oni trovas gin nun preskaü nur en
jenaj okazoj: 1 ce la suplemento de adj. signifanta
abundon au senigon, aü montranta malfacile difinebl-
anrilaton al la suplemento: rica ~ brutojx\ kripla,
lama ~ unu membrox\ malSana ~ la brustoz;
graveda ~ filo\ libera ~ tiuj mankojz; kapabla ~cioz\ kontenta ~ sia sortoz\ bonsanca ~ la monlud-
oj.is3 pri, de; 2 ce la objekta komplemento de ag- au
stat-subst., por eviti la konfuzon kun la agantsignifa
«de»: havi rajton ~ ioz ; aspiro, kalkulo, klopod-
ado, soifado, sufero de in ~ io; cion ci tion elpensis
la historioskribantoj pro mokado ~ la foririntaj
generaciojz; nekredo ~ Dioz; 3 ce adjekto de horo:
~ la tria matenez (sed: en la mateno, ce la sun-
levigo); 4 ce adjekto, esprimanta la tenatan korpo-
parton: si eltiris ~ la kornaro nordan cen>onz; mi
prenos vin ~ la mano (~ via...; Kp: per la mano =
per mia...); si eksentis, ke oni tenis sin ~ la brake7-\
konduki iun ~ la nazoz\ (analoge) si ekfrapis per la
fingroj ~ lafenestroz; si ekfrotis la a/umetojn ~ lamroz; la siprompigulo tenus sin ~ tabuloz\ 5 ce
mezur-adjekto, kiam la mezursuplemento estas
plurvorta: vi estas certe ~ duono da kapo pli alta ol
miz; mi estas ~ unu jaro pli juna, k tamen ~ kiom



!
498jeno

muta demando. ~igi 1 ~i. 2 Konfirmi. kapMj
Montri sian ~adon per kapoklino: la najba4
kap~is al Hi7. KT skui.

Jesaja 21 Unu el la grandaj profetoj, aütoro <fcbj
unuaj 39 capitroj de la libro nomata lau li.
dua 21 Anonima aütoro de la capitroj 40-66 deli
sama libro.

jesaul/oz. Kapitano de kozakoj.
Jesu30. Juda nomo (post-ekzila formo de Joan)

i.a. de 1 i juda profeto, kiu predikis la tujan alveâf
de la Regno de Dio k, kiel religia k politika agit
anto, estis ekzekutita de la Romia prokuratoro p?
krucumado; liaj disciploj kredis lin la Mesiokfoof
is lau tiu kredo la kristanismon (-5? gis +30?).2f
la sama, konsiderata kiel dua persono de la Triune
kiu por la elaceto de la homaro enkarnigis, mortis#
Jerusalemo k revivigis la trian tagon. ~0 Kristoji
Rita vokformo de ~o: se in ne amas la SinjoronA
Kristo, li estu analemitaN. n5r Nazaretano, Naiotë
Kompanio de ~0. La jezuita ordeno.

jet/o >)- Aviadilo, movata per reaktoro.

Faraono liaris songon. ke ~ U staras apud la
rivero* ; ~ avineto ne plu vivasz; ~ ont devis fori laprovonz. />/... Konj-e uzata duopo por
esprimi, ke du ebloj efektivigas alterne (unufoje...
alifoje . ..): si kutimas havi ce sia zono ~ rozon, ~
diamanton7 ; ~ li sipveturis (songe) tra arbaroj, ~
maze fra urboz : ~ la arbaroj estis densaj k mal-
lumaj, ~ Hi estis kiel bela parkoz; li estis ~ vigla, ~
malbonhumora7; c.irkau la huso ludis svarmo de j
ridetoj, ~ placivolaj, ~ petolaj, ~ sercemaj7 ; li
okupadis sin ~ per rio. ~ per alioz. e& aü... au...,
cu... cu... . ~a. Montra adj., signifanta «tiu sekv-
anta»: ankoraii pH malfonga vojo estas tusante
la akuzativon, mi povas al vi doni la ~an konsilonz.~e. Tiel. kiel oni tuj diras: tiam li respondis al mi
~e : ni ~e arangos la aferon7. ~o.Tio ci ,
kio sekvas: la. principal homaranaj konsistas en

[... jz; volu fan la ~on : valu sangi [...]z; via
unua afero , kiam vi venos al la urbo, devas esti~o: [... ] z; mi volas komuniki al vi la ~on:|...] B.

jen/o = eno.
Jener/o. Brita mcdicinisto ( E. Jenner, 1749—1823), kiu eltrovis la vakcinadon: vakcino,

vakcinado.
Jenisej/o. Siberia rivero (80°E, 73°N).
Jeremi/o, Jeremiax 21 Unu el la grandaj

profetoj. (j)~ado. Longa lamentado (serca aludo al
la Plorkanto).

Jerih/oz, Jerik/o. Urbo en Jordanio, ce la N
fino de la Morta Maro (35°26’E, 31°52’ N); gi estis
logata ekde la 9a jarmilo anlaü nia erao: malbenita j
estu tiu vira. kiu restarigos k konstruos ci tiun urban \—+ ( j )~orozo. ~a. Rilata al ~o: upucl la ~a j
Jordano7.

Jerobeam/o 21 Unu el la regoj de Izraelo.
Jersin/o. Franca medicinisto ( A. Yersin, 1863-

1943). kiu malkovris la aganton de la pesto, la ~a
bacilo.
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jeto (reakcia aviadilo). a) alerono; b) direktalo;!
direkterono ; c) empeno ; d) empererono;|
planeo: f) fuzelajo; g) stirejo; g) reaktoroj.

J£e s

IJez/o. Malnova nomo de Hokajdo.
jezuit1o 1 Ano de katolika ordeno, nofflil

i «kompanio», fondita de Ignaco de Lojola en lSf|
por propagandi katolikismon ce la elitoj:
perrnesis fumi k flari tabakonz. 2 (f ) Timiflfc
hipokritulo (pro aludo al la «spiritaj rezervo)|
multe uzataj de la ~aj kazuistoj). ^a 1 Rilata al.§
~oj: la rstaj konstitucioj ; Uni la stilo
baroka ). 2 (f) Hipokrita, ruza: mafgrau ciuj perfi$\
k subfosado de kelkaj personal7-. ~ejO. Doict
kie logas k instruas ~oj. ~ismo. Sistemo <&!
~oj, bazita sur la principo, ke la celo pravigas|
rimedojn, k utiliganta la politikon, por reaügi^superregadon de la katolika eklezio. A

JHVH 21 Kvarlitéra nomo de Dio, neprononol|
laü la hebrea tradicio. BST Javeo. — Adonaj. - j.

jid/o A Germana dialekto, uzata precipe dé|f
judoj el C k E Eüropo. SIN. judgermana lingvojfgi

Jiftah/O 21 Hebrea militestro, kiu oferbucissj
filinon. zék

jin/o 0 Praa cina koncepto, kiu signifas inecflf
pasivecon, malvarmecon, mallumecon ks.

Tao. |
jing/o b G. (.lynx) de birdoj el la ordo de p$|

formaj, kun relative mallonga beko k tre tordigeffii
kolo. SIN. koltordulo.

Jerusaiem/o 1 X Sankta urbo de la religioj
hebrea. kristana k islama (35° l 4’E, 3 I °46’N): la
dorno de Dio de Israel , de tiu Dio, kiu estas en
mi kreos ~on par gojox; mi vklis la sanktan urban,
novan ~on. mafsupreniranta el la cieloN . 2 X
Cefurbo de Israelo (sen internacia agnosko).

Jeruzalem/o = Jerusalemo: se mi forgesas yin,
i z~o ( ... ]

jes 1 Moifemo, rolanta kiel frazo, per kiu oni
asertas vera la tuton de la demanda frazo : vi
komprenas?—~ z; eu gi estas tiu juna kortegano,
kiu logas...9

la sekreton!— ~/z; eu ne estas eble, ke mi povu
paroli kun s i?— v e n u kun mi7; cu per ci tie ?—
Mi pensas , ke ~. z; cu Hi ne marias?—Ho Hi
ankaii devas morti7. RIM. Evitinda estas la uzo de
jes en la rolo k senco de ja. 2 Tiu morfemo, uzata
kiel citajo: eu vi audas? Li diras ~/z; via ~ estu

k via ne estu ne! N. ~ ja. Sintagmo, uzata por
respondi pozitive al negativa demando: cu si do ne
venos ?—~ ja , sed nur maIfrue. KS* tamen. ^a.
Esprimanta aprobon, konsenton: respondoz;
gcsti , balanci la kapon. (ntr) Diri respondi
~e: Mario faris ~antan kapoklinonz; li ~is a! la

apud tiuj arboj 7 ; konservi bone

%
Hi
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Jiêaj/o Ü Patro de Davido.
Joab/o Ü Nevo k generalo de Davido.

i. Joakim/o. Vira nomo.

lizo oni nomas ciun el la du partoj de atomo aü
molekulo altiritan aü de la anodo aü de la katodo.
~igi. Fendi en ~ojn: elektra sparko ~ jgas la aerotv,
~iga kamero. ^igi. Pasi al ~a stato: salo ~igas en
akvo gis grado indikita per la ^iga konstanto ( pK ).
impulsa ~igo. ~igo de gasaj molekuloj pere de la
trafo de elektronoj sur la anodon de elektrontubo.
fotô igi. ~igi atomon per sorbo de energia fotono.
mal'O'igi. Forigi la ~igon de gaso en elektrontubo.

Jona 3 La kvina el ta malgrandaj profetoj, pri

% Job/o = Ijobo.
k Joôj/o. Karesformo de Johano a ü Jozefo.

Obstina »v0 4 Ludfiguro kun peza bazo, restarig-
ànta post puseto. SIN. staremulo.
#|0d10 (K) 1 Elemento, I (aü J ), atomnumero 53,
atommaso 126,90, halogeno: ~a ( mono )klorido,
(ICI; ~a triklorido, IC13 ; ~aj kombinajoj\ ~a
riombro (kvanto da ~o uzata, por kombini kun 1 g kiu estas legende rakontite, ke ti restis tri tagojn en
da nesaturita substanco). B® jodoformo. 2 Nemetalo la intemo de granda fiso.
sub formo de viole nigraj, metalbrilaj folietoj, kun
viola vaporo, uzata en medicino k fotografado: malgojas pro vi, mia frato ~ {...]; Via amo estis al
tinkturo. M (tr) Enkonduki ~on: ~i duoblan ligon. mi pli kara, ol la amo de virinojx.
*vata acido. HI03. ^ato. Salo de ~ata acido.
çyido. Salo de ~ida acido HL ^ilo. Radiko (ÎO):
&ila sulfato, (I0)2S04. c® jodozo. ^ita acido.
HI02. A/ometrio. Kvanta analiza metodo, uzanta la
bksidigon de jodido al jodo. hipcwita. Epiteto de
icido HIO. per~ata acido. H104.
|jodl/iz (ntr) Kanti kun rapida alterno de kap- k

brust-voco: la pastisto gaje ^is en la valoz. ~o.
Kanto de ^anto, kutima ce la Alpanoj. H® Tirolkanto.
I jodoform/o (K) Joda derivajo el metano, trijod-
metano CHI3, uzata kiel antisepsajo. csr bromoformo,
kloroformo.
i jodoz/o ® La grupo IO (en kunmetajoj). — ozL
|Joel/o H La dua el la malgrandaj profetoj.

jog/o. Hindudevena sistemo de filozofia medit-
ado k asketismo, destinita efektivigi la unuigon de
là animo de la disciplo kun la universa spirito:
estas malfacila por la horn' sen memregado. ^ano.
Adepto de tiu doktrino: la ~an' pli alte staras ol
asket’ aü erudito au faranto de bonagoj (Bagavad -
Gita).

Jonatan/o !3 Junulo, amiko de Davido: Mi

©|oni/o 0 Virina seksorgano, kies stonan figuron
kultas la hinduoj, kiel simbolon de fekundeco. -4
lingamo.

(É) joni/o = ionio.
jonkvil/o ^ Sp. de narciso (Narcissus jonquiUa)

kun ore flavaj tre odoraj, 2-6-opaj floroj,
karakterizataj de mallonga kromkorolo; hejma en
SU Eüropo k N Afriko. c® dafodilo.

jonkvilo: a) bulbo ; b)
tigo; c) folio ; c) spato;
d ) floro; e) frukto. C.

jonosfer/o afc La plej supra tavolo de la interna
atmosfero (komenciganta en altitudo de 80 km), kies

ÿ jogurt/o Y Lakto kazeigita k acidigita per i esenca karakterizajo estas la elektra konduktopovo.
speciala fermento : mangi ~on kun frukto j. c®- | jor/o 1 © Momenta, neantaüvidita vojsango de
kefiro, kazeo. ~ujo. Vitra, plasta aü alispeca ujo
fçrmebla por teni porcion da ~o. ^aparato.
Hejma aparato por prepari ~on.
f Johan/o. Vira nomo, i.a. de profeto (~o
Baptisto) k de evangeliisto (karesformoj: Jocjo,
JtJohancjo, Hancjoz). n® Ivano. ~ ino. Virina
ïfemo (karesformo: Janjoz).
ï johimb/o sp. ( Pausinystalia johimbe el rubi- transiru ci tiun ~on, vi k ci tiu tuta popolo, en la

açoj) de arbo el U Afriko, kies maiglata selo enhav- landon, kiun mi donas al ilix\ li estis baptita de
âsalkaloidojn, i.a. ~ino. /vino ® Alkaloido, Johano en ~ N. *vio. Regno en U Azio, (Amano).

Cis~io. Regiono de Palestino, situanta okcidente
de ~o. trans~az. Situanta oriente de ~o.

Jork/o. Anglia urbo ( 1°04’U, 53°58’N). ~a.
Nomepiteto de la plej N kabo de la Australia
kontinento ( I 42°30’E, 10°42’S). Nov-~0 Vd
Nov-Jorko.

ÜOSU/O D Profeto, postirinto de Moseo.
= ; jokto/ fa Pref., uzata antaü unuoj, k signifanta j Josija 3 Rego de Judujo, dum kies regado estis
tt?ihilionono» (10 24); simb.: y. j proklamita la Readmono.
*î(ol/o 1 Malpeza, longa boato, por kvar aü ses rem- | jot/o, jota. La naüa grafemo de la greka alfabeto
àntoj. 2 Velsipo kun du mastoj, ambaü kun laülongaj j (1, 1), responda al la latina i, k uzata kiel simb. de tre
IfÜojiel kiuj la posta estas malpli alla ol la antaüa. | malgranda kvanto: nek unu ~o nek unu streketo for-

jon/0 ® Elektre sargita formo de molekulo aü i pasos de la legou. ~ismo. Evoluo de iuj vokaloj k
de atomo, kiu akiris aü perdis elektronojn : en elektro- \ diftongoj al i en la greka lingvo.

sipo, ordinare kaüzita de vento aü de fluo. 2 m
Abrupta flankensovigo de aü to, kaüzita ekz-e de
pluvglitiga soseo. 3 Angula movigo de aviadilo
cirkaü gia vertikala akso, kaüze de malkunordigataj
direktiloj. ~i (ntr) Fari ~on.

Jordan/o. Rivero, naskiganta el Hermono k
enfluanta en la Mortan Maron (35°32’E, 31°45’N):

ékstraktata el ~o k pasintece uzata kiel hipotensi-
j|a, vaskuldilata k afrodiziiga medikamento.

jokan/o y Japana dolca sukerajo el anno, sukero
kagaragaro, ordinare en formo de ortangula stango.
s Jokast/o c§) Patrino k edzino de Edipo.
ÿ Jokoham/o. Japana havenurbo ( Î 39°32’E,

IPO’N).



jota/ 500 jugularo

jota/ A" Pref., uzata antaü unuoj, k signifanta en speciala rusa maniero k grasumita plejofte per
«kviniliono» ( 1024); simb.: Y.

Jov/o O La plej granda el la dioj en la Romana
religio: kio estas permesata al ~o ne estas permes-
ata al bovo; per ~ol. Kg* Jupitero, Zeüso.

jovial/a. Gajema.

Jozef/o. Vira nomo, i .a . 21 de unu el la filoj de

betula gudro sur la interna flanko.
jug/o 1 Transversa ligna peco, kiun oui ligas

ce la kornoj au sur la kolo de bovoj por ilin jungi. 2
Transversa lanco, iigita al du aliaj fiksitaj en latero,
sub kiu lanco la antikvaj Romanoj devigis la venkit-
ojn trapasi . 3 (0 Simbolo de submetigo sub trud-

Jakobo k de la patro de Jesuo : Nikodemo batas j ordona potenco: li metos ferait ~on sur viankolon,
~onz; Si Jetis siajn rigardojn sur ~on k diris: kus- j gis li ekstermos vinx; mi rompos la stangojn de ilia

r^o k savos ilinx ; metu sur vin mian ~on, carrm
ju. Partikulo uzata. kun (mal )pli, por niontri la ~o estas facilaN ; iri sub ~onz\ forskui, dejetizla

kaüzon de paralela vario: ~ cerbo pli prudenta , des ~on\ kurbigi sub la de la despotisme7-; sinklitù
lango pli silenta7 ; ~ pli da juroj . des pli da i sub laferan ~on de la mehanismoz. — mallibera,
suspekto7 ; ~ pli oui habitas, des pli oui al si mal- kateno, karcero, tiraneco, premi. 4 4 Organoel
utilasz; ~ pli peza la aveno estis. des pli profitnde feromagneta materialo en la magneta cirkvito de
gi klinigis2- ; ~ malpli ni okupos niajn kapojn per j elektra masino, servanta por magnete interkonekti la
diversaj «plibonigoj» k ~ pli ni simple propagandas \ kernojn de la elektromagnetoj au la polusojn. 5 4
la lingvon, des pli bone estosz; ~ pli ni estas kune, Eiektromagneta organo êirkaü la kolo de la bildo-
ni go/as des plis. nap des. tubo de televidilo por produkti k régi la skanantâD

juan/o £ Cinia monunuo. movigon de la faskoj de elektronoj en la tubo. M
jube/o îf î Tribuno, en formo de galerio, trovig- (tr) 1 Jungi per ~o: bovojn, taürojn. 2 Sklavigi,

anta en romanikaj au gotikaj kirkoj, inter la navo k
la horejo. ambono.

jubil/i (ntr) Gojkrii , elmontri bruan gojon (ofte
uzata kun religia koloro).

jubile10 1 2 Ciu kvindeka jaro, en kiu estis
ordonate iiberigi la sklavojn k nuligi la suldojn: en
tin ~a jam ciu revenu al sia posedajox. 2 $ Solena
pekabsolvo, kiun la papo konsentis al la Rom-
pilgrimantoj unue po ciuj cent jaroj, poste po ciuj
kvindek k hodiaü po ciuj dudek kvin. 3 “gp Festo,

per kiu oni solenas la cenîan, kvindekan au dudek-
kvinan datrevenon de iu grava fakto: la 25-jara ~o
de la tago de apero de E.z ; festi ~on; la kvarcent -

igu kun mix. ~ino. Virina nomo.

submeti al si. /̂ ajo. Tuto de la du ~itaj bestoj.
jugiand/o 1 4* G. {Jugions el ~acoj) de fal-

foliaj monoikaj arboj kun grandaj, altemaj, plume
kunmetaj, tre aroinaj folioj, kun floroj en amentojk
kun fruktoj (drupoj), unuope konsistantaj el ekstera
kamo (epikarpo k mezokarpo) k interna nukso, kies
du lignecaj valvoj (endokarpo) sirmas unu semon; ô.
20 sp-oj, el SE Eüropo, E Az.io k Ameriko, pluraj
kultivataj por mangebla semo au por omamo, i.a.:
nigra ~o (./. nigra ), el E Usono, omama arbo kun
malhele bruna trunkoselo, kun ligno uzata por
meblofabrikado k kun semo amargusta. rega M> (/
regia ), fruktarbo multe kultivata por valora nukso

jura r^o pri la eltrovo de Ameriko -, la ora de ge- ( ~o 2 ), kies mangebla semo konsistas precipe el à
edzoj.^UlOz. Tiu kiu testas sian ~on. j grandaj, karakterize girecaj kotiledonoj; hejmaenSE

jud30 . Ano de gento , parte originanta el la Eüropo k SU k U Azio, kultivata en la mezvarmajk
antikvaj hebreoj k vivanta nun en Israelo k multaj vanne mildaj regionoj. owkarjo. 2 as? Nukso de M)

aliaj landoj (Eüropo, N Ameriko) : la vaganta , la 1, precipe de la rega ~o. SIN. ~onukso. ~u)o,
eterne migranta ~o ( EST Ahasvero )', Majmonido, ~arbO. ~o I . ~onukso. ~o 2.
Spinozo estis inter la plej famaj ~oj; Hitlero decidis ;
sisteman ekstermadon de la ~oj. Ri lata al ~oj: I
vidu ilin, la malhenitan ~an popolon!7-; ~aj moroj. j~aro. Tuto de la ~oj. ~eco. Aparta karaktero de |
la ~oj. ~ejo. Geto. ^ismo. Religio k religia j
civilizacio de la ~oj. us’ antisemitismo. (J)̂ ujo i ! a
1 Gis la Babilona ekzilo, la pli S el la du hebreaj j
regnoj. 2 = Judeo. Izraelo.

cIf M
juglando (re§a ~o): j
a) tigo; b) folio; c);
virseksa amento; 6)
virseksa floro; d) in* ;

seksaj floroj; e) frukto •

enhavanta ~nukson;J
f) semo. C.judaism3o. Judismo. S di

judaiz/i (ntr) Observi la judajn morojn aü rifojn: | v
en Hispanujo oni stiparumis la ~antajn kristanojn. j a ‘

Judas/o. Juda vira nomo, i .a. D* de disciplo de j
Jesuo (tiu disciplo lin perfidis), de kristana apostolo |
k.a.: kiso antau amaso estas kiso de ~oz (de perfid- !

jugoslav/o Ï Civitano de (J )~io. â,
Rilata al ~oj aü (J)~io: la ~iaj popoloj.
Regno en Balkanio, kreita en 1918 (komence Rego*

lando de Serboj, Kroatoj k Slovenoj, ekde 1931 J
Regolando ~io), ekde 1945 federacia respubliko ^( Bosnio- Hercegovino, Kroatio, Makedonio,|
Montenegro, Serbio, Slovenio), en 1991-1992
konsistanta el Montenegro k Serbio (Beogrado). tj

jugular/o V (V. jugularis interna ) Unu el la Ôefaj
ledo el junaj bestoj (cevalo, bovo, kapro ktp), tanita vejnoj en la kolo: la apudas la karotidon.

into). — ( j )̂ monero.
Jude/o ï Teokratia regno, starigita , en S

Palestino, de la revenintoj el la Babilona ekzilo. ci*

Judujo, Idumeo.
Judit. Virina nomo, i .a. 2 de la judino, kiu de-

trancis la kapon de Holoferno por savi sian popolon.
juft/oz. Fortika, akvorezista sed malbonodora

arbo.
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Jugurt/o ]|Rego de la Numidoj (160-104 (ce asizo, = jurio). ~ejo. Domo, cambro, kie oni
a.K.): la milito.

ju§/i (tr) t tfb Decidi laülege, eu iu estas kulpa ! tribunalo, kortumo, areopago, forumo, agoro.
aü ne: man aferonx ; cefoj ~as pro subacetox; ~istO 1 Persono, kies oficiala funkcio estas ~adi:
M kiel arbitracianto; laü iliaj meritoj mi ~os ilinx; estas tamen profita afero esti ~isto?z; venos stelisto
gis kiam vi ~os maljuste?x ; la Etenmlo ~u inter vi al la ~istoz ; arbitracia 2, paciga ~isto ; enketa
k mix; (f) juste ~u vian proksimulonx ; pri propra ~isto; ho kiufarus min ~isto por ke al mi venu
afero neniu ~as libéré2 ; la historio ~os lin sen- ciu homo, kiu havas plendon au ~an qferon, k por ke
indulge. 2 Esprimi opinion, per kiu oni aprobas aü
malaprobas iun au ion: kiam oni ~as pri homoj, oni
devas ja konsideri iliajn kutimojnz; la libristo, kiu~is la literaturan laboron de M.z ; ~ante laü la
eksterajoz; ne pri afero laü gia eksteroz; arbon
oni ~as laü la fruktoj2 ; la recenzisto ~is tiun
romanon ne sufice severe , csr taksi, sati, ekzameni ,
mezuri. 3 Esprimi pri io aü iu opinion lcun la celo
kondamni: ebriulon k malsagulon oni ne ~asz ; kiu
kutimas âion ~i, nenie povas rifugiz; ne ~u, tiani vi
ne estos ~ataz. sæ kritiki , cikani. ~o 1 Laülega Atribui al tiu konkurencanto, kies prezoj estas plej
esploro de ies kulpeco au praveco: ni kune iru al favoraj, la plenumadon de adjudikita laboro, livero
M?/x; ne eniru en ~on kun via sklavox ; havu ~on ks. antaCwi. Formi al si opinion pri iu aü io, ne
kontraü via patrinox ; ne distingu vizagon ce la atendante maturan esploron: li antau^is la decidon~ox ; kiu komencas ~on , iras sub jugon 2 ; ~o de la tribunalo k tre seniluziigis. antau^O. ~o
komencita pacigon ne malhelpas2; loko de ~oz ; la rapide k supraje alprenita, sen antaüa objektiva
sinjoroj de la ~o pri morto k vivo2; ~o de Salomono | informigo: formetu tiun antaü~onz ; la glacia tavolo
(sagaca k justa); (religie) en la tago de la lastaz, de de antaü^oj estas rompita2; antaü^oj kontraü E.;
lamondfina2 ~o; la granda fine/ ~oz. SIN. ~faro. senantaür̂ a homoz. pri~i. ~i 2. prl^O. ~o 4:
ïS* proceso. 2 dt Decido, kiu sekvas tian esploron: proponi ion al ta pri~o de la publikoz; post matura
mi ~os vin laü la ~oj kontraü la adultulinojx ; fari pri^ado2. propra~e. Laü sia propra ~kapablo:
~on kontraü iuz, super ioz; justaj estas viaj ~ojx. neniam mi havos la intencon propra^e reform E-
BS* verdikto. 3 Tuto de la sistemo, per kiu la lego on2.
estas aplikata al la homoj: aüdu, kiel pardoneme la
~oagas kun vi , malvirtulo!z\ kontraü nehavo ec
silentasz ; la milita ~oz ; ho mia Dio! jen mi jam
estas transdonita al la ~o!z; ili venigos sur vin ciun
punon, kiun povos liveri al ili la decidoj de la ~oz ;
fripona atestanto mokas la ~onx. SIN. justico. 4
Opinio aproba aü malaproba: ellabori al si tute klar-

. an ~on pri ioz; mi petis ciujn amikojn esprimi ilkm
~on pri la lingvoz; mian ~on pri la sangoj mi
prezentos al la kongreso2; kiom da ~antoj, tiom da~ojz; tiu ideo devas trairi la ~on de la publiko2; ni
eldiru pri tiuj versoj unuanime nian ~on z. 5 'P
Mensa decido, per kiu oni konstatas opinion k
deklaras gin gusta: laü Kantio, ~o estas aplikado de
aprioraj formoj al perceptoj ricevitaj tra sensoj; ~o
estas la psika aspekto de tio, kion gramatiko nomas
propozicio. ~a. Rilata al ~o: la ~a cambroz; mi
faru ~an analizon koncerne vinx; disputoz,
afero2; ~a sego2; ~e batali kun iu2; pli valoras
interkonsento, ol ~a dokumento7. ~ado. Agado de
tiu, kiu ~as: ne faru maljustajon en la ~adox\
konsideri personojn ce ~ado ne estas bonex ; dum la
~ado la akuzitino svenis. ~adi 1 Kutime, daüre ~i:
ilirsjadis maljustex.2 21 Regadi: starigu al ni regon,
porkeli ~adu ninx.~anto1 Persono, kiu esprimas
'van opinion: en la afero, kiu vin interesas, mi mem

Ifersone ne estas kompetenta ~antoz\ vi ne rajtas 1) jujubo. ~arbo: a) tigo;
esti samtempe ~anto k ~ato\ ~anto décidas, kiel li b) dorno ; c) folio ; ô) frukto
vidas2; ~anto devas havi du orelojnz. 2 Juriano. (~o); d ) sekcajo de frukto.

I MMItaro.Grupo da personoj, al kiu estas komisiita | B. 2) jukao. a) trunketo; b)
M; membro de la décida ~antaroz; jura ^antaro j folio; c) infloresko. EP.

~adas: la distrikta ~ejoz; ~eja servisloz, oficistoz.

mi faru al li juston? x. 2 Ü1 Militestro: instruigu ,
r^istoj de la tero!x; la Etemulo starigis ~istojn, kiuj
savis ilin el la manoj de iliaj rabintojx. ~ista.
Rilata al ^isto(j): mi jam dek kvin jarojn sidas sur la
~ista segoz. ~istaro 1 Tuto de la ~istoj en lando,
provinco ktp. 2 Tribunalo: la multestimata ~istaro,
kiu decidis pri vivo k mortoz. ~OtO. Tiu, kiun oni
~vOs. al~i 1 Atribui post ~ado: mi al~is la unuan
premion al la leporoz ; la tribunalo al~i.s al li la
bienon, sed ne la urban domon. c®3 alskribi. 2 53

jujub/o «4* La frukto de ~arbo; drupo oblonga
aü preskaü globa, sukerhava, prunogranda, mangata
kruda , sekigita aü konfitita k uzata kiel popola
kuracilo kontraü tusado k malvarmumo. ~arbO,
^ujo. Sp. de zizifo (~zizifo), hejma en Azio,
kultivata en la sufice varmaj regionoj i.a. de Eüropo
k de N Afriko. es- lotuso 4, zizifo.

juk/i (tr) Kaüzi al iu malagrablan impreson en
la haüto, kvazaü de multaj incitetaj piketoj, pro kiuj
oni sentas la bezonon sin grati: kie ~as, tie ni grat-asz; la haüto, sed ne sur mia korpo!z; ^as k
tiklas al ni en la piedoj!7' (pro tro longa senmovo);
(f) la mano ~as lin7 (malpacemulon) ; ho, grumbl-
ulo, se via harbo ~as vin , bonvolu grati gin $.~(ad)o. Tiu impreso: baldaü estos la tempo for-
veturi : mi sentas jam ~adon sub la flugiloj!1.
prurito. /^iga. Sentiganta tiun impreson.

juka/o ^ G. (Yucca el agavacoj) de daürafoliaj
arboj k trunkarbustoj kun longaj, ofte rigidaj k pint-
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apeksaj folioj sur longa, mallonga au ec nula trunko, ; mal~a patro, servisto , amiko, stultulo ; mal
k kun alta pedunklo portanta paniklon el blankaj au Moor7 ; lernu ~a, vi scios mal~az ; resti maid
verdetaj floroj; c. 30 sp-oj el la varma N Ameriko. knabinoz (ne edzinigi); tiu ci patrino amis sianpiï
pluraj kultivataj por ornamo, por mangebiaj fruktoj mal~an frlinon7; mal~a cevalo, bovo, salikoz; (fj
au infloreskoj, por trunko k folioj uzataj en dom- | mal~a vino; aspekti kiel mal~a pomoz; (analoge)

mal~aj jaroj, sed ne sagaj faroj7 ; ago mal~ati
estas oportuna7 ; mal~a koroz. malfrua, glaciâ.

Slato en Meksiko (89°U. 20°N). mal~eco 1 ÿ Tempo de la homa vivo, de la per*
Jukon/o. N -Amerika rivero, fluanta tra Alasko de kapablo reproduktigi gis la morto. 2 Tempo deft

(!63°15’U, 6 l °54’N ). ^io. Unu el la Kanadaj vivo post la matura ago: ankaü gis via mal~eco$
Teritorioj { Dawson, 139°27’U, 64°08’N ). vin portosx ; Hi floras ankoraü en la mal~eco\

jui/o vL Forta remilo, kiun oni uzas per torda j j Elizabet gravedigis je filo en sia mal~eco*; iA

movoj ce la pobo de boato, por anta üenigi gin | ekzistas mal~eco sen malicoj'7 ; en ~eco logos,èi
kvazaii per helico. ^adi (ntr) Remi per ~o. mal~eco tedasz. mal~eta. Ankoraü ne tute mak$

Jui/o. Festo de la vintra solstico: ~arbo. csr
Kristnasko.

konstruado ktp. osr agavo.
Jukatan/o. Duoninsulo en C Ameriko. ~io.

Imal^igi. Fari iun mal^a: la cagrenoj mal~igas
mai~igi. Igi mal~a: se vi pri cio informigosn

julep/o 'T?. Mildiga au kvietiga pocio, farita el baldaü mal~igosz ; ne malsain vian patrinon,
siropoj k distilita akvo. j si mal~igosx ; cu efektive mi naskos, kiam mi id,

Juli/o 1 Latina vira nomo: mi prezentis ~on ~igis? x ; nacioj mal~igas, kiel homo j. malMJfo
Cezaron7. 2 La sepa monato en la Gregoria Mal~a viro: neniam estos mal~ulo en via domfc-
kalendaro. ~a. Ri î ata al ~o J au 2 : la ~a li ne atentis la konsilon de la mal~ulojx ; nef
kalendaro1 ( BSP Gregoria ). ~inoz. Virina nomo estas krono por mal~ulojx ; plej saga mal~uloj§
(karesformo: Julinjoz). estas tro saga7 -, Abraham k Sara estis (ge)»wM$

Juiian/O. Vira nomo, i.a. de Romia imperiestro, de profunda agox; mal~ulaj faltoj7. ns* pleja$M
kiu batalis kontrau la kristanismo. mal~ulejo. Domo destinita, por liveri kvietanr^Julieta. Virina nomo: Romeo k ~ (dramo de adon al mal~aj homoj. kadukulejo. malMiliftO.
Sekspiro). ! Mal~a virino: la mal~ulino balancis la kapOMi

jun/a. Vivanta nur de relative ne longa tempo: j diri.s\ Hm! Hm!7 ; la senkolorigintaj pupiloj dt:§,

la ~a knabinoz , fraülinoz, edzinoz, vidvinoz; mi mal~ulino ne malsekigis per larmo7. re^igi. fij
grandis la ~ajn geedzojn7 ; la pH ~afilino7 ; el ciuj denove ~a : tiu nova hartinkturo sin re~ig§
miaj infanoj Ernesto estas la plej ~az; mi estas je re~igi. Igi denove post la kuracado, Èimj
unu jaw pli ~a ol vi7- ; Plinio la ~a ; laboristinoj pfi hide re~igis. mai~ago. Mal~eco.
~aj eble ne per siaj jaroj de vivo , sed per siaj jaroj jung/i (tr) Alligi per tiucela ligilo tirontanM
de saferado7 ; ~a katido7-, hundo, musetoz ; ~aj j on au motorveturilon al tirotajo: li ~is sian card,
pizoj7 , folioj7 ; (f ) ~a vino (EsP mosto); nia ~a ! ne ~u la bovon malantaü la plugUon7; ~i cevtjj^lingvoz; la tiea E-a movado estas ankoraü tre ~a ; j al veturilo B, vagonojn al lokomotivo; (f) por efe$i
(analoge) la entuziasmo de ~a brusto7', ~aj eraroj7-. j igi la pianon , oni ~is ciujn fortojn de la
B.SP nova. frua, verda. ~e. En ~a maniero: konduti , j ~ado. Ago de tiu, kiu ~as. /^ajo 1 ~ilaro:
ridi , frenezumi ^e. ^eco 1 Tempo de la homa j ~ajo de la hovoj li kuiris la viandonx. 2 ~ii?f
vivo, inter la dentsangigo k la pubhareco. 2 Tempo j ^ilaro. Tuto de la pecoj, destinitaj por ~i bestojof
de la vivo inter la infaneco k la matureco: via ~eco ; ia veturilo, ktp: surmeti la ~ Huron al brutijj^renovigas kiel ce ag!ox\ en la tagoj de via ~ecox ; j ~itaro. La du au pluraj bestoj, kune ~itaj alvetei
kiam la dioj ankoraü vagadis sur la lew en eterna | ilo. al^i. ~i: Hi prenis du bovinojn k al~isiljâ
r̂ eco\ la penso de la homa koro estas maIbona jam j cowx; cent agloj estis al~itaj al la sipoz. d&|
de lia ~ecox: sango bolus, ~eco pe.tolasz\ se ~eco j Mal~i. en~ i. ~i inter du timonoj: Hi en^iï|
estus sperta!7 -, fleksu arbon Hum gia ~eco7 ; fio est - j idolanojn kiel bruton antail siaj veturilo/1; lam
is ankoraü la ~eco de la mondo. SIN. ~ago. ~eca. j en~is, devas tiri7. el~i. Mal^i : dam la el"m>

Rilata al ~eco: ~ecaj frivolajoj. ~e.ce gaja menso. j kun^i. ~i kune kun: la bovo rigardis al sw 'lf
/^igi. Fari iun, ion ~a: la amo ~igasn. ^ulo. \ ~ito. Malligi la tirantan parton disdelâl
Viro ~a: cm estis ~ulo , ciu estis pekuloz; la ~ulo \ ala: mal~i kaleson, lokomotivon.
aligis al nia militistaroz; ~uloj kun viglaj vizagoj.
en uniformoj de universitalaj studentoj7 ; ~ulaj
jaroj7. adoleskcmto, fraülo. ^ularo. Tuto de la
junaj homoj en unu loko au tempo: li estas idolo de
la ~ularo ; la studenta ~ularo; la vira ~ularoz.

3

I
%

Juni/o. La sesa monato en la Gregffljf
kalendaro.

juniper/o G. ( Juniperus el kupresacoj)4

dioikaj au monoikaj arboj, arbetoj k trunkari)^kun lancet- au skvam-formaj folioj k kun koii|
^ulino. Virino ~a: la ~ulino, kiu placos al la konsistantaj el finevolue kunigintaj skvamo/|
okuloj de la rego, farigos reginox; la ~ulino estis malmultaj, generale tri, kiuj ce maturigo igaslàw
belstatura k belvizagaz; kiel eünuko deziranta sen- | k formas berkonuson ; c. 50 sp-oj el la N hemisfe
virgigi ~ulinon, tiel estas homo volanta fari juston j tropikaj Afrikaj montaroj k Antiloj. ordinarfll
per perform; miaj ~uloj k ~ulinoj falls de glavox. ! Sp. de ~o ( J . communis) kun lancetformaj f(Mi
ISP fraülino. ~aç}o. -̂ eco. ge^uloj. ~uloj k ~ulin- | bluaj berkonusoj uzataj por kuirarto, mediciiBl

4- mal/^a. Vivanta iam de relative longa tempo: j ~brando. ns* kado, sabino, cipreso. j

7
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junk1o <4* G. (Juncus ei ~acoj) de unu- k plur- jup/o. Virina vesto, kovranta la malsupran
jaraj herboj kun longaj tigoj enhavantaj spongecan parton de la korpo, ekde la talio: laü la modo ~oj
histon, kun trinombraj floroj k kun trikameraj j longigas ad mallongigas; timulinetoj jus dekrocitaj
kapsuloj; kosmopolita g. de c. 300 sp-oj, humidejaj de la patrina ~oz\ li kuspis al mi la ~on gis la
au akvejaj, pluraj uzataj por espartado. iist scirpo. talio1'. ~eto. Mallonga ~o por knabinoj, baletist-

junkr/oz. Kampnobelo (ofte en malsata senco de inoj ks: la infana ~eto atingis nur gis siaj genuojz;
vi levis la ~eton gis la zono w. ~istino. Kudristino
specialigita pri la farado de ~oj. mini'vO. Tre mal-
longa ~o, kovranta nur la supran parton de la femur-
oj: si senhonte paradas per siaj femuroj el sensacia
minima L°. sub'vO. ~o el tolaja stofo, pottata sub
~o aü robo. balet^O. ~eto el gazo, portata de la
klasikaj baletistinoj.

Jupiter/o 1 © Solena nomo de Jovo («Jovo-
patro»): en peza nubofaras ~o deeidojn7-; kun alta
frunto, kvazaü ~oz. KS* Zeüso. 2\La plej granda
planedo, la kvina ekde Suno. 1 Rilata al ~o / :
fiereco lin por ciam de /’ tablo ~a defaligisz\ (f) Hi
kun r^a graveco respondas [...]z; X ~aj planedoj
(gigantaj grandparte gasaj planedoj de la Suna
sistemo: ~o, Saturno, Urano k Neptuno). 2 Rilata al
~o 2: la ~aj satelitoj.

jur/o. Tuto de devigaj reguloj (normoj) kun
sankcioj, ordigantaj la rilatojn inter homoj k hom-
kolektivoj. k difinantaj tliajn rajtojn k devojn:
interna , internacia konstitucia <̂ o\ la romana

reakciulo). signo~o. Komedo, oficir-aspiranto.
Jun(n)an/o. Provinco en la S parto de Cinio.
Junon/o O Romana diino, edzino de Jovo. KS3

Hera.
junt/o 1 © La kuniga interspaco inter du kunig-

itaj stonaj, brikaj, metalaj au lignaj pecoj, kiun oni
plenigas per gluo, mastiko, mortero. 2 La kunigo
mem: transira (ekz. inter du tuboj de malsamaj
diametroj). KF interfaco, borno, klerno. 3 0 Inter-
space inter du disigintaj, sed ne delokigintaj, masoj
depetroj aü terenoj: tavol~o (~o inter du sinsekvaj
sampetraj tavoloj); diaklazo estas tektona 4
jr Kunigo de diversaspecaj duonkonduktantoj: pn-~o (p = pozitiva regiono, n = negativa regiono)
formas diodon\ npn-~o aü pnp-^o faras transistor-
on. 5 A Lingve signifa limo inter du morfemoj au
sintagmoj; simb.: # (ekz. la#fiso, 1’ #afiso). 6 I
Kunigo de homoj diktatorece regantaj (plej ofte
inilitistoj regantaj post puco): la regis ci tiun
Minamerikan landon dum pli ol dek jarojM . ~0
per foldo k lango o ~o, farita el du tabuloj, de
kiuj unu havas foldon, la alia langon. per
tenono k mortezo © Kunigo, en kiu elstara peco
(tenono) estas enigita en precize samforma k sam-
djmensia encizajo (mortezo). denta ~o ©
farita per rektaj tenonoj; plurdenta tenonkunigo.
duonuma © ~o, en kiu la du pecoj estas kun-
igitaj per duonigo de ilia dikeco. hirundvosta
0 Kunigo de pecoj per mortezo k tenono en formo
Phirundvosto. —» gen. ^ejo -4- La elektre k kasacia kortumo sin etendas sur la tuta teritorio dc
mekanike konekta ejo inter la ekstremajoj de du
kâbloj. drat̂ o 4- Mallonga konduktilo por fermi jurisprudenc/o db 1 Juroscienco, filozofio pri
aü malfermi parton de cirkvito. asp panto 3. fut~o juro. 2 Interpretado de la juro fare de la tribunaloj. 3
4 1 La plenigita fendo inter du kunlutitaj metalaj j Tuto de tribunalaj decidoj pri unu jurpunkto: pri

i|ecoj. 2 Kablomufo. nud^o © Tabula kungluajo | aütora proprieto.
sen foldo k lango. plat~0 © ~o, kunigo inter du j jurt/o. Tendo a ü kabano de siberiaj, mongolaj
reloj, sojloj, traboj ks per plato konsistanta el la j nomadoj.

Sama materialo, iriu surkunigas la du apudajn j just/a 1 Respektanta égalé k senpartie la rajtojn
ekstremojn. M (tr) 1 Kunigi per ~o. 2 © 4=- Fari j de la aliaj homoj, k haviganta al ciu lian apartenajon:

Ijvon êe tuboj au kabloj; kunligi la konduktilojn | nia provincestro estas severa. sed r̂ az\ la homoj
Ipïkvitojn) de kablo en ~ejo au kablosakto. I estas ~aj precipe al liuj, kiujn ili amas ; kiom ajn

^o. i®1 lego, mow, jurisprudenco. — kodo, legaro,
medicino. ~a. Rilata al ~o: ~aj studoj; via edzo
estas posedanto en rilato ~az. ~istO. Specialism
en la ~aj k jugaj aferoj. kutiliwo. ~o bazita sur
tradiciaj kutimoj, ne sur skribitaj legoj. labor ô.
Parto de la ~o, kiu donas ~regulojn pri la farado au
farigo de laboro k pri la rezultantaj rajtoj k devoj.

jurisdikci/o t& 1 Rajto jugi. 2 Teritorio, sur kiu
sin etendas la rajto de iu jura instanco: la ~o de la

'•'-'O,

la regno.

1

fjunipero (ordinara ~o):
r‘a)';tigo; b) folio ; c)
rdetalo de la malsupra i
flanko de folio; c) ber- j
%uso. M.

f junto. 1) ~o per foldo k . lango. 2) ~o
J per tenono k mortezo. 3) duonuma ~o.
( 4) hirudvosta ~o./

Ik



justa

~aj vi penos esti kontraü diversaj gentoj7: jug - j de la tero7: mal~a puno, milito: mal~aj pretendoj.
isto. 2 Konforma al la interna jugo de la konscienco: 3 Ne bazita sur la realo: mal~àj suspektoj, motivoj
lio estas tide k tide laii la ordo7 : viaj ~aj mal^ajO. Ago, faro mal~a: li al iumalgrauvok
postuloj7: li jugu la popolon per jugo ~ax ; faris mal~ajon7: la tero plenigis de mal~ajoj\l
divido : li ricevu ~an punon por lia krueleco mal~eco. Eco de iu, io mal~a: la mal~ecode
kontraü mi!7 : certigi a! la laboristoj ~an salajron. partia tribunalo; mal~eco de ne meritita puno: (0
isr meriti , deca. 3 Bazita sur la realo: vi havis mal~eco de la sorto. mal~ulo. Tiu, kiu estas
kaüzon por maltrankviligiz ; cu tion vi opinias ~a, mal~a.
ke vi diras [...] *, x. KS* prova, gusta. 4 Virta. ~e. En
~a maniero: 1 oui scias agi kun Hi ~e7\ jugi ~e. 2
sed mi suferas ~ez: vi havas tion, kion vi merit- de jugistoj, kontrolo de ilia agado, plenumo de
is7. ~iM. Esti ~a. ^O. Tio, kio estas ~a, rigardata difinitaj punoj ktp: ~ministro, ~oficisto: ministrejo
en abstrakta, absoluta maniero: la devo de jugisto j pri ~o.

estas diri la ~on; mi estos ilia Dio en vero k
~ajO. Ago, faro ~a: farado de ~afo estas go jo por
la virtulox. ~eco 1 Eco de tio, kio estas ~a: viaj
gepatroj konvinkigos pri la ~eco de miaj plendojz; sp-oj de korkoro: sako el ~o.~plantO Ciu el da
~eco havas nenion komunan kun lego, kiu estas nur \ plantoj de la g. korkoro, uzataj en la fabrikado de ~o,

gia karikaturo; pH bona estas malmulto, sed kun j Jutland/oz. La kontinenta parto de Danlando
~ecox. 2 Sento de la konscienco, per kiu oni redon- ! (9°E, 56°N).
as al ciu lian rajtajon : pardonemeco saperas | juvel/o 1 Ornamajo, ordinare malgranda, tre
~econz; ~econ sekvux; se vi , rego. la vocon de 1' j mullekosta pro la materio (oro, argento, gemoj) ai
~eco auskultos...7. 3 Plenumado de tio, kio estas j la prilaboriteco: en silka vesto k brilanta de ~of :
^a: ni estas pretaj don't al vi ~econ pri do7 : vi ! la virinoj partis cirkaü la kolo siajn orajn k perhjn
estas nun libera fari al vi ~econ per bona porcio da \ ~ojn7. 2 (f) Grandvalorajo: li estas efektive la
bastonbatoj7 : ho, dioj! se vi amas la ~econ , nun j de la nacio siaz; ài la tri ~oj ( la Budho, la darmok
per mi la veron vi honora!7: sed ~eco fluu kiel j la samgo). isr kolono. ~aro. Pluraj ~oj, formants}
akvo! x : per ~eco staras fortike la tronox. 4 tutajon: ~aro el diamantoj. ^ejo. Magazeno de
Justico: mi iras mem transdoni min al la manoj de ! ~isto. ~istO. Homo, kies metio estas fari au vendi
la ~eco7: kovri per argento la okulon de la ~ecoz\ j ~ojn: la ~isto atente rigardis la desegnajon%
audit vi. kion la ~eco per mi sciigas al vi!7. ~UlO ; ~ista. Rilata al ~isto: ~ista artoz; ^istaj laboraf
1 Homo ~a. 2 ft Homo pia k viita: mi venis alvoki oj7\ ~ista desegnisto7. ^ujo. Skatolo destinta por
ne r^ulojn, sed pekulojn al pentoN. mal~a 1 Ne enteni ~ojn: gardenoj puraj k elegantaj kiel ~uj$r
haviganta al ciu lian rajtajon: kontraü neniu oni j ~arto. La arto desegni k elfari ~ojn. ~âtonOf -

devas esti mal~a7 ; mi mal~e sin senigis de la gemo.
antikvaj oferdonoj7. 2 Ne konforma al la jugo de la
konscienco: mal~a profitox: sur la mal~aj vojoj Juvenalis,c. 55-140).

504 Juvenalo

Justen/o. Vira nomo.
justic/o {ft Administracio, kiu zorgas pri elekto

Justinian/o. Vira nomo, i.a. de Romia imperi-
estro, kiu kompiligis legan kodon.

jut/oz f’A Teksmaterialo, konsistanta el la bastode

•/.vm
Juvenal/O. Vira nomo, i.a. de Roma satiristo (ft;

$



/\

J
j. I- Konsonanto, voca frikativa gingivalo.

Il- La dekkvara grafemo de la E-a alfabeto.
*»O.Nomo de tiuj fonemo k grafemo.
jabot/oz 'f/.Muslina au punta gamajo, almetebla

ôe la kol-aperturo k formanta svelfaldojn sur la
brustoparto de cemizo; portata en la 18a jc anst. la
kravato, nun nur de virinoj, ce bluzo au robo.

jak/o Metala kava cilindreto, en kiun oni sov-
as stopilon, por fari simplan, ciuopan au pluropan
kontakton, kutime uzata en telefonio. car stopilingo.

Jakard/O ^ Mekanismo ebliganta la plej komplik-
ajn plektojn en teksajoj (t.n. «florumitaj»). 1 Est-
anta parto de ~o. 2 (pp teksajo ks) Farita per ~o.

}aket30 1 Ceremonia vesto por viroj, speco de

jaz/o } Speco de muziko, naskiginta komence de
la 20aj j de la 20a je en la negraj k kreolaj komun-
umoj de S Usono, k karakterizata de larga uzo de
improvizado k de kontrasto inter sinkopa melodio k
la ritma fundamento de la drumo: ~trupo ; fresa
~<9. bluso, bopo, ragtimo, roko, svingo.

jele/o Y Duonsolida k tremetanta maso, ricevita
post malvarmigo de kuirita sukerita fruktosuko:
elpomoj , riboj ks. ear konfitajo, gelatenajo.

Jerom/o. Vira nomo ( moderna formo de
Hieronimo).

jerz/o 1 Stofo el masintrikita lano. 2 Lana
trikita korsajo au jaketo, strikte vestanta la torsdn.

Jerzej/o. La plej granda el la Manikaj insdloj
redingoto, kies baskoj oblikve tajlitaj malkovras la (2°06’U, 49° H ’N), dependanta de la Anglia krono.
antaüan parton de la femuroj. 2 Virina vesto, algust- ~a, Rilata al ~o: bovinraso. Nov-^o. Unu el
igita ce la talio, k portata super korsajo.

*jaluz/a 1 Sentanta doloran maltrankvilon pro la
timo pri perdo aü difekto de iu sia posedajo, kiun oni
|pro tio fervore prizorgas: pri sia famoz, sia

situacio, siaj rajtoj\ nia Dio estas ~a Dio7-; (f) ciu

la statoj de Usono (74°45’U, 40°12’N).
jet/i (tr) 1 Rapide au vivege formovi de si tra la

aero: al iu stonon, piIkon , grenadon; ~/' snuron al
dronanto, oston al hundo; ~i perlojn antaü la pork-
ojnz, polvon en la okulonz, bastonon en la radon7- ;

nacio ~e volas konservi sian suverenecon. 2 Sent- frenezulo, kin ~as fajron, sagojn k morion* ; ~i
anta doloran suspektoplenan maltrankvilon pri la leteron en la parperkorbon ; mi ~is cirkauen spesojn
fideleco de amata persono: kial venis al li en la kap- k spesmilojn; la sipo ~is la ankron en la haveno7- ; la
on esti pri sia cdzino ?7 ; ^a kiel tigro, kiel reto apenait estis ~ita en la akvon [ jz; oni tuj ~is
OteloB. M). Sento de iu, kiu estas ~a: amo k j Un sur Caron7- ; ~/ inn en riveron, fra la fenestro( n) ;
estas gefratoj7 ; furiozas la ~o de la edzo k H ne j sur la baskort oni ~as loton ; sed gia tuta decido

ï inMgasx; la estas nefleksebla kiel Seolx. ^i. i estas de la Eternulo* ; li ~is monpaperujon sur la
Konduti ~e 2: ~/ pri io kontraü iu ; k vin Ut j marmoran platajon7 ; (f) ~/ la kulpon7, la respond-
monstro plie havas la audacon!w. usr envii. ~ulo. ! ec.on7 sur inn ; kalumniojnB, miskrediton sur iun.
Homo ~a: la edzo estas ~ulo, kiu ne volas, ke oni 2 Rapide au senzorge surmeti: nigran tukon sur
\udu amon kun lia edzino!7. sian kapon, salon sur ies sultrojn; ~/ vualon sur sian

nudecon. 3 Rapide au vive direkti korpoparton al iu
flanko: ~i la brakojn antaüen ; kun la kapo ~ita
posten B ; la okulojn sur ion z, la manon sur
monerojn; (f) la rigardon cirkauen7 ; ~i flugan
rigardon sur iun7. al io7 ; kelke da. rigardoj ~itaj sur
sin7 ; posante rw vorton al iuR. 4 Malmilde, vivege
pusi au peli : iun kontraü mitron, teren ; ventego
~is teron sur lian cerkon7 ; la ventego ~is sipojn sur
la rifojn7 ; (f) kiom multe da homo'

} estas ~itaj en ci
tiun mondon por malfelico?7. 5 Vivege au subite
eligi el si: la fajrujo ~is vivan flamon ; grandan
funion. multajn fajrejojn ; ia sitno ~is oblikve siajn
radiojn; la montoj ~is longajn ombrojn sur la eben-

;

jaluzi/o. Ajura, fiksa aii movebia ligna fermilo,
kiun oni almetas al fenestro au al alia aperture, por
ebligi al la interne estantaj personoj rigardi eksteren

; k ne esti mem vidataj: ~o de araba ait hispana
domo, de logio en teatro. KS* persieno , sulro.

i.: jam/i (tr) V Malhelpi aüdeblan ricevon de iu
sendostacio, intence estigante interferojn. 's/ado.
Ago daüre ~i: la ~ado estas potenca defendrimedo

tde la diktatoraj regimoj.
jambore/o. Granda internacia kunveno de skoltoj.
jar/o. Granda terkruco, por teni fresa akvon au

vinon, konservi oleon ktp.
I jargon10 1 Lingvajo, konsistanta el pli-malpli
: kripiigitaj vortoj pruntitaj el diversaj lingvoj, k j ajonB; gi sendube ~os sur vian vojon lumon tre hel-
; uzata de alilingvanoj por faciligi la interkomprenig- i an7 ; (f) ~i larmojn, gemojn ; ~i leruran krionB;
Lonpriciutagaj aferoj: la niediteraneaj niaristoj uzas j minacojn al in ; ~i rapidan adiaüon ; ofendon al

Ide miksigas franca, itala k araba lingvoj; la iu en la vizagon7. 6 (f) Subite estigi ian senton ce iu,
jpli granda parto de nia popolo parolas per aparta au meti iun en ian sentostaton: en iun la timon de
IM) hebrea-germana7 (KT jido). 2 = slango. ~i (ntr) Dio: ~z teruron sur la landon ; iun en gojon7, en
?-Pârolikripligitan lingvon. mizeron7; ~/ la logantaron en grandan timonB; lia

jartel/o. Elasta rubando, surkudrita je la mal- morto ~is ciujn en profundan funebron ; senkulpe li
; supro de korseto au korsetgaino, k servanta por j estis ~ita en suferojn k mizeron7. sin 1 Rapide k
f$reêi la strumpojn. i konscie movi sian koipon direkte al au en: kvinope Hi
|aÜd/o. La tago de la semajno inter merkredo k j ~is sin sur min7 ; li ~is sin kun si en la maron7 ; sin

|vendredo: la sankta ~o (en la semajno a n t a ü al la speguloB; kiam Haman vidis, ke Mordehaj

X

Pasko); en la tri~a semajno7 (neniam). ~as sin vizagallere antaü li kun krio dene
i



jeti jeii506

gojo la infano ~is sin al si renkonte7: Francisko ~as j an infanon sur la landvojonz; ni estas el~itaj el mj
sin al li sur la kolon7: Moor ~as sin sur la teron7-. 2 j logejoj*; (0 la malricaj virinoj estas el~itaj elk
~igi: la koro sin ~t/.s en mi7-. ~0. Ago cie iu, kiu ; regiono de industriez; el~i el la lingvo vortojn, tits
~as, k rezulto de tiu ago: per unu stono oui du ~ojn | eI~indeco ne estas ankoraü tute certaz; el kantoà
ne faras7 ; fan bonsailean ~on (de ~kuboj); la j vortojn ne el~as7; vi ne devas el~i (senutile elspeal
estas farita7 ; elekfi , decidi per ~o de monero ( cu j tri spesmilojn par la edziniga krono de via filinoz.ti
kapo, cu dorso )', per unu ~o de la ponardoz; trejni 1 elpeli . el^ajo. Tio, kio estas el~ita: la marq
sin je la de la disko. ~adi. Daüre au ripete ~i: 1 ; el^ajoj; fiziologia el^ajo: (0 el~ajo de la homed
par signo de bona lutnioro oni ~adis al si la ostojn j (use feco ). el~ulo. Tiu, kiu estas ei~ita: socu
reciproke en la vizagonz; estis tro multe da haringoj, j el^ulo7. erwi. ~i internen: en~i la leteron enh
oni ~adis i/in returne en la tnaronz; (f) ~adi insult- postan kestonz; kun ci tiuj vortoj eniris, au pli $üê
pjn; 3 i/i ~adis kasitajn rigardojn sur la aliajn7; 4 la en~is sin en la canibro virino7. en^igi. Enigi
rnaro ~adis altajn ondojnz; 5 la mtboj ~adis kvazaü per ~ado: la luro disfa/is, kiam la Noth
onibron sur la akvon7-; (f) ~adi teruron sur la popol- niaro en~igis7 (en la ebenajon). use cunamo, inunk
ojnx. sin ~adi 1 Ripete sin : si ofte ~adis sin de for^i 1 ~i for ion, kion oni ne volas konservi: for»?,

la deklivo en la fluon de la golfo7. 2 ~igadi : li ~adis l malnovajn paperajojn, malbonan pomon; si ford/
sin sur sia sego tien k reen7. ~ado. Daüra au ripeta | de si siajn strumpojnz; virino estas objekto, kirn tti-
ago de iu ~anta. ~ajO. Tio, kio estas ~ita. /̂ egi. ; as permesite lativole preni k for~i7 ; ni for~osié
Per granda forto ~i. ~igi 1 Igi ~ita: Hi ~igu en j proksimen la verdan stelonz; elsipe for~i; (f ) foü
fajron, en abismojn, ke Hi ne levigu x; ~ij>i en la i la malgojon7. 2 (f) Malakcepti ion, kion oni opina
okulojn7 (f: evidentigi); ondo da sango ~igis en sian ne bona, ne konvena: Dio ne for~os la pregojni
kapon z; la maro malkviete ~igis sur la teron7", maljuna homo7', for~i konsilonx, instruon*, ordcn
torente ~igis malsuprcn la akvo7. 2 Vive movi sian
korpon, kvazaü per instinkta, nekonscia movo: li nur
iom ~igis malantauen k ekklakis per la fingroj7; si
~igis sur ta teron k fosis per siaj ungojz; Janjo ne
~igis al sia kola, kid si faradis antaiiez; ci tie mi
devas resti k kusi ( ~igas sur la teron )7, ^igadi.
Malkviete, ripete sin tumi de unu flanko al alia, sang-
adi sian sidan au kusan pozicion: la infano r^igadis postulas, ke nt for~u cion, kion ni gis nun tielml
sur la lita/o kun preskau sencesa tusado7 ; (f ) pasioj, facile akiris7. for~(ad)o. Ago de iu, kiu for~as:|
kiuj antaüe dormis profunde , nun estis yekitaj k j for~on de mia kontribuafo al via revuo mi rigolé
furioze ^igadis7-. n3r" ruligadi. ^i!o. Uo, konsistanta ofenda; post for~o de la teraj zorgoj7\ la for̂ oi
el tiucele eltrancita rimeno, k servanta por ~i mal- el estis ne tute sen motivojz; la for^ado de la dm,

proksimen pezan rondan objekton: David prenis itoj. for^ajo 1 Cio, kion oni formas kiel senvaWj
stonon, ~is per la ~ilo k trafis la Filistonx. i on: pajlo, cindro k daspecaj for~ajoj7. bald
propulsifo. de~i 1 Faligi au forigi per ^o: de~i la ! feco, rekremento, rubo, vomajo. 2 ( j Cio malutiW
suojn7, sian vestonz; la cevalo de~is sian rajdant- j superflua, kiu estas formata de la celoj en la sangŒ
o\r, (!) vi de~os lian jugon de via kolox. 2 Lasi fali j prî i . Trafi per ~ado: Nabot estis priaita perstoé,
de si: serpenta de^as sian haüton; (f ) subite de~- ] k mortisx. es? stomimi. re~i. ~i en kontraüadirekâ
ante de si la seriozecon, kiu sen lia intenco falis sur j re~i piikon. luinradion; re~a cirkvito (kun ini^lin kiam mi de~os mian pseüdonimon j anco k kapacito); (f) re~u Hian mokadon suriltè

dis~ i . Disen ~i: dis~i monerojn al buboj\ per ; kaponx. i&r reflekti. rê oz. Ago de io, kio «a
nezorgeca mono, kiu videble kittime dis~adis grand- ] relata: la amplekso de re~o. Slib~iz. 1 Rapide*
ajn sumojn [... jz; la plcnluno dis~adis brilon k lum- perforte submeti : ili sub~is tutan popoloiè
on7. dis~0 Sango de la rapido de partikloj pro sklaveco. 2 Kontrabandi , fraude kunporti, enkfflid|

super î. Trafi per granda kvanto da ~ataj afe|
supet'r^i inn per sagoj, per insidtoj7. SUPvizA
sur: sur~i kovrilon sur la liton. tranŝ i. M tÉj
de: unu sola ondo trans~igis super Si7. diskfW

Atletika konkurso, konsistanta en la kiel eblepfe
longdistanca ~o de disko 1 . fajrel~a. E!^fajron: liai >dgraj, fajrel~aj okuloj7 ; fajrel~aèà

onx, petison7, les proponon7; kun energia prote$
ni formas tiun ci postulon7-, (analoge) li, kittnfy
sajne forais7 ; vi for^os ilin kiel malpurajon*|
Decidi ne plu uzi, rezigni pri : mi forais mianw0
projekton7 ; for^i tiujn utopiojn7', mi decidis jotj
la tro grandan vortarorv, ekzistas nenia necesecof
ni fomu la oportunan vorton jam konalanZ;J

kolizio kun alia partiklo: oni observas la dinamikon
de molekuloj per clis~o de neiitronoj ; lumdis~o
estas grava tekniko por studi koloidojn. diŝ ecoz.
Dis~iteco. dis~igi. Iri , kuri disen: ill dis^igis
antau ta malamikojx. dis~ita. Maldense lokita:
dornoj k bienoj trovigis dis~ite inter sablaj mont-
etoj7: apartaj dis~itaj ekzemplojz; mi vidis ciujn
fzraelidojn dis~itaj sur ta niontoj, kiel safoj, kiuj ne j fasko~a 'S (pp anteno) Tia, ke gi emanigas
bavas pastanion x . «ar dissemi. dis~iteco. Stato de | da ondoj al unu sola direkto, au ricevas ondojn eli
io dis~ita: la dis~itcco de la laboro7. ek~i. Subite j sola direkto. flatTwilo *6 Aparato, el kiu spnc
~i: ek~i krion. el î 1 Eligi el si per ~ado: kion ' flamigita benzino. flanken îgo. Ago, per kilti8|
la maro tic el~is?7: la ondoj el~is korpon sur la | ~as flanken: la homon surprizis la subita fltÊj
bordon7', la vulkano el~is fajron k stonojn; f el~i \ ~igo de la virino7. haÜtde~ado. Ago perte
spermon. venenon. polenon: ( f ) el~i la koleron sur i serpentoj de~as sian haüton. lanco~0^Atki
iun7. fCèe elkraci. sputi, elvomi. sprucigi. 2 Eligi el iu j konkurso, konsistanta en la kiel eble plej longdjjÉ
loko. subite au perforte: si ordonas el~i la malfelic- i /yo de lanco. lum^ilo. Aparato, por proÉ|
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intensan k reguligeblan i'askon de paralelaj lum- landon, pri kiu mi ~is al iliaj patrojx: ~u pri tio ci
radioj. n®* reflektoro, spoto. martel'vO 5̂ Atletika sur mia glavo!7. 3 Atestante iun au ion sanktan,
konkurso, konsistanta en la kiel eble plej long- devontigi sin al ia ago: do al mi per Dio, ke vi ne
distança ~o de martelo 3. rul~i. ^i ion, ke gi agos malfidelex ; ni ~is labori. ni ~is batali por
ruligu: rul~i kubetojn. spermel~i (ntr) Per spasma I reunigi 1' homaron7. 4 Solene aserti, ke io estas vera:
movo ~i spermon ekster la penison. SIN. ejakuli. j li ~as al ciuj k al si mem, ke li estas morte en-
êtorwllo. ~ilo por stonoj: David [...] svingadis | amiginta7', pri nenio oni povas ~iz. ^O. Atesto au
sian ston^ilonz. katapulto. ter/N/ jgi. Sin ~i I promeso, pri kiu oni ~as: ne ~u, nek per la cielo,
teren: viajsklavoj ter~igos anîaü Mix. I nek per la tern, nek per ia alia ~oN; falsa ~oz\ kiai

jeton/o. Disketo el metalo, plasto ks, uzata anst. do vi ne observis la ~on per la Eternulo?x; mi el-
monero, por funkciigi diversajn aparatojn (ekz. premos al vi el la brusto la edzecan ~onz\ se la
telefono), aü por kalkuli en monludoj. sango bolus, tiam lango la ~ojn ne avaras7', ju pli

flb/o J/ Triangula velo, kiu trovigas sur la antaüa da ~0j, des pli da suspekto7 ; nuligi ~onz\ rompi
parto de sipo. for^o* ~o, etendiganta antaüen trans | sian ~on7\ tide vi plenumas la suldigon de la ^o,
la busprito.

fig/o 1 } Viva angla danco, k muzikpeco por tiu.
2 = puzlo.

jingl/0 }, Mallonga muzikpeco, uzata en reklamo (—+ jurio) , funkciisto. policisto. ~ado. Ago, per kiu
oui ~as pri io: afesti la ~adon de la novaj advokatoj.~adi. Ripete ~i: li ~adis per la cielo k la tern, ke li
min arnos gis la tomba7. ^igi. Fari, ke iu ~u :

jip/o is*8 Malgranda automobilo, origine armea, j kiamaniere ni estos libera] de via ~o, per kiu vi
destinita veturi sur plej malebenaj grundoj k ebligi j ~igis nin? x. m\jurligi. ~into 1 Persono, kiu faris
tujan elveturigon. j solenan ~promeson, ekz. en ordeno, en monahejo ks.
. joke/oz. Homo, kies metio estas rajdi en cevalaj 2 Juriano. for^i. Solene deklari , ke oni forlasas:
vetkuroj.

joker/o 4 Kroma ludkarto, ofte senemblema.
kalkulata kiel lauvola anstataüajo au kiel atuto en
kelkaj ludoj.

jongl/i (ntr) 1 Lerte jeti en aeron diversajn
Ipbjektojn k rekapti , por ilin tuj rejeti. 2 Prestidigiti. i kiuj etendigas de Francio, tra Svislando, gis S
|3 (f) Lerte uzi, manipuli ion abstraktan : per la ) Germanio (8° E, 47° 30’ N ): la Francia , Svabia ,

iitnoj, per la argumentoj. ~ado. Agado, arto de tiu, j Frankonia ~o. 2 X Francia departemcnto (5°30’E,
fkiu 'vas. ~ajo. Io, per kio iu ~as: vi pensas, ke per | 46°40’ N ). «3* Franckonteo. 3 X Svislanda kantono
itiujci mizeraj ~afoj vi nebulas la okatojn al Dio!7. | ( Delemonto, 7°2 i ’ E, 47°22' N). 4 (evi ) = jurasio.
^vistO. Artisto, kiu ~as en cirko ktp. BSP iluziisto, j ~a. Riiata al ~o.
!sorcisto. for~i (tr) Lerte malaperigi ion el la vido j

de la rigardantoj, ne lasante vidi kiel. ;

g jonk/o vî/ Platfunda sipo, uzata en cinaj maroj,
provizita per veloj el pajla mato.

kiun vi faris al mi publike?7-. ~a 1 Konfirmita per
~o: interkonsentox; promeso. 2 Promesinta

! per ~o, ke li agos juste: advokato7, alsidanto7

au kiel enkonduko al radia au televida programo.
}ins/o.Ginzo.
jinriks/o = rikiso.

forr^i sian kredon. je^iz 1 Kwwi. 2 ~peti. kurwi.
Kunligi per komuna ordinare por detrui ion,

! forigi iun: sin kun~i kontraii la tirano. pri^i. ~i, ke
j oni dedicos iun, ion al Dio: pri~ita kampox. «$’ voti.

Juras/o 1 * Tutajo el montoj k altebenajoj,

I jurasi/o © 1 La dua perioclo de mezozoiko. 2
La responda sistemo. Riiata al ~o: tereno.

juri/o Aro da simplaj civitanoj, eleklitaj por
verdikti en tri buna Io pri la kulpeco de akuzito,

If jorur/o ^ Japana melodratno, naskiginta en la j apogante sin nur sur la decido de sia konscienco: la
;17ajc, ciam akompanata de sarniseno. I ~o verdiktas nur pri la fakto. la jugistoj décidas pri
id.JOS/i (tr) /Ù 4M Provizore kovri per tero la radik- j la lega puna.^ano. Metnbro de ~o: asiza ~ano.

!

|ojnde plantota planto, por konservi gin viva. ; jurnal/o 1 Ciutaga gazeto. 2 Tagtibro. 3 !Bi
|f|ud/0 Japana luktosporto inter du pcrsonoj: la | Libro, en kiu estas registralaj kronologie, tagon post

niorala valoro de ~o estas, ke gi prezentas rimedon
Me senarmila sindefendo kontraii perforto. tstjujicuo.

tago, ciuj kont-operacioj de firmo, cntrepreno ks. r»*

ceflibro: magazino, revuo. ~ismo 1 Profesio de
JUjicu/o 5- Japana luktosporto, kies kodigo j ~istoj. 2 La gazetaro, rigardata kiel influrimedo,

estigisjudon. j socia potenco. ^isto. Profesia kunlaboranto de
lisJul/o Angla fizikisto (/: P. Joule, 1818-1889). | gazeto. ^ ÎStiko. Tekniko de ~a redaktado.
0M> Unuo de energio en la internacia sistemo | ^istumo. Lingvajo k stilo propraj al ~istoj, k
de mezurunuoj (SI); simb.: J; difino: 1 J = 1 Nm | karakterizataj de la serco de rapideco ec je la kosto
|pwgio bezonata por apliki forton de unu neütono ! de gusteco. erwigi. Enmeti en ia taglibron.

ïûm movo de unu metro). ! jus. Cirkonstanca morlemo, signifanta
(tr) 1 Preni Dion aü ion sanktan kiel atest- j «momenton antaü nun» au «antau tiam»: ~ batis la

.anton: tiu, kiu malvere ~as per mia nornox; mi ~as j scso boro7 ; ~ finigis diulek faro] de la tempo, kiam
diras la Eternulox; antaü mi klinigos ciu aperis publike la lingvo7 ; mi ~ parolis kun la

'jgenuo,~os ciu langox ; mi ~as per mia animo!7: ~i mastrinoz; guste pri tio mi ja ~ parolis7\ si méditas
-per la barbo de la Projeta7\ per la nomo de /’ pair- ;
inos\ ~i grandan ~onz; ~intaj jugantoj7 (jurianoj).

m.

pri la ~ auditaj vortoj7\ teorie la ~ diritaj formaj
povas havi multenombron7 ; la ~naskitoz. —> tuj.
^a. Okazinta antaü ire mallonga tempo: Ha ~afor-
veturo min malhelpis konsulti lire, ta katastrofo.

-2Atestante iun aü ion sanktan, promesi ion: ~u al mi
ïfidelècon k obeadon gis la mono!7'. Hi ne vidas la



k. I- Konsonanto, senvoca ploziva velaro.
Il - La dekkvina grafemo de la E-a alfabeto, uzata
i.a.: A. (maj.) kiel simb. de <g) kalio, keivino; B. j la statestro: la demisiis. ~a. Rilata al ~o:1,2
(min.) kiel 1 A simb. de kilo/; 2 mil de kaj.
~o. Nomo de tiuj fonemo k grafemo. ES* h.
Kaab/o C Kuboforma konstruajo, meze de la

(cefministro au prezidento), k ricevanta la respond-
econ de la ekzekutivo antaü la parlamento aü antaü

pordoz; la natara indiferenteco de la monde
por ~aj provojz\ 3 kunveno; ~a ataseo. ’%

kabl1o 1 Snurego el vegetajaj au metalaj fibrqj,
granda moskeo de Mekko, entenanta la Nigran | por movi, tiri, levi ktp pezajn objektojn: ~odt

ankro, de trenbargo, de argano, de kapstano. 2 J
(Dkab/o m Pli -malpli altnivela pinto de ter- | Metala fadeno au fasko de pluraj dratoj, cirkaüitalaô

lando, kiu elstaras en la maro (terkapo): preterveli j gia plena longo per izolmaterialo, ofte ankaü Stflk
r^orr, la Bonespera, tlorna, Jorka , Norda, Verda j armita, servanta por kondukti kurenton: nutra r̂ o,
( K )~o (*£ ( K )~o-Verda ). j telekomunika translanda, transmara, supertm
(K)~o. La Bonespera ^o. ~lando. S provinco de ! ( aü pend- ) ~ü\ subiera tubo~o, altfrekvem
Sud-Afriko. ~-urbO. Havenurbo, cefurbo de | ~o, anten~o , armita ~o , krio~o , ruband^o,
~lando ( 18°25’E. 33°55’S). ^o-Verda au ! tubo~o kun plumba mantelo, ~o kun kupra animo;
Verdana Respubliko. Regno sur la Verdakaba | acrizolita, papcrizolita ~o, izolmasa samcentro,
insularo (Prajo). j ~o, kun snurigitaj konduktiloj\ oni distingas.lm

(?) kab/o = fiakro. j la arango de la konduktiloj, unuopajn, duopajn, tri-
(Dkab/oz (en L. B.: kab’o) U Mezurunuo de opajn, trifazajn, laüpare snurigitajn, laüstele éï

kapacito (c. 2,5 1): ^' o da sterkox. kvarope snurigitajn ~ojn. Kf fidm. 3 vl» Malnova;
kabal 1o 1 Juda doktrino ( « ricevitajo» ), kiu mezurunuo de longo por malgrandaj distancé

donas alcgorian k mistikan interpreton de la Biblio. diversvalora (inter 182 k 200 m) laü la landoj:laiï po
2 (f, evi) Inrrigo. ~a. Rilata al ~o: astrologiaj k trovigis en la distance) de tri gis kvar ~oj de latenfir
~aj antaüdiroj7- ; (f) ~aj signojz (pp malfacile leg- ~ingo. ï ngo, en kiu ku.sas ~o. —* ~omantelê
eblaj literoj). ~istO. Adepto de la ~o /. ~iStO. Laboristo, specialigita pri ~oj. ankro*Q;

kaban20. Tre simpla dometo, konstruita el j ~o, per kiu la ankro estas ïigita al la sipo.
krudaj, ne ciam fortikaj materialoj, k uzata kiel ! ~o por la telekomunikoj. tir^O. ^o, uzata por ha^i;
provizora aü konstanta logejo: oni starigis meze de boatojn, bargojn ks. trerwo 1 ~o, uzata por lig;
la dunoj ~ojn, kiuj estis arangitaj el siprompajoj k trenantan veturilon al la trenata: tren~o por autofe
kovritajper lorfoz\ la de Filemonoz\ dé fis- por trensipoj ktp. 2 ~o, kiun oni ellasas el libost
kaptisto; en montaro; kun pajlotegmento. ET baîono, kiam gi alproksimigas al la tero, por
budo, hato, kiosko, kajuto. ~eto. Malgranda, plej- kiel bremso. pend~oj Snuroj, kiuj transmisiasf;
ofte provizora ~o. branc~0. ~o, kiun oni povas pezon de la jungilaro de parasuto al la vélo. |
rapide starigi helpe de brancoj k folioj. cas^O. ~o kablogram/o. Telegramo, sendata per transit^;
en casregiono, Jogata nur en cassezono. Stlp^o. ! kablo. V Â~o. konstruita el stipoj, ekz. en la N regiono de |
Kanado. ter^O. ~o, kies muroj estas el argilo j
miksita kun pajlo, brancetoj k.a..

Stonon.

Kabo-Verda Vd Kabo.
kabriolet20 1 Durada unucevala kaleso, mjiJ

femiita ce la antaüa parto k provizita per balge fakM
kabared/o, kabaret/o Trinkejo au vesper- j ebla duontegmento. 2 Aütomobiio kun tegmento-

malmuntebla aü malfermebla. fâ’ limuzino. M%kunvenejo, kie poetoj k kanzonistoj prezentas siajn
proprajn verkojn; humura literatura kunveno; la ~o
de la Verda Kato, de la Tri Koboldoj (en Parizo). os" j la 17a je, ciam akompanata de samiseno.
varieteo, koneertkafejo. j Kabul/o. Cefurbo de Afganio (69°04 B|

Kabe. Ps. de K. Bein (1872-1959), Esperantlingva \ 34°28’N ). ^rivero. Rivero enfluanta en Indus#
leksikografo k tradukisto. (k)/vi (ntr) Agi kiel ~, kiu, j (72°18’E, 33°54’N).
estante tre vigla E-isto, subite k tute cesis verki en E. ! kac/o (fm) Peniso; nur «~o» taügas enparoUtr

kabil/o. Ano de la tamazihta gento de (K)~io. j vira, k ankaü en buseto de virinoK ; k baümasliaM
(K)~io, ~ujo. Montara regiono en Algerio (4°E, j en glow intunieskaw. ^ingo. Kondomo. Mlj0§
36°30’N). j Tiu parto de pantalono, kiun viroj malfermas

kabinet5o 1 Cambro, destinita al intelekta j eligi la ^on. 2 Vagino. /^umi ( pp viro) Koiti. Jp
laboro; de kuracistoB , oficisto; antaü la apero ! kaeik/o 1 A Indiana tribestro aü vilagestro. 2J
de E. multaj asertis. ke lingvo ne povas esti kreita \ Influa persono en iu fako, organizajo ks.
arte en la de instruitulo1: jen la ~o destinita por i
la lernado de mia filino1. £§" studejo. 2 Speciala i
cambro, kie oni ekspozicias sciencajn aü artajn ;
kolektojn por studo: de naturajoj. icr galerio. 3 !
L Kolektiva aütoritato, konsistanta el la ministroj. j
kunvenantaj sub la estreco de la cefo de la registaro j por infanoj\ aven~o, pom~o, pan~o, riz~o\ twi

kabuk/o tzj Japana popola dramo, naskigintaffl

"I

m
kacur/o ^ Sp. de cercidifilo (Japania cerci

kac/o 1 Y Mangajo, havanta aspektonde-,^pasto k farita precipe el faruno, miksita kun lakto||
alia likvo, aü el legomoj longe kuiritaj k duonlikV|j
itaj per akvo: ~o el fazeoloj, terpomoj; farunaJ

îm
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kuiristoj ~on difektasz (malbona rezulto pro tro
multaj kunlaborintoj). BST buljono, grio, kompoto,
kremo, marmelado, supo. 2 (f) Senzorge preparita
mangajo: kin ~on kuiris, tiu gin manguz (ciu devas
prircspondi pri siaj faroj); el la faraco farigis —6< z;
hundo~o.3 (f) Io simila al —o: kota, sanga —r>;
kristal~o; al mi donu la plezuregon, kc mi faru el li
~on! z. es3 fatraso, kompoto, slimo, miksamaso.~igi.Kuiri au dispremi al —o. —igilo. Premilo por
Mgi legomojn ktp. aven—O. Porigo: Profesoro
Davis [...] trovis la aven~on trokuiritas.bebo—O.
Flueca —o por malgrandaj infanoj, el faruno au
industrie farita pulvoro, miksita kun lakto au akvo k
eventuale varmigita aü kuirita. maiz—o. Polento.
parwo. —o el panpecoj en lakto. væ pankuko.

kacalot/o b Sp. ( Physeter catodon) de dentohava
cetaco kun grandega, kvarangula kapo, en kiu trov-
igas la spermaceto. B®> baleno, balenoptero, delfeno,
foceno.

kacu/o. Glicirizo kun anizo, pastelforme uzata
por refresigi la buson. katecuo.

kad/o Sp. de junipero ( Juniperus oxycedrus ),
Mediteranea trunkarbusto au arbeto kun lancetform-
aj folioj k orange brunaj berkonusoj. —esenco
Aroma esenco, ekstraktata per distilado de la ligno
de M), uzata kontraü dennatozoj k i .a. en iuj sapoj k
sampuoj.

kadaif/o = kataifo.
kadastr/o = katastro.

kiuj sin sekvas régulé: la —o de pasoj, de danco, de
vocoj , de verso}. 3 Konstanta rapideco, laü kiu
homo, masino au fabriko devas labori por liveri
difinitan kvanton da produktajoj en difinita tempo:
akceli la ~on de produktado. —a. Montranta —on.—i (tr) Meti —on en ion. B3r ritmo, takto.

kadenz/o }. Solopasajo koloratura, ofta en
koncertoj.

kadet1o Lemanto en oficirlemejo: terarmea,
aerarmea, mararmea ~o.

kadi/o C Jugisto, kiu plenumas samtempe
civilajn k religiajn taskojn.

kadis/o % Diketa, ne kombita lanstofo.
Kad îz/O. Hispana havenurbo ce Atlantiko

(6°17’U,36°32’N).
Kadm/o. Legenda fondinto de Tebo, al kiu li

alportis el Fenicio la civilizon.
kadmi/oz ® 1 Elemento, Cd, atomnumero 48,

atommaso 112,41: -a klorido CdCl —#/ kombin-
ajoj. 2 Metalo mola, blanka, tre brila, uzata por
alojoj k pro siaj saloj.

kadr/o 1 Borderajo el ia materio, ordinare
kvadrata, sed ankaü aliforma, cirkaüanta pii-malpli
ebenan surfacajon: —o de fenestroz, de pordoz\ —de pentrajo, de spegulo; —o de panelo, gravurajo;
la bukso formis malluman ~on al la florrica bedo.
B3? framo. 2 Vidajo, kiu cirkauas ion: la who kusis
en —e> el fresa verdajo\ la palaco liveris honegan
~on al nia kongreso. B®3 fono. 3 Organizita tutajo,
interne de kiu havas lokon aparta okazajo, detalajoj,kadavr10. Korpo de mortinta estajo: tio estis

yirino, sitpozeble —oz; jetante sian trancilon sur la j personoj k.a.: la disdonado de la diplomoj okazis en
*onz\ pala kiel — <;z. ier mumio; skeleto. —a 1 j la —6> de tiu adiaüa vespero; la historia —o de la
Rilata al —o: —aj makuloj ; la -a rigidcco. 2 vivo de Z.; krevis la malnovaj ~oj de la scienco;
Memoriganta pri —o: — <^ senmovigo. —e. Kiel —o: krei neütralan eksteran ~on, kiu povus unuigi inter
r^e palaz ; —e odoris la flowjz. —ajO. Io mortinta: si ciujn memstare pensantajn homojnz\ tin agado
seiu ektusos [ ...J ~afon de malpura bestox; la farigas ekster fa —<? de nia asocio. 4 —ulo. —oj Z
odoro de fcndiganta ~ajoz. —ejo. Loko, kie oni Oficistaro kun reganta au ordonanta funkcio en
provizore konservas homajn —ojn, ekz. en hospitalo, administra, ekonomia, armea, partia institucioj,
policejo ks. isr karnejo, putrejo. —igi. Fari iun —o: kontraste kun la popolamaso au la simplaj laboristoj:
tiu ci brako tuj ~igos tiun, kiu iam sanceligos!7. j la —o/

' de la industrio, de la polico, de la socioj; ne
>i§i. Igi —o: la besto baldaü ~igisz\ eu ni fine nur ~oj, sed ankaü ordinaraj kamparanoj [ . . . ] zorg-
r*igu kiel ratoj? z. vse krevi. ^ino (£) Substanco, as pri la akvoutiliga konstruado^. tor ~ulo, aparafo.
l»5-<liaminopentano, NH2-(CH2)5-NH„ kiu estigas ( tr) Cirkaüigi per ~o: Hi ~as fenestrojn per
u. âe putrado de karno. ^Oplena. Plena de ~oj: cedrox; liaj manoj estas kiel oraj ringoj, ~itaj per
floplena loko de bataloz. topazojx\ kolumo, butonumita per ore ~ita (muntita)

ÿ;Vkadenc10 1 f Sinsekvo de du akordoj, kvazaü kameoz\ (0 profundiginraj k blue ~itaj okulojz (de
muzika interpunkcio, kiuj kutime signas la finon de malsana infano). de. En Ja ~o de. ~ado 1 Ago
frazo au sekcio: perfekta (plenfina); ~o plagala per kiu oni ~as ion. 2 ^ Gusta lokado de fotota
(amena); ~o dominanta (duonfina); inter- objekto, por ke ties bildo trovigu artefekte en la ~o

de la fotografajo. âjo. ~o: pentrajoj brilis el ora
~ajoz\ ( f) al virino oni donas brilantan ~ajon, por
ke si altiru la okulojnz. ~ulo. Ano de ~oj. ~umo
ÎÜ Borderajo, fiksita al la interna parto de aperturo k
destinita ricevi la ~on de fenestro, pordo, kameno.
al— igi Uj Arangi ( tekston) tiel, ke ambaü randoj
estas glataj. nar rektigi, remburi. en—igi. —i: oniksaj
stonoj, cirkaüe en~igitaj per orox; (f) la herbejo
estis en^igita de altaj montojz\ fosoj en~igitaj de
tuta vico da salikojz. sen—a. Ne provizita per —o:
sen~aj okulvitroj\ sen~a spegulo. brod—O. —o,
sur kiu estas strece etendita kanvaso surbrodota.

|Tompita (surpriza). 2 (f) Ripetado de sonoj au movoj,

kaêaloto PB.

!"

kado: a) tigo; b) folio; c) detalo de la malsupra
fflanko de folio; c) berkonuso. M. kopi—O Q) ~o kun vitro, per kiu oni reproduktas
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negativon sur paperon. traduk~0 ÿ Triopa grupigo | 1 Ciu arbeto au arbusto de la g. kofeo, kies semoj
de nukleotidoj en kodonqjn: car estas tri mikleotuioj j estas uzalaj por la produktado de ~o 2, precipe defe
en H / IH koclono. estas tri traciuk~oj. j sp-oj ordinara k fortika kofeo. 2 4* Kofeo. '"'befQ.

kadrat/o hi Maigranda vergo, havanta ortangul- j Kama frukto (fakte drupo) de ~arbo. ~grajno. La
an sekeon, iom pli maialta ol presliteroj k uzata por j seka semo de ~arb(ust)o. ~kolora. Havanta la
apartigi kompostitajn vortojn, por intermeli pres- i koloron de rostitaj ~grajnoj. /^masino. Aparato,
literojn ktp. ^eto. Tia sama vergo, sed kvadrate | kapabla fari automate k grandakvante '"drinkajoft

glaci~0. ~o kun glaciajo k kirlita kremo,

koncert^ejo Ejo, kie oni povas trinki ~ffl,
auskultante muzikon, kanzonistojn ks. use kabareto,

varieteo. laktCWO. Trinkajo el ~o 2 kun malmute
da lakto. uar ~olakto, kapucino. maltCWO. Surogtfo
de ~o, farila el rostitaj germintaj hordeograjnoj. :

kafein/o (K) -'B Aikaloido, CgH|()N402, dériva^kaduk/a 1 ( io) Malfortika, baldaü falonta pro j el purino, ekstraklata el kafo, troviganta ankaü es
malnoveco: ~a dometo* . barilo7- ; mizeraj ~aj | teo, kakao, kolao k.a., uzata en medicino por fort#
kabanoj7 ; malmodcrnaj ~aj balkonoj7- ; vilaga dam- j k stimuli la koron au nervojn. SIN. kofeino. &

cto en tia ~a stato z. es* velka . klinigi , ruinigi , j teofilino, teobromino. serwa. Preparita tiel, ke|
saticeligenia. 2 ( in) Malforta, baldaü mortonta pro ; eslis ekstraklita el la kafgrajnoj. 4
maljuneco: mia patro est is neniel ~a , kicim li j kafeteri/o. Restoracio, kie la klientoj deprenas
mortisz; miaj ~aj ostoj iru en la tornbon kun j mem de la bufedo tion, kion ili deziras, k générait
gojo!7 ; tied mi atakos riun ci ~an vivait !7-; tremanta j mangas stare. us" kantino.
r̂ a korpo7-. usr kaheksia , kripla. 3 ( io) Malfirma, j kafr/o (ark.) Ano de bantulingva popolo, logaoti
nesekura, balda ü finigonta : ~c/ / esperoj ^ ; ! en ~ujo: la lando tie. la ~ojL. (K)^io, A,ujO.M$j
pritvo7- ; homaj iiuencoj estas ~aj kompare kun la nova nomo de teritorio, kusanta laùionge de la Hinds
dekreto de / ' cieloB; sen mi viaj ( monaj) aferoj estis Oceano. inter Zambezo k Kaboprovinco (30°E

30°S).
kaf îan/oz. Vira vesto, longa, ofte substofita pet

sekeita.
kaduce/o 1 Vergo provizita per du flugiletoj,

cirka ü kiu volvigas du serpentoj, atributo de
Hermeso au Merkuro, simbolo de la komerco. 2
Fasko el vergoj, surhavanta rondan spegulon k
cirkauvolvita de serpento, atributo de Asklepio k
simbolo de la kuracarto.

4

ire ~aj7 ; entrepreno en ~a stato . irss" ef entera. —fiaski . 4 (io) Perdinta sian juran efikon pro transpaso
de difinita templimo, malvalidiginta: klaitzo . j pelto, pasinteee uzata en Turkio k E Eüropo.
^\ z (ntr ) Esti en ~a stato. ^ajo. Io ~a: ~a parto de ; kaguang/o d Populara nomo de la sp-oj dek
io. ~eco. Stato de iu au io ~a: muroj estas carmaj j ordo dermopteroj. »rr galeopiteko.
nur en ~eco. usi' cigonio , krepusko. ^sgi. Meti en i kag/o 1 Portebla logejo ei metalfadenojap
staton ~an : tin ci lasta lego ~igas la antanan lignaj vergetoj, en kiu oni tenas vivajn birdojn ri.
proceduron. ^ieji. Igi ~a: homo] ^igintaj morale k maigrandajn bestetojn: kokina ~o ; kia la birdo, lw
mensez: cu , kiani mi ~agis , mi havtis ankorau la ~oz ; pli bona bronco sennuksa , ol ~opl<j
voiupton ? y' \ /sdginta rajto . ^ulo. Homo ~a: en ; Inksaz; (f) kia malsagulo mi estis , ke mi volism
iliaj triboj estis neniu ~ulox . œæ* grizulo. ^ulejo. j a! la ~o!z ( rezigni pri libera vivo). 2 Portebla ai:
Domo. kie oni zorgas pri la ~ulqj: mizerulo. kin en j fiksa granda logejo el feraj stangoj k kradoj, p#
nia ~id ejo ma / facile et spiels sian animon 7- ; \ enfermi sovagajn bestojn au homojn: leonoen k̂
kuratoro de ~ulcjo7-. ago~az. 2. mens^eco | — kaverno . ursokavo. erwigi. Meti en
f Senkonsciiga malsano de la tro maljunaj homoj. | brusto^o V ( compares thoracis ) Skeleto det

kaf /o 1 Semo («grajno») de ~arbo au j brusto, fonnita de la ripoj, sternumo k vertebra»,;
arbusto. uzata por preparo de tonika k stimula

trinkajo 2): inneli ~on: ~muelilo , ~plantejo.
skatolo . revende jo . 2 Y Trinkajo ricevita per ! ludi k ekpasi . vssr krahlejo .

infuzado el tiuj rostitaj k mueiitaj grajnoj: kun \ kahel/o H Plato el bakita k glazurita argilo;à
sitkero, kun kremo . kun lakto: la odoro de la ~o jam j simila materialo, uzata por pavimi au tegi: bluaj,^pienigis eambron7- ; dum la estis kuirata ! aj ~oj . vse azideho, ceramiko, klinkero. ^a. Tegila
turka ( tiel farata, ke la ~pulvoro infuzigas en la i per ~oj: forno7- , planko. ~i (tr) Ornami ausili:
taso mem); irlanda ~o (trinkajo ei varmega ~o kun i per ~oj: bancambron ; ~itaj muroj. *vaT0.^viskio. kovrita per kirlita kremo); ~otaso, ~tablo, i de la ^oj tegantaj iun lokon: ~aro de kuirejo. ( jf

osurogato. ~opaiizo ( paüzo, dum kiu oni Irinkas j kahekt/a = kaheksia.
on ). ~ok/aco ( kunveno por trinki ~on k klaci). irif kaheksi/o f Grava perturbo de ciuj funkci|||

espreso. kapucino , mokao. ~ejo. Butiko, kie oni : la organismo, karakterizata de malgrasigo au mfe;
de pufigo, de paleco k malfortigo. 1 Rilatal
~o. 2 Suferanta je ~o. ^kaid/o A En Algerio k Tunizio, statfunkeij^j
(ordinare anka ü tribestro), komisiita por jura

f .

SIN. brustokorbo. lud^O. Maialta, faldebla ciikffl-
barilo. interne de kiu ire junaj infanoj povas sekts?

'V

'V

if

trinkas M> n au aliajn sensoifigajojn, legas gazelojn, j
ludas kariojn kip. ES- drinkejo , forumo , sci /ono. |
/^ujo 1 ~skatolo. 2 ^kruco. 3 ~arbo. ~arbusto. j
^umi. Trinki ~on dum laborpauzo. ^aparato. ]
Aparato, konsistanta esence el filtrilo, destinita en- j impostkolektado ktp.

kaik/o vL Turka boato.
Vi

leni ~puivoron. k el malsupra ujo, en kiun gutas la
trinkajo. ricevita per infuzado en bolanta akvo au j Kain/o Ü1 La unua lï lo de Adamo, kiu oferad^fe
akvovaporo: elektra ~aparato . ~arbo, /^arbusto i Dio kampajn primicojn k mortigis sian fràtMî

m
- .ti
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Habelo: la signo de (farita de Dio por iin super traka aü sosea nivelo, por faciligi kargadon.
protekti); al iu , kiu mortigos ~on, estas vengite pasager~o Êm Konstruajo kun surirebla surfaco
sepoblex. /vidoj. Posteuloj de ~o.

kainit/o0 Mineralo el monoklina KMg(S04)CI, ! tin trajno forints de la pasager~o 3a.
3H20, el kiu oni ricevas kaiion. j Kaj/o. Romana vira nomo.

Kair/o. Cefurbo de Egiptio (31°14’E, 30o01’N). K a j a f a s H Cefpastro, kiu influis, por ke la
kairn/o 1 Alta amaso de krudaj stonoj, farita Sinedrio kondamnu Jesuon.

por servi kiel memoriga, tomba, landlima ks
monumento. i3r stupao. 2 ü Tumulo, kovranta
megalitan sepultejon.

super traka nivelo, por faciligi en- k el-vagonigon:

kajak/o 1 Malpeza boato el fokfeloj, movata per
pagajo k uzata cefe de la Inuitoj. KP kanuo. 2
Simila boato, el kaücuka tolajo, uzata de sportuloj.

kairin/o d G. (Cairina ) de du sp-oj de birdoj el j Kajbar/o. Montpasejo inter Pakistano k Afganio
fam. anasedoj, kun ne plata beko, el kiuj C . \ (7 l °09’E, 34°08’N).
moschata, origina el S Ameriko, malsovagigita k
ofte bredata. SIN. muta anaso.

Kajen/O, Cefurbo de Franca Gujano (52°2rU,
4°55’N): ~a pipro. «̂ rivero. Rivero tie trafluanta.

kajeput/o 1 Sp. de melaleü ko ( ~a
melaleüko), el kiu oni ekstraktas ~esencon; hejma
en Aüstralio k E Azio. 2 = ~a esenco. ~a esenco

KaiStr/o. Lidia rivero, fama en la antikveco pro
siaj cignoj (27°24’E, 38°N).

kaj. Konj., signifanta «plie, aldone» k uzata
por ligi du samfunkciajn sinlaksajn unuojn, t.e.: du ^ Esenco el ~o / , uzata kiel antisepsajo, anti -
vortojn: patro ~ frato; fini fa ~ glaligita7-; ekstere moskitok parfumo.

interne7 ; antaü ~ post ; du propoziciojn: li
koleras ~ insultasz; si povis kompreni, ke Jadvinjo
jam multe lernis ~ jam multe progresisz ; du frazojn:
mi pagos al Si por tio ci!» ~ si tuj kuris bati sin7-.
68s plus. —* ~ funkcio, ~-!igajo, ~-signo. RIM. 1
Se la samfunkciaj elementoj estas pli ol du, oni
normale intermetas kaj inter la antaülasta k la lasta:
plumoj, krajono ~ inksorbiloz; li kuris , faits ~
ploris. Sed, por aparta insisto, oni ripetas kaj antaü j porti subbrake, k en kiu oni transportas ~ojn, librojn
ciueiemento: al la bona knabo ni alportos ~ fratet- ktp. IO1' teko. tornistro. ringcwo. ~o, kies pagoj
on ~fratinetonz; ~ ilia amo ~ ilia malamo ~ ilia estas kunfiksitaj per metalaj au plastaj ringetoj.
jaluzo jam de longe malaperts7 ; uzi monon ~ kajman/o d G. (Caiman ) de krokodiluloj,
admonon ~ flaton ~ baton7 ; li pasis akvon ~ fajr- vivantaj en C k S Ameriko. aligatoro, gavialo,
on ~ marcojn ~ marojn7. car kiel..., tieI ankaü ; ne krokodilo. (K)~a Insularo. Brita autonoma
«Mr..., sed ankaii. RIM. 2 Kiam la sama partikulo au teritorio en la Kariba maro (81°23’U, 19°20’N).
adv. estas ripetita ciuflanke de kaj, la koncerna kajt/o 1 éf b Aparato, konsistanta el unu aü pluraj
yorto akiras nuancon de daürigo au intensigo: pli ~ j ebenaj surfacoj el papero aü tolo, kun muntajo el
pli1; plue ~ plue7 ; tre ~ tre7. nsr interpozitivo. ! vergoj, k povanta flugi kontraü la vento, tenate sur
RIM. 3 Prop, enkondukita per kaj povas havi ia j la tero per snuro. SIN. flugdrako. 2 Aerodino de
saman signifon kiel suplementa inf-o au kompletivo: j analogs formo. usr glisilo.
estu tiel bona ~ prenu la tampon7 (preni); eu vi ne kajut/o 1 Cambreto sur sipo, aviadilo aü alia
volasesti tie! afabla ~ traduki [ . . . ]z (ke vi traduku); veturilo por kondukistoj aü pasageroj: luksa ~o,
en la sepa jaro kuragis Jehojada ~ prenis |...|x triaklasa ~o. «&• (agio. 2 Tiu parto de spacsipo, en
(preni). RIM. 4 Du vortoj, dependantaj de sen, estas kiu iogas la kosmonaü toj. ~a. Rilata al ~o:
ligitaj per kaj, se oni konceptas ilin strikte ligitaj j servisto7.
làüsence: strangaj kreskafoj sen tero k bazo B ; j kajol/i ( tr) Influi per karesaj aü flataj agoj au
malsaguloj kreskas mem sen plugo k setn 7. j vortoj, por ricevi deziratajon : la infano ~is sian
£ kaj10 1 Terbenkego, firmigita per muro, laülonge j patron, gis li konsentis.~ado. Ago de iu, kiu
de rivero aü ce la marbordo, uzata kiel strato au en- ! kak/i (fm) Feki.
fcel-sipigejo: la sipo kusis ce la ^o ; promeni sur la j kaka 1 o 1 Semo de ~oarbo. SIN. ~ofabo. —*•

j f f O j de Sejno. 2 Êm Pasager~o. sur~e. Trovigante i ^obutero, ~opulvoro. 2 Trinkajo preparita el
sur la ~o: sur~e liverebla varo. get~o. Varfo. | ~opulvoro. cokolado. ^ujo 1 Skatolo por
kargacJA'O. Konstruajo kun surveturebla surfaco ! ~opu!voro. 2 Kruco por ~o 2. 3 * ~oarbo.

kajer/o 1 Kunigajo de kelkaj paperfolioj, fald-
itaj au ne, sur kiuj oni skribas vortojn: fermante la
r^oj/i k librojn , si faris al sia lernantino kelkajn
demandojn.7 2 Liverparto de dika libro, konsistanta
el pokelke da librofolioj: mi decidis eldoni la libron
per apartaj ~oj7 ; la unuaj du ~oj de mia verko est-
as jam presitaj7. ~eto. Malgrandformata ^o, kiun
oni povas porti en poso. ~ujo. Ujo, kiun oni povas

~as.

1-2) kafo. ~arbo (Arabia
'1 kofeo) : 1) arbeto; 2) soso

kun folioj k fruktoj. L (1) k
Be (2). 3) kakao. ^oarbo
( Theobroma cacao). St.
a) trunko; b) tigo; c) folio ;
c) infloresko ; d) floro : e)
frukto (kapsulo) k ( f ) ties
sekcafo.
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~oarbo 4^ Ciu arbo de la g. teobromo, pli spéciale j kakuminal/o A Sono, produktata per alproksink
de la sp-oj kun semoj uzataj en la preparo de j igo de la langopinto al la osta palato malantaü h

| gingivoj (ekz. iuj konsonantoj en lingvoj hindia,
i sarda k.a.).

Aüstralio k Aziaj insuloj, kun tufo de plumoj sur la j kal/o 1 Loko en la haüto, precipe ce piedojai
kapo. KT arao. j manoj, malmoliginta k dikiginta pro frotado. 2 4

| Dikajo (el ~ozo), kiu vintre stopas la floemajt
kakemon/o. Rulajo el papero au silko, ! tubojn de la florplantoj. ns* kaluso 2. ~a. Havanta

surhavanta pentrajon au kaligrafiajon, kiun japanoj j ~ojn: ~aj manoj de laboristoj. ~ajO. Haüta mal-
moligo, malpli bone difinita ol ~o. piedM). ~o,

cokolado k ~opulvoro.
kakatu/oz & G. (Cacalua ) de papagoj el

kakeksi/o = kaheksio.

pendigas en la fono de tokonomo.
kaki/a. Havanta malhelflavan, poivobrunan j formiginta ce la pieda haü to, k dome doloranta,

kiam surpremata. ~OZO ® Glucido, polimerode
kakinok/o 4* 1 Sp. de diospiro { Diospyros glukozo (C6Hl0O5) , parenca al celulozo, kis

kaki ) , poligamia fruktarbo kun tomatsimilaj, de konsistigas la ~on de la floemaj tuboj k partondela
flavaj gis rugaj, sukplenaj, mangeblaj beroj, subhav- j membrano de iuj fungoj. — kalozlo.
antaj restantajn sepalojn po 4; origina el E Azio, j kala/o 4* G. (Calla el arumacoj) de nurunusp.
kultivata en Hindio, Japanio, la Mediteraneaj land- j (C. palusrris ), plurjara, marca herbo el la mezvarm-
oj, Kalifornio k iuj tropikaj montregionoj. SIN. | aj regionoj de la N hemisfero, kun rampa rizonw*
Japania persimono. 2 Fruklo de ~o / . SIN. ! kun staraj, korformaj, longe petiolaj folioj, kunmal-

bero. ~bero. ~o 2.

f

koloron, taügan por cas- k milit -vestoj.

longa spadiko, kies bazo portas staran, platan spaîon,
kakofon î/o 1 Kunmeto de sonoj, silaboj au S k kun korale rugaj beroj.

vortoj, kies senharmonio vundas la orelon (ekz. «gis ! kala-azar/o Varmalanda malsano, kaüzata de
cesig’ de 1’ singeno»). 2 Malagrabla efiko de sen- j protozoo el la g. lejsmanio transdonebla de divers^akordaj vocoj, instrumentoj. ^a. Produktanta ~on. | parazitoj, k ankaü nomata «nigra febro»: estas

kakograf î/o. Malbela au erarplena skribmaniero. | endemia en Hindio k Ekstrem-Oriento, gi pliofti$és\
kakosmi/o Y Patologia stato de iu, kiu percept- en la Mediteraneaj landoj.

adas malbonan odoron. Kalabar/o. Urbo en Nigerio, ce la ^rivero
kakt80 4* 1 ~aco. 2 Alia nomo (Cactus , (S°l9’E, 4°52’N). — ~afabo.

nomenklature ne légitima) de opuntio. ^/acoj 4*
Fam. (Cactaceae ) de plurjaraj plantoj kun kamecaj, ; cujete ) el Antiloj, falfolia arbo kun simplaj, large
diversJormaj tigoj k brancoj, kiuj (escepte de Peres- j lancetformaj folioj, kun pendaj, flavaj floroj k kiffi
kia ) surhavas skvamojn au pikilojn anst. folioj; c. i grandaj ( l 0-35 cm diametraj) fruktoj, kiuj havas
1400 sp-oj el 97 g-oj— i.a. ekino^o, melo~o, malmolan lignecan selon k post senkarnigo estas
opuntio —, preskaü ciuj hejmaj en la aridaj regionoj multe utiligataj kiel krucoj k kuirejaj laboriloj. 2%
de Ameriko, inultaj poromame kuitivataj. ekinO'vo. La frukto de ~o I . SIN. ~frukto. 3 (evi) f
G. (Echinocactus el ~acoj) kun globa, platsupra tigo ~kukurbo. ~ujo, ^arbo = ~o /. ~fruktO. ~O 2.K
laülonge multaripa, kun apeksaj, malgrandaj floroj k j kaladi/o 4* G. (Caladium ci arumacoj) dephfff
kun giobaj, hele flavaj, nedehiskaj fruktoj; c. 6 sp-oj I jaraj herboj kun tubera rizomo k elbazaj folioj ptep)
el SU de N Ameriko, poromame kuitivataj. figo~o. ofte siide sagformaj; 7 sp-oj el tropika S Ameriko,'
Sp. de opuntio { Opuntia ficus-indica el ~acoj), pluraj ( kiel multaj kf -oj ) pote kuitivataj por;

ornamaj, diverskolore buntaj folioj.
Kalabri/o. Regiono, formanta la S ekstremajoB

de la Italia duoninsulo (16°30’E, 39°N).
Kalahar/o. Dezerto en S Afriko (23°E, 23°S)^|kalam/o 1 4 G . {Calamus el arekacoj) &

kalabas/o 1 4> Sp. de krescentio {Crescenê

speco de arbeto kun ligneca trunko, portanta multa-
brancajn, platajn, verdajn, senfoliajn tigojn (grand -
ajn kladodiojn), kun flavaj au orangaj floroj k kun
mangeblaj beroj de flavaj gis rugaj, 5-9cm longaj;
origina el Meksiko, enportita ai tropika Ameriko, S-
Eüropo k Afriko, kultivata i .a. por mangeblaj fruktoj i grimpaj, daürafoliaj, dioikaj arboj kun longa, glatfc
k kiel furago. melon^o. G. { Melocactus el ~acoj) | maldika, dorna trunko k kun plume kunmetaj folioj;
kun globa tigo, kiu post 6-10 jaroj naskas apeksan | kies folieroj estas parte anstataüitaj de hokfonttf
cilindron, kiu portas unue rugetajn florojn k poste j dornoj; c. 400 sp-oj— i.a. rotango—el la tropikâ
aeidetajn, mangeblajn berojn ; 31 sp-oj el tropika ! Malnova Mondo, precipe Malajzio, iuj uzataj pot

rotango 2 au por medicino (pro hemostaza frufaÉAmeriko, kelkaj poromame kuitivataj.

1) kakinoko; a) tigo; b) folioj
c) virseksa floro; 6) inseks#
floro ; d) frukto (bero); e|

& c sekcajo de frukto. B. .24|
jf kakto. 2) ekino~o. LMD.3)
r figo~o. St. a) tigo kun ripojk

• pikiloj ; b) kladodio kl|
pikiloj; c) floro ; ô) frukto(béf|

3 kun pikiloj). St.

\
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suko). 2 (evi) = ~-akoro. 3 A Kano, uzata de la
antikvuloj por skribi sur papiruso.

kalamagrostid/o 4* G. (Calamagrostis el
poacoj) de c. 230 sp-oj de plurjaraj herboj el la mez-
varmaj regionoj.

kalamin/o ® (ark.) 1 = hemimorfito. 2 =
smiconito.

kalamint/o ^ G. (Calamintha, el lamiacoj), tre
parenca al satureo, de bonodoraj, plurjaraj herboj
kun apeksaj k akselaj cumoj el floroj karakterizataj
de dulipaj kaliko k korolo ; 6 sp-oj hejmaj de
Eüropo gis C Azio, kelkaj pororname kultivataj.

©kalandr/iz (tr) O Glatigi tolajojn , stofon aü
paperon per specialaj rulcilindroj, por doni al ili
brilecon. BS3 katizi. ~(ad)o. Ago de iu, kiu ~as.~ilo. Masino por glatigi k briiantigi stofojn au
glaceigi paperon : ~Uoj estas formata] el tri rul-
cilindroj: du kartonaj k unu metala.

© kalandr/o b Sp. (Aielanocorypha calandra )
de Mediteranea birdo el la ordo de paseroformaj,
fam. de alaüdedoj, kun dika beko k tre bela kanto.

kalandra/o b G. (Calandra) de insektoj el la
ordo de koleopteroj, fam. de kurkuliedoj, malgrand-
aj, nigraj, reliefstriaj, kiuj mangas grajnojn de
grenoj.

kalate/o dfr G. (Calathea el marantacoj) de plur-
jaraj herboj kun verdaj au ofte ankaü parte okul-
frape koloraj folioj k kun 3-nombraj floroj generale
en spiko kap- aü konus-forma; 300 sp-oj el tropika
Ameriko, multaj kultivataj por ornamaj folioj.
V kalaz/o 1 b Aksa helicajo de la blankajo de la !
ovoj de birdoj. 2 ^ Loko de la bazo de ovolo, kie
apartigas ties tegumentoj k kie finigas la vaskuloj de
laplacento.

kalazi/o f Palpebra tumoreto, adheranta al la
tarza kartilago.

v kalcedon/o © Mineralo, lïbra var. de kvarco, j
mikro- aü makro-kristala, kiu formas globajn amas- !
etojn, nodajojn au konkreciojn ; multaj fonnoj estas |

ptiligataj en juvelarto. agato , heliotropo , j
karneolo, krizoprazo, onikso, sardo, sardonikso, j
silico, gemo.

Kaicedon/o A Urbo en Bitinio, ce Bosporo, j
; sidejo de koncilio en 451 (29o0LE, 40°59’N).

kalceolari/o dfr G. (Calceolaria el skrofulari - !
peoj) de plantoj— unu- k plur-jaraj herboj k tuf- i
|arbustoj—kun kontraüe duopaj folioj k kun tre ne- I

fregulaj floroj, karakterizataj de sakforma, ofte okul- |
-frape kolora suba lipo k de malgranda supra lipo; c. j
390 sp-oj el tropika k S Ameriko, multaj pororname j

^kultivataj.
! kalci/Oz ® 1 Elemento, Ca, atomnumero 20, j
latommaso 40,08. 2 Metalo blanka, mola, mal- j
rkpraponanta akvon je ordinara temperaturo. ^a. |
f Rilata al ~o: klorido, CaCl9; ~aj kombinajoj. j

kalko, gipso. re^igi Reakiri ~on en la |
: organismon. de~igi, serwigi f Perdi sian ~on |
llpporganismo).
I Kalcld/o. Urbo en Helenujo, en la SE parto de j
pfibeo (23°36’E, 38°25’N).

Kalcidik/o. Duoninsulo, sude de Makedonio, ;
f formitael tri mallargaj terpintoj (23o30’E, 40°30’N). I

kalciferol/o ÿ ® Vitamino D 9, C 28H440,
nenatura, sintezata car efika kontraü rakitismo k
kalcimankoj. kole^O. Vitamino D3, C27H440,
sintezata el kolesterolo fare de UV-radiado, grave
rolanta en la kalcia k fosfata metaboloj, k havanta
antirakitismajn ecojn.

kalcin/i ( tr) Cindrigi per forta varmigo nefand-
eblajn substancojn: ~ita magnezo. krak^i (K)
kristalan salon, gis gi ne plu kraketas pro perdo de
akvo.

kalcit/o © Mineralo el romboedra kalcia
karbonato, CaCOr us* aragonito, dolomito.

kalcitr/i (ntr) 1 (pp kvarpieduloj) Bati per la
postaj piedoj, levante sin sur la antaüaj. 2 (f) Ribele
rezisti per ciuj siaj fortoj kontraü ia trudo. n®3 baümi,
hufobati.^O. Tia bato. ^ema. Ema al ~ado.

Kalde/o = Haldeujo.
kaldron/o 1 Granda metalvazo por kuiri, boligi

ks: bierfara ~oz; lava ~oz\ ridas pri poto, k
mem estas kotaz; ne batalu pot’ el tero kontraü ~o
el feroz (ne ataku pli fortajn ol vi); ne helpas glor-
krono al malplena B®3 kuirvazo. 2 * Ronda k
kruta valo. ^a. Rilata al ~o: krusto. ~ego.
Granda ujo, en kiu oni vaporigas akvon, por funkci-
igi vapormasinojn: tubara ~ego. ~ejo 1 Loko, kie
oni fabrikas ~ojn. 2 Loko en domo, sipo k.a., kie
staras vapor~ego. ~istO. Laboristo, kiu prilaboras
~ojn k .a. kuprajn objektojn. hejt^O. ~ego de
centra hejtado. te^O. ~o, en kiu oni boligas akvon
por la teo. use samovaro. vapor~0 = ~ego.

Kaledoni/o. En la antikveco, regiono proks.
respond» al la nuna Skotlando. ~a. Rilata al ~o:

~a kanalo ( inter la Norda Maro k Atlantiko,
4°43’U , 57°6’N ) ; la ~a terfalto (antafia al la
devonia). NOV-̂ O Vd Nov-Kaledonio.

kalefakci/o Fenomeno tia, ke g u t o s u r
varmega plato ne venas en kontakton kun gi pro la
vaporiganta akvo.

katejdoskop2o. Optika aparato, cilindrol'orma,
kiu helpe de du aü tri speguloj, interne k angule
lokitaj, k pluraj diverskoioraj vitropecoj facilmovaj,
ebligas ricevi beletajn simetriajn bildojn, sangig-
antajn ce la plej malgranda movo de la aparato. ^a.
Rilata al ~o: (f ) E . prezentas neniajn et la ~aj
rompajoj k sirajoj de la Volapiikz. ~i (ntr) Sencese
sangigi: konfuzaj ideoj ~as en lia kapo.

kalembur/o. Vortluda mistranco (ekz. amuzo/
am-uzo, cas-temo/cast-emo ks).

kalend/o(j). Nomo de la unua tago de la monato
ce la Romanoj: formed gis la grekaj ~ojz (prokrasti
la aferon gis la tago de sankta Neniamo: ne ekzistis
~oj en la greka kalendaro). faüdo.

kalendar’o 1 Sistemo pri kalkulo k divido de la
tempo: la Gregoria (universale uzata); la Julia
~oz (uzata en Ruslando gis 1918, ankoraü uzata de
la ortodoksa eklezio k malfruanta nun je 13 tagoj
rilate al la Gregoria); hebrea , islama, revolucia ~o;
suna , lima ~o : refornio de la ~o. fcâ3 erao ,
olimpiado. 2 Libreto aü tabelo, montranta la divid-
ojn de la jaro laü sezonoj, monatoj, indikojn de fest-
oj, eventoj ktp : fingra ~oz; pos~o; porciama
reklama ~o, sirfolia ~o. ^a. Rilata al ~o: la unua

%:



kalendulo 514 kali

tago dc la ~a printempoz. flor~o. Tabelo, montr-
anta Ja plantojn iuü la ordo de ilia florado en la jaro.

kalendul2o 4* G. (Calendula el asteracoj) de
unujaraj herboj kun integraj, longe elipsaj folioj,
kun flavaj au orangaj, radiaj kapituloj k kun sen-
egretaj akenoj; c. 12 sp-oj, precipe Mediteraneaj,
i.a. la oficina ~0 (C. officinalis ) , medicine k por-
orname kultivata. k la agra ~Q (C. arvensis ).

kales/o 1 Kvarrada, luksa vetiuilo, jam uzata
de nobeloj au riculoj: vetttri en propra ~o7\ rega
~o: staris dit ~oj kun alfungitaj tre belaj cevalojz— ~servanto. 2 Kvarrada cevaltirata veturilo: la
posta ~oz: vojaga ~oz ; virino eligis, ~Q senpez-
igisz. iîsefiakro. ~ajO. Ciuj partoj de veturilo, kiuj
estas nek la rad-ekipajo nek la motoro. ear Casio,
karoserio. ^ajîsto. Laboristo, kiu spertas pri la

ajoj. ~ego, Granda au aparté luksa ~o. ~ejo.
Remizo por ~oj. ~eto. Malgranda ^o: infana
~eto1. ~isto. Kondukisto de ~o. duon^o.

ladoj k dratoj, funkcianta per sraü bo, kies tunj
cilindro havas gradaron. sov^ilo. Sovmezurilo. ;

kaliceb/o b G. (Callicebus) de malgranài
Amerikaj simioj kun longa k mola hararo, long
vosto ne prenpova k ordinare belkoloraj. use titio,

kaiidr/o b G. (Calidris ) de birdoj el la ordo à
karadriformaj, fam. de skolopedoj, malgrandaj, Ira
mezlongaj tarsoj. csr tringo.

kalif 2o C Regnestro, rigardata kiel anstataflak
de Mahometo k posedanta politikan povon, kiunf
devas uzi por la defendo de la religia lego. tf
emiro, ulcmo, veziro. ^eco. Rango k mostecotfe
^o. ~ejo. Lando regata de ~o.

kaliforni/o (K) Transurania elemento, Cf, at»
numéro 98, atommaso 251.

Kaliforni/o. Unu el la staloj de Usono, laulof
de Pacifiko (Sakramento, 12103()’U, 38°31’N). •;>

kaligraf/oz. Artisto pri ~io. ~i (tr) Zorge kais
desegni literojn de tekslo: manuskripto admir'd

! ~ita. ~ajO. Io ~ita. /^ioz. Maniero fari eiegantaji
! iufoje ornamitajn, literojn en la ski'ibado: ce oritù

/N^O

kun nur du sidlokoj. en~igi. Bnigi en ~on.
KalevaIaCh La finna epopeo.
Kalez/o. Francia havenurbo ce la Norda Maro aj popoloj la ~io farigis vera arto\ ~ia tiparoQà

( 1 C51 'E, 50°57’N). ~a markolo. Mailarga parto imitas manskribajn signojn). esc kursivo.
de la Norda Maro, inter Anglio k Francio. SIN. | Kaligul/o. Romia imperiestro post Tiberift

duonl’reneza tirano (12-41 ).
kalfatr/i ( tr) Sropi la fendojn de sipselo per j kalik/o 1 0 Sankta vazo, kun longa piedoj

stupo, sebo k gudro. ~(ad)o. Ago de tiu kiu ~as. ; duonsfera korpo: la aspergaj ~ojx\ Scipionog~ÜO. Speco de cizilo, uzata por ~i. ^isto. Labor- j bronza faris la versoferon ; (Jesuo prenis) aS
la ~on post la vespermango N; ciu, kiu neinde [...}

Kalhas/o, Nomo de helena cefpastro en lliado. j trinkos la ~on de la Sinforo, kulpigosN; Karengm
kali4o (K) 1 Elemento, K, alomntimero 19, atom- ! starigis k almetis at la lipoj la oran ~onz. 2 );

la régula transformigo de la izotopo | Simbolo de la sorta parto, desrinita de Dio al honKÿ
en argonon ebligas determini la agon de la j brida vento estos ~o, destinita por ilix; vi, kiu trié

plej malnovaf homenoj. —> karbono 14. 2 Metalo, ! el la mono dc la Eternulo la ~on de lia kolero\4
mola. maldensa , oksid i ganta en malseka aero, j de tcruro k minigo estas la de Samariox\ Pdé
kaüstika ~o (evi) = kaüstika potaso. ^a. Rilata al | forportu de mi ci tiun ~on!N; la maldolCa
~o : r^ a klorido KCl\ ~a j komhinajoj ; ~a suferojz\ la ~o de V plezuroj. 3 Pli-malpli lukÿ
ludroksido. KOM (ties solvo en akvo donas potasan piedhava trinkvazo, el metalo au vitro, uzata #
lesivon). | feslenoj, ceremonioj ktp: cizelita ~o\ ~ojp&\

Kali/o 0 Saktio de Sivo, alnomata la Nigra. j campano:; se la ^o fro plenigas, la vino elversigaà
Kaliban/o Fantazia monstro en « La | (seree ) la birdo devis kontentigi je malgranda lip

i ~oz. glaso, pokalo, taso. 4 4? La tuto dek.
eksteraj cirkaüaj florfolioj (sepaloj): la ~oj diIt

kanono, pafilo. 2 Diamètre ekstera de ciiindra au kreskafojz. SIN. sepalaro. use korolo. 5 ÿ V Konkin
sfera korpo: de kuglo, obuso. (tr) Kontroli la ajo au organo en forrno de ~o /: renaj ~oj (calicà:

~on de io per ~ilo. ^igi. Fari, ke iu korpo liavu ian renules, muskolmembranaj posoj, kunmetigintajpi
precizan diametron. ^ilo. Instrumcnto por mezuri lormi la renan pelveton au pjelon); celmembram
la diametron internan de tubo au eksteran de ronda | gastrula ~o. /s»eto 1 Malgranda ~o. 2 = kronM
korpo. intera 'v.ilo. Instrumente por mezuri j /^igo ÿ1 Movigo de la membrano de celoaû dç j
distancon inter du pecoj au internan diametron. j parieto de organo, kiu internen estigas ~on: enkf
mikrometra ^ilo. Preciza mezurilo por dikeco de ! citoza. neürula ~igo. mal^o $ V Konveksajo^

Dovera markolo. ?

isto, kiu ^as.

maso 39,10: W
~oAl K

Tempesto» de Sekspiro.
kalibr2o O 1 Diametro interna de tubo: ~o de

M-m \;m% 1 1

21
sT .c Æ? : kaliko. 1) régula, libersepala (de geranio);§

kalendulo (oficina ~o) : a) ] régula, kunigsepala (de fabo); 3) neregula, kuv:;
\ v tigo ; b) folio; c) kapitulo; c) j igsepala (de kalaminto); 4) daüra ~o, ôirkaùaÉ;

tubetfloro k langetfloro ; d) ! beron (de beladono) ; 5) daüra ~o, enferman&J
fruktiginta kapitulo ; e) ; beron (de alkekengo). krom~o: 6) de fragujo.a^frukto (akeno). LMD,

' brakteo de kromkaliko; b) sepalo; c) petalo.

e%
b

1
a

dVB
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i kalk/o (k) Vulgara nomo de la kalcioksido,

CaO, sub diversaj formoj: la vigla ( neestingita ) ~o
estas fabrikata el ^ostono per kalcinado, gi servas
par morlero ; per aldono de akvo gi estingigas, k
sangigas al velka ( estingita ) ~o ( kalcia hidroksido,
Ca(0H)9), kies akva solvajo estas konata kiel ~akvo

kalikot/o % Speco de katuno, krudkolora au au ~olakto, pro la blanka nesolvita precipitafo. csr
blanka, uzata cefe por subvestoj ati malaltprezaj gipso, kalcito, stuko. — -eja, ~argilo. soda ~o.
vestoj. ! Miksajo de natria hidroksido (NaOH) k kalcia oksido

Kalikot/o. Havenurbo (75°49’E, li °15’N ) en j (CaO), uzata kiel sekiganto k kiel kaptanto de
! karbondioksido. ~a. Rilata al ~o au enhavanta ~on.

formo de inversa ~o. mal~igo ÿ Movigo de la
membrano de celo au de la parieto de organo, kiu
eksteren estigas mal~on. burgoni. floraez
4. krom~0 4k Involukro el brakteoj, kiu similas al
ekstera ~o, ekz. ce iuj rozacoj k malvacoj.

Kalikat/o = Kalkato.

. ~o

Keralo.
Kalimah/o. Helena vira nomo, i .a. de Aleksandria j ~i (tr) 1 Surkovri surfacon per ~o, por gin blankigi:

i domon7. 2 Surjeti ~on (sur kampon), por
Kaliningrad/o. Haveno (20°30'E, 54°43'N)ce la ! plibonigi acidajn terojn. 3 Neütrigi per ~o. ~ajO.

Balta Maro, cefurbo de regiono (inter Poliando k Substanco, uzata por ~i: oni deskrapu la malnovan
Litovio) apartenanta al la Rusia Federacio. vs? ~ajonx. ~petro, ^Stono © O Sedimenta petro,
Kenigsbergo. cefe konsistanta el kalcito, el kiu oni per kalcinado

faras mason~on. de^igi, sen~igi 1 Perdi ^on ,
ekz. pp. petro. 2 = senkalciigi. re^igi = rekalciigi.

• kloro~o. Blanka pulvoro, CaCl(ClO), kies akva
O Nimfo, kiu dek jarojn tenis : solvajo estas uzata por blankigi stofojn ktp.

kalkan/o 1 Posta parto de homa ait simia
kalistef/o 4k C. (Callistephus el asteracoj) de nur piedo: poste eliris (el la ventro) Ha frato , tenante

unu sp. (C. chinensis), unujara herbo kun unuopaj, per la mano la ~on de Esavx ; sidi sur la ~oj: li sin
longe pedunklaj, purpuraj, langetfloraj kapituloj; turnis sur la ~o7\ postveni ce ies ~oj (tuj post li );
hejma en Cinio, sed miiltaj kf-oj vaste kultivataj por ~6> de AhiloR ( ies vundebla loko). 2 © Posta elstar-
okulfrapaj, diverskoloraj kapituloj. SIN. Cinia astero. ajo de objekto: ~o de dircktilo. ~um1o. Posta suba
i : kalistegi/o 4k G. (Calystegia el konvolvulacoj), ! parto de suo: li skuas la pugnon k batas per la
tre parenca al konvoivulo, sed kun kromkaliko el du ! ~umo la plankonz; vi per alteco de unu ~umo far-
largaj foliecaj brakteoj, kosrnopolita, de c. 23 sp-oj j igis pli proksima al la cielo de la tempo, kiam mi
de herboj plejparte volvigantaj, kelkaj pororname ! vin laste vidisfz; kunfrapi. kunklakigi la ~umojn ;
kultivataj. tat konvolvulo. hega ~o. Sp. de ~o (C. ! ~umbati. liter^o = serifo. pik~uma. Provizita
sepium ), trudherbo medicine uzata, mangata en ! per alta, preskau pinta ~umo ( pp virina suo).
Cinio (rizomoj) k Hindio ( junaj folioj). mar^o, j kalkane/o V (calcaneus ) Osto de la tarso, situ-
soidanel^o. Sp. de —o (C. soldanella) el la sablaj j anta sub la talo k formanta la kalkanan elstarajon.
marbordoj, kun renformaj, glat.aj, maihele verdaj j Kalkat/o. Havenurbo ce la Ganga delto (88°24’E,

22°35* N) k cefurbo de Okcidenta Bengalie.
ka!kedoni/oN = kalcedono.

poeto.

Kaliop/o © Muzo de eposo.

kalips/o f Muzikstilo k danco, aperinta en la
Kariba insularo fine de la 19a jc.

Kalips/o FK

Odiseon en sia insulo.

folioj k kun grandaj, rozaj floroj.

kalkul/i 1 (gis ati tr) Eldiri la serion de la
| entjeroj: li scipovas ~i nur gis dek\ eu li longe
| rest is ?— Apenaii centon povus vi ~i 7\ 2 ( tr )

kaiistegîo; a) tigo ; b) I Nombri, serci la nombron de difinitaj objektoj:
folio ; c) floro ; c) krom- ; rigardu al la cielo k ~u la stelojn, sc vi povas ilin

•; ~/
'x; la okulo de la venkinto ~as la orajn harfasket-

; ojn7‘\ kiam vi ~os la kapojn de la fzraefidojx; ~i
: musojn7 ( nenifaradi ) ; ni ~os niajn fortojn7 : safo

ita ne estas savitaz; ~/ la vocojnR: sian mo/ton
| (la monerojn ). ifv/ kompuli. 3 (tr) Trovi kvanton. per

i; Kaiist/o O Nimfo, kiun Artemiso sangis al ; aritmetiko, malematikaj tabeloj au masino. el aliaj
konstelacio (la Granda Ursino).
#. kalitrik/o 4k G. (CaUitriche el ~acoj) de unu- k
plur-jaraj, akvejaj herboj kun fadenformaj tigoj k kun ojn : por tio ci mi ~as por ni tri unu dolaron
folioj kontraüe duopaj, la subakvaj lini-. la flosantaj semainez; (abs) amikon karesu. sed ne forgesu7.
spatul-formaj; subkosmopolita g. de 17 sp-oj. 4 ( ntr ) Operacii per nombroj, literoj au aliaj
A kalitriks/o b G. (Callithrix ) de malgrandaj S- ' matematikaj simboloj. por trovi alian sercatan
Amerikaj simioj kun silkeca felo k nigraj hartufoj ; nombron au matematikan esprimon: ^ i Ian la
malantaü la oreloj. SIN. silksimio. ~edoj. Fam. i fingrojz, per rnarkoj, en la kapoz\ pense, mense
(Callithricidae ) de Amerikaj simioj kun vosto ne ; guste , erare. malbone7 ~i: li scipovas legi k ~/
4»enpova k kun ungegoj anst. piataj ungoj. titio. I kun nombronoj7-. 5 ( tr ) Meti en ian kategorion ,
Ç kalitris/o 4k G. (CalUtris el kupresacoj) de !4 ; rigardi kiel : kiel devonz; ~/

' inn profiton kiel
sp-oj de arboj, iuj uzataj por ligno k rezino. — I nenionz: ne ~ante ion\ ~ante p l e j altcz
sandarako. ! (maksimume); gi povus esti ~ata a! la plej gravaj ei

kaliko. C.

donitaj kvanloj: ~i provenion. renton, saldon; la
. distançait inter Tero k Suno: ~i fakturon. ies suld-
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ciiij kongresoj, kiuj iam ekzistisz; kontuzitaj kubuloj vivas sur la tew estas ~eblaj kiel neniox.'vefltt.
ne estas ordinate ~ataj al belajojz; la ideoj de j Pripensema, konsiderema. ^igi 1 ~i 7: eblets
Kolumbo estis ~ataj kiel infanajoz; malmultaj j devas ~igi kun la kutimo? z. 2 Prezenti difinita
preseraroj, al kiuj mi ~as ankaü du-tri erarojn j rezulton de ~ado: la logantaro ~igas al tri mil kvit
kontraii la akuzativo; ne ~u al ni kiel pekon, ke ni j cent homoj. use atingi , sumo. ~ jlo. Aparato,
agis malsagex. irsr' taksi. 6 (ntr) Fidi iun; konfidi a! j ebiiganta fari aritmetikajn operaciojn: li ~isli
iu: se mi estos devigata forlasi por kelkaj jaroj man prezon per pos^ilo. car abako, komputilo, nombrilo,

qferon, mi ~as je vi, mi esperas, ke vi ne lasos gin ^isto. Specialisto en la ~ado: ~isto de tabakfolioj;
faliz; mi ~as pri vi por helpi tiun novicon; por tion ~isto de impostoj; mirinda ~isto. csr kontisto,

akiri , ni povas nur je niaj dek fingrojz; tiuj ~metro. Ciuforma ilo (gliwilo k.a.), por faciligi
provoj ~as je gia preteco pionire oferi sian
temponL. 7 (ntr) Fiksi sian konduton iaü la valoro de
iu persono au objekto; ne Iasi sen konsidero: li estas
tia malamiko , kun kin ni devas ~i\ la kongres-
komitato ne ~is kun vizito al la muzeoj; ni devas ~i
kun la kutimoz. ~a. Rilata al ~o: problème> ;
doni ~an raporton al iu pri ioz; ~e enskribi lignon
por dudek mil rublojz. ~0 t Ago, per kiu oni
nombras objektojn: mono amas ~onz: fari la ~on
de la vocoj por k kontraii; fari la ~on de la forpas-
intaj tagoj\ ne konsideru liajn erarojn. ties estits
senfina ; ~o de la inventaroz\ taksa ~oz. 2 de mi karan boron , gi esta débita al vide vis
Operacio per nombroj: gusto1, erara ~o; kapa , vivo!7-, el~i (tr) 1 Rieevi rezultaton per ~o: Buffo&
pensa ; algebra , infinitezima. adicio , el~is , ke la tero iom post iom malvarmigas%
suhtraho, multipliko, divido. 3 Preciza prezento de la profesoro el Lejpcigo el~is la rilatan nombron dek
enspezitaj k elspezitaj sumoj: détala ~o de la viroj k virinoj en Eüropo7. 2 Nombri: pro mankoà
elspezata mono estos ciujare donataz; ju pli precizaj loko mi ne povas tie ci el~i ciujn verkojn7 ; mia bute
la ~oj, des pli forta la amikeco7: bonaj ~oj, bonaj rakontas ciutage vian helpon, car mi ne povus cm
kunuloj7 (— afero ) : doni ~on pri la stato de la e!~ix\ ce la el~ado de la superfluaj tagoj, aldok
vendoj; (f ) en lia parolado estas milite , pri kio li ankoraü unu tagon1. eiwi (tr) Enhavi, enteni: fe
mem ne povis doni al si ~onz\ multaj homoj ne federacio ericas dek grupojn; la kataluna literatm
kutimas donadi al si precizan ~on pri siaj simpatioj
k antipatiojz. 4 Détala listo de la sumoj suldataj de
privatulo al liverinto: peti pri sia en hotelo\
restoracia, festenaz elpagi sian ~on ; el la
hotelo // [ . . . ] prenas cion je ~oz (— kredite ); (0 oni
présentas al vi la ~on en tin ci noktoz. væ fakturo.5
Difino de tio, kiom oni povas elspezi: kiu vivas sen

baldaii estos almozulo1; vivi laü la postuloj de
la gustaj ~o/z; spesa k grosa ~o de malriceco1. cs*

bilanco, ekonomio. spari. 6 (f) Arangoj, konsiderataj j (antaiwas tempon de morto). 2 Fari la necesajà
por atingi celon : cion fari kun ne faru ~on sen j ~ojn, por povi poste konstrui masinon ks: ingemm
la mastroz\ preni en ~on la montrojn de la spertoz; i primas vaporkaldronon, generatoron, la premojn
erari en siaj ~ojz\ oni metis makulon en mian ~onz j suferotajn de kloso\ oni povas gin (artefaritajofl)
(vanigis mian planon); tro grandaj ~oj kondukas al j malfermi , oni povas month la lioman prison1.3(f)
nulojz; for el la manoj, for el ~oz (— okulo ). 7 j Anticipe pesi la rezultojn de ago, piano; antaù-
(ark.) Konto: la librojn mipresisje mia propra ! konsideri : si ne priais sian agonz; mi ciam apt
(f) li ankaü kredeble havis ~ojn kun la urboz (ion j kun pripenso k pri~oz\ (edzinigo) estas akto (ago):
vengotan ) ; volante iom serci je sia ~oz. ! de pri~o en esceptaj aferoj, sed generale gi est%
diferenciala ~0. Branco de matematiko pri deriv- j akto de amoz. 4 D Popolnombri: pri~u ilin lau ilioj:
ajoj k diferencialoj de funkeioj. ~ado 1 Agado de tacmentojx. re^i ( tr) Refari ~on. retro^i (ntr) *|
tiu. kiu nombras multajn objektojn : la korteganinoj
estis okupitaj je la ~ado de la kisoj, ke li ne ricevu
tro multez : Joab transdonis al la rego la rezulton de
la ~ado de la popolox ; canton ce nerapida j multipliki, dividi, potencigi ktp. SIN. ~basto«K

~adoz\ nesperta en la bagatelaja ~ado de la mal- j glotwilo. ~ilo konsistanta en serio da stangetoj,
riculoj1. 2 Maniero, metodo, je kiu oni ~as: posedi j laülonge de kiuj oni povas sovi tratruitajn globeto^scion de preciza ~adoz\ gusta ~ado forigas disput- j por adicii. abako, sorobano. perturbOM)||

z; en la ekzemplon de ~ado ensteligis malgusta j Aproksima ~o, en kiu oni supozas, ke specifa parto
nombroz: la ~ado de la interezoj. ~ebla 1 Tia, ke ] de iu fizika grando estas multe pli malgranda d|

malgranda, facile ~ebla per la | aliaj partoj. probablo^o Vd probabla. tabeMo

~ojn per legado de gradaro. al^i (tr) 1 Aldoniea
difinitan kategorion: al~u tiun surnon en la êapitm
de la vojagkostoj; li timas, ke oni al~os lin mem à
la nombro de tiuj malsagulojz\ je la demando, albs
popolo mi al~as min, mi respondas [...]z; cilia
devigata konstanta al^ado sin al ia speciala gentd1,
2 Aljugi, atribui. antaü^i (tr) Anticipe ~i: êels
efektiva najtingalo oni neniam povas antau~i, fa
venos7, (en gia kanto) ; antaü^i la elspezojn à
projektata vojago. de~i (tr) Depreni, subtrahi de
sumo, konto: de~i la kutiman rabaton; (f) vi M

estas tiu , kiu en~as plej abundajn tradukoj#;
enfante tion. inkludi , kune kun. —4 plus, kutv î
( tr) Kunigi en ~o, sumigi. m îs^î (ntr) Erari a

ado. ne~ebla.Tiel grandnombra, ke oni ne povfi
gin ~i : nacio forta k ne~eblax. pri~i (tr) 1 MÉ
kovri per ~ado: la nordaj lumoj flamadis tiel regult,
ke oni povis pri~i , kiam Hi estos plej altez\%
primas siajn procentegojn ce altarox\ oni m
primas la batojn de la koro multajn jarojn antaüe1^O ,

en la inversa ordo: la rctro^ado de raketekbrulip.
glit^ilo. Ilo en fonno de rektilo kun sovpeco sow
ebla laülonge de logaritma skalo, servanta por

on

oni povas gin ~i: tre
fingrojx . 2 Tia , ke oni devas ~i kun gi: ciuj, kiuj j S Komputila programo por ~ado, ofte uzatapot
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financaj ~oj, montranta al ia uzanto tabelon el celoj,
kiuj povas enteni nombron , kies valoro sangigas
dépende de la nombroj en aliaj celoj. tempo ô.
Erao.

kalkulus/o ^ Stoneto el organikaj aü neorganikaj
substancoj, kiuj iafoje formigas en la glandaj vezikoj
aü iliaj elsekreciaj duktoj, cefe en la galaj k urinaj
duktoj: hepata koliko pro o® gruzo, litiazo,
sablo, konkremenlo.

Kalkut/o = Kalkato.
kalm/o$ Plene senmova aero: la karavelo trafis~on, kiu haltigis gin dek du tagojn. ~a (f) Trankvile

senmova, senperturba, kviet-temperamenta. erwigi
(pp velsipo) Trafi en ~an zonon.

kalmar/o8 Kn de pluraj g-oj (Loligo k parencaj)
de cefalopodoj kun torpedoforma korpo k triangulaj
flankaj nagiloj: frititaj ~oj. B® argonaute ,
cefalopodoj, loligo, naütilo, polpo, sepio. giganta
M>, ~ego. Kn de gigantaj (gis 18 m longaj) sp-oj
de ~o, ekz. arkiteükto.

kalmodutin/o ^ Encela proteino, al kiu ligigas
kalciaj jonoj, modulante funkeiadon de enzimoj.

kalmuk/o. Ano de mongola gento, loganta en la
SU parto de la Rusia Federacio. (K)~io. Respubliko
ene de la Rusia Federacio (Elisto, 44°14’ E, 46°16’

kalumet/o. Indiana paepipo.
kalumni/i ( tr) Malutili al ies honoro au

reputacio, komunikante mensogajn sciigojn pri ties
karaktero, konduto ktp: ne ~u sklavon antaü lia
sinjorox; ne diru tion, vi ~as vin mem, sinjoro /;
riante /constante, oni ec angelon nigrigasz. B® akuzi,
klaci, raporti. â. Prezentanta ~on aü rilata al ~o:
~a famo, informa, kampanjo. ~0. Eldiro de tiu, kiu
~as: estu casta kiel glacio, vi ne evitos la homan
~onz; se ~o ec pasas, gi ciam iom lasasz\ se ~o ne
bridas, gi almenaü makulasz; disporti ~qjn inter ia
popolox ; kiu elirigas ~on, tiu estas malsagulox.
~ado. Sistemeca uzado de ~oj kontraü iu. ~antO,
~ulo. Tiu, kiu ~as: ~anto disigas amikojnx.

kalun/o ^ G. CCalluna el erikacoj), parenca al
eriko, de nur unu sp. (C . vulgaris) , daflrafolia
arbusteto kun malgrandaj folioj kontrade duopaj, 4-
vice tegolarangaj, k kun malgrandaj, rozaj a ü
purpuretaj, 4-nombraj floroj en stara, spikforma
grapolo; hejma en Eüropo k SU Azio, adventica en
NE Ameriko, pororname kultivata k medicine uzata.

kalus/o 1 V Osta novformajo, kiu rekunigas la
du partojn de rompita osto. 2 Amaso de nove
formigintaj celoj, kiu cikatrigas vundojn aü aperas
en histokultivajoj. B® kalo 2.

kalv4a 1 Perdinta ciujn aü preskaü ciujn kap-
harojn, pro ago aü malsano: nejuna homo kun
kapoz. «a* senhara. 2 (f) Perdinta aü ne havanta
vegetajaron: monto. n® nuda. *̂ 0. Loko de la
kapo, kie elfalis la haroj: se haroj ne mankus, oni
~on ne. havusz. ^eco. Stato de iu ~a. ~igi. Igi
~a: kapo malsaga nek grizigas nek ~igasz. RIM. Z.
uzis kalv pri kapo tutrazita en signo de funebro au
pento: procesio de ~aj k nudpiedaj monahojz\ ciuj
kapoj estis ~aj , ciuj barboj razitajz; largigi sian
~onx.

Kalvari /o. Latindevena norno de Golgoto.
(k)~Oz 1 Memorsigno, konsistanta el granda kruco
kun, ordinare, statuo de Jesuo krucumita k eventuale
aliaj statuoj de plorantaj sanktaj virinoj, starigita sur
la supro de monteto, ce la krucigo de vojoj au
interne de pregejo. 2 = ~a vojo. 3 V (calvaria )
Supra parto de la krania skatoJo, konsistanta el la
fruntosto, amba ü parietostoj k la supro de la
okeipita skvamo. SIN. krania volbo. ~a. Rilata al
~o. ~a vojo (ankau maj.) 1 1]* Serio de pentrajoj
au skulptajoj, memoriganta pri la irado de Jesuo al
Golgoto k dividita en 14 stacioj, ce kiuj ia piuloj
recitas pregojn. 2 (f ) Suferplena vivotempo: si
staris nun ankoraü ce la komenco de sia ~a vojoz.

kalvil/o Speco de porno, iom ripohava ,

blanka k roza.
Kalvin/o. Unu el la iniciatintoj de Reformacio,

precipe en Francio k Genevo (J . Calvin, 1509-
1564). ^ano. Adepto de la doktrino de ~o.
(k)~ismo ij* Doktrino, bazita sur la dogmoj de
antaüdestinismo k de nerezistebla graco.

kam/o © Rotacianta disko, kun elstarajo(j),
kiu(j) ce ciu turno de la akso de la disko, pusas pec-
on sin apogantan sur gi , k uzata por la regado de
mekanikaj a ü elektraj organoj. — ~kontakto,
r^safto. [Ilustrajo sur la sekva p.]

N).
Kaiocaj/o PG. E-lingva poeto k gramatikisto,

korifeo de la Budapesta skolo (K. Kalocsay, 1891-
1976). ~a. Rilata al ~o: ~a tradukoLp.

kalomel20 ® Hidrarga klorido, HgCl au
- , (HgCl)2, pasintece uzata kiel laksiga au antiverma

medikamento.
¥& kalori/o Malnova unuo de varmokvanto,

égala al la energio necesa por plivarmigi je 1 °C 1 g
I da akvo. B® julo. ~metro Aparato por mezuri
!varmoefikojn. /̂ metrio. Metodaro por mezurado

de varmoefikoj.
kalorifer/o = stovo.
kalosom/o b G. (Calosoma ) de insektoj el la

ordode koleopteroj, fam. de karabedoj, k i u j mangas
precipe malutilajn papiliajn larvojn.

• kalot/o A Segmento de sfero, limita de nur unu
icirklo. B®* zono 3

kaloz/o V {corpus callosum ) Lameno de nerva
blanka substanco, strecita inter la du cerebraj hemi-

I sferoj. -4 kal/ozo.
;U kalpak/o. Tatara pelta capo, portata ankaü en iuj

eüropaj armeoj de la 18a au 19a jc.
; • kalson/o. Subvesto el diversaj formoj k stofoj,
fkovranta parte aü tute la femurojn, au la tutajn gamb-
{ ojn. B® pantaloneto. ^eto. Strikta, tre malvasta ~o
|kuntriangula formo: liprovis detiri al mi la ~etonv.

pugujo. barwo. ~eto, uzata por sinbanado. c®
f bankostumo.sen^e. Ne surportante ~on: kara! vi

min atendis sen~e! K . strumpô o = ~strumpoj.
v kalt/0 *4̂ G - (Caltha el ranunkolacoj) de plur-
|jaraj akvejaj herboj kun large korformaj folioj k kun
|regulformaj, senpetalaj floroj havantaj blankajn aü

flavajn petalecajn sepalojn po 5-9; 12 sp-oj el la
imezvarmaj regionoj, kelkaj pororname kultivalaj,
ÎÀA. la marca ^O (C. palustris ), N-hemisfera, kun

kvin flavaj sepaloj.
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kamabok/o y E-Azia bolkuirajoel pistita fisajo | k trunkarbustoj, mallarge piramidaj; 8 sp-oj elN
Àmeriko k E Azio, kultivataj por omamo k ligne
uzata i.a. en konstruajoj. ;

kamaj/o 1 Speco de pentrado, en kiu oni uzas j kamel/o b G. (Camelus ) de remacantaji
tonojn de nur unu koloro. 2 Tiamaniere farita | mamuloj el la ordo de parhufuloj, kun unu aü dsj
penrrajo. I giboj sur la dorse, vivantaj en stepoj, uzataj kid

kamarad ’ o 1 Tiu. kiu familiarigis kun alia, j kur- k sarg-bestoj: dugiba ~o ait Baktria ~o (C,

dividantc ties loglokon au okupojn au distrojn ktp: j bactrianus), hejma en C Azio\ dugiba ~o ar
infanon malbonigas ne petolado seel malbona | dromedaro (C. dromedarius), liejma de U Safari'

~o de lernejo. ce la universitato; gi estis la lasta j gis Hindio ; Jakob metis siajn infanojn k siajs
voio de mia mot tanta. ~oz: sekvn min, ~oj!7\ ~o \ edzitwjn sur la ~ojnzi estas pli facile por ~oiritrt
de nutlsagulo suferos do!ownx; H estas frato-^o j trueton de kudrilo , ol por ricitlo eniri en la regrn
kun ciuj ministrojz; donno~oz, lud~o7, voj~oz, j de DioN. ^edoj. Fam. (Camelidaè) de parhufuloj,
\'ojagr^oz. ma' kompano, kompaniano, kunulo. 2 j al kiu apartenas ~o k lamo. <^ido. Ne maturaft
Alparola termino k titolo de gentileco, uzata en la j ~o. ^Ino, Ino de ~o : lakto do ~ino. ~istd,

laboristaj organ izajoj (mil : k-do): Land ; ~o j ~pelisto k/aü fleganto de ~oj. vir^O. Virseksa ^o
prezidanto. c'-v frato , kolego, sinjoro. ^a. Rilata al

k faruno en longa formo. SIN. fiskuko.
Kamadev/o = Madano.

kameleon/o b Reptilio (Chamaeleo k parenqj
~o: ~a lielpo. invito, ^i . Est i ~o: mi kun li de- j g-oj) el la ordo de skvamuloj, kun longega, verm-;
longe ~eco. Familiara sento. ligo inter ~oj: I forma tango k kapabia sangi sian koloron. 4;
kunvivado naskas ~econ\ sia ^eco povas esti tre [ homokromio. 1 Rilata al ~o. 2 (f) Rapidesanf -
dangera7. ^ino. Virina ~o / au 2 (mil : k-ino): la ; iganta, nekonstanta: lia ~a naturo kovradis al lit
estinta ~ino de via / infanaj ludojz: si estas via J vizagon per del diversaj koloroj f . . . ] z; cio defy

~aj mango j!7 (vanta j promesoj).
kamelFo G. (Camellia el teacoj) de daufs-

diktatoro kc, havantaj nenian ofieialan regpovon, : foliaj trunkarbustoj an arboj kun simplaj, ledecaj
sed intrige influaniaj la politikon. inr koterio, prem- ' folioj k kun ofte rozosimilaj floroj, unu- au plur-ope

; akselaj; c. 200 sp-oj el tropika k subtropika Azio,;

ino k via lego cdzinox\ ~ino Lilia.
kamaril/o . Grupo da korteganoj de rego,

grupo.
Kamasutr/o. Sanskrita Iibio de la 4a jc pri pluraj kujtivataj por omamo k unu por produktado

seksaj moroj k amora tekniko. /^ajo. Amora i de teo: Cinia ( Camellia sinensis, sin. 7M
pozicio, pris k r i b i ta de ~o : si sludis fervore la \ chinensis). SIN. teo 2. Japania ( C . japonica)t

Japanio, Koreio k Tajvano, el kies c. 2 000 omam|;afan doktrinon \
kambi/o £ Komerea valorpapero, cedebla k ; kf-oj, oni ankorau nun kultivas c. 100.

negocebla lau la komcrcaj legoj k kutimoj sen ! kamembert/o Y Normandia fromago el boviw
tribunala art borsa proceduro, k plejofte girebla : ; lakto, kun krema denseco (lau la nomo de Normand
proksimdata ^agentejo. v*' bilo, Irato.

kambium/o 4k Histo, iaudiametre kreskiganta
la tigon k radikon dc la vaskulplantoj.

Kambiz/o A Persa rego, filo de Giro.
Kambog/o, Regno en la SE-Azia duonsiusuio i ~o (C. nobilc), plurjara, el kiu oni ekstraktascseitq

( Pnompeno). B W Hmero. j on uzatan por aromigi likvorojn. por sampuoj,-
kambri/o © 1 La unua periodo de paleozoiko. 2 • kosmetikajoj, medicino. SIN. Roma kamomilo. g

La responda sistemo. antaiwo La geologia tempo | kamemor/o 1 Sp. de rubuso ( Rubus chamof
antaii iam laksita kiel periodo. ; monts ) el N Europo k N Amcriko, plurjara, duonligr

Kamcatk/o. Duoninsulo en la E parte de Siberto. ; eca. kun mane 5- 7-lobaj folioj k kun grandaj,
inter la Beringa k la Ohotska maroj (160°E. 55°N ). ! flavaj. mangindaj fniktoj. 2 Frukto de ~o l .

kame2o. Gerno reliefe skulptita, en kiu oni util - j kamen/o 1 Parto de cambro tiel masonita, Ic
igas la diversajn kolorojn de la tavoioj, por nuanci la ; oni povas tie bruligi fajron sen dangero de incewft)
diversajn partojn de la skulptajo. KS’ intajlo, glipdko. au asfiksio: la kastelaj ~oj estas ofte ornamitajptr

kameciparis/o 4k G. {Chamaecyparis el sknlptafoj: la fatin’ sidis antaü la r^o7' ; fantfapj
kupresacoj). parenca al kupreso, de monoikaj arboj . sur la ~o7 : fumnigrigita profunda de malpUw

rv

ia vilago).
kamemel/o 4k G. ( Chamaemelum el asteracoj;

parenca a! antemido. dc 6 sp-oj de herboj el Europo,
Kanarioj, N Afriko k SU Azio; nobla ~o. Sp.&

1 ) kamo. Ekzemplo ~W*
de regado per '~o: 1
a ) -k o n t a k t o ; b ) f o i j W

„ , . , - , *

~safto : c ) ; c )
elstarajo de ia ~o: d) lampo regata (gi lumas bum kvarono de la turnotempo). 2-3) kamelo: 2) dup
au Baktria -o; 3) unugiba au dromedaro. DH. 4) kameleono. J f }
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~oz; du sinjoroj en unit bieno. du mastrinoj ce unit j palmo hejma en Eüropo. maks. 6 m alta, kultivata
~o neniam vivas sen reciproka malbeno7-. 2 Tia j por ornamo k malfajna teksa fibro.
sama masonajo, interne de kiu oni adaptas fornon, Kamerun/o. Monto en Ekvatora Afriko (9°KTE,
stovon ks: brika, kahela, marmora ~o. —+ ~breto,
r- jkapuco, ~tubo, ^tnbisto. Rilata al ~o : la
rozkolora ~a rebriloz; la angulo ~az (ciu el la du
flankoj de ~o). ~etO. Malgranda ~o: en eleganta
~eto cirkaiiita de fera kradajo ardis karbojz.

kamer/o 1 Senfenestra, nehejtebla cambreto, C,0Hl6O, vaporigema, ekstraktata el la ~arbo, k
uzata kiel tenejo, kasejo ktp: Hi flugis tra ricaj uzata en medicino k kontraü tineoj. — ~oleo. ~a.
salonoj k mizeraj ~ojz. nar alkovo, kabineto. 2 Â- Enhavanta ~on , au rilata al ~o: alkoholo.
Parto de aparato, masino kc au de organo de vivulo, ! ~arbo, ~ujo ^ Arbo (~a cinamomo) kun ledecaj,
prezentanta fermitan spacon: © senluma ~oz (en ! hele verdaj, elipsaj, ~odorantaj folioj k kun mal-
fotografilo) ; de revolvero; kompasa j grandaj floroj en mallonga paniklo; el la ligno oni
joniga ekspansia (de reakcimoloro) ; V 1 ekstraktas ~on.
antaüa, malantaüa ~o de o/atlo; ^ ~oj de ovaria, | kamikaz/o JV Memdetrua bombaviadilo, pilotata
de antero. 05“ cambra, kesta, skatala. 3 = kamerao. ! de volontulo, uzata de la japana aerarmeo en 1944-
Slibstoma ~0 Vd stoma, ^isto 1 j[ Nobelo, i 1945. 2 La volontulo mem, kiu jetas sian aviadilon
oficisto komisiita pri la sekretaj au financaj aferoj au veturilon kontraü militan celon. 3 (f ) Temerara
de suvereno. cambelana, kamerlingo. 2 (evi) = persono, prêta sin sargi per riskoplena tasko au
kameraisto. bobel^o Speco de nebul~o. SIN. funkcio.
bobelcambro. gas~0. Hermetika ~o, en kiu oni Kamil/o. Vira nomo.
produktas venenajn gasojn, au por provi la efikon kamion8o. Fortika, platplanka, kvar- au ses-rada
de gasmasko, au por gasmortigi bestojn aii homojn. aütomobilo por pezaj sargoj; sargaüto. ~i (tr) Trans-
joniga A*O Aparato, uzata por mezuri la inlenson porti per ^o. ^ado. Tia transportado: entrepreno
de altenergiaj radioj, profitante de ilia joniga efiko ! pri ~ado. ~eto. Malgranda ~o, kies utila sargo ne
al gaso. nebul̂ O Instrumenta por observi k foti | s.uperas 1500 kg. ~isto. Tiu , kiu transportas
la trajektoriojn de elemenlaj partikloj. ses^a. I materialojn, varojn ks per ~o. baskul̂ O. ~o, kies
Havanta ses kavojn, en ciu el kiuj sidas kartoco (pp j malantaüa parto estas baskulebla k tiel povas facile
revolvero). plumbo »̂0 © ® ~o kun plumbaj j elsuti la sargitan materialon. cisterncwo.
muroj, uzata por la fabrikado de sulfata acido. j provizita per vasta barelego, por la transportado de

kamera/o Fotoaparato, kapabla sendi k/au ! likvoj (vino k.a.). spruc^O. ~o provizita per barel-
registri sinsekvajn bildojn, lau difinita ritmo, uzata ego, spructubo au versilo k ofte per premmotoro, por
por kinematografio, televido au videoregistrado: sprucigi likvon, akvon, gudron, bitumon, sur soseon.
amatora, kasita, profesia ~o. *̂ istO. Teknikisto, kamizard/o A Ano de kalvinana ribelo en
kiu, sub la gvidado de cef^isto, bildokaptas, kadr- Cevenoj (1702-1710).
adas, elektas la movojn de ~'0: !a cef^isto respond- kamizol/o j[ 1 Jakforma vira survesto: la
ecas pri la lumigada k la estetika bildokvalito de nigra ~o de fa patriciojz; la flavleda <̂ o de la
filmo. gvat~0. Video^o, instalita pii-malpli kase, ! rajdoservistoz. KST tuniko. 2 Speco de subkorsajo,
cele al kontrolo au gardado. video~o. ~o, kies j iam portata super korseto.
registra sistemo estas magnetoskopo. ! kamlot/o. Dika k maldelikata lanstofo: ~a

kamerling/oz Ü1 Kardinalo, komisiita pri la | robeto°.
administracio de la Ekleziaj aferoj dum vako de la j Kamoens/o. Portugala poeto, autoro de «La

Luzidoj» ( L. de Camôes. 1524-1580).
kamerops/o G. (Chamaerops el arekacoj) de | kamomil/o1 ^ Sp. de matrikario (Matricaria

nùr unu sp. (C. humilis ) , U Mediteranea, la sola j recutita, sin. M . chamomilla ) el Eüropo, unujara,

4° l 2'N). ^io 1 w Regiono de Afriko, inter la
Gvinea Golfo k la lago Cado; gia U parto estas
parto de Nigerio, gia E formas ~ion 2. 2 S Regno,
okupanta la E parton de ~io / (Jaundo).

kamfor/o (K) Blanka aroma monoterpeno,

-~^o,

papa sego.

a b C C d

1-2) kamerao. 1) gvat~o. a) objektivo; b) korpo (aü: skatolo) ; c) angula gustigilo ; c ) motoro
(horizontala cirkla skanado); d) fiksplato. 2) video~o. a) objektivo ; b) okulario; c) mikrofono: c)
vidigilo. 3) kamiono. a) kajuto; êargplato.



kampecokampo 520

I akre foti). semantika ~o A 1 Tuto de la signify
| de unu vorto (ekz. de bazo). 2 Tuto de la vortoj, kiuj
! rilatas al unu komuna nocio (ekz. la terminoj pri
! familiaj rilatoj). ^(ad)i (ntr) Paslogi en ~o, starig*

I inte au ne provizoran logaparaton. bivaki, tend-
I umi. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as: ~ado estas saniga.
! ~adejo. Loko, rezervita por tie ~adi au tenduni
| «S’ barakaro, tendaro. ~adismo. Sporta manière
| vivi k kusi en libera aero. 'varo. Aro de kultureblaj

~oj, rigardata kontraste kun la urbo:en la ~aro estis
j belege!7; veturi en la ~aron; en la ~aro régis vintro
I malvarmoz ; vivi en la ^o\ ~ara dometoz.^arano.
| Terkulturisto, loganta en la ~aro. usr agrikulturisto,
| farmisto, ~ulo, kulako, vUagano. ~arana. Rilataal

; ~aranoj: Parana unnigo , sindikato, kooperat'm,
; komunumo. ^ejo. ~o 2: si iam estis en tiu pace
I ~ejoz. îsto. ~arano: Esav farigis lerta casisto,
! ~istox. ~u!o. ~arano (ofte kun malsata nuanco):
! kial do mi devas pereigi mian vivon kun ~uloj?%
! plej kuirita ~ulo ciam rcstos kruduloz\ ofte capoà

r^ulo kovras kapon de sagulo7; pH bone , se miedi-
igus kun scnartifika ~ulino! z. flugO'vO Lt
tereno, de kiu ekflugas k sur kiun surterigas
aviadiloj. paf~o. Spaco trafebla de la pafajoj.
glaci^o. Vasta ~o el glacio, ekz. sur la nordaj
maroj. vs" bankizo. gren~o. ~o / , sur kiu oni
kultivas grenon: sed rikoltilon ne levu kontraü la

: gren~on de via proksimulox. herbo^O. ~ode
i gramineoj. Marso~0 1 ï Loko ce Tibero, kie la
[ Rovnanoj mililekzercigadis. 2 ( analoge) Nomode;

j origine tiacelaj lokoj en iuj nunaj urboj (Parizo,
j Sankt -Peterburgo). vid^O. Tin spaco, kiun okulparo
I nc movigante povas plene vidi.

Kampal/o. Cefurbo de Ugando (32° 25’E, :
0° l 9’ N).

kampan/o. Loganto de ( K )~io. (K)~jo. La
regiono cirkaü Napolo (14°30’E, 41°N).

kampanet/o } Speco de marimbo, kun stalajafi
! vitraj lamenetoj.

kampanil/o jfi Turo, kiu staras izole au ce alia ,

| konstruajo, k en kiu trovigas sonoriloj au horlogo. J
j kampanj/o 1 Serio de la operacoj faritaj en ;

j difinita lando au regiono, kun difinita celo k dum ;
difinita tempo: la Moskva ~o (de Napoleono); ;
koloniaj ~oj. 2 ( f ) Sistema agado, por atingn

j difinitan celon, ckscitante la publikan opinion: Mp

| kontraii la mortopuno, la tabak -uzado\ por la
paco: gazet~o\ elekto^o. csr agiti.

kampanul/oz G. (Campanula el ~acoj) de
j unu-, du- k plur-jaraj herboj kun regulaj, epiginaj, •

klosformaj floroj generale bluaj, unuopaj au diverse ;

arigintaj (cume, grapole, spike, kape); c. 300 sp-ojeL
la N hemisfero k tropikaj montaroj, multaj p<fe
orname kultivataj. SIN. klosfloro. rapunkoloU
trakelio. rondfolia ~0. Sp. de ~o (C. rotundifolid} ]
el Eüropo, Azio k N Ameriko, kun rondaj, dentaj, el-

I bazaj folioj, dum la ceteraj estas integraj k linifonmj.1
kampec/o 4* Sp. de hematoksilo (Haemato- \

xylum tamperhianum ) , doma arbo kun plume kun-
; metaj folioj, kun grapoloj el malgrandaj, flavq|j
! floroj k kun brunruga ligno (enhavanta hematoksi- >

‘ linon, kiu sub influo de aero igas viole nigreta) util-

aroma herbo kun konusforma kapitula receptaklo; la
ainara infuzajo de la floroj [ ~a infuzajo ) estas
kvietiga k svitiga. SIN. vera ~o. 2 os?1 / k
parencaj, same uzataj herboj (kelkaj sp-oj el la g-oj
antemido, kamemelo. matrikario k tanaceto). 3
Infuzajo de ^o 1 au 2. agra ~0. Agra antemido,

unu el la ~oj 2. granda ^o. Partenio, unu el la
~oj 2. Roma ~o. Nobla kamemelo, unu el la ~oj
2. vera ~o. —o / .

i

kamomilo (vera ~o):
a ) tigo : b ) folio ; c )
kapitulo ; c) maturig-
inta , kava kapitulo ;
e) akeno. C.

kamp/o 1 Terpeco, kulturata au kulturebla,
kun au sen difinitaj limoj: dunoj k plugteraj ~ojz\
vojeto kondukas ira tiu ci al nia domo7; herbo-
ricaj ~oj7\ terpoma gren~oz\ kukum~oz:
vian ~on ne prisemu miksospecex; sur frcmda
Hi riko!tasx ; (0 la negaj ~ojz. «Rf agw, gardeno.
korto, parcelo. 2 Pli-malpli ebena terloko kontraste
kun montoj, arbaroj ati logejoj: sur la ~o, for de 1'
mondoz\ arbaro aüdas, ~o vidasz ( nenie oni estas
certa pri senatesteco ) ; gi staras ankoraü mal -
proksime en la ~6> z; la hajlo baîdifektis en la tuta
lando Egipta cion , kio estis sur la kicl flora de
~r>, fiel li florasx\ ~artilerio. csx ~aro, pejzago. 3
Loko, sur kiu io okazis: ~o de bataloz\ ^o de la
mortintojz; oni demis al tin loko nornon ( K )~o de la
Fortulojx. 4 Loko. inter kies limoj efikas ia ago:
opcracia ( parto de la korpo, kiun trafas
operacio); (f ) la de la konscio. 5 ( t) Tutajo de la
abslraklaj aferoj. kiujn povas alingi ies agado: mi
parolis aI vi nur tearion, nun mi transiras sur la
r^on de la praktikoz: tiu mia artikolo estos mia lasta
sur la ~o de E-ista diskutadoz\ oni devas sencese
eldonadi [...] la ~o ci tie estas grandaz: ~o de
laborado, de aktiveco ; tiu temo malfermas ~on aI
plej granda fautazio: la ^o de la historio prezentas
nndtajn enigmojn. IKT areno, regiono, spaco , tereno.

6 Limigita fono: bina ankro sur blanka ~oz.7 D
Fizika grando, au skalara au vektora , kiu estas
funkcio de loko k tempo: elektra. magneto ~o. 8S
Plenigebla parto de formularo au alia dokumento,
traktata per komputilo. 9 Ë Konsistanta parto de
datenopo. elektromagneta ^o. Elektra k magneta
~o, produktata de movigantaj sargoj. gradienta~0 A Vektora ~o, kiu estas la gradiento de iu
skalara ~o. ^a. Rilata al ~o.1, 2: ~aj florojz\ ~a
bestox\ nenia ~a herbo ankoraü kreskisx ;musoz; vojo7. 4 : ~a intenso; linio (linio
tanganta en ciuj siaj punktoj al la direkto de la
analoga vektoro: SIN. flukslinio); ~a tuho (spaco,

cirkauita perelektraj, resp. magnetaj linioj, kiuj pasas
tra ciuj punktoj de fermila kurbo) ; ~a lenso (en
optikaj aparatoj ); profunda ( tiu. k i u n oni povas

i-̂ a
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igata por mebloj, pargetpiankoj ks k por ekstrajÿado
de hematoksilino.

Kampuce/o = Kambogo.
kamufi/i (tr) 1 s* ÎVfSski militobjekton, donante

al £i la aspekton, koloron au formon de la cirkaü-
a}0j: la aviadisto ne povis distingi la ~itajn kanon-
ojn. 2 (f) Kasmaski (pp sento ks). âdo. Ago ~i.
/vajo. Io, kio '>-as. îlo. Tio, kion oni uzas por ~i
(retoj, brancoj ktp).

kan/o 1 Ciu plurjara planto bambuaspekta, kun
tigo alta, fortika k kava, almenaü finevolue lignée-
iginta, precipe fragmito, arundo, bambuo, kanao,
sakaro: foso , en kiu kreskis junko k ~oZm, la ~oj
klinigis ciuflankenz; ~sego; aroma ~ü x; kiel
dorna en la manu de ebriulox\ elefantoj, kiuj
dispremadis la ~ojnz\ ~siikero\ (f) pendanîa sur la
balanciganta de la malvirto2. arundo ,
fragmito. -4 ~birdo. 2 Nepeza trunketo plejofte
pli-malpli kava k fleksebla, de sp-oj de ~o /, k
ankaü de sp-oj el diversaj aliaj familioj (ekz. junko,
rotango, scirpo ) k uzata: a) kiel skribilo: mia lango
estas la de lerta skribisto2 (kalamo); b) kiel
bastono: ~o k instruo donas sagonx\ fordonas la
capon k ~onz (promenbastonon). ~a. Farita el ~oj:~a sego, tegmento2', ~aj sipojx (korboboatoj).
~afo. Objekto el plektitaj ~oj. âro. Densa aro de
~oj: apud la ~aro kusis trunko de alno7-', la botelo
falls en la densan ~aron ce la lago2. ~ejo. Areo,
kie abunde kreskas ~oj: saliko, kiu klinigis super la kanajl/o. Homo senhonora, malnoble kondut-~ejoz\ sep bovinoj pastigas en la ~ejo2 (de Niio). anta: gis lipharoj la en infero sidasG; ha, ~o! eu
fiê~0. Kunajo el bambu~oj, fiksitaj unu ce la vi ne estis la timemulo, kiu komencis kuri, kiam oni
ekstremajo de alia, k provizitaj per hokfadeno, por diris, ke la malamiko venas! Pereu!2. csr fripano,
fisi. SUker~0 dl* Sp. de sakaro (oficina sakaro), hundo. ^a. Havanta econ de ~o: mi admiras mian
industrie ekspluatata por sukerrica tigo.

Kana 2 Vilago en Galileo (35° l 7’E, 32°48’N):
okazis edzigo en ~ Galilea N (dum kiu, la ü la
evangelio de Johano, Jesuo iransformis akvon en
vinon).

(Dkana/o die G. (Canna el ~acoj) de kanoj kun en kompanio!2.
rizomo, kun alternaj, largaj, de elipsaj gis lancet- kanak/o. Ano de gento, loganta en Melanezio.
formaj folioj, k kun neregulaj, epiginaj, rugaj, (K)~io. Nov-Kaledonio.
orangaj au flavaj floroj en grapolo, paniklo a ü kanaPo 1 Artefarita akvovojo: fosi ~onz; veturi
spiko; 8-10 sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj kvazaü- sur la ~oj2\ la ~oj de Venecio, de Amsterdamo;
hejmaj alilande, pluraj poromame kultivataj k unu, | je internacia nornw. Panama (79°50’U, 9°07’N),
lamangebla (C. edulis), kun mangebla tubera Sueza (32°18’E, 31°N ) ~o ; la Granda ( K )~o
rizomo, el kiu oni ekstraktas specon de aroruto. ( 117°E, 35°N ). kluzo , bargo. 2 Simila arte-

faritajo, uzata por diversaj celoj, sekigo de marca
regiono, irigacio, forkondukado de malpurajoj ks:
kloaka ~o. 3 * Parto de maro, pli larga ol mar-
kolo, k komunikiganta du marojn: ~o de Sankta
Georgo (6°U, 52°N), de Mozambiko (40°E, 20°S);
oni alproksimigas al la ( K )~o2 (sk. Manika, 3°U,
50°N). 4 V d* Organa tubo: semicirklaj ~oj de la
interna orelo; la vertebra, la spira 2, la uretra ~e>.

dukto. 5 Eta, tuboforma grupo de proteinoj de
la cela membrano, tra kiu pasas jonoj aü malgrandaj
molekuloj: natri~o; tensidependa, kemidependa
~o. 6 4 S Vojo por elektra signalo aü transsend-

1) kampanulo ( rondfolia ~o) : a ) rizomo kun ado de datenoj: stereofonia aparato havas du ~ojn\
radikoj; b) tigo; c) elbaza folio ; c) floro. C. 2) plur~a telefonlineo; trovi neokupitan ~on ; per

f kanabo: a) folio (mane divida) ; b) infloresko; c) signalplektado oni pavas dispartigi ~on en
f virseksa floro; ê) inseksa floro; d) frukto. C. sub~ojn. — plekti. 7 V Frekvencozono, atribuita al

(Dkana/o A Ciu el la fonetikaj simboloj de la
japana skribsistemo, prezentantaj silabojn po unu:
strekaj ~oj (rektliniaj, uzataj por pruntvortoj,
fremdaj nomoj ks); rondaj ~oj (kurbliniaj, uzataj
por fleksioj, partikuloj ks). ~aro. La tuto de la
~oj: la ronda ~aroK

Kanaan/O n 1 Filo de Hamo. 2 Lando inter
Jordano k Mediteraneo, kiun la hebreoj iom post iom
konkeris (35°E, 32°N). ~a. Rilata al ~o: la lando
~ax ; la lingvo ~ax. ~idO. Pagana praloganto de
Palestino: la limoj de la ~idoj estis de Cidon gis
Gazax\ Esav prenis siajn edzinojn el la ~idinojx.

kanab/o d* O. (Cannabis el ~acoj) de nur
unu sp. (C. sativa) origina el C Azio; unujara ,
dioika, alta herbo kun mane dividaj folioj, kun vir-
seksaj floroj en etaj panikloj k kun inseksaj floroj en
mallongaj spikoj; du subsp-oj kultivataj: subsp.
sativa kiel teksajplanto, subsp. indica kiel medicina
k psikostimula planto: ~tolo. — hasiso, marihuano.
~ejo. Loko, kie kreskas abunde ~o. Manil Ô d>
Sp. de muzo (Musa textilis) el Filipinoj.

kanaben20 b Sp. de karduelo (Carduelis can-
nabina ), kun malhele ruga brusto. væ kardelo,
fringelo.

Kanad8o. Regno en N Ameriko (federacio el 10
provincoj k 2 teritorioj) (Otavo): la anglalingva, la
franclingva (Kâ" Kebekio ). /v»ano. Civitano de
~o.

malfelicon k la lertecon de mia ~a edzino! z\ sen-
taüga, r̂ a estafo!z\ ho, kiel mi estas malnobla, ~a,
krima!2 -, per forto ~a vi forportis la sanktigitajn
vazojn2. ~ajO. Ago karakteriza de ~o. ^aro. Aro
da malestiminduloj: kun kia ~aro mi nun devas esti
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radio- au televido-slacio. 8 (f ) Io, pere de kio oni
atingas celon: diskonigi sicm opinion per la de
la rcvuo. ependima ~o Vd cpendimo. ~aro. Reto
de ~oj. ~eto 1 Mallarga por defluigi akvon
pluvan au maSpurajan: la numéro /alis en la ~eton
de la strata. définih, rojo. 2 Mallarga ~o, difin-
ita por akcepti tubojn, kondukajn kablojn ktp. 3 V
4 Tre maldika ~o. ^etaro. Reto de ~etoj au
konduktiloj. arangila sub tero, por la defluigado de la
malbonaj akvoj. ~îgi. Transformi riveron en ~on.
digante la bordojn, rektigante la fluon ktp. ~iziz.
Provizi per ~oj (regionon, landon). flank~o. ~o,

fosita apud k laulonge de rivero: flank~o ce Rejno .

jet~0 % Triangula spaco inter du partoj de varpo k
teksokombilo, kie trakuras la navedo, enmetante
vefton. nutro -̂o ¥ La tuta vojo, kiun iras la
nutrajoj en la korpo: buso. ezofago, stomako, intest-
oj, anuso. SIN. digesta tubo. pluv~etO 1 H ~eto el
malpeza materialo ( zinko, plastajo). krocita au
alkonstruita rande de tegmento por ricevi la
pluvakvon fluantan de gi : tegmentranda, surmura
pluv~eto. use gargojlo, defluilo. pluvtubo, tuhjïuilo.
vomtubo. 2 ~eto. arangita rande de trolaiaro, en kiun
kunigas la piuvakvo, fiuonta al kloako. spir ô ¥
Tuto de la nazo. laringo, trakeo gis la pulmoj.

voc^o. La superglota parîo de la parolaparato.
kanalizacl/oz - kanaletaro.
kanang/o 4 G . (Cunanga el anonacoj) de du sp-

oj de arboj k trunkarbustoj, hejmaj de tropika Azio
gis AustraJio, i.a. la odora (C. odorcita ) , kultiv -
ata per ornarno k aroma esenco, uzata kie! parfumo.

kanap/o 1 Salonmeblo, longa sego por pluraj
personoj, kun dorsapogilo k remburita sidloko :
velunegita ~6» z. t-w divano, sofo . 2 Y Rostita pan-

tranêo. sur kiu oni arangas mangajojn : perdriketoj
sur ~ <v . c-r sandvico . ^eto. Dupersona ~o :
palisandra ~cto7 .

kanari/o G Sp. ( Serinas conaria ) de birdo cl la
fam. de fringedoj, cl la Kanariaj insuloj, ofte tenaîa
en kago, karakterizata de diversaj flavaj koloroj k
trila kanto. sovag^o. Sp. de serino (ordinara
serino: Serinas serinas ) .

Kanari/oj. Insularo (el 7 insuloj), apartenanta al
Hispanic en Atlantiko. «SP Tenerifo.

Kanber/o. Cefurbo de Australio ( 149°08 ? E,

35e 15’S).
•k kancelari /o 1 Loko, kie oni metas sur

diplomatiajn aklojn au politikajn dokumentojn la
sigeion de la stato, k oni konservas ilin : papa ~o :
jugeja stilo. 2 La ~a administracio mem:
la rifuzis aprobi la projekton. 3 Loko en oficejo.

en kiu oni akeeptas la klienlojn, konservas au esplor-

as la dokumentaron ; sekretariejo: banka ~o . nar
kontoro. 4 Tiea ot'icistaro: mi ne bavas ~on, sed mi
devas mem cion pleiuimi en miaj libéra] horoj7- .
~anoz, 'N'illo z. Oficisto de ~o.

kancelier/o 1 j[ Altranga oficisto en eklezio.

kortego ks kun respondeco pri oficialaj dokumentoj.

2 £ Titolo de la cefministro en Aüstrio k Germanic.
3 Titolo de la piej alta administrante en diversaj
universitatoj. lordo-^o. PIcj altranga jugisto en
Anglio.

kancer/o 1 Y Maibonprognoza, solida tumoro,

! kiu povas renaskigi k disvastigi post fortrancoaü
j alia sajne sukcesoplena kuraco (ekz. iksradiado,

I kemiterapio) : epitelia , mama , prostata delà
! fimiantoj . 2 4 Plantmalsano, kauzata de fungo ail
j bakterio, k karakterizata de vundoj, kiuj, pro batalo
| inter la parazilo k la parazitito, ofte igas pli-malpli
! tuberoformaj: friiktarba ~o. 3 b G. ( Cancer ) de
I grandaj kraboj ce la marbordoj de U Eüropo, rug-

j brunaj, kun nigraj pincilpintoj k bongusta karno. «
\ kankro, karcino . ~a. Rilata al ~o: tumoro.
! ~ulo. Persono trafita de ~o . ~ iga 4 t (PP
j substancoj au lezoj) Tia, ke gi povas estigi Mta
! ~ogena = ~iga . ~ologio. Studo de la ~oj.
| sangô o. Leükemio.

| kand/o. Purigita, kristaligita k preskaü diafana
j sukero: hlanka ~o. «S* karamelo. ~i (tr) Y Envolvi
j (fruktojn ks) en ~on: ~ita porno; ~itaj fruktoseloj,

j «5* glazuri , konservi 3, pralini . ~igi (pp sukero) Igi
j ~o. îzi (evi ) = ~ i .

j -̂ - kandel/o 1 Lumigilo, konsistanta el cilindra
| seba, stearina aü vaksa maso, cirkaüanta meêon:

vakŝ o 1 : seba ~o7\ gardu ~on por la nokto1

(sparu, car eble vi bezonos pli poste); de malgranè
! forbrulis gronda kasteloz (rnalgranda kaüzo,

! granda efiko) ; ( f) perdi la ~on ( la sagon ) ellû
I kapo7-. 2 ij*Tia lumigilo el vakso, uzata en la liturgie:
! Kristnaskaj ~ojz\ en la pregejo ciu tenis brulanUm
| r̂ on en sia mctnoz\ al ciu sanktulo apartan ~oè
j (respektu ciun eminentuion) ; [aras rabon k steloR(

por oferi al Dio ~onz (estas nur sajne k ekstere pis);
3 Baza unuo de lumintenso en la internacia
sistemo de mezurunuoj (SI); siQib. : cd; difino: Ié
~o estas la lumintenso de inkandeska nigra korpoje

j frekvenco de 540 x K)12 hercoj k radia intensoé
! 1 /683 vato steradiane: lampo de 100 ~oj\ pounir
i ~o por kvadrata centimctro. «ap lukso, lumeno.'

\ ^N/ingo. ïngo, en kiu oni fiksas ~on: pro amoalls
; kato lekas la ^ingon7 . ^isto. Fabrikisto aï;
j vendisto de ôj. (K)̂ festoz 'Q* Festo pri la purigO;

! de Maria (2a de Feb.). altar~o, hor^o.^o 2. f]
kandelabr3o. Luksa plurbranca kandelingo: J

i kurbaj brakoj de la sabatac,\ la sepbraka tempk
j ~oz. KSr’ lustra .

| Kandi/o. ltaleca norno de Kreto.

kandid/o 4s G. (Candida el sakaromicetajfp
j kosmopolita de c. 165 sp-oj de neperfektaj fung^el k i u j C. albicans estigas la mugeton (csr ~ozo)|
! C. utilis estas uzata por la homa k dombesta nutrakij
j («̂ nutrogisto ) . ~ozo Y Malsano estigita deiujfj
! qj de ~o, precipe C . albicans, ce diversaj organoj,
i i .a. buso k faringo («s* mugeto ).

Kandid/o àf Prototipo de naivulo en la samnora;
j rakonto de Vol tero.

kandidat1o. Homo, kiu aspiras al ofico, poste»;
! au titolo k oficiale konigas sian aspiron: ~o é
• parlamento , al la posteno de direktoro, alfa
j gimnazia diploma ; por cambristinoz\ (f) />|
j la rolo de LA. E. estas nun la sola ~o en la tÈ.

' mondoy\ Klopodi kiel ~o, por ricevi postew»)
oficon ktp: por io. ~igi. Prezentigi kiel M)

ambicii . aspiri , cell .^eco. Stato de ~o.

i

f%
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kanefor/o -fà Skulptajo, prezentanta junan la eksplodo de pulvo, k portata de movebla au
heienon au heleninon, portantan korbon sur la kapo. nemovebla afusto: kampa , monta, fortikaja , siega,

kariatido. sipa , kontraiiaviadila rapidpafa, retiriga.
kanel/oz 1 Longa rekta ornania sulko. 2 O kanelita ~ pafo. ~tubo. SIN . pafilego. irir

Helica sulketo, tajlita ce cilindro au konuso, ekstere ! haübizo, bombo~o. ~a. Rilata al ~o: baterio.
au interne. 3 } Sulketo, spirale strekita surface de ~ j (ntr) Pafi per ~o. âdi. Pafadi per ~oj. âro.
gramofondisko k destinita gvidi k vibrigi la nadlon Aro de la ~oj trovigantaj sur unu pozicio, au
aü safiron adaptitan al la diafragmo. 'vi (tr) 1 jf[ apartenantaj al unu armeo ks. ~isto. Soldato ce la
Ornami per paralelaj ~oj: ~itaj kolonojz. 2 © servo de ~o. bombo~o. Mallongtuba ^o, kiu paf-
Provizi per helica ~o stangon au truon: ~ita as preskaü vertikale, donante al la bombo malfortan
pafiltubo (interne ~ita por rotaciigi la pafajon k startrapidecon. elektrorwo ^ Elektronika arang-
sekve stabiligi ties trajektorion). srauba/i. 3 | ajo, produktanta intensan elektronan faskon .
Provizi per spirala ^o diskon : fajne ~ita disko ( por | gulas^O (fm) Militira veturilkuirejo.
longeda üra registrado) . ~ ilo Q Sra ü bajilo .
mikrO'vO ^ Treege fajna ~o 3 en gramofondiskoj.
sraub̂ O o Helica ~o de sraübo, studo ks. SIN.
sraübajo. vw sraübpaSo. sraübirwo. Helica ~o de
§raübingo, sraübino, juntmuflo ks. sraub~ilo. Jlo
por fari sraüb~on, aü viran (SIN. sraübigilo) au inan
(SIN. sraübinigilo).

kanelon/oj Y Cilindraj pastajoj, farcitaj per j
viandmuelitajo k bakitaj, precipe kun gratenita j
besamelo.

kanono.

*kanguru/o b Kn de la grandaj saltantaj i
Aüstraliaj marsupiuloj (fam. de makropodedoj) kun |
tre longaj postaj kruroj. rer makrop( od )o, valabio. ;

kanibal 1 o 1 Ano de iuj triboj, kiuj mangas i ©kanon/o. Sekvenda regulo, precipe en lajenaj
homan karnon. antropofago. 2 (f) Monstra homo. : fakoj 1 a) Aro de sanktaj skriboj, konsiderataj
<vismo. Reiigia k ekonomia moro pri hommangado.

kanin/o ¥ Dento de la mamuioj, ordinare unu-
pinta, situanta inter la incizivoj k la antaumolaroj:
la ~oj de la karnovoraj mamuioj estas tre pintaj k
disvolvigintaj.SIN. kojnodento. cr de.nte.go.

kanis/o 8 G. (Canis) de mamuioj el la subordo
de rabobestoj, al kiu apartenas hundo, kojoto, lupo,
sakalo. ^edoj. Fam. (Canidae ) de rabobestoj, al j la homa alto), de Lizipo (okfoje) ktp. 3 } Muzikajo,
kiu apartenas ~o, vulpo k.a. g-oj.

kanistr/o 1 Ferlada fermebla skatolo, por teni
teon ks. 2 = benzinujo.

kanjon/o Vasta k profunda valo, kies bordoj

r//

kiel inspiritaj de Dio k normigaj por la kredo. irse
Biblio. b) Paragrafo de la eklezia juro (en la frua
Eklezio, regulo por la kredo k vivo).c) Cefa parto
de la katolika meso (post la prefacio gis antaü la
Patronia ). c) Oficiala listo de la sanktuloj. 2
Regulo por difini la proporciojn de statuo: la ~o de
Poliklito ( lau kiu la kapo estas sepfoje entenata en

en kiu temo anoncita de unu voco estas strikte imit-
ata de alia: senfina. inversa , ronda cenkanto
estas senakompana je la unisono. ~a. Rilata au
konforma al ~o: ~a juro , kodo; ~a horajo. ~eco.

estas krutegaj, ekz. la valo de Kolorado. KW faüko, j Eco de teksto, iibro ks, entenata en ~o. ~ igi .
Kanonizi. ~isto. Fakulo pri la ~a juro. dua^a.

kankan/O. Danco Pariza (c. la jaro 1900). tre j Rilata al libroj de la hebrea Biblio (ekz. Makabeoj,
Tobio, Sago. . . ), kiuj ne apartenas al la ~o de jud-
ismo, k kiujn agnoskas ne ciuj kristanaj eklezioj.

kanonier/oG. Kanonisto ©.

ravino.
impeta.

kankr/o b Vulgara kn de astako k parencaj g-
oj: // scias, kie la ~oj pasigas la vintron7- ( li estas
tre ruza); pincilo. Amerika ~0. Sp. de ~o kanonik 1 o TJ* Membro de dioceza au ordena
{Canbams affinis ). EÜropa^O. Kn de du sp-oj de i kapitulo, alligita al katedralo por pregi k kunlabori;
M>, Astacus a. k A. leptodactylon. uz? kancero, j iufoje nur honora titolo. ~a. Rilata al ~oj: ~a
omaro.~e. Retroe. (K)~0 1 \ Boreala konslelacio ; donio , logejo, ~aj horoj (ciu el la horoj 6, car
(Cancer).2 Kvara signo de la zodiako, tra kiu Suno precipe dirataj de ~oj). ~aro. Kapitulo. ~eco.
pasasde la 22a de Jun. gis la 23a de Jul.: tropiko de Titolo k ofico de ~o. ^ino. Monahino, kiu posedis
la BS* Kaprikorno. prebendon.

IÇ Kann/o 1 Î Urbo en antikva llalio, ce kiu kanoniz/iB (tr) ij* Solene deklari , ke mortinto
Hanibalo venkobatis la Romanojn ( 16°10’E, estas sankta au beata k rajtas esti kultata en tia
41°17’N). 2 Havenurbo ce la Francia Lazurbordo ! kvalito: proceso por ~o.
(7°01’E, 43°33’N). ;

Kann/ojz = Kanno.
kannad/o. Ano de la plej grava gento de j

Kamatako. ~a. Rilata al ~oj: la ~a lingvo. |

| kanop/o X Funebra vazo, en kiu la egiptoj
| konservis la viscerojn de la enbalzamigitaj mortinloj.

kanope/o Supra parto de la krono de arbo
j au de la kronaro de arboj, k kiu senpere ricevas la

< (Dkanon10 Cilindra metala tubo, pretigita | sunlumon : la ~o estas la plej alta etago de la
porenteni pafajojn (obusojn, mitrajlon), kiujn eljetas | tropika pluvarbaro.
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Kanos/o j[ Emilia vilago, en kiu okazis en 1077 unit sola penso , kin ripetigadis kiel re~ajol.
gravega humiligo de la germana imperiestro antaü cen~o } Senakompana voca kanono je la unisono.
la papo (10°28’E, 44°33'N): (f) in' al ~o (humiligi dankO/^o2. Religia ~o, por Dion danki. furorM).
antaü tiu, kontraü kiu oni ribelis). Slagro. glor~oz. Laüda himno. lul~0. Kanto por

kanot/oz 1 Promena plezura boato. 2 = kanuo. dormigi infanon, majstroj-̂ istoj. En la germanaj
Kansas/o. Unu el la statoj de Usono (95°39,U, | urboj (14a -16a je), poetoj, kiuj verkis ~ojn laü tre

39°04' N ). ~ urbo. Usona urbo en Misurio j severaj artreguloj. not~ i. Solfegi . plorM).
Lamenta plenda ~o: Plor~o de Jeremiax\ cesudo

kant/i1 (ntr) Eligi vocmodulatajn harmoniajn fine kun viaj plor~oj, diris la papagoz. popolM).
sonojn aü vortojn, aü por si mem aü antaü publiko: Plejofte anonima ~o, kiu igis tradicia en difmita
~i de gojo, el la tufa gorgo; laute. duonvoce\ popolo. sol^o. Voca ~o aü ~peco, ~ata de unu
malantau la scenejo oni ~as7\ Ame.lio ~as k Indus sola persono, kun aü sen akompano. SOfÔM).
sur Hutoz\ ~u al ni el la ~oj de Cion*; la paroh- j Mistera formulo, ~ata de sorcistoj. TirolM), M)

anoj ~is el la pregolibro7: facile estas danci. se ta kun jodlaj partoj. treiTWO. lmpreso de tremo, kiun
fellco ~as7\ ofte ~as la huso, kiamploras la koro7. oni intence donas ce iuj lokoj de ~o. its* tremsonoj.
c®' deklami , reciti . zumi. 2 ( tr) A üdigi difinitan Kantal/o. Monto ( 2°45’E, 45°03’N) k
melodion aü muzike arangitan tekston: amikino departemento en C Francio: ~fromago.
~as ~on pri /’ espero7: li ~os al vi ciujn ~ojn de kantalup/o Grupo (Cantalupensis) de kf-oj
la pastistinoj7 ; si ~is tion al la malgranda knabo7’, de melono kun sulkaj fruktoj, havantaj verukan

avion , operon 1; Hi ~is al la rozoj , ke la haüton k tre aroman karnon. osr retmelono.
belo [ . .. ] vivas eterne1. 3 (ntr) (pp birdoj) Eligi
sonojn aü kriojn harmonie modulatajn : la najtingalo
~is del carme1, ttër b/eki , cirpi , kviviti. pepi. 4 (tr)
Pri~i : diino, koleron de la Pelcido Ahilo!; mi
~os vian fortonx ; la najtingalo ~is sian ombrelfungoj, ofte karnaj, kun stipo, kun plejofte
amdoloronz; mi volas ~i pri viaj verdaj arboj!7 ; pli-malpli funelforma capelo malsupraflanke vejna,
(abs) amo k printempo igas la poetojn ~/\ usr glori , ripa aü ec kvazaülamena, k kun blanka sporaro; tre
honorigi, laudi. ~0 1 j* Muzikajo por vocoj, kun disvastiginta g. de c. 70 sp-oj, pluraj mangeblaj.
aü sen akompanajo. aria. 2 Tio, kion oni ~as, manginda ~0. Sp. de ~o (C. cibarius), kameca*
teksto k melodio: la knabino ellernis ~on7\ la ~oj ovoflava, kun mallonga stipo, kun brancaj, dekuraj
farigos lamentoj en tiu tagox ; ekzistas malnova ~r> kvazaülamenoj k kun densa, blanka abrikotodora
pri herooj7-, lulila7-, sanktaz, amaz, funebra7 ^o\ kamo; manginda post kuirado.
am~o\ Iul~o7 , moko~o7, venko~o\ 1 la Alta kantarid/o 8 Sp. de insekto ( Lytta vesicatoria)
( K )~o aü ( K )~o de ~oj (amkantoj). ITS* kanzono, i el la ordo de koleopteroj, forte odoranta, kies veneno
himno. 3 éf Parto aü capitro de epopeo, eposo ks. 4 j vezikigas la haü ton. ^ino 0 Toksa, kongesta
c£> Versa komponajo: la «Libro de la ( K )~oj » de i substanco de ~o, pasintece uzata en medicinopor
Heine , ~aco. Triviala ~o: buba ~aco7. ~adi. j vezikplastroj k afrodizio.
Daüre aü ripete ~i : 1 mi ~ados al la Eternulo, dum | kantat1o } Hora verko, plej ofte religieca,
mi vivos x; en la junaj miaj tagoj mi amadis k destinita glori iun. its* oratorio, tedeumo.
r̂ adis7 ; 2 Karolo k mi ofte ~adis gin7 (arion ).~adO. Ago de tiu, kiu ~as: ce la ~ado pri la
rozoj si pensis pri siaj proprajz; la ~ado de la patr-
ino nerimarkeble restas en la menso de la infanoz; i la homa racio.
komencigis la soleno per ~ado; et lia buso sonis la j kantî k/O D* } Liturgia himno en etna lingvo, t s
r^ado de mesoz; de ~ado senpaga doloras la j psalmo.
gorgo7. ~aro. Libroforma kolekto de ~oj. êti. I kantilen/o 1 Mezepoka lirika poemo. ts
~i per mallaü ta voco: ~eti por si mem7. ^eto. balado. 2 ^ Lirika k sentimentala kanto kun
Mallonga, neserioza ~o: li trilas ~eton7. /̂ isto 1 monotona ritmo. f
Tiu , kiu profesie ~as. 2 (0 Poeto. ~arto. Arto de la kantilevr/a O 1 (pp elemento de konstrué):
~ado. ek î , ek êti. Komenci ~i: la najtingalo Elstaranta, kvazaü gi estus apogmanka:
denovc ek^is7 ; ek~i himnotr, k malfermante la j suspensio. 2 (pp konstruajo) Havanta ~ajn element-
pordon si ek~etis ian francan ~on7. for / î (tr) j ojn kiel bazan konstruprincipon : ~a ponto.3
Forpeli per sia ~ado: vi forais de mia lito [...] la j Epiteto, kvalifikanta specialan artikan juntondè
morton7. kun~i. ~i kun alia(j): la birdoj ~is k la horizontala trabo aü la artikitan trabon mem: betom
konfirmitoj kun~is7. pri~i ( tr) Glore aü pie re- ^a trabo.
memorigi per ~o: la naturon f . ..] la poeto povas j kantin/oz. Butiko destinita por speciala aroda
pri~i7\ la rozoj pensis , ke la najtingalo primas sin j personoj, kie oni vendas trinkajojn k mangajojnal
mem7\ mi pri~os vian nomon eternex; oni pri~os j soldatoj, laboristoj, lemantoj, malliberuloj, pensirfcj,
vin per p/or~ox -, la pri^anto de la grando k belo, , logantaj aü laborantaj ciuj en unu sama establejo. fif
Schiller7, re^ajo 1 Ripetata ~o : mi farigis mokat- j bufedo, kafeterio.
ajo por mia popolo , ilia ciutaga re~ajox. 2 j kanton20 1 I Teritorio, difinita per administra
Refreno : «Hu-u-u!» tia estis re~ajo de gia ~o7 ; ( f ) j celo (en Francio por balotoj, en Kanado por

(94°34’U, 39°05’N).

kantar/o b G. (Cantharis ) de insektoj el la ordo
de koleopteroj, kun ledosimilaj elitroj, vivantaj
parte e! aliaj insektoj, parte el vegetajoj.

kantarel/o 4? G. (CanthareUus el ~acoj) de

Kanti/o. Germana filozofo (/. Kant, 1724-
1804). ~ano. Disciplo de ~o. <I> (k)/v(an)ismô.
Doktrino de ~o, kiu starigas la bazojn de kritikode
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~on ce ~oz; antaüo, malantaüo de la ~o; senti
doloron en la ~o\ kiu ~on posedas, kombilon jam
trovosz (se oni posedas ia gravajon, oni trovas facile
akcesorajon); majesta, sed cerbo n\odestaz\ la
virino rigardis lin de la ~o gis la piedojz\ li estis en
armajo de /' gis piedojz\ (f) krei la tutan lingvon
de 1' ~o gis la piedojz. us* facio, muzelo, vizago. 2
Tiu sama korpa parto, rigardata kiel sidejo de
inteligento k sago: havi bonanz, klaranz ~on\
obstina ~oz\ estas por tio, ke gi zorgu pri cioz\
kalkuli en la ~oz\ strecado de la ~oz; mi bavas ali-
ajn aferojn en la ~oz ; saga ~o duonvorton
komprenasz\ pro ~o malsaga suferas la krurojz (se
oni havas malbonan memoron, oni devas kuri pli ol
unufoje); rompi al si la ~onz (cerbumi); ne romp-
ante al mi la ~on , pro kia kaüzo la lingvoj ne
havas [...]z; mulfo en sed nenio en posoz\ ai
neniu venis en la ~on enmeti f ...]z (neniu ekpensis
pri tio); enskribi , enmeti, bone noti , bone slosi ion
en la ~oz; frenezan ideon enpreni al si en la ~onz\
enbati ion en sian ~onz (zorgi por bone memori
ion), en ies ~onz; ordigi al iu la ~onz (malmilde
riprocegi. — lavo, prediko, sapumi, tani )\ li ne
havas ~on de ministroz (li ne estas tre lerta. —pulvo )\ perdi la ~on& ; havi iom da vaporo en la
~oz (esti ebrieta) ; turni la ~on de la virinojB
(enamigi ilin al si); lia sango estos sur lia ~ox (li
respondos pri lia morto); mi metos ilian konduton
sur ilian ~onz ( mi respondigos ilin pri ilia
konduto). c®* cerbo, konscio , penso, prudento,
rezono. 3 Tiu sama parto, rigardata kiel simbolo de
la tuta homo: li estas instruita ~oz ; dim al mi, eu li
ne estas kredeble luma, politika ~o?z\ la glow de
tiu ci universala ~o flugadosz\ amata objekto de
studado de la flamaj ~ojz. 4 Tiu parto, rigardata
kiel signo de individuo; persono, unuo: kiom da
~oj, tiom da opiniojz\ kiam vi kalkulos la ~ojn de
la lzraelidojx\ prenu po unu omero por ciu ~ox;
tagmango po dek frankoj por prikalkulu la
komunumon laü~ex. 5 (f) Estro, cefo: la viroj estas
r^oj de domojz\ car la ~o de Sirio estas Damaskox ;
edzo estas de edzino, kiel ankaü Kristo estas ^o
de la eklezion. 6 Pli-malpli densa, globa aü preskaü
globa parto de vegetajo, i.a. de soso: ~o (dense

kap/o 1 Parto de la korpo de la triblastaj j volvigintaj folioj) de brasiko, laktuko\ ~o (floro) de
animaloj, supra ce la dupieduloj, antaüa ce la aliaj, papavo\ artisok~o. 7 ^ Preskaü globa aü globa
enhavanta la buson, cerbon k la organojn de pluraj infloresko, kiu ne havas involukron k kies floroj
sensoj: ~o de homo , de cevaloz , de drakoz , estas aü senpedunklaj aü mallonge pedunklaj: ~o de

h (analoge) de pupoz\ levi, niallevi, turni, balanci , trifolio. kapitulo, glomerulo. 8 Supra, plej alta
skui, moveti, sanceli, klini la ~onz\ dehaki la ~on parto de objekto: la metala de la bastonoz\ ~o

J aliuz; sin jeti en la akvon, la ~on antaüen2,; pend- de pingloB, de najlo, de akso\ kvadrata, sesflanka,
igi tiun kanajlon la ~on malsuprenz\ ni dormadis j mergila, martelita ~o de bolto, de sraübo\ de

! kolonox (kapitelo); de martelo, de hakilo, de
masto\ ~o de kuplostango\ serca ~o de raketo\
frese k verde la arbo etendis sian potencan ~onz. 9
Plej antaüa parto de io: de sipoz (pruo); ~o de
komelo\ de listo, de gazeta kolumno\ kusi ce la
~o de la protokolo; li marsis ce la ~o de la irant-
aro; ~stacio. tæ fronto, kabo, kapuso. 10 4? Parto
de diskaparato aü magnetofono, kiu skribas aü legas
informojn sur la disko a ü bendo: magnet~o,
lego~o, skribo~o. ~a. Rilata al ~o: ~a doloro.

katastro). 2 Z Ciu el la teritorioj, kiuj membras en la
Svislanda federacio: la Lago de la Kvar ( K )~oj
(8°27’E, 47°N). 3 te Sekcio de fervojlinio, kies
aliro estas regata laü ~igo: usr bloksekcio. 4 O
Figuro en formo de malgranda ortangulo en unu el
la anguloj de la sildo. ~igo te Kreo, sur fervoj-
linio, de tiu veturadsistemo, kiu certigas sekuran
senperan trajnosinsekvon cele al konservo de sama
tempa intervalo inter du sinsekvaj samdirektaj
trajnoj. B®* bloksistemo.

Kanton/o. Havenurbo, cefurbo de Güangdongo
(113°17’E, 23°10N).

kantonment/o Vilago au urboparto, kiu
estas asignita al soldataj trupoj por iom longa rest-
ado. B®* kazerno, barakaro, kampadejo. (ntr)
Restadi en ~o. /vjgi Logigi en ~o.

kantor/o. Pregeja kantisto. es* canti.
kanu/o 1 Indiana pintfina, mallarga boato el

arboselo, pelata per pagajo. 2 Simila boato el ligno,
uzata de sportuloj. fcr kajako, kanoto.

kanul/oz Y Tubeto, kiun oni aligas al sprucigilo
aü uzas ce kelkaj operacioj.

kanvas/o 1 % Lina a ü kanaba tolo, tre
largmase k retece teksita, sur kiu oni faras brodajon
aü punton. 2 <§> (f) Skizo, aro de generalaj trajtoj:
jen la laü kiu ni povus labori.

kanzon80 1 c%> Poemo, iniciatita de Danto k
perfektigita de Petrarko, konsistanta el certa nombro
dastancoj (5, 7) inter si egalaj k pli mallonga strofo
fine. 2 Versajo, konsistanta el egalaj strofoj finig-
antaj per refreno, k destinita esti kantata. ~istO.
Tiu, kiu verkas k kantas ~ojn: Montmartra ~isto.
pri^i (tr) Serce ataki iun en ~o.

kaolin/o © Rezidua aü sedimenla petro, blanka
k rompigema, konsistanta precipe el kaolinito; gi
devenas el la alteracio de la feldspatoj de acidaj
magmaj petroj k estas uzata por produktado de
porcelano.

kaoiinit/o © Argila mineralo el monoklina
Al4(Si4Ol0)(OH)8, cefa konsistajo de argiloj, i.a.
kaolino.

kaon/o Mezono havanta proks. duonon de la
maso de protono.

kaos/o Vd haoso.

kapo: homa ~o. a)
| frunto; b) okulo (kun
pj palpebro) ; c ) orelo ;

c) nazo; d) vango; e)
h buâo (kun lipoj) ; f )
g mentono; g) barbo,

a g) lipharoj, h) okul-y haroj, h) brovo, i)
(kap)hararo.
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kalkulo: ~a parla de la !itox. ~ajO Y Mangajo far-
ita el la ~o de besto, ordinare de bovido au de
porko. ~etO 1 Malgranda ~o: ~eto de hirdo7-, de
elfo7. de knabino7 , de kandelabrox . «sr butono. 2 =~o 10. ~ujo. Parto de skafandro, kiu kovras la
~on. kasko. en^igi. Meti en ies ~on : li ne
povis en~igi al si la deklinaciojn. csr parkere.
mu!t(a)~a. Havanta multajn ~ojn : multa^a
drako; (f ) neniaj komitatoj povas per mult~a k
blinde palpania rezonado trovi la efektivajn
hezonojn de nia lingvo7. serwa 1 Ne havanta
~on : sen~a molusko: sen~a statua. 2 Ne havanta
sagon, pripensemon: ho mi, sen^a malsagulo!7.
serwigi. Senigi je la ~o: sen~igi mortkondamn-
itan\ sen~igi papavojn per baslono; sen~igi arbon.
KSJ ekzekuti. trans îgi. Kaprioli tiamaniere, ke oni
metas la ~on sur la teron k jetas la piedojn supren,
por rulfali sur la alia flanko: fari tranŝ igojn7; said
trans^ige7. ''-antaüe. Kun la antaüe de la
piedoj: fall ~antaüe en la foson7. ^loko, Loko de
la kusejo, Iito ks, kie normale trovigas la ~o de la
kusanto: lia lanco estas enfiksita en la fera apud lia

lokax . bru!~uioG. Persono ekscitigema pro
memfiereco. dik^a. Havanta dikan ^on: dik~aj
rozoj7. get^o. Fino de geto en la maro.
korn^uloj. Diabloj. kruc^o © Carniro, kunig-
anta la pistostangon k la turnostangon de masino k
glitanta en rekta kondukrelo. lin î^o. Komenco au
fine de linio. maiplen -̂ulo. Sencerba, frivola
homo: pri tiuj ci homaj (pioniroj) citt malplen~ulo
povas spritadi en la gazetaj7 . martel~0 Vd
martela , nud^a. Havanta nekovritan ~on .
pafil~o. Kolbo. pont/̂ o *6 Provizora pozicio,
okupita en malamika teritorio trans rivero au maro,
por ebligi postan surpontigon au elsipigon. sildo^o
î? Figuro en formo de horizontale larga strio ce la
supra rando de blazonsildo. tusanta gian supran
randon. ter~o. Kabo, vent /'-ulo. Ne serioza
homo: kio en tin vent~ulo estis simila al revizoro?7.

kapa. La deka grafemo ( K , te ) de la greka
alfabeto.

*kapabl/a 1 Povanta fari ion ; havanta la ecojn
au plenumanla la kondicojn necesajn por fari ion :
CM vi opinias min ~u par tia malnobla agado?7 ;
kelkaj esperantistoj tule ne estas ~aj por trankvila
diskutado7: virino en lia stato estas je cio7 :
persono por aUrancado7 : laboro , kiun si ne
estis plenumi7\ esti legi, skribi k kalkuli. c®
taüga. 2 Havanta multajn ~ojn, lerla k kompetenta:
oni diras , ke li estis iam ~a homo7: la plej lerta k
~a el c'uij7. ~\ ( tr) Havi la ~ojn por: mi gis nun
r^is fari par gi nenion7. ~(ec)o. Eco, forto aü lerto
au scio, necesa por ion fari: tio estas knabino kun
~oj! z : Dio donis oficon. Dio donas ~onz; per
pensalibero oni difinas la ~on esprimi k publikigi
sian penson sen rnaihelpo : atenli , kiom multe oni
haras la ~on tin7: si akirus la ~on flugi k fari sin
nevidcbla7: tiel longe , gis mia kapo perdos la ~on
de cia memorado7 : kompren^o7 : ricevi parol -
~on7 : havi ~econ por desegnado7. mal̂ a. Tute
ne posedanta ~on : mal^ a administranteB; ho
mal~a estajo!7, ne'—a. Ne havanta la ecojn por ion

| fari : mi estas nun absolute ne~a por iu laboro7: fa
j ni estus tie^aj fari tion?7: oreloj ne~aj distingiion
| sonon7 : en okazo de mia morto au ne~igo por
i laboroj7. serweco. Tuta manko de ~oj: konscio
j pri sia propra sen^eco7. kargO'-O. La kiomoda
: peztunoj, kiun sipo, trajno ks ~as transporti. iff
i tonelaro. laborne^o. Provizora aü definitiva

ne~o normale labori. sargewo. Tia sargo, kiotB
~as utile transporti difinita veturilo.

kapacit/o 1 Gasa. likva aü solida mated-
j kvanlo, kiun povas enteni ujo: ~o de vazo.2 Fizika
! grando, karakterizanta la sargokapablon de
j akumulatoro, k égala al la elektrokvanto, kiun la

akumulatoro povas liveri, se gi estas malsargiginti
en iuj kondicoj; si mb.: Q. KS* amperhoro. variTUM

! D La varmokvanto necesa por plialtigi je temperatut-
| unuo la temperaturon de in korpo: varmo~oit

j getso je konstanta premo, konstanta volumeno. iff

; specifa varmo. ^anco 4r (pp kondensilo). Fizika
j grando, égala al la kvociento de la sargo (elektrp

j kvanto) sur unu el la kondensilaj platoj perla
; potencialdiferenco inter ili ; simb.: C. n®* farado.
\ Kapadoci/o j[ Antikva lando en Malgrand-Azio
j (36°E, 39°N). /1
! kape/i (ntr) vL En malbela vetero, navigi koa
| kiom eble malplej multe da veloj: ~igi sipon\

j vela.
kapel/o jj1 1 Malgranda pregejo: tomba r̂ oh

| sur la monto, silenta ~eto7. 2 Parto de pregejo, en-
! havanta kroman altaron. 3 Cambro, en privât»;
| domo, destinita por Diservo: ~ano (pastro dungili
! por ofici en lia cambro). 4 (evi) Aro de la mu#’! istoj, ludantaj au kantantaj en ~o; pregeja horo:
| rsjestro (horestro). BW horejo, sanktejo.

kaper/iz (tr) Dum marmilito, provi kaptial;
detrui maiamikajn komercajn sipojn kun rajtigo dr
sia registaro: ~letero. ~8ipo. ^ajo. La sipoj k và;;
oj tiamaniere kaptitaj. ^isto. Tiu, kiu komandas

sipon. Kg’ korsaro. for^j ( tr) Kapti ~e.
Kapernaum/o. Urbo en Galileo ( 35°34WI

32°54’N). "4
Kapet/o. Kromnomo de Hugo (941-996), fond-

into de dinastio de Franciaj regoj. ^idoj. Franci^j regoj. devenintaj de ~o. KS* Burbonoj, ValezianojM
kapibar/o b Sp. de hidrokero (Hydrocoeruscapfi

bora ),el vS Ameriko, la plej granda el la ronguloj. (f
kapüar/o V Unuhista vaskulo, tre maldika, kij

komunikigas arterieton kun vejneto. ~a f\Maldika;
kiel ~o, i.a. havanta internan treege malgranda"

kaiibron: tubo. ^eco Propreco de ~ajttdxjl
! rilate al likvoj, kiu j ilin trafiuas: la suprenfluodela
! sera en la planfoj estas fenomeno de ~ecr>;
j altiro, kemio. elektro^eco Propreco de
; tuboj rilate al likvoj, kiujn ili enhavas k al kiujoil
| aplikas malgrandan elektran tension.
! kapitaPo 1 Tuto de la nionsumoj, provizajoj, il(p
i kiujn iu persono au societo uzadas por negocadoif
i produktado: la tuta cetera de la Societo esti!
; uzata por [ ... ] z; fiksa ~o (masinaro); cirkula*oi
! (varoj, mono); (f) plej multe ricevas tiu, kiu ensiajn'
j verkojn enmetas la plej grandan ~on da tempo;?.
j laboro, povosciado kaj ekzcrciteco7. 2 Sumo He

/V

:

m
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superaj oficiroj (Vd ci-sube). 3 vL- Sipestro. 4 '%
Tiu, kiu komandas teamon sur la grundo, k estas
elektita de la estraro de klubo au federacio. 5 (f )
Eslro de industria au negoca grupo: la grandaj ~of
de la financo', industri~o. csr magnato. ^eco
Rango, ofico de ~o. fregat~o. Mararmea sub-
kolonelo. korvet~o. Mararmea majora. vesel^O.
Mararmea kolonelo.

kapitat/o V Meza-antaüa osto de la karpo. —radia 4.
kapitel/o jÉ Skulptita elstaranta supro de

kolono: marmoraj kolonoj kun luksaj ~oj, kies
floraj kaj foliaj ornamajoj levigis suprenz\ dorika,
ionika, korintika ~o.

Kapitol/oz 1 A Unu el la sep montetoj de
Romo, sur kiu estis konstruitaj la Jova templo k la
Citadelo. 2 Nomo de grandioza konstruajo, en
diversaj landoj: la ~6> de Vasingtono.

kapitul/o 1 4? Alcentra infloresko, konsistanta
el grupo de senpedunklaj floroj, dense arigintaj sur
mallonga, largiginta akso (receptaklo) cirkaüita de
braktearo (i&r involukro): ~oj karakterizas la faniili-
on asteracoj ait kompozitoj\ tube flora, lange flora,
radia ns* kapo 7. 2 ü* Kunveno de la kanonikoj
de diocezo au religia ordeno. 3 Kunveno de la
membroj de kelkaj kavaliraj au framasonaj ordenoj.

kapitulac/i (ntr) 1 *6 Venkite transdoni sin k
sian armeon aii fortikajon al la malamiko, sub preciz-
aj kondicoj interkonsente fiksitaj: la siegitoj ~is post
kvar monatoj. 2 (f) Rezigni, foriasi enrreprenon: Don
Juan post kvardeko certe devus ~i pli ol unu fojonB.
~0. Ago de tiu, kiu ~as: subskribi ~on.

kapok/o 4* Speco de planta lanugo, prenita ei la
kapsuloj de ~ujo k parencaj arboj. /^u]o, /̂ arbo 1
Arbo de la g. ceibo (Ceiba pentandra ), granda, fal-
folia , kun mane kunmelaj folioj, kun grandaj
infloreskoj el blankaj floroj k kun kapsuloj enhav-
antaj oleoricajn semojn po multaj; la interna flanko
de la kapsulo portas silkobrilajn. ofte flavetajn har-
ojn, utiligatajn kiel remburajon por kusenoj, matrac-
oj, nagozonoj ks. 2 Arboj parencaj al ~ujo / , kun
interne lanuga kapsulo produktanta ~on: aliaj sp-oj
de ceibo k sp-oj de bombako (precipe ~bombako).

kapol/o. Multekosta rondforma stono, polurita,
sed ne facetita.

kapon/o 1 Kastrita juna koko, kiun oni grasig-
as por gin mangi. rs" pulardo. 2 (f) Kastrito: ~voCo
( fstfalseio ).

kaponier/o*6 Malgranda fortikajo, kies armiloj
enfilas la fosajojn de fortreso au la angulojn de cef-
vojo. cw kazemato, tranceo.

kapor/o 1 4* G - { Capports el ~acoj) de arboj
k arbustoj kun simplaj folioj k kun blankaj, rozaj au
flavetaj, unuopaj au korimbe arigintaj floroj; c. 250
sp-oj el varmaj-sekaj regionoj. 2 05V- Spicajo farita
el vinagritaj florburgonoj de la dorna ~o. dorna
^O. Sp. de ~o (C. spinosa ) , mediteranea falfolia
tufarbusto kun petiolo cebaze havanta du dornojn
(modifigintajn stipulojn ), kultivata por ~o 2.

kaporaPo M* Plej malsupera ranguloen ter- k
aer-armeo: bona ~o revas csti generaid7- (oni rajtas
esti ambicia).

posedata mono, rigardata kiel cefajo, kontraste kun la
interezoj, kiujn gi povas produkti : havi kelkan
liberan ~onz ; tiel longe , kiel mi havis ankoraü
propran ~onz; se via edzo k vi ne restigos post vi
~on [, . .]z; fruktoj de ~o7-, tiuj provoj englutis tre
grandajn ~ojnz. 3 (MU Valoraro (produktiloj, labor-
forto k mono), kiun proprietulo ne uzas por sia
persona laboro k kiu kreas plusvaloron, rezulte de la
fakto, ke gi estas monopolo de la ekspluatanta klaso:
dum sia rondira cirkulado la ~<9 sencese form-
Sangas : mono, varo , mono ktp ; konstanta
(produktiloj, krudajoj, helpmaterialo); varianta ~o
(konsumiloj de la salajrularo; valoro de la labor-
forto); soda ~o (sumo de ciuj ~>oj, funkciantaj en la
homa socio) ; individua ~o (~o, funkcianta en
entrepreno k apartenanta au al ~isto au al ~ista
societo); fiktiva ~o (monsumo, kalkulita kiel valoro
de <vo el divido de ties frukto per averaga profit-
kvoto ); finança (1 bank^o, rezulte de ties subigo
de la industria ~o, praktike transfonnita en industri-
al! ^on. [Hilferding]; 2 interpenetrado de banka k
industrikomerca ~oj gis tiel forta grado, ke gi
kondukas al koncentrado de produktado k sekve al
monopoloj [Lenino] ); industria, komerca ~o (don-
anta profiton); mono ^o (~o en mona formo en gia
rondiro de metamorfozo de mona, produktiva k vara
M>); prunt(edon)a ~o (donanta interezon). ~eto.
Malgranda monposedajo: mi rezervis ~eton en la
spara bankoz.'vigi 1 Transformi intcrezojn en ~on,
mem produktantan interezojn. 2 Akumuli ~on, rar
ekspluatado, sparado, trezoro. ~ismo. Ekonomia
regimo, en kiu la produktiloj apartenas al la posed-
antoj de ~o. ^isto 1 IMS Homo, kiu utiligas sian~on por havigi al si renton, laboriganle proletojn :
Msto, kiu senkompate ekspluatas la lahoristojn 2

Homo posedanta ~on, ordinare grandan: interest
rviston al nia aferoz. plutokrato. grand^isto.
Tiu, kiu per sia granda ~o povas infiui la ekonomian
k politikan vivon. spezewo. Tuto de la enkasaj
sumoj aü tuj vendeblaj valorpaperoj, difinitaj por
servi al la elspezoj de la ekspluatado de firrno.
stat^ismo. Ekonomia regimo, en kiu la stato
posedas la pli grandan parton el la produktiloj: la t.n.
«socialismo» en Sovelunio estis fakte §tat~ismo.

kapitan/o 1 En ter- k aer-armeo, malsupera
oficiro, ranganta inter majora k leiitenanto: infanteria
A/OZ; kvar ~oj porta la korpon de Mamieto!7-:
kavaleria ~o ; ~o de kozakojz. hetmano ,
jesaulo. 2 *4 En mar-armeo, titolo de diversrangaj

1) kapitulo: a) radia; b) tubetflora. 2) kaporo
'(doma ~o): a) tigo; b) folio; c) flora; c) dorno. C.
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kapotast/o }. Speco de movebia selo, kiun oni
fiksas sur la kolon de ekz. gitaro por okaze mallong-
igi ciujn kordojn je difinita freto.

kapot/o 1 Granda dika kapuchava mantelo. 2
>#s Metala maifermebla kovriio de aütomobila
motoro. ;

kapr/o b G. {Capra ) de remacantaj mamuloj el !
la ordo de parhufuloj. lam. de bovedoj, kun grandaj j
kornoj k barbo ce la mentono: mekas ; hejma, | maniero. 2 Salto, dum kiu dancisto kunfrapasla
sovaga tra nutraia farigas kiel aproz (felico I piedojn. 3 Salto, dum kiu cevalo, estante en la aero,
fierigas); propeka ~oz (kiun la hebrea êefpastro ! kalcitras. ~i (ntr) Fari ~o(j)n. mortosalto, tram-
sargis per ciuj pekoj de Izraelo). væ ibekso, safo. ~a. j kapigi.
Apartenanta au rilata al ~o: ~aj piedojz\ grego.

pasas de la 22a de Dec. gis la 2 la de Jan.: tropiko
de la

kaprimulg/o b G. (Caprimulgus), parencaal
apodo, de birdoj kun granda, larga beko, plata kapo
k plumaro simila al tiu de strigo. ~oformaj. Ordo
(Caprimulgiformes) de birdoj, al kiu apartenas il
~o.

kapriol/oz 1 Kaprica, petola salto en kapra

kapsel/0 G. ( Capsella el brasikacoj)
~ajo Y Viando el ~o. îdo. Ido de ~ino. ~ida|o kosmopolita de 5 sp-oj de unu:k du-jaraj herbojkwi
Y Viando el ~ido. ~ino. Ino de ~o: satigi la ~inon \ plataj, triangulaj silikvoj. pastista ^ Sp. à
k konsen’i la brasikon K (domagi ambau partiojn); ec ~o (C. bursa-pastoris ), ofta trudherbo kun elbaza
~ino plaças , se la doto suficas7 ; ~ina lakto. rozeto el pli-malpli entrancaj folioj k kun maidens
(K)~ino % Flaveta cefstelo (Capella, a Aurigae) en grapolo el malgrandaj blankaj floroj. isr tlaspo.
la konstelacio Kocero. ~ata acido ® Saturita gras-
acido, dckanata acido, C9Hl9COOH, troviganta en la
butero de ~ino, bovino k kakao. ~obleki. Meki.
~opîeda O Havanta ~ajn piedojn. vir^o. Vir-
seksa ~o: barborica kiel vir~o\ li alportu kiel sian
oferon virionx; melki virion (vane penadi).

Kapre/o. Insulo apud Napolo (14° l 2!E,
40°33’N).

kapreol/o b Remacanta mamulo (unuspecia g.
Capreolus capreolus ) el la ordo de parhufuloj, fam.
de cervedoj, malpli granda ol cervo. «** alko, boaco,
cervo, damao , rangife.ro. ~ajO y Mangajo el la diversas laü la formo, koloro k gusto de la fruktoj
karno de ~o. /^ino. Ino de ^o.

kapsid/o ,9^ Proteina selo de virusero.
kapsik/o 1 ^ G. ( Capsicum el solanacoj) de

unu- k plur- jaraj herboj cebaze ofte lignecaj, kua
integraj, ovalaj au elipsaj folioj, kun 5-nombraj,
blankaj, violetaj au verdetaj floroj k kun karnaj
fruktoj ( beroj), kies placentoj portas renformaja
semojn po multaj; 10 sp-oj el tropika Ameriko, (to
multe kultivataj en la mezvarmaj k tropikaj regionoj:
duonligneca (C. frutescens), kun malgrand^ege akraj fruktoj, el kiu oni préparas i.a. la Kajenao;
pipron. unujara ~o (C. anniuim), kies multaj kf-oj

j uzataj por ornamo au kiel legomo (grandaj, ne akraj
kapric/o 1 Subita, nekonstanta, neantaü vid- I fruktoj) au spico (malgrandaj, akraj fruktoj). »;

ebla k senmotiva volo: infana ~o\ si estas plena je papriko, ruga pipro. 2 ^ Frukto de ~o J : neakrn,
pacienco por viaj ~ojz\ ~oj de grandsinjoroj k akra, akrega ^o. SIN. ~ofrukto. ^ofrukto. ~o 2,

multcgo da kreditorojz; vi devas klini vin antaü giaj ~ino ® Ege akragusta substanco en ~o 2, precipe;
sensencaj ~ojz\ gi rakontas , jen mallonge jen en ties placentoj. pseudo~o ^ Sp. de solatur
longe, kiel diktas al gi la ~oz. Kir grilo, muso. 2 I { Solanum pseudocapsicum ), malgranda tufarbusto
Neantaüvidebla, sajne senkaüza, stranga sango: ~oj kun lancetformaj au oblongaj folioj, kun malgrandaj
de la modo, de la fortuno; la ~oj de la elektra blankaj floroj k kun globaj beroj tre rugaj, malofte
fortoü', ni suferas ciujn hipohondriajn ~ojn de la flavaj, venenaj; origina el Madejro, poromame
sorto7. ~a. Aganta laü ~oj: 1 ~a fianeino restas kultivata, naturigita en multaj landoj.
elerne fraülino7 ; 2 ^a pluvoB\ sia kostumo konsis-
tis el para da grandegaj ~aj suoj, kiuj ciam direkt-
adis sin alie ol siaj piedoj7. KT arbitra , fantazia. ! vapor~a-, stango. 2 0 ) Speco de sraübo, kifij

Kapstad/o = Kab-urbo.
kapStan/oz 1 Vertikala vinco: man~o,

s

freneza , stranga. ^e. En ~a maniero. (ntr) Havi j ebligas reguladon inter klavo k levkorpo de piano.|
~ojn: ce stomako nialsata ne ~as palatoz; tie oni j kapstll/o 1 O Capo el metalo au plasto, :

enterigis la homojn, kiuj ~isx ( pri la mangajo). j fermanta la kolon de botelo. 2 ® Metala, vitra
kapric/o ^ Mallonga, liberfonua komponajo. j porcelana ujeto, proks. duonsfera, uzata por vapoTt

fantazio 4. j
kaprifol î/o 1 ^ (ark.) Alia nomo {Caprifolium, j

nomenklature nelegitima) de la g. lonicero. 2 ;
Grupo de volvigantaj sp-oj de ~o (~o 3 k parencaj f
sp-oj): laiibo el be.laj ~ojz. 3 if* Sp. de lonicero
{ Lonicera caprifolium el ~acoj), falfolia, volviganta l
tufarbusto, kun glataj folioj k kun tre bonodoraj du- j (5
lipaj floroj interne flave blankaj, ekstere purpurete |
rugaj; hejma en Eü ropo k Azio, pororname kultiv-
ata. isr ksilosteo. ^acoj. Fam. {Caprifoliaceae ) de
c. 420 sp-oj el 15 g-oj, i .a . lonicero, sambuko k
vibumo.

Kaprikorn/oz 1 \ A üstrala konstelacio (Capri-
cornus ). 2 Deka signo de la zodiako, tra kiu Suno j c) frukto. VA.

y

"' P

c

kapsiko: 1) neakra ~o; 2) akra ~o; 3) akrega4?
(malsupre: detalo de du fruktoj). a) tigo; b) fol»;
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igi likvojn. 3'V. Ujeto el gelateno aü oblato, uzata
por enteni malbongustajn medikamentojn. 4 ^ a)
Seka frukto, devenante el plurkarpela ovario, enhav-
anta plurajn semojn, k maturstadie dehiskanta per
fendoj, operkulo au poroj. eg1 piksidio. b) Supra,
spordona parto de la sporogonio de briofitoj, mal-
fermiganta per operkulo aü flankaj fendoj, k kovrita
de kufo. SIN. urno 4 . 5 ¥ f Diverskonsista fibra
tegajo aü periferia parto de multaj organoj aü ankaü
de tumoroj: artika kriStalina rena ~a
angiomo. eg* tuniko, vaginalo. 6 V Nomo de kelkaj
cerbopartoj: ekstera kaj interna ~oj ( larnenoj el
blanka substanco apud la talamo). 7 ^ Polisakar-
ida tegajo ekster la muro de la celo de multaj, i.a.
patogenaj, bakterioj. eg" gaino, glikokaliko. erwigi.
Enfermi en ^/on. serwigi 1 Formed la ~on de
botelo. 2 f Fortranct la renan ~on.

kapt/i (tr) 1 Subite preni per rapida movo: la
hundoj jetis sin sur la jugistojn k ~is unu je la pied-
oj, alian je la nazo7 ; li ~is la mastron je la brusto7 -,
M iun per (sia), je ( lia/sia) mano\ voli ~i oleon per
mano7\ subite aperis viro . kiu ~is sin cirkaü la
korpo k volis sin kisiz\ li volis frakasi la statuon, sed
lia amiko ~is lian brakon7 -, gi ~is per mallertaj
manoj la pezan stangon7 -, si ~is lian manon k
almetis gin al sia busoz\ ~z la penikon por pentriz;
dronanto ec herbeton ~as avidez; si malfermis la
lipojn por ~i aeron , kiu videble mankis al sia
brusto7 ; kiu ~as tro vaste, konsen>as malmulte7 ;
al io (fari ~an movon, sed mistrafi ) ; ( f) amikoj ,
kiujn la morto ~is dum la pasinto jaro7 . eg hoki ,

rabi , ekposedi , forpreni . 2 Sukcesi atingi k firme
teni iun, kiu provas forkuri : Hi postkuris lin k ~is
linx; kiu casas du leporojn, ~as neniun7 ; en tio ci
estas ~ilo, por ~i nin vivaj7 ; pasero ~ita estas pli
bona ol agio ~ota7 ; lupo dormanta safon ne ~as7 ;
~i birdon en reton7 , vulpon per ~ilo ; (abs) la
hoketo ~is7 ; kiam Li ~as , kiu malpermesus al
Li? x; (f) /vi per fotilo saltantan cevalon; si , penetr-
ema k vigla, tuj ~is la momenton de embarasigo k
hezito de la kolegino7 ; la okazonz. eg trafi . 3
Sukcesi havigi al si ion nematerian: mi ne povas ~i
en gi la sencon ; tiu parolado ciujn korojn; mian
atenton ~is spéciale tiu fakto ; ~i la rigardojn; li
lasis sin ~i de la generala fluoB (de ideoj). eg
preni, rabi , tiri . 4 (pp malsanoj, sentoj ks) Ekposedi ,
ejrinfekti iun: timo, kolero, teruro, rido ~is lin; min

^is ia dubo ; malespcro min ~as, kiam mi rigard-

as [.. .]z; oni povus diri , ke sin ~is forta mal -
varmo7 ; ~is min tagoj de mizeroz ; agonio ~is la
Mlsanulon7 ; si sentis , ke sin ~as inspiro7 . eg

jataki, fali 4 , invadi . 5 (pp konkretajoj) Neatendite
3raft, surprize ekbati : ~/s nin pluvo neatenditaB ;
jSipo ~ita de ventego . 6 Deloge trompi, akiri per
ftogado: mi lasis min ~/ de tiuj trompulojz; Iasi sin
m per lertaj vortoj7 , per flatoj7 ; virina rideto pli
t*as ol retoz; virino en ornamo de publikulino,

jyanta la koronz ; kia diabla ~anto de koroj!7 . ~ll!.
iKrio, por haltigi steliston: sur la strato laüte eksonis
tip vorto: ~u!z. ~0 1 Ago, movo, per kiu oni ~as:

iia unua ~o estis sukcesa. 2 Rezulto de tiu ago: li
jfaros tie tian ~on, ke ni ciuj devos hontiz . ~adi.

Plurfoje, ciam denove ~i: tiam certe ofte ni ~adis
la glavon!7 ; Helgan ofte ~adis lafantazio sidigi sur
la rando de la putoz. ~ado. Agoj, per kiuj oni
provas ~i : vaita ~ado de ne ~eblaj sunaj radioj7 ;
longa k fruktodona fis~ado. ~ajO. Io ~ita: tio estas
originala ~ajo!z; leonido lernis dissiri ~ajonx\ ili
farigos ~ajo por siaj malamikojx\ el liaj dentoj mi
elsiris la ~itajonx . eg akiro, casajo. ~ema. Avida
~adi. ~igi. Igi ~ita : li ~igis en iliajn kavojnx\ ilia
piedo r̂ igis en la veto , kiun ili metis7-; ili enretigu k
~igu! x\ (1) ili ~igu per sia malhumilecox ; ne ~igu
per siaj palpebroj! x\ ~igi per sia vorto7 (esti devig-
ata plenumi tion, kion oni diris). îlo 1 Aparato
por inside ~i bestojn aü homojn: ~ilo (por birdoj)
el cevalharojz\ ec plej ruza vulpo en ~ilon falasz\
~iloj kontraü li estas sur la vojox\ lup̂ ilo , mus-

~/7o, musrsjilo ktp. cg klapo , naso , reto, falilo ,
birdogluo. 2 O (pp piano-mekaniko) Peco garnita

.per malmola felto, kiu ~as la martelon post frapo ce
kordo. 3 ( f ) Artifiko, ruzo, per kiu oni provas
trompi, senpovigi iun: se vi servos iliajn diojn , tio
farigos ~ilo por vix\ kiam mi min vidis subite en
~ilo, mia kapo baldaü trovis la rimedon7 . ~ilisto.
Homo, kiu ~adas bestojn per ~ilo. ~isto. Polic-
isto, komisiita fari arestojn. /^ito. Homo ~ita, aü
milite, aü pune: eu oni povas liberigi la ~itojn de
venkinto? x ; oni jetis la ~iton en profundan karcer-
on\ ~itinojx . eg' enkarcerigi , maUiberulo. ~iteco.
Stato de ~ito: si deprenu siajn vestojn de ~itecox\
esti en ~itecox ; iri , konduki en ~iteconx\ revenigi
el la ~itecox . ~itejo. Loko, barakaro, kie oni gard-
adas ~itojn, precipe militajn. ek~i. Rapide ~i : li
ekr̂ as per la barbo k diras: Ha, vi , tataro!7 ; ( f)
persono, kiu ek~is la vorton «digestebla»

el~i. Ruze akiri ion de iu: ni intends de li el̂ i ion
pri la kaüzo7 (de lia frenezigo); se mi nun el~us de
li benon?7 , erwi 1 ~i per ~ilo: en la reto en~igis
lia piedox ; (f) liaj propraj malbonfaroj en~os la
malpiulonx . 2 ~i en sin: iru, en~u (en kiso) lian
balzaman spiron!7 ; da sciencoj li en~is senmezuran
amasegon7 . for~i 1 Perforte ~i for de la posed-
anto: mi elrampis, for~is la paketon, kiun Hi kun si
portis7 -, la safoj estos for~itaj el la safejox\ mia
frato forais sin (vian amatinon) de viz; (f) fremda
edzino formas la animon x (ce adulto). 2 Mal -

proksimen konduki , kiel milit̂ iton: gi ankaü estas
elpatrujigita k for~itax\ revenigu niajn for -
~itojn! x\ la Judoj , kiuj restis el la for~itarox ; ilia
rego iras en for~iteconx\ en la dekdua jaro de nia
for~itecox . eg deporti . kurwjto. Kunulo de
~ iteco. ne~ebla. Tia, kian oni ne povas ~ i :
ne~ebla slelisto\ (0 ne~ebla nuanco, ton-intervalo.

re~i 1 Denove ~ i iun, kiu elfugis: rê i forkurintan
malliberulon, eskapintan panteron. 2 ~i ion, kion
oni lasis forgliti : li re~is sian falantan ganton ; (f)
per forto de la volo si re~is la forglitantan mem-
konscion7 . sirwado. Provado ~i sin reciproke:
papilioj ludis unu kun la alia sin̂ adon7 . (ntr)
Okupigi pri fis~ado. SIN. fisi . fis~ilo. Cia ilo, por
fis~i . fis~istO. Tiu, kiu fis~as. mas^ilo. ~ilo,
konsistanta el dratmaso, por ~ i kuniklojn k aliajn
malgrandajn bestojn. musculo 1 b G. (Muscicap-
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ta ) de hirdoj el la ordo de paseroformaj, kun kil- monon: tro ~a arango por mal~a tagmango2”, havi
lorma beksupro, mangantaj precipe musojn, kulojn bonan k tre mal~an laboranlinonz\ mal~aj suoj\

kosti mal~ez\ (analoge) nwl~a tempo7- (dum kill la
Kapu/o. Kampania urbeto, kiun konkeris j vivkosto estas malalta ). SIN. malmultekosta, cipa.

mal~eco. Malalta prezo: mal~eco de la teksajoj.
kapucen/o. Franciskana monaho, sekvanta la mal~igo. Malaltigo de la prezo de varo, de la

novan regularon de 1528. ^a 1 Karakteriza de ~o: | vivkostoj. irsr defJacio, depresio, kurzofalo.~a robo7 , barbo. 2 Simila al la silueto de ~o: ~a j kara/o G. (Charct el ~acoj) de dolcakvaj
ko/ombo, ~a simio. ~ajO. Vulgara, kruda prediko. | verdalgoj kun regulaj, verticilaj disbrancajoj aspekt-

kapuc/o 1 Kapvesto, alkudrita aü alfiksita al j antaj kiei folioj; kosmopolita g. de pli ol 30 sp-oj (k
mantelo: ~o monahon ne faras7 ( ne jugu laü i pli ol 100 infraspeciaj taksonoj), iuj kultivatajen
ekstero. — vcsto); mantelo, kies ~o es( is tirita akvarioj. m- nitelo. ~ficoj, fitoj. Klaso (Charo-
antaiten super lia kapo7. 2 m Leda a ü diktola phycae el klorofitoj) au filumo ( Charophycae) <k
tegmento de veturilo: faldebla, formetebla ~o de verdalgoj; 250 sp-oj el c. 5-6 g-oj.
auto. 3 vî/ Tumebla metala ventkaptilo por ventoli
!a sipinternon, precipe la kaldronejon k masinejon.
4 © Ciaspeca .selo konusforma, kovranta la kapon
de alia peco, ekz. kamen~o. ~i (tr) Kovri per
kamen <vO. Parto de kameno, kiu elsiaras konus-
forme supre de la fajrujo k kondukas la fumon au
vaporojn en la kamentubon.

kapucin/o Y Italdevena varma kafo kun vapor-
saumigita laklo. ESC espreso.

kapus/o vL Direkto de la akso de sipo, rigardata i 24°53’N ).
de la poslo al la antauo: sangi la ~on: meti la ~on | karadri/o b G. (Charadrius) de vadbirdoj el la
al Nov-Jorko\ ~Hnio. kompasa ^angulo, j ordo de ~formaj, mezgrandaj kun nur 3 piedfingroj;
kompasa ~o, La angulo, kiun la pruo taras kun la helaj tarsoj. blanka k nigra ringo cirkaft la kolok
kompasa nordo au sudo. vera ^angulo, vera ~o. mallonga forta beko. isr pluvio. ~edoj. Fain,
La angulo, kiun la pruo taras kun la meridiano. nsr (Charadriidae ) de ---formaj birdoj, al kiu apartenas
ekarto. hematopodo, ~o, pluvio, vanelo. ^/(o)fortH8ji

kaput/a (fm) Disrompita. dilektita, ruinigila. i Ordo (Charadriiformes ) de birdoj, anipleksanta la
kar/a. I - Tia, al kia inklinas nia koro, k kian ni | piej mullajn vadbirdojn, la mevojn k la aükojn. 6

volus plu teni al ni : 1 ( in ) ~a edzo!7; infano, vi | karaf /o. Vitra au kristala largabaza botelôj

ploras / z; la ombra de la patroz ; mia I uzata ce mangotablo por akvo au vino. bokéo.
patrinoB; (ammo). kiu estas al Li piej ~az; ciu por j flakono. ^eto. Malgranda ~o, uzata precipe eJ
si meni estas la plej ~az; (subst-e uzata) urbeto , kie | restoracioj.
logos liaj ~ajz\ si audis la nomojn de siaj ~aj7. j karagan/o G. (Caragana el fabacoj) è

falfoliaj, ofte dornaj arbustoj kun plume kunme|
folioj, kun unuopaj aü faskaj, plejofte flavaj fiorojl

aj samideanoj!7 (komence . kun liniformaj, eilindraj gusoj; c. 80 sp-ojeli|
Eüropo k Azio, pluraj poromame kultivataj.

Karaib/a = Kariba.

ks. 2 Dioneo.

Hanibalo (14°ir E, 4 l °08’N ). — delico.

karab/oz b G. (Carabus ) de insektoj el la ordo
de koleopteroj, rapidkuraj, kun kvarartikaj antaûaj
tarsoj. ter elafro. ~edoj. Fam. (Carabidae) de
koleopteroj, al kiu apartenas i.a. ~o k kalosomo.

karaben/o. Mallonga precizpafa fusilo, uzata
precipe de kavalerianoj au en pafkonkurso: cia
surgis po tri ~oj7. BSP muskedo. ~isto. Soldato arm-
ita per ~o.

Karaôi/o. Havenurbo en Pakistano (67°04’E

~o.

RIM. Uzata en formulo de gentileco, gi perdas mult-
on el sia forlo: sinjoro7 (komence de letero);
sinjorino!7 (samloke);
de parolado); gi povas ec esti uzata ironie: aüdu , mia
r^a\ mi vidas, ke vi estas 1erta knabo, pretigu ion por I
nutngi! 7-. 2 ( io) por Hi la lanterna estis ~a k I karak/o. Granda mezepoka komercosipo.lj
valora7-\ ~a estas dono en minuta de bezono7\ sia i galiono, karavelo.
estas ~a pli ol najbara7-, ne bêla estas ~a, sed ~a j
estas hela7\ vi stelis de mi ~an horon7\ remémora7, i 10°29’N ).

"H?
Karak(as)/o. Cefurbo de Venezuelo (66°55'Én

«r̂ s- amata. aminda, preferi. ! karakal/o b Sp. de linko ( Lynx caracal), vivaj|
II - Kostanta muitan monon: logcjo tro ~az: tro ^a | en dezertoj de Afriko k S Azio.
restoracioz; vesto el plej stofo7 : car la tempo ! Karakal/o. Romia imperiestro (188-217). £
estas por mi tre ~a. mi volus resti ne pli of du tag- j karakalpak/o. Ano de gento, loganta en la fi
ojn7\ ju pli gronda la deziro. des pli ~a la akiroz: i parto de Uzbekio. ( K )~io. Respubliko enc É
(analoge) sparigi al ili militon, peston , ~an tempon1 i Uzbekio (Nukuso, 59°29’ E, 42°50’ N). ;||
(tempon de ~eco): kio kostas malmulte, kostas plej \ karakoi/i (ntr) (pp cevalo aü rajdanto) Fari, dffi

pagiz; ( f ) sago estas pli ~a, ol juvelojx. j irado, fantaziajn turnigojn k saltetojn.
SIN. altapreza. multekosta. ! Karakorum/o. C-Azia montaro, okcidentede|:

~eco. Eco de io ~a IL alla prezo: ~eco de nutrafoj, ! Tibeta altebenajo (76°30’E, 35°50’N).
de logejoj; (f) tempo de ~eco (dum kiu la vivkosto j karakter/o 1 ( f Ciu el la formoj k propitjjl
estas alta). ^ega.Tie ~a: I ~ega amikino; la afero | kiuj distingas la individuojn aü la vivulojn unujn à
koncernas vian ~egan vivon7; II ~ega vino, robo. \ la aliaj: heredaj, medi-estigitaj ~oj\ primarajsm^^igo. Altigo de la prezo de varo. de la vivbezonajoj. j ~oj (seksorganoj); sekundaraj seksaj
^Ul(in)o. Persono ~a: ho ~ul’ , certigu!z; aidin' , i antaj ekde la pubereco, i .a.: haroj; ce lavinj
ha/tigu vian ploron!7. mal^a. Kostanta malmultan î modifo de la voco; ce lu virinoj, menstruoj,dis\#;

m

n
i
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igo de la mamoj); recesiva ~o. fenotipo. 2 Aro
de la moralaj ecoj, kiuj distingas individuon au
grupon: la knabineto posedis la ~on de sia patro7 ;
nobla, malnobla, pacama ~o\ ambaü virinoj posedis~ojn vivajn k ekscitigemajn7', forteco de ~o7\ la
angla, la sudlanda la ~o de Hamleto. 3 Aro
de ecoj, kiuj ebligas klasi individuon en psikologian
kategorion. 4 Rolo, stato, kiun oni alproprigas al si
en la socia vivo: vi divas nun en la mondon en

3 6}b Renkontigo de du fortaj akcentoj interne de
verso (ekz-e: «Levi la vidon al lum’ nova!»).

karamel20 y Sukero fandita k parte mal -
komponita de varmigo, kun ricevo de bruna koloro.

use kando. — ~bombono. îgi. Igi ~o (pp sukero).
karapac/o <3 (carapax) Osteca, komeca, kalkeca

au kitina selo, el unu peco, kovranta dorson au
parton de dorso de diversaj animaloj, ekz. testuduloj,
cefalotorako de krustacoj. c®* kiraso, selo. — mudo.

Karar/o. Toskania urbo, fama pro siaj minoj de
blanka marmoro (10°06’E, 44°06’N).

karas/o b 1 Sp. (Carassius carassius) de fiso
kun latuna brilo. 2 G. (Carassius) de fisoj el la fam.
de ciprinedoj, vivantaj en lagoj k marcoj, ampleks-
antaj i .a. ~on 1 k orfison. oâr' bramo, ciprino, karpo,
or fiso.

karat10 1 Unuo de pezmezuro (205 mg), uzata
por pcrloj k diamantoj. 2 Parto de pura oro, pezanta
unu dudekkvaronon de la pezo de la tuto: oro je 12 ,
15 ~oj (kies 12 au 15 partoj estas el pura oro, k 12
au 9 el alia materio); oro je 24 ~oj (absolute pura).

tilro.

de propra sinjoroz; eu vi volas kunveturi en ^o de
mia ombro?7; homo, kiu ne en ~o de flanka parti-
ano volas petforte altiri la legantojn a! sia partio ,
sed en ~o de kunlaboranto de la gazeto [...] z. KW
kiel , estiel. 5 Morala firmeco, volenergio: granda
per la inteligento , ne per la 6 Distinga eco,
propra al unu afero: kelkaj ne komprenas la ~on de
nia aferoz\ la proponoj havas la ~on ne de post -
uloj, ili estas nur konsiloj7 ; iro en la pregejon havis
la ~on de festotaga vizito7 ; liaj ludoj ricevis nun
tute alian ~onz\ verkoj, kiuj havas ~on internaci-anz\ tie la ~o de la rcciprokaj rilatoj inter la
popoloj estas alia, ol ce niz; si ne volas , ke sia
laborejo havu ~on necastanz; tiu stilo havas karate/o Japana luktosporto pri atako k
specialan ~onz. 7 ff Frapanta, eksterkulima, j defendo per fulmaj batoj de la kvar membroj. us*

esprimiva farmaniero: pentrajo kun ~o\ danco de judo, kungfuo.
(folklora, ekzotika); ~on al kanto donas la tono

(tonalo)z. ~a 1 Rilata al homa ~o: ~a perturba;ecoz. 2 Esprimplena, frapanta : rolo.
~hava. Havanta ~on 5 au 7. ~ologio VF Scienca
studo de la homaj ~oj k de la rimedoj klasi
individuon en ~an kategorion. divers~aj. Prezent-
antaj diversajn ~ojn : kolekto da plej divers^aj
pecoj k artikoloj7. serwa. Havanta nenian propran,
distingan ~on: sen^a kapo, pejzago, skulptajo. ET
banala, neütrala. skrib^O- Karakteriza maniero,

karavan10 1 En Oriento au Afriko, aro da
pilgrimantoj au komercistoj, kun iliaj sargobestoj,
vojagantaj kune pro sendangereco au oportuneco:
majesta ~o de rice sargitaj kamelojz\ (1) la migrant-
aj birdoj rakontis pri aeraj ~ojz. 2 Grupo da kun-
vojagantoj, organizita de asocio, turisma agentejo ks:
la kongresa ~o. 3 (evi) = ruldomo. ^ejo. Loko, kie
~o 1 au 3 povas nokti au ec restadi kelkajn tagojn.

karavel/o Hispana aü portugais velsipo, kun
antaüa k posta kasteloj, uzata en la 15a k 16a jc. isr
galiono.

karb/o 1 Malmola nigra substanco, konsistanta
el preskaü pura karbono, devenanta nature au arte de

karakteristik/o À (pp logaritmo) La plej granda vegetaja materio, i .a. ligno, k uzata por hejti: grand-
peca, mezpeca, etpeca ~o\ servos por ardajox;

karakteriz 'i (tr) 1 Montri, difini la karakteron fari provizon da ~o por la vintro\ konservas ec ~o
de io: oni povas la I 9an jarcenton kiel la jar- la strukturon de l’ arbo7 (oni gardas la signojn de
centonde la historio ; ne ekzistas ec unu epiteto, kiu sia deveno. —» korniko ); ilia vizago estas pli nigra
~us la buson de Helenoz. 2 Konsistigi , estigi la ol ~i> x; natura ~o estas sedimenta petro\ bruna ~o
karakteron de io: la artikulaciita parolo ~as la (bruna au brunete nigra ~o, lau la karbonenhavo
homojn. ^a. Tia, ke gi ~as: trajto, gesto\ ^a inter torfo k nigra lignito); grasa (SIN. bituma) ^o
kurbo de elektromasino; A ~a funkcio de aro; ^a (relative rica je distileblaj substancoj); malgrasa
polinomo. ^ado. Ago de tiu, kiu ~as: tiuj ~adoj (relative mairica je distileblaj substancoj); (0 blanka

jde aparta homo, kiel li estas k vivas7. ~ajO 1 lo, (falakvo uzata, por produkti elektron); verda ~o
tjlo^as: la arbitreco estas la ~ajo de ciu ludo. 2 (flua akvo same uzata). antracito, gagato. ligno,
;'Kûrbo, kiu indikas la ecojn de io: ~ajo de elektron- lignito, torfo. 2 Peco el tiu substanco: la lastaj ~oj,
jhtbo,de duonkonduktilo.3 A (pp korpo) La nombro kiuj restis de la terura brui' de nia domoz\ mi blovis
Jdeelementoj en la plej malgranda subkorpo, se tiu sur la ardantajn ~ojnz; tiri sur vitro7 (fari
0iestas finia, k 0 alikaze. agacan grincon ); mi bakis sur giaj ~oj panonx;
}. karaktr/o (evi) Lingva au komputila signo. fajrajn ~ojn vi kolektos sur lia kapox (vi igos Dion

karakul/o ^ Raso de safo, de kies jusnaskitaj puni lin) ; sidi kvazaü sur flamantaj ~ojR (sen-
tdoj oni ekhavas astrakanon. ^ajo. Pelto el tiu safo, paciencege ; pinglo); ( f ) ~oj ekflamis de Lia
aü ties imitajo. busox (pro kolero). c3f brago, briko, bulo.3 Parto el

fi* karamboFi (ntr) 1 4 En bilardo, tusi per sia tiu substanco, uzata por aliaj celoj: pulvorigita
gfobo la du aliajn. 2 (f ) Kolizii : pramo ~is kun ( farmacie uzata); homogena ~o (por arklampo) ;
vaporUpelo k subakvigis ; ne deklaru per trumpet' meca ~o ( ~o por arklampo, kun meza kanalo

fjdel vi en la lito ~asx. 1 Ago ~i. 2 (D Kolizio. j plenigita per miksajo el ~ajo k specialaj substancoj,

en kiu difinita individuo desegnas siajn literojn :
grade gi estis skribita, tio estis skrib~o de sinjor-
inoz ; la skrib~o de mia frato!7.
entjero, kiu ne superas la logaritmon. fër manliso.
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destinitaj konstantigi la lumarkon); sorbigita ~6>
(elektrodo, farita el miksajo de ~ajo k metalaj saloj,
destinita pliigi la luman efikon); dcsegnajo per
(— ~okrajono ). 4 ® Mil de karbono en tradiciaj
nomoj de substancoj: ~ido\ ~ocikla. ~a. Rilata al
~o: formacio ; ~a polvo, polvero; gudro ,
peco. ~ajO. Substanco parenca al ~o. /^ejo 1
Deponejo, kie oni tenas ~on. 2 ® Fako de la holdo,
kie kusas provizo de ~o. ~ero. Malgranda peco de
~o. ~eto. Brago. ~ido ® Salo aü kombinajo de
anjona karbono: fera(Ul ) ~ido , F3C (SIN .
cementito) ; kalcia ~ido, CaC0 (antaüe uzata por
produkti acetilenon en lampoj). SIN. karbonido.
~igi 1 Transformi organikajn substancojn en ~on
per vairno: ~igi .lignon, ostojn; ~igota lignostako.
csr koakso. 2 Bruligi gis nigra maso: nigraj ~igitaj
trabojz (de forbrulinta domo): la fruktoj ~igite
pendis sur la nigrigitaj brancojz. ~igejo. Loko au
arangajo, por ~igi lignon k ricevi ligno^on. /vigi 1
Igi ^o. 2 Bruli gis nigrigo: la macoj ~igis en la
forno7-; ~iginta panrostajo. ~igo. Transfonnigo de
vegetaja materio al ~o. ~isto 1 Tiu , kiu faras
iigno^on. 2 Tiu. kiu portas au vendas ~on. ~ujo 1
Ujo, en kiu oni transportas aü tenas la ^on en domo.
2 21 Bragujo. ~umi (nlr) ® Provizi sin per ^o.
^obaseno. Regiono, el kiu oni elminas ~on en
multaj lokoj. ^odona, ^ohava. Entenanta ~on.
cr karbonio. ^ogruzo. ~o, konsistanta el eroj de
0,8 gis 1,5 cm. ~okopio. Dokumento, ricevita sur
^opapero. ~okrajono. Bastoneto el ~igita ligno
(generale de evonimo) , uzata por desegni.~ominejo. Tuto de la galerioj, masinaro ktp, por
eltiri ~on el la tero. ~onigra. Nigra kiel (stonWo.~opapero. Papero smirita per pigmentita tavolo
(origine el ~o) preme transigebla k uzata por ricevi

karben/o ® La tre reakciema radikalo CH,:
kun du neparigintaj elektronoj: ~oj estas gravaj
sintezreakciantoj.

karbinol/o ® La radikalo XTOH: substitute}
~oj do povas esti rigardataj kiel derivajoj d(

metanolo.

v\

karboksil/o ® La grupo -COOH de organikaj
acidoj: oni formas la nomon de ~aj acidoj el la
nomo de la parenca hidrokarbono kun la finajo «ata
acido»—ekz. etanata (SIN. acetata) acido—aü el la
nomo de la molekulo, kies dérivajo gi estas, kun la
finajo «karboksila acido»—ekz. benzo~a (SIN.
benzoata) acido—.

karboline/o ® Miksajo de kreozota k de
antracena gudroj, uzata por sirmi lignon kontrafi
putrado k insektoj.

karbon4o ® 1 Elemento, C, atomnumero 6,
atommaso 12,01 : ^atacida anhidrido (= ~adi-
oksido); ~a tetraklorido (CC14, konata solvantok
insekticido) ; ~aj kombinajoj. ~hidrato. 2
Nemetalo, el kiu precipe konsistas karbo, grafito,
diamanto, k kiu trovigas en ciu vivulo. **0 14,
Radioaktiva izotopo de la ordinara ~o, kun atom*

maso 14, formiganta en la tera atmosfero mezedeli
ordinara ~o: & Id la radioaktiveco de ~o 14 regale
malkreskas, kio ebligas datadon de praorganism
( vegetaja aü animala ) , kiu asimilis gin el la
atmosfero. fcsr -karboksila acido (Vd karboksilo).~a diokstdo. Sufoka gaso, C02, kiu rezultas delà
spirado de vivuloj aü de la bruligado de 'vhavàj

! substancoj. ~a disulfido. Solvanto, CS2, kun (seai
ne tute pura stato) pénétra odoro. ~a monooksldo.
Tre toksa gaso, CO, kiu rezultas el nekompleta brul-
igado de ~havaj substancoj. ^ato. Salo de ^ata
acido, H 2C03 (aü solvajo de C07 en H20). ackfe

kopiojn de maneskribita a ü tajpita dokumento. j ^ato. Salo de la unua acidfunkcio de ~ata acido:
~opintOj. La elektrodoj (el ~o) de elektra masino natria acida ~ato (aü bi~ato) , Na+ HC03\ farmacicj
aü sparkoponto. ~opolvo. ^o, konsistanta el eroj uzata por faciligi digeston. hidro^o. Substancoj
malpli grandaj ol 1 mm. ^OStako. Stako el ligno, CnHm, konsistanta el hidrogeno k ~o: oni distingtù l
por fari ligno^on. hidro^ido ® (evi ) = saturitajn hidro^ojn (metano, etano ktp), nesatuf
hidrokarbono. fulgo~0. Bitumhava ~o, donanta itajn hidro~ojn, kun duobla ligo (ekz. eteno -
dikan fulgon. brurwo = bruna ~o. ligno^o. ~o, etileno) aü kun triobla ligo (ekz. etino = acetileno)L
el ~dgita ligno. mirwo. Bonkvalita ~o. osto^o. ciklajn hidro^ojn (benzeno ktp). RIM. La terming

hidrokarbonido k hidrokarbido estas malkonsiL
indaj. ^ido. Karbido. /^igi = karbigi. '•vacido ^karboksila acido. hidro(gen)~ato. Acida ~ato.
klorfluor^o ® Kn de alkanderivajoj, diferwcaj
pro la nombro de atomoj de kloro k fluoro, ekfc:
CC13F, CC17F2, C2C12F4, k uzataj i.a. kiel malvamP
igajo en fridujoj, pasintece kiel premgaso en spret%
flakonoj: O klorfluor~oj estas tre persistafli
detruas la ozontavolon en stratosfero.SIN. freono. (|

karbonad/oz 1 y Viando rostita sur karboj-él

'N/aJo, ricevita per ~igo de ostoj k kamo en fermita
ujo. ston^o. Min~o. ter^o = lignito.

karbam/o ® Radiko de ~ata acido (en kunmet-
ajoj). /v/ata acido. H7N-(CO)-OH, monoamido de
karbonata acido; gi estas ege nestabila, sed multaj el
giaj derivajoj estas gravaj kemiajoj.

karbamid/o ® (ark.) = ureo. ^ata acido
(ark. ) = karbamata acido. RIM. Karbamino k
karbaminata acido estas evitendaj formoj.

karbaz/o ® Radiko de: ^ido Dihidrazido de
karbonata acido, 0=C(NH-NH7)2. ~ono. Produkto Y Miksopoto de flandra origino, el precipe viando^
de la reakcio inter ketono a ü aldehido k ~ido. trancajoj, cepoj k biero : cevalaja ~o. 3
duorwido. Semi~ido. semi »̂idO. Hidrazido de Mineralo, fajne kristala var. de diamanto, subfom»:;
karbamata acido, H 7N-(CO)-NH-NH7. semi^ono. I de nigraj, rondaj agregajoj, industrie uzata, La. por
Produkto de la reakcio de semi~ido kun ketono aü j boriloj.
aldehido: semi^onoj estas gravaj derivajoj en | karbonar/o % Ano de ~ismo. ^isino. SekKp
organika analiza kemio. i liberalisma societo, aktivanta en Italio dum la 19àjp

karbazol/o ® Tricikla hidrokarbono, dibenzo- ; karboni/o 1 ® La kvina periodo de paleozœko;!
2 La responda sistemo.

û
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karbonil/o (K) 1 La radiko >C=0, komuna al
ciuj aldehidoj k ketonoj: la ~o de etanalo estas
reakciema. 2 La radiko CO (karbona monooksido)
en neorganikaj metalkompleksoj: nikela tetra~o,
Ni(CO)4.

karborund/o (8) Silicia karbido. SiC, tre mal-
mola substanco, uzata por kruda polurado. cs*

smirgo.
karbunkl/o 1 f Infekta malsano, karakterizata

de abscesoj de la haüto. 2 (evi) = antrakso. 3 (evi) =
smuto.

karbunkol/o (ark.) Juvelstono, versajne var. de
grenato, malhele ruga, brila.

karbur/i (tr) (8) O 1 Miksi metalon aü alojon
kun karbonhava substanco, por produkti kombin-
ajon. 2 Enigi hidrokarbonon en gason (generale
aeron), por produkti bruleman au eksplodeman
miksajon. ^ajo. Brulajo, uzata por nutri motoron,
ekz. benzino, mazuto, keroseno. ~atoro = ^ilo.
'vjk) «9 Aparato. pretiganta la miksajon de benzino
k aero en eksplodomotoroj.

karcer10 1 Celo malgranda, ofte malluma, por
puni kondamniton per izoleco k pli severaj viv -
kondicoj: meti en ~on*\ enslosi en la ~onz. nap
prizono. — ~puno. 2 = malliberejo. 3 = arestejo.
4 = puncambro. erwigi 1 Meti en ~on. 2 Mal-
liberigi. kel**o. ~o konstruita sub la ternivelo.

karcin/o 8 G. {Careinus ) de malgrandaj kraboj
verdaj, kun nigraj ornamajoj; vivas en neprofunda
akvo de la Eüropaj marbordoj. KT kancero.

karcinom/o Y Epitelia kancera variajo. ~QZQ.
Malsano, karakterizata de disvasliginta ~o.

kard/o 4ft Plantoj el la tipo de karduo, t.e.
pikilhavaj ( i.a. kun pikilhavaj kapituloj), el la
asteracoj (ekz. artisoko, centaüreo, cirsio, ekinopso,
kariino, onopordo, silibo) k dipsakacoj (dipsako):
tiam anstataü tritiko kresku por mi ~o!z. ~lano.
benila «vo. Kniko (D. Maria ^o. Maria silibo.
(tr) 1 Pretigi por spinado tekseblan materialon
(lanon, kotonon ks) paraleligante la fibrojn per ~o,

kvazaü per kombilo. 2 Fari la saman pretigon per
specialaj metalaj ~iloj en ^omasino. 3 Per simila
manipulo, purigi k elastigi la lanon de matraco. #3*

kombi. ~ j|o. Ilo de teksfarado, por kombi lanon.~omasino. Masino kun la sama uzo kiel ~ilo.
azerwo. Onopordo. feltO'vO, ful~0. Fuldipsako.
stel^o. Pikilhava sp. de centaüreo (Centaurea
calcitrapa). es* karduo. — kardono.

kardamin/o 4(* G. (Cardamine el brasikacoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj kun simplaj aü plume
kunmetaj folioj, kun blankaj aü violaj floroj k kun
plataj, longformaj silikvoj, elaste dehiskantaj per
valvoj po du; c. 200 sp-oj el la mez- k malvarmaj
regionoj, ekz.: amara ~0 4^ (C. amara), plurjara
herbo kun grandaj, blankaj floroj viol-anteraj;
hejma en Eüropo k Siberio, humideja aü ec akveja.
herbej'̂ O (C. pratensis ) , N-hemisfera, plurjara
herbo uzata por salatoj k medicino. SIN. herbejkreso.

kardamom/o 1 4fr (ss)
Sp. de eletario (Elettaria car-
damomum ) el Hindio, plur-
jara herbo kun branôigantaj
rizomoj, kun lancetformaj,
aromaj folioj, kun verdete
blankaj floroj k kun ronde
triangulsekcaj kapsuloj, en-
havantaj malgrandajn, angul-
ajn semojn po multaj, kiuj pro
aromo estas utiligataj kiel
spicajo. 2 4ft ( vs) ~o / k
parencaj sp-oj same uzataj,
i.a. el la g. amomo. 3 «SîP La
kapsulo de ~o 1 (Malabara
~o) k de ~o 2, i .a. lu Siama
~o (el Amomum compac-
tion ). os5 amomo.

Kardan/o. Itala filozofo, medicinisto k
matematikisto (G. Cardano, 1501-1576). (k)~0 O
Sistemo de alligo aü pendigo, konsistanta el du part-
oj povantaj tumigi cirkaü du aksoj perpendiklaj unu
al la alia, ekz. en antaüaj radoj motoraj k direktaj de
aütomobilo; per gi oni povas fari ekz. kompason
senoscila malgraü la movoj de la sipo, aü konekti du
turnigantajn aksojn. kies direktoj varias unu rilate al
la alia. — ~artiko.

kardel/o b Sp. de karduelo (Carduelis car-
duelis ) kun intense ruga vizago k kun nigraj k flavaj
flugiloj. P3* emberizo, fringo, fringelo, kanabeno,
kokotraüsto, loksio, pasero, pirulo.

kardi/o If Koro 1 (en kunmetajoj): endo~o,
mio~io, ~( o )vaskula. es perikardio. ~ografo.
Aparato, kiu registres la kormovojn. ~ogramo.
Kurblinio ricevita per ~ografo. ~ûlogo. Kurac-
isto, specialisto de la kormalsanoj. ~ologio. Parto
de la medicino pri la kormalsanoj. ~opatio. Kn de
ciuj kormalsanoj. ~miopatio. Ciu malsano de la

Mo. 1) kniko (D (SIN. benita ~o), 2-3) karduoj: mio^o. ~otomio. Kirurgia incizo de la koro.
p) krispa karduo (Carduus crispus): 3) penda elektro/^ografo. Haro, uzata por registri la vari-

fkarduo (Carduus nutans ) : 4) dipsako; 5) adon de la potencialo de la kormuskolo, konsistanta
; èkinopso ( Echinops ritro) : 6) kampa cirsio el duope uzataj elektrodoj, kiujn oni metas ce la
ï {Cirsium arvense) : 7) Maria silibo (SIN. Maria ~o) . pojnoj, ce la maldekstra maleolo k ce multaj lokoj

sur la brusto, k el tre sentiva drata galvanometro.

kardamomo
1: a) folio; b)
pedunklo de
infloresko; c)
floro. B.

iCkBa.
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elektro^ografio. Studo de ia koraj kurentoj en
fiziologio k patologio. endcwo V (endocardium )
Epitelia membrano kun unu tavolo de plataj celoj,
kiu tegas la internon de la koraj kavajoj; gin sekvas
la endotelio de la vaskuloj. mio/vo V { myocar-
dium ) Muskola tuto de la koro. RIM. Evitenda estas
la uzo de kardio anst. kardjo.

Kardif /o. Cefurbo de Kimrio (3°10’U, 5 l °29’N).
kardin/o O Metalajo, konsistanta el du sende-

pendaj partoj kun kotnuna akso. fiksitaj sur fosto,
resp. sur klapo (pordo, fenestro, sutro). k ebliganta
ties malfernion, sed ankaü ties demeton per nura
levo. K-r carniro , hoko 4 . pivota.

Cl) kardinal/a À (pp nombro) Indikanta kiom da
clementoj bavas aro: plej malgranclan nefinian —an
nombron oui kutime signas per alef-nul. —eco. La
eco, kiun havas l'amilio da aroj, inter kiuj ekzistas
bijekcioj. satTwaj (pp du aroj) Ebligantaj bijekeion
de unu sur la alian.

C?) kardinal2o Ij* Eklezia funkeiulo de la plej alta
range, eiektita de la papo. konklavo, konsistorio.—a 1 Ri lata al ~o: la —a purpura , ~aro. Tuto de
la ~oj. ^eco. Ofieo k range de ~o. ~igi. Nom -
unii iun —o.

kardioid/o A Epicikloido tia, ke giaj gencrantaj
cirkloj fiksa k ruliganta estas sanie grandaj.

kardjVo V { ostium cardiacum ) Ezofaga aperture
de la stomako. ira piJoro. ^algio f Eorrno de
gastralgie, situanta apud la ~o. ^otorrtio. Kirurgia
ineizo de la ~o.

kardon/o 4* Sp. de cinaro {Cynara cardunculus
el asteracoj), plurjara legome tre simila al artisoko,
kies petioloj k toliripej post etiolado estas mangataj
kuiritaj.

kardu/o 4r G. (Carduus el asteracoj) de unu-,

du - k plur- jaraj, dornaj herboj kun tubetfloraj
kapituloj; la akeno portas tufon de dentetaj haroj; c.
90 sp-oj ei Eüropo, Azio k Afriko. irw cirsio, karclo.

karduel/o b G. {Carduelis ) de birdoj ei la ordo
de paserolormaj, lain, de fringedoj, kun svela
bekbazo k longaj, pintaj flugiloj, al kiu apartenas
kanabeno, kardelo. fringelo k.a. verda 'vO, Sp. de—o (C. chloris ).

kare/o Y Hinda spicajo, konsistanta el diversaj
pulvoroj (zingibro, kariofilo, kurkumo, pimento,

ajlo ks). (tr ) Spici per ~o. 'vajo. Azia, precipe
hinda mangajo, konsistanta el viando, precipe bird-
ajo, au fiso en forte spicita saüco el i . a. ~o.

kareks/o G. {Carex el ciperacoj) de generale
plurjaraj herboj, monoikaj, pli malofte dioikaj, ofte
lormantaj tufojn, kun pli -malpli triflankaj tigoj. kun

gramineecaj l'olioj k kun ne tre videblaj floroj en
spikoj; kosmopolita g. de c. 2 000 sp-oj, plejpaite
humidejaj k ec akvejaj. fragmito, kano.-
kariko. ^ejo. Humida loko, kie kreskas precipe ~oj.

karel/o. Ano de gento, loganta en ~io. (K)̂ io1
* Lando dividita inter Finnlando k Rusii
Federacio. 2 L Respubliko en la NU parto delà

Rusia Federacio (Petrozavodsko, 34°20’E, 61°47’N).
karen/o 1 vL La malsupra sipoparto troviganta

sub la akvolinio: la —oj estas ofte tegitaj per kupro.
nar kilo. 2 >^- Sirmtegita, gîata surfaco sur la subo
de la selo de flugboato au hidroplano. 3 Parto de
organo kun formo de ~o / . karino. 4 ^ La du
kunigintaj malsupraj petaloj de la korolo de la fab-
acoj kun papiliformaj floroj. vàt alo, standardo.
( tr) Purigi, ripari la ~on de sipo. /vforma. Prezenk
anta formon kvazaü de ~o: — forma frunto ei
heredosifiliso. G

karenc/o (evi ) = manko.
kares/i (tr) 1 Delikate tusi , por montriali;

sian amon, amikecon, respekton ktp: la PATRINOMü
la infanon: Francisko —as al li la vangojn7: ne ~ï
per mano. —u per pano7 : —i al iu la barbonf
(flategi); —i hundon. katon\ sciante cevalon, oni gis-as7 (oni devas flati tiun, de kiu oni postulas ion ad
li malagrablan); —i kontraü la haroj7 ( inciti pro
mallerta traktado); (t) —i iluzion, revon. dorlé,
kafoli , leki. 2 Delikate tusi , por havigi volupté!
plezuron: eu vi ne hontas esti bêla k ne voli, ke oê,

vin —u?7 : virgulinon tre belan la regido —is bai
varnio7: se li ec konfesas, ke li dek amatinojn lé,
vice —as ?( l ; li lasus do sin —i de tiuj virinoj nudûj;
senhontaj? B. tar palpi. 3 Delikate tusi: li —osais
la venfron7 ( post bona mango); li kaptis sian maim:

k —is per gi siajn lipharojn7 : la venta -is Im
grizan barbonz; la ondoj —is la dezertan boràotf
ssrflirti. tangi. 4 (f ) Plezurigi: brila lumo, kiu «é;
liajn okulojn7\ viaj konsoloj —as mian animoirm
(f ) Montri al iu afablecon, favoron: amikon -ii,sé
kalkuli ne forgesi7: se vi krudulon iom —os, Half
cion penuesos7: felico hodiatt —as, morgaü jvrgï f

as7 : kiun la sorto —as , al tin cio sukeesash
kvankam min mono neniam —is |...] z. us3 protek
ridi 2. — formo. /va. Tia, ke gi ~as: —a tuso.voco|
gesto: —aj vortoj , rigardoj7. ~e. A meme: A.-A|
kisas lian manon7 : si —e cirkaüprenas la re^ot^ekkrias si , —e sin premante al la princo8; li iïtfy
pli —e sin tenis kun si7. ~0.Gesto, kiu ~as:1$f
al iu ursan —on7 : 2 mi kovros vin per
konas la —on, kiu vekas la mortintojnK: si deiiiv,i
ke almenaù dum ta —oj li ne agit kun si kiel estfjÊ
unu mornento da. —oj valoras pli multe, ol unujm:.
da povoB; nur ne mangu unu la alian pro trpjsj—oj!7: 3 ne ekzistas —o sen in(ereso7. /vadO.A^j
de iu ~anta: (sia kolero) pasos post iom da
kiun vi faros al si 7. ~ema. lnklina al
/vinda. Tia. ke oni emas tiun ~ i. e®3 aminée^carma, linc/a. mal/vi. Malmilde trakti: oni\më
mal—as, k ec plori ne permesas7.

Karesm/o ü* Periodo inter la Cindromeifaedli
Pasko, dum kiu pluraj kristanaj eklezioj ordoas '

faston au abstinon. — Ramadano. /vomezo, U i

1

OO

mkardino

1) kardioido. 2) kardono. VA.
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karikatur20. Desegnajo, pentrajo, prezcntanta
pcrsonon au objekton kun komika au satira troigo

karet/o b Mara testudulo (unuspecia g. Caretta de ties karakterizaj trajtoj: postkartoj kun ~oj dc la
caretta) el la fam. de keloniedoj, la plej norda mara plej konataj E-istoj ; (f) liu priskribo de la Kongreso
testudo, vivanta en Mediteraneo, sed demetanta ; estas vera ~o. ~a. Havanta karakteron de ~o:

| super ciit fenestro cstis eltrancita vizagoz.
karg/o Tuto de la objektoj en unti transportujo j (tr) Desegni ~on: tian senkarakteran vizagon estas

(sipo, vagono, kontenero, kamiono k.a.): la sipestro j malfacile ~i.~isto. Desegnisto de ~oj.
respondecas pri la transsargi ~on\ enpaka, j kariljon/o. Sonoriiaro, kiun oni ludas per klavaro.
loza asekuri ~on\ plen~aj trajnoj; privata nun plejofte elektra: la flandraj ~oj. ~i (ntr) Ludi
(senpage transportata de sipistoj); ~o-aviadilo, ~o- ~on.
trajno, ~o-§ipo (deslinitaj por transporti ~on). a®*

frajto. —f f^omasto , ~okapablo. ~opezo. ( tr)
Sargi transportujon per ~o. âdo. Ago ~i. ~ejo.
Loko, arangita por ~ado. '-lljo. Ujo destinita por
transporto de ~o. mal^i. Malsargi ~itan transport-

triajaüdo de ~o, en kiu ce pluraj nacioj oni travesti-
is sin k gojadis. n® karnavalo.

ovojn precipe sur tropikaj marbordoj.

karin/o (Carina ) 1 b La alta kresto sur la
sternumo de birdoj. 2 V Krestoforma elemento,
memoriganta pri ~o: la trakea ~o (carina tracheae )
disigas la du bronkajn orificojn. o® kareno.

Karinti/o. Unu el la landoj de Austrio, en ties S
parto (Klaudiforumo, 14° l 8’E, 46°37’N).

kariofil/o. I - 1 (ark.) = ~arbo, aroma
sizigio. 2 La sekigitaj florburgonoj de ~arbo.
^ujo, ~arbo. Arbo (aroma sizigio) daurafolia,

Kari/o. Antikva regno de Malgrandazio, ce Egea forte aroma, kun ledecaj, elipsaj folioj k kun apeksaj
cumoj e! malmultaj, flavaj floroj; origina el

ujon.
kari/o Y Putra difektigo de osto au precipe de

dento. ~igl. Kauzi ~on: la pomvino ofte ~igas la
dentojn. Mgi. Suferi ~on.

Maro (28°E, 37°30’N). ~ano. Loganto de ~o.
kariatid/o iÉ Statuo de virino, servanta kiel Molukoj, kultivata en la tropikaj regionoj porsekig-

kolono por subporti kornicon. n® atlanto, kaneforo. itaj florburgonoj tie aromaj, uzataj kiel spicajo k por
karib/o. Ano de gento, kiu logis en la nordo de produktado de ~a esenco medicine utiligata.

S-Ameriko, Mez-Ameriko k Antiloj, k kiu estis ; II - •Hje (ark.) Alia nomo {Caryophyllus, nomenklature
preskaü ekstermita de la EQropanoj en la 16a je.; | ne légitima) de dianto. ~acoj Fam. (Caryophyl -
kelkaj grupoj da ili vivas en Honduro k Gvatemalo. ! laceae ) de herboj kun sidaj, kontraüe duopaj folioj.

f*a. Rilata al ~oj: ~c/ lingvo, la ( K )~a Maro j kun hipoginaj, regulaj floroj plejofte en cumo, k kun
kapsuloj, malofte beroj; c. 2 300 sp-oj el c. 87 g-oj,

karibu/o b Kn de 4 subsp-oj de N-Amerikaj j i .a. dianto, stelario, sed ne ~arbo.
kariokinez/o = mitozo.
kariol30 1 Durada malpeza simpla veturilo. 2 X

tiamaniere komencis sian ~on tiuj laboristinojz; ! Rapida malpeza postveturilo por vojagantoj.
entrepreni la medid nan , advolcatan ~on\ la kabrioleto.
diplomatia ; la ê o de la artoj , sciencoj.-*~tabelo. 2 (f) Cefa celo de ies agoj: la ~o de la
glow. ~adi (ntr) Strebi al avancado, promocio.
^emo, /vismo. Konclutmaniero de fiambiciulo,
kiu konstante k senskrupule celas plilevigon k kromosomoj de celo, generale la ü pare k la ü -
sukceson en sia ~o: egoismo k ~ismo. ~istO. Tia dimensie ordigitaj. 2 Kromosomaro.
fiambiciulo. karis/o G. (Carissa el apocinacoj) de 37 sp-

oj de tropikaj, dornaj trunkarbustoj el Afriko, Azio k
Australio, pluraj produktantaj berojn mangeblajn au
medicine uzatajn.

Karis/oj 0 Helendevena nomo de la Gracioj.
karism/o 0 Aparta kapablo influi homojn, kiun

: la graco donas al profetoj, mistikuloj ks; (f) la sama
i kapablo, fontanta el malfacile difineblaj psikologiaj

(cirkaü Antiloj, 70°U, 15°N).

rangiferoj, i.a. Rangifer tarandus caribou.
karier3©1 Profesio, okupo, al kiu oni sin dedicas:

kariops/o 4* Frukto de la poacoj, speco de
akeno, kies semo kunigis kun la perikarpo, ekz.
grajno de hordeo, tritiko. SIN. grajno J .

kariotip/o ÿ 1 Foto au . desegno de ciuj

karik/o 1 4 G. (Carica el ~acoj) de dioikaj,
; itïalofte hermafroditaj arboj k arbustoj, Ire malofte
brancaj, kies grandaj. longe petiolaj, mane duon-
dividaj folioj arigas ce la supro de la trunko; 23 sp-oj i
el tropika Ameriko, i.a. papajo. 2Z (ark.) = karekso.

; 3(evi) = ~fikuso.

ecoj.
I karitat/o ft La tria el la teologiaj virtoj, per kiu
; kristano amas Dion pli ol cion k la proksimulon kiel
! sin mem pro amo al Dio. csr kredo 5, espero 4.

j karite/o Falfolia arbo (el la unuspecia g.
; Vitellaria paradoxa el sapotacoj) hejma en N
! tropika Afriko; el la brunaj, oleoricaj semoj oni
j ekstraktas grasan substancon ( ~a butera ) mangebl-
; an k uzatan kiel kosmelikajon.
! karj/o 4* G* {Carya el juglandacoj) de falfoliaj,

1) kariofilo: ^arbo. St. 2) karjo. pekan^o. B. a) monoikaj arboj kun folioj, virseksaj amentoj k drup-
tjgo; b) folio; c) infloresko; c) fiorburgono; cl ) oj similaj al tiuj de juglando; 14 sp-oj el C k NE
sekcajo de florburgono; e) frukto (pekano). : Ameriko k E Azio, kelkaj kullivataj por mangebla

i
it

W
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drupo («nukso»), enhavanta bongustan, oleorican j malpaco. eu vi ne estas ~aj? N. ^ajo] Nuàj
semon, au por blanka ligno, varrnoformebia, uzata | partoj de pentritaj personoj. ~ejo. Putrejo. /vidft
por farado de mebloj, tenisrakedoj, skioj ks. SIN. j Mortideva homo: la dioj, kiuj ne vivas inter ~ulof .
hikorio. pekarwo. Sp. de ~o (C. illinoinensis,sin. j ^odika, ~ohava. Prezentanta multe da MI:
C. pecan ), kies maldiksela drupo («nukso») enhavas j ~odika mono, ~omanga. Nutranta sin per MI
mangeblan semon («kerno») ; hejma en S Usono, j ~omanguloj = ~voruloj. ~OSira. Kutimantasia
kultivata en la subtropikaj regionoj. SIN. pekanarbo. \ la ~on de bestoj: ~osira lupox. 'vvoruloj 8 Onto

Karkonos/o. Montaro, kiu limas nordoriente la j (Carnivora) de mamuloj, mangantaj precipe viva*
Bohemian kvadraton , ce la limo inter Cehio k ! ajn animalojn : urso. hundo. lupo , vulpo, kato,

leono, tigro, hieno, mustelo, rosmaro, foko estas
r̂ ovoruloj. KST rabobestoj, fokuloj. ~OVOri.
~omanga. dis~iz, dis^igi 2 1 Siri ies ~on : sebo

karlin/o ^ G. (Carlina el asteracoj) de du- k i de besto dis~itaz. 2 0 Senigi kadavron je giaMi,
plur-jaraj herboj kun plume diverse entrancaj, dome | por povi konservi sepulte la ostojn. en~igi 1 f
dentaj folioj k kun unu aü kelkaj, grandaj tubetfloraj ! Penetri en la ~on: en~iginla ungo. 2 0 Alprenid
kapituloj, kies brakteoj de la interna parto de la si homan korpon: la kristanoj kredas, keJesuo estas
involukro aspektas kiel krono el langetfloroj; c. 20 en~if>inta Dio ; la mistero tie la en~igado. »
sp-oj el Eüropo, Makaronezio, N Afriko k U Azio.

karm/o 1 0 En hinduismo, gainismo k budh-
ismo, postrestinta inercio de homa faro (ago, diro au
penso); unu el la faktoroj, kiuj influas onian postan
vivon. 2 a) Kaûzo de la homa ekzisto. b) Homa
faro, c) ~o J . —4 vipako.

karmanjoi/o % Franca revolucia kanto k danco.
Karmel/o 1 m Monto en Israelo ( 35°E,

32°46’N): sur la supro de ~ox. 2 ft Ordeno almoz-
petanta, parte severe kontempla, parte animzorga k
misia, fondita en la 12a je. sur ~o I . (k)~ano. Ano
de tiu ordeno: sensua ~ano. (k)/^anino. Anino de
analoga ordeno por virinoj, fondita en la 15a jc,
reformita, kun aparté severaj reguloj, en la 16a, de
Terezo el Avila.

Pollando (ankau nomata : Monto de I’ Gigantoj,
15°44'E, 50°44’N ).

Karl/o z. Vira nomo. Karolo. • i

enkorpigi. reen~igi. Denove, post morto, naskig
sub korpa formo: la Pitagoranoj kredis, ke Hired
r̂ igos kiel homoj au bestoj laü siaj meritoj; unu é
la reen^igoj de la Budho. reen~igo. Tia renask-
igo: kredi je ta reen~igo. serwa, Havanta tre ra$
multan kvanton da ~o: sen^a kokido. dentOMJ *.
Gingivo. tibi/^o2. Suro.

Karnak/o 1 Egipta vilago, sur la ruinoj de Tebo,
kun fama templo (32°40’E, 25°41’N). 2 Bretons
vilago, kun gravaj megalitoj (3°05,U, 47°35’N). f

karnalit/o 0 Mineralo el ortoromba magneziij
kalia klorido, KMgClv 6H20, grava fonto de kalkt

evaporito. tf
Kamatak/o. Unu el la statoj de Hinda Un»

(Bangaloro, 77°35’E, 12°58’N). 3
karnaval/o. Antaukaresma tempo, dedicatai

amuzajoj: li forveturis pasigi la ~on en Varsovm,
princo ( K )~o habilema k petolema7-.

karneol/oG 0 Ruga au orange ruga var.$>

kalcedono, uzata kiel juvelstono.
karo/o 4* Unu el la kvar emblemoj de ludkal^

oj, signita de malgrandaj rugaj lozangoj: ~adan$i
rego7-. ~vice. Arangita laû la maniero de la lozan|
oj sur ~a karto.

karob/o ^ La fruklo de ceratonio aü Mijo;

Karmen/o. Virina nomo.
karmezin/az. Brile malhelruga. ^o. Tia koloro:

tiuj lipoj flagantaj ~on w. «S’ skarlata.
karmin/o. Rozruga kolorilo, ekstraktata el la

kocenilo. ^a. Intense, ne tre brile ruga: la ~a
koloro de la lipoj7-. ~! (tr) Farbi per ~o.

karminativ/a •'T?. (ark.) (pp medikamento) Estig-
anta elpelon de intestaj gasoj. —t furzi.

kam1o 1 Organisma mola fibreca substanco,
troviganta sub la haüto de la animaloj, kontraste kun
la haüto k la ostoj: mi hakos al vi la akrajn spronojn I guso, maturstadie nigre bruna, kies sukerhavi,
en la ~on z ; la hundoj formangos la ~on de i adstringa interna tavolo estas mangata, precipe <fcf
lzebelx : ~on , kune kun gia animo, la sango, ne j brutoj, k uzata por medicino (antilaksa), k kitfi
mangux\ mi ne plu deziros , ke vi (pupoj) ricevu semoj estas uzataj por prépara de faruno utiligataa
~on k sangonx ; ceesti kun ~<9 k ostoj (propra- multaj kuirartaj preparajoj, en nutrajindustrio klad
persone); tremei rekte en la ~onz (pf: akre k trafe beba anlivomigajo. /^ujo, -̂arbo. Méditerai
kritiki). esr viando, fiso. 2 Tiu substanco, rigardata arbo (ceratonio), kultivata por produktado de ~o.|
kiel karakterizo de la homo, kontraste kun la spirito: karol/o ^ Goja popolkanto religieca, kanta|
ne ~o k sango, sed la korofaras nin patroj k filoj2- ; ! precipe ce Kristnasko au Pasko.
ili , edzo k edzino, estos unu ~ox; en mia ~o, en j
mia nature logos nenio bona7-, iri la vojon de ciu ]
~oz (moiti ); vi estas lia ~o, lia sangoz (Fil[in]o). 3 !

Mola fibreca substanco. iokiginta sub la selo de |
fruktoj, rigardata kontraste kun la kemo(j): la ~<9 de '
persiko, de melono. ^a 1 Konsistanta el ~o au rica j
je ~o: svelafo; ~afrukto, nutrajo. 2 Homa: kun
li estas brake sed kun ni estas la Eternu!ox\ mi
diros al Dio: cu vi havas okulojn ~ajn? x. 3 Rilata \ / / /
al la sfero ne spirita, i.a. al la sensaj plezuroj: I
deziroN, instinkto; dum ekzistas inter vi jahtzo k !

.1

1

J
Karol/o. Vira nomo, i.a. de multaj europii

suverenoj: Petron kruro doloras, ~o ne lamas1', c|
-M

b • ji karobo. ârbo (Cera-
tonia siliqua): a) tigo;7

t jL b) folio ( plume kUiF|
nieta ) ; c) infloresko;!

3\j c) frukto (~o). M.

X.
-V- x

m %\ 1ia c
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karpe/o = karpo 2.
karpel/o Of* Florfolio, sur kiu formigas unue la

la Granda (unua «imperiestro de Okcidento»); ~o
laKvina (imperiestro de la Rom-germana imperio) ;
~o la Unua (rego de Anglio k Skotlando, senkap- ovoloj, poste la semoj, malesta au malferma ce la
igita en 1649); ~o la Maltima (duko de Burgonjo).
Mdoj. Ano de la franka dinastio, fondita de ~-
Martelo. B3" Karlo. ^inoz. Virina nomo (kares-
formo: Karonjoz).

Karolin/o 1 L Nomo de du statoj de Usono, la
Norda (78°36’U, 35°47’N ) k la Suda (8 l °02’ü,
33°58’N) ~o, inter montoj Apalacoj k Atlantiko. 2
# ïnsularo en S Pacifiko, kun 468 insuletoj
(Î52°E, 8°N). us? Mikronezio.

Karon/o O Pramisto de la mortintoj, en la
helena k Roma religioj. —> Stikso.

Karonj/oz. Karesformo de Karolino.
karoseri/o m La tuta baza k supra parto de

aütomobilo, kontraste kun la Casio: limuzina.
kabrioleta, landaüa ~o. ~istO. Tiu, kiu fabrikas au

gimnospermoj, ferma ce la angiospermoj: la de
la angiospermoj konsistas el ovario, stiluso (iufoje
malesta) k stigmo. ~aro ^ Gineceo. liberia (pp
floro) Havanta tute liberajn ~ojn. kunig-^a (pp
floro) Havanta parte au tute kunigintajn ~ojn. es3

pistilo.
karpen/o ^ G. {Carpinus el betulacoj) de fal-

foliaj, hermafroditaj au monoikaj arboj kun glata,
griza trunkselo, kun simplaj, segildentaj folioj k kun
plataj akenoj, unuope cirkaüitaj de membraneca
brakteo (kupulo); 26 sp-oj el la mezvarmaj regionoj
de la N hemisfero; la malmola, flave blanka ligno
de pluraj sp-oj estas uzata por masinoj, laboriloj ks.

karpeno ( Carpinus
betulus): a) tigo; b)
folio , c ) virseksa
amento ; c) virseksa
floro (brakteoj kas-
antaj la stamenojn);
d) membranecaj
brakteoj (kupuloj).

riparas ~ojn. va? kalesajo.
karot/o 1 Sp. de daüko { Daucus carota),

dujara, specife odora herbo kun pivotradiko ligneca
kblanketa ce la sovagaj formoj, karna k oranga (pii
malofte blanka au viola ) ce la kultivataj formoj;
hejmaen SU Azio, N Afriko k Eüropo; multaj kf-oj
kultivataj en la tuta monde por radiko mangata
kmda aü kuirita. 2 os»’ La mangebla radiko de ~o /.
3 © Borspecimeno. ^eto. Kf. de ~o /, kun mal-
granda radiko sube stumpiginta.

C.

Karpentari/a. Nomepiteto de golfo, norde de
Australio (140°E, 15°S).

karpoide/oj ^ Subfilumo (Carpoidea ) de
karoto: a) radiko; j ekinodermoj kun plata, ofte nesimetria korpo, kiitj

{ b) tigo ; c ) folio j vivis dum paleozoiko.
I (plume divida) ; c) j karst/o © Kalka regiono, kiu montras karakteriz-
I umbelo ; d) floro: an erozion pro dissolvo de la kalkpetroj fare de

e) frukto (du- akvoj ricaj je karbona dioksido (C02): ~a reliefo.
akeno); f) sekcajo os* dolino, groto, kaverno, lapiezo , poljo, sekvalo,
de duonfrukto. C speleo.
(escepte de a). kart/o 1 Kartonfolieto, de kiu unu flanko estas

uzata por korespondo: posta ~o7\ ilustrita ~oz. car
slipo . 2 Kartonfolieto, oficiala aü ne, surhavanta

|karoten/o ® Orangkolora lipido, C4()HS6, tetra-
terpeno, tre ofta en la naturo, aparté abunda en kelkaj j
hutrajoj vegetajaj (karotoj, orangoj, verdaj legomoj, ;
kukurboj ktp) a ü animalaj (ovoflavo), en la flava i
jtbrpo; gi povas transformigi en la organismo al !
ntamino A. ~oidoj. Grupo de lipidoj, ampleksant- !
|M)n k parencajn substancojn, i.a. ksantofilojn k j

yitaminojn A. '
|karotid/o V Ciu el la du dikaj arterioj, kiuj

kondukas la sangon en la kolon k en la kapon.

^© karp/o b Sp. de ciprino (Cyprinus carpio)
granda, kun barbfadenoj, longviva, mangebla,
drigina el Azio, preska ü cien enkondukita.
ftamo,ciprino, karaso. ~ido. Juna ~o.
|Ï2> karp/o V (carpus) Ostaro de la manradiko

(pojno) de homo k de la sama parto de la anta üaj
Écmbroj ce la vertebruloj: homo havas ok ~ajn
ÿpojn. metakarpo, tarso.
% Karpat/oj. C-Eü ropa montaro, arkoforma de
flovakio gis Rumanio (24°E, 49°N ): nia grandega
fflfano, kiu etendigas de la ~oj gis la Paca
Oceanoz.^a. Rilata al

a b

karoserio. ~o de aütomobilo : a) parklampo k
girblinkilo; b) reflektoro; c) kapoto ; c) glacovisilo ;
d) antaüa glaco ; e) retrospegulo; f) stirrado; g)
sekurzono ; g) tegmento ; h) postglaco ; h)
postbufro ; i) postlampoj , j ) naboôapo ; j)

| pneümatiko; k) anso k seruro; I) kotsirmilo; m)
; radiatorkrado; n) matrikulplato.~oj.
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presitajn au manskribitajn indikojn k uzata kiel
legitimilo au rajtigilo: vojaga ~oz (Rusia enlanda
pasporto); balotrajtiga ~o: porcinma vizit~o;
Iasi sian ~on ce ill; sludentmatrikula ~o: enir~o.
3 Tnwo. ISP slipo. 4 En restoracio, kartonfolio kun
listo de la mangajoj k ties prezoj: mangi Ian la
(kiatn la kliento elektas mangajojn sur la ~o). itar
menuo / , fiksa 3 . 5 4 Maklika kartonfolieto,
ortangule trancha, prezentanta sur unu flanko
kolorajn emblemojn, uzata por ludi diversajn lud-
ojn: ludi ~ojnz : miksi7, dismeh7 la ~ojn : demeli ,
preni ~on\ falsaj ~oj \ (f) trudita ~o (neevitebla
elekto); tutaj gregoj da brutoj eslis metataj sur ~on
(riskataj) k malgajnatajz; la vivo staras sur la ~oz
(ekstrema situacio); blindulo ~pjn ludi ne devas7

(oni respondecas pri siaj eraroj). «ar taroko. —~aüguri , ~odomo. 6 = tnapo: la ~o de Europo7. 7
4=- Elektronika cirkvito sur eirkvita tabulo, ol'tc
aparté aldonebla at kompieksa aparato: ~ingo (por
teni ~on k kontakti kun gi); ~ujo (skatolo, en kiu
^oj estas inslalitaj);cef~o: krom~o. SIN. cirkvit~o.

bloko. ^a. Rilata a! ~o, precipe 5: distrigi kun
soldatoj per hazardoç’ \ ^a kompanio7 (kunlud-
antaro); einblcmo. -̂ aro 1 Aro de 32 au 52 ~qj
5, necesaj por ludi tiun au alian ludon. 2 Aro da
tru~oj. 3 = niaparo. ~eto 1 Vizit~o. 2 Etikedo.
cirkvit^o = ~o 7. invit^o. Gentila ~o. por inviti
al fesio. edzigo ktp. kompas^o Vd kompaso.
lud~o. —o 5. mang<vo. —o 4. membro^o.
Atestilo, ke la posedanto estas membro de asocio,
parlio, sindikato ks. post^o. ~o /. triwo ë ~o
uzata por registri datenojn per truoj: tru~otajpilo\
tru~olegilo\ tru~a cligilo. «W (rubendo. vizit^O.
Blanka ~o. surhavanta ies nomon k adreson,
eventuale aiiajn informojn, por faciligi la sociajn
rilatojn: gravurita vizit̂ o.

Kartag/o\ Anlikva havcnurbo en N-Afriko.
apud la hodiaüa Tuniso (10°I9’E} 37°07’N): ne en
unu iago clkreskis ~o7. ~ano. Ano de ia semida
gento. kiu fondis ~on k regadis la tulan regionon.
use Punika.

Kartagen/o. Nome de pluraj havenurboj i.a. en
Hispanio (0°57’U, 37°38 ‘N), k en Kolombio
(75°29’U, I0°27‘N).

kartam/o ^ G. {Carl /iamus el asteracoj) de
unu-, du- k plur-jaraj, dornaj herboj, kies kapilulo
konsistas el flavaj, bluaj au blankaj tubetfloroj k el
involukro de plurformaj brakteoj; 17 sp-oj el S
Eiiropo, N Afriko k U k C Azio. tinktura ~o
Sp. de ~o (C. tincforius), malnova kultivplanto, el
kies kapituloj oni ricevas flavan k rugan farbo-
substancojn k el kies semoj oni ekstraktas mang-
oleon.

kartav/i (ntr) Prononci iujn konsonantojn, k
precipe /r/. kun grasa rulbruo en la fundo de la
gorgo. K3r hlezi , lispi .

karte!/oz 1 J Skriba duel- invito. 2 £ Inter-
konsenlo de produktantoj, por forigi la liberan
konkuradon k ini'Iui la prezojn favore al siaj interes-
oj, per komuna reguligo de produktado k vendado.
use korporacio, trusta. 3 Z Interkonsento de profesiaj
au sindikataj grupoj por komuna agado dum pli-

malpli longa tempo, ^igi.Fari ~on el ciuj pro#
antoi de iu industrifako. mal̂ igo. Malpermesoé
~o en unu lando au industrifako.

Kartezi/o. Franca filozofo k matematikistof
Descartes, 1596-1650). Rilata al ~o: la?
filozofio, metodo, spirito. (k)~a A (pp koordia!
sistemo) Konsistanta cl rektaj aksoj (ne nepreortj
k tia, ke oni mezuras la koordinalojn paraleleaü
aksoj. ~ano. Disciplo de ~o. ~(an)ismo.Ü
filozofia sistemo de ~o, bazita sur la evidenteco|
la bazaj principoj k sur la metoda apliko de lara»

kartilag/o ¥ Blanka elasta substanco, kiu
la artikajn facojn de la ostoj k krome konsisti^iujn partojn de la skeleto (la tulan skeleton îef
~fisoj); gi estas speco de konektivo, impregnifâ|
proteina koloida substanco: artika, ripa ~o ] kra
ada (au: epifiza ) ~o (ebliganta al osto kreskl
laülonge k ostiganta ce finigo de la kreskado).!
kondro. ~a.Rilata al au konsistanta el ~o.

kartoc/o Municio de casaj au militaj pafaiÿ
oj, konsistanta el cilindra ujeto, kartona au me$
kun pafajo (plumberoj, kuglo ks) k eksploà|
blanka (ekzerca ~o. sen pafajo.). && pulwgj
prajmo. —> ~rubando, ~8argilo, ~zono. 2 Ujef
entenanta produktajon k enmetota en la koncen?
aparaton: inka ^o por fontoplunw, ~o por ftaè
gardilo; "t< > por fotografilo (volvajo el fii
sirmita kontrau lunio per opaka ujo). 3 4 Ujetolf
kromaj programoj, enmetebla en aparatojn|
sintezilon (por pliaj son-repertuaroj), ludkona|
(por pliaj ludoj) ks. ~ego. Kunmetajo de obup
k de obuso, uzata por rapidpafaj kanonoj.
Leda ujo,por teni ~ojn,kulime krocita ce zono.

kartograf7o » Specialisto, kiu verkas maf|
î20. Science k arto verki mapojn. projeté

desegnisto-^o, Persono, kiu desegnas maj^l
Planojn. J

karton/o 1 Dika, fortika papero de pli-in|
kruda konsisto: ~r.) por pakado\ ondumitaiM
simila, asfaltita ~o \ rompila fenestro stopitaji
~o; surgiui foton sur ~on. 2 Skatolo farita el|f
'-'-' O por aktoj , por virincapeloj. 3 Détala sku;
farita sur dika papero. de desegno efektivigotaf
pentrajo, tapeto, mozaiko, vitralo ks. US’
^a. Konsistanta el ~o: malgronda ~a domtrÿ
bindajo. (tr) Bindi per ~aj kovriloj. ^aj0.ll|
objekto el ~o: fabriko de ~ajoj. milldOM),|
farita el paperpasto pistita, kungluita, kun event^aldono de gipso au argilo, k destinita fariob^per muldado: masko, pieta el muldo~o. pajkW
~o fabrikita el muelita pajlo. ston~0. Tre f«î|
malmoliginta ~o, per kiu oni faras arkiteki^ornamajojn. 7g

Kartum/o. Cefurbo de Sudano (32°l|
15°36’N). _ $

kartUS2o 1 X Kadro,kun rondaj finoj,entrai
la hieroglifajn nomojn k titolojn de la egiptaj îj?
2 Enkadrila parto de verko, kiu entenas i '
kiel titolo, aütoro, dato. devizo, insigno kc.;,ist
rektangulo en teknikaj au sciencaj deseg|
geografiaj kartoj ks, gi havas pli ornamajn fofl»
(ekz. disvolviganta karto) en arkitekturo.
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kasaci/oz Nuligo, surbaze de reekzameno de
la juraj aspektoj. de decido, verdikto aü proceduro
de malpli alta instance, â. Rilata al ~o: la ( K )~a

| Kortumo (plej supera Iribunalo). ~i (tr) Lege nuligi :
i ~i testamenton , verdiklon.

Kasandr/o O Filino de Priarno, destinita de la
! dioj profeti verajojn k ne esti kredata.
! kasav/o 1 Maniokfaruno. 2 Y Plata maldika
! pano, bakita el maniokfaruno. BSP tapioko.
| kased/o. Skatoleto, enhavanta bendon, filmon

j ks, tiel ke la tutajo estas metebla en aparaton k
| uzebla sen malfermi gin: son~o\ kun muziko;
! de lingvokurso; sur~a eldono por blinduloj.
j ~ilo. Malgranda magnetofono por aüskulti ~ojn.
j en îgi . Registri vocon, muzikon ks sur la bendon

de ^o. ear surbendigi. pos îlo. Etformata ~ilo
kun kapauskultiloj, uzebla dum irado, veturado ks.
BSr1 kartoco.

kaserol/o. Kuirvazo proks. same profunda
j kiel larga, cl metalo aü argilo, kun plata fundo k
! tenilo: la raguo bolelis en la ~o. «3" marrnito, pato.
j kaset/o - kasedo.

kasi/oz 4^ 0. (Cassia el fabacoj) de arboj kun
! plume kunmetaj folioj k kun flavaj, rozaj au rugaj,
! generale reguiaj floroj unuopaj, en grapoloj aü en
j panikloj; tropika g. de 30 sp-oj, pluraj kultivataj por
j ornamo k medicine, kava ~Q. Sp. de ~o (C.
' fistula ), malalla arbo el Hindio k Srilanko, kultivata
| en Afriko k Amcriko, kies gusa pulpe estas uzata

• kiel laksigilo. SIN. sajnsenao. use senao.
i Kasi/o. Romana vira nomo.

Kasiope/o 1 O Etiopia regino, patrino de
I Andromède». 2 % Boreala konstelacio (Cassiopeia),

najbara al la Polusa Stele.

kasis/o Y Likvoro farita el nigraj riboj au aliaj
beroj, grenbrando, kando k spicoj (precipe cinamo k
vanilo): morusa, rubusa ~o.

kasiterit/o © Minérale el kvadrata stana oksido,
j SnO?, hele brima gis nigra, dura, grava fonte de
i stano.

kartUZi/o. Ermite jo de ~anoj: la de Dijono,
de Pavio, de Florenco. ^ano U1 Monaho el ordeno
fondita de Bruno en 1086, k loganta en ~o, laü la
nomo de la Francia vilago (Chartreuse , 5&47’E,
45°21’N), kie ili komence logis : ~ana likvoro
(fabrikata de la ~anoj de la Granda Kartuzio, en
Franciaj Alpoj).

kartvel/o. Ano de la cefa gento de (K )~io. ~a.
Rilata al ~oj: ~a lingvo. (K)̂ io, ^ujo. Regno en
Transkaükazio (Tbiliso).
ï karum/o 4* G. (Carum el apiacoj) de unu-, du-
k plur-jaraj herboj kun 2-3-oble plume dividaj
folioj, kun blankaj aü rugetaj floroj k kun aromaj
fruktoj; c. 30 sp-oj el la mezvarmaj k varmaj
regionoj. m* karvio.
f karunkl/o V (caruncula ) Nomo de diversa j rug-
etaj elstarajoj el karno. larma /^o. Roza aü rugeta
elstafajo en la naza angulo de la okulo, inter la du
larmaj duktetoj.
i karusel/o 1 Festa turniro, kie kavaliroj a ü
rajdistoj turnige k artisme manovrasj (f ) haosaj
pensoj ~as (kirligas) en fia kapo. 2 Cia amuzilo,
generale en kermesoj, bazita sur turnigoj de sidiloj
aü pseüdoveturiloj; (ss) porinfana amuzilo, konsist-
ahta el lignaj rajdobestoj k segoj, metitaj sur granda
ronda platajo, kiu turnigas cirkaü sia akso.
f - karvl/o 4e 1 Sp. de karumo (Carum carvi ), du-
jara herbo, kies tre spicaj fruktoj estas uzataj por
fârmaciajoj k por aromigi fromagojn, brandon
( f'brando ), panon; hejma en Azio secl naturigita en
Èüropo. 2 ag? La sekigitaj fruktoj de ~o / .
kumino.

karvio 1 : a) radiko ;
b) folio; c) infruktesko
(kumeta umbelo) ; c)
frukto (duakeno); d)
sekcajo de frukto. C.

i

kask/0 1 Metala au forlikleda kapsirmilo por
i soldatoj, fajreslingistoj, ministoj ktp: Saul metis
! kupran ~on sur liait (de Davido) kapon x: skafandra
i ~o. 2 Malpeza kapveslo el korko aü similajo, uzata
i en varmaj landoj kontraü la suno. 3 Parto de diversaj
i aparatoj, destinita sidi sur ies kapo: ~o de frizisto
j ( por fari konstantajn buklojn). de lelefonisto (por teni
j la aüskultiiojn ce la orcloj): harsekiga vibriga
; ~o (en elektroterapio). ~oporta. Havanta ^on sur

la kapo. bliwulo. Soidato de trupoj sub komando
i de UN . fer~o. ~o el fero aü stale, kresto^o.
: Mezepoka ~o, kun kuspitaj randoj k akra kresto.
i larwo. Lana kapvesto, kovranta la tutan kapon k la
' kolon, kun aperturo por la okuloj, nazo k buso, uzata
1 en vintraj sportoj ks. pint~Oz. Fera aü leda ~o, kun
i elstara pikilo supre. surwo. ~o 2.

kaskad/oz 1 Natura au artefarila akvofalo, kun
: pluraj stupoj. 2 ( f ) Serio da aferoj. kiu j sekvas unu
; la alian son intertempo: da demanda j, da ridoy.;
j O r^a sislemo ( la üstupa , ekz. uzata por atingi
; malaltaju temperaturojn ) : ~a konekto ( t ia , ke la

elmeto de unu stupo estas ligita kun la enmeto de la

Wkkas/ O 1 Monkesto : plena steliston
0tirasz; trovi la ~on malplena. — ~libro, ~mono.
§1registrilo. 2 Cambro, oficejo, establo, kie mono
fliitas gardata, ricevata aü pagata: spar~o\ de
ïjsûcia asekuro. 3 (f) Monrimedoj, monhavo: enporii

la ~on de la societoz\ kiu rompis la glason.
fûrdigu la ~onz\ vivi de sparita ~oz\ régna ~o.
ffjona êasoz. tse hugelo. — posa , sako. ^a. Rilata
p là ~o: ~aj zorgoj. ~ejo. ~o 2. ^eîo. Persona
inonkesteto. m- sparmomtjo. ^isto 1 Oficisto kiu
fêjir'k el-spezas monon en ~ejo. 2 Societano, kies
tasko estas kolekti la kotizojn k prizorgi la monon.
en<vigi. Ricevi monon, valorpaperojn ks, douante

^îfencon, ricevateston. pmntO~0. Banka establo,

^. distribuas pruntojn al siaj klientoj, precipe
||||ustriistoj, komercistoj ks. spar^o. Banka

ifitabio, eventuale stata k kun sociala karaktero,
Sfeànta kiel deponejo por malgrandaj sumoj, kies
pterèzoj estas kapitaligataj.



kaskarilo 540 kas
iproksima stupo ktp). ~ego. Tre granda ~o. SIN.

katarakto 2. »̂eto. Malgranda, plejofte artefarita
~o: la r̂ etoj de Tivoli (en la provinco de Romo).

kaskaril/o 4* Sp. de krotono (Croton cluteria) el
Antiioj k Bahamoj, trunkarbusto au malalta arbo kun
amara, tonika selo uzata por medicino k trinkajoj.

kasked8o. Capo kun viziero, civilvesta au
uniforma: homoj armitaj en nigraj ~etojc' ; la
hotela pordisto levis sian ~on.

kason/o 1 O Granda, akvimuna kestego el fer-
ladoj, kiun oni subakvigas gis la grundo, sur kiu oni
volas masoni fundamenton. 2 jfl Fako de plafono,
inter la reliefe aperantaj traboj, ordinare ornamita
per skulptajoj au pentrajoj. — ~malsano.

Kaspi/o. Interna maro, ce la limo de Eüropo k
Azio, en kiun enfluas Volgo (50°E, 43°N ). ^a.
Rdata al ~o: ~a klimato.

kast10 1 En Hindio, hereda klaso, kies membroj
estas socie egalaj, samreligiaj k kutime sammetiaj, k
ne havas sociajn rilatojn kun la membroj de aliaj: la ~a. Ri lata al ^o: la (k )~a lingvo (ofte nomala
wma ~o estas tin de la Bramanoj, la lasta tin de la «hispana»). ^ano. Ano de la cefa gento de
manlaboristoj. 2 (I) Hereda, pli-malpli ekskluzivema Nov-~o. S parto de ~o (Madrido). Malnov-Mk
klaso, en aliaj sociformoj: heredaj ~oj, kiel la hebre- N parto de ~o, lulilo de la Hispania re|olan|
aj kohenoj k levidojz\ la de la eg-industriistoj\ (Burgoso, 4°42’U, 4202 l ’N).
perdi sian ~on (malsupreniri en la socia skalo). ~a.
Rilata al ~o: ~aj antaü jugoj. ^ismo 1 Soci -
politika sistemo, bazita sur la ~oj. 2 Tendenco fort- j riveroj de Eüropo, Azio k N Ameriko, konstnianùj
igi la heredecon k privilegiojn de sia klaso. pra^O. digojn en rivero k parte subterajn logejojn. fi?
Unu el la kvar ~oj, el kiuj lausupoze konsistis la kojpo, ondatro. 2 Felo de tiu beslo.
primitiva sistemo ( bramanoj, ksatrioj, vaisjoj, Kastor/o 1 O Unu el la Dioskuroj. væ Polukso.
sudroj). serwa 1 (pp homo) Ne apartenanta al ~o; 2 \ Stelo proksima al Polukso, en la konstelac»
pario. 2 (pp socio) Ne konanta la ~osistemon.

kastane/o G. (Castanea el fagacoj) de arboj k
trunkarbustoj kun defalemaj, dentaj folioj, kun vir- sekreciita de la kastoroj.
seksaj floroj en longaj. staraj amentoj. k kun inseksaj
floroj generale 3-ope cirkaü itaj de involukro, kiu — j je la generpovo, fortrancante la seksajn glandojnas
post fekundigo de la floro—igas ledeca, multadorna, ligante ties sekreciajn kanalojn: la ~itoj sopm
globa fruktujo malfermiganta per kvar valvoj k kantasB; ~ita cevalo, taüro, kokino; kompleksopn
enhavanta tri akenojn (kastanojn); 10 sp-oj el la mez-
varmaj partoj de la N hemisfero, kelkaj kultivataj por
fruktoj mangataj kuiritaj au por ligno uzata i .a. en
lignajarto. SIN. kastanarbo. Precipaj sp-oj: kultiva
~o, ordinara (C. sativa, sin. C . vulgaris ) ,
indigena en la Mediteranea regiono, kultivata en la
tuta N hemisfero por bongustaj kastanoj. marono. osr citadelo, opidunio.
Amerika ~0 (C. dentata, sin. C. americana), el E j kasulet/o Y Raguo el semoj de fazeolo, lui
Usono, kun dolcaj kastanoj. Cinia ~0, moldorna ? Fileoj anseraj, pecoj el safajo k porkajo, longe stufifi|
~o (C. mollissima), el Cinio, kun taninoricaj j kas/i (tr) 1 Forigi de ies okuloj aferonaü esf
kastanoj. Japania (C. crenata, sin. C. japonica ), j ajon, kiun oni metis en sekretan lokon au kovrispn
el Japanio, Cinio k Koreio. Virginia <̂ 0 (C. pumi- I io: en polvo mi ~is mian kornonx; la virino rapâ
la ),el E de N Ameriko, kun tre bongustaj kastanoj. j

kastanjet4o } Ligna au ebura klakilo, ronda k j SÊgg
konkava. kiun oni ligas duope al la fingroj por
sonigi ilin, frapante ilian konkavan flankon unü §|g|j
kontraü alia. s

kastei/o 1 Fortikigita logloko. defendata per -,
fosajo, remparoj k turoj: kavaliraz, rabistaz ~o. j
citadelo. 2 Luksa grandsinjora domego en la kamp- j 1) kastoro. DH.
aro: la renesancaj ~oj de Luarvalo ; (f) konstrui j 2) kastano. ^arbo
~ojn en aeroz, sur glacioz (revi himerajn projekt- j (kultiva kastaneo) :
ojn ). csr palaco. 3i Ferdeko, troviganta super la j a ) tigo; b) folio ; c) virseksa amento; ô) virsek#
supra ferdeko k kovranta nur parton el gi: antaüa, j floro; d ) frukto (~o). C.

prua ~o (SIN. teügo); malantaüa, poba ~o. MîStTÜ,
^mastro. Nobela sinjoro, kiu posedas MJIL
/NZURBO. Fortikigita urbo, sidejo de rego : AhaSverA
sidis sur sia trono en la ~urbo Susan*; himer^O,
nub~0. Vanta projekto: // konstruis por si mes
himer~onz.

kastelo; renesanca ~o.

Kastili/o. Regiono en C Hispanio: ambaü ~ofi

kastor/o 1 b G . (Castor ) de mamuloj cl' ji
ordo de ronguloj, kun plata vosto, vivantaj ôç

Gemeloj.
kastore/o ( ark . ) Flavbruna substanco,

kastr/i ( tr) Senigi homon (ark. : viron) aubestoa

igo. irar eksl , eiinuko.
Kastri/o. Cefurbo de Sankta-Lucio (60°58|f,

13°53’N).
kastrum/o A Militista stacio de la Romanoj, kra

pli -malpli daü ra funkcio, fortikigita per remparo,
palisaro k fosajo: la ~oj ofte farigis civilaj urboj.

M

1
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~is la mangajon en sian bakfornonz; mi vidis sen- j sekreton estas kiel kalumnianto x ; la malvirto
harajon, kiun li ciam tiel zorge ~/.vz; oni ~is lin for j mal~as sin per la mortpala vizago7’, tiam estas
de Ataljax\ li ~os antaü ili sian vizagonx; mia ringo
ne estus del longe sereata, se gi ne estus del lerte
~ita de v/z; la lumo estas ~ata al mi per la kurten-
ojz\ ~i al si la vizagon post la manoj\ la bela selo
~is en si maldolcan kernon7', la germo ne scias, ke
gi ~as en si kreskajon k floron7", ( f ) fremdan vundon
~as vesto7 (ni ne scias pri la suferoj de proksimulo);
nego ~as nur gis printempoz (nenio restas longe
sekreta).er kovri, maski, slosi , vuali. 2\(pp astro)
Dumtempe malaperigi, je la vido de observanto,
alian astron pro paso antaü tiu ci. 3 Forigi ion for de
ies scio, ne dirante aü ne esprimante ion: ~i scionx,
pekonx, sian maiamonx; sagulo ~as sian ofendonx;
kial do mia patro ~us antaü mi dun aferon?x ; mi ne~is antaü li ec la plej malgrandan cirkonstanconz;
ni ne ~os antaü nia sinjoro, ke monon ni ne havasx\
tu mi ~os antaü Abraham, kion mi faras? x\ se do
estos ~ita antaü sia edzo [..,] x; mi kantos pri la nun dividita inter Hinda Unio k Pakistano (76°E,
bono k malbono, kiu estas ~ata antaü viz (la 34°N). (k)~0 1 Delikata teksajo el haroj de kaproj
imperiestro). hipokrid , ignori, mensogi, sekreti, \ (K)~aj. 2 Saloel tiu lano.
sufoki, forsilend. sin ~i, ~igi. ~i sian korpon: si
forkuris k ~is sin en hi arbaroz; David ~is sin sur apeksa akeno kun rugete bruna, ledeca selo k kun
la kampox\ mi min ~is sub la vesto de unu vend-
istinoz; mi devas min de antaü via vizagox ; tiu
malvirto ~u sin antaü la okuloj de la mondoz; se ili
~us sin sur la supro de Karmel [... j, se ili ~igus for
de miaj okuloj sur la fundo de la maro f...]x; Adam
~igis de Dio inter la arbojx\ (f) la suno baldaü sin
~osz. ~a. Tia, kian ne povas trafi ies okuloj au
scio: rideto’, mortigiz. ~0. Ago ~i: vi scios
la Man veron, sen pluaj ~ojz. ~ado. Agado de tiu,
kiu ~as: ~ado de la vero estas mensogo. ^ajo. ïo, ^a. Rilata al ~oj: la ~a lingvo. (K)'vio. Regiono
kion oni ~as. ~ebla. Tia, kian oni povas ~i: tuso k en NU Pollando.
onto ne estas ~eblajz. ~eco. Eco de iu au io ~ita:
agiti en ~eco. ~ejo. Loko, kie oni ~as au ~igas:
eksciu ciujn ~ejojn, kie li sin ~asx ; si ec ne scietis,
al kia persono si donis ~ejonz. ^ema. Havanta
itiklinon ~i siajn pensojn. use hipokrita, sekreta.
M§0. Ago de tiu, kiu sin ~as: ludi «~igo» z ; la
birdo sercis por si ~igejon (~ejon) en malluma
truo7. ~ilo. Objekto, malantaü kiu oni ~as sin au
ion. vs? ekrano, kamuflajo, kovrilo, preteksto.
*inda. Meritanta ^on. ^isto. Ricelisto: ne stelus
ftelistoj, se ne ekzistus ~istojz. ~ita. Tia, ke oni gin
MS: nur la Kreinto scias, kio kusas ~ita sub la

ïfksterajo7; ili jetadis ~itajn rigardojn en sian libr-
$»tz, sur la aliajn7", neniu ec plej malgranda el giaj
ÿpmkoj resds ~itaz\ akcepd ~itajn donacojnx ; pli
$>ona estas riproco ne^ ita , ol amo ~itax. £5*

latenta, sekreta.~ite. Rezulte de ~o au sin~o: ~ite
tsubjetante kadavron de infano en la domon de

Hebreo7 ; tio, kio estas tenata ~ite malantaü
psèruro7", kio vendigas ~ite, vendigas plej profitez
§(* nigra merkato ). ~itajo. Io, kion oni ~is :

mlfermigis vido en la ~itajon7', vi metis nian
I«itafonantaü la lumon de via vizagox\ li mal~as la la lumradioj.
ÿrofundafon k ~itajonx. ~iteco. Eco de tio, kion
pni MS. mal~i. Diskonigi, klare sciigi ~itajon au
|Mndajon: la tempo ciam mal~as la veron7- -, sian

l intencon Dio mal~as al la piulojx\ kiu ma/~as

mal~ite al si, kiamaniere oni povas akiri la vivonz;
la Ma!~anto de ~itajojx. i®* konfesi , manifesti ,
montri, revelacii , aperigi, malkovri.rekoni, publikigi,
senmaskigi, senvualigi. mal/vO 1 Ago de tiu, kiu
mal~as. 2 Revelacio. mal^a 1 Diskonigita: lia
honto farigis tro mal~a, por ke mi povu akcepd lin
hejmez. use fama. 2 Ne sin ~anta, sincera, lojala:
mal~a konduto; mal~e paroli. mal~ecoz. Eco de
io, iu mal~a. mal̂ ema. Tia, kia sekretojn ne hav-
as, kia parolas mal~e. mal~igi. Igi mal~ita: la
r̂ itafo malr^igis al Daniel en viziox. nê ebla. Tia,
kian oni ne povas ~i. re~i. Denove ~i: ne prenis
pastro la donon—re~u sako la mononz. Stelajo-
A-ristO. Ricelisto: stelajo^isto mem estas stelistoz.
RIM. kas estas uzata pref-e por esprimi la ideon de~eco: r̂ komerco, ~nomo, ~pasagero ktp.

Kasmir/o. Azia Iando, iam Hindia regolando,

kastan/o ^ 1 Frukto de ~arbo; bruna, pint-
farunrica karno ofte mangebla. i®" marono. 2
(populare, evi) = ceval~o. — hipokastano. ^lijo,
^arbo. Kastaneo. ~bruna, ^kolora. Bruna kiel
~o (i.a. pp haroj). ^hara. Havanta ~brunajn har-
ojn. akvo^O. Trapo (ordinara akvo^o) au dolca
eleokarito (Cinia akvo^o). ceval^O. Frukto de
ceval~ujo. ceval̂ ujo, ceval̂ arbo. Arbo de la
g. eskulo, precipe hipokastano. mar^O. Ekino.

kasub/o. Ano de slava popolo, loganta en ~io.

kat/o U Sp. de feliso ( Felis silvestris ) de mam-
ulo el la subordo de rabobestoj, tenata kiel mus-
kaptanta dombesto: miaiias, kracospiras, spinas',
la hot-vestita ( K )~o, la ( K )~o kun botoj (persono
de fabelo); kiam promenas, la musoj festenas7-
(kiam mastro foriras, ne sin genas la servantoj);
danci kiel ~o cirkau potoz (peni por placi); vivi kun
iu, kiel hundo kun ~oz (malamike); kiam jam
formangis, forpelado ne helpos7. ^a 1 Rilata al
~o: ~aj lipharoj. 2 (f) Simila al tiu(j) de ~o: ~aj
pasoj (mallautaj). ^ajo. Ago propra al ~oj. ^etO
1 Malgranda, juna ~o. 2 Karesa nomo por virino au
infano: la rego vin tenu en siaj brakoj, nomu vin
r^eto7.~idO. Juna ~o: plej juna ~ido musojn jam
pelas7. ~int>. Ino de ~o. vir^O. Virseksa ~o.

ĥerbo 1 Katario. 2 Valeriano. mustel̂ o. Foino.
katabol/o $ Tuto de la procezoj de malkonstruo

de protoplasmo fare de la vivuloj: estas energi-
dona. uS" anabolo, metabolo. ~ajO. Produkto de la

:

~o.
katadioptrik/o Tiu parto de optiko pri la

reflekton (katoptrikon) k refrakton (dioptrikon) de

katafalk10. Funebra parada podio, sur kiun oni
metas la cerkon de mortinto, kiun oni volas honori.

katafor/o A Sintaksa procedo, per kiu ripetigas
sub alia formo, interalie per pron., posta vorto au

il
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sintagmode la IVazo, ekz. «mi satas tiun.kin parolas kapsuloj; 11 sp-oj el E Azio k N Ameriko, kete
sincere», aar anaforo. ~a (pp pron.) Referencanta al pororname kultivataj. û
posta elemento. katalun/o. Ano de la cefa gento de (K)~io.w&

kataforez/o 1 (K) Delokigo de sargitaj koloidaj j Rilata al ~oj aü (K )~io: lingvo, ~a antolopt
partetoj en elcktra kampo. 2 If Enkonduko de ; (K)~io, ~ujo 1 * Lando en la NE parto de Iberia
medikamentaj substancoj en organismon per j dividita inter Hispanio (S-~io au ~io 2), Franc*
kontinuaj kurentoj. j ( N-~io; Rusiljono) k Andoro. 2 Z Aütono®

kataif /o Y Speco de kukajo el tavolo de bakitaj | regiono en la kadro de la Hispania Regolando. ï
speeialaj vermiceloj, sur kiun oni versas abunde ! katamaran/o NL 1 Velboato, kies korpo konsist

; as el du seloj paralelc kunigitaj. 2 Pirogo, kun œ
kataklism/o * Naturkatastrofo, kaùzanta tre ; aü du flankaj flosiloj, servantaj kiel balancieroj.|

gravajn difektojn k sangojn sur la tersurfaco. j kataplasm/o If Densa kaco, plej ofteei
katakomb2o. Sistemo de subteraj galerioj, pas- | farimo de linsemoj aü el amelfaruno de terpom^kiun oni aplikas sur parlon de la korpo, inter du ti4

qj, kiel solvan kuracilon de inflamoj. %
katapult/o 1 j[ Malnova militmasino, funkcid

katalaün/o X Ano de Gaula gento, kiu logis en j per strecado k subita malstreco de snuroj, k utiligàÊ
Campanjo. (K)^aj Kampoj. Loko, kie en 451 la ; por antaüenpafi stonojn, jetarmilqjn k.a.. 2 4 M®
Hunoj sub Atilo estis venkobatitaj de Aetio (supoze j ludilo, konsistanta el ligna au fera forketo kî

ka ü cuka rubando, por pai’i stonetojn ks. 3|
katalekt/a 6?o (pp verso) Tia. ce kies fino tnankas j Mekanika aparato, por antaüenjeti aviadilon fof à

unu aü du silaboj: kvartrokeo (ekz. «Belan hor- | la ferdcko de sipo aü velglisilon for de la gniÉ
on lestu ni !» ).

^
| *>4 (tr) Antaüenpeü per ~o.

katalepsi1o f KV Ceso de volaj movoj, kaüzanta i
konservon de sinteno aü pozicio (en skizofrenio aü j
hipnoto): stalo : ~ulo.

katalizli ( tr) ® Plirapidigi kemian reakcion per j
~anto : procezo, ~a reakcio (kiuj okazas per :

ado) , u»" inhibi. ^anto. Substanco. kiu akcelas i

kiriitan iaktokremon.

iniece uzataj kiel tombejo aü ostejo. uar kripto.

katakrez/o A Banaliginta metaforo (ekz. folio
de papero, piedoj de lablo ktp).

4 20’E, 48°40,N).

katapulto.reakcion , partoprenante en gi. sed reestigante ce gia j
fino. -̂ ilo «as •!> Aparato en aütomobilo, enhavanta ;

ajn substancojn, kiu servas por malpliigi la kvant- ;
on de nitrogenoksidoj, karbonmonooksido k hidro- i
karbonoj en la ellasgasoj: la algitstigiia trivoja ~ilo j de la koncerna mukozo: naza ~o ( korizo); inittt
enhavas platenon k rodion. mem^o (K) ~o, kiu | >^u (discnterio) ; vezika ( blenoreo); /tfc|
estas kaüzaia de la substanco ment. leruran ~onz. ~a Rilata al ~o: tuso.

kata!og 1o. Tabelo de objektoj ordigitaj laü Ofte trafaia de ~o. fojno~0.Akuta ~o de lai^difinita ordo: de pe.ntrajoj, de libroj, de muzeo. j k okulaj mukozoj, période ekaperanta ce iujpacieÉr
m- bibliografio , erato, indekso. inventaro, listo, | oj en la tempo de la graminea florado: lafojnùfy
repcruiaro, tabelo, adresaro. jarlihro. /v-4 (tr) Registri : estas ankaü nomala «someru asimo». SlN. perïf
en ~o: bibliolekon ; lin sekcio ~ados ciujn , spasma korizo.

rv

0) katar/o Y Muka elfluo, kaüzita de infllf

;4(?) katar/o © Ano de ~ismo. ^ismo. Dualii
religio, disvasliginla (11-13 je.) en pluraj Ei»$

apcrama]ii verkojn .
katalp/o «4* G. {Catalpa el bignoniacoj) de fat -,

malofte da ü ra-foliaj arboj kun grandaj, korformaj I landoj, precipe en Okcitanio. os* a/higenso.
Katar/o. Regno ce la Persa Golfo (Daiffolioj generale kontra ü e duopaj, kun apeksaj :

korimboj a ü tirsoj e ) okulfrapaj floroj dulipaj.
sonorij- aü trumpet -fonnaj, k kun longe cil i nclraj

n51°32? E, 25°17’N).
0 katarakt/o f Perdo de la travidebk^j

poste makliafanigo de la kristalino, kau^|kirurgie kuraceblan biindigon: vidu, mm H
falas de miaj okuloj7. IK? glaükomo.

(§) katarakt/o. Grandega akvofalo: /o «||
Niagara, de Nilo.

katarant/o 4* G. (Cadtaranthus el apocii^de unu- k plur-jaraj herboj au arbustetoj; 6 sp|
Madagaskaro, Hindio k Sriianko. roza ^O.Sp
~o (C. roseus) naturigita sub la tropikoj, tre
por ornamo k ekstrakto de antikanceraj al
SIN. Madagaskara vinko.

katari/o 4* Sp. de nepeto ( Nepeta catàri
Eü ropo k U k C Azio, plurjara herbo medi

; uzata, mcntodora, alloganta la katojn. SlN. katb
' katmenlo.

1

4
1

f Æ
katalpo ( Catalpa bignonioides): a) tigo ; b) folio ;
c) infloresko ; c) floro; d) interno de malfermita
korolo kun starnenoj; e) tri fruktoj (kapsuloj); f )
serno (ala) . ScuNEiof n, 1912.

M
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katart/o b G. (Cathartes ) de grandaj Amerikaj
rabobirdoj. êdoj. Fam. (Cathartidae, sin. Vulturi-
dae) de Amerikaj rabobirdoj, al kiu apartenas i.a.
M) k kondoro.

katastr/oz £ Mezura planaro de la bienoj, stari- katen/o 1 Fortika ceno, uzata por ligi la mal-
gita por difini la terimpostojn. (tr) Registri en I liberulojn k malhelpi ilin forkuri: oni enpremis liajn
~on.'vejo.Administrejo de la ~o. piedojn en ~ojn*; la malbona homo en la ~ojz;

katastrof10 1 Subita, tre malfeliciga okazajo, | pundoma ~oz; memoru miajn ~ojnN . ES* ceno,
kiu kaüzas al personoj au objektoj damagon nelim- | snuro, ligilo. 2 (f) Tio, kio maihelpas agadi, forkuri
igitan: fervoja la tertremo estis terura ~o. EST ! ktp: la virino, kies manoj estas ~ojx ; ru ne clevis ci
diluvo, kataklismo. 2 Elnodigo de dramo: la ~on tiu virino esti malligita el ci tiu ~o (paralizo)? N; vi
de tiu ci tragi-komedio lasu al miz. E§= peripetia. estas felica, libera homo, sed ni havas ~ojn sur la
Ml. Prezentanta ~on: ~aj pluvegoj; ~a damage, piedojz (devo-ligon). o& jugo. M (tr) 1 Senmovigi
(f) tio povas r^e efiki al la vivnivelo de la laboristoj. per ~o: cinjn altrangulojn oni ^isx ; li iras post si ,
MSmo 0 Teorio, laü kiu en la pasinteco okazis kiel ~ita malsagu/o aI la punox. esc ligi, snuri. 2 ( f )
gravegaj eventoj, interrompantaj la kontinuajn Malhelpi ies liberan agadon: dormemeco gis nun ~is
fenomenojn de la terhistorio. o®3 aktualismo. miajn fortojnz ; nur vi per sorca ligo min ~isz; di-
^katatoni/o f Speco de skizofrenio, karakterizata sirnila virin’ ~as (haltigas) tiun sangan legon7 ;
de profunda aütismo, stereotipaj lingvajo k movoj, rompigis la ligilo, kiu ~is la senmortan artimon7-;
pfte stuporo. neniam superforto ~os la koronCl ; en lingvaj
1 katecu/o 1 Ekstrakto el la ligno de ~akacio, demandoj ciu superflua décida ~asz {trudas malutii-
uzata por tanado k en adstringaj preparajoj. SIN. an genon); kiu donacon prenas, tiu sin ~asz ( per
àkacia ~o. 2 Preparajo el la frukto de ~areko, suldosento); Hi sidis en mallumo, ~itaj de mizeroz;
uzata, kune kun folioj de betelo, kiel macajo. SIN. la ~ita turmentata anima7; ~is min tiu granclioza
areka ~o. — akacio, areko, kacuo. spektaklo. EST forgi, ravi, slosi. ~ado 1 Surmetado
|vs katedr10 1 Surpodia sego de profesoro: li dekur- de ~oj: la ~ado de punlaborulo. 2 (0 Ligado, mal-

; is de la ~oz ; (f ) li ricevis la ~on (postenon de helpado: senbezona ~ado de la senco de «ig »7 .
profesoro) defdozofio en la universitato. 2 Surpodia j ^igo. Stato de iu , kiu farigas ~ita : tro rapida
sego de predikanto: la estis ornamita per multe- edzigo—porciama ~igoz. al~i. Alligi per ~o: al~i
kosta skulptajo7. 3 Episkopa sidejo. ~a. Rilata a) hunclon al pordo; la venkitajn regojn li al^ igis al sia
>o: tono, ~a pregejo (katedralo); el~e. Kun la kaleso7 ; (f) la rego Knut, kiu al~is Anglujon al la
aütoritato de rajtigita predikanto au lekeianto; 1}(pri trono de Danujoz; de maltaj jaroj si estis al~ita al
.papa deklaro) kun papa neeraripovo.

katedral20 ft Episkopa pregejo.
Kategat/o. Marbrako inter Svedio k Danlando la lingvonz. mal~ i , serwigi. Forpreni la ~ojn:

J|120E, 57°N). 1er Sundo. mal~i sklavon. marwo. ~o kun du sloseblaj ringoj,
|^kategori10 1 Ciu el la klasoj, en kiuj oni ordigas per kiuj oni ligas la manartikojn de arestito.

•samspecajn personojn, objektojn au faktojn : la | katenari/o me Kontaktolineo ce elektraj fervojoj
gramatikaj ~oj; el tiu ci lasta ~o de proponoj mi ! ks, per kiu la elektra kontaktodrato estas pendigita k
povas akcepti nur partonz; la provoj (de L.I.) de la i tenata je preskaü konstanta distaneo disde la trak-
uhua ~o estis del komplikitaj [. . . ] z; tiuj du artistoj j nivelo.
R estas en la sama si aparténis al tiu de j Katerin/oz. Virina nomo, i .a. de reginoj ks:
juirakteroj, kiu [ .. . ]. 2 O Ciu el la plej elementaj I de Medicoj; la Granda ( rusa imperiestrino).
J@ioj de cia kogno: la tempo k la spaco estas la bazaj | katet/o A Ceorta latero de triangulo. esc
';hoj de la memo; la dek ~oj de Aristotelo. 1 i hipotenuzo.
|kilata al ~o. 2 Senkondica, firma, nepra, postula, | kateter/o ^ 1/ Etka ü bra tubo, sterilizita k ofte

.tute klara: tono. rifuzo ; ne formulante ~an ! fleksebla, por esplori, sondi au dilati naturan kanal-
tespondon, mi diras, ke [...] z; car mi devas parofi ! on, injekti au forfluigi likvon. ~i (tr) Uzi ^on en :

:

f:0,mi diros [...]z; ~e aserti.
katehism/Oz, katekism/o 1 Elementa lerno- ; katetometr/o Aparato, servanta por mezuri

libro, prezentanta per demandoj k respondoj la cefajn j la altodifcrencon inter du punktoj.
: punktojn de religio. 2 (f) la ajn elementa lernolibro, j katgut/o 1 If Fadeno el organika substaneo.

.konsistanta el demandoj k respondoj: ~o de politika uzata en kirurgio pro gia faciia sorbigado en la
jtkonomio. kompendio. organismon. 2 } Materialo ( intesto de safido au

katehist30, katekist3o. Kristana katekizisto. ; kapro ). el kiu oni faras kordojn por instrumentoj.
katehiz3i, katekiz3i (tr) Instrui pri la cefaj ; kiel violono, harpo ks.

ipünktoj de la kristana religio: Ulfilas ~is la Gotojn. j Kati!in/o A Romano, kiu kompiotis statrenverson
: <vado. Instruado de la kristanismo ( precipe per ;
demandoj k respondoj). âto. Tiu , kiu estas
MmtOj /vistO.Tiu, kiu ^as.
p|(atehuinen/o, katekumen/o ü* En la proto-
Ütlezio: disciplo, kiu estis instruata por rieevi la

bapton; nun en la evangelia eklezio: konfirmacioto,
kiu lemas precipe katehismon. cs5 neofito.

katekol/o (K) Cefa konsistajo de multaj taninoj,
i.a. el kverko. — ~amino.

i la lilo7 (de malsano); vi estas abrita, sed al pandona
arbo!7 (al bona ofico). erwigi. ~i: dangere en~igi

i vezikon, urcteron , arterion, koron. — sondi.

( L.S . Cat Hina, c. 108-62): ~c/ / Paroladoj (Kvar
paroladoj de Cicerono kontrau ~o).

katiz/o % Apreturo, per kiu stofo igas pii firma k
pli brila. (tr) Doni ~on al stofo. per uzo de
gumita akvo k posta Corla prernado. w kalandri.

~ata.

w
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katoptrik/o Paito de optiko pri la reflektonde
la lumradioj.

Katul/o. Romana vira nomo, i.a. de lirika poeto
(C. Catullus,c. 87-54).

katun/o (y Kotona teksajo tolplekta, malrod-
arbo- aü ston-logaj herboj kun sajnbulbo portanta j eta, tinkturiîa aü presomamita indieno, kalikoto,
1-2(3) dikajn, ledecajn aü karnajn foliojn k platan | nankeno, perkalo.
ingon, el kiu kreskas infloresko el tre ornamaj, ofte

~ado. Tia operacio. mal~i. Forpreni de stofo la
apreturan brilon.

kat|on/o ® Jono kun pozitiva sargo: dam
elektrolizo, ~o iras al la katodo. Kg’ anjono.

katlej/o 4g G. (Cattleya el orkidacoj) de plurjaraj

kaÜci2o. Monsumo, kiun oni deponas, aü kiufi
okulfrape k plure koloraj floroj; c. 45 sp-oj el C k S j oni promesas pagi, por garantit la plenumonde
Ameriko, multaj pororname kultivataj; kelkmil j interkonsento aü kontrakto farita de la ~antoaü de

j alia: doni. havigi ~on; liberigi akuziton ~e.~i (tr)
Doni ^on por iu. •

kaücuk’o 1 Elasta gumo, konsistanta el preparitt
suko de diversaspeciaj plantoj laktosukriâaj. j

I industrie hodiaü nur de heveo; (K) estas poli-]
terpeno, (C5H8)n, kun n = c. 500-5 000: la kruà
~o estas komercata kiel krepa aü kiel lamena M>|f
malmoligita (ebonito): sulfurigita sinteia'i

j (artefarita) ~o. i®3 gumo, gutaperko, plasto.ML
Elfarita, tute aü parte, el ~o: ~a manlelo, fadeno,
stampilo , tubo\ ~aj stntmpoj, suoj, botoj. re*d (tr) ,
Reprovizi eluzitan pne ümatikon per nova Mi
rultavolo. KS3 vulkanizi. spongo^o. Tre supla MK
en kies mason oni penetrigis multajn aerveziketojn.

! kaükalid/o G. (Caucalis el apiacoj) de nur!
i unu sp. (C. platycarpos ), unujara herbo el S Europe

k a t i e j o ( 1 : Cattleya citrina ; 2 : floro de C. j kun relative grandaj, elipsoidaj fruktoj, sur kiesrijx^maxima ) : a) sajnbulbo ; b) tigo ; c ) folio ; c ) sidas fortikaj hokapeksaj dornetoj. '%
pedunklo; d) floro; e) sepalo; f) petalo; g) iabelo.

hibridoj kreitaj.

:

Kaukaz/oz. Montaro inter la Maroj Nigra k ;
Kaspia (45°E 42°N ). ~a. Rilala al ~o : la
lingvoj. ~io. Regiono ciuflanke de ~o. CiSM0.N!
parto de ~io. Trans^io. S parto de ~io.

kaülerp/o 4* G. (Caulerpa el ~acoj) de mar^ J
katoblep/o O Fantazia besto. kies kornhava j verdalgoj si fonaj; precipe tropika k subtropikag.de]

kapo trenigis sur la tero pro la longeco k maldikeco | 70 sp-oj, i.a. la taksusfolia (C. taxifolia),kfe
invadis Mediteraneon en la 1980- I 990aj jaroj.

katod/o 4r La negativa elektrodo en pilo, tubo, | ka üpoks/o = bova pokso.
elektroliza aparato ks : en elektrona tubo la kaür2i (ntr) 1 Sidi sur la kalkanoj. 2 Sidikunt^j
produktas elektronojn. rca* anodo. kontraü^o. La iginte, por sin kasi aü por eksalti. ^e. En pozicioi]
plato, situanta kontraü la ~o en rentgentubo, kiun la ~anto: en unu angulo inter du domoj si ~e sidigifti
'N/iadioj unue trafas k kiu pro tio emisias rentgen- j kusi en la lito (sur unu flanko). ~igî 1 SidigisfflJ
radiojn. j sur kalkanoj: // turnas sin , eksaltas.~igasalsulxfi|

katokai/o b G. (Catocala ) de noktpapilioj, kies j 2 (pp besto) Kuntiri sin, buligi sin : ~igas la
antaüaj flugiloj estas grizbrunaj, dum la postaj fiug- | ekvidinte birdon. -ff
iloj estas okulfrape koloraj. | ka üri/o 1 4g Sp. de agatido ( Agathis australfyï

katolik10. Ano de ~ismo / a ü 2: Dio vidas, ke li i el Nov-Zelando, kultivata por ornamo, ligno kM
estas bona ~o7\ ~a 1 Rilata al ~o. 2 Rilata al j kopalo. SIN. aüstrala agatido. agatido, daman|
~ismo / aü 2 : la ~aj ceremonioj. ~aro. La tuto de j kopalo. 2 b Moncipreo. ^la ~oj / aü 2. As/eco. Aparteneco al la ~ismo / aü i ka üsalgi/o f Brulsentado kun trosentemo â|l
2. ~ismo 1 (vs) La kristana religio, bazita sur la I hiperestezo de la haüto, kiu rugigas k svitas: /^idogmaro k ritaro difinitaj de la sep unuaj koncilioj k \ generale estigas nerva vundo. SIN. termoalgio. Æ
precipe en la kredkonfeso de Niceo. 2 (ss) La krist- j
ana religio, bazita sur la dogmaro k ritaro difinitaj j
de ciuj gisnunaj koncilioj, k agnoskanta la aütoritat- j
on k neerarivecon de la papo. malnov^o. Ano de
~a religio, kiu ne agnoskas la neerarivecon de la
papo. rom~o. Ano de ~ismo 2.

Katon/o. Romana vira nomo, i.a. de ~o la Mal-
juna, tipo de rigora nekoruptebleco: vizago de ~o,
sed virto defripono7. ~0 el Utiko. Pranepo ( M . P.
Cato. 93-46) de la anlaüa, kiu , venkita de Cezaro,
mortigis sin konfonne al la stoika doktrino.

.'iEP.

Katmandu/o. Cefurbo de Nepalo ( 85°20‘E,
27°40‘N).

de la kolo.

i

1m
M1

kaürio: a) tigo; b) fofo|
c) virseksa konuso;
inseksa konuso; Ü}|
stamenoj ; e) skvatMf
kun semo; f ) semoj. DiJmm

1
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ka üstik/a 1 ( pp kemia substanco) Tia , kia
detruas la histojn: soda k potaso estas ~aj. 2 (f)
Morde, akre moka: sprito, spritajo. kuntreni, venigi, enporti, alporti, sekvigi, rezultigi ,
Surfaco, kiu entenas lumradiojn refraktitajn au re- veki. ~eco 1 <ï> Rilato inter la ~o k gia efiko:
flektitajn. âjo. Substanco ~a: la ~ajoj plej uzdtaj principe) pri ~eco ( ~eca principer, Vd principe), i®-
en medicino estas la argenta nitrato k la triklor- determinismo, karmo.miâ a. ~ita de mi: malben
acetata acido. êco. Eco de io aü iu ~a: la ~eco ne nüa~az. pra'vO d> La unua ~o, kiu ~is cion k

mem ne estis ~ita. sen^a. Ne havanta gustan
~on: multaj estas miaj sen~aj malamantojx ;
sen~a malbeno ne efektivigasx ; sen~e casas min
miaj malamikojx. cse senbaza, pretekste. cel~0 O
Unu el la kvin skolastikaj ~oj por ajna natura aü
home produktita afero; gi indikas kondicigon k
direkton de iu ago aü fenomeno per iu fina celo.

kav/o 1 Malplenajo en solida korpo: strigo en
~o de arbo7 ; grujero kun ~oj; li sirmis sin en ~o de
roko. fendo, krevo, truo. 2 ¥ Malplenajo interne
de korpo aü organo: la busa liaj okuloj preskaü
elsovigis el siaj ~oj7. anfrakto, antro, kaverno. 3
Pli-malpli profunda malreliefajo en la tero: oni jetis
lin en fa arbaro en grandan ~on k oni metis super li
grandan amason da stonojx ; en la valo estis multc
da bitumaj ~ojx ; se iu elfosos ~on k ne kovros
gin [. .. Jx; oni jetu lin en ~on de leonojx ; pelis
pavon, faits ~onz (maltrafis); malfacila, ~oplena
vojo7; (f) en la bugeto; al senfunda stopado
ne helpas7 (— Danaidinoj). ~a 1 Prezentanta ~on
aü ~ojn: trunko, relo, piedestalo ; ~aj okuloj,
vangoj ; ~a vojo ;*» sorgo (efika kontra ü
blendajo). konkava. 2 ¥ Nomepiteto de ciu el la
du vejnoj (la supra k la malsupra), kiuj kolektas la
sangon e! la tuta korpo k portas gin al la dekstra atrio
de la koro. A*î (ntr) Esti ~a. ~etO. Malgranda —o:
la carmaj ~etoj de fraülinaj vangoj7 (kiuj formigas
ce rideto). ~igi. Fari ion ~a aü ~op!ena: trinki el

estis ~ita ccfe de la bona mangajo7 ; la kataroj
~itaj de cirkonstancoj lokajz. csv estigi, naski , krei,

de Voltero. 'vizi (tr) Detrui vivantan histon per~ajo. os* bruli, kaüterizi , korodi, mordi, rongi.
kaüter/o f Instrument, destinita brirligi la hist-

ojn: la cefa parto de ~o estas platena drato, varm-
igata aü per alkoholo ( termo~o) aü per elektro
(galvano~o). «3r mokso, inféra stono. ~i (tr) Apliki
~on sur histon, por gin detrui. ~ado. Tia operacio.~punktoj. Punktoformaj ekbruligoj de la haüto por
kuracaj celoj. galvano^o If ~o, formita el platena
drato rugigita per kurento. termewo f Instrument
por fari fajropunktojn: en operacio tcrmo~o ebligas
tranôi histojn aü koaguli sangon per bruligo.

kaüteriz/i (tr) 1 Kaüteri. 2 Kaüstikizi. ^Igo.
Stato de ~ata hist.
*kaÜz/o 1 Tio, pro kio io estas aü igas tia, kia
|i estas: la unua (anta ü kiu oni ne povas

koncepti iun alian ) ; la efika ~o (la fenomeno
necese antaüa al alia). 2 Tio, pro kio io okazas: ~o
de milito, de malsano; ciu kutimo devas havi siajn
r*ojnz\ el ~oj pure fmancaj7; cirkonstanco ekster-
ordinara! Certe gi ne estas sen ~oz ; kio do estas la
~o, ke subite naskigis tia gronda vento?7 ; la
proceso, al kiu du ci bêla loko donas la ~onz; famo
ne flugas, se ne estas7 ; kia estas la ~o, ke la
klubo ne respondas rniajn leterojn?7-; la forgeso de
tiu ci principo estis la ^o. kial miaj reformoj placis
al neniuz.es5 kialo, fonto, germo. 3 Tio, pro kio oni
agas, sentas ktp: se vi tion konsilas al mi , vi sendube
havas por tio ci gravajn ~ojnz; ne komprenante la | sia ~igita mano7', pluvo ~igis la teron; ~/gz vojon,
~ojn , kiuj kreis vian opinionz; li Jetis lin en la pajlosegon ; ~igitaj trunkoj7. ^igi - Igi ~a a ü
fornon, kvankam li ne havis ian ~on por tio7 ; vi ne
havas ~on por koleri7 ; si havis plenan ~on por
triumfiz; doni al iu ~on por plendiz; ne estas
timiz ; eu vi ne scias la veran ~on , kial kelkaj
komends tian subfosadon? z\ pro la ~o de7-. kez.
GP motivo, pravigo. ^a. Rilata al ~o, konsistiganta
~on: interrilato; la kuracado devas turni ateat-
onal la ~a momentoz; ~a verbo (— faktitivo ).
de. El 'N'O 2 aü 3: oni ne multe povis kompreni
dekonstanta tusado de lia sckvantoz; mano, kiu ~e
de sia nagmembrano farigis pli gronda7", estis
gastokunveno , kiel ofte okazas de reciproka
vitervivadoz; la fraülino, kiu perdis la fiancon
de là nevenkebla Alecjoz; la fratino ~e de enuo k
.de malboneco malpacas kun lafamilioz; de tiaj
cirkonstancoj si almetis la vizagon al la fenestra i drenado, sirmado ks: li mem vidis la kastelon kun
vitro1; mi aüdas gian kriadon de giaj prem-
antojx. fcâ’ pro, de. (tr) Esti la ~o de; estigi,
jûkazigi: la masinoj ~as diversajn difektojn de la
brpo7; malgrandaj infanoj ~as laboron. grandaj

tdploron7 ; ~i al iu trompigon7 , grandajn elspez-
ojii7,bedaüron ; tio ~/.ç, ke la solvajo estis precipit-
Êa; vi ~is tion, ke mi devas vin malestimiz; la

~oplena: mallumaj arkoj aperis sub la okuloj, kiuj
~igis k vastigis7- ; ~igintaj, flavigintaj vangoj7 ; la
benko r̂ igis sub lia pezo. ~igo 1 Estigo de ~o(j):
la ~igo de grundo post pluvego. 2 Estigo de ~oj
interne de likvo sub la efiko de altfrekvencaj radioj.
el~igi. Eligi el ~o: el^igi arbradikojn. el~igo Y
Operacio, kiu konsistas el forskrapo, cefe de osta
internajo: petromastoida el~igo. el~atoro O
Fortika masino, por el^igi el tero. KST fosmasino,
skrapmasino. en^igi = ~igi: liaj okuloj estis
profonde en~igintajz. aer~0 Atmosfera mal-
suprenira fluo, kiu nuligas la portan povon de planeo.
aksel~o, genû o. Naturaj ^oj sub la akselo aü la
genuo. bel~etO. ~eto en kamoza korpoparto: bel-
~eto ce vangoj. foŝ o. Longforma ~o, fosita por

r^e

giaj duoblaj fos~ojz; la knabo sidadis sur rando de
fos~oz. lup'-o Konusforma fosajo en la tero,
sur kies fundo staras vertikala pintigita fosto, sur
kiun enpikigu enfalinto. man^O. ^o, formita de la
malstrecita mano: kiu kolektis la venton en siajn
man~ojn? x ; cerpi akvon en sia man^o; trinki el sia
man~o. okul^O. Orbito 7 : min la mort’ rigardas

ïombro movigadis, kio cetere povis esti ^ata de la per okul~ojK . rad~0. Radsulko. ursewo. Artefar-
fteregula movigado de la kandela flamo7 ; la gojo ! ita ~o, en kiu oni tenas ursojn en zoologia gardeno.

U
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kava/o 1 Sp. de pipero (ebriiga pipero) el la | sintaksa funkcio; ekz. en L. la vortoj liominemti
Pacifikaj insuloj, tufarbusto, el kies grandaj radikoj | homines apartenas al la ~o «akuzativo»: latino
oni per fermentigo produktas etdoze tonikan, fort- j havas ses ~ujn ; ekzistas tarnen okazoj, kiam estai ,
doze ebriigan trinkajon. 2 ^ Trinkajo preparita el ; dezirinde fari diferertcon inter la amhaü
la radikoj de ~o / . ~opiprujo = ~o /. | deklinacio, akuzativo, ablativo, clativo. genitive,,

kavaleri10 1 « > Tiu partode anneo, kin konsist- i instrumentalo, lokativo, nominativo, prepozitm
as el rajdosoldatoj: peza (kun kirasoj), malpeza j vokativo. 2 ifù Difinita, aparté studinda okazajo: fc
~ano. husaro. 2 £ Malbonfida negbuia sistemo j lego ne antaiividis tiun ~on: difini jurajn sankeiof
de kambiacoj, ce kiu du aü pluraj personoj tratas i en konkretaj individuaj ~oj. nsr kazuo. 3.|;
kambiojn unu sur la aiia( j)n kun konstante plialtig- j Manifestigo de malsano, konsiderata ce difinitî!

individuo: ne ekzistas du identaj ~oj: tio estas las-}
kavaiier/o «£ Teraltajo, starigita malanta ü | anta de gripo; benigna, maligna militai

remparoj de fortikajo, por doni pli grandan vid- | tfh Ago, kiu per si mem povas pravigi militprokla»
kapablon k pafeblon al artilcrio. on (casus belli ). ]

kavalir/o 1 Bn antikva Romo, civitano kazah/o. Ano de la cefa gento de (K) f̂ei
apartenanta al tiu el la tri ordoj, kiu estis meza inter ( K)~io, ~ujo. C-Azia regno, oriente de Kaspjfj
la pleba k la patricia. 2 En Mezepoko, nobelo ricev- | (Astano).
inta la ~econ: la migrantaj ~p/ B; la vaganta ^o
povos uzi sian glavon k sian sildon7 : la ( K )~o de la j la koksoj. 2 Speco de virina bluzo. 3 Kolora bk
Tris fa Mieno (Don Kihoto). 3 Ricevinto de la rnalpli j de jokeo. ?

aha grado en ordeno: de la Krurzono, de la ;
Honorlegio; (0 ~oj de la verda stelo (E-istoj). |
komandoro, oficiro. 4 Nobelo distingiginta per sia j
galanteco, precipe akompananta damon, sinjorinon: \

antaj sumoj.

kazak/o 1 lama largmanika kitelo, striktigitace

Kazan/o. Cefurbo deTatario (49°06’E, 55°48’Kt
kaze/o. Koaguliginta parto de lakto. rç

fermentinta, el kiu oni faras fromagon. ~iga$
~iganto. Ciu substance, uzata por ~igi laktoneb

~oj k sinjorinoj el malnova tempo7-: Sennora, mi j labenzimo, laktacido, suko de galio, laktosuko.4
havu la rajton nomi min via k en ciuj | figarbo ktp. ^igi. Igi ~o. ~inoz ® Fosfoproteffii
cirkonstancoj parti viajn kolorojn!7. ~a. Rilata al j de lakto k ~o, koaguligebla per varmo k Mgij$
~o: ~a brareco, eleganteco: din sekvis per ~qj j uzata por gluoj, por la preparado de plastojkç
pasoj la koko7: hieno7: ~aj ludoj7 (irsf turniro) ; SOj^O Vd sojo.
~c// romanoj, poemoj. ^ajo. Ago ~eca. ^eco 1
Eco. range, titoio de ~o. 2 = ~ismo. ^eca. cambro en citadelo au fortreso. ter blink

kazemat20 ^ Volba bomb-imuna su

Havanta la heroan karakteron de la Mezepoka ~eco:
r^ cca konduto, sindonemo. ^ismo. Militista
institucio, kun religia k heroa karaktero, starigita ce j iogejo de soldatoj. erwigi. Logigi en ~on.
la feüda nobelaro, k trudanta al siaj anoj maltimon

blokhaüso.
kazern1o Konstruajo, destinita kiel konst®

kazimir/o O Speco de drapo kun tre de»
antau dangero, lojalecon, protektadon al malfortuloj j teksajo k preciza dikeco, uzata i.a. por fari lagrA|
k gentileçon al virinoj. kmc~o. ~o, kiu partoprenis | en mekaniko de pianoj, klaviceno ks.
ekspedicion en Palestinon kontraü la islamanoj. j Kazî mir/o. Vira nomo, i.a. de pluraj regojsj
tempio~o. ~o el la ordeno de la Templo.

kavalkad/oz. Pompa ceremonia a ü plezura
promenado de rajdantaro.

kavatin/o j* Mallonga ario en opero.
kavern/o 1 Natura profunda subtera kavo: A.

Pollando. i
kazin2o. Konstruajo por publikaj kunveai

amuzajoj (dancoj, monludoj kc) precipe en fe
au ban-urboj. isr kanlino, klttbo.

kazu/o sj Konscienca dubo pri malfacile prij?
enterigis sian edzinon en la duobla ~ox. o3x' groto. i ebla morafero. rcs* skrupulo. ~isto. Moralist?]—+ rJiwmo. 2 Malsaneca kavo en organo: ~oj de la j teologo, kiu studas la sol von de ^oj. /vistltol
puImoj ce tuberkulozo; ~o en arbo7. ^a. Prezent- j Parto de la morala filozofio au teologio, kiufâ
anta ~on: ~a arbo7 , slonego, dento , pulmo. ^aco. ! pri la ~oj, (a konfliktoj inter devoj ks. 2 (f)!
Malestiminda, malkomforta cambro au domo. ^eca. | subtila, sofisma rezonado.
Obtuze sonora kiel ~o: ~eca blovo, stertoro, voco. j kazuar/o b G. (Casuarius ) de grandaj, serial
use tomba, cerka. ^eto. Anfrakto. /vulo.Troglodito j birdoj el la Australia regiono, similaj al strati
/ . ^ologa O Animalo vivanta. i.a. reprodukt - j i .a. kun okulfrape koloraj kapo k supra parti
iganta, en ~o. | kolo k kun osteca kasko sur la kapo. esc apt4

kavi/o b G. (Cavia ) de Amerikaj mamuloj el la | dromiceo. reao, strata, ^oformaj. Ordo (CastI
ordo de ronguloj, kun bufosimilaj ungegoj, al kiu ; formes ) de senkarinaj birdoj, al kiu apartfl
apartenas i .a. kobajo. /^edoj. Fam. (Caviidae ), j dromiceo k ~o. - f:
ampleksanta i.a. ~on, dolikoton. j kazuaren/o G . ( Casuarina e\

kaviar/o Y Mangajo. farita el salita frajo de i monoikaj a ü dioikaj plantoj— arboj, arbu®
sturgo k (largasence) de aliaj f iso j: nigra (~o arbustetoj—supraje similaj al ekvizetoj proij
ss). ruga ~o, salmo^o (frajo de salmo); grajna j cilindraj, kloroFilaj sosoj, kun fruktoj aspektai^prendra. kirlita botargo. ! malgrandaj konusoj; tropika g. de 17 sp-oj

kaz/o 1 A Kategorio (ekzistanta en diversaj ; SE Azio gis U Pacifiko. kelkaj kultivataj poro®
lingvoj). al kiu apartenas subst.. pron. aü adj. laü sia | k por ligno uzata en lignajailo aü kiel hejtajo. -f

:

I'
..j;
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kazubl/o 1}* Senmanika superveslo, kiun la RIM. 7 Oni neniam uzu ke en la tempaj cirkonstancaj
celebranto surmetas ce meso, kun koloro difinita lau ! frazoj (c^r kiam, gis, dutn, ol ), nek antaü u-formo en
la tagfesto.

k.C. Mil de kaj ceteraj.
KD. Kompakta disko: ^ -legilo: kompurila
k-do. Mil de kamarado.

ordona au dezira cefprop.: Dio volu! z\ sed, kiam la
deziro estas miksita kun timo, oni ja uzas ke: mi

! laborus senpage nur ~ mi povu ellerni7 ; nun
| mi iras vojagi , diris la flikilo, ~ mi nur ne perdigu/ .

ke. Subjunkcio, enkondukanta: I - Kompletigajn j ke... Vortojn ci tie ne trovigantajn sercu sub ce...
prop-ojn, kun rolo: 1 de subjekto: estas al mi tre j au sub he...
agrable, ~ mi havas la okazon nun saliiti vinz; ne j ke/o b Sp. ( Nestor notabilis ) de Nov-zelanda
bone estas, ~ la malsanuloj fumas tian fortan tabak- ! papago kun tre longa beko.
on7,; el la dirita regulo sekvas, ~ ni povas [...Jz; 2 kebab/o y Mangajo el maJgrandaj viandopecoj
de apozicio: turn supozon, ~ H estas trompisto, mi tuj (kutime safajo au bovajo), tomatoj. cepoj ks, rostitaj
pruvos al w; mi faras al vi donacon, ~ el via bitso sur rostostango, kutime super lignokarbo. cs*

elirosfloroz\ lafakto, ~ [...]z; nur kun tin diferenco, gulaso, sasliko. turn~0. Malgrandaj viandopecoj,~ (...]2; malgraü tio, ~ [...]z; 3 de predikato: lia kiujn oni ricevas, detrancante la viandon pikitan sur
penso estas, ~ ni devas akcepti la inviton ; 4 de longa, vertikala, turniganta stango.
objekta komplemento: mi sentas, ~ la morto baldaCt Kebek/o. Cefurbo de ~io (71° l 7’U, 46°50’ N ).
min vokosz; Hi diras, ~ nez\ la maljuna virino ^io. Franclingva provinco en E Kanado.
malsanigis k oni diris , ~ dangere7. RIM . I Post j kebrac/o 4* Ligrio el diversaj S Amerikaj sp-oj
verboj signifantaj «diri, kredi, pensi» k la analogaj, | de arboj— nome blanka ~0 (el Aspidosperma
Z. iafoje sk-as la subjunkcion: vi scias ja, vi ilin al mi j tomentosum el apocinacoj) k ruga ~o (el kelkaj
donis\ kredu,mi dedicas la tutan mian animon nur al | sp-oj de la g. Schinopsis el anakardiacoj, i.a. S .
mia rego\ mi diras al vi , si ricevos enterigon krist - j quebracho-colorado) —, el kiu oni eksiraktas tanin-
anan. RIM. 2 Post la subjunkcio ke oni povas trovi ! ojn k farmaciajojn.
ciujn modojn de la finitivo lau la senco: zorgu , ~ la j kecal/o = kvecalo.
rego ricevu la leterojnz; ne ekzistas ec la plej mal- j kec/o Speco de jakto kun du mastoj—arnbau
gronda kaüzo, ~ aperus ia nova lingvo, kiu clpusiis I kun atirikaj veloj—, la posta malpli alla ol la antaüa

I E-onz. k troviganta antaü la rudro. esr jolo , kutro.
H- Cirkonstancajn prop-ojn kun rolo de suplemento: | kecu/o. Ano de gento de Peruo, de kiu unu tribon
1 de kaüzo: mi estas furioza, ~ mi staras kiel mal- j fondis la Irikaoj: lingvo.
pravulo, dum mi estas pravaz\ mi gojas. ~ vi boue j kecup/o Y Kondimento, konsistanta el pureitaj
fartas; mi dankas, ~ vi venis\ kio estas al la popolo ; tomatoj (au fungoj), cepoj, vinagro, sukero k diversaj
fy' giploras?x. RIM. 3 En tiu senco ke estas kutime | spicoj.
precizigita per tial, pro tio, pretekste: ciuj satis E-on j kediv/o £ Vicrego en islama Egiptio.

' liai, ~ gi alproksimigas la homajn korojnz. 2 de ! kefir/o y Saü ma trinkajo Kaükazdevena. tarita
celo:ekzistas ezoko, ~ fisetoj ne dormit7\ trapiku tin , j el boviria lakto kazeigita k acidigita per speciala

;, <y // momente faluz\ kiu mi estas , ^ mi ira al | fcrmento. es? jogurto, kumiso, buterlakto.
Faraono? x. RIM. 4 En tiu senco ke estas ordinare j kegl/o Ciu el la na ü lignaj kolonetoj,

^precizigita per por: al ciuj anoncu. por ~ ciuj sein1, i kutime bote!- au bare1-formaj, kiujn oni starigas
;3 de rezulto: la mura] estis ornamitaj per grandaj j karovice k penas vete renversi per jetado de ligna
Ipentrajoj, ~ estis plezuro cion lion vidi7\ paca j globo: eu tiuj ci ostoj mentis nenion alian, ol ke oni
Mlento, ~ ne blovas ec ventoz; estis frosto, ~ la ; Indu per ili ~ojn?z\ ci rie vi nekjetados pilkojn nek
djego kraketadisz. RIM. 5 En tiu senco ke estas ! rulados ~ajit globojn, kiel vi imagos al viz. <̂ aro.
peutime precizigita per tiel, tiamaniere, lia, tiom : mi ! Tulo de la —oj k globo, necesaj por lucli.
\tiel kuris , ~ mi ne povas retrovi la spiron. 4 tie ! kegeri/o = fisrizajo.
kondico: supoze estas dioj. tiuj dioj estas bonaj; | keir/o 4f> Sp. de eri/imo ( Erysimum cheiri, sin.
0i morgaü foriros, kondice ~ vi min akompanos. ! Cheiranthiis cheiri ) el C k S Europe k U Azio,

" RIM. 6 Oni kutime évitas uzi en la sama frazo plurajn I plurjara herbo cebaze iom ligneca, kun duondaüraj
Jteikun malsama funkeio; sed tio ne estas ciam ebla | folioj k flavaj au brunaj floroj (divcrskoloraj ce la
pz.: la korteganinoj estis tiel okupitaj je la kalkul- • kutivataj formoj) tre odoraj.
àdo de la kisoj,~ li ne ricevu tro mulie, sed ankaü ne ! keirant/o (ark .) Grupo de kelkaj sp-oj de
fromalmulle , ~ ili fuie ne rimurkis la imperiestron7-. i erizimo k de matiolo, responda al la eksa genro

| Cheiranthiis. BSP keiro.
kejl8o O 1 Ligna au plasta peco, generale

• konusa. uzata por stopi truon au kunfiksi lignajn
î pecojn: haltiga, kalkana, konkava. kvadrata. rondo
! ~o. K*" dttbelo, nito, stifio.aigustiga ^o. Cilindra
i ~o, uzata por certigi la relalivajn poziciojn de pecoj
| en kunmetado. 2 ch Vorto au vortgrupo senutiia por
i la senco, sed aldonita nur pro la bezono de la rimo
j au de ritmo. SIN. stopvorto. ~i ( tr ) Ligi au fiksi per
| ~o: lubidon, f anion, ^ajo, /^itajO. Kunigajo

a ce TLm 21
kejlo. 1) haltiga kalkana
~o; 2) algustigaj ~oj.3

|;
kazuaro. PB

E
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tarita per ~o. agordo^o } ~o, sur kiu estas paroladon7 ; a/itaü, post tempo7-; kun ~a hezit-
volvita la kordo de violono, violoncelo ks, k kiun ado7 ; en ~a maniero7.rilato7; doni ~an klarigonf ,
oni turnas por agordi. stop^o. Ligna ~o, per kiu ciu , kiu opinias, ke respondo pri lia dcmando pom
estas fermita trueto en supra parto de la antaüo de j havi ~an intereson por aliaj personoj z; en tioj
barelo, k kiun oni elprenas por enlasi aeron, kiam J okazoj, libereco alportas al ni nenian malulil
oni elkranas la likvon. nsr spili.

Kejns/O. Angla ekonomikisto (JM . Keynes,
1883-1946). ^ismo. La ekonomikaj teorioj k
programoj de ~o, pli specife pledado por monaj k
fiskaj programoj, difinitaj de registaro por pligrand-
igi la dungatecon.

keks/o Y Malmola bakajo, ordinare konsumata
kun teo. isr biskvito, krakeno, kringo.

kel/o 1 Subtera cambro. en kiu oni/ konservas
provizojn, vinon, nutrajon, karbon ktp: arkaja
(volba) ~oz ; en ~o de vinkomercisto la botelo estis
elpakita7 ; li havas nek celon nek ~on7 (estas sen-
hejmulo); malfennita ~o tentas at stelo7. 2 (f) La II - ( plurale) La sama, uzata kun eiipso de la subst,
tuta provizo da vino entenata en la ~o: li estis fiera precipe se tiu estas la vorto «homoj»: ~aj pensas,
de sia ~o7. 3 Parte aü tute subtera cambro, uzata ke el ni7. ~e. Analoge kun multe, ioffl
kiel logejo au restadejo: Hi logis en kiu twvigis kc, tiu adv. estas uzata kun la senco de subst. montr-
du ulnojn sub la tero7 ; en la malalta ~o logis mal- anta nedifinitan, sed ne tre grandan kvanton da afercy
rica knabo7. cs?j karcero. ~aro. La tuto de la ~oj au estajoj kune trovigantaj: nur da homoj sidis
sub unu konstruajo. ^isto. Servisto, kiu zorgas en la cambro ; da ni7 ; permesu diri al vi ~e è
spéciale pri la vinprovizoj. erwigi. Malsuprenirigi j vortoj7; mi volis doni al si da violoj7 (~on da,
(barelojn ktp) en ~on. forges^o. Ublieto. sip^O. • au ~ajn); li donis al la almozalo la ~e da spesdekoj,
Holdo. tombcwo. Subtera konstruajo, destinita j kiujn li havis7 ; dum la ~e da minutoj de ci tin
kiel tombo. vin^O. ~o, destinita konservi vinon. ; rigardado7 ; Hi cllernis tiun lingvon en la dauroik

kelat/o (K) Substanco, en kiu metala atomo estas iaj ~e da semajnoj7. RIM. 1 Oni donis ark. al kelkij,
kvazaü pincita inter elektronegativaj atomoj ligitaj kelke da la sencon de pli ol unu, pluraj: dum »t
al organika radiko. ^igi. Formi ~on. ^iganto. da semajnoj li maljunigis je ~c da jarojB. RIM. 2
Organika molekulo formanta ~on kun metalo: kelk estas iafoje pléonasme uzata kiel pref. por
r-oigantoj estas medicine uzataj kontraü pezmetala insisti pri la nedifiniteco de la kvanto: ~iuj; ~um{
toksigo. — ~oterapio. ~igi. Igi ~o. mia laboro valoras ~oble pli , ol kiom vi donas aim

kelicer/o = heliceroj. — keliferoj. por gi7. RIM. 3 Z. uzis kelk kiel afikson, poresprimi
kelidoni/o G. (Chelidonium el papavacoj) de proksimuman nombron: ~dek vocoj7 ; post dekrt

nur unu sp. (C. majus ) , plurjara herbo kun akra da sekundoj7 ; tridek^ jara7.
latekso fiava au oranga, kun plume dividaj folioj, j kelner/o.Servisto, kiu alportas la trinkajojn æ
kun malgrandaj, flavaj floroj en umbelforma cumo ; mangajojn al la klientoj de kafejo au restoracio.
k kun longaj, liniformaj kapsuloj; hejma en Europo | kelisto. servisto, stevardo. cef^O. Tiu, kiu gvidast
k Azio, enkondukita en la tulan mondon, medicine ! kontrolas la ~ojn de granda restoracio. .4

i keioid/o If Hauta, longforma tumoro, rezultanta
i el tro abunda fibroplazio. k kiu tre ofte formigassff
I vunda au operacia cikatro. :,c
; keloni/o b> Granda mara tesludulo. (unuspeciaf

kelidonio: a) tigo, b) j Chelonia mydas ), liveranta bongustan viandoiL
folio; c) floro ; c) juna j ~edoj. Fam. (Cheloniidae ) de testuduloj, al kfc
frukto (liniforma j apartenas i.a. ~o k kareto. 4
kapsulo) ; d) dehisk-
inta frukto. C.

on7 ; ~tempa ceso ne estas forgeso7. vs* iu, ia, ioma.
2 (singulare) nedifinitan, sed difineblan kvanton:
~a nombro da novaj vortoj7 ; falis nombro el la
soldatoj7. SIN. certa 3.3 (plurale) nedifinitan kvant-
on de pluraj nombreblaj aferoj, kontraste kun la tuto
au kun pli granda kvanto: atendu nur ~ajn (mal-
multajn) minutojn ; mi prenos nur simple ~ajn
ekzemplojn7 ; ~aj homoj sentas sin la plej feliêaj,
kiam Hi vidas la suferojn de siaj najbaroj; tiuj *4
(malmultaj) novaj E-istoj ekdeziris dikti legojn alia
tuta popolo E-ista7 ; ~taga ckzercigo7. iuj,
diversaj, ioma.

uzata. Sin. verukherbo.

j kelt/o. Ano de antikva hindeüropa gentaro, k»
! invadis grandan parton de Europo k Malgrandazk»,:
| k fiksigis precipe en Gaülio, Kimrio k lrlando.*4

I Rilata al la ~oj: la ~aj lingvoj. 1 Rilataalla
I ~oj: la religio. 2 A Rilata al lingvogrupo, Ida

kelifer/oj d Subordo (Caelifera) de insektoj el la j konsistas el du subgrupoj: la gaela (irlanda, skof
ordo de ortopteroj, kun mallongaj, dikaj antenoj k i gaela , manksa) k la britona ( kimra, kornvalaL
kies ino portas ce la fino de abdomeno mallonge j bretona). (K)/N/io, ^ujo 1 ï Parto de Gaülio, int^cizilforman organon de ovdemeto: cizsaltuloj j Sejno k Garono. 2 M La tuto de la landoj, enkioj;
ampleksas preskaii ciujn ~ojn. ensiferoj, akrido, ! konservigas elementoj (lingvaj, folkloraj ks) delà
saltulo. : ~a civilizacio. ^-ibero. Ano de popolo, el dev^i

i miksita de ~oj k iberoj, logantaj en ^io en la epoüo
! de la Romana konkero. antaü^a. Ekzistinta antaf
! la invado de la ~oj: antau^a loknomo. .

kelk/a. I - Adj., kiu signifas : 1 (singulare )
nedifinitan kvanton de tuto, kies dividoj ne estas
esprimeblaj per nombroj: metu ^an onion en vian
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kepr/oz t/.Speco de stofo, en kiu la vefteroj k
varperoj per siaj plektopunktoj formas oblikvajn
liniojn. tolo, sateno.

ker/o 4 Unu el la kvar emblemoj de ludkartoj,
signita per rugaj koroj: regino.

Keral/o. Unu el la statoj de Hinda Unio
(!Trivandrum, 76°59’E, 8°29’N).

kerat/o V 1 Supraja k komeca parto de epidermo:
r^olizo. 2 f Korneo (en kunmetajoj): ~konuso.~ino ® Skleroproteino, fundamenta substanco de
la ~o k de diversaj haütaj produktajoj: haroj, ungoj,
kornoj, hufoj, plumoj. ~ito f Kn de ciuj korneaj
inflamoj: herpeta ~ito. SIN. komeito. /^OZO. Haüta
lezo, konsistanta el rimarkinda hipertrofio de la ~o.

Kergelen/oj. Insularo, apartenanta al Francio,
en la Hinda Oceano, meze inter S Afriko k Aüstralio
(69°30’E, 49°30’S).

kerigm/o 1 i (ce helenoj) Proklamo elkriita per
heroldo. 2 U* Atesto k predikado pri Jesuo.

kerkedul/o b Marcanaso.
kermes/o 1 Granda, publika, jara festo ce la

datreveno de la konsekro de la loka pregejo: la
flandraj ~oj. 2 Kunesto de tre diversaj amuziloj,
kiaj karuseloj, lud- k spektaklo-budoj k .a. 3 =
kirmeso.

kern/o 1 4/t Ligneca endokarpo de iuj karnaj
fruktoj (drupoj), kiu entenas la semon : de
abrikoto, de cerizo. 2 La interna, malmola parto
de karna fruklo, ~o / au semo malmolsela aü semo

Kelvin/o. Angla fizikisto (VF. Thompson / Lord
Kelvin, 1824-1902). (k )**0 Baza unuo de
temperaturo en la internacia sistemo de mezurunuoj
(SI); simb.: K; difino: unu ~o estas 1/273,16 de la
termodinamika temperaturo de la trifaza punkto de
akvo: 0°C proks. égalas al 273 K.

Kembrig/o. Universitata urbo en Anglio
(0°08’E, 52°12’N): la ~anoj akceptas nin hodiauz.

kemi80. Scienco pri la atoma k molekula konsisto
de la substancoj k de ties interagoj. ~a}o 1 Varo
produktita per ~a tekniko. 2 ~a substanco. ~isto.
Fakulo pri ~o. bicwo. ~o de la vivuioj, i.a. de iiiaj
substancoj k ~aj procezoj. elektrcwo. Scienco pri
la rilatoj inter elektro k ~aj sangoj k pri la reciproka
transformado de ~a k elektra energioj. foto^o.
Fako de ~o pri la ~aj efikoj de lumo. histo~o.
Fako de organika ~o pri la histoj. kosmo^o. ~o
de la universo. surwo. ~o de Suno.

ken/o. Rezinorica ligno: ~a torco.
Kenigsberg/o. Eksa nomo de Kaliningrado

(20°30’E, 54°42’N).
Kenj/o. Regno en ekvalora E Afriko (Najrobio).

monto. Tre alta monto en ~o (37°08’E,
0°06’S).

kenomet/o <4* G. (Chaenomelcs el rozacoj) de 4
sp-oj de E-Aziaj tufarbustoj kun floroj aperantaj
antaü la folioj k kun malmolaj, karnaj fruktoj.
Japania ~0. Kn (C. « japonica» ) de tri sp-oj de
'vo k de ties hibridoj pororname kultivataj. SIN.
florcidonio. tute malmola (ekz. de daktilo). 3 (evi) = amando 2.

4 4- La interna parto de bobeno, volvajo au
magneto, piej ofte konsistanta el magneta materio. 5
Konduktiva, interna parto de kablo, servanta por
pluenkondukti elektron k konsistanta el unu aü

kenopodi/o 4* G. (Chenopodium el ~acoj) de
plantoj— unu- k plur-jaraj herboj k kelkaj arbustoj—
kun verdetaj aü rugetaj floroj en akselaj aü apeksaj
glomeruloj arigintaj en grapolojn aü paniklojn ; sub-
kosmopolita g. de c. 100 sp-oj, el kiuj multaj estas i pluraj konduktiloj (dratoj). 6 V ÿ Nukleo. 7 ®
trudherboj k kelkaj kultivataj por medicino, ornaino I \ La interna parto de la terglobo, de galaksio ks: la
aü (BS* kvinoo) nutrajo. SIN. anserpiedo. Perua ~o.
Kvinoo. frag^o Vd blito.

kenotron/o Elektrontubo servanta kiel valvo.
kenozoî k/o © 1 La tria k lasta erao de

r̂ o de Tero /consistas el ekstera (de 2 900 gis
5 100 km, likva, precipe el fero) k interna (de
5 100 gis 6 370 km, solida , precipe el fero k
nikelo); galaksia, kometa ~o. 8 (0 Centra, esenca
parto de io: mi trovos la ~on de la veroz\ li trovis
la vojon penetrantan gis la mistera ~o de ciuj
aferojz\ la ~o de la festo estis la parolado de la
prezidanto; tio estas precize la de la demando. 9
A ( pp homomorfio) La malbildo de la neütrala
elemento. 1 Rilata al ~o: ~a kaco\ ~a
reakcio, strukturo; S magnet~a memorilo. 2 (f)
Esenca, fundamenta: tiel diro! z\ la idea

fanerozoiko, inkludanta terciaron k kvaternaron. 2
La responda eratemo.

kent/o O La mallarga faco de tabulo, panelo,
pordo ks, kontraste kun la larga: parti tabulon
sy randumo.

\
entenata en tin vorto. ~eca. Fortika, sukplena,
drasta: ~eca stiloz. ~eto. Unu el la malgrandaj
~oj en la interno de kelkaj fruktoj (piro, porno,
orango, citrono). B®5 grajno 2. serwigi. Forigi la
~ojn de fruktoj, ekz. por konfitajo. aer^a 4-
Havanta ~on el aero: aer~a bobeno de

a b

kento. a) faco; b) ego; c) ~o.

Kentuki/o. Unu el la statoj de Usono (84°53’U,
38°13’N). transforniatoro. atorrwo La centra parto de

Keops/O. Faraono de la 4a dinastio (c. 2600 j atomo havanta pozitivan sargon, enhavanta preskaü
| la tutan mason de la atomo, k konsistanta ela.K.): la piramido de ~o (la plej granda).

f ; kep20 1 Militista capo, kun larga viziero. 2 j nukleonoj: atom~a energio. SIN. nukleo 3.
Simila kapvesto por lernantoj kc.

Kepler/o. Germana astronomo (7. Kepler, I 57 l - | seiTWO 4* Interna parto de la semo (semo sen la
1630): ~aj legoj ( pri la movigoj de planedoj k \ tegumentoj). sraüb/^o. Centra, cilindra parto de

sraübo, kiun cirkaüas helica kanelo.

boben~o % Bobeno I . krajon~o. Grafitajo.

satelitoj).
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Kerone/o. Antikva urbo en Beotio. naskigejo de
Plularko. k toko de pi lirai bataloj ( 22°50’ E.
38°28’N).

kerosen/o (K > Petrola frakcio, distilita el nafto
inter 151 k 273°C, pasintece uliligata por lumigado
(petrollampoj), sed nun precipe kiel la cefa brulajo
de reakciaj motoroj. SIN. lampa petrolo.

kerub/o 1 Ü Figurajo, en forme de flugilhava
virbovo kun homa kapo, kiun monoteista teologio
iom post iom evoluigis en supernaturan estajon,
akompanantan la dian potencon dum teofanioj:
jbrton de ( K )~o mi sentas en mia tera korpo7-; li
ekrajdis sur ~o k ekflugisx. 2 jj* Angelo de la dua
ciela boro, prezentata en pentrajoj aü skulptajoj per
flugilhava kapo de infano. ordo, serafo. 3 (f )
Carma infano.

kest/o. Ujo, ordinarc ligna, en formo de orta
paralelepipedo: ligna ~o kun fera garnajo7: helpu
al la sinjoro parti Han ~on kun farhojz; nmnicia

~o por karhoB de almozulo; 'll ( K )~o de
atesto (kie eslis gardataj la Tabeloj de Interligo). c-̂ r
kasono, kofro. skatolo. ^eto. Malgranda ~o,

skatolo : muzika cto7: en sia tualeta ~eto si
havis [... j 7; la orajn objektojn man en ~elan x.
el^igi. Elpreni el la entenanta ~o. en^igisto. Tiu,
kies metio estas enpaki objektojn en ^on, por ke ili
ne difektigu de la transportado. abei^o Vd abelo.
almoz-vrO. ~o en pregejo k samspecaj lokoj. destin-
ita ricevadi almozojn . cigar^o. ^o, en kin oni
kouservas cisarpjn. fis^O. Truhava ~o, por teni la
fisojn vivantaj en akvo. flor^o7. Ligna ~o, en kiu
oni kreskigas florojn. fojncwo. ~o, remburita per
fojno (infojc per papero ) , en kiun oni metas kuir-
poton, ke la varmo ne perdigu k la kuirado daüm sen
lajro. fornewo. Bakujo. horlogcwo. Granda ligna

kiu entenas la mekanismon de horloge, il^o.

~o por konservi ilojn. tv ilujo. kiras^o. Fortika.
kirasita ~o, por enteni valorajojn. lat^O. Ajura ~o
el latoj, por transport legomojn k.a.. ieter^o. ~o,

ce la pordo au enirejo de domo, kien la postislo
demeias la leteroju paketojn ks . SIN. leterskatolo.
motiivo. Kaso. montro^o. Per vitro provizita ^o,
por eimontri objektojn , ekz. en muzeo. post -̂o
Granda ~o, en kiun la publiko enmetas la ekspedota-
jn leteroju ks. relikvcwo Vd relikvo. sablcwo.
Sablujo 3. sid~0. troviganta sub la sego de
velurilo: sid~oj de kalcso7. —* boko, skelet~o.

cl lignaj latoj. kunnajlitaj kun regulaj interspacoj.
sorwo } Tiu kava parlo de la korpo de akustika
instrumente, kiu per rcsonanco plilaütigas la sonon.
SIN . resonanca skatolo. sranko-^o. Malnova
mcblo, speco de longa, malaita ~o, kiun oni uzis kiel
srankon. tip~o. ~o. en kiun la kompostistoj ordigas
la tipojn. *tir~o. ~clo, ingigita en sranko. tablo.
komodo kc, k lauvole eltirebla : elsovi tir~on7.

kestrel/o = turfalko.
(1) ket/o '6 ( chaetae . setae ) G Speco de rigidaj

haregoj, trovataj ce multaj anelidoj k.a. bestoj.
(?) ket/o (K ) Mil de ketono en kunmetajoj.

~ogrupo. >C=0: ~ozo.

keten/o (K) 1 La kombinajo H,C=C=0. toksa
gaso. facile dimeriganta. 2 La radiko >C=C-0.

troviganta en diversaj substancoj: medico, CHI
HOOO.

ketognat/oj b Filumo (Chaetognatha) de cela*uloj vermosimilaj, sagoformaj kun nagilojkkl
fortaj ketoj amhaüflanke de la buso, pelage vivanfy

$

!

J

iketognato. DELAGE

keton/o (K) Substanco, enhavanta ketogrupej
PC-O): multaj ~oj estas uzataj kiel solvantqff
tekniko, i.a. acetono. use oni . tiCWO = tiono.

ki... Vortojn ci tie ne trovigantajn sercu subti
ci.. . au hi...

’ ' |
ki/o 1 Pron., uzata por demandi pri afe®

konkreta au abstrakta: brûlas?1: ~o okaùà
~o estis liaj lastaj vortoj?z\ ~on vi deziras?l; ji
~o estas la demanda ? ; ~o vin mordis?.Ml
Kiam uzata pri homo, gi aludas la socian rote
prolesion ks: li ne estas rajtigita personal—
H estas?1: estas Aaron, ke vi murmuras konti
ii? x. 2 Pron., enkondukanta dependan demand®!
neniu scias, morgait lin trafos7- : li demandai
~on si faros tie ci , title sola7 : rigardu, ~o elirasi
la buso de via fratino7: mi klarigis al vi, ~otkà
esti la celado de niaj kongresoj7. 3 Ekkria pron.bs
analoga signifo: ~o! Senhonte aitskulti!7 : hoty
~on vi faras!7: ~o! ekkriis la sinjorino7.4 Rite
pron.. uzata kiam gia reprezentato estas: a) io,|
cio, nenio (esprimila au ne): mi volets , ke tio,4 j
mi diris, e.stu obeata: sorto ofte alsendas, MWI ®

tie atendas7: ~o mia, tio bona7 : la urbo farisem
~on ili povis , por ke ni elportu la plej /wfiilj
rentemoron7 : cio mankas , ~o necesus: la /flfei
enhavas en si tienion, sttperus miajn forlorn
RIM. 2 En tiu senco oni povas sk. la antauajoiil
nur kiam gi estas je la sama kazo kiel kio: reé|
~on vi prenis; b) antaua au malantaua tuta prop;|
posedis fenomenan mentoron , ~o sin kapabRjt
traduki sen notoj plej longan paroladon: nun lihid
ternport por ckzerci let soldatojn. ~o estis liajfy
amata okupon : li ridas konstante, estas nettâfc
eh!a: la kongresoj kunsidoj okazos en unit solam
ego, ~o helpos al la bona arango: mi iros ankmi
la kampon , k— e s t a s la plej malfacila labtMj
mi deprenos ciujn stelojn, por ilin poluri1: c) ij§
uzata subst-e kun nedifma signifo: la plej bona,4
oni povas fari , estas i . ..|z; mi promesis ne fef
an fart vi ec la plej rnalgrandan, mi povas M
pri la sorto dr via frato7: la sola, mirigis
estis tio. ke ili facile komprenis la lingvon7: tio ‘

la plej terura. ~o povus al mi okazi7 ; tio estisl
agrahia, ~on oni povis al si donaciz; la sola, )f§
Hi deziras. estas nur. ke oni lasit ilin trankvile vt$f
la umta, ~on ili attdis. estis|. ..]z; la blanka,
Hi vidis. estis nur saiimo sur la akvo7.5 Pron.,
subjunkeie: min koncet nas, mi sajnigos,fcj|
nation scias7: tusas mian foreston, la malfM
estis lute sur mia flanko7. 6 (ark .) Pron., uzata$
esprimi demandon, dubon ks: ni estas kulpajll

\ 4I

tit

;

3

'I
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(en kio) ; vi rigardas ilin? z ( kial). ajn. | jarojn*. 4 La sama, subst-e uzata: cio dependas de
Konceda pron.: ~o ajn estos /’ wma vidoto, gi estos ! «se» k «~» z.
ùlDio oferola; pri ~o ajn prudenta vi al ni paroios, j kiang/o b Sp. ( Equus kiang ), tre parenca al
viaj vortoj ne perdigos2 ; la naturo konservas sian j hemiono, vivanta en Tibeto k Himalajo.
moron, ~on ajn la honto dirus2; ~o ajn estos, mi \ Kiant/o. Toskania regiono, sudoriente de
kurosx. ^a 1 Adj., uzata por demandi pri la eco, Florenco: Y vino (nedolca, ruga vino, kutime
naturo, speco: ~a estas via ago1z\ li estas? Cu vendata en dikventraj boteloj cirkaüplektitaj per
U estas maljuna au jitna ? z; estas la kaüzo, basto, nomita laü tiu regiono).
ke [. . .]?z; ~an respondon donis la mastrino?2; ~a kiasm/o 1 Ritmofiguro, konsistanta en la
supo gi estas?2-; ~aj estas la kondicoj?. 2 Ekkria inversigo, en dua frazparto, de la vortarango en ta
adj. kun tiu sama signifo: aj, aj, aj, ~c/ kokino!7 ; unua; ekz. malhunigit la steloj de gia krepusko, k la
~a bruo! ~a amaso! z; jen ~a absurdo!2; ~a mal- | palpebrojn de matenrugo gi ne ekvidu! x. 2 ¥ Inter-
sagulo mi estas!2; granda homo detruigis! 2: j krucigo de anatomiaj elementoj: opta ~o (intcr-
r- jaj nekalkuleblaj ricajoj estas disversitaj en la | krucigo de la optaj nervoj: chiasma opticum). 3
granda regno de la naturo!2. 3 Samsignifa adj., en- Figuro, rezultanta el la dummejoza interkrucigo de
kondukanta dependan demandon: vi scias, ~a estas du homologaj kromosomoj, kiuj tiam inlersangas
nia celoz; ekrigardu, ~ajn okulojn li bavas, nigrajn segmentojn de kromatidoj.
aune2; mi ne scias, ~an komprenon vi havaspri la kibernetik/o 1 Scienco pri la regado k inter-
liberecoz; li ofte ne povas diri, ~an formon ni devas komunikado ce la automataj masinoj, memregantaj
mi2. 4 Samsignifa rilativo: oron vi povas ricevi en mekanismoj k relajsdirektiloj unuflanke, ce la viv-
tia granda kvanto, ~an vi povos portiz; si estis | uloj k homkomunumoj aliflanke. 2 En didaktiko,
kantistino, ne tia, ~ajn oni trovas en la teatroj2; la j klopodo esplori k formaiigi mensan laboron, por
kontrakto, kiun mi proponas, estas proksinutme tia, j anticipi k direkti ties estontecon.
~an mi donas malsupre2; naskigis, tia grandi§- | kibic/o. Gêna sintrudulo, kiu ekz. rigardas kart-
is2; tiu sufikso donas al vi jam la eblon esprimi cian | ludon malanta û la ludantoj k donas nepetitajn
profesion, «̂ a nur povus aperi en via cerbo2; mi I konsilojn. î. Agi kiel ~o.
konas vin tiel longan tempon, ~art povas ampleksi j k î bl/o C Punkto de la spaco, al kiu la islamanoj
miamemoro2; tio estis bruiofero, ~a estis farata ce | sin turnas prenante, t .e. la direkto al la Mekka
la monto Sinajx. ajn. Konceda adj.: ~ <y ajn \ lemplo.
estos la rezulto, mi persistas ; ~an ajn libron vi ' kibuc/o. Kooperativa vilago en Israelo.
legas, legu atentez; postula kontentigon, ~an ajn vi j kic/o. Filistra sengusta artajeto.
volas2 RIM. 3 Vd io RIM 2. j kidnap/ i. Perforte forkapti homon cele al

kial 1 Demanda morfemo, signifanta «el kia j cantago au alia krima celo.
.kaüzo?», «el kia motivo?»: ~ vi ploras?2; ~ vi ne l Kidron/ox. Torento, kiu pasas ce Jerusalemo k
dankas iomcte vian edzinon ? 2 ; ni lasu gis j cnfluas en la Maron Mortan (35°26’E, 31°41’N).
morgaü .—~ morgaü?2; ~ ne?2; ~ do mia patro ! kie 1 Demanda morfemo, signifanta «en kiu
kasusantaü mi ci lion?2 ; (preskaü ekkrie) ho. ~ mi ! loko?»: ~ vi estas?1; vi iras?2. 2 Samsignifa
rie restis en Jeruzalemo!2. 2 Samsignifa morfemo, j morlemo, enkondukanla dependan demandon: neniu
enkondukanta dependan demandon: li diris al mi, ~ j scias, ~ li logas k de ~ li venis ; dira almenaü ,
li tiam ne volis respondi ; detale klarigi la motivojn, j vi gin transportes! 3 Rilativo kun la signifo «(en tiu

:*v ni gin ne efektivigas2; la kaüzo, ~2 ( pro kiu ); jen j loko), en kiu»: ~ jukas, lie ni gratasz; ~ estas
A/ mi venis. 3 La sama, subst-e uzata: ciu «tial » j sufero, estas ankaü espe.ro2; li logas tic, ~n et: birdo
havas sian «~» 2; kiel do mi respondus al vi pri via ! ne flugas2; ~n kudrilo iras, tien fadenon gi tiras2;
« y» ?2. ~o. Kaüzo, motivo: jen la ~o de ilia \ mi flankigadis de tiuj ci reguloj nur tie, ~ lion ci
decido. postulis apartaj cirkonstancoj2. RIM. Z. iufoje uzas

kiam 1 Demanda morfemo, signifanta «en kiu kie anst. «en kiu(j)», por faciligi la frazon: artikoloj.
tempo?»: ~ vi revenos?; ~ mi povos paroli al si? ; ~ estis videble, ke la autoroj en tiaj okazoj,
fis ~ vi kolere repusos la pregon de via popolo? x. \ ~ vi ne scias, eu [. . . ]z. ^ ajn. Konceda sintagmo
2 Samsignifa morfemo, enkondukanta dependan | pri loko: laü la krio de la koko tuj spirilo ciu, ~ ajn
demandon : skribu, ~ vi alvenos, k mi iros atendi vin j li vagas. rapidas hejmen2.
ce la flughaveno; oni neniam scias, ~ oni divenas \ kiel 1 Demanda morfemo, signifanta «en kia
guste au ne. 3 Subjunkcio, signifanta «en la tempo, j maniero? en kia grado? en kiaj cirkonstancoj?»:
en kiu»: ~ oni estas rica , oni havas multajn amik - ! vi kuragas?2 ; ~ W fartas? 2 ; nu rakontu : kio k
pjnz; ~ mi venis al li , li dormisz ; mi pétas vin j rapide vi povos lin citingi ? 2 Ekkria
ankaü poste prunti al mi, ~ mi bezonos monon2; ~ j morfemo, kun analoga signifo: ~ granda estas lia
mi venos, diru al mi [ ...] 2; mi ne uzas la akuzativon j boneco!x ; ~ felica mi estas, ke mi havas plezuron
tiam, «s/ la klareco de la senco tion ci malpermes- j vidi vin!2; ha. ~ agrabla!2; ~ inlcresc!2; mtr
as2; li akurate ricevados ciun novan nomaron, tuj j du mangoj?2. 3 Samsignifa morfemo, enkonduk-

qv gi estos presita2; estis Novjara tago. ~ mi de- j anta dependan demandan au ekkrian subprop-on: si
riove iris sur la turon2; gis tiu tempo, ~ [. . .]z; ciun j faris tion, por vidi. ~ granda estos la gentileco de
fojon, ~ lian edzinon vi prenis, post ~ vi lin | tiu knabino2; si rakontis, ~ nevolonte si edzinigas
mortigis*; Adam vivis, p o s t n a s k i g i s al li Set , 800 ! kun la ta!pox ; oni aüdas , ~ mi gernas, sed neniu
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min /consolas*: oni komencis priparoladi: kion k ~ | supozan komparon: ~ .vt7 e/i vinberaro trovigat
fari?7. 4 Subjunkcio. enkondukanta samgradigan ! mosto, oni diras: ne difektu gin*; g/ tiel, ~ st
komparon, por klarigi , ilustri, kvalifiki: a) agon: j iu ripetaspecon. kin estas por li fro malfacHaz\ seJi
barakti ~ ftso ekster la akvo7: ~ ponardo en min diras: mi volas lion fari. gi estas tio sama, ~ seia
pénétras ciu vortoz; li komprenas predikon. ~ bovo eî ni. don jam faris7: la tago de la Eternulo estas
muzikonz; li trémas ~ aütuna vente7: trakti iun ~ malluma [ ] tiel same, ~ se iu forkuras de leonol
krimulon; // estas punita , ~ // méritas', Hi ne restigis Jin kaptas urso*. 2 (ark.) = kvazaü. ~ longe 1
tian ricecon, ~ la homoj asertis7-; cio okazis, ~ mi Demanda sintagmo, signifanta «dum kiom da
deziris; .?/ Awns ~ rabid7 ; mi tiel volas mangi , ~ mi tempo?»: ~ longe vi intencas restadi ci tie?, BS’ gis
ankoraü neniam volisz; b) econ: okuloj bluaj ~ Aw??. 2 Samsignifa demanda kunmetita subjunkcio:
cielo: bêla ~ angelo; la regimentestro estas par sia j li precize elkalkulis. ~ longe daüros la laboro.®
soldatoj (sk. zorgema) ~ bona patroz\ la estrino de dum, tiel longe kiam. ~a. Adj. pli emfaza, ol Ida
la nacioj farigis ~ vidvino* : /7/ farigos ~ /«ft7 ne ~e. Adv. pli emfaza, ol kiel : senbriligisk
ckzistintaj* : ??? / /Z/ZYAV v /a/? idaron ~ /70/w? C/<? /<Z j oro!* : dezertigis Babelo!* ; disbatitali
tero* ; neniam oni vidis tian malfelican sorton, ~ j e.vft/.v , Hi ploregas!3. ^O. Maniero: mi konfesas,
mia7: C) estajon: la urbo estas ~ arbaroz; li farigis | AY7 en tin ago ne la filozofio, sed la ~o de la am
~ stono7 ; tia persona. ~ vi k da viro, ~ li!7 ; tia j min interesis. mal^. Male al, malsame de.
<>Y7/?7tf homo. ~ /71/ z; /<7 nzado de la artikolo estas tia | kies 1 Demanda morfemo kun pron-a rolok
.sw/tf , ~ en la aliaj lingvoj7 ; li méritas liavi tiajn | signifanta «de kiu, de kiuj?» en apartena senco: ~
fi/ojn , ~ vi estas7 ; li havas tiom same da talento k | tomba tio ci estas?7’, ~ tiuj ci soldatoj?—Delà
kapablo, ~ mi7-. 5 Partikulo, signifanta «estanta», j Norvegoz; pri ~ mono vi plendas? 2 Samsignifa
«en la funkcio de», «havanta la identecon de»: ~ j morfemo, enkondukanta dependan demandon: scias
urbcstro de la ci -tiea urbo mi havas la devon j la kato, ~ lardon gi mangis7: mi demandas lin, ~
zorgi [

.
. . . ]z; donu al mi la eblon mord ~ Kristano7”, ! verkon li traditkis. 3 Rilativo, signifanta «de kiu(j)

li propaganda ~ uiwa tiujn ideojnz; ~ E-istojn tin j la» k montranta: a) apaitenecon: mi travivis minut-
ai bata/ado ne povas via tusi7 ; al vi , ~ al E-istoj. | on, ~ terurecon mi ne povas priskribi al vi; nioj
mi volas nun cliri7 ; elekti la lingvon francan aii | sarnideanoj. ~ vortoj eble sajnis al vi tro fahelajL\
anglan. ~ pli vastigitajn en la mondo7 ; li , ~ i la lando, ~ gastoj ni estas7: ~ panon oni manias,
sekretario, povas facile lion arangi ; oui petis lin, ~ j ties agojn oni laüdas; ma/ proksimaj landoj, ~ lingv-
prezidanton, ke li intervenu , vs? estief . RIM. 1 Car i ojn ni ne komprenas7', dum tri jaroj, post ~ fmigoili
post kiel la verbo estas ofte sk-ata, oni kelkafoje j estis komenconlaj* ; b) objektan suplementon de ag-
hezitas pri la kazo de la sekvanta subst. Por forigi | subst.: por kio do tiuj reformoj , ~ sola propono
ciun dubon, oni nur restarigu la sk-atan verbon : mi j estas jam dangera por nia afero?7. RIM . 1 Oni UZB
elektis lin ~ prezidanto (elektas); mi elekds lin ~ j kies nur en la senco «de kiu(j)», kiun oni ne konfuai
prezidanton (oni elektas); mi faros vian idaron ~ j kun «el kiuj» : la socia problemo, ~ unu elk
polvo de la tero* (estas). RIM . 2 Se oni volas ! reprezentantoj k viktimoj si estis7, sed: faroj, el kiuj
akcenti, ke la eco montrita de la komparo estas j unu sola povas [ . . .]z; stuparoj, el kiuj unu kondulds
neefektiva, oni uzu préféré kvazafi : ni akceptis lin ; rekte [ . . . ]z; du domoj, el kiuj unu pli elstaris surlo

regon (car li estas efektive rego); ni akceptis lin j s fraton7. RIM . 2 Kiam kies estas komplemento de;
kvazaü regon (kvankam li ne estis efektive rego). ] subst. dependanta de prep., gi staras senpere antaü la
~ ajn. Subjunkcio. enkondukanta koncedan sub- ! subst.: jen estas la signoj. per ~ potenco ni [...j
prop-on : si , ~ ajn ne bela si estis , efektive farigis j atingos la celon en gloro7: la serpenta, de ~ monk
tie simpatiaz; viroj. ~ ajn ridindaj Hi sajnas, estas j mortis via patro, nun portas Han krononz\ vortaro,
homoj tre utilaj7: ~ ajn malmidte vi pagos , mi estos | en ~ komenco estas presite \ ...\7 : jen montrigis
kontenta: ~ ajn ciu el niaj auskultantoj Hiatus al tin j altaj bluaj montoj, sur ~ suproj brilis la negoz. " ft
au alia forma de L.I . , (neniu) dubus la utilecon mem j Kiev/o. Cefurbo de Ukrainio (30°31’E, 50°26’N),

.

de tia lingvoz: ~ ajn la afero estos. en ciu okazo gi j Kijl/o. N-Germania havenurbo ce la Balta man),

(la lanterno) devos ja fordisigi de (ili ) z. ^ eble | ( 10°9E, 54°20’N). ~a kanalo. Kanalo, kuniganla
piej. Adv -a sintagmo. uzata por esprimi la plej i la Baltan k Nordan Marojn.
altan gradon : venu ~ eble plej rapide ( tiel rapide, : Kigall/o. Cefurbo de Ruando (30°04’E, 1°57’S).?
kiel estos al vi eble); mi deziras capelon ~ eble plej I kik/i = soti. csf kalcitri. ?
malpezan. RIM. 3 En la komenco, Z. uzis pli anst. j kikar/o = talanto.
plej: estas bone uzadi la vorton « je» ~ eble pli mal- kiker/o 1 4̂ G. ( Cicer el fabacoj) de unu- Ç
ofte. tiel ankaü. .. Duopa konj., signifanta ; plur-jaraj herboj kun nepare plume kunmetaj folwj;
«ne nur... sed ankaü...»: cio en gi , ~ la gesinjoroj, ! c. 40 sp-oj precipe el C k U Azio. 2 a&5 Ordinara
tiel ankaü la servistoj. estis fclicaj7: ~ la porko- | ~o. 3^ Semo de la ordinara ~o. SIN. -~semo.e\
pastiston, tie/ ankaü fa regidinon li forpelisz; si . Îatiro, ordinara, korna ^O. Plej konata sp. de M):

estas kompetenta ~ en la mastrumado, tiel ankaü ; / ( C . arietinum), unujara herbo kun unuope akselaj
en la artoj7 ; tiuj provoj estis farataj ~ de privataj \ floroj, kun kvazaü pufaj gusoj dusemaj, k kun semoj;
personoj, tiel ankaü de tutaj socieloj7”, Hi prenis la j generale flavetaj (ankaü blankaj, rugaj au nigraj),
tutan rabitajon, ~ la homojn, tiel ankaü la brut - ! preskaü globaj k bekohavaj; hejma en SU Azio k
ojn* . ~ se... 1 Subjunkcia sintagmo. esprimanta ! Kaukazo, kvazauhejma de Hindio gis Hispanio,

/-sy

; •>
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kin80. Arto de kinematografio, filmarto. êjo.
Teatro, kie oni prezentadas filmojn. SIN. filmoteatro,

~oteatro. ~oskopo. Tiu procedo, kiu ebligas kapti
sur 35mm-a filmo bildon, kiu ampieksas multe vid-
kampon pli vastan, ol tiu de normala objektivo. #3*

hipergonaro. parkô ejo. Plenaera parko, ekipita
per kelkdekmetra ekrano, kie centoj da aütomobil-
istoj povas spekti filmon el sia veturilo.
r^oklubo, ~oteatro.

kinaz/o <£ ® Enzimo, kiu deprenas fosfaton de
organika moîekulo, i.a. de ATP, k kombinas gin al
alia molekulo.

kinematik/o Parto de la mekaniko, pritrakt-
anta la movojn k tute ne konsideranta la fortojn, kiuj
ilin estigas.

kinematograf/oz. Aparato, projekcianta sur
ekranon fotografajn lumbildojn, kies multeco k
rapideco naskas iluzion de efektiva movo. ^a.
Rilata al ~o. /vi (tr) Filmi. ^io. Tuto de la metodoj
k procedoj, uzataj por fotografe reprodukti la mov-
ojn, k eventuale la kolorojn k sonojn. c®’ kino.'via.
Rilata al ~io: ~ia rcvuo, arto.

kinestez/o d> ^ Muskolosenso, per kiu oni
perceptas la movon, strecon, pozicion ktp de sia
propra korpo.

kinet/a Rilata al la movo: ~a energio. 'viko
Tiu parto de fiziko, kiu pritraktas la estigon de

movo. oaf' kinematiko.
kinez/o f Generate termino, signifanta «movado

au movigo» k uzata por difini la medicinan
gimnastikon, sciencajn masagojn k higienajn ekzerc-
ojn. jogo. — r^oterapio. /vismo. Memtoksigo
pro troa korpa lacigo. /vopatio. Veturmalsano.

Kingstaün/o. Cefurbo de Sankta-Vincento k
Grenadinoj (61°12TJ, 13°15’N)

Kingston/o. Cefurbo de Jamajko (76°52’U,
17°57’N).

kinhidron/o ® Kombinajo de kinono k hidro-
kinono, C6H402-C6H600: ~a elektrodo (kun konst-
anta hidrogentensio).

kinin40 ® '-p, Alkaloido, C20H24O2N2, ekstrakt-
ata el la selo de kinkono: ~o estas uzata kiel
medikamcnlo antimalaria, antifebra k analgeza. —~akvo, ~likvoro. â. Rilata al, au estigata de ~o:
~a ebrio.'vismo If Toksigo per ~o.

kinkon/o 1 4ft G. (Cinchona el rubiacoj) de
daürafoliaj arboj kun selo rica je alkaloidoj, i.a.
kinino; c. 40 sp-oj hejmaj de Andoj gis Kostariko:
la selo de ~o estas ekspluatata pro siaj terapiaj
ecoj. 2 ~selo. 'vino ® Alkaloido, Cl9H22ON2,
akompananta kininon en la selo de ~o.

kinolin/o ® Hetero-ducikla kombinajo, C9H7N,
akrodora likvo, bazo de multaj kemiajoj.

kinon/o ® Unu- au plur-cikla, kolora substanco
kun du karakterizaj ketogrupoj: iuj ~oj estas fonto
de diversaj kolorajoj, aliaj diverse rolas ce la viv-
uloj, i.a. en la oksido-reduktoj. benzO'vO. unucikla
~o, 1,4 diketocikloheks-2-5-adieno, C6H402, vapor-
igema, ofte pikodora k blaziga : benzo~oj de la
defendaj sekrecioj de iuj artropodoj ; metil - p-
benzo~o. hidro(benzo)'vO. Reduktita formo de
~o, rolanta en la celaj oksido-reduktoj, fotorivelanto.

kultivata, precipe en Hindio k la Mediteranea
regiono, por semoj mangataj kuiritaj.

kikerik/oB. Krio de koko. SIN. kokeriko.
Kikihar/O. Cinia urbo (123°50’E, 47°20’N).

kil/o 1 vî, Malsupra ceftrabego au trabkunajo,
kiu etendigas de la antaüo gis la malantaüo de la
kareno, k sur kiu sin apogas la tuta ligna au state
strukturo de sipo: la estas kvazaü la spino de la
sipo. œ kilsono. 2 b a) Elstara krèsto, havanta la
aspekton au formon de sip~o: de skvamo de
serpento. b) (ce fisoj) Nagilo kun maldikaj ostoj,
servanta kiel ~o por teni la ekvilibron en la akvo.
antaü'vo. Steveno. post'vo. La posta parto de~o, kadro de la hélico, bilga ~o. Flanka ~o,
troviganta ce la angulrando inter la horizontala k la
vertikalaj partoj de la kareno.

kiliasm/o = mileniismo.
Kilimangar/o. Vulkana monto en Afriko,

okcidente de Zanzibaro (37°15’E, 3°03’S).
kilo/ Pref. 1 A uzata antaü unuoj k signifanta

«milo» (103) ; simb. : k : ~gramo, ~herco,
rvkalorio,'kr^metro, révolta. 2 S signifanta 1024
(210): ~bajto (kB ), ~bito ( kb ).^ milil , megai.

kilopod/oj 8 Klaso (Chilopoda ) de rapidkuraj
miriapodoj, kies segmentoj havas paron da kruroj
po unu . diplopodoj.

kilson/o ^ Laülonga membro, formanta la
suban parton de la cefa framo de sipa au aviadila
§elo, k iranta de la antaüo al la posto, paralele al la
kilo, sed supre de gi k interne de la kareno.

kilt/o. Skota mallonga jupo por viroj.
kim/o = cumo.
kimci/o y Koredevena mangajo aldona al la

âefmangajo, konsistanta el peklita brasiko, rafano,
rugaj kapsiketoj, ajlo, engraüloj, salitaj salikoketoj,
spicajoj k legomo: rapa. porea ~c> ; akvo~o ,
brasiko~o\ ~o kun kuirita rizo.

kimer/o = îiimero.
kimon/o 1 Japana tradicia vesto de viroj k virin-

oj, sed nùn uzata precipe en la hejmo au en festeno;
gi estas longa malstrikta robo kun largaj manikoj. 2
Eüropa negligo laü tiu modelo, sen kudrajo ce la
braktruo: mantelo kun ~aj manikoj. tw raglano.

kimr/oz. Ano de la cefa gento de (K )~io. ~a.
Rilata al ~oj: la ~a lingvo. (KJ^io, ^ujo. Lando
en U Britio (Kardifo): Princo de ~ujo (titolo de la
Brita kronprinco). Nova Sud-(K)/vio. Unu el la
statoj de Aüstralio, en ties E parto (Sidnejo).

stelo 7,

P t) kikero. C. 2) kinkono. Ba k L. a) tigo; b) folio;
|c) infloresko; ô) floro; d) juna frukto; e) matura

: frukto.
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Kinsas/o. Cefurbo de Demokratia Respubliko
Kongo (15° I 8’E, 4°18!S).

kiom 1 Demanda adv-o, signifanta « kiu -
nombre?», «kiukvante?»: ~ vi estas?: ~ mi suidas
al vi?1: ~ do kostas?: ~ da lingvoj vi parolas 98; ~
estis da mortigitoj?7. 2 Ekkria adv., kun analoga
signifo: ~ ne revenis el tin militof : ~ da judoj pereis
en la koncentrejoj!: ~ ofte li don ripetis!: ~ multe
mi douas por do. ke vi povu sangigi!7 : ~ multe vi
saferis!7: do ~ pli bona estas via amo, ol vino! x.
RIM. I Komcnce Z. ne uzis «da» inter «kiom » k

~ope. En ~ granda kunigo: ~ope ni estas?1,
'vrfoje 1 ~ da fojoj: ~foje vi pekis?: ciu delegitû
haras tiom da vocoj , ~foje po 25 anoj havasli
grupoj. kiujn Hi représentas7. 2 Ciun fojon, kiam:
~foje li sin rememoris, lia] okuloj plenigis de larmtj

kiosk/o 1 Nefermita paviloneto en gardeno, M
la turka au persa maniero. car laübo. 2 Urba*
ordinare ronda budeto, destinita por vendo de gazet-
oj, floroj k.a.: luado de aparta strato~o, por vend
escepte E-ajn verkojn7 : telefon^o.

Kiot/o. Eksa cefurbo de Japanio (135°45’E;
34°58’N). I

kipr/o Y Fiso, precipe haringo, malfermita per
franco ce la dorsa rando k poste salita k fumajita. tf ’

gado.
Kipr/o . lnsuio k regno en E Mediteraneo

substantivo: se mi skribus gazeton. ~ legantojn mi
ricevus! 7. 3 Samsignifa adv., enkondukanta
dependan demandon: dim al mi , ~ mi devas pagi7:
mi volas scii , ~ de la stofo Hi jam pretigis7 : ne
vidante ~ da ridinda estas en gi7; malgranda far-
itajo malaperas ce la rigardo (kiam oni konstatas), j (Nikozio).
~ fari restas7. 4 Subjunkcio, enkondukanta

•I

kir/o Y Aperitive, konsistanta el sep okonojdi
kornparon pri kvanto: ~ da homo], tiom da gustojz; blanka vino kun unu okono da kasiso: rega (kiffi
mi prenas kiel atestantojn vin ciujn tiom, ~ vi i saümvino anst. blanka vino).
estas7: ôiuj donas a/ mi pruntc , ~ mi volas7 : kolektu | kiral/a 1 Ne simetria sub speguligo: multaj
gin edit en tia kvanto, ~ li bezonas por mangix : j likvaj kristaloj estas ~aj k turnas la polarizdirektoi )
Gerda rnangis de Hi , ~ si volis7 : dam ni uzis tiom da j de la lumo. enantiomorfa. 2 (pp fizika fenomeno):
tagoj, ~ da horoj vi nun uzas7 ; ^ la cielo estas pli ! Distinganta inter dekstrurneco k maldekstrumeco,
allé ol la tern, tiom miaj pensoj estas pli alte ol viaj iufoje en tre figura senco: kurentalgebro. êCO
pensoj7: vi forgesas pli, ol ~ estas al vi permesita 1 Karaktero de io ~a. 2 A La orientigo de koordin%
forgesi7-\ pli da malhono, ol ~ mia kapo povas sistemo.
elpensi7. 5 Konceda subjunkcio. kun la restrikta
signifo « laü nur la mezuro, laü kiu»: ~ mi konas
miajn infanojn , Hi sukcese plenumos la ekzercigojn7:
~ mi vidas, vi havas nur unu filon7: la apero, ~ mi
komprenas, aI nia land' malbonon artaudiras7 : cu vi

kiras/o 1 Ï Metala, iufoje leda armajo^sirmanta la bruston k dorson : ~o de kavaleriano'S
vundis la regon inter la artikoj cle ia ~ox: Saul vest
is Un per ~ox. 2 «a* Aro de stalaj platoj, fiksitaj sur
militsipo por gin sirmi kontraü pafajoj. nsr blendoX

min konas ?—~ mi scias, ne!7: la kompatinda stana j Generala nomo de esta, korna, kalkeca au kitinà
soldato tenis sin , ~ li povis. tute rektc7: mi ~ eble ! tegajo, konsistanta el unu au pluraj pecoj, enfenfr
évitas tiun vorton7: la lingvo E. penis, ~ nur eble , i anta la korpon de diversaj animaloj, ekz. testudef
konservi la nesangitan formon de la vortoj7. RIM. 2 ' krustacoj, k kies dorsa parto ofte nomigas karapacd?
La esenca senco de kiom estas la mezuro; la grado ! ~a. Provizita per ~o : sipo, auto, aviadili|
estas, en nia lingvo, asimilita al la maniero k j trajno. *vi (tr) Provizi per ~o: ~/ la segondë ls
esprimigas per kiel. Sed kiom estas uzata por ; pilota : ~ita konduktilo (4=- izolita konduktilob»;

esprimi metaforan au intensan gradon : ^ il i | fortika sirmajo kontraü premo k frapo); (f) mm:
turmentis min!: je ~ mi estas pli saga ol vi, kiel j ~ita de (obstina pro) antaiijugoj k fiereco. ^Ulo|

Kavaleriano armita per ~o. brusto^o. kow^anta nur la bruston. mas^o2. ~o konsistanta èî;
staiaj interplektitaj ringetoj. skvam^O. ~o formita
cl metalplatetoj, parte kovrantaj unu la aliajn. -J§

kirgiz/o , Ano de la cefa gento de ( K)MO|
(K)/^io, ŝ/ujo. Regno en C Azio (Biskeko).

Kiribat/o. Tnsularo k regno en Polinezif

multe pli mi atingis!7. ^ ajn. Konceda subjunkcio,
kun signifode kvanto au intenseco; la azeno jam ne
iras pli rapide, ~ ajn vi lin halos7: ~ ajn vi penos,
nenio elvenos7: ~ ajn ni rompis al ni la kapon, ni ne
povis kompreni [ . . . |z; ~ ajn mi laborus, (dam restas
ankoraü muItego da vortoj ne kreitaj7: ~ ajn multe
vi laboros k elspezos [ . . . ]z. kiel ajn. ne tiom. ..
^... Duopa konj., kun la senco « ne nur... sed ; (Bairikio).
ankaü. .. « : li estas jam sana, k ne tiom dank’ al la j Kiril/o = Cirilo.
medikamentoj, ~ dank’ a! honesteco k ordo7. csf j kirk/o 1 i}1 Pregejo. cw kapclo, moskeo, pagode!
kiel ... tied ankaü... ~a. Demanda au ekkria adj.. ! sinagogo , templo. 2 - cirkuo.

• i

II

yj:
demandanta pri la nombro. la vico: la ~an fojon li | Kirkhof/o. Germana fizikisto (G. Kirchhoff^jam ripetis sian rakonton?7: r^an fojon si anstalaü j 1824-1887) : la legoj de ~o ( pri la derivitaj;
dezirata lahoro ricevis almozon!7: horo mm est- j kurentoj). jj
as?7: sur r̂ a etago H loges?: en la ~an klason?7. j kirl3i ( tr) Komuniki al likvo rapidan turnifa

Malofta formo de kiom , uzata precipe en j movon , kiu ordinare naskas saumon: ~i ovojify
versoj: ~e li . malfelicid' . suferas!7: ajn vi estas ' kremon: iom en la potoj k gustumi7: la uragm!
malfelica , cion vi forgesu!7. ~0. La nombro au ' ~is la ondegojn de la maro: la folioj pelitajdeE
kvanto entenata : la efektiva ~o de la kompanio: la j vento ~c fhigis. ssr agiti , skui , vipi , batmiksi, tunifci

kilométra , mcjla ~o de aütoniobila mezurilo. j movi. ~0 1 Rapida rondoturno de fluido:
ctato. kvoto , sumo. ^as ? (fm ) horo estas ?, j flamo k cindro: akvo~o7 : vento~oz (nsp ciklono):®.
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da tumultaj emocioj. 2 A ( pp vektora kampo) ! ~is gin sur la fermitaj okuloj7-, Evelina ~is Marion
Alia vektora kampo, kies komponantoj dependas de sur ambaü vangojz\ pie ~i krucifikson; kiu mordi ne
la partaj derivajoj de la unua, k kiu en ciu punkto pavas, ~i (flati) ekprovas7-, la popolamaso ~as la
reprezentas ties infiniteziman ~an movon. ~ado. teran. kiam gi lin renkontasz; (f) justeco k paco sin
Ago de iu, kiu longe ~as: ~ado de majonezo. îgi. ~asx ( reciproke). 2 Kontakti sammaniere per la
Rapide tumigi, ofte kun saümo: la niaro ~igis sub la j erotogena busmukozo, por atingi seksan plezuron:
vento; polvo, negeroj ~igas en la aero\ (0 la pensoj j viglaj knabinoj k gajaj junuloj kantas k sin ~asz
rjigis en lia cerbo. îgo. Farigo de ~o: estis vera ! ( unu la alian); si ~is lin kun senhonta vizagox\ li ~u

min per ~oj de sia buso! x\ lasu min ~i viajn
mamojn B. 3 (0 Milde, delikate tuseti: la brancoj ~as
la klaran spcgulon de la akvoz\ la lastaj radioj de la
suno silente ~ js la supron de la montoj; supraje, kiel

~igo de urbanoj k vilaganoj7. ~ilo. Aparato por
rapide ~i ovojn, saümigi lakton ktp: elektra ~ilo.

kirmes/o 1 Ruga tinkturo, devenanta el sp. de
kocedo (Kermococcus vermilio ) parazitanta sur
kverkoj, precipe la ~kverko. 2 = kirmesito. i akvon ~anta hirundoG.~0. Ago de du, kiu ~as: 1
minerals ~o ® <o Kirmesito. j la dolcaj ~oj de la infana busoz\ al tin flow, kiu

kirmesit/o © 'P Mineralo, diantimonia oksido- | estas al li plej kara, li donas ~onz; ricevi ~onz\ eu
disulfido (Sb2S20), medicine pasintece uzata, sub i mi sendis ~ojn per mia niano? x; la knabo sendis al
formo de bruna pulvoro, pro antitusaj ecoj. SIN. j gi perfmgran ~on\ prend ~on sur ies vangonz;
minerala kirmeso. i antaü arnaso estas >^o de Judasoz\ salutu unu la

kiromanci/o. Aügurado surbaze de la formo k la alian per sankta ~os\ 2 si plej goje donis al li ~on
linioj de mano. ~ano, ~istO. Praktikanto de ~o. sur la huso7-, liaj ~oj—paradiza guo!z; siaj varmaj

Kiron/o O Unu el la centaüroj, kiu edukis Ahilon. r*oj lin vekisz\ ordonita ~o havas guston
kironekt/o b G. (Chironectes) de S-Amerikaj maldolcanz\ malsata ta lipojn beke boras K;

mamuloj el la ordo de marsupiuloj, fam. de didelf- i longa , tanga ^o, kiel de Pariso; ho lang-voraj ~oj,
edoj, kun naghaüto inter la piedfingroj de la mal- j ~oj fraude fiko jw; franca ~o (frandzo). 3 (f) la
antaüaj piedoj k kun parte skvamkovrita vosto. arbaron jam tusis la flava de aütunoB. ~adi.

klropraktik/o If Terapiista metodo konsistanta Daüre au ripete ~i: tiam mia patrino ~adis min sur
en la manipulado de la vertebroj, jen per masagoj, la fi-unto k kantadis7\ si ~adis liajn piedojn k smiris
jenperrektaj au nerektaj frapoj. ~isto. Specialisto /7mN. ~ema. Satanta ~adi . ^eto. Malgranda,

rapida ~o: nur unu ~eton! z. 'sdnda. Vekanta la
deziron pri ^o. al~ i. ~i 3 : la ondoj al~as la

pn~o.
kiropter/oj b Ordo (Chiroptera ) de maigrandaj

mamuloj flugkapablaj, kun haü ta flugilo inter la j kolonojn. for~ i . Forigi per ~ado: si forais al li la
fingroj, kruroj k vosto; al gi apartenas la vespertoj. | frostotremonz. inter~i (ntr) Reciproke sin ~i.

pteropodo, vampiro, vespertiliono. kiselgur/o O Diatomito; industrie uzata por
; kirs20 Y Brando el acidaj cerizoj k merizoj, sorbigi nitroglicerolon k tiel konsistigi romp-
produktata precipe en Vogezoj k Nigra Arbaro. eksplodajon , por fabrikado de pakmaterialoj, kiel

kirurg80 t Specialisto pri ~io. ~i80 1 Parto de pliefikilo en filtrado k klarigado de likvoj ktp. —»
la medicino, pritraktanta la kuracadon de malsanoj dinamito.
per operacioj. 2 Arto kuraci malsanulojn per j kist/o ^ Tumoro, konsistanta el membrana
operacioj. ^ia. Rilata al ~io; kuracebla per ~io: I veziko k enîenanta likvon au grasajon: seba, sinovia
Maj instrumentoj; (f) ~ia kolo de hitmero ( c.ollum | ^o. KT cisto. ~igo. Formigo de ~o.
chirurgicum ). psiko^io. Kuracado de iaj psikaj ' kis/o Y Lardotorto: Loretta ~o.
malsanoj per ~io. j Kisinev/o. Cefurbo de Moldavio 2 (2805 l ’E,
f kis/i (tr) 1 Alpremi la lipojn al io, por esprimi | 47°03’N)V
respektan amon au admiron: vere , ekkriis la sinjoro ! Kit/O. Cefurbo de Ekvadoro (78o32’ U ,0°07’S).
(al la libristo). mi havis deziron desalti de la sego k
M vin por tio!z\ alproksiniigu k min, mia filoz\
Johano ~is la manon al la bona maljuna rego z\
bonan matenon, fraülino, mi ~as al vi la manon! z\ j de fiegisto; ~o de mortintoz. trud Ô. ~o kun al-
ow poste simple ~as al si la manon, kiam oni gin j ligeblaj manikoj, uzata por senmovigi mensajn mal-
(cigaredon) elfumisz\ si ~is nin sur la fruntoz\ gi j sanulojn dum krizo. SIN. frenezjako.

kitel/o. Vasta manikhava vesto el vulgara
stofo, kovranta la korpon de la sultroj gis la genuoj;
longa bluzo: de mursminsto, de viandvendisto,

Wrko: 1) baroka; 2) gotika.
a) spajro; b) turo; c) rozo;
ô) gablo; d) portalo ; e)
apogilastro.
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I (Cinia aktinidio), produktanta ~ojn. cs3 aktinidio.|
i kivi/o. Populara nomo de la apterigo.
I Kju. Cinia politikisto k poeto (340-278).
i Kjongju/o. Koreia urbo ( (129°14’E, 35051’N)|

kiab/o 1 Tubera bastono, pli dika ce unu ekstrcifiv

kiti/o & Trifingra mevo.
Kitid/oj Ü Popolnomo, kin montris komence la

Kipranojn, poste la makedonojn, fine la Romanojn.
kitin/o ® Polimero de acetilglukozamino (sse

gluko), tre kontraüstara al acidoj k alkaloj, cefa
konsistajo de la ekzoskeleto de la artropodoj k de la ajo ol ce la alia, servanta kiel kontuza armilo: la
celmuro de fungoj.

kiton/o1d Hitono.

4

de Heraklo. «s- madio. 2 Speco de bastone,
uzata por batjeti pilkon en golfo. 3 Y Supro del

kill 1 Moifemo, uzata por demandi pri la ident- ! malantaüa femuro de safo au porko. (tr) Frapipoc
eco de ajo au individuo: ~ lernanto tion fans? ; ~n I ~o. spor~o = bazidio. svingô o. Gimnastikaifc
daton ni Havas hodiatt?; pri ~j libroj vi parolas?. 2 j por fortikigi la brakmuskolojn. saf~0. Saffemuraja
La sama, kun elipso de la subst.: cl tiuj libroj vi j klac4i (ntr) Babiladi, disportante au ripetaute
prenos?; la elipso estas sistemece konvencia, kiam I malicajojn : li ~as kiel maljuna pordistino.»
la subst . estas «homo(j,n)» : ~( j ) el ni kapablus kritiki , kalumnii. Dissciigata malbonvola dirt:'
tion? ; ~ venis?. 3 Moifemo, kun la ci-supraj signif- la urbaj ~ojB ; la kulisaj ~oj ; ~oj de gazetattf;

oj, enkondukanta dependan demandon: streku. ~jn ~ist(in)o, ~ul(in)o. Homo, kiu emas ~adi: e»lf
proponojn vi opinias neakcepteblaj; eu vi aüdis, pri supra apartajo (de la sinagogo) estis gvidanta
~ komitatano li parolis? ; mi ne scias, ~ frapis. 4 inoz. kafô O (fm) Kunveno de ~antoj ce kaftrink
Rilativo, kies reprezentato estas subst. aù pion.: ~ ado. vsr tekunveno.
vivos, tiu vidosz; kun ~ vi /estas, tia vi estas7-; li
metis Urijan sur la lokon, pri ~ li sciis, ke tie estas
la plej fortaj virojx; ne estis dorno, en ~ ne estus
mortintox; (kun sk pron.) plej bone ridas, ~ laste
ridas7 . 5 Rilativo, determinanto de subst . : Hi

klad/o ÿ 1 Grupo (cladus ) de vivuloj inter si Yeti;
parencaj, t.e. devenantaj el la sama prataksono.l;
responda al ia ajn sistematika unuo (ekz. raso,:
specio, genro, familio, filumo). 2 = (ark.) filumo||
~iko. Metodo, kiu celas kiel eble plej objektivÉ

alvenis Irlandon, ~ lando estas tre gastama. vs? kia. j klasifikon de la ^oj, bazitan sur iliaj evoluaj rilaij
RIM. I Kvankam Z. ne ciam obéis tiun regulon, j i.a. per apiiko de reprodukteblaj, i .a. perkomputilaj,
tamen estas konsilinde uzi kiu ajn k generale ciujn j analizoj. ^ikisto. Fakulo pri ~iko. ~ogenezo,

korelativajn vortojn komencigantajn per k-, kiam ili j Estigo k evoluo de la ~oj : ~geneza arbo deli
estas akompanataj de la insista nedifinita -vorteto | plantoj (skeino montranta la ~ojn de la plantojk
ajn, nur en dependa prop., kompletiganta la sencon evoluo: Vd planta). SIN. filogenezo. Bar indivifo
de alia sendependa memstara prop., k uzi en la genezo. unu^a, diwa, plur~a. Sistematib
sendependaj memsignifaj prop-oj nur la formojn grupo konsistanta el nur unu, du au pluraj ~oj.
komencigantajn per i- aü ci - : 1 ~ ajn vcnos, ne | kladodi/o *4* Soso au soseto plata, ofte klorofif
enlasul ; ~ ajn volas, tiu ankaii povas ; la spertaj E- j hava, generale aspektanta k rolanta kiel folio: Mÿ
istoj skribas per stilo preskaü simila, al ~ ajn nacio \ de rusko, asparago, ala genisto, opuntio. SIN. limb-
ili apartenas7 ; sur ~/î ajn objekton li gin metis, ciu j eca tigo. —4 kladonio.
ricevis parolkapablon7 ; ~jn ajn argumentojn vi ! kladoni/o G. (Cladonia el ~acoj) de asko-
prezentos, vi min ne konvinkos; 2 dona al mi inn ajn j likenoj, kies talo konsistas el du partoj: unuavka;
libron; mi povos suprengrimpi sen la helpo de in talo sursubstrate kusa, sur kiu kreskas duavicatak
ajn; li pli sincere funebris, ol iu ajn el la parencoj; stara, en formo de brancoj, kornoj au funeloj, port-
mi ne permesos tion al iu ajn. RIM. 2 kiu povas anta la askujojn (apoteciojn): kosmopolita g. del
dependi de alia frazero, ol la predikato : li estis j 400 sp-oj. — kladodio.
rigardata kiel vigla maljuna sinjoro , ce ~ servi j klaft/o î. Malnova mezurunuo de longo aü de,

estas afero nur honora k profita7. profundo (angla k germana: 1,83 m; franca: 1,95 mf
kiv/o. Frukto de ~ujo; bero oblonga, kun bruna, rusa: 2,13 m): nur unu ~on sub la akvo staris fa

mallonghara selo k hele verda, acideta, sukplena siprompitafo7 ; la infero falis dek mil ~ojnplj<
kamo rica je vitamino C. ~lljo, ~arbustO. Arbusto profunden7.— arsino. futo. ~i (tr) Mezuri PERMU

1) kivo k ~ujo (Cinia aktinidio): a) tigo; b) folio;
c) floro; c ) frukto (~o) ; d) laülar^a sekcajo de
~o; e) semo; f) iaülonga sekcaîo de semo. EP.

2) klabo.

kladonio. Diverseco de la genro ~o: a) Cladom
coccifera, b) C. capitata, c) C. portentosa, t ) G.
gracilis, d) C. foliacea subsp. convoluta). CR.
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klak3i (ntr) Aüdigi sekan mallongan sonon per
rapida kruda movo de io kontrau io: ~i per lafingr-
ojz, per la langoz; ~as vipo, vangofrapo, dentoj,
pordo, ekpafo, bato, pluvo ( sur vitroj), moneroj (sur
metalplato); la cikonia patro ek^is per la bekoz.
M> 1 Bruo de io, kio ~as: ~oj de vipo. 2 A Parol-
sono, prononcata per aero ensucata gis la vélo, au
elpuSata de gi, kun fermo de la vockanalo ce la velo
(ekz. en la zulua lingvo). A-adi. Daüre au ripete ~i:
ciufoje, kiam levigis vento. ciuj skeletoj ~adisz; la
cikonio ~adis egiptez. ~llo 1 ïlo, konsistanta el du
platetoj, por signali: ~ilo de nokta gardisto7-, ~ilo
de horestro. 2 Metala lameneto fiksita al supland-
umoj, por ritmi iajn dancojn (~dancojn). ^ileto.
Kastanjeto. al~i (tr) Ê Indiki ion sur komputila
ekrano, movante la musmontrilon sur gin k prem-
ante musklavon : al~i menuon, vorton en hiper-
teksto; duoble at~i piktogramon.

• klam/i (ntr) Plurvoce krii.
klamid/o £ Helena mantelo.
klamidi/o ? G. (Chlamydia) de globaj, tre mal-

grandaj eübakterioj, encelaj parazitoj patogenaj al la
homo, muso aü birdoj: ~oj kaüzas gravajn, i.a.
v'enerajn malsanojn. —+ psitakozo.

klamidomonad/o ^ b G. (Chlamydomonas )
de dolcakvaj duflagelaj protozooj klorofilohavaj.

klamidosperm/oj Gnetopsidoj.
P klan/o 1 Grupo de individuoj, kiuj rigardas sin

parencaj unu al aliaj, sed kiuj rekonas ekskluzive
tiun parencecon per tio, ke ili havas unu saman
totemon. gento, tribo. 2 En Skotlando k lrlando,
grupo de familioj kun komuna prapatro, komunaj
kiltkoloroj ktp. 3 Partieto interne de pli granda
partio. kamarilo, kliko, koterio, sekto.

kiangul/o b Birdo ( unuspecia g. Clangula
hyemalis) el la ordo de anseroformaj, fam. de anas-
edoj, tre norda kun tre diverskolora plumaro. SIN.
glacianaso.

Klanj/o. Karesformo de Klaro.
klap/o 1 Peco el cia ajn materialo, artikigita

generate en unu el siaj finoj k libéré svingebla en la
dua: ~o de tablo (levebla por grandigi la surfacon
de la tablo), de capo ( mallevebla por kovri la
orelojn), de maniko; ~ fenestro, ~sego. 2 Ciu el
du M)formaj partoj de jus dehiskinta antero de iaj
stamenoj. valvo,operkulo. 3 } Ciu el la moveblaj
pecoj, per kiu oni malfermas au fermas la truojn de
iuj blovinstrumentoj: en iuj blovinstrumentoj, ekz.
klarneto, la ~oj estas manovrataj per klavoj; (f) vi
volas ludi sur mi , vi pensas , ke vi konas miajn \ on\ mmtempe oui ~igas tiaspecajn aerajn fenomen-~ojnz. 4 = ~valvo: (f) mankas en lia kapoz (li
estas frenezeta). ^ego. Movebla parto de pordo,
pordoflugilo. ~forma. Havanta la formon de ~o:
la ^forma epigloto. diwa. Prezentanta du ~ojn:
du~a molusko; du~a fenestro. krom^o, post^o

Camirfiksita malantaüa parto de alo aü vosto de
aviadilo, uzata por reguligi la flugadon. unu~a.
Prezentanta nur unu ~on: unu~a konko. fal~0 V

kor~oj (evi ) = korvalvoj. pos~o. Stofpeco
~forma, kovranta' la aperturon de poso. savcwo.
~o, kiu en kaldronego de vapormasino malfermigas
per si mem sub forta premo, por ellasi parton de la
vaporo k tiel malhelpi eksplodon de la kaldronego:
(f) la vulkanoj estas la savo~oj de Tero. tablCWO.
Parto de la tablosuprajo, povanta ~e mallevigi aü
levigi.

klar/a 1 Tia, ke oni povas distinge vidi tra gi;
pura, malkonfuza: la piramidoj estis distingeblaj en
la ~a aeroz\ vitroj tiel ~aj, ke oni povus pensi, ke
tie tute ne trovigas vitrojz\ la ~a Rejnoz\ la ~a
suno (sunlumo) de Dioz\ el cielo tondro ekbat-
isz\ (f) tiuj ~aj okuloj, tiuj marbluaj akvospegulojz.
EST diafana, hela 1 , kristala, neta , preciza. 2 (pp
sono) Ne obtuza, malraüka; distingeble sonanta en
la orelo: voco. BS3 hela 3. 3 (f) Facile kompren-
ebla, distingebla por la menso: la vortoj farigas al
la infano pli k pli ~ajz ; pri kies malfacileco oni ne
havas ankoraü ~an ideonz\ la ne tute ~aj instinktoj
de la virinoj ricajz\ ~a rifuzoz\ sen gi (la akuzativo)
la senco ofte ne estas ~az\ ambaü frazoj estas tute~ajz\ ~a stilo; (analoge) vi havos tian ~an kapon,
ke vi cion vidos antaü viz. 4 A (pp vokalo) Palatala,
akustike akuta. 5 V Ne kripta: telegramo en
teksto\ E. estas agnoskita kiel ~a lingvo en telegrafio
ekde J 925. ~e. Distingeble 1 por la okulo: steloj,
kiuj brilis pli ~e k pli purez\ brancoj ~e speguligis
en la kvieta akvoz\ 2 por la orelo: akcenti la
vortojnz ; 3 por la menso: ci tiu saluto estis ~e
adiaüaf 'y des pli ~e farigis al li , ke [...]z; se tiu aü
alia frazo en verko de antaü longe mortinta klasik-
uto estas ne ~e kompreneblaz\ la arbo sentis tute
r^e , ke estas festa tempo7. ^eco 1 Pura travid-
ebleco: levigi al la eterna ~ecoz (cielo). 2 Facila
komprenebleco: la komencantoj tre multe uzas « je»

k per tio suferigas la ~econz. 3 (f) Gusta kompren-
ado: konservu ~econ de la kapox; estis tago tre
grava, kvankam pri gia graveco si eble mem ne havis
plenan ~econz ; nun mi atingas la veran reçoit pri
mia [ naturo] z. ~igi 1 Fari ion fizikan ~a:
fluidajonB, fecan vinon\ forta vento ~igis la êielon;
tusi, por r^igi al si la vocon. 2 Fari ion ~e kompren-
ebla: se mi volus ciujn eblajn nuancojn ~igi teorie,
mi nur mal~igus la aferonz; antaüparolo, en kiu mi
~igis la kaüzojn de mia rapidadoz; responde mi
digits la signifon k la ceIon de [...]z; sekreto, kiu
gis nun ne estas ~igitaz\ ~igante, li ekparolis al
mix. 3 Ekspliki: ~igi problemon, malfacilan tekst -
ojn per norda lumoz. væ komentarii , komprenigi,
malvolvi. ~iga. Tia, ke gi ~igas: gi jetos sur vian
vojon lunion tre helan, tre ~iganz\ ~iga letero pri
la cirkuleroz. ~igo. Tio, kio helpas kompreni: al-
porti ^igon de tiu ci enigmoz; nenio prezentis al mi
~igon pri lia situacioz; doni al iu ~igon pri sia
konduto. ~igistO. ïnterpretisto. ^igi. Igi ~a: la
cielo ~igis ; nun jam ~igis la eraro , kiun la Dioj

Metala plateto, arangita ce telefona centralo aü j metis cirkaü mian kaponz; sed ci tiun fojon la aferoj
stack), kiu falas malsupren, kiam voksignalo ekscitas ; ~igos k via senhonteco estas piene elmontritaz.
laapartenantan elektromagneton. fenestro^o. Tiu mal^a, Konfuza, nedistingebla: 1 por la okulo: en
parto de la fenestro, kiu turnifas cirkaü la camiroj. akvo mal~a oni fiskaptas facile7 -, mal~a fontox:
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.ma/ r^a solva/o ; (analogc) mal~aj okulojx ( pro ! Ago de tiu, kiu ~as. ^igilo A Morfemo, indikaS!

ebrieco) ; 2 por la orelo: mal~a murmura de la j la apartenon de vorto al iu semantika ~o (ekz. cfj
popolamaso'

y 3 por la menso: leteroj kun mal~aj j Afrikaj lingvoj). erwigi. ~i. dua~a. Rilata al ni]adresojz; mal~a ideo7, rifuzo7. BW enigma, nebula, j supera ^o: dua~a vagono, enterigo. cs* duaranp.
nuba. 4 A (pp vokalo) Velara, akustike maiakuta ] sam^ano. Kamarado el la sama ~o 2 afij.i
(kiel it ). mal~e. En mal^a maniero: la lampoj | sub^o 1 Subdivide: li dividis ( la ideojn) ent\
brûlis mal~c7 ; mul~e aüdi vocojn; li sin esprimas j cefajn apartajojn k poste en ~ojn k sub~ojnl.2|
ciam tie! mal^c!. mal^ajo. lo mal~a: mal~afo • Sistematika unuo (suhclassis), ampleksantatit
svebanta en solvajo; la senco de «ig » en verboj j proksime parencajn ordojn de la sama ~o. unua^prezentas nenian mal^afon7. mal^eco. Eco de io j Rilata al la supera ~o: unua~a vagono, hotà]
mal~a : la mal~eco de poemo estas kelkafoje 1 resloracio. csr unuaranga. alt^a. Apartenanta all
intcncita. mal'̂ igi. Fari mal~a: mal^igi rivercton; ; supera ~o de la socio: esti en servado al alt
malr^igi ies prudenton 9; movmal~igi la akvonx. j homoj7. ekvivalent^O A (pp ekvivalentrilato) 4
ne/v-a. Ne tute ~a: la sufikso Jdrigas ne~a nur
tiam, kiarn si estis frapita per la esprimigo de
tio, kio gis mm staris antaii si en ne~aj konturojz;
multa da sonoj aliaj. ne~ajz ; la infano fetigadis
kun sencesa tusado k ne^aj plendojz. ne~ajO. lo
ne~a: ne~ajoj k stilaj konfuzajoj7. ne~eco. Eco
de io ne~a: lait .mia opinio la ne~eco ( en tiuj
esprimoj) tute ne ekzistas7. ne^igebla. Tia, ke oni
ne povas gin ~igi: tia estas la ne^igebla lego de la j rigardata kiel modelo de stilo universale valora:^sarto7\ ne~igebla enigma, lurwo. Lumo jetita de | autoroj ; la ~aj cinaj , helenaj , hindaj, latins
luno. signo~igisto x. Auguristo. signif ~igix. j poetoj\ la. ~aj lingvoj; la ~a antikveco. 2 <§> Rifai
Interpreli. Stella. Priiumita de steloj: la cielo estis | al la literaturo au artoj, kiu j penis imiti k observil

cefajn kvalilojn de la greklatinaj famaj autoroj:!
teatro de Racino, de Goeto; la ~a pentrado'M

simpleco, stilo. esc baraka , Renesanca , romantikX
0/ Rilata al tiparo, en kiu la literoj estas rektajkffl:
serifoj k forta kontrasto: fasono, tiparo;
familio (tipara familio, en kiu la baza fasono este;

de ~o: r^a vaco. ~i (ntr) 1 Produkti sonon per ^o. —a), œs* kursivo, roma. ~ajO. Peco el ~a verkojf
2 wife» Alvoki soidatojn signale per ~o: ~i' al la cllit- lia verko mem. ~eco. Eco de aütoro au verko M
igo. la koiektigon: ( f) ~as la kakaj. estas ce Bodlero ia ~eco de la formo. 'viSItlO,

klark/o © Averaga enteno je kemia elemento en Literatura k arta doktrino (Francio, 17a je), baÉ
la terkiusto k (vs) en kosmaj partoj. i sur la respekto de la tradicio. ~ulo. ~a aütfflS

klarnet/o j* Ligna blovinstrumento kun beka j au artisto. nov~a. Rilata ai la artode la !8-19aj|
buspeco, unuopa anco k klapoj moveblaj per klavoj. j sek vanta la ~ajn principojn, post~a. Veninta psf

klaroskur/o ft Pentra efekto, kiu imitas au j la periodo: Juvenalo estas post~a poètii
akeentas la kontraston inter lumigitaj k senlumaj | pseüdo^a. Havanta nur la formalan, rutiné

aspekton de la ~aj cefverkoj.
k!ast/o ® 1 Fragmento de rompita kristalo, rok(J

politikaj kondicoj: la fri ~oj de /' patneiaj. kavaliroj j au fosilio. 2 = detrito. ^a 1 Rilata al ~o. 2 Precijf
k plebanoj en la antikva Romo. SIN. ordo b. 2 © Aro j konsistanta el ~oj: petro ; la ~aj petroj este
de personoj, havantaj samajn proprietajn rilatojn k j porto de la detritaj petroj. VllIkarWO. 'vodè
ekonomiajn interesojn, eventuale k konsekvcnce j vulkana deveno: vulkan~aj petroj (precipeti
ankau morojn. kutimojn ks: la reganta, la meza, la j fragmenîoj de vulkanaj petroj). tofo.
laborista ~o. —* ~batalo. ~konscio. 3 Aro de ciuj i klatr/o ^ G. (C/athrus el ~acoj) de fungojkte
lernantoj, kiuj sekvas la saman kurson: la imita, duo, i fragila bazidiujo, kiun junstadie tute cirkaüas di
tria ~oz (kalkulitaj, la ü la landoj, de supre au de j vualo entenanta spordonan sajnhiston, kies intei|
malsupre ) ; lernejkamaradoj el pli alta ~oz; j flanko portas la himenion generale fetoran, k û
(analoge) fari siajn klasikajn ~ojnz. — ^ocambra, j maturstadie eligas el la vualo sub formo de ïm
4 ÿ Sistematika unuo (classis ) , ampleksanta ; retajo au de stelo: 16 sp-oj, plejparte fetoraj,#
parencajn ordojn. supera al ordo k malsupera a! j varme mildaj regionoj.
filumo. 5 Aro de personoj au objektoj, kunigitaj lau j Kfaüd/o. Vira nomo. ~inoz. Virina nomo. M
la valoro: konsilisto7 , artisto de la unua (plejsupera) j Klaüdi/0 Z\ Latina vira nomo, i.a. de RoÉ

tio estas romano el la dua (malpli valora ) ^o. 6 j imperiestro, edzo de Mesalino k de Agripino. .f||
~cambro: ebie li ( revizoro) ne enrigardos en la
r^ojn!7. 7 Kolekto de elementoj, havantaj iun
komunan karakterizajon. cà'* aro, familio. ^a. Rilata n®’ arlekeno, bufono, histriono, pajaco.^i. Kowbfi
al ~o: konflikto. (tr) Arangi laü ia ordo: ~i | kiel ~o. ^ajo. Gestoj. sintenado de ~o.
librojn en biblioteko; slipojn. væ klasifiki. ^ado.

de ciuj elementoj ekvivalentaj al fiksa elemento. .1
klasifik3i (tr) 1 Ordigi laü sistemo de klasoj:4

kolekton da artajoj, bibliotekon, homgrupon là
kranimezuroj. 2 $ Ordigi vivulojn en grupojntf
ilia reciproka parenceco. 3 = rangi. ^O. Sistemà
laü kiu oni ~as: de E-aj temoj (en biblioteko):;
botanika ~o de Lineo. |

klasik 1a 1 Rilata al la a n t i k v a literature

Stella7. !

Kfar/o. Virina nomo (karesformo: Klanjo).
^anino. Monahino el la ordeno de sankta ~o.

klaret/oz Y Helruga legera vino,

klarîon/o } Latuna blovinstrumento kun laüta
sono, uzata ofte en infanterio. ~a. Havanta sonon

objektoj au partoj de objekto.
klas/o 1 © Dividajo de popolo laü iuj civilaj au

4

iKlaudian/o. Roma poeto (c. 370- c. 404).
klaün/o. Cirka burleskulo: la tintilo de laM

.. '-i
'là

' àklaüstr/o = klostro. ./!
’I
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klaüz/o 6^ O Specifa arango au kondico petalecaj sepaloj estas blankaj au okulfrape koloraj,
enskribita en kontrakto, traktato, interkonsento au k kun fruktoj ( plurakenoj) globaj, kies akenoj
alia jura akto: la ~o de la plej favorata nacio.

klav/o 1 Prem- au tus-butono generale plata k
pluropa: registra ~o (por ekigi registradon), eliga
~o (por eligi ekz. kasedon el magnelofono). 2 Unu
el la butonoj en ~aro de tajpilo au komputilo: eniga

o (por signi, ke enigajo estas prêta) ; sago~o (por
movi la tajpomontrilon); majuskla ~o\ retropasa
~o; fotyisa senpasa, morta ~o (por modifi la
sekvontan signon); rego~o; makro~o; ~premo. BST*

bremso. 3 Saltilo kun la formo de tabuleto: morsa

unuope portas daüran, plumecan ariston (maturig-
intan stiluson); subkosmopolita g. de c. 295 sp-oj,
multaj pororname kultivataj.

klematito ( Clematis
vitalba) : a) tigo; b)
folio (plume kunmeta);
c) infloresko; c) frukto
(plurakeno). M.

~o. cr butono. 4 Plateto, kiun oni premas por
produkti sonojn per muzikilo: blankaj, nigraj ~oj de [
piano; siajfingroj konfuzigadis sur la ~ojz\ ekfrapi
unu ~onz\ (0 ne trafi. la gustan ~on (maltrafi). —klapo.'varo. Aro de ~oj por funkciigi aparaton:~aro de orgeno, de komputilo; nombra sub^aro.
ITîakrO'vO g ~o, al kiu uzanto de komputilo povas
atribui sinsekvon de ~opremoj por poste uzi gin kiel
mallongigon. regirrwo ~o 2, kiu sangas la efikon
aü signifon de aliaj ^oj: baskula regim~o (kiu post
tinufoja premo efikas al sekvaj ~opremoj, gis oni
premas gin denove); momenta regimba (kiu efikas,
nur dum gi estas premata). §ar baskulo. ~i (tr)
Kunmeti telefonnumeron per ~aro. us3 diski.

. . kiavari/o Of* 1 (ss) G. (Clavaria el ~acoj) de
fungoj kun glathimenia bazidiujo ofte kameca, stara,
bastonforma; kosmopolita g. de c. 25 sp-oj. 2 ( vs)
Grupo de g-oj (~o / k parencaj, i .a. Rumania),
ampleksanta la fam-on ~acoj, fungoj kun glat-
himenia bazidiujo koralece a ü arbece branca ;
kosmopolita fam. de c. 500 sp-oj el 24 g-oj; pluraj
sp-oj mangeblaj, sed kelkaj venenaj. Sin. koralfungo.
I klavicen/o f Instrumento kun kordoj plukataj
per plumbekoj, provizita per mekanismo k klavaro.
w spineto, virginalo.

klavikl/o V (clavicula) Osto, iom kurba ce
homoj, liganta la sternumon al la skapolo: sub~a
arterio. i®* skapola zono.

klavikord/oG } Frua klavara instrumento kun
frapataj kordoj, populara de la 15a gis la I 8a je. tw
fortepiano, piano.

% kle/o Signo lokata ce la komenco de la j ~cco7\ Ha profunda k vasta ~eco7\ kun viapreskaü
hotliniaro por difini la nomon k la altecon de ciu nenia muzika ~ecoz\ sciencon oni ne mendas,
noto: F-~o. ~ccon oni ne vendusz; nun finigas mia ~ecoz ( —| latino), ~igi. Pari iun ~a: oni elsendis lin por ~igi

; la popolon en la provint'ojz\ instruistoj, kiuj ~igos
yklejstogam/a 4* ( pp floro au florplanto) | la menson de mia filino7", talento ne sole nalura.
Karakterizata de fekundigo (memfekundigo), sed ankaü ~igita7\ ~iganto de la junularo7 ; mi
okazanta en ferma floro. ^eco. Tipo de fekundigo decidis labori , kiom mi povas, por mia ~igoz. «sr

eduki, instrui, kulturi. ~jgadû. Agado por ~igi: la
ÿklem/o 4r Fiksilo, kiu konektas konduktilon al ! ministropri publika ~igado. ~ismo. Movadoenla
aparato aü parto de aparato per makzelpremo aü 18a je, kiu ceiis disvastigi la lumojn de la racio:
Sraübtumo: junto~o (~o por fari kontakton inter du Voltero, Jozefo la dua estis adeptoj de la ~ismo.
aü pluraj konduktiloj): interna tension vostaj ~q/ | ^ulo. Homo ~a. i®? gcntlemano, humanislo ,
Iparodaeliraj konektoj). | kavaliro. mal~a. Tute ne havanta ~econ: mal~a

klemat/o2, klematid/o- klematito. j rusa servistoz; mi estas la plej mal~a homo k hom-
&klematit/o 4> G. (Clematis el ranunkolacoj) de | an prudenton mi ne posedas* ; (trovi en provinco)
plurjaraj herboj k tufarbustoj plejparte grimpaj per j mallumon de maI~ecoz; tio povas elvoki ridon ce
la petioloj, ôiuj kun kontraüe duopaj, simplaj aü | la mal^uloj , sed la kompetentan homon gi forte
kimmetaj folioj, kun senpetalaj floroj, kies 4-8 | cagrenos7. serwa. Ne havanta ~econ : ma/ricaj k

~ a
Klement/o. Vira nomo. ^inoz. Virina nomo:

mia kara ~in’ (angla popolkanto).
klementin/o 4^ Frukto tre simila al mandarino,

sed malfrue maturiginta, kun orange ruga selo.
^lljo, arbo. Kf. de mandarinujo (reta citruso).

kleom/o 4* c. (Cleome el kaporacoj) de c. 150
sp-oj de plantoj— unu-, du - k plur-jaraj herboj k
tufarbustoj— el la varmaj regionoj, kelkaj por -
orname kultivataj.

Kleon/o. Helena vira nomo.
Kleopatr/o. Helena virina nomo, i.a. de fame

bêla regino de Egiptio, amatino de Cezaro k de
Antonio.

klepsidr/o. Antikva horlogo, kiu ebligis mezuri
la tempon per la konstanta eltluado de akvokvanto.

kleptomani/o If Mensa perturbo, karakterizata
de emo al slelado: la estas simptomo de pluraj
frenezospccoj. ~ulO. Malsanulo je ~o.

kler/a. Kapabla, per gusta uzado de akiritaj
scioj, klare jugi k bone taksi la aferojn: oni povas
esti instruita k ne ilia ellernado por homo iom-
ete r^a estas afero eksterordinare facila1; pentri ion,
kio montrus talenton gratidan k ~anz; ni konis lin
kiel homon tre ~an, sagan, bonegan lingvistonz;
~a despotisrno (idealo de iuj filozofoj en la 18a je).
~eco. Eco de iu ^a: saguloj estas kronataj de
r̂ ecox; observi la gustan mezuron estas arto, kiu
montras aitan ~econ7\ ma!a!ta grado de artisla

» Kleant/O. Helena vira nomo.
9 klef/o = kleo.

delà ~aj floroj.
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sen~aj vilaganojz; lernantino, kiu kaptas la mal-
gajan sekreton de sen~eco de sia instruantinoz\
tiam mi estis sen~ulo, [...] kiel brutox. isr barbaro,
krudulo.

klerik/oz. Tiu , kiu apartenas al la eklezia
hierarkio. væ diakono, pastro, sacerdoto. pastoro,
popo, bonzo, lamao, laiko. — ordo 11,6. ordeno,~aro. Tuto de la ~oj en difinita lando, urbo ktp.~eco. Ofico, rango de ~o.

kierikai/a £ Favora al la eklezio k kierikaro,
cele ke ili superregu en vivo publika, politika, socia,
kultura: partio; kontrau~a agitado. ^ismo.
Politiko favora al la kierikaro.

klerodendr/o ^ G. (Clerodendrum el verben-
acoj) de c. 400 sp-oj de arboj k arbustoj el la varmaj,
precipe E regionoj; pluraj sp-oj kultivataj por
ornamaj, grandaj, apeksaj panikloj el bonodoraj,
ofte okulfrape koloraj floroj.

kles/o jfc, Ka üzo de malbona tendenco de la
homa koro k obstaklo por atingi bodion.

Kievland/o. Usona industria urbego en Ohio
(81°37’U, 4i°30’N).

klient1o 1 j[ Plebano, metinta sin sub la protekt-
adon de patricio. 2 Persono, kiu konfidas kutime
siajn aferojn al aferisto (notario. advokato ks) au
sian sanon al kuracisto: «Jes!» diris la ~o, rigard-
ante ambaü advokatojnz ; la jugistoj senkulpigis
mian ~on. paciento. 3 Persono, kiu acetas
kulime ce iu komercisto: de viandisto, de ban-
ejo, de restoration si rekonis sian ~inonz; militera
butiko. ~aro. Tuto de la ~oj de persono au vendo-
loko: (la kudrejestrino) tinias perdi la ~aron el la
honorindaj sferojz\ la ~aro de dentisto.

klif/o. Marborda alta krutajo.
klik/o 1 O Dentoforma levilo, uzata kun ~rado,

Eligi el la dentoj de ~rado. en~igi (pp ~o / ) Enigi
en la dentojn de ~rado

klimaks/o 1 djjb La lasta termo de gradacio. 2(0
Plej supra punkto, apogeo: kara Makso! Kiam venos
la ~o? s*. KS3 zenito.3 La lasta termo de progress
sukcesio (precipe pp plantasocio), karakterizata de
maksimuma biomaso k dinamika ekvilibro kun la
medio. mal~0. (f) La plej malsupra punkto, fundo.
cr nadiro.

klimakter/o H Malfacila periodo en la virina
vivo, kiu komencigas post la menopauzo k daùras
pli-malpli longe.

*klimat/o 1 Tuto de la veteraj kondicoj en
difinita regiono, rigardataj el la vidpunkto de la tie
vivantaj estajoj k precipe de la homo: modéra,
salubra tio estas la ~o. kiu plej bone aim
plaças1\ regiona ~o. 2 Tuto de la fizikaj kondiêoj
de difinita ejo, domo au cambro, same rigardataj:
artefarita ~o\ (f) la politika de Eüropo.*8,
Rilata al la ~o: stacio, kuracloko. ~izi. Provizi
ejon per la fizikaj kondicoj (temperaturo, humideco
ktp), necesaj por teni la tie trovigantajn estajojnen
pli higiena, labortaüga situacio: ~/z/ oficejojnde
fabriko, cambrojn de muzeo; ^izita kinejo.
Ekipajo en ejo, auto, autobuso ks por ene teni agrabL
an ~on. ^ologo. Fakulo pri ^ologio. ^ologlo.
Scienco pri la priskribo, eksplikado k klasifikado de
la ~oj, k pri ilia efiko sur la organismo. ~oterapio,

Apliko al la kuracado de la divers^aj efikoj sur la
homa korpo. al~igi. Kutimigi al difinita ~o: al~igl
tropikan planton en Eüropo; ul~iga parko por
ekzotaj hestoj. al/^igi. Alkutimigi al nova M): la
rangiferoj ne povis al^ igi en sudaj stepoj.
biO~ologio. Scienco pri la mezo- k mikro-~o de
la vivmedioj. mezo-̂ o. ~aj karakterizajoj de

destinita ebligi ilian relativan turnigon en nur unu limigita spaco (kelkajn km diametra k 100—200m
direkto: ~borilo, ~boltilo estas fakte ekipitaj per alta). mikro^o. ~aj karakterizajoj de tie limigita
du r^oj, ebligantaj turnigon jen unudirekte, jen ali- spaco (maipli ol 10 m diametra).
direkte.2 © Mekanismo, destinita liberigi kupladon
de du pecoj: ~o de fotoaparata obturilo.os* ellasilo. j pozicion, ke unu fino au parto estas malpli alta ol la

(ntr) Soni, pp ~o 2. 3 (f, pj) Grupeto de personoj, | alia: volu vian krucon, ke mi trinkuz\ fakoj, Ides
kiu bruas pri si k ekskluzivas aliajn. ifir koterio, fundoj estas ~itaj malrekte al la muroz; li ~is la
klano 3. ^bruo, ~tintO. Klaketo, produktita de glavon antaü li ; (f) Li (Dio) ~is la cielon k iris mai-~o 2. ~tintadO. Sinsekvo de klaketoj, produktitaj suprenx. 2 (pp malrigida objekto) Kurbigi, fleksi ^de ~ajo. ~ajO. Mekanismo, konsistanta el ~o 1 k malsupro: la nego ~is al la tero la brancojn dem
~rado. el~i (tr) Fari ~bruon, ekfunkciigante la abioR; li sentis, ke la saliko ~as sur lin siajn branê-
~on de aparato: el~i obturilon. el/^igi (pp ~o / ) ojnz; junkoj ~itaj dc la vento. 3 Oblikvigi partem <te

sia korpo: ~/
' salute la kaponz\ si sidis, ~inlelo§

kapon al la brustoz: ~i la oreIon al iuz (pf favore
aüskulti); li sian sultron por portadox ; kun tatio
~ita pro la pezo de la krucoz; ~ita sub la pezo delai
jaroj\ (analoge) viajn foliojn, admonis la saliko1.
4 (f) Emigi, inklinigi: al pardonemo la animon dt
la regox; ~u mian koron al viaj legojx.5(f) Cedigi:
mi ~is mian koron, por plenumi viajn legojnx\ pirn
sako ciun mastron al vi ~osz (ciu cédas al memo).";
sin ~i 1 Fleksi la supran parton de la korpo: ilisfaf

~is super la kadukan vironz; mi (la kuracisto) MI j

klin/i (tr) 1 (pp rigida objekto) Meti en liait

kliko. ~ajo. 1) simpla ~ajo. 2-5) duobla ~ajo: 2) min super la infanon 2 ; sin malantaüen, porj
ligita ; 3) libera : 4 ) horlogdirekte ebla ; 5) rigardi la plafonon. 2 Fari tiun movon, kiel signon|

de respekto: li ~is sin (...) k faris adorsaluton\là :
siringarbetoj ~is sin al gi ( la bêla cigno) enlûï

kontrauhorlogdirekte ebla . 6) ~o de idliio. a) ~o;
b) risorto.
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akvon7 ; (f) Regno de homoj, kiu apartenas ne al tiu
aü aliagento [...] (Usono), mi ~as min antaü vi!z.3
Fan tiun movon, kiel signon de rezignacia obeado:
en la premo de mizero mi ne ~u min antau la idolo
de popolamasoz; (f) vi devus vin antau giaj (de la
publiko) sensencaj kapricoj7 ; la afero dependas de
diversaj cirkonstancoj, antaü kin mi devas min ~iz.~a. Prezentanla ~on. ~o 1 Ago, per kiu oni ~as:
salutante lin per ~o de la kapoz. 2 © La angulo
inter iu rekto a ü ebeno k ne eksplicite nomata
referencdirekto. 3 (pp karakteriza kurbo de
eiektrontubo) Kvociento de la elementa variado de la
anoda kurentintenso per tiu de la krada tensio, kiam !
ciuj ceteraj tensioj restas konstantaj. ~eco. Pozicio
de io ~ita: la ~eco de kanontubo. ~igi 1 Igi ~ita:
lasiringa arbetajo ~igas super la bariIon7 ; la vetur-
ilo ~igis dangere; si dissiradis rozojn de ~igantaj at
ft brancojz; ~igintaj krucojB ; la ~iginta turo de
Pizo; sur arbon ~igintan saltas la kaproj7 ; (f) ci tiu
krimula leap’ ~igas al la tombo7. 2 Sin ~i I . la mal-
bona frato ~igis super sin k ridis malice7- ; mia
edzino estu adultigata de aliulo k aliuloj ~igu super
si!x.3Sin ~i 2: viaj fratoj venos, por ~igi antau vi
$is la terox; li ~igis al la Etcrnulox ; la regidino ne-
vole clevis ~igi antaü li7; ju pli peza la greno estis,
des pli profunde gi ~igis en pia humilecoz. 4 Sin ~i
3: li r̂ igis respekte antaü la legoB ; en jugo ne ^igu
al la opinio de la plimultox. 5 (f) Mallevigi, al-
proksimigi al sia fino: la suno ~igis al la horizonto,
la tago jam forte ~igisx ; la jaro ~igis al sia fino7;
la imperio ~igas al sia ruino. kaduka. ^igo 1
State de ~iganta korpo: la gracia ~ jgo de sia kolo ;
(f) la tempo de ~igado antaü sajnaj aütoritatojz. 2
l La ~ita stato de sipo, kiun gi suferas, se akvo
enpenetris kaüze de averio. nsf deklivo. ~ilaro A
Mekanismo, kiu ebligas meti kanontubon en la
celdirekton laü la vertikala ebeno. ~ometro A.
Instrumento, ofte kun kompaso, por mezuri la ~on
de tera areo disde la horizontalo, kaikulatan en
gradoj aü en procentoj. væ goniometro. al~i. ~i al:
la knabo kriante al~is sin al la tero7 ; a l g a n t e al
la patrino7 ; brancoj, kiuj al^igis unu al la alia7.
de~i 1 ~i flanken, en nenormala au malgusta
direkto: per subita gesto li de^is la armilon ; (f)
de~i la vojon de justecox. deturni. 2 (f) Instigi al
malbona konduto: de~i la koron de la Izraelidoj de
latransiro en la landonx ; Hi vane penos de~i nin de
nia vojoz.de^igi 1 Flankenigi en malgusta direkto:
labarko de^igis de sia kurso\ (f) Hi de~igas al siaj
malrektaj vojojx ; kiam vi de~igos cu dekstren, cu
maldekstrenx. EST devii. 2 Flankenigi de vero au
juste: de~igi de la bona konduto, de la regulojz, de
sia juro7 ; si de~igis de la honesteco de sia patrinoz. j
dê igo1 Flankenigo. 2 Malobservado de la reguloj
iti de la moralo: ciuj liaj de^igoj estos pardonitaj;
per nede~iga irado rekte antaüen7.3 = deklinacio.
cBS'vi. ~i duflanken: en kanabon manojn ensovante
li discos la trunket-densajonG. el~i. ~i, eligante:
elr̂ ante la kapon k rigardante el malantaü bukedo7;
iiel~igis super la balkonon7 ; infanaj kapetoj
tWifcantaj el la brancaj plektafoj7. for~i 1 ~i,
malproksimigi for de iu: si forais flanken unu el la

folioj7 ; Moor, forr^inte la kapon7; (pf ) for~i sian
orelonx; (f) Moseo starigis antau Li [...], por for~i
Lian koleregonz; liaj edzinoj forais lian koronx. 2
(f) Malrespekti, mistrakti: ne for~u la rajton de via
malriculox, de fremdulox ; for~i la legon je sia
profita. for~igi. Grave de~igi: vi flugu ciam post
ni , tiam vi ne for^igos de la vojoz; la sagulo
fortifias de malbonox ; virino, kiu povas iam
for~igi de la virtecoz; observi cion, skribitan en la
libro de Moseo, for^igante de gi nek dekstren nek
maldekstrenx. retrewi. ~i en kontraüan direkton:
retro^a frunto, mentono. ns* kruta. sende^ige.
Restante ciam en la gusta vojo: io, kio donos al ni la
eblon sende~ige resti eterne sub nia standardo7 ; li
sende^ige iris al la elektita celoz; mi, kies amo estis
sende~iga ciam de la juro7. sin^O. Riverenco.
Sllb'N'igo = inklinacio. ador^igi. Fari adoron,

~ante la korpon gis la tero: li ador^igis antaü la
tuta armeo de la cielox ; al la ora statuo ni ne
ador~igosx.

kling20. Plata parto de instrumento aü armilo,
destinita tranci, segi, piki ks: de razilo, trancilo,
glavo, cizilo, hakilo, spato. skrap^o © Ortangula,
maldika stala plato, uzata en mebloprilaborado,
tranciva per akrigritaj frangoj de la egoj.

klinik20 11 Praktika instruado de la medicino
per montra esplorado de la pacientoj. 2 Sekcio de
hospitalo, kie profesoro instruas siajn disciplojn,
farante antaü ili diagnozojn ce la litoj de malsan-
uloj: oftalmologia ~o ce la urba hospitalo; La
Kancer~o (satira revuo). 3 Privata faka hospitalo.~a. Okazanta ce la lito de malsanulo, spéciale sen
la heipo de aparatoj au laboratoriaj metodoj: ~a
esplorado ; signo. ~istO. Kuracisto, studanta la
malsanojn per rekta observado de la pacientoj, au
instruanta la medicinon ce la litoj de la malsanuloj.

klink/o g§ 1 Tiu movebla peco de pordfermilo,
kiu konsistas el metala dika lameno pivotfiksita ce
unu fino, k kiun oni povas, levante aü mallevante,
enigi en hokon fiksitan sur la pordokadro: ~o de
barilpordo. 2 Analoga peco de aütomata fermilo,
kies levo elklikigas serurmekanismon k ebligas mal-
fermon de pordo: de fridujo. anso, manilo.

klinko.

0
klinker/o ^ Tre malmola briko, bakita el kalko-

rica argilo gis vitrigo, k uzata kiel ornama kovrq de
muro au planko: flava nederlanda ~o. BS? azuleho.

Kli/oO Muzo de la historio.
klip/o. Speco de broco, provizita per risorta

pincilo anst. pinglo. paper^O. Ebena drata ~o, tiel
fleksita, ke gi per premo ligas aron da paperfolioj.

kliper/o 1 vL Rapida, multetonela velsipo. 2

^-Longfluga kargaviadilo.
klister/o Y ïnjekto de likvo per kanuio en la

kojlon, jen por fek-incitado, jen por nutra celo. /-i
(ntr) Fari tian injekton. ~ajO. La enhavo de ~ilo.
~flo. Ilo por ~i, konsistanta el ujo kun longa tubo
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k kanulo. ^pilko. Kaücuka pilko kun kanulo, por
ensprucigi ~ajon.

klistron/o Rapido-modulata tubo enhavanta
iauprincipe enmetan resonilon, glit-spacon k elmetan
resonilon.

klonus/o ^ Y Serio de mallongdaüraj rapidajk
senvolaj muskolaj kontrahigoj, esence rolantajea
movigoj. D3T tonio 1. — klono.

klopod/i (ntr) 1 Maltrankvile au ekscitigt
zorgi: ondo elfetis korpon (de virino) sur la borda

klis1 i ( tr) Fari ~on pri io. 1 /// Reliefa | I kelkaj cl' la virinoj komencis ~i cirkaü „?/z; ~isa
reprodukto, sur metala plato, de la stampo de Hmo per korpo k animoz\ iu ~u nur en sia mek
kompostajo el moveblaj tipoj. 2
negative, fiksita sur vitro au membrano k servanta la malfelica logantaroü. 2 Fari la necesajn penopv
por fari pozitivajn kopiojn. 3 ( f ) Tro uzata eipasojn, vizitojn ktp, por atingi ion, sukcesigi
senoriginala esprimo: en liaj versoj ont trovas mtr j entreprenon: U ~as ce la ministro pri sia domol
~ojn. ISP banala , gitidi , sablono, triviala.

Klitandr/oz. Vira nomo.

Fotografia tiam en la urbo mankos nemo7\ li pensis k ~ispri

kampoz; ce la registaro por enkonduko de E.tt
la lernejojn; par fondi societon B; cu in pom%
pri gia favoro?z\ pri t ies favoro estas plej né
saga laboroz. ~0 1 Maltrankviliga zorgo: mankis
al Petro ^>oj, li deeds al si domonz\ pli da havo,$:
da ~ojz\ tide vane vi faras al vi multe da ~ojprilt
uzado de la artikoloz\ si rimarkis, ke li vane farasi
si la ~onz: ni havus kun si nur ~ojn, nenion plu1,
li estas en ~oj de i kapo gis piedoj7-. os* embaraso,
2 Pena agado. por atingi, realigi ion: la ~o trm’

lanterniston falis sur la konsulo de Usonoti; ne fan
al vi la ~on konduki min\ lia ~ado por iu ne pm .

ojn: no estusk

Klitemnestr/oz. Helena virina nomo, i .a. c$jb de
la edzino de Agamemnono.

kiîtocib/o G. (Clitocybe el trikolornacoj) de
bazidifungoj kun stipo sen ringo k sen stipingo, kun
capelo ofte funelforma, havanta ofte dekurajn
lamenojn, k kun blanka au helkolora sporaro;
kosmopolita g. dc c. 250 sp-oj, kelkaj venenaj. aliaj
mangeblaj.

klitor/o V (clitoris) Erektigema organo, situanta
êe la antaüo de la vulvo, loko de la scks-ekscitigo:
durne sub kimono sia kalkaneto spronas la esti malsatataz. ~a. Haviganta
~a. Rilata al la ~o. ~ismo f Simptoma crektig- rnultekosta k ~az. ^ema, Ema ~adi. B®1 agents,
emo de la ~o. ct? priapismo.^ektomio If Ablacio entreprenema. ^igi. Fari, ke iu ~u pri au poria|
de la ~o. ekscizi. k!or 4o (K) 1 Elemento, Cl, atomnumero l|

klitori/o ^ G. (Clitoria el fabacoj) de volvigantaj | atommaso 35,45, halogeno. 2 Nemetalo, verdetc
unujaraj herboj k tufarbustoj, kun trifolieraj au ! fiava gaso, Cl2. kun forta sufoka odoro, uzata por
plume kunmetaj folioj k kun grandaj floroj unuope j blankigo, seninfektigo ktp: ~aj kombinafoj. fi.
akselaj au en grapoloj; tropika g. de 60 sp-oj, kelkaj I ~fluorkarbono, ~okalko. ^ato. Salo de
poromame kullivataj. j acido, HC!03: ^ plateiiato (salo de ^platenata acidi),

kiiv/i ( tr) 0 © Fendi mineralon au petron laü H2PtCl6). ^èmio f Ceesto au kvanto de M> en|
natura direkto de giaj tavoloj: kristalon, ardezon. sango. ^ido. Salo de ~ida acido (SIN . ~hidn
~Q. Ago de tiu, kiu ~as, k rezuito de tiu ago.

kloak1o 1 Kanalo, ordinare subtera, tra kiu elflu-
as la malpurajoj k ekskrementoj de urbo: mi volus,
ke vi sufokigu en ~o!z\ feti sian monon ai la ~oz.
K» hi!go, latrino, puto. 2 (f) Loko, kie multigas plej j de ~o k unu atomo de metalo: hidrarga 4M,:
maüaüdindaj faroj: tiu urbo, ~o de ciuj malvirtoj. 3 j HgCl 2. hiper-, hipo^idemio. Troo, res|
b Postaja poso de kelkaj bestoj (reptilioj, birdoj j nesufico de ~ idoj en la sango. hipefV
k.a.), en kiu malfcrmigas la ekstremajo de la intesta, ! hipo^hidreco If Troo, resp. nesufico de ^hidntfi:
urina k seksorgana kanaloj. ~a. Rilata al ~o: ~a ! acido, aparté en la slomaka suko. hipo^ito. S#
kanalo: (f ) animo. ^isto. Metiisto, kiu iaboras j de hipo~ ita acido HCIO. kontrau^ajO.
en la ~oj. ~uloj b Ordo ( Monotremata) de la plej I Substanco, kiu forigas ~on, pro kemia reakcio,dà,

primitivaj, ovonaskaj, auslraliaj mamuloj. SIN . ; sulfitoj. per-̂ ato. Salo de per^ata acido, HCIfy
monotremoj. ^puriga <> Karakterizanta instalajon, ! sen^idigo. Perdo de la ~idoj de la organism^;
kiu ebligas purigi ~akvon per biologia procezo.

Klodvig/o. Germana vira nomo, i .a. de la rego j
de la Frankoj (466-511), kiu konveitigis al kristan- i 'V , Medikamento, CCI 3-CH(OH )2, antisep^s
isrno k pri kiu la franca naciismo kreis la miton de i kvictiga k hipnoza. SIN . ~a hidrato.
la «unua rego de Francujo». I kloramfenikol/o 0?. Antibiotiko, produktatate

Klodovald/o. Germana vira nomo. j grundologa bakterio { Streptomyc.es Venezuelae|
kion/i ( tr) ÿ Estigi celaron au individuaron, kies j aktinomicetoj) k uzata precipe kontraü la tif#

ciuj celoj au individuoj estas genare identaj, car de- î febro k la saimonelozoj.
venantaj el la sama celo au individuo. osr reprodukti, i klorel/o ^ G - (Chlorella) de dolcakvaj uni^|multobligi. ~0. Ago ~i k ties rezuito, t.e. celaro au | verdalgoj, rapide proliferantaj k tial fre uzataj;i
individuaro: ~o de bakterio. de kultivoformo de j laboratoriaj eksperimentoj i .a. pri studadodé jà;
terporno, stanio. — klonuso. ^ado. Agado ~i. •

^ajO, /^ano, ~ll!o. Individuo ricevita per ~ado. i
u n u^a j ( pp antikorpoj) Produktitaj de celaro.
devenanta el nur unu celo.

'V

acido), HC1. hidrogena ^ido. Gaso Hf
îdemio If Ceesto au kvanto de ~idoj en la sango.

~itO. Salo de ~ i t a acido, HC102. di îdo,

tri~ido. Kombinajo, konsistanta el du, tri atonkj

i ekz. en okazo de abundaj vomoj aü diareoj.
klorai/o 1 ® Triklor-acetaldehido, CCI3-CH0.|

I

Æfotosintez.o. ^klorit/o 0 (kn) Mineralo el hidrata folisilk^(k u n aluminio, fero k magnezio), mola, verda, fde;:
i klivebla, ofta en magmaj k metamorfaj petroj. ÿf

i



563 kluziokloroficoj

klorofic/oj ^ Klaso ( Chlorophyceae ei maldikaj lamenetoj vertikale lutitaj sur la fono. SIN.
klorofitoj) de verdalgoj unucelaj, koloniaj au celemajlo.
filamentaj, piejparte mikroskopaj. n®3 ulvoficoj.

kiorofil/o ® ^ (kn) Verda pigmento de
plantoj k de iuj bakterioj, esenca por la procezo de
karbonasimilado per fotosintezo. ~azo. Enzimo
malkombinanta ~on. bakteri /vo. Fotosinteza

klub/o 1 Soeieto de personoj, kunigitaj de unu
sama intereso k période kunvenantaj por tiucela
agado: alpisma, turisma, golfa, tenira de E-
istojz; la Londona ( K )~o E-az\ sak~o, kino~o. 2
Fennita soeieto, kies anoj estas balote kooptataj k
Havas kunvenejon por distrigo, mangado,
nekonstanta logado ktp. 3 X Politika soeieto dum la
franca revoiucio: la de la Jakobenoj. rar soveto.
~ano. Ano de ~o. /vejo. Kunvenejo de ~o.
flugo/vo. Centro de formado k trejnado por civilaj

ampleksanta la verdalgojn; 4 klasoj, el kiuj klorofic- pilotoj. kinewo. Soeieto, kiu organizas por siaj
oj, ulvoficoj k karaficoj; c. 7 000-8 000 sp-oj.

kloroform/o ® f Klora derivajo el metano, tri-
klormetano, CHC13, senkolora likvo, uzata kiel
anestezajo. e® bromoformo, jodoformo. /vi ( tr)
Anestezi per ~o.

kloroplast/o ^ Klorofilhava plastido, en kiu
okazas fotosintezo k karbonasimilado en ceesto de

pigmento de la verd- au purpurbakterioj, kemie
parenca al plant~o. plant/vo. ~o de la plantoj,
precipe /vo A, C55H7205N4Mg, k /vo B ,
C5rH70O6N4Mg. eg* kloroplasto.

klorofit/oj Filumo (Chlorophyta), v.s. proks.

anoj projekeiadon de filmoj k debatojn pri ili.
noktCWO. Amuzejo, nokte malfermata teorie nur al
la anoj, por drinkado, dancado, kartludo ktp. c®
kabareto. radlO /vO V ~o de radioamatoroj.
sport/vo. Asocio, generale kun propra ejo, por la
praktikado de plurspecaj sportoj.

kluc/i (tr) Kunigi per iu mekanismo la motoron
de masino k la organojn, kiujn gi devas movi :
~opedalo, ~orisorto, ~ostango. kupli. /vado.
Ago ~i. /vilo. Mekanismo servanta por ~i: la
rsjiloj de la autoj estas au konusaj au unudiskaj au
plurcliskaj; en aliaj masinoj ili povas esti mufaj ait
dentaj. mal~i. Apartigi la motoron disde la mov-
organoj. tra^l. Sinsekve ~i: tra~i la rapidumojn

lumo k karbondioksido. SIN. klorofilplastido.
kloropren/o ® 2 -klorobuta- l ,3-dieno,

CH2=CCl-CH=CH2, bazo de neopreno.
kloroz/oz 1 Y Malsano de la sango ce maturig-

antaj knabinoj, kaüzata de malpliigo de hémo-
globine k de rugaj globetoj, k karakterizata de palo
de la haüto k fortomanko. 2 Jf* Plantmalsano,
karakterizata de flavigo au blankigo de verdaj plant- • de auto.
partoj. /va. Rilata al la ~o.

ktostr/o 1 p Kovrita promenejo cirkaü interna
korto de monahejo, katedralo ks, kun muro ce la
ekstera flanko k kolonaro, arkadaro au fenestraro ce
la interna. — ~ofobio. 2 ü* Monah(in)ejo, kun tia

kluk4i (ntr) Krii kiel la kokinoj: (f ) rid~iz.
iz = glugli.

Kluniz/o. Francia urbeto (4°39’E, 46°26’N), kie
fondigis en 910 faina abatejo Benediktana. /va.
Rilata al la abatejo de /^o: la ~a reformo, stilo.

klupe/O b G. (Clupea ) de teleosteaj fisoj. al kiu
apartenas i .a. haringo. /vedoj. Fam. (Clupeidae) de
fisoj, al kiu apartenas la g-oj alozo, engraülo, ~o,
pilcardo, sproto k.a. /v(o)formaj. Ordo (Clupei-

formes ) de teleosteaj fisoj, al kiu apartenas la fam-oj
de ~edoj, salmedoj k.a.

klus/o 1 £ Ciu el la fa ükoj ce 1' antaüo de sipo,

korto. /va. Rilata al ~o, precipe 2 : ~a silento, tra kiuj pasas kabloj k cenoj. 2 * Parto de valo,
eiVvigi. Enirigi en monah(in)ejon. generale mallarga, perpendikle traa al malmolaj,

i&. klostridi/o ^ G. (Clostridium ) de bastonet- klinaj tavoloj de monto: la Jurasaj ~oj. iSs faüko,
fomiaj eübakterioj, parencaj al baciloj sed aertoleraj kanjono, kombeo, ravino.

; aü aemetoleraj; kelkaj sp-oj kaüzas gravegajn mal - *kluz/o 1 Mallarga parto de kanalo au rivero,
sanojn: C. tetani (tetanoson), C. septieum (specon kies ekstremoj estas provizitaj per pordoj, k kiun

?{le gangreno), C. botulimum (botulismon). | oni uzas, por levi au mallevi sipon, bargon kc inter
pïklos/o. Ujo, kun generala formo de sonorilo, j du kanal- au river-partoj, en kiuj la akvonivelo ne
tizatakiel sirmilo au kovrilo: par fromago, por | estas la sama. usr doko. 2 Akvobaro, provizita per

rkorlogo', por subakvaj laboroj (c® kasono); sub pordo k uzata por krei artefaritan disnivelon: la ~oj
tyitraj ~oj starts bronzaj k marmoraj statuetojz; de la akva muelejo estis malfermitaj1. ~i (tr) Pasigi
fkala estis sidanta sub vitra ~o! z (kvazaü delikata j (sipon) tra ~o. /vlsto. Tiu, kiu funkciigas la pord-

• planto); la cielo staras kiel vitra ~o super la j ojn de ^o. /vocambro. La parto de ~o inter la du
Siwaro2; (analoge) la blanketj ~oj de la jasmeno7-. — ! pordoj. /vofundo. La masonita fundo de la ~o-
l^floro. /veto. Eta floro ~forma. | cambro. /vpordo. Ciu el la fortikaj pordoj, kiuj
i-“r; Klotar/o. Germana vira nomo. j fermas la ekstremajojn de ^-o k kontraüstaras la
||Klotild/o. Virina nomo, i .a. de la edzino de j puson de la akvo. /vpordeto. Pordeto, soviganta en

Klodvigo. ~pordo k malfermanta fa ü kon, tra kiu la akvo
ii klozet/o. Necesejo, ordinare kun pelvo k akvo- trapasas, por sangi la nivelon en la ^ocambro.
•Ipruco. ig latrino, necesejo. inter/̂ ejo. La parto de kanalo inter du ~oj.
feWozone/o Speco de emajlo, en kiu la divers- kluzi/o 4f> G. (dusia el ~aeoj) de daürafoliaj
>aj farboj estas entenataj en celetoj, konsistantaj el j arboj k trunkarbusloj el la tropikaj k subtropikaj

klostro.
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ferplumo sur papero: plum~istoj! z (neaprobindlj
verkistoj).

knauti/o 4* G. ( Knautia el dipsakacoj), parenca
al skabiozo, de c. 60 sp-oj el Eüropo k la
Mediteranea regiono.

kned/i (tr) 1 Premadi k prilabori per la mafflj-
pastecan substancon, por doni al gi ian formon:4.

argilon. potojn; (f ) princo bela ~ita el mildo\
plaça\ ~/ (masagi) la muskolojtv, ~u min, sinjctf
ino! c (— kredi ). 2 Y Premante k kiiiante, raiksi
per la manoj farunon k akvon, por fari pastoft~masino. Elektra ~o por ~i panpaston. Mljik
Ujo, en kiu bakisto ~as panon.-4 ~masino.|

knedlik/o Y Ronda pastobulo el terpomqj||
viando, destinita por kuiro en bolanta salakvo, atid
faruno k farcita per fruktoj au dolcajo: terpomaj«tf
kun grivoj, lardopccoj, panpecetoj\ hepat~a sup-
prima, abrikata , frago n3r buleto, knelo, notdj.
SIN. pastobulo. ~etO. Malgranda ~o: medolr^M\

regionoj de Ameriko; c. 145 sp-oj, pluraj medicine
uzataj k kun rezino utiligata en la fabrikado de
incenso. ~acoj. Fam. (Clusiaceae, sin. Guttiferae )
de dukotiledonaj plantoj—de arboj gis herboj—kun
flava rezina sekrecio; c. I 370 sp-oj el 45 g-oj, i.a.
~o, garcinio k hiperiko. SIN. gutiferoj. -4 gumiguto ,

h

-U

nicenso.
knab/o 1 Virseksa infano, ankoraü ne atinginta

seksmaturecon: kiam la estos demamigitax; en
la oka jaro dc sia regaclo. estante ankoraü
ŝ o f . ..] x; ne malvolu puni ~onx; ~oj, kiuj portis
por la plenaguloj la prego/ibrojn2; mi montras al la
instruisto mian ~onz ; malbonkonduta ~oz. 2 Vir-
seksa infano jam kapabla plenumi diversajn oficojn:
hor~o (helpanta la pastron ce la Diservo), kur~o,
kurier~o (por fari irkomisiojn; vw lerno~o); sip~o
ktp. 3 Fm nomo por plenkreskuloj: ~oj. ni devas
batali kiel pafvunditaj aproj! z ; « vi estas brava
~o!» diris la soldatoz (al la hundo). ~a. Rilata al
~o: gi estis revoz. ^aÔO. Malbonkonduta ~o. | es? buleto 2.
væ bubo. ~ajO. Ago karakteriza de ~o. ^eco. ! knel/o Y Spicita buleto, farita el viando au fiSap
Ago, karaktero de ~o. ^ego. Plenkreskulo, j dispecigita tra kribrileto k aglomerita per laktapi#;
havanta la petoiemon de ~o: tia ~ego kiel vi, kiu j molo aü ovoflavo. c®3 buleto, knedliko, nokoj. '1
per la spado pli gratis sur vizagoj , ol [... jz; tio j knid/o b Speco de celo, troviganta ce diversf
estas vergoj, mi amas tiajn, car mi estas stranga j celenteruloj, kiu je tuso elsendas eksteren brulimtf
~egoz ; gaja ~ego. ~etO. Juna ~o: gi estis ~eto, j likvon tra kava hareto. ~uloj. Alia nomo (Cnié
kiu plorisx. ^ino 1 Inseksa infano, ankoraü ne j ria ) de celenteruloj: meduzo estas ^ulo.
atinginta seksmaturecon: lia edzino restis hejme kun \ Knid/o £ Urbo en Kario, kun templo de Affodi
sia malgranda ~inoz\ junaj ~inoj saltas el la (27°24,E, 36°4 l ’N).
domoj renkonte al siaj gepatrojz ; li aspergis per la CDkn î k/i (tr) O (pp fosto aü kolono) Flankwf
ruga vino la plej junajn ~inojnz\ plenkreska ~inoz. fleksigi pro troa la ü aksa sargo; ( f ) ~a lim
2 Inseksa infano jam kapabla plenumi diversajn (konsistanta el sinsekvaj strekoj kun diversaj angÉ
oficojn: anser~inoz ( pa.sûslino), farmo~ino, servo- oj). ^(ad)o. Misformigo de fosto, kiu ~as: i|
~ino, versaino (ce bufedo) ktp. 3 Juna, needzin- ~ado estas dangera fenomeno, kiu generale okûM;
iginta virino, ofte kun aminduma nuanco: tie mi fus antaü la disfalo.
ciam trovis la ~inojn la plej belajz\ la violonoj j (Dknik/o 4* Sp. de centaüreo (Centaurea bm
ludis k la ~inoj danoisz; kiel rozo inter la domoj, j dicta, sin. Cnicus benedictus ), plurjara herbo simi|
tiel estas mia amatino inter la ~inojx\ filo k patro ! al kardo, sed malpli dorna, araneajece harkovrÜ|
iras al unu ~ jnox (hierodulino); si estas ~ino, kiu \ kun plume duon- aü kvaza ü-dividaj, iom dornf
valoras motion, k mi sin amas per mia tuta koroz; folioj k kun flavaj tubetfloraj kapituloj; poromajÊ
resti maljuna ~inoz (ne edzinigi). ~ina. Rilata al kultivata k medicine uzata. SIN. benita kardo. '/if~ino: ~ina kronoz\ floranta ~ina kapoz\ ~ina ! knokaüt/o (en bokso) Bato, kiu senkonsci;
vizagoz. ~inejoz. Servistinara cambro. — igas la batiton k perdigas al li la matcon, selii|
gineceo. /^ineto 1 Malgranda ~ino: du carmaj povas antaü 10 sekundoj reekstari k reekbatali:§|
~inetoj balanças sinz\ se si naskos ~ineton [ ...] x. (tr) Doni ~on.
2 (fm) Amatino: alia urbeto, alia ~ineto. njo-~0.
~o aü adoleskanto, amorata de plenkreska viro. -4
pederasto. lemo^o. ~o, kiu lernas metion ce
mastro, k faras la irkomisiojn ktp: al la lerno~o de
la peltisto estis ordonite alporti boteton7-.

knal/i (ntr) Brui kiel vipo, krevanta baloneto,
pafo ks. kontraü~oà. Sonaltemo.

knap/o = varleto / .
knar4i ( ntr ) Eligi sekan k akran bruon de j

skrapado aü frotado: ~as pluma sur papero; ~as
seka feloz. radoz, pordo7 , tondiloz, novaj botojz,
motoro, nego sub la piedojz\ la malnova planko
~as ; ~as la vekhorlogo: ~anta voco8; ~antaj
mevoj (us? grakiy.; la ~ado estas bnw malpli akuta 1) knido. a) bruluma hareto volvita interne dep
ol la grincado. mr grind , kraki. klaki. ~i!oz. Brua I ~o; b) hareto malvolvita. 2) kniki. ~o: a) Wi
ilo, konsistanta el ligna tabuleto, kiu ~as, turnigante | sargo; b) tro maltorta fosto; c) danseralÉf
cirka ü la tenilo. plumai. Fari ^an bruon per ! formigo.
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Knos/o ï Cefurbo de la Minoa Kreto c. 21a jc
a.K. (25°10’E, 35°18’N).

knot/o = nodo 10.
knut/0z. Mallonga ledrimena vipo, uzata en

Rusio por peli brutojn: ciupage : pendigo, Siberio,-of (uzataj kontraü homoj).
Knut/o. Vira nomo, i .a. de pluraj regoj de

Danlando.
ko/ A Pref. montranta rilaton : 1 al la

komplemento: ~sinuso, ~tangento, ^sekanto; 2 al
la mala direkto de la bildigoj: ~ceno, ~ciklo,
r̂ rando,~homologa. esr' kun.

koadjutor/o ^ Anstataüanto aü helpanto de
Ordinito, kun la rajto sekvi en ties ofico. c3? help-
episkopo, vikario.

koagul/iz (tr) Transigi de likva stato al la stato
de gelo: ~/ koloidan solvajon ; lakton al kazeo.
SIN. geligi. B3* aglutini . ~ajo. Maso de ~ita
substanco. Mgi. Transiri al gela stato, perdi sian
likvecon : sango ~igas en libera aero ; (f ) ciuj
larmoj, kiuj antaue ~igis [...]z. antî ~antO ÿ f
Substanco, kiu malhelpas la sango~igon, ekz. Leteo.
heparino. sango~ajo ÿ Kruoro: sango^ajo
konsistas el fibrinaj filamentoj retenantaj en siaj ! plej konata sp. (C. cacti ), parazitanta sur kaktoj.
masoj la sangoglobetojn. trombo. tro~igemo | indigena el Meksiko sed importita al Honduraso,

Troa emo de la sango al ^igado. usr hemofilio.
V koaks/o. Porohava hejtajo, tirata el terkarbo
varmigita en fermita ujo, por apartigi de gi la lum-
gason k la sulfurajn k bitumajn erojn : ~igejo ,
"oforno.

koal/o b E-Australia mamuio ( unuspecia g.
fhascolarctos cinereus ) el la ordo de marsupiuloj,
simila al malgranda urso, kun mallonga nazo k sen
vosto, grimpanta sur arboj.

koalici/o. Provizora interligo kontraü komuna
malamiko: ~o de diversaj partioj kontraü la
fttinistraro. KSP alianco, Entento. ~a. Rilata al au
rezultanta de ~o: registaro M.~iz (ntr) Organizi
M)n: pluraj Eüropaj regnoj ~is kontraü Napoleono.
, koan/o ¥ { choane ) Ciu el la du malantaüaj

^jerturoj de la nazkavajo en la buso.
kobaj’o b Malsovaga sp. de kavio (Cavia por-

çellus),ofte uzata por medicina eksperimentado.
, kobalt/o ® 1 Elemento, Co, atomnumero 27,
atommaso 58,93, havanta bluajn k rugajn kombin-
àjojn: ~a dikloridoltriklorido , CoCl2 /CoCl3;
kompleksaj ~kombinafoj , e k z . triamina
triklorido, Co(NH3)3Cl3; ^ato ekz. trikalia heksa-
iiano~ato, K 3Co(CN)6 k tetrakalia heksa-
ciano~ato, K4Co(CN)6. 2 Metalo argentoblanka.

kobe/o if* G. (Cobaea el polemoniacoj) de
grimpaj tufarbustoj kun plume kunmetaj, unuciraj koco.
fidioj, kun unuope akselaj, grandaj floroj, karakteriz-
atàj de folieca kaliko k de klosforma korolo 5-loba;
& 10 sp-oj el tropika Ameriko, i.a. la grimpa
(C. scandens ) kun unue verdaj, poste violbluaj j inon.
floroj, indigena en Meksiko, pororname kultivata
|a.en mezvarmaj landoj.
I Kobe/o. Granda industria urbo en Japaniop5°12’E, 34°42’N).

kobitid/o b G. (Cobitis ) de nesalakvaj Eüropaj
fiâoj el la ordo de ciprinoformaj, kun longa korpo,

ronda vosto k 3 paroj da barbfadenoj cirkaü la buso.
~edoj. Fam. (Cobitidae) de ciprinoformaj fisoj, al
kiu apartenas i.a. ~o, misgumo k nemakejlo.

Kobol/oS Programlingvo por komerca aplikado
el la 1950aj jaroj {COBOL).

kobold/o 1 O Feo, kun ofte petola humoro:
malgrandaj etaj ~oj kun vaglumo sur la capo dano-
isz; arbaraz, hejma ~o ; ~o ce la butikistoz; la Tri
( K )~oj (iama E-a kabareto en Parizo); ekzistas unu
deziro, kiu de tempo al tempo atakas min kiel ~oz.
2 (fm) Petola infano. min~o, ter^o. Gnomo.
presto (serce) La mita respondeculo pri la pres-
eraroj.

kobr/o b Kn de la venenaj serpentoj el la g. najo
k parencaj g-oj. Hindia ~o. Sp. de ^o { Naja naja )
el S Azio, sur kies plilargigebla nuka regiono
trovigas desegnajo en formo de okulvitroj. Egiptia
~0. Sp. de ~o { Naja haje). SIN. aspido. kraô/̂ 0.
Kn de kelkaj sp-oj de ^o (ekz. Naja nigricollis ),
kiuj kracas sian venenon gis distanco de 2-3m.

Kocit/oz O Rivero en Hadeso. Akerono,

koc/o b G. {Coccus el ~edoj) de insektoj, el kies

Kanariaj Insuloj k Algerio, oni ekstraktas rugan
kolorilon nomatan kocenilo. ~edoj. Fam. {Coc-
cidae ) de insektoj el la ordo de hemipteroj, subordo
de stemorinkoj; la inoj estas senflugilaj, rondformaj
k parazitas sur diversaspeciaj vaskulplantoj, dum la
virseksuloj estas duflugilaj k ne sin nutras; ili
sekrecias vakson au lakon.

kocedo. Precipaj stadiformoj de ~edo: 1) larvo;
2) ino (fiksiginta), sen karapaco; 3) pupo k (4)
ties §irma ujo el vakso; 5) flugilohava virbesto; 6)
kvar inoj, karapacohavaj, demetantaj ovojn sur
soson; 7) du mortaj inoj, kies karapacoj rolas kiel
ovsirmiloj. P.

kocenil/o. Ruga kolorsubstanco, ekstraktata el

koôer/o Veturigisto de kaleso: ~o, servistoj k
antaürajdantojz; de funebra veturiloz. (K)~o

Boreala konstelacio { Auriga ), entenanta Kapr-

Koôincini/o. S parto de Vjetnamio, ce la delto
de Mekongo (107°E, 11°N).

kod/oz 1 Kohera kolekto de legoj au aliaj
preskriboj pri iu jura kampo: civila, kriminala,
familia ~o; la vetur~o; (f) la honor~o; deontologia
~o ( listo de deontologiaj reguloj por difinita
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profesio). 2 Sistemo, la ü kiu signoj au grupoj de ;
signoj anstataüas aliajn signojn, vortojn au nociojn, i
por signalado. konciza komunikado au cifrado:
internacia por mara signalado: morsa , binara.
3 Grupo de literoj au ciferoj uzata por distingi ion:
posta (= posto~o); UEA-~o (kontonumero ce j
UFA ); ISBN -~o de libro (libronumero). 4 ÿ Tuto |
de la rilatoj inter la nukleobazoj de DNA k RNA (de !
mRNA au de RNA-virusoj) k la respondaj amin- .
acidoj uzataj en la sintezo de proteinoj: ~o estas
universala , car gi estas uzata de ciuj ( studataj )
animaloj, vegetajoj , bakterioj k virusoj, kun mal-
nmltaj esceptoj.duume ~ita dekuma g ~o
por dekuinaj nombroj, en kiu ciun dekuman ciferon
prczentas kvarbita duuma nombro; mil: DKD-~o.
gêna ÿ ~o 4 . ( tr) Esprimi per ~o: ~ita
mesago. ^ero 1 Unu el la signoj au grupoj de sign-
oj en ~o 2. 2 $ ~ono. ^igi à'Z Sistemigi en kohera
tuto la legojn au preskribojn pri difinita jura kampo:
~igi maran juron : ~igo de kelkaj partoj el la
internacia jura, ^ono Unuo de gêna informe. ;
konsistanla el triopo da nukleotidoj el mesaga RNA
k reganta la enkorpigon de unu aminacido en poli-
peptidon: unu ~ono ( generale. AUG ) iniciatas la
sintezon. dum aliaj estas netradukeblaj k haltigas la
sintezon. SIN. ~ero (de la gêna ^o). anti^ono !
( evi ) = kontraü~ono. kontraiwero ÿ Kontra ü- j~ono. kontraü~ono. Triopo da nukleotidoj el
transdona RNA, kiu kongruas kun ~ono de la
responda mesaga RNA. SIN . kontraii~ero (de la
gêna ~o). mal~i. Transskribi ~itan tekston por I
redoni la originalon. ^vorto. Konvencia vorto au !
vortgrupo en ~o 2. post(o)~0. Sistemo de ciferoj |
au ciferoj k literoj, ellaborita de postaj instancoj, por !
faciligi la klasifikon de postajoj la ü la cellokoj. ;
stri~o. ~o uzanta vicon de diverslargaj paralelaj |
sîrioj, kiujn oni skanas per lumfasko au legas per !
lumplumo, cefe uzata en etikedoj sur varoj au sur j
libroj en biblioteko: strir^ -legilo.

kodak/o. Portebla fotoaparato, sargata per i
kartocfilmo. ~i (tr) Rapide foti per ~o: (0 si ~as ;
siajnfeblojnCiN.

kodein/o ® G2. Alkaloido, C|XH?, NO.<, ekstrakt- j
ata el opio au pli ofte sintezata el morfino; uzata pro i
antidoiora k precipe antitusa efiko.

kodeks/o 1 Manuskripto el kunkudritaj folioj, i
kontraste al skribrulajo: la ~o Vatikana de Vergilio; |
la Sinaja de la Biblio. 2 Z (ark.) = farmakopeo.

kodicil20 5'l> Akto, per kiu restamentinto preciz- ;
igas, kompleligas au modifas sian testamenton.

kodono Vd kodo.
koeficient1o 1 A Konstanta grando. per kiu oni |

multipliku variablon : en la polinomo 3.v2 + 4.v 4- 5 la |
nombroj 3, 4 k 5 estas ~oj. 2 O Grando, karakteriz-
anta la influon de materia proprcco au de fizika
strukturo sur fizikan interrilaton: en fizikaj ekvacioj ;
~oj opéras kiel faktoro k . kun kiu variigebla grando
x estas multiplikata , por ricevi novan grandon y: y j

= kx. ~o de atenu(ig)o 4- V Grando, égala al la ;
kvociento de indico de atenuigo per kilométra longo
de la lineo; simb.: a { alfa ) . ~0 de fazo 4- ^ i

Grando, égala al la kvociento de indico de fazo per !

la kilométra longo de la lineo; simb.: P {beta).*0
de interindukto Interinduktanco.
propage 4 V Kompleksa grando, égala ail
kvociento de la indico de propage per kilometn
longo de la lineo; simb.: y ( gaina ) , dunomiala*®,

A Unu el la nombroj Q ) = n\/( n - k )\k\ , la ~ojà i

xK en la /? -a polenco de la binomo l + d
kunvarianca ~o -â. (pp du stokastaj variablojHj
Y ) La kunvartanco de X k Y , dividita per la proà®
de la norma devio de X k la norma devio de P
temperatura ~o 1 (inter difinitaj temperaturof
Kvociento de la variado de la koncerna proprecopù.

la temperatura diferenco, kiu produktas gin. 2' jjf
difinita temperaturo) Limvaloro de la meza ~o,s
la temperatura diferenco estas tie malgranda. %

koendu/o U G. (Coendu ) de S Amerikaj martt#
oj el la ordo de ronguloj, kun haüto kovrita de pikft|
simile al histriko. sed kun longa, prenpova vosfe
kapablaj grimpi sur arboj.

koenzim/o = kunenzimo (Vd enzimo).
kofe/o 4 Ci. (iCoffea el rubiacoj) de trunkaiix#

oj, arbetoj k lianoj kun kontraüe duopaj, pli-mal|
ledecaj folioj, kun stelformaj, bî anketaj, odonj
floroj en akselaj glomeruloj, k kun longforn^cerizograndaj drupoj enhavantaj duong!oba|
semojn po du ; c. 90 sp-oj hejmaj de Afriko j|
Maskarenoj, kelkaj k u l t i v a t a j en Afrikok|
Ameriko por produktado de kafo: Arabia M)|i
arabica ), el tropika Afriko, enkondukita en Arabi
en la I 5a je ; fortika (C. cancphora, sin;f;
robusla), el U tropika Afriko ; Liberia M> (|
liberica ). el tropika Afriko, el kies semoj oni ricef
amargustan kafon. -̂ ino ® Kafeino.

kofer/o Ü Lavsonio: Kiel f/oraro de M? M
por mi /nia amato x.

koferdam/o 4 §§ Provizora cirkaüdigo, ua|
por senakvigi lokon, kie oni devas labori.

kofr1o. Granda slosebla kesto el ligno, lé|
metalo k.a., destinita enteni vestojn k aliajn ajô|
kiujn oni transportas vojage. ir.-r kesto, valizo.t|J
i?» Parto de veturilo, aütomobilo, destinita ricevi|
pakajojn k provizita per fermebla kovrilo.^valizujo. j

kognat/o tà Familiano el la virina devenir
agnato. ||
kogn/i ( tr) O Rekoni , percepti, kapti (vd^helpe de logika konkludado, au asiste degess

intuicio (Platono, Arhimedo k .a.), aü aüskuli|j
sian dajmonon (Sokrato), la Sanktan Spiriton||
kristana filozolio) aü supernatural!estajon (d^spiriton, «Forton misteran 7» en diversaj r$|
tradicioj). ^O. Fenomeno a ü ago, per kiiî
perceptas veron. ~a. Rilata al ~o: la ~ajpr(MO$t
/^ado. Procezo, per kiu oni ~as veron. j

kohen/o. Juda pastro: heredaj kastojkitff
hebreaj ~oj aü levidoj7'.

koher/iz (ntr) 1 (pp la molekuloj aü eroji
korpo) Kuntenigi pro reciproka altiro. c®* adhéré
cb <t> Konsisti el interadaptitaj partoj, hann%
ligitaj. ^a 1 Prezentanta ~on. 2 Konsekv^arangita, sen superfluaj aü kontraüdiraj partoj.|l
( pp ondoj) Havanta precizan frekvencon k lasia

4
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fazon: la lurno de laseroj estas ~a. ^(ec)o 1
Stato de korpo, solida au likva, kies eroj a ü
molekuloj ~as. 2 dp Eco de rezonajo, rakonto ktp,
kies ciuj partoj estas logike k ta üge interligitaj.
>-emo Molekula altirforto. /^ilo V Primitiva

kok/o 1 b Sp. de korta birdo (Gallus gallus).
kies virbesto distinguas per pli alta ruga kresto sur la
kapo, akraj ergotoj k sonora bleko: ~o kokerikas. vat
galino. 2 Nomo de aliaj similaj birdoj: Hindia
~o (meleagro). 3 Vir~o: al feliculo ec ~o donas
ovojnz: trompita (trompita edzo); ankaü sen ~ojformo de detektilo, kiu ebligis radiotelegrafion, k

inventita de la franca fizikisto Branly en 1890: | matenigas!. 4 Morfologia nomo de pli-malpli
fajlaja ~Ho. ne^a, serwa. Ne havanta interligit- \ globaj bakterioj. SIN. globbakterio. itr bacilo ,
econ, bonan sinsekvon inter siaj partoj: sen~a j diplokoko, mikrokoko, pneümokoko, stafilokoko,

streptokoko. ^a. Rilata al ~o: ce la ~a krioz. ^ajo
Kohinur/o. Nomo de fama diamanto de hinda Y Viando de -̂ o: ~ajo kun vina saüco. ^ejo. Loko

de la korto, kie oni tenas ~ojn. *~etO. Malgranda
vir~o. ~ido. Juna, ne matura vir~o au ~ino: par
malsanulo forto, por ~ido la niortoz\ la ~idam de
r^ino. ~idajO Y Viando de ~ido: ~idajo kun verdaj
pizoj. ~idetO. Jus naskita ~ido: ~ideto pepas.~ino. Ino de ~o: kovanta ~inoz; ~ino k!ukas\ ec
blinda ~ jno povas trovi grajnonz\ ovo ~inon ne

parolado’, sendeeo de arginnentoj.

deveno, nun apartenanta al la angla rega familio.
kohob/i (tr) Meti plurfoje k sinsekve la produkt-

ajon de distilado en la distililon. væ rektifi.
; kohort/oz 1 Dekono de Romana legio: la k
lamilestro kaptis do Jesuon N. 2 Grandnombra aro da
homo[: kontraü tuta ~o ec Herkulo estas malforta7.
|Koh/o f Germana medicinisto ( R. Koch, 1843-

1910), kiu malkovris la aganton de tuberkulozo, la j instructsz; senplumigi ~inon, ne vekante mastrinon7-.
j ~ina}o Y Viando de ~ino: ~inajo kun rizo. isr’

en la sama momento, | pulardo. /v/ inejoz. ~ejo. ^isto. Tiu, kiu bredas k
kiel alia fakto: lia alveno ~os kun miaforiro. 2 A I ludigas batal~ojn. vir^O. Virseksa ~o. akvewo,
Esti identa. ^O. La fakto, ke du okazoj aü objektoj | marco~o. Galinolo. batal~oz. Vir~o, spéciale~as: la de kunvenoj en kongreso estas evitinda; I dresila por batali kontraü aliaj ~oj, k ofte armita per
stranga ~o!. ~igi. Fari, ke du aferoj ~u. | feraj pikiloj ce la ergotoj. entero~o ,9, G. (Entero-
|koit/i (ntr) Sekskunigi: Jozefo havis amrilaton kun j coccus ) de eübakterioj kun celoj duope aü katene

tri junulinoj [...], // ~is nur kun unu el Hiv. ~0. j arigintaj, konsistigantaj gravan parton de la intesta
Sekskunigo: natura, kontraimatura, interrompra ~o. flaüro de la homo au de diversaj vertebruloj (mamul-
fàamoro, fiki, kopuli. anus^O. Enigo de la peniso oj k birdoj). Step~0. Kn de sirapto k pteroklo.

$n larektumon de la partner(in )o. sodomio. sultan~o. Porfirio. vent~oz = ventoflago.
I kojl/o V ( colon) La parlo de la dika intesto ekde koka/o 4k Sp. de eritroksilo ( Erythroxylum
•ia cekumo gis la rektumo: la ~o konsistas el 4 coca ), daürafoüa tufarbusto kun mallarge elipsaj,
partoj nomataj ascenda, transversa, descendu k j molaj folioj k kun tute malgrandaj, flavetaj, ne okul-
Sigmoida ~oj. — ~obacilo. ^ito Y Inflamo de la j frapaj floroj ; hejma en E Andoj, kultivata en S
f»o. ~ektomio. Parta aü tuta fortranco de la ~o. | Ameriko por folioj enhavantaj ~inon, uzataj de la
jyostomio Kreado de artefarita anuso, per alkudro | indigenoj kiel tonika macajo. ^ino (B) Alkaloido,
fdela ^o (pli ofte la descendu) al la korpekstero. ! Cl 7 H,,04N, ekstraktata el la ~aj folioj, loka
entero'vito t Inflamo de la mukozoj k de la anestezanto k stimulanto de la nerva sistemo.

•maldika intesto k de la ~o.

>van «bacilon». — mikobakterio.
I koincld4! (ntr) 1 Okazi

/vrinismo f Toksigo per ~ino. ^inlzo. Terapia uzo

^ kojn/o 1 Ligna au metala peco, dika ce unu de klorhidrato de ~ino, ordinare per injekto, por
|kstremo, régulé maldikiganta k finiganta per akra j anestezi. ^inomanio. Malsanema bezono de ~ino.

tando ce la alia ekstremo, uzata por fendi : oni i
fîbatas ~on per ~oz (pf la novaj cagrenoj forgesig- !
as la antaüajn. vunclo ). 2 Similforma peco uzata j

ipor fiksi ian moveblan ajon, firme starigi stablon, j
iteblon ktp. (tr) Senmovebligi per ^o: ~i |
felojn, radon, barelon. /^eto. Malgranda ~o 2. j
fourni (tr) Fari, ke du moveblaj pecoj de masino I
llèfikontigu tiel, ke gi ne povas funkeii: ~i motoron. j
pillion, dentradojn. bloki. ôforma 1 Havanta !
pformon de ~o: ~oforma osto. 2 Rilata al tiu j
|jÉfeva skribo (sumera, asiria ktp), kiu konsistis el ]p|noj similaj al ~oj: ~ pformaj fiteroj, tekstoj ,

pjrskriboj. — ~oskribo.
’ kojon/o (fm) Testiko. ~ujo.Skroto.
pkojot/o b N-Amerika sp. de kaniso (Canis
jdtrans),simila al lupo. SIN. prerilupo.
pkojp/o b S-Amerika mamulo (unuspecia g. Myo-

kokao: a) tigo; b)
folio; c) infloresko ;
c ) butono ; d )
floro. Ba.

kokakoia/o Y Unu el la specoj de kolao 2.
kokard1o 1 j[ Insigno en formo de disketo aü

banteto, kiun oni portas ce la capelo: la franca
revolucia leda ~o de la servisloj de la Brita
Krono. 2 Banto el rubando, uzata de virinoj kiel

! ornamo: harligoj, inter kiuj brilis ia rubandeto, ~oz.
| kokeidi/o U Subklaso (Coccidia ) de sporozooj,

castorcoypus) el la ordo de ronguloj, kiu vivas en | parazitantaj en celoj de precipe la intesta epitelio de
tàarcaj regionoj ce lagoj k riveroj, k kies valora feio j mamuloj k birdoj. ~OZO f Afekcio, precipe de la
jfpiheriko nomigas «lutro». SIN. miokastoro. as* j hepato, kaüzata de ~oj k trafanta precipe kuniklojn,

$$stàro. ! sed ankaü homojn.
fôv -



kokcigo 568 kokotraüsfc

kokcig/o V (05 coccygis) Osto finanta la spinon koklus/o f Kontaga malsano, trafanta precipe'

de homoj k homsimilaj simioj, formita per la infanojn, karakterizata de konvulsia tuso io|
kunlutigo de 4 gis 6 rudimentaj vostaj vertebroj. similanta kokokrion; ~on kaüzas sp. de eübaktm

kokcinel/o & G. (Coccinella k parencaj g-oj) (Bordetella pertussis). ~oida. Simila al ~o.
^
|§

de duonglobformaj insektoj el la ordo de koleopter- kokolit/o 1 ^ G. Coccolithus el ~uloj. 2 Citf$
oj, ofte kun certa nombro de rondaj makuloj sur la la kalkaj platoj, cirkaüantaj ~ulon. ~uloj. GnJj#:
elitroj, k mangantaj precipe afidedojn k kocojn; (Cocculithophorida, el Haptophyta el kromistqj) <|
popolnomoj: Di-hest( ct )o. maribesto, mariskarabo. klorofilohavaj maraj unuceluloj, kies celon cirkaaSi

kokerik/oz. Krio de koko. SIN. kikeriko. ~i globa selo el kalkaj, generale diskoidaj platoj, fe
(ntr) Krii (pp koko). akumulado funde de maro, povas estigi kalkajf

koket/a. ( ill ) Penanta placi , precipe al petrojn, ekz. kreton. ;;j
eventualaj seksaj partneroj, per elegantaj vestoj k kokoiob/o ^ G. (Coccoloba el poligonacoj)f
logaj manieroj: esti ~a antaü , kontraü iu ; ~a daürafoliaj arboj k trunkarbustoj kun berecaj, kamaj
cambristino ; (f) ~a okulumudo. nsr flirtema. — sukplenaj sajnfruktoj; c. 120 sp-oj hejmaj en tropifcf
galanta. ~e. En ~a maniero: Si sajnigas sin k subtropika Ameriko, i.a. la uva ~0 (C. uviferUjj
naiva7-; ^e rideti B. (tr) Peni placi, precipe al kultivata por ligno uzata en meblofarado k p<|
eventualaj seksaj partneroj, per sia eksterajo k mangebla, acidetgusta sajnfrukto.
konduto: ~i al in: vane si ~is la malvarman junul- kokon20 d Selo spinata aü sekreciata de
on8; pro tio, ke la filinoj de Cion iras kun etendita animaloj, por sirmi en gi la ovojn dum ilia evotef
kolo k malmodesta rigardo, iras k ~as [ Jx; (0 (ekz. iumbriko) aü la pupojn dum la metamorfai
artistoj kiuj ~as kun si pri sia verko, se gi ec estas (ekz. lepidopleroj): de silkraüpo (uzata por fan
malhela7-. csr amindumi, dandi. ^ado. Ago de iu, silkfadenojn); elbobeni ~on. MP krizalido. ~ejO.
kiu ~as: si estas teda pro siaj ciamaj ~adoj. Cambro aü konstruo, kie oni bredas silkraupojn, por
^eco. Eco de iu ~a: majoro Plut per troa ~eco ricevi iliajn ~ojn.
turnas sur sin la tempeston0. ~ulinoz. Virino ~a: kokos/o 1 ^ G. (Cocos el arekacoj) deni,

ludi la rvulinojn (en teatro). RIM. galanteco aperas unu sp. (C. nucifera), arbo ( palmo) de neceiÉj
precipe en agoj k konduto, koketeco en vestoj k origino (E Malajzio aü Polinezio), 20-30 m alt|
gestoj; el tio sekvas, ke galanteco estas precipe kun 6-8m longaj folioj k kun infloresko (spadikoj
aktiva, koketeco precipe pasiva. panikle disbranciginta, supre portanta plurajn m3qj£

kokl/o Hf* G. (Coccufus el menispermacoj) de da virseksaj floroj, malsupre kelkdekojn da insekaj;
arbustoj k lignecaj lianoj kun unuseksaj, unu- aü el kiuj paito maturigas al drupoj (nuksoj) 1 kgpeaj,
du-opaj floroj k kun U-formaj semoj; c. 8 sp-oj el N kies ligneca endokarpo enhavas grandan semqi|
k C Ameriko. Afriko k SE Azio, kelkaj medicine j kies interna kavo antaü maturigo enhavas ~sutoi|
uzataj. var anamirlo. j multe kultivata en la intertropika zono por tniÉ)

kokle/o V (cochlea) Spiralforma osta kanalo, | carpente uzata, apeksa burgono mangebla (i?§
paito de la interna orelo. SIN. heliko. 1 Rilata al j palmososo), alkohola trinkajo ricevita per ferment*

la ~o aü al la membrana dukto entenata en la ~o. 2 j ado de la sevo de la spadiko (csr arako) k preqf
Rilata al la aüdoscnto: ~a ekzameno. j por nukso, kiu estas multe utiligata kiel nutrajo (fi?

kokleari/o 4* G. (Cochlearia el brasikacoj) de kopro, ~suko) k por produkti oleon uzatan i.a. j$f
herboj, plejparte dujaraj, kun globa au elipsoida ~butero k kosmetikajoj. 2 ^ Frukîo de ~oi.Si§
silikvo; c. 25 sp-oj el la N hemisfero. oficina ~0, ~nukso. 3 "5* Semkerno de ~o 1 : raspita 41
skorbut~o *& Sp. de ~o (C. officinalis ) el ~ujo, ~arbo ~o 1 . ~butero Vd buterif
Eüropo, malalta, dujara, saleja herbo kun dikaj foli- ^nukso. Frukto de ~o / . ^palmo = ~ol|
oj; la junaj sosoj k folioj, ricaj je vitamino C k tial ~Sllko. Dolca suko de la interna kavo de MiukgÉ
efikaj kontraü skorbuto, estas uzataj kiel kreso k por kokotraüst/o G. (Coccothraustes ) de relaf||
ekstrakti farmaciajojn. c3f kreno. grandaj birdoj el la ordo de paseroformaj, fami

1) kokcinelo. a) plenkreskulo ; b) larvo. 2) kokolito. ~ulo: a) flageloj ; b) ~o 2. 3) kokoso: ?
infloresko; b) virseksa floro; c) inseksa floro; c) frukto; d) nukso. B. 4) kolao (Cola acuminata k (e)i
nitida) : a) tigo; b) folio ; c) infloresko; c) floro (du sepaloj forigitaj); d) laülonga sekcajo de floro (t
fortrancitaj) ; e) frukto; f) laülarga sekcajo de frukto. EP k (e) AUBRéVILLE (1930). 1
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fringedoj, kun granda kapo k fortega beko. SIN. j fingron, vibrigas la kordojn kun originalaj tirefektoj.
kemrompulo. us* emberizo. fringo, karduelo, loksio, largua. Havanta largan ~on : largua botelo.
pasero, pirulo.

kokr/i (tr) Sekse malfideli: ~ita naivulo. ~itO.
Mta viro. ~îteco. Stato de ~ito. ear adulti, koko 3,
kornulo.

koks/o. Ciu el la du simetriaj partoj de la
korpo, ekstere elstarantaj, kie la femuro estas kun-
ligitakun la trunko: meti la manojn al la ~ojz; kun
lamanoj sur la ~oj\ bel~a virino. cs3 gropo, lumbo,
talio. ~a. Rilata, apartenanta ai ~o: ~a artiko,
denaska ~a luksacio au elartikigo. ~ito If Artrito
6e la ~o. ~algio 1 Kn de ciuj ~aj doloroj. 2
Tuberkulozo de la ~a artiko. ~OStO ¥ Osto de la i rugajn k blankajn, amarajn, kafeinohavajn semojn,
M), konsistanta el 3 kunlutigintaj partoj: ilio, iskio kies kotiledonojn oni macas k uzas medicine. 2 Y
k pubio. SIN. iliako. ^opatio Ÿ Kn de la ~aj Karbonatita, senalkohola trinkajo, spicita per ~aj
malsanoj k afekcioj. folioj k ~nuksoj au ilin anstataüantaj aliaj vegetajaj

koktei/o Y Miksajo el alkoholaj trinkajoj, ekstraktoj k kafeino, krome karamelo, fosfata acido
siropoj, glacio ktp. mr ginfizo, martinio. —> ^glaso. k.a.. kokakolao, limonado, sodakvo. ~nukS0.

Trinkeja dungito, kiu faras la ~ojn.
L kol/o1 ¥ Parto de la korpo de bestoj aü hornoj,
kuniganta la kapon kun la trunko: homo kun longa
ansera ~oz ; rompu la ~on de la bovidinox; li
êirkaüprenis per siaj brakoj la ~onz (de la porko);
|(la cignoj) havis longajn fleksigemajn ~ojnz; la

liakilo penetris profunde, en la ~on de la tevaloz\
Via estas kie/ turo el eburox; li metis oran tenon
fur lian ~onx ; iliaj haroj pendis senorde sur la
jjnalgrasaj ~ojz; li falis de la sego, rompis al si la
*on k mortisx; li kaptis min je la ~o , disbatis
minz; torento disversiginta, kiu atingis gis la ~ox.

1*5? nuko. —¥ ~doloro. 2 Tiu sama parto de la homa
korpo, rigardata kiel sidejo de la vivo, de la forlo,
jdelaamsento ks: riski sian ~onz; meti mem al si la
Inuron cirkaü la ~on ; mctu viajn piedojn sur la
jroojn de ci tiuj regojx ; popolo, kiu metos sian ~on
sub la jugon de la rego de Babelx; li Jetis sin sur poluso.
dm ~on k longe ploris sur lia ~ox; la filinoj de kolb/o La malantaua parto, pie j ofte ligna, de
Çion fierigis k iras kun etendita ~6> x; mize.ro pied- ! pafilo au de pistolo, per kiu oni alsultrigas aü tenas
pjn sanigas, ~on elastigasz (instruas humilecon). gin. SIN. pafilkapo.

'W brusto, dorso. 3 Analoga parto de objekto: ~o kolbas/o Y 1 Mangajo konsistanta el viando,
de botelo2,de retorto; ~o de la veziko, de la femur- muelita, spicita k ensovita en pretigitajn maldikajn
osto ; ¥ de dento ( inter la supra parto k la intestojn (bestajn, ekz. de porko, aü artefaritajn),
radiko); ~o de rado (parto inter la krono k la poste dividitajn en mallongajn cilindrojn per lig-
aksingo). 4 4ft Parto de la korpo de la vaskulplantoj, j tordo: mola, malmola, fresa, seka ~o; Tuluza (tre
troviganta inter la tigbazo k la radiksupro: estas j spicita ) ~o; Frankfurtaj (duopaj) ~oj; fiimafitaj
Manatomie transiga parto inter radiko k tigo. ~oj kun raspita kreno; kamparaj ~oj kun pomkaco;-veto. Maldika, delikata ~o: cirkaüpreni vian lilian ~viando. use cervelaso, mortadelo. salarno. —{|eto«z.*^umo Parto de vesto cirkaüanta la ~on : farco. 2 O Tola cilindro plena de pulvo, per kiu oni

^ûniode temizo; ~umo el sciuraj vostoj tute kovris ekbruligas eksplodfornon. ~ajO. Muelita k spicita
§ioivizagonz; salforma ~umo de virina mantelo; viando por fart ~ojn. ~isto. Faristo au vendisto de

^joldita, mola ~umo; movebla ~umo. cirkau^O ~oj. blank -̂O. Delikata ~o el kokinblankajoj au
f koliero. 2 Ligilo cirkaü la ~o de besto. gis~e. alia blanka viando kuiritaj en lakto: britaj blank^oj
Èene.komplete: gis^e armita; gis~e kompromitita (cefe el spicita avenogrio); bavaraj blank^oj kun
pda trompostelo. botel^o 1 Mallargigo de j dolca mustardo. mar^o = holoturio. sandvic ô.
Avdjo, kiu pli-malpli bremsas la fluon de veturiloj. 2 j Duopo da ~oj, varmigitaj en bolanta akvo k mang-
piu fazo en nombro da pretigaj prilaboroj de
{TOdukto, en kiu la kapablo de la produktiloj estas la
flèj malgranda, tiel ke la atingeblan produkto-
p|nton déterminas la kapablo de la masino(j) en ci
•tiu fazo. 3 }, Tekniko uzata de iuj blusaj gitaristoj,
pu] per ~o de botelo, sovita sur la inaldekstran

mar~0 ^ Marparto inter du proksimaj grund-
regionoj k komunikigo inter du maroj. post~0. La
malsupra parto de la ~o de cevalo. ter/vO. Istmo.

Kol/a. Nomepiteto de Rusia duoninsulo en Maro
Blanka (37°E, 67°30’N).

kola/o ^ 1 G, (Cola el sterkuliacoj) de daüra-
foliaj, monoikaj au dioikaj arboj kun senpetalaj
floroj k kun fruktoj konsistantaj el po 3-10 folikloj
unu- aü plur-semaj; c. 125 sp-oj el tropika Afriko,
pluraj kultivataj en la tropika zono, precipe C.
acuminata kun citronforma frukto, enhavanta kvin

Semo de ~o 1.
kolagen/o ÿ ® Skleroproteino, konsistajo de la

fibroj de la intercela parto de la kuniga histo, i.a. de
kartilago k tendeno.

kolaps/o 1 f Rapida rnalpliigo de la fortoj, sen
sinkopo: cerba , kora ~o. 2 Y Kunpremigo de
organo au de kavo: pulma ~o pro pleura likvamaso,
turnoro ail ~oterapio; ventrikla ~o pro hipotensio
de la cerbospina likvo. — ~oterapio. 3 Enfalo
pro propra gravito (pp astro, molekulara nubo). 4 (0
( pp sistemo, entrepreno ks) Subita nekapablo
funkcii, i.a. S ceso de la funkciado de komputila
programo pro eraro: relanci programon post ~o.
misfino, paneo. (ntr) Suferi ^on.

kolargol/o (ark.) Koloida argento, pasintece
uzata kiel loka k generala antisepsa substanco.

ko!atitud/o X Angula distanco de la zenito al la

ataj en sandvico. sango^O. Nigra ~o, konsistanta
el (kutime porkaj) sango, graso k viando kun aliaj
ingrediencoj: fumajita sango~o. SIN. budeno.
trip^O. Dika porka intesto, farcita per tre spicitaj
tripoj de porko k bovido: fumajita trip~o; tripleto
por kradrosti ). SIN. andujo.

&
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Kolcid/o X Antikva regiono ce la Nigra Maro k
sude de Kaukazo ( 42°E, 42° N ). Orfelo ,
Argonaütoj.

kolcik/o 4“ G. ( Colchicum el ~acoj) de malaltaj,

~aro: ~ara regado. -̂eco. Kuniga rilato inters
kamaradeco. i

koiegpo 1 Aro da personoj plenumantaj reliji
oficon: la de la pontifikoj, de la aüguroj.ài

plurjaraj herboj kun firma bulbo, kun lancet- au j kardinaloj. 2 (evi ) Lernejo mezgrada (ekz-c
long-tormaj, paralelripaj folioj aperantaj kun au —ce j Francio) au supera (ekz-e en Anglio). tat ginutà
la plej muhaj sp-oj— post la tloroj; la floro similas j institute, liceo.
ai tiu de krokuso sed estas hipogina k havas 6 | kolekt/i (tr) 1
stamenojn. 3 liberajn stilusojn k dukameran ovarion; j
c. 65 sp-oj ei Eüropo, Azio k N Afriko, tre venenaj |
pro ~ino, kelkaj pororname kultivataj k medicine
uzataj, precipe la aütuna (C. autumnale ) kun
lilake rozaj floroj aperantaj aütune, anlau la folioj, k
fruktoj aperantaj nur la sekvan printempon. —krokuso. /^ino O?. ® Toksa alkaloido, el la folioj k
precipe semoj k bulbo de (generale de la aütuna~o), uzata en medicino ( i .a. konlraü podagro) k en
genetiko (por produktado de plurploiduloj). ;

i
Venigi plurajn personojnenré
komuna celo: ~i siajn amsaman Jokon por ia

cirkaü siB; al mi miajn fidelulojnx; si embtd
kiel rabisto k ~as cirkaü si malhonestulojn
trupojn, armeon, lernantojn, kotigreson, konûty
aron; du pentrajoj ~is cirkaü si amason daaéà
antoj7’, ciuj liaj amikoj devis esti ~itaj7-’, lavrn

itaj cirkaü la kamenoz; (analoge) la kokino À
siajn idojn sub siaj flugiloj ; (f ) la dense «j
tegmentojz. «aï* arigi. 2 Kunmeti apartajn objet
por eventuala uzado: kiu groson ne respektas,4
on ne ~as7 ; opiniojn de amikoj, citam
sentencejnx, sciigojn, vocojn en baloto, artiké

| pri unu temo; la simplaj k la ~itaj verkoj2; Ê
| kunlaboris, por ke si al si spertonz;

j sukeesis ~i por si en la pasinteco?1; (analogei
distilajon en ujo. akiri , kompili. 3 Depre#
pluraj homoj la monon, kiun ili suidas au m.

j donas al organizajo: la impostojn la lupapf
| kotizojn ; ~/‘ monoferon ce propaganda kunvtij

Akiri , por aldoni al jam havataj, objektojn|
j havas interrilaton k kiujn oni rigardas valonjf

koldkrem/0 f Speco de haü tsmirajo, konsist- | plantojn , poslmarkojn , afisojn , pentrajojn, potty
anta el spermaceto. vakso k migdala oleo, uzata kiel j ajn pipojn, cinajn statuetojn. usr cevaleto, sattyf
kosmetiko k ingredienco de pomadoj. ; 5 Levi de la grundo k kunigi , por forporti kuna

(D kole/o (K) H Galo J ( pref -e uzata ) . ~aîa | por tuj uzi: ~i la pecetojn de rompita va%
acido (g) C?4H4( )OV unu el la organikaj acidoj de j florojnz, pajlon7 , mortintajn brancojn pari
galo. ~cisto Y Gala veziko. /-cista. Rilata al gai- j adoz; si havis sur sia dorso faskon da bruk|
veziko: la ~cista duklo kunigas al la hepata dukto j kiun si est is ~inta en la arbaroz\ sepdekii
por formi la koledokon. ^cîstito Y Inflamo de la j ~adis panrestajojn sub mia tablox; (f) kiu 4
gaiveziko. ~emio Y Ekzisto de galaj elementoj en | venton en siajn mankavojn3x. 6 Si ri de la îni
la sango: ~emio flavigas la haüton k okulojn. j kunigi, por nuira uzado: <̂ i vinberojn 2, poé

grenorr, la infanoj sin turnadis en ia arbaron,%
© kole/o (ark.) = plektranto. j fragojn kframbojn7-, (analoge) ~/' fulintajnjté
koleagog/a Y Faciliganta la ekskrecion de galo j forgesitajn spikojnx; si ~is post la rikoltisti|

per malplenigo de la galveziko, ekz. olivoleo, i restajon de via rikoltafo nefor~ux. desiri; j
| rikolti. 7 (f) Koncentri, por pli boue estri:j§
i povis ~i miajn senordajn pensojn B; ~i siantfo

:

koleiko (Alpa ~o, Col-
chicum alpinum) : a )
bulbo; b) folio ; c) floro ;
c) frukto. C.

iktero. —> ~sterolo.

magnezia sulfato.
koledok/o V ( ductus choledochus ) Dukto.

kondukanta la galon en la duodenon k rezultanta el j on, siajn fortojn1, sian kuragon7-. ~0 1 Ago «

la kunigo de la kolecista kun la hepaia dukto. ! Aro da ^itaj personoj au objektoj: malgratà
koieg/o 1 Ciu el tiuj, kiuj plenumas unu saman | da homoj7-, kongreso, t .e. ^o de 20-30 peté

oficon au profesion , rigardata rilate al la a l iaj: j taifrazo estas mirbelc sonanta ~o da vortojî
kuracisto sataia de siaj ~oj ; la dekano kun siaj | kondica ~o da mezuroj7-, jar~o de gazeto.l
~oj -, la ~oj en ta ministerio; rigardu viajn ~inojn j da interriiataj objektoj, ~ilaj kun la celo pr|j
cl la laborejo de sinjorino 5. z; ( f) ne estas pied- j sisteman arangon: da medaloj, da tulipÊ
iranto ai rajdanto7. 2 Ciu el la anoj de unu papilioj ; ~o de antikvaj moneroj -
sama societo, rilate al la al ia j : mia ~o en la Aprobita. Nomo de serio de libroj, et
Akademio; de klubo. 3 (ark . ) Kunulo, ; Hachette kun la aprobo de Z. (1901-1905)|
kamarado: de vojo7-, kictj ~oj, tiaj kutimojz; | Rilata al ~o: la ~a instinkto. 2 Kolektivah»
viaj estroj estas perfiditloj k ~oj de stelistojx ; post ! Ago de tiu. kiu konstante ~as: ~ado de
si estas kondukataj knabinoj , siaj ~inojx. ~a. j civilizacio de la ~ado (antaüa al la a,

Rilata al ~o(j): ~a rondetu7-. ~aro 1 Aro da sam- ! objektoj. kies ~ado sajnas imuavide senser&f

profesiuloj. samtitolanoj: sciencista ~aro, medicinct ! kiuj per tiu ~ado akiras gravecom,~adodeè
~aro. KaY kompanio. ko/ egio. 2 Kunularo: nia | donoj. ~antO 1 Tiu, kiu plukas fruktojn ïi_
diligenta ~aro7. ~ara. Konsistanta el. rilata al j farigis kiel ~anto de someraj fruktoj k de

; B

&
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yinberoj*. 2 Tiu, kiu ~as 4 : rica ~anto de modernaj ; koleopter/oj 8 Ordo {Coleoptera ) de insektoj
pentrafoj. *+\gi . Igi ~ ita(j) : 1 ciuj sciencufoj k | kun pupa stadio, kies antaüaj flugiloj estas malmolaj
sàguloj ~igos por. [ . . . ] z\ la cikonioj iorri post iom elitroj, dum nur la posta paro estas uzebla per
k' igis por ekflugi al la varmaj landojz\ ~igis flugado: anobio, geotrupo, kalandrao, kantarido,

fongreso el reprezentantojz\ sub la sankta signo de karabo, kokeinelo , lampiro. leptinotarso, htkano ,
f espero ~igas pacaj batalantojz\ Hi ~igis kontraü melolonto k.a. estas ~oj. skarabo .

Moseox\ turninte sin al la ~igin(a popolamaso sur koleoptil/o logo, kovranta la germplanton de
la stratoz\ (f) la larmoj ~igis en siaj okulojz\ ce la j la poacoj: estas la dua folio , kovranta la unuan ,
Sçla aüdado jam ~igas al mi salivo en la huso7-, 2 j la germofolion au kotiledonon. SIN . germingo. fcr
en lia regurbo ~igis tia ricecoz\ 6 ~igas kreskafoj koleorizo.

de la montojx. / îgo 1 Kunveno de homoj: haloj k koleoriz/o 4» Ingo, kovranta la germradikon de
yigoj sehis unu la alian7-. 2 Rezulto de kunmeto la poacoj. SfN. radikingo. use koleoptilo.

de aferoj: la ~igojn de la akvo Li nomis marojx . j koler/i (tr au ntr) Senti fortan agitigon de la
|||0 1 ® Ujo por ~i distilajon. 2 Lenso por ~ i j psiko, kaüzata de ofendo au nekonlenteco, k tion

Jumfaskon; kamplenso. 3 4- Organo por ~i kurenton eventuale montri vorte au fare: li eble ^us nin, ke ni
per elektra kontakto. BST broso, ringo, troleo. 4 estas tie! obstinajz\ kiel vi povas ~i kontraü li? z\
H (pp transistoro) Duonkonduktanta regiono, en mi ~as pri si , tin knabinaco ! z\ kiu ~as , tiu ne
Jdün la sargportantoj fluas de la bazo. ^isto. Tiu, prospérasz; H ~as k insultasz\ eu H ~as , eu H ridas,

kiu profesie ~adas rnonon, impostojn ktp. ^ujo 1 ; H ne bavas trankvilonx ; forte ~is la Eternulo
fenujo, en kiun ~igas akvo. 2 = sparmonujo . kontraü viaj patrojx; la koboldo ~is , ke oni povas
afM§i 3 Aligi al ~o da homoj: li mortis k al̂ igis permesi al si diri ion similan al baiikistoz\ gi ~ is , ke
dl sia popolox , al siaj patrojx . erwj. Kunigi en Hi povas esti tiel vantajz. boli , eksplodi , furiozi ,
tuton por konservi are : en~i grenonx, vinberojnx , flamigi . a. Montrantâ ~on: esti ^a kontraü iuz\
fyojnx\ ni similas al akvo , kiu estas versata sur la li estas hodiaü en ~a humoroz\ ~a respondo\ ~a
ïèron k kiun oni tie povas en~ix \ en~ado de sulkigo de la brovoj; kiel rabia hutuloz. ic^e.

$jùktojx . re~i 1 Denove ~ i . 2 - ^x 7 : ni bezonas i En maniero : aliaj palpebrumisz\ S .

|iitau cio plenan trankvilecon k re~on de ciuj niaj ( deturnigas de li7 . <̂ 0. Sento de tiu, kiu ~as: ( . . . ],

fgrtoj7’. morwoz. Petado de mono por bonfaraj ks diris la fedno sen ~oz\ jitsta ~o\ trafts min
prganizajoj. nubo^anto. Kromnomo de Zeùso. montras malsagu /onz ; pravccon ne donas7\
SUnMlo 0 Aparato, kiu utiligas la cnergion de eksciti ies ~onz\ montri , aperigi sian ~onz . nsr
àinradioj por produkti varman akvon. sir î. /vi 6 : | rankoro. ^egi. Senti tre fortan ~on. c-tr furiozi , esti
iëo verda , kiun mi mem sir̂ is sur la loko de gia j ekster si . ~ema. Facile ~anta: pli bone estas logi
jpeskadoz; §ir~i plenmanon da jlorojz\ knabinoj j on Jando dezerta ol kun malpacema k ~ema
ÊfMS lupolon en grandan vazon7 . i edzinox; li estas tre ek̂ ema k ekscitigas ce la plej
; ;kOlektiv3a 1 Prezentanta la komunan agadon de ! malgranda bagatelo7 . ~eta. Nur iom ~a: kartava
iltitaj kunigitaj personoj : ~a laborajo , verko , j ~eta voco7. ^igi. Fari iun ~a: ili ~igis lin per siaj
fyotesto, décida. 2 Prezentanta ecojn, apaitenantajn j farojx . ^igemo. Tendenco facile ek~ i : cio venus
Recife al grupo k ne al la gin konsistigantaj de mia^igemof 2. *ek~ema. Inklina ck î . ek î .

^ividuoj: ~a halueino: konscio. 3 Kuniganta i Subite senti ~ on . post^o. Malafabla sento, kiu

^fajn personojn au objektojn sub komuna nomo i restas post ~o. rr rankoro. serwe. Malvarmsange.
atesignanta ilin per aparta determinilo: « gento» j kviete: (tia kiso). kian oni ake'eptas sen~e7\
plw ~a vorto\ rsjQ adjektivo , pronomo ciu, | kolera/o = holero.

0â):' t*o. Aro da personoj komune agantaj ait | koIerik/az 1/ Apartenanta al unu el la kvar
P^rantaj, au kunigitaj per komunaj interesoj: ni \ temperamentoj lau la Hipokrata humora medicino.
Mifen man en ~ kantante iras al la v/V (TJO- | ^ulo. Homo jen melankolia, jen galhumora, koler-

/vismo. Socia sislemo, kiu starigas la ~an | ema k montranta dispozicion por digestaj k hepataj
piprecon de ciuj produktorimedoj, anstataüigas la j perturboj.
kapitalistan konkuradon per socia organizo de la j kolesterin/o = kolesterolo ( Vd sterolo ) .

jprô, k dispartigas la ~ajn produktojn proporcie ! kolesterolo Vd sterolo.

Ça kvanto de la plenumita laboro. socialismo, j Ko î hid/oz - Kolcido.

A/isto. Adepto de ~ ismo. j kolhoz/o 1 En Sovet-Unio k similaj sistemoj,
litiaz/o f Formigo de kalkulusoj en la gaiaj | kampara kooperativo de produktado. sovhozo.

âno. Membro de ô.83s litiazo.
(kolektor/o (evi) = kolektilo 4 . I ko!ibacll/o = kojlobacilo.

kolemi/o = koleemio. ; kolibi/o 4* G . (Collybia el marasmiacoj) de
||tembol/oj b Ordo (Collembola ) de insektoj, ; lamenohavaj ombreifungoj kun kartilageca aft Fibra

“®’îsode senpteriguloj, kun sallaparato, plejparte I stipo sen ringo k sen stipingo, k kun sporaro rozeta
plogaj, sed ofte vidataj sur akvosurfaco au sur ; au blanka ; kosmopolita g. de c. 70 sp-oj.

! kollbr/o b Kn de tre malgrandaj Amerikaj
kim/o 4ft (pp vaskulplantoj) Histo el vivaj j birdoj (fam . Trochilidae ) el la ordo de apusoformaj,

pjmiaj celoj kun dika celmuro ne ligneciginta. i kun longa, maldika beko, ofte belkoloraj, sucantaj la
parenkimo, sklerenkimo. ! ncktaron de floroj. SIN. musbirdo.m
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kolier/o. Ornama kolceno.
kolik10 If 1 Kojla doloro, sekvata au ne de

lakso. 2 Ciu ventrodoloro: rena , hepata. utera ~o.
kolikl/o V (colliculus) Iu ajn el la kvar rondaj

elstarajoj pare situantaj sur la dorsa faco de la
mezencefalo: supraj, malsupraj ~oj.

kolimat/ i (tr) Meti en unu optikan akson .
~ilo 1 Parto de spektrografo, kiu transfonnas la
lumgarbon en paralelajn radiojn. 2 Aparato, tra
kiu caspiloto celumas movigantan celon.

koiimb/o (ark.) = gavio.
kolin/o ® Nitrogena bazo, OH -CH 2-CH 2-

N(CH3)3
+, kiu grave rolas ce la vivuloj: molekul-

parto de la lecitinoj, kemia antaüanto de acetil~o,
sirmanto de la hepataj celoj ktp. acetil ô ® $
Acetata estero de ^o, CH3-CO-O-CH 0-CH2-
N (CH 3)3, kiu rolas kiel nerva peranto i.a. en la
transsendo de la nerva impulso inter nervoceloj k de
nervocelo al muskolcelo. — sinapso / . ~esterazo
® § Enzimo, kiu malkomponas acetii~on.

koliri/o O?. Medikamento, aplikata sur la malsan-
an konjunktivon de okulo: la ~oj de la antikvuloj
estis pastaj ait solidajoj, la modernaj estas gutoj.
SIN. okulakvo.

kolit/o = kojlito.
kolizi4i (ntr) 1 Renkontigi k fortege tusegi sin

reciproke: la eksprestrajno ~is kun vartrajno; la
akvoj ~as kontrait la stonoj. kiuj haras ilian fluadon.

karamholi. 2 (f pp c-irkonstancoj au sentoj) Ne-
akordigi, kontraü i , konflikti: tia entrepreno ~us kun
la lego: la honora ~is en li kun la timoR. 1 Fort-
ega kunpusigo de du movigantaj objektoj: ^o de
aCitoj, sipoj, aviadiloj, trajnoj. — ~fuginto, ~mato.
2 (f) Renkonto de kontrauaj cirkonstancoj, elementoj
ktp: ~o de interesoj, de sentoj: la formoj venas en
~on unit kun aliaz: la etcrna k freneziga ~o de
vortoj k formoj7- (en projektata L.I.); landoj, en kiuj
~oj de genloj estas renkontataj sur ciu pasoz.

kolkotar/o ® O Formo de fera oksido, Fe903,
uzata i.a. por polurado.

kolob/o b G. (Colohus ) de simioj el la fam. de
edoj, el E Afriko, kun rudimenta polekso k longa

silka hararo. ~edoj Fam. (Colohidae ) de grandaj
longvostaj arbologaj simioj kun mano kvarfingra
pro polekso malesta au rudimenta, al kiu apartenas
i.a. ~o k presbito.

kolobom/o f Denaska misformajo de la okulo,
konsistanta en pli-malpli longa fendo en diversaj
okulopartoj: retino, koroido, kristalino, iriso. ktp.

kolocint/oz Sp. de citrolo (Citrullus co/ocyn-
this ) el N Afriko k Azio, plurjara, monoika liano
kun heie flavaj floroj k kun diversformaj ( i.a. glob-
aü pir-formaj) k diverskoloraj fruktoj taügaj por

konservado— pro tre malmola selo— k medicine
uzataj—pro spongeca, tre amara karno, enhavanta
substancon tre laksigan. use lagenario.

kolodi2o ® Viskeca solvajo de fulmokotono
(celuloza nitrato) en etero k alkoholo au alia
solvanto, k uzata en kirurgio k fotografio. ~a lano.
Populara nomo de la celuloza acetato, ligilodé
celulozaj farboj.

© kolofon/o ® O Flava. solida rezino, restajo
de la distilado de terebintino de pino, uzata kiel lig*

ilo en vernisoj k por smirado de la haroj de arêoj ôe
frotkordaj instrumentoj. SIN. rezinajo.

(Dkolofon/o hi 1 En malnovaj manuskriptoj au
libroj, fina peco, ofte ornamita, kiu donas informojn
pri la nomoj, datoj, Iokoj de kopiado au presado,
nun metatajn sur la titolpago. 2 En gazeto, revuoksb
tuto de la grupigitaj informoj pri la redaktadok
administrado de la koncema periodajo.

koloid/o ® Substanco, kiu en likvo disigas
sub formo de solidaj eroj ( ~eroj ) f ofte gluigeraaj,
laüdimensie inter kristaloideroj k suspensieroj (t.fc
inter 0,2.1O'9 k 2.10'12 m ) : gumoj , alhumino,

i gelateno, kolodio estas ~oj: molekula, micela
I eg3 kristaloido. —* gelo, micelo, solo, solvi. t

Havanta la econ de ~o: ~a eleklrolito. 2 Rilataal
~oj: r^a kemio. ^ero: ~ero tre malfacile trairai [
organajr memhranojn. cr micelo.

kolokazi/o G. (Colocasia el arumacoj) de
plurjaraj herboj kun rizomoj generale tuberajk
amelricaj k kun grandaj folioj longe petiolaj; 8 sp-oj

I el tropika Azio, kelkaj subvitre kultivataj kiel.
! ornamplantoj en mczvarmaj regionoj. mangebla

~0.Taro (?) (C. esculenta ).
kolokint/o = kolocinto.
kolokv/o. Renkontigo de limigita nombro da 4

sciencistoj aü fakuloj, por interparole esplori difin*

itan lemon.
Koloman/o. Vira nomo de skota origino, nun)

hungara, i.a. de Kalocajo.
kolomb/o « G. (Cohtmba) de birdoj kun poâo ;

en la gorgo, kiu servas al ili por moligi la mangajqjfl;
k el kiu ili eligas fromagosimilan grajnokacon, per )
kiu ili nuiras la idojn; dom~o tenata kiel kortbirdo||

kveras, rukulas ; supre en gia verda kapo havisj
siajn nestojn la sovagaj ~ojz : Noa [...] ellasisfaj
~on. kaj ci tin jam ne phi revenis al lix\ Jesuo [.»Jl
vidis la Spiriton de Dio malsuprenirantan kiel
estu do prudentaj kiel serpentoj, k simplaj kief i

~ojN : la ~o de la paco. ~a. Rilata al ~o: la mal-
j junaj ~aj patrinojz; viaj okuloj estas ~aj malantiàjk
| via vualox: ~aj kisoj.~edoj b Fam. (Columbidae)
| de birdoj, al kiu apartenas i.a. ~o k turto. êjo.

j Dometo, kie oni tenas ~ojn: malnova ruiniginà j
i ~ejoz. ^eto 1 Malgranda ~o: rostita ~eto nef
| flugas al buseto7-. 2 Karesa vorto: miaj ~etojfif
| ~ido. Juna ~o: post la elkovo de la r^idoj1.

Ino de ~o. 2 Karesa vorto por virinoj: malferm
j al mi, mia amatino. mia ~ino! x. ~uml (ntr)1 Ank 5
i indume interparoli k interkaresi. 2 Kveri. ^oform^b Ordo de birdoj. al kiu apartenas la ~edoj kkelk^’ekstermitaj specoj ( Columbiformes ). ^OkOlOlÉjj
| Havanta koloron inter viola k griza. Vlf

X

kolocinto : a)
tigo ; b) folio ;
c ) fruktoj de
diversaj kf-oj.

1



Kolombo 573 Kolonjo

Virseksa ~o. arbo^o b Enado. donwo. Domigita
formo de sp. de ~o (Columha livia «domestica» ).
w livio. kurier~o, leter^o. ~o, dresita reflugi
hejmen, k tiel uzata por porti leterojn. ringo^o b
Palumbo. rok~0 b Livio.

Kolomb/o. Cefurbo de Srilanko (79°50’E,
6°54’N).

Kolombi/o. Regno en la NU parto de S Ameriko
(Bogoto). — Kolunibio.

Kolombin/o. Persono de la itala komedio, vigla
subreto. B® Arlekeno, Pieroto.

kolon/o 1 $|Vertikala cilindro aü prismo,
ordinare pli mallarga ce la supro, el ligno, stono, giso
k.a., uzata kiel subtenilo aü kiel ornamo de konstru-
ajo: la sago /construis sian domon, carpentis giajn
sep ~ojnx; Simson kaptis la du mezajn ~ojn, sur
kiuj staris la domox ; bluaj, rugaj stofoj pendis sur
marmoraj ~ojx\ li skuas la teron, ke giaj ~oj trém-
as*', dorika, ionika, korintika ~o ; ~oj de ponto;
lanterna ~oz. fi®3 bazo , fosto , fusto, kapitelo ,
pilastro , piliero, kaneli . 2 Jjj|Monumento,
konsistanta el izolita ~o: la Trajana ~o; si farigis
~o el salox; ( f ) la Herkulaj ( K )^ o j (arnbau
promontoroj de la Gibraltara markolo, kiujn oni
kredis subteniloj de la cielo); kondamni al vergoj sub
la malhonora ~oz (pilorio). stango, steleo. 3
Amaso da fluido, kun formo de cilindro vertikala:

da akvo, da hidrargo\ levigis forta fuma ~oz\
per nuba ~o vi kondukis ilin tage k per fajra ~o
noktex. 4 Formacio, kies elementoj (grupoj,
plotonoj, kompanioj, sipoj k.a.) estas arangitaj unu
malantaü la alia por marsado au atako: la egipta ~o
trains la dezerton; helpa sendita al la defendo de
la urbo\ (f) la kvina ~o (organizita parto de popolo,
simpatianta kun k laboranta por la malamiko interne
de militanta lando). 5 = kolumno. 6 = stako. 7 (f)

arkitektura ordo, mezurita de akso al akso. e®3 spano.
mult~a. Prezentanta multajn ^ojn. Slir^ajO.
Entablemento. afiS'vO. Izolita ^o por surglui
afisojn. distil/vo. Surmetebla vitra tubo, ofte kun
speciala formo, servanta por akiri pli akran
frakciigon ce la distilado. grafit~etO = grafitajo.
Stir^O. Speco de ~o, portanta 1 duonmanradon,
au gian ekvivalenton, per kiu la empeneronaj k
aleronaj reguliloj estas mekanike, hidraülike au
elektre funkciigeblaj; 2 manradon k kolektanta la
cefajn konduk- k alarm-organojn de aütomobilo.
voĵ eto. Stona ~eto, metita laülonge de vojo, por
indiki la distancon de la lasta k de la sekvanta urboj.

kolonei10 Supera oficiro de la ter- aü aer-
armeo, kies rango estas sub tiu de generalo, k kiu
normale komandas regimenton. B®3 veselkapitano.
SUb~0. Supera oficiro de la ter- aü aer-armeo, kies
rango situas inter tiu de ^o k tiu de majoro. B®3

fregatkapitano.
koloni1o 1|[ Sendependa civito, fondita de

grupo da helenaj elmigrintoj. 2 j[ Garnizono de
eksmilitistoj, instalita de la Romaj regantoj en
konkerita teritorio, kiun iii tenis en submetigo k kies
plej bonajn kampojn iii rekvizicie ekspluatadis:
multaj modernaj urboj devenus de romiaj ~oj, k ec
konservas ties nomon, e k z . Kolonjo. 3 Teritorio
okupita, administrata k ekspluatata de stato ekster
siaj landlimoj, ofte transmare: establi, fondi ~on\ la
~oj de la Brita Krono\ Siberio estis la utiua rusa
~o. cs3 protcktorato. 4 Aro de la samnacianoj,
instalitaj en tia teritorio: de Aüstraliaj elmigr-
intoj en Paragvajo. 5 Aro de samnacianoj, loganta
en alinacia urbo au regiono: la germana ~o en
Parizo\ la irlanda MJ en Nov-Jorko\ la italaj ~oj
en Usono. 6 Aro de personoj aü bestoj sammaniere
k kune vivantaj: ~o de pentristoj; de abeloj, de

Persono, kiu estas la cefa apogo de ideo, organizo paseroj. 7 ÿ Kunajo de unu- aü plur-celaj, interrilataj
ks: /a ~ojde la stato; Jakobo k Kefas k Johano, kiuj individuoj de la sama sp., generale havanta pii-
sajne estis ~oj, donis a! mi la dekstrajn manojnH\ la ! malpli difinitan formon: ~6> de cianobakterioj, unu-
eklezio de Dio, la k la bazo de la veroH\ mi faras celaj algoj, briozooj.8 ÿ Amaso de samspecaj bestoj
vinfera ~ox.8 (f) La cefa, esenca parto de doktrino
ks: la sep ~oj de la sago; la kvin ~qj de Islamo ( t .e.

Kredkonfeso, prego, almozimposto, Ramadana fasto
kMekka pilgrimo). c®3 juvelo. ~aro full Vico da ~oj
êelaantaüo de aü cirkaü granda konstruajo por servi
kiel omamajo: la ~aro de Luvra palaco, de helena
templo. ~ego. Tre dika ~o, ekz. en la gotikaj
pregejoj. B®3 piliero. ^ejo. Halo, salono, galerio,
kies tegmento estas subtenata de ~oj. u®3 klostro,
portiko. 'veto. Maldika ^o: portalo kun ~etoj. B®3

bplustro. inter'vo. Distanco inter du ~oj en difinita

sur unu loko: ov~o, larv~o.9 JsL, Aro de mikroboj,
kiu kreskas el punkto de solida kultivmedio k
generale aspektas kiel ronda makulo rekonebla pro
sia konsisto k koloro; tiu celaro devenas el generale
nur unu pracelo. B® kultivajo, klono. ^a. Rilata al
~o: ~aj militoj ; ~a ministerio. 'vj (tr) Fondi ~on
en teritorio: Angloj k Francoj samtempe ~is Nord-
Amerikon. ^ado. Ago de tiuj, kiuj ~as: la ~ado
de Afriko daüris plurajn jarcentojn ; (f.) tiu planto
~as novan teritorion. /vano. Ano de ~o 4.'vigi.
Igi ~o: Anglujo ~igis de la Normandoj. 'vismo.
Ekonomia sistemo, kiu bazas la prosperon de regno

c I sur la ekspluatado de giaj ~oj. B®= imperiismo.
| 'visto. Partiano de ~ismo. re'vj O (pp vivuloj)
i Ree ~i biotopon, kies biocenozo estis parte aü tute
! detruita ekz. de incendio, vulkana elsputo, poluado.
j kontrau /vismo. Politika movado opozicia al
| ~ismo.
; Kolonj/oz. Nomo de kelkaj Romiaj kolonioj, i.a.

kolono. 1) dorika ; 2) ionika ; 3) korintika. a ) j de granda Germania urbo ce Rejno (6°58’E,
|kapitelo; b) arkitravo; c) abako; c) volutoj; d) j 50°56’N ). akvo. Parfuma tualetakvo, elpensita

fusto; e) toro; f) bazo. j en ~o en la 18a je.
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Kolonja-Ponapeo

Kolonja-Ponape/o. Cefurbo de Mikronezio parametrojn de —o, i.a. intenson, helon, pnjf
( 158° 13’E, 65° B’ N ). komponantojn. ~(o)metrio. La fako pri laméiij

kolor/o 1 Aparta imprest), kiun taras sur la ado de la parametroj de —o. ~rica. Prezent4
okulo la diversaj elementoj de lumradio, resenditaj abundajn —ojn: gi cstis ~rica kicl vosto de pii
de iu korpo sendepende de gia formo: la sep ~oj de | ( f ) // parolis pri la ~riceco de Italujoz. dll*f
la cielarko; haroj de nedifmita —t;z; iafoje per roza Prezentanta du —ojn: du~a presajo. mult(a^au bina —o brilis ia rubandeto7-, perdi7, sangi7 la Prezentanta multajn —ojn : mult~aj teksam
~un\ ( la stonoj ) kusis lie en ciuj ~ojz: kiam nokto J Egiplujox ; muh~a vosto de birdo7; (0 pecow
vua/as, ciuj ~oj égalasz; primitivaj, sekundaraj | mult~a stilo1 (de diversaj a ü toroj). plurj
(miksajo de du primitivaj), komplementaj ~oj. «or Prezentanta plurajn —ojn. bunta. sen^af
farho. — ~efekto. 2 (f) Aparta imprest), kiun taras ( plu ) havanta —on: sen~a tabula; sen~am
sur la psiko ia okazajo: vi ne devas prezenü al vi sen~a vizago ; ( f) lia sen~a oficiala parolo1!
vian situacion en fia nigra —t> z; sento de feliceco, sen~eco de lia stilo; sen~igi ( pp ekz. tekæ
kiu montras al Hi cion kun la plcj rozaj —<y/; prezenti tapeto ktp); la antikvajoj, fiel palaj k sen~igi/m
ion sub falsaj ~oj\ pentri projekton per plcj belaj i trans— i. Transdoni sian —on al io submetibjj—1>/ ; de sama — de sama valoro7. 3 = son—o. 4 j malsekigo: la stofo ce la subbrako transdà
Karaktero de intelekta verko, produktata per la | substofon. tri^a. Prezentanta tri —ojn: tri~a%
elekto de la priskribitaj scenoj, sentoj, de la detaloj, i tri^etoz. Tri—a penseo. uniwa. Havanta ni]
de la vorloj, de la sonoj ktp: la romanlika, klasika ; —on: unuspcca k unu~a fadeno7. uniè—a de teatrajo , de sonato ; la loka —t) ( uzo de j monokromata . aii^igi. Ricevi alian ~on: î
delaloj donanlaj lokan etoson) ; la malofteco de la j prilumado kelkaj nelumrezistaj substancoj ali4
adjektivoj donas al lia lingvo tre kuriozan — la j bel^a. Havanta placan —on: bel~aj tapii|
laboro de la intelektuloj donas ~on k vivon al la j canna radio jelita sur la esencon de la ekù|
kulturo7. 5 ép> Ciu cl la du grupoj de kart-emblemoj, j por gin bel^igi7-.diverses, miks—a. Prezet|
la ruga (karoo k kero) k la nigra (piko k trefo): en \ diversajn —ojn: divers^aj papiliojz, uniform,
multaj soliteroj oui devas alternigi la ~ojn, ne la j libroj kun diver,s~aj kovroj7-, perloj k divert,
emblemojn. 6 ï> Atributo unu- au du-kromata de la j stonoj7\ miks~a jako7, blazonoz; diversify
diversaj elementoj en blazono. asp farbo. metalo, j si /ka tablotuko7: miks~e pentritaj bikloj1', labè
pelto. 7 Kvantumnombro de kvarkoj: la — £/ j divers~eco de la jloroj7. KS* bunta. kongcH
sargo pavas havi tri valorojn , iiomatajn ruga, bina , j Vd Kongo. son—O } Karaktero de sono, pn^k venta. —* spekiro. —oj 1 Rubandoj, vestpartoj ktp j ata de la harmonoj, kiuj akompanas fundama
kun apartaj —oj k portataj kiel sirnbolo de aneco al ! tenon , k varianta laü la speco k la kvalito|
partit), klubo ks. k, mezepoke, de servado al damo: j instrumente» au de la voêo. «ar leinbro. StreM,

mi havu la rajton iwmi min via kavali.ro k parti \ Streko 2. sangla. Prezentanta sangigemajn|
viajn ~ojnz ; vi devas alkudri al via mantclo jlavajn j »- ' muara. RIM. Kolor estas uzata kvazaü su£|
ringojn au cirkaüligi vin per blustria skarpo, car tio j signifi ~o» similan al tiu de la radike IM
estas la ~oj de mia do/no z; ( f ) ho/noj de ciuj i objekto: hrik~a, cam~a, kastan~Q,l$
poHlikaj ~oj. 2 Distinga elekto de ~oj k de markoj, ; natur~a.1troz( o )~a (f: aspektanta pozitive, ^elektitaj de regno au alia komunumo k montrilaj de | optimisme) ktp.
lies llago: ta naciaj ~oj\ hisi . f / irtigi siajn ~ojn. ;
^a. Havanta ~o( j )n: iaco du ~aj koraletojz; hele |
r-̂ a vizageto: la ~a nova, farta ( la povo de iu -~ilo |
au pigmente komuniki sian ~on al aiiaj materialoj, i
kun kiuj oni miksas gin ), ( tr ) Doni al io gian ;—on : la herho verde —as la kampojnB; la kusiganta \
suno — /.v la nubojn per sangaj makuloj; la aütune j~ita cirkaüajoz: (f ) la akompananta muziko —as la j
tutaii dialogon. —ajo. Io —a. —aro 'à Tuto de la j Kolorad/o. Rivero en N-Ameriko, kiu irg

oj kuliine uzataj de pentristo. SIN. palel.ro 2. ^igi. | Montoj Rokaj gis la Golfo Kalifornia (114fj
Pari, ke io (Srofo, tolajo, papero ks) ricevu —o(j)n 31°54’N ). ^io, ~Olando. Unu el la staft
per linkturado au sursmirado: postesigno de la Usono ( J 05°U. 39°44’N ).
sango la plankon ankoraü ~igisz\ virsafaj fcloj j koloratur/oz 1 } Artista laüvola omamadoj
mge —igitajx: nigrc ~igita tabla7: la knabo —igis -, kanto per triloj. 2 Hiij triloj mem. ép-
ia iurban ruge k or~ez : la furbisto ~igis la mitron i koios1o 1 in Statuo de grandegaj dimeiiaj
bluer, si —igis (sminkis) siajn okulojnx. —igisto. ; —o de Rodiso estis statuo de Apolono: (f) etë
Homo, kies metio estas —igi la murojn de domo ks. j luta familio el 26 arboj-~ojz. 2 GigantaMJ
ai- furbisto. pentristo. smiristo. ^igi. Alpreni. ; regno : la libercco clkovas ~ojn7: Betovenotfy
ricevi —on: sia vizago carme ~igis ce (ia konfeso. j nutzika —o. ^a. Havanta eksterordinarajnpBfi— ilo . Organika farbo. pigmenta. — isto fc ! ojn au ecojn : —a statua, vira , urbo, entrefy
Pentristo, kiu sercas esprimon pli per la —oj, ol per j ankoraü antait 50 jaroj inter la japanojkeüri#
la desegno au ia ium -efektoj. —konserva. Lum- i ekzislis sajne —a malsameco7.KS* elefanla
rezisla. —(o)metro. A paraio por mezuri diversajn j marnuta, titana.
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I
koloroj 6 : a-b) meîakj
a) argento, b) oro. <|
farbo] : c) ru§o (gof|
c) b l u o ( lazuro)|c fc

S ni9ro (sabl°)' e)
(sinoplo) ; f-g) peRojj

9 hermino ; g) vajro.
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575 komandiKoloso

|Kolos/o I Frigia urbo ( 29°25’E, 37°50’N ):
epistolo al la ~anojN.
If Kolose/o. Kolosa amfiteatro en Romo, kies

kolutori/o 'V. Medikamento por smiri la
gingivojn aü la busparietojn.

koluzi/o. Sekreta, plej ofte kondamninda, inter-
jrandiozaj ruinoj plu staras. konsento.
H kolostr/o. La unua lakto de akusintino. kolz10 Oleonapo.
5: kolport/i (tr) Disporti kun si etajn varojn, kom/o 1 Oj Inlerpunkcia signo, uzata por
jnercerajojn, almanakojn k.a., por ilin detale vendi. apaitigi diversajn frazelementojn, ebligante pli klar-
l^istO.Migranta etvendisto. ! an komprenon ( ,): ~on ofte, sed ne ciam, akompan-
$ koltr/o O Tiu parto de plugilo, konsistanta en j as paüzeto en voclegado. 2 /V Tiu signo, metita inter
vertikala tranca peco, kiu distrancas la terbulojn | la entjera k frakcia partoj de nombro skiibita en la

decimala sistemo (ekz. 2,3 = 2 k 3 dekonoj). SIN.
decimala ~o. 1er punkto 2. decimala /V 2.
^oforma. Havanta la formon de ~o: ~oforma
bacilo (bactlo de la azia kolerao). fiks~a ë Rilata

atitaü la soko.
pi kolubr/o b Serpento (Coluber k parencaj g-oj)
lêftvenena, vivanta en Eüropo, Azio k Ameriko,
man|anta precipe musojn, ranojn, fisojn ks k pov-
|hta grimpi sur arboj. ~edoj. Fam. (Colubridae ) de
lérpentoj, al kiu apartenas i.a. ~o.
fe Kolumb/O (Kristoforo). La malkovrinto de
Ameriko (C. Colombo, c.1451 —1506): la ova de
§0z (eltrovajo, kiu sajnas simpla aposteriore). ^io.
gderacia distrikto de Usono (Vasingtono, 77°U, : punkto^o U / Interpunkcia signo (;), uzata por
i;9’N). Brlta #vio. U provinco de Kanudo | indiki inter propozicioj apartigon pli gravan ol tiu dep23°25,U, 48°20’N). — Kolombio. j simpla ~o, k malpli gravan ol tiu de punkto. sufcwo
i{- koiumbari/o. Nekropolo, kies muroj prezentas 0/ Kromsigno kun la formo de eta ~o, uzata sub iuj
j|$ojn, en kiuj oni tenas la cindron de la mortintoj. konsonantoj, ekz. en la lingvoj latva k rumana.
Wkatakombo. koma/o } Intervalo (diferenco inter diatona k

kolumel/o 1 ^ Sterila centra akso interne de la kromata duonduto), kies valoro estas proks. 1/9 de
Sporujo au bazidiujo de iuj fungoj (miksomikoloj k plenduto, t.e. 5,4 savartoj.
gasteromicetoj) k de la kapsulo de muskoj. 2 b Mai- komand/i ( tr) 1 Havi militan ordonpovon
Xàva interna akso i.a. de la konko de gastropodoj. 3 super iu aü io: mi do devas ~i la tacmenton? B; ~/
P0sto de la meza orelo de iuj vertebruloj (amfibioj, sipon, armeotr, la dioj konigis al mi la dolcecojn
ïiptilioj, birdoj). tiajn homojn , kid v/ B ; (analoge) to argano, kiun
I|k0lumn80 1 Vertikala dividajo de pago prezent- Projka ~as, povas levi [ ...]. «ar estri. 2 Ordoni
fjltaserion de samlongaj linioj, skribitaj au presitaj (manovron, militistan movon ks): Malantaüen! ~is

sub alia: ~o de gazeto, de libro; ciufoje, kiam la princo B. 3 © Per fermo de elektra cirkvito farigi
ifhudi tralegis tri aü kvar ~ojn, la rego detrani'is ; al aparato antaüdifinitan manovron: la slosado de la
Iff , ft*. 2 Vico de objektoj au personoj arangitaj unu j pordoj estis ~ata elde ekstere. 4 (f ) Deteni, estri:
post au sub la alia: la ataka kolono konsistis el kvin I dun demandu, sed mem al vi ~uz; ~i siajn pasiojn.
Uoykdek linioj; vi forgesis adicii la ciferojn de la ; ~0 1 Plenumado de la ordonpovo, precipe ce ter- k
Ihmaldekstra la ~o de la unuoj, de la dekoj. j mar-armeo: preni la ~on de la avangardoB\ sub

la centoj\ V la vertebra ~o (Vd vertebra 1); j mia B; dume la tacmento marsas sen ^oB. 2
jlako) la peonoj de la reg~o. 3 % En trikajo, strioj i Vorto( j) de militordono: lante tondris la ~oj Mars !
faritaj per masoj en la sama loko en ciu linio. j Hah' ! Front' / z; en kiu ordo Hi lait ~o starigasz;
i kolur/o\Nomo de la du cefcirkloj cielaj, el ! flugi laü signo k ~ol\ 3 © Maniero, kiel oni povas
fjüjunu trapasas la cielajn polusojn k la ekvinoksajn funkciigi aparaton: individua ^o (ciu masino estas
jainktojn, la alia la cielajn polusojn k la solsticajn ~ata per aparta motoro), grupa ~o (la ~o farigas

per koinuna rimentransmisio), elektromotoru ~o. 4
|kolute/o 1ft G. (Colutea el fabacoj) de arbustqj | S Ordono al komputiia sistemo, generale de la

pin nepare plume kunmetaj folioj, kun floroj en : uzanto k por tuja plenumo: la ~o por forlasi la
fpëlaj grapoioj k kun vezike pufaj gusoj. plejofte ! programon estas X ; ~odosiero. use instrukcio.

^shiskaj, kiujeksplodetas ce premo; 28 sp-oj el S j ~anto. Militisla cefo: ~anto de citadeloH ; la
prppo, E k NE Afriko k Azio, kelkaj gardene ; ~anto de la korpuso de Memjisli : ~anto de sipo:
^iu;vataj. SIN. vezikarbusto. | armti la regojn de Medujo , giajn ~antojnx\

| (analoge) C ~anto de ta kredanloj ( titolo de la
koluteo (arbusta ~o, | kalifoj). komandoro. ^ejo 1 Oficejo, kie logas k
Colutea arborescens): j administras la ~anto de urbo forlikigita, de citadeio
a ) tigo ; b ) folio : c ) : ks. 2 Transversa supra platformo, de kiu oni ~as la
floro; c) frukto (guso) ; manovron de sipo. al^i. ~i a! iu ian servon: mi

! estas aF^ita ci lienz ( por gardostari ). cef^antO.
' Tiu. kiu ~as ciujn terajn aü sipajn batalfortojn en
! difinita regiono. for^i. ~i iun for de ties fonnacio,
i por aparta servo. tele~ i. ~i per elektruj ondoj:
! teU’r^i dircktosangon de raketo.

al prezento de nombro, en kiu la pozicio de la ~o
estas fiksa k implicita: fiks~a prezentado, dateno.
variable), glit^a ë Rilata al prezento de nombro, en
kiu la pozicio de la ~o varias k estas eksplicite
prezentata: glit~a dateno. K& eksponento, mantiso.

ojn.



konieékomandito 576
3komandit30 £ 1 Sistemo, en kiu parto de la

anoj, ne partoprenante en la administrado, riskas nur
sian monon k ne respondas pri la funkciado de la
societo. 2 Sumo, disponigita de ciu ~anto. ~a.
Funkcianta la ü ~o: societo. ( tr) Investi
monon en ~a societo.

komandor/o z. Tiu , kiu havas, en ordeno,
gradon superan je tiu de oficiro. de la Honora
legio, de la Malta ordeno. kavaliro.

komasaci/o £ Regrupigo de parceloj, por
faciligi la kultivadon per mekanikaj rimedoj.

komat/o f Konscistato, karakterizata de manko
de sensoj k memvola movkapablo: diabeta, duon-
delira ~o. ^a. Rilata al ~o: stato , febro.~ogena. Esliganta -von.

komb/i (tr) 1 Purigi k ordigi la harojn per
tiucela ilo: si ~as al si la harojn per argenta ~iloz:
~i sin , hundeton. esc frizi, strigli, buklo, ondo. 2
% Prepari por spinado, per tiucela masino, spin-
eblajn materialojn: oui kardas la spinotajon por la
dikaj fulotaj stofoj, oui ~as gin por la delikataj; la
prilaboristoj de lino ~ita k la teksistoj de blanket
tolox.~ado. Ago de tiu, kiu ~as harojn au spinoî-
ajon. ~ilo 1 Ilo el korno, celuloido. plasto, metalo
kc. kun longaj maldikaj dentoj, por malkonfuzi ,
purigi, ordigi la harojn. 2 Analoga ilo, kiun uzas la
virinoj, por fiksi aü ornami sian hararon. 3 Metala
ilo kun longaj dentoj, uzata por prepari la lanon,
kanabon ks. ^isto. Frizisto. /^itajo, ~lano.
Lanoj, kies fibroj estas pli longaj ol 15 cm. EST kardi.
ek~0. Unufoja trapaso de la ~ilo en la haroj. el/vi.
Eligi per ~ado: el~i la sablon el sia / haroj.
el~itajo. Cio, kio restas ce la ~ilo post ~ado.
mal~i. Malordigi la ~itajn harojn : la vento vin
malais. re~i (tr) Denove ^i. retro^i, ~i, metante
la harojn malanlaüen. tekSO^ilO fy, Densa kradeto,
kiu tenas varperojn en gustaj distancoj k alpremas la
trajetitan vefteron al la teksajo. venus~ilo.
Skandiko, pli spéciale Scandix pecten-veneris.

kombajn/o yù Masino, kiu automate k sinsekve
rikoltas, drasas k purigas la grenon.

kombe/o * Erozia malaltajo meze-laulonge de
antiklinalo. 05’ kanjono, kluso, ravino.

kombin/i ( tr) 1 Kunigi plurajn elementojn en
difinita ordo; laücele arangi: ~i litcrojn, ciferojn,
kartojn. 2 (K) Unuigi molekulojn de du aü pluraj
substancoj laü difinita proporcio, por formi novan
korpon. esr komponi , sintezi. 3 Interarangi ideojn
por konduki al konkludo, aü rimedojn por estigi
rezulton: ~i planon, projckton. manovrojn, draman
intrigon. car teksi , spini. ^ado. Ago de tiu, kiu
~as: teorie la ~ado de « da » kun «la» ne estas
malpermesata7\ la diversajn detalojn de la homa
esprimado gi lasas al la ~ado de la uzantoj memz:
komparado k ~ado de la hagate/ajaj ciferoj7-.~ajO
1 Rezulto de ~ado: clskribi ciujn eblajn ~afojn
unusilabajnz. 2 ® Homogena, nur kemie disigebla
kunajo. ES3 komponajo, kunmetajo, miksajo, solvajo.
3 A (de k elementoj el n elementoj) Aro de k
elementoj elektita el aro de n elementoj; la nombro
de tiaj aroj estas (* ) = n\ /k\( n - k )\ : el la kvar
elementoj a. b, c, d oni paras formi ses ~ajojn kun

du elementoj, nome ab, ac, ad, bc, bd , cd (( 2 ) = ^fcSf’ arangajo, permutajo. lineara ~ajO A (pf
vektoroj) Sumo de la vektoroj multiplikitaj per
skalaroj (nomataj koeficientoj). ~igi. Igi ~itl
kloro k hidrogeno ~igas en hidrogenan kloridon\ fr
havas Algernon (afinecon) unu por la alia. Mlofi
4" Cifereca cirkvito, kiu realigas bulean funkcidi
AÜ - , K A J - , N E - , N E K A.I , N E AÜ -~Üo. ~U!T10|
kombinato. re~igo 1 Kunigo de elektronôf
truo en duonkonduktanto aü de elektrono k pozitmr
jono en gaso: %. re~iga erao ( laü la praekspioà,
teorio, en la historio de la Universo, la tempo kiffl
la temperaturo igis sufice malalta, c. 3 000 °K, fW
ke la pramaterialo re~igu). 2 <§ Intersango de DIÉ
inter homologaj kromosomoj, cefe dum mejozo,f
kiu rezultas novaj ~ajoj de genoj en la sekf
generacio. csr interkrucigo. — kiasmo. malM.I
Fari, ke la molekuloj de korpo disigu : por anaBj
nekonatan substancon, oni devas gin mal~i\ iê;

stabilaj produktoj mal~igas per si mem; mal~i$
produktoj; vetermal~igo de roko.

41 2 3 NEa b a b.

5:& ï> &NEKAJKAJ A X

+ £r j> 1AÜ NEAÜV

w ® fl- £> ïïDISAÜ NEDISAÜ

kombinl : -̂î lo : Diversaj specoj de ~iloj.d|
nomoj. 2) simboloj en logikaj operacioj: a) etij
matematiko ; b ) en salt -algebro ( elektroniko,-
aütomatiko). 3) simboloj en logikaj skemoj: a)à
E üropo ; b) en Usono. I

A
%
d
Ikombinaci/o (evi) = kombinajo.

kombinat/o £ Ekonomia unuo, kuniganta s®
unu sama teritorio la entreprenojn de unu aü pli^!industriaj fakoj, kies agadoj estas solidaraj: elektià
kemia ~o. naf' kartelo. RIM. Tiu ci terminoestfi
uzata precipe en la priskribo de la ekonomia sisteiflfc
de Sovet-Unio.

kombinatorik/o A Branco de la matematiko,!»;

oni studas permulojn, kradojn, grafojn k problemojfi
pri pakado k.s. ; t

kombine/o 1 Virina subvesto, kombinitaf
cemizo k pantaloneto. 2 Vesto por aviadilistorj
teknikisto k.a., konsistanta el kombinitaj bluzo|
pantalono. 3 Speciala supervesto de la aviadisto|
ranhomoj, kosmonaütoj k.a.. ^kombret/o ^ G. (Combretum el ~acoj)4
arbustoj grimpaj aü ne, kun integraj, kontraüe dÿ
opaj aü verticilaj folioj k kun malgrandaj florcj||
spikoj aü panikloj; tropika g. de c. 250 sp-oj, ke^poromame kultivataj.

kombu/o 4* Sp. de laminario ( fingrofonui"

laminario), uzata en homa nutrado. i|
komedi1o ^ 1 Teatrajo, kiu ekscitas laridéi|

prezentante komikajn personojn aü amuzajnd(SÉ||
ordinarajn cirkonstancojn : la ~oj de Aristofml:
Moliero: karaktera ~o (kiu prezentas ridindijsi
malvirtetojn); intriga ~o ( kiu prezentas amua^!

1

1
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aventurojn); mora (prezentanta maniojn propr-
ajn je iu tempo au lando). drama, farso, revuo. 2 | Ago ~i k ties rezulto: al demandoj de jurnalist -
(f) Arango malsincera por trompi per sajnigo,
hipokriteco: perfidulo, iudanta la ~on de lojalecoB.~a 1 Rilata al ~o: aktoro, teatrajo, verkisto,
sceno, karaktero. 2 Malsincera, hipokrita: oni diros,
ke ni arangis ~an elekton7. 1 (ntr) Ludi ~on. 2
(tr) Hipokriti. ~isto. Aktoro ~a. ^verkisto. i
Aütoro de ~oj.

(evi) = komentarii: ~/' antikvan ait toronB. 1

<?/ [...] la generala sekretario diris: «Neniu ~o!». 2
A Parto de la frazo, esprimanta tion, kion oni diras
pri la temo. ~ojS Vortoj en komputila programo,
kiujn ignoras la komputilo, sed kiuj servas por helpi
homon kompreni la programon.

komentari/i (tr) 1 Klarigi per notoj tekston au
! verkon: Iliadon; ~i legoprojekton, konstitucion.

komedon/o f Vermoforma cilindro el flava | SIN. prinoti. cy interprets. 2 = komenti: nia celado
sebumo kun nigra supro, lokita en la poroj de la
vizag- k precipe naz-hauto: ~oj konsistas el lezo de
sebaj glandoj.

kometin/o dje G. (Commelina el ~acoj) de plur-
jaraj herboj. kun neregulaj floroj generale bluaj; c.
170 sp-oj el la varmaj regionoj, kelkaj pororname
kultivataj, i.a. C. caelestis, el Meksiko.

komenc/i (tr) 1 Fari la unuan parton de afero
au de ago: ~i konstruon , laboron, poemon ;
profesionz, proveson7, amajonx, sian deksesan jar-
on7; legi, disputi , paroli; mi ~as per lio , ke mi
diras [...]z; multe ~ite, malmulte plenumitez; li ~is
sian paroladon per sonoraj frazoj; ~/' per Dio kfini
per diablo7 ; ni ~is per ncnio (sen mono); en tin

dago mi ~os kfinosx ; ni ~os de ekiemploj, kiujn ni
ne aprobas, k finos per tiuj [...] z; gi scias, ke ~ante
de morgaü si pasigados sian vivon en soleco7 ; mi
amindumas lian edzinon kfilinon, mi nur ne decidis
ankoraü, de kin el ifi mi devas ~i7. 2 Transiri en
novan Staton: mi ~is maljunigiB; kiam ~os tagigi , j manoj de banko por k industrio; ataseo
niforflugos7; ~is negi7. 3 Konsistigi la unuan part- j pri ~o ; centro de ~o. ~a. Rilata al ~o: kodo,
on de io: tiu vorto ~as la frazon ; la versiklo, kiu j entrepre.no, letero, kvarta/o; ~a centro (— bazaro );
~as la Biblion. væ ekl , alpasi , inaüguri , malfermi, ! la valoro de objekto; cambro (komitato de
vehi. ~a. Rilata al la ^o, staranta en la ^o: liaj ~aj j ^istoj, elektita por studi la ~-ajn interesojn). ~aci.
vortoj; la Utero7, sonoz; inklino7, insint - Malhoneste~i. < -̂ajO 1 Varo. 2 S ~e vendata
ado7.Mî. En la ~o: disputa ~c, vi ne malpacos en komputila programo, kontraste al publikajo au
fino7. *vO 1 Ago de iu, kiu ~as: ciu estas mal- propagajo. ~ejo. Loko, kie oni ~as : el Togarma
facila7 ; plej gronda potenco kusas en la ~o7\ en la oni alportadis al via ~ejo cevalojn k mulojnx. B®*

~oDio kreis la cielon k la teronx ; Hi venis je la ~o foiro , merkato. ~isto. Tiu, kiu profesie ~adas:
de la rikolto de hordeox; ni jam faris tiel bonan mafsagulo venas, ~isto festenas7 ; ~isto estas cas-

ce la ~o de tiu ci historic)7. 2 Unua parto de isto7 ; mifaris kompanion kun ict ~isto7; la malben-
io: <?« la ~ode vorto7 ; en la ~o de ciuj stratojx ; en ita fi^ isto Abdulin ! 7 ; mi estas grand~isto7

ja ~ode lia vojox ; la de la milita; tuj de la ( pogranda). ~istaro. Tuto de la ^istoj en urbo,
3 Unua stadio de io evoluonta: la ~o de la sago regiono, lando. ~odomo. Domo difinita por la ~o.
estas timo antaü Diox ; gi esta felica ~o de estonta uss* firmo. for~i (tr) Provi vendi ne tre valorajn
granda organo de kuracistoj7 ; mia forto k de objektojn: for~i velkajn varojn ; eble cl la vestoj ion
miaj suferojx; (plurale) mi volas instrui la ~ojn de for~i?7. use likvidi. brut~iStOz. Tiu, kiu ~as pri
;historic)7 (elementoj). ^ajo Ü Primico. /^igi. Igi | brutoj. kas^o. Ne lege permesita ~o, farata kase.

^ita, eniri en sian unuan parton: ~igis la milito7 ; j kontrabando , nigra merkato. liber^ismo.
kio ~igis, tio ankaü fwigos7 ; putrado de fiso ~igas \ Ekonomia doktrino, la ü kiu la importojn devas
tde r kapo7 ; la nomoj de la leporo k de la limako j malhelpi nenia politika limigo au doganimposto.
pigos per Lz. u®* debuti , eksplodi , naskigi. re~i. | protektismo.
penove ~i ion, kio jam finigis: re~i la fumadon.
lM§i.Denove ~igi: morgaü cio denove re^igos7;
la pluvo re~igas. C3f refari. monat^o 0 Festo,

estas qfte malbone ~ata7 ; tamen vi ~as malvere! x.
ekzegezo , klarigi, kritiki.
1 Aro da rimarkigoj au notoj, klarigantaj tekston

au verkon: eldono de la Biblio kun konstanta ili

kalumnii , traduki.

legis el la libro, klare, kun ~oj, ke oni kornprenu la
legatafonx ; la grandaj verkistoj ofte bezonas ~ojn7.
2 Klarigoj pri ies intencoj. opinioj: tion ci ni sciigas
aI niaj amikoj—de ciaj ~oj ni nin detenas7.3 Libro
pri historiaj okazajoj: la ( K )~oj de Julio Cezaro ;
liaj agoj k liaj vortoj estas priskribitaj en la ~o de
la profeto Idox. ~isto.Tiu, kiu ~as libron ks.

komerc/i (ntr) Profesie intersangi varojn ,
produktajojn, celante monprofiton: kiu volas ~i , tiu
sagon bezonas7 ; ili ~is kun vi per belegaj stofojx ;
~i per cifonajoj7 ; (f ) Anglujo ~as kun la tuta
mondo. us" brokanli , eksporti , importi , negoci ,
sakri. ~0. Profesia klopodo por la intersango de
varoj: pogranda, pomalgranda ne ekzistas en

amikeco nek serco7 ; la ~o trovigis tiam en lar^/0

komet1o ^ Astro kun cirkaüsuna, plejofte tre
ekscentra orbito, k kies kemo eljetas materion sub
formo de Iumantaj kapo k vosto, kiam proksima al

|iu ce iuj antikvaj gentoj estis celebrata je ciu Suno k hejtata de tiu ci: la Haleja ~o.
rçapero de la luno: viajn monat~ojn k festojn Mia
ammo malamasx. vort^a. Staranta ce la ^o de

komfort/o. Cio, kio igas la vivadon pli facila,
la logadon pli oportuna, la hejmon pli ripoziga; cio,

^iwto: granda vort~a Utero7 ( inicialo). i kio malpliigas penon k lacigon en la ciutaga vivo:
I koment/iB (tr ) 1 Eldiri sian opinion, siajn la ~6> ne ciam kunigas kun la luksoR; havigi al la
argumentojn pri iu eldirajo au evento: la redaktoro patrino ian negrandan ~on7. — butero, forno,
maltrafe ~is ci dun decidon de la parlamento M. 2 sate. ^a. (io) Provizita je ~o, haviganta ~on:i
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domo, scgo, vagono: ~aj vivcirkonstancoj; konscrvi j masir ino de la domo en ~o de unu sinjoroz\ ni
~an trankvilecon7. ^e. En manière: sidi , | amikoj petas min sendi al Hi en ~on grad

nombron da libroj7 (kun ~o vendi ilin, t.e. krafe
2 Tio, per kio iu estas -~ita: tin servistino plem

j nur negravajn ~ojn7: prenu tiun ci pakeion: a
I vi trovos mian ~on detale7-. 3 (ark.) Komisioi

komi/o. Ano de gento, loganta en ~lando k j ~antO Persono, laü kies ordono k je kiesfcs
cirkaüaj regionoj. (K)~!artdo. Respubliko ene de ; la ~isto acetas aü vendas. ~isto 1 Tiu, kies ns
la Rusia Federacio. : estas plenumi la ~ojn de aliaj personoj:M

komifor/o 4k G. (Commiphora, sin. Balsamo- j ~isto\ ~isto por la transporta de la pakajoj, m
dcmlron el burseracoj) de arboj k trunkarbustoj ofte | 2 53 Tiu, kiu profesie kontraktas laü la ordonolj
dornaj, produktanlaj aromajn k balzamajn gumojn j la konîo de alia persono, ricevante pro tio sa^(sub la selo) k esencrezinojn (en la ligno) tie uzatajn j au provizion. ^ito. Tiu, kiun oni ~is ion farti
en tradicia medicino: c. 190 sp-oj, plejparle varm- I delegito, komisaro, depulito. ^ulo. ~ita peraè
ejaj k sek(eg)ejaj, el Arabio, Afriko, Srilanko, ! vere vi prenis lertan ~ulon7. ir~o. Iro poraceté
Antiloj k S Ameriko; du sp-oj (C. myrrha k C. gile- | de varoj ktp en ~o de iu: venadis maljunalw
adensis ) liveras mirhon, aliajn famajn gumojn k j por ordarangi k plenumi la ir~ojn7.«3* trabu0

komision4o. Organo, komisiita esplorii
komik1a. Ridiga, aniuza: ~a aventura, gesto, ! difinitan demandon au plenumi ian difinitan taske

aspekto. situacio: li this sian capeIon. fcf i k guanta largan memstarecon en organizajo:
burleska , groteska, komedia. ridinda, tragika. j en Parlamento : ~o por la intersango de kitty

karaktero, ekz. de belctrajo. ^eco. Eco de j valoroj ; enket~o. sufcwo. Aro de kelkaj menl
persono au situacio: la ~eco de la aventuro estas, ) de ~o,kunvenantaj por prepari la decidojnde

komisur/o 1 V ^ (commissura ) Nervofæ
kiu kunligas la diversajn partojn de la centrai!

komiks/o (fm) Bildrakonto: ne kredu. ke mi j sistemo ce la animaloj. 2 V Punkto, kie du si
legis tiun ~on en Vatikano ,c. j partoj kunigas: lipa, palpehra ^o. 3 4ft Kt

komisar1o 1 Tiu, kiu estas komisiita de stato aü | punkto, linio au surfaco de du organoj au de dujH
privata organizo, plenumi specialan nedaüran ! oj de organo:~o( j ) de kunigintajkarpelojdeftm
funkeion: ~<9 de la rcgislaro apud ta Parlamento I -fckomitat/o. Grupo de personoj, elektitîi

kitsi; fie la kampa muso logis sirmite k senti
sin ~e. erg1 hcjme , oportune. mal^a, sen~a.
Prezentanta nenian ~on: nia!gronda sen̂ a lifeto7 :
estis tre niaise7.

balzamojn. use balzamarbo.

ke i—I. ~isto. Aktoro, kiu bone ludas ~ajn rolojn.
^ulo. Homo,kiu nature estas ^a. g

(por klarigi k apogi specialan legoprojekton); ~o de i organizajo, por konsistigi specialan kunvenon,!
halo, de festo (komisiita gin prepari k prizorgi); ~o j havas difinitajn gvidajn k plenumajn taskoja!
de ekspozicio7. 2 Stata oficisto kun administrai k ! Lingvo ( K )~o (1906-1949); la ( K )~o de UEk
justicaj funkeioj: polica ~o7. 3 Komisiito de ! Korstanta ( K )^o de la Kongresoj: ~ano.Meri
revolucia regislaro: ce la armeoj (dum la franca j de ~o. cerbum^o. Aro da fakuloj, neofiqi
revolucio); popol^o (nomo de ministro en Sovet- j elektitaj de regislaro, entrepreno k.a. por ginkœ
Unio gis 1946). ~ejo. Loko, kie funkeias ~o, ! pri specialaj demandoj. kontrol~o = kontn
precipe polic~o. «sr arestejo. kontrol~o. ~o, | konsilio. plenurrwo. Grupo de personojdj
elektita de la generala asembleo, por kontroli la j tasko estas apliki la decidojn de kongreso. de

aj instancoj au plenumadi la praktikajn taskojnl
komisariat/o. Nomo de diversaj stalaj organoj, i asocio: la plenum~o de SAT. striko~o. AroiÜ

kun administrai k iafoje justicaj funkeioj: pri la ! delegitoj de laboristoj, koniisiilaj gvidi la strikçi
ekonomia piano, pri la atorna energio : arnica diskuti kun la mastroj pri la kondtcoj de tiescesf

komisi/i ( tr) 1 Konfidi al elektita persono i komiz/o. Helpa salajrulo, kiu prizorgÈ
plenumon de ago, laboro aü klopodo. kiun li devas j vendadon en komerefirmo, au la kontoraferojs;

zorgi k prirespondi: ~i al la sekretario publikigon j banko: gronda magazeno bezonas la servojç:
de protokoloB; mi intends ~/ la tradukon al iu ! armeo da ~oj7 : ~ino7-. migra, vojaga|
alia7 : la libron oni ~is al si traduki 7 : ~ i al | Reprezentanto de komerca firmo, vizii
komilalo la kreadon de nova lingvo estus fiel same i eventualajn klientojn por elmontri specimen^sensence. kie/ ~/ al komilalo verki bonan poemon7 : j kolekti mendojn.
II ~is la oficojn en Ut domo de ta Eternulo al la
pastroj L.evidojx : li estis ~ita parti la acetafojn sur ; korpoparton proksiman aü malproksiman:4t

la siponx; Jen beno estas ~ita a! mix. 2 Transdoni i ~o : ne difektas la fiistojn , sed portemfè
kiel pnzorgotajon: vi ~u al la Levidoj la tabernakl - i definitive senfunkciigas la konccrnan organtâ)
o n x : la inspektisto , al kiu la korteganestro ~/.v ; soko. (tr) Trafi per~o.
Danielonx. E®" konfidi . ^e. Laü la manière de iu. j komod/o. Meblo, atinganta la alton &
kiu ~as: estas transdonita al mi paro da galas- brusto, k konsistanta el framo k tirkestoj metit^t
oj7: mi parafas de mia grupo (en gia nomo). ~0 j super alia, por konservi tolajojn, galanterionkfcl
1 Ago. per kiu oni ~as ion ai iu: // ricevis la honor- ;
an ~on formi ( . .. } 7 : por fart reformojn en E . fa j Komor/oj 1 * Insularo en Hinda Ocean̂ f
Pelegacia Komilalo ricevis ~on nck de la E-istoj , j Afriko k Madagaskaro. 2 L Regno (Moroé
nek de siaj propraj dclegintof7 : mi parolis kun la ; okupanta ~ojn / , escepte de Majoto.

kontojn de la estraro.

1
komoci/o Y Organskuo, kaüzita de bato tiafi

'Mkomodor/o = subadmiralo.



koinpati

kompakt/az 1 Densa k nedisigema: ~a grundo, j la longvostaj ~oj de Homero. ~a. Prezentanta,

Ijpapero, pulvoro\ neniam estis svelo pH ~a: ~a j enhavanta ~on: esprimo; k kia est is la
eldono (tre dense presita). — disko. 2 Prezentanta i jugo? z ; fari maljustajon ce la taksado de la
korpon, kies ostoj k muskoloj estas kvazaü dense k ; meritojz ; ~a gramatiko de la greka k latina Iingvoj ;

•solide kunkreskintaj; malsvelta: ~c/ montarano. 3 j gi estas nur infano kun la niksoz ; nur ~e tre
yA (pp spaco, aro) Tia, ke ciu malfermita kovrajo j mafgranda partoz. is* relative. ~ado 1 ~o /. 2

^posedas finian subkovrajon. ~0. Io ~a, i.a.: 1 libro I Komparacio. ~ilo O Mezuraparato, servanta por
§?ye kompostita; 2 konstru-elemento, speco de arte- j ~i la longon de po du objektoj. ne~ebla, sen~a.
«farita §tono ricevita per ~igo. ~igi A Konstrui ~an | Sola en sia speco, malofleco au perfekteco: ne~ehla
Jspacon, enhavantan donitan spacon. mal~a. ludado de violonistoz; se oni povus lion ci efektiv-
jPrezentanta erojn aü molekulojn, maldense kunigit- igi... faro sen~a! z. ne~eble, sen~e 1 Gis grado,
fajn, facile disigemajn: mal~a teroz\ mal^a, aéra, ce kiu ne plu eblas ia ~o: estis belege, ne~eble bel-
fansimila floroz. loza. sub~a A Havanta ~an j ege!z ; sen~e majesta spektaklo. 2 (ce komparativo
isuperaron. I au superlativo) Tre multe: sen~e pH grandan
go kompan/o (fm) Preferata kunulo, kamarado: | dangeron prezentus la sangado|...]z; sed sen~e la
forkuris malnovaj amikoj, ~ojQ: du ~oj en drink- j plej rimarkindaj logejoj [ , ..|z. væ esenca. kerna,
domo pri casadoj fanfaronis K.
II kompani10 1 Grupo de personoj, kune direkt-
fântaj komercan au industrial! aferon : fondi ~on ;
fari ~on kun iuz\ Hachette k K -io ( K ~o) z. ir#* j esprimas la diversajn gradojn de komparado. i®:

ésocio. 2 El Tiu komerca au industria afero mem: | komparativo, superlativo.
ickcia ~o, fervoja, asekura trunka ~o ( tiu, kiu j komparativ1o A Komparacia grado, per kiu oni
posedas la tuton au parton de unu au pluraj jure j modifas adj-on au adv-on, por signifi, ke la econ,
rriemstaraj ~o (jure memstara. ekonomie j esprimatan de gi, posedas lau diversaj gradoj du
idependa de trunka(j) ~o( j ), kiu ( j ) posedas la j komparataj objektoj aü personoj, au ke unu sama
iapitalon). ns" societo. 3 Kuneslado, akompanado: i objekto au persono posedas tiun econ pli au malpli
fsti }raülino por ~oz ; tute ne estas agrable havi j ol, au samgrade kiel alian komparatan econ: super-
Mon kun v/z; vi volas ~on, iru en la butiketonz\ en ! ecu ~o (esprimata per «pli . . . ol»); malsupereca ~o

ec morto faciligasz\ kun kia kanajlaro mi devas { (esprimata per «malpli... ol»); cgaleca (esprim-
inUnesti en ~o! z ; si iris en ~o de du camcasistojz ; j ata per «tiel ... kiel », «same ... kiel », « tiom...
M estas en bona societo, en kun la Suno! z. 4 j kiom» ).
punigo de pluraj personoj, akompanantaro: neniam
atüaùe li estis en tia needukita ~oz\ vi kondukas lin

de ludo, al diboculojz\ tic ni havas ec nian
propran kartan ~onz: gi ne povas esti alkalladata
$lwa ~oz.5 j* Grupo el pluraj plotonoj. subdivide j nadlo. de dekfinacio. nadlo, en kiu la
le bataliono, normale kornandata de kapitano : 1 magneto povas movigi nur en horizontal» ebeno, k
|omandanto de ~o. vsr roto. ^ano 1 Membro de ' kiu indikas la magnetan deklinacion . ~o de

#0 2: sinjoro S. kaptis la brakon de sia ~anoz \ inklinacio. ~a nadlo, en kiu la magneto povas
ftenias pri du advokatoj asociigintaj); mi estas aktiva j movigi nur en vertikala ebeno, k kiu indikas la
fcanino de mia edzo en industria entreprenoz. 2 j magnetan inklinacion. giroskopa ~0. ~o util -
Akompananto: ili donis aI li tridek ~anojn, ke Hi j iganîa la direktokonstantecon de rapide rotacianta
iïêtukunlix. ! giroskopo. magneta ~o. ~o konsistanta el
pï*kompar/i ( tr) 1 Interrilatigi du au plurajn I magneta pingloforma montrilo, libere turniganta
|bjektojn por determini iliajn similajojn au ; cirkau pivoto. tangenta ^O. Aparato konsistanta

liferencojn: se oni ~as la nunajn E-ajti verkojn kun el en la centra de cirkla ringo kun drato. k uzata
tiu} de la unuaj jaroj, oni trovas diferencojn en la j por la absoluta mezurado de elektra fluo. ~ü jo.
§Qrtaro, sed plenan similecon en stiloz. 2 lnterrilat- j Ujo. en kiu estas tenata, sub movehla kovrilo, la
fgidu aferojn aü personojn, por starigi ties relativan \ vazo, en kiu trovigas la magneta montrilo iigita al ia
|àloron: si ne povis tuj ~i la estontan laborenspez- j vent-rozo. ^karto. Cirkla folio gradigita.

pin kun la estontaj bezonojz\ venu , ni niajr \ kompat/i ( tr) Senti kortuson pro ies malfelico
fortojnx (en batalo); eu vi aüdacas vin kun mi?; j k dcziron gin malakrigi : kiu ^as malriculojn, tiu
$ag0 estas pli kara ol juveloj , k nenio povas esti j estas feiicax : virtulo ^as la vivon de sia brutox ;
Mita kun gix. 3 Rilatigi tion , pri kio oni parolas, j car kiu ~os vin , ho Jerusalem? x ; Dio nin ,
kun io analoga, por fari la ideon pli impresanta, pli j pektdojn! z: mi dankas vin, ~anto cn la cie/o! z; pH
drasta aü pli poezia: oni ofte ~is la junecon kun j felica estas martela insuitata , ol amboso ~ataz ;
printempo; Homero ~as la homojn kun la Jalanta j | nornu viajn fratino jn ( K )~ataj / X : mi ~os la ne~-
folioj de arbaro. ~0 1 Ago de tiu, kiu ~as: ne ‘ itinonx; (abs) Dio batas , Dio ~asz; Vi mortigis,
estaspruvoz; en ~o kun sia filino si estis mildaz; J bucis k ne ~/.vx. bedauri , domagi , indulgi ,
fiptnalgranda cifero de hodiaü estis granda en ~o i kondolenci , simpatii. ~0. Sento de tiu, kiu ~as: sin
fynla cifero de hieraü7 -, tiu sento estis nenio eu j hontigis la kies objekto si estisz; mi ne volas
km la dezirego 2 Frazparto, en kiu oni ~as: | baton, mi ne volas ^onz; si vekis ~on en tiu ci
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originala. — fenikso 2. RIM. La mil Kp (~u), estas
uzata por referenci al io simila aü rilata en alia loko.

komparaci/o A Sistemo, per kiu lingvo

Komparti/o. Mil de Komunista Partie.
kompas1o ^ Cia instrumento, per kiu estas

montrata la magneta nordo, en komparo kun la aliaj
direktpj: plej multuj ~oj funkeias per magnetila
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vinno7; justeco k ~o al la bestoj7 ; eksenti ~on al lemanto: ~eco de lernanto (procentajo de la instrwf
in7- , pro iox ; el si jam longe iom post iom informacioj, kiujn regas la lemanto). ~UlO. HOB»;
malkasis al H la veronz; rideto de ~oz (malestima). ~a: ~ulo cion bone farasx ; ve al tiitj, kiuj esté~a. Esprimanta ~on: rigardi la aferojn kun pli | saguloj en siaj okuloj k antaii si mem ~uloj!x ; vorl•;
okulo7 ; (mortigi) per sago ~az.^ema. Inklina al j oj, pri kiuj gi estas konstatita, ke la vivo k ~uk
~o: vi estas Dio pardonema, indulgema k ~emax ; j uzado fiksis por ili alian formon7. csr ekspertizisto,
ciu estu bona k ~ema a! sia fratox ; la libristo estis j fakulo, specialisto. ne^a. Ne havanta ~econ:$
tre bona homo k havis tre ~eman manon7. j prezentis por ne~a okulo haoson7.
bonkora. ~igi. Fari, ke iu ~u al vi: pH bone estas j kompil1i ( tr) Verki ne originale, deprenanié
enviigi , ol ~igiz. ~inda. Meritanta, vekanta ~on. | materialon el aliaj pretaj verkoj au fontoj: lent
la ~inda anasido estis mordata k persekutata7 ; i libron, vortaron. csr editori , komentarii, prilabori,
miaj r^indaj floroj tute forvelkis7 ; gi estas vera j redakti. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: iafojt -
~indafo, la infano ja malsanigos!7. vst nutlfelica. j donas verkon pH bonan ol la originaloB. ~aci. 4
sen~a. Ne sentanta ian ~on: la sen~a mortoz; ili j sen metodo k koinpetenteco. ^ajo. Io ~ita. »?
parolis sen^ajn vortojn pri si7 ; décida, kiun li untologio, enciklopedio, krestomatio.
plemtmos sen~e k severe7, os’ egoisto, kruela.

kompendi/o z. Mallongigo de la tutajo de
scienco au doktrino: de la algebro B, de samajn elementojn ; malsimpla: ideo, demantk

karaktero; ~aj verbotempoj (formitaj per «esti»i
kompens1 i 1 ( tr) 1 Kontraupezi nedeziratajn participo). Kg’ malsimpla. 2 A (pp nombro) Havatt

efikojn (de forto, movo, influo ktp) por atingi la formon a+ib kun reelaj nombroj a kb, kie i estis
ekvilibron: sangi la kapuson de sipo por ~i drivad- la imaginara unuo (unu el la radikoj de -1). M) f
on ; sterki kampon por ~i mairieecon de la grundo; Tutajo da malsamajoj, unuigitaj por unu samacelo:
si pensis, ke forte la intereso de la enltavo ~as la la vivo estas da fortoj, batalantaj kontraù k
mallertecon de la stiloB. si pensis, ke forte strecita morto ; log^o («se dombloko ). 2 A Sistemokun
febra penegado ~os al la cerbo la jarojn de sen- objektoj k bildigoj inter ili: en la algebra topolopo
laboreco7. 2 Havigi al iu monsumon au alian oni studas ~ojn konstruitajn el cenoj. 3 T Nfc
avantagon, destinitan anstataü i au kontraupezi konscia strukturita grupo de spertospuroj, memor#
suferitan perdon au damagon: la asekura kompanio oj, imagajoj, sentoj k inklinoj, posedanta emociai
~as la perdojn kaüzitajn de la brulon; ~i aldonajn etoson k ian memstarecon, k influanta la psikaa
laborhorojn per liberaj tagoj. 3 Ekvilibrigi efik - vivon sen kompreno de gia rolo fare de la subjekto!
on per alia efiko, generale kontraüa. ^O. Tio, kio la ~o de Edipo (seksimpulso de la knabetoalia
estas donita por ~i: la atingis milfrankojnR ; (f) patrino, miksita kun malamo al la patro). •—* malpli
kion li ricevis kiel ~on pro tio, kion li suferis en valoreco. 4 f morba ~0. Tuto de la malsanecaj
malliberejo?7. —* ~odevo, ~ometodo. ~a. Rilata fenomenoj, percepteblaj aü ne. ^eco. Eco deio â.
al 'N/O, prezentanta ~on: monsumo, 1 En
~o: li forliberigu tiun ~c( pro la okulo difektitax. 2 temperamento, humoro.
( f ) Kvazaü por ~o: oni ne povis eliri , estis komplement2o 1 A Generala nomo por ciaj
vanne en la logejoj7 ; se mi ne trovas tie kelkajn, | sintaksaj funkeioj en prop., k por frazelementoj kia.
montrigas aliaj novaj7 ; sed la lastajpagoj estas i tiaj funkeioj, rilate al la predikato: oni pom
tradukitaj bonege7. ~iio Aparato, kiu funkeias j konsideri, ke ankaü la subjekto estas ~o.2 Kompkf
per la ~a metodo, ekz. ce lu mezurado de elektra \ igajo. KSP suplemento. 3 ^ Aro de almenau 20
tensio. retro^igi O Postuli de iu pagon de sumo j proteinoj de la sanga plasmo, kiu post aktivigo, plf

| fortigas imunajn reagojn. 4 A (pp aro) La aro dé,

| ciuj studataj elementoj, kiuj ne apartenas al alia,;
; donita aro. 5 A (pp angulo) Angulo, kiu, adiciiteal;
| la donita angulo, donas orton. 6 S Nombro, kift
; adiciite al donita nombro, donas au nul en ciu cifeF

pozicio (gisbaza ~o) au la maksimuman ciferon ^ciu pozicio ( laücifera ^o) : gis du (duuiM;

kritikisto, profesoro, komitatoz; tiu sercas ~an | gisbaza ~o); gis unu (duuma laücifera ~o);^skulptiston , por fari idolon x ; pri laboroj mal- j prezento de negativa nombro. akcesora 0̂ A ^diligenta, pri festoj plej ~a7 ; H estas ~a kiel besto j rilatanta ne al la predikato, sed nur al frazelementO|
pri argentoz; li estas nutlte pli en aferoj militai la epiteto k la suplementoj estas akcesoraj 'vflj
ol en literaluroz; si estas ~a en la artojz; (f) sole cirkonstanca ^o. Adjekto. nerekta ^0.
~aj Ham devos esti la legoj ellaboritaj de la plej- kunigita kun sia determinato per prep, objekta Mfe
multoz; esploro7. nsr fidinda , sperta, kompreni. Objekto. rekta ^O. ~o kunigita kun sia determfflf
^eco 1 Eco de iu ~a: afe.ro, en kiu mi posedas ato sen prep. ~a 1 Kompletiga. 2 A Rilata alMS
nenian ~econ7 ; afekti ~econ ; tekniko lerta per ~aj A (pp anguloj) Tiaj, ke ilia sumo égalas aloifa'

~eco7 ; ta grandaguloj ( posedas) ~econx. w komplet2a 1 Tia, ke al gi mankas neniuel
aiitoritato, sago. 2 En didaktiko. la probablo, ke eroj, kiuj devas gin konsistigi: kolekto, gjosom
difinita lernoelemento estas akirita fare de difinita garnituro; ~a gramatiko , vortaro, traduko; { f ) m

kompiier/o (evi) = tradukilo.
kompleks/az 1 Enhavanta en si plurajn mé

topografio. câr epitomo, katehismo, resunio.

kompleksi/o (ark . ) Korpa konstitucio

égala al tiu, kiun oni mem devis pagi al alia persono.
fad~i!o V Arangajo en radioricevilo, kiu automate
~as ia fadon. SIN. regulilo de sonintenso. fazo îlo
4- Sinkrona au malsinkrona generatoro, servanta
por provizi au sorbi neagan povumon.

kompetent/a. Kapabla guste solvi aferon au
plenumi taskon au oficon, pro suficaj tiurilataj scioj:



581kompletiva kompozita

kompliment1o 1 Gratulaj flataj vortoj adresataj
al iu: fari ~on; adresi al in ~on pro lia sukceso;
diri ~ojn al virino', okaza ~o ne iras al testamentoz.
2 Gentilaj ceremoniaj formuloj: vi afable tion diras
pro ~oz ; manieroj k ~oj apartenas al la akcepta
salutoz. /vi (tr) Fari al iu ^on / au 2: ~i inn pri lia
kurago ; ~u lin komisie de miz. /va. Prezentanta-̂ on : ~a dedico. ^ema. Inklina al ~oj: H estas
r̂ ema k flatema.

komplot2o. Sekreta ligo por malica au krima
celo kontraü iu: la stelistoj faris ~on inter si. d
konspiro. (ntr) Fari ~on: oui arestis la ~intojn.

kompon1 i (tr) 1 Harmonie arangi la diversajn
partojn de arta verko: <-W romanon, pentrajon, rob-
on\ estas kelkaj verkistoj, kiuj ne scias filmo
admirinde ~ita. 2 Verki muzikajon: ~i operon. 3 ®
(pp elementoj) Konsistigi miksajon, kombinajon:
atomoj de hidrogeno k oksigeno ~as la molekulon
de ak\’o.d kombini. /vado. Agado de tiu, kiu ~as:
kurso pri ~ado (en konservatorio). /vajo. Io ~ita:
alfabeta ~ajo (SIN. akrostiko 2). /vanto 1 Konsist-
iga parto de tutajo: la ~antoj de salo; elektronika
r̂ anto (ekz. bobeno, duonkonduktanto, kondensilo,
rezistilo); la strebo al posedo de libera inarnavigado
estas unu el la ~antoj de la rusa politiko. 2 Ciu
forto el fortaro rilate al la rezultanto. 3 A (pp vektoro
rilate al bazo) Skalaro (nombro) necesa por ricevi la
vektoron kiel linearan kombinajon de la bazo. d
koordinato. /vjstO. Muzika verkislo. mal~i ®

asertis, ke ili akceptis en la familion ~an vagistonz.
SIN. plena 3. — perfekta, senmanka. 2 A ( pp
metrika spaco) Tia, ke ciu kosia vico konvergas. /vO
11o ~a: ~o de, da vestojx ; da salonmebloj; la
nombro (de la lernintoj) ne prezentas sin tie en
plena ~oz. — ensemblo, kiomo. 2 © Tuto de la
partoj necesaj al la bona funkcio de masino:
generatora, turbina varmoenergi-masina ~o;
akvoenergi-masina ~o. /veco. Eco de io ~a. /vigi.
Fari, ke io estu ~a: ~igi siajn sciojnz; mi venos
post vi k ~igos viajn vortojnx; ~igi (~e aldoni la
sk-itajon) sian penson; ~iga kurso (post-elementa);
(f) la ora senfino de la maro ~igis tiun grandiozan
pejzagon. /vigo. Ago ~igi k eventuale ties rezulto.
ne~a 1 Ne prezentanta ~on: krei nur objektojn
kriplajn, haosajn k ne~ajnz\ ne~a listo, tabelo; el
kaüzo ne~a ne povas naskigi sekvajo ~az. 2 A (pp
plozivo) Tia, ke ce gi mankas aüdebla forteno.
’ kompletiv/a A (pp subprop.) Havanta la funkci-
on de subjekto, predikativo au objekto de la depend-
iga predikato.d ke.

kompletori/o 1]* Lasta parto de la Diservo,
kanonika horo, kiu en Mezepoko situis c. la 21a. d
horn 6.

komplez/o. Ago, per kiu oni penas placi al iu,
helpante, farante servon au havigante profiton: la
gazetoj faros al mi grandan ~on, se ili publikigos
mian dankonz; eu vi ne volos fari al ni grandan
~on k preni sur vin [... jz; faru al ni la ~on, prenu
ankaü la pleteton7- ; la décida [.. . J estis de mia
flanko ne ia morala suldo, sed simpla , de nenio dev-
igita ~oz\ por aniiko ~o neniam estas tro pezaz.
*a. Faranta ~on : ~a homoB, agoB ; per tiu ~a
invito vi tre gojigis minz. /vi (al au tr) Montri sin~a: ~u al li per via pratektadoz; mi ~os al vi
ankaü en ci tiu aferox ; eu vi tiel ~us k tradukus
tiun ci artikoleton por mi? ; Ho, lin , la blind-
ulon, ec se H ne vidas vins. d bonvoli , volonté.
*ema. Inklina al ~oj: tre ~ema vireto, kiu pri cio
diras, ke vi estas pravaz\ ~ema malsagulo estas pli
dangera ol malamikoz. d* indulga, servema.

komplic/o tit Kunpartoprenanto en malpermesita
ago; krimhelpanto: denunci siajn ~ojn.d kunkulp-
ulo.~eco. Stato de ~o: pruvi ies ~econ.

komplik i (tr) Malfaciligi per tro granda nombro
da genaj elementoj: manko de la plej gravaj
dokumentoj ~is la tutan aferon8; la vivon ne
per vanaj zorgoj; ~anta interveno. d impliki ,
konfuzi. /va. Embarase malsimpla : ~a intrigo,
problemo, masino. /vo S Malfacileco de problemo,
mezurata per la komputaj rimedoj bezonataj por

iisolvi gin: polinonw memor~o, tempo~o; j plantrestajoj, eventuale kun aldono de kalko, tero
teorio.d komputebla. /vajo 1 Io, kio ~as: batalo k/aü minerala aü organika sterko, uzata por sterkado
kontraü la ~ajoj de la socia vivoz\ diplomatia au por plibonigo de grundoj. (tr) Sterki per ~o.

y ^ajo. 2 Y Apero de novaj morbaj simptomoj,
suldataj al la sama afekcio: la malsano povas

§konduki al ~qfojz. ^eco. Eco de io ~a. /vita 1
ï Tia, ke oni gin ~is. 2 = ~a: rigardi aferon kun des
fpli da estimego, ju pli gi estas ~itaz; en la lingvoj
jnaciaj ekzistas la plej ~itaj deklinacioj7- ; la signoj

por universala uzado estas tro ~itajz; ~itaj jugaj
procesojz.

Disigi la konsistigajn elementojn de miksajo,
kombinajo. mal/vanto Or Heterotrofa vivulo, kiu
mal~as k/aü mineraligas la morlintajn vivulojn k la
ekskrementojn: saprobakterioj k fungoj estas
malr^antoj. — mineraligi 3. biomal/vado 0
Mal~ado cle poluaj substancoj fare de vivuloj,
precipe mikroboj. biomai/vebla O (PP substanco)
Mal^ebla fare de vivuloj: biomal^ebla ujo, lesivo,
insekticido. —* rotenono, DDT. trans/vi = transponi.

kompost/i (tr) Hi Reprodukti tekston, kunmet-
ante la tipografiajn literojn necesajn por gin presi:
/v/ linotipe, permane.
tiu, kiu ~as. /vajo. Io ~ita: la presisto konservos la
~ajojn por la reeldono. — blanklinio, fileo 3, ga/eo.
kadrato, pago, spaceto. ~ilo. Aparato, per kiu
~isto permane mangas la tipojn en egalajn liniojn.
/visto. Tiu, kies metio estas ~i. diS/viz. Malkunigi
la tipojn. fotO'vi. Reprodukti per masino tekston
sur fotografa filmo. fotO/vado. Ago foto~ i :
procedo de foto^ado. foto/vilo. Masino por foto~i.
foto/visto.Tiu, kiu profesie foto~as.

kompost/o yJ Miksajo de malkomponigantaj

~areo. /vado. Agado de

/vigi (tr) Fari ~on.
kompOt20 Y Mangajo, farita el fruktoj kuiritaj

kun sukero, akvo au vino, ks: grosa, marona, pira,
rabarba ~o.d jeleo, kaco, konfitajo, pureo, salato,
sorbeto.

kompozici/oz. Muzika komponajo.
© kompozit/a H (pp ordo) Tia, ke gi supermetas

ionikajn volutojn al la korintikaj akantoj.
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(2)kompozit/oj 4 Asteracoj. bone ^igi a! Hi , ke estas tre grave, ke Hi venulÀ

kompren/i ( tr) 1 Havi gustan ideon pri la | klangi , krcdigi. ^igi. Igi ~ila: tiaj formulojfm
signifo de vorto. parolo ks: ~/ ncologismon, tekston, j ^n'gas. îgadi. Sin reciproke eu estas ebkJ
sentcnconx : si ~is la lingvon de la birdojz; ~i | ni ~igadu per ia alia lingvo?7 : estas malfmjfancel\ dune7; la diferencon inter la [... ] vortoj vi | ~igadi kun ili7 : reciproka ^igado inter persoiwji
~os plej bone el la sekvantaj ekzemploj7 : sub malsamaj nacioj7. ^iloz, /̂ igiloz. Io, kio ebügf
«vojo» si ~asja la riveran7: parolante pri reformoj, j intercom ~povo. Kapablo ~i: la ~povantaj km
ni ciam ~as sub tio ci nur reformojn privatajn7: j oj. duorwigi. Fari, ke iu ~u ion nur duoneklif
kion vi ~c/.v sub tio ci ? 7" : saga kapo duonvorton
~asz; bat ita ~as a/udonz; (analoge) en la komenco
mi ne bone tin ~/yz; milionoj da homoj sin ~<7.v

igitan. inter~(ig)o. Ago. stato de tiuj, kiujs
reciproke ~as. mai~i,mis î.Erare ~i: porovd
de cia mal~igoz ; par eviti than mal~igonl\ mis

reciproke nur per unu sama skribadoz; (abs) vu vi j vidas, ke viaj mal~igoj (malinter^igoj) estt

~as?. tiSr’ kapti la sencon. 2 Fari al si gustan ideon ! finitaj7: min ne misait /; vi misais niian deklaivùi
pri la nature, valoro, celo de io: malsagulo diris j disputa estas kaüzita simple de mis~o. ne^at|
vorteron , sagttlo ~as la tutan aferon z; ~/ sian : Ago, stato de iu, kiu ne ~as: signoj, kiuj esprinm
devon, la gravecon de sia ku /po: ~/ la proksimecon j Han absolutan ne~adonz; la reciproka ne~adoH
de la dangera; ~/ veremon k juston x; li ~as , H la taskon ne malfacilign per intenca ne~aèl
predikon kiel bovo nmzikon / \ en mi devas ~i. ke vi \ ne^ebla. Tia, ke oni ne povas gin ~i: ne^rifuzas?; h lasis al mi ke sc mi malobeos. li min | lingvo: tin ci nê ebla sintenadoz; tri aferojtà
fordungos; ni ~as (toléras) neniajn sercojn en j ne~eblaj por mix; la nê cbleco de la univeri
aferqj , kiuj koncernas Iwnoron7 : la morto sercon ne j sufcwi 1 ~i, laü la vortarango au la kunteksto,
~as : oni gin t’okas, gi venus7-. 3 Fari al si gustan j neesprimitan 2 Ne esprimi tion, kion la vortara
ideon pri ies molivoj, karaklero, intencoj: sata j au la kunteksto ebligas ~i: oni povas uzi ankmg
malsatan ne povas -~wz: si ~as la infanojn; mi ne ! nominativon. sc la senco de direkto koncernas nê
~as Han maltrankvilecon; ~ante unu ia alum, la ; subsiantivon, pri kiu ni parolas. sed ian alian voilà
popoloj faros l-..] unu grandan rondonfamilian7 : | kiun ni st.ib~as7. asr elipso. I
(atenlige au niinace) nit , min bone! se vi icon !
rekomencos

kompres/o f Plurfoje laldita tola peco.kif
4 Havi la necesan scion por taiige | oni mêlas sur vundon au doloran korpoparton, pti!

fari ion: mi ne multe^as en mttziko7 : suisto pH bone ! firmigi bandagon, kolekti prison, mildigi brulumfil
la sufaradon, al la p /ej sciencoplena herniistoz; j ks.

simp /a meliisto. kiu ~ is vivi kun malgrandaj ; kompresor/o © Kunpremilo de aero.
elspezoj7 : publiko. kiu ordinare ~as taksi nur I kompromis20. Interkonscnto. arangita dankeï
sensencajii pantominwjn7; lerta jurnalisto ~as ] reciproka j cedoj de kontraûuloj pri la diskutitâfl
prepari artikolon plenan je intereso por la legantojz; i finveni al ~o: fariz. arangi . kontrakti ^on\ nesé
sia edzo ja ankaii sen sia helpo ~as paroii 7. ~0. \ vanajn ~ojn. kiuj ffikas lokon, krevigante aliû§
Ago de tiu, kiu ~as k ties rezulto: per piuloj \ roy akordo. -d (ntr) Fari ~on.
savigasx : vera ~o de tiu ci objekto povas esti j kompromit3i (tr) Meti en dangeron iesreputadi
atingitaz; Hi juris al si idolojn lait sia ^ox \ mi ne ] on, honoron: Ha nura alproksimigu ~is virinoê
scias , kian ~on vi bavas pri la liberecoz; ne havi cc ! facHanimaj pasoj . kiuj ~os E-on en la okulojk.
la p/ej matgrandan ~on pri io7. ~ado 1 Kapablo ; sagaj homoj7 : la potencaj personoj k la regist$
~i: simila aI l )io per sia ~ado7. 2 = ~o: erara j neniam k neniel volas «~i sin » pub/ ike per aligo$
~ado de mia rilato a/ la reformoj7. ^ajo. Nocio, j E.) z; okazajoj , kiuj ~us antau la publiko
ideo: en via cerbo operas ia ~ajo, sed vi ne bavas la j magazenonz;~anta klientino7. ^a.Tia, kegi~|
eblon esnrimi gin per huso vorto7 : ia apudaj ~apj I letero. silnacio. ^(ad)o. Agado de iiii|
de komnna idea7. *~eb!a. Tia. ke oni povas gin ! ~anta: projekti la ~adon de niinistro. ~igi. Vetifl
i: por ciu plej ~eblaj rcgidoj7: arto fari sin ~ebla I staton cie ~ito. ~igo. Stato de iu, io ~ata: en.§

per skrihaj signoj7. *~eble 1 En ~ebta maniero: ; naiveco si ne atentis la eblon de ~igo: elmetM
kvankam a/ilingvu/o, li lumen ciam ~eble parolis. 2 sin al malhonoro k la institucion. en kiu ili kvtd
En logika. sinsekva maniero: tio ~eble estas la plej \ laboras, al ~igoz. jr
grava7 : kvankam gi povas feeble veni al ni de ia Kompton/o. Usona fizikisto ( A. H. Compté
flanko nue ne atendita7 : kio demanda! ~eble. ke mi 1892-1962): efiko de ( Vd eftko ) : (k )~adisjt|
Iin amas7, ^ebleco. Eco de io. iu ~ebla: la bonega \ (disjeto de lotono fare de elektrono, kaüzanta sa#,

~cblcco de E .7 : li esprimis sin kun perfekta \ on de la fotona ondolongo).
~ehleco. êma 1 Penanta ~i / : H venigu knahojn I kompuls/i ( tr) Igi, ke iu efektive plenumude#
~emajn por ciu sagajox : li laborus tre diligente k : ks. ~a Tia. ke gi efektivigas inn devon: aplikiM,

~emé7 : ~enieco pri ciuj lihrojx. inteUgenta. 2 | ~aj rimedoj. ^opago bf Punpago aljugita pWM
Inklina ~i 3 : en vojagoj oni farigas ~emaz; montra j iun plenumi sian devon: la trihunalo verdiktis
kontraii iliaj malvineloj iom pli da ~emo!. c-<r \ ~opagon por ciu tago de malfruo.
inditlga. ^eti. Duone ~i. diveni. îgi. Fari. ke iu I kompulsi/o 'F Nerezistebla impulse al ago|H|
~u: la teksistoj ~igis la neordinaran desegnon7 : mi ' molivoj la subjekto ne komprenas k ofte malaprote
eliris por ^ igi al vi la aferonx : ili (erare) ~/g/.v la ; kompund/a O Kunigita el du au pluraj pfflp
Icgantojn, ke la afero lute ne bavas estantecon7 : i enhavanta du au piurajn sistemojn; plenumantaif!

*

mm
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aü plurajn funkciojn : elektromotoro, vapor-
motoro; tubo, dinamo.

komput/i (tr) 1 S A Kalkuli per aplikado de
algoritmo, precipe per ~ilo: ~/‘ milionon da
decimaloj de n ; ~i paskodatojn lad Viktorio ;
proceduro, kiu ~as inversun de matrico. 2 (ark.) I (evi) Politiko de la ~istaj partioj: la rusa ~ismo
Nombri au mezuri. ~a. Rilata al ~ado: ~c/ sistemo; | de 1917; la cina ~ismo. ~isma. Karakterizata de
~a centro (~ejo) ; povumo ; lingvistiko j la celoj de ~ismo 2 au (evi) la metodoj de ~ismo 3.
(per̂ ila esplorado pri homa lingvo). ~o 1 Ago de | ~istO 1 Adepto de ~ismo 2. 2 Membro de ~ista
'

?vanto au ~iio. 2 ft Perkalkula difino de la kalendaro \ partio. ~ista. Rilata al la ~istoj: la ~ista Pardo;
rilate al la nefiksaj festotagoj por la eklezia uzado, ! ~istaj organizoj , internacioj. ~onaj A ( pp du
i.a. konceme la Paskotagon. ^ado 1 Ago de iu, io ; nombroj) Havantaj racionalan kvocienton. ^umo
~anta: taskvica, tuja ~ado; tele^ado. 2 Aplikado de i 1 Ciuspeca societo, bazita sur ~eco de vivo k
Mloj. i®5 programado. êbla A Detenninebla per ! interesoj: ~umo de Izraelz , de liberkredantojz ; la
algoritmo: teorio pri ~eblaj funkcioj ; ~ebla aro j ( K )~umo ( la Budhana eklezio; — juvelo )\ pregeja
(aro, kies membroj estas listigeblaj per algoritmo). ! ~umoB: A la Pariza ( K )^( um)o ( 1871). 2 Kunigo
t£" decidebla. êjo. Entrepreno au fako plenumanta de statoj kun ~aj interesoj: la ECiropa ( K )~umo pri
/vadon. ~iko Ê Seienco pri ^ado. IGT informadiko.
>ikistO S Fakulo pri ~iko. ~ilo 1 Aparato, kiu

aütomate prilaboras datenojn lau instrukcioj : persona
r^ilo; teko~ilo (kunportebia ~ilo) ; mikro^ilo ;

: fyHego ; enkonstruita ~ilo ; per^ila desegnado,

proprieto: /a ~ismo de Platono, de la Paragvajaj
jezuitoj. 2 © Socipolitika doktrino, kiu celas nuligi
la kapitalismon, detrui la individual! proprieton k
bazi la ekonomian vivon sur ~eco de la havo.ts3

anarkiismo, bolsevismo, kolektivismo, socialismo. 3

Karho kaj Sialo (unua paso al kreado de Eüropa
Unio) ; la ~umo de Sendependaj Statoj ( ~a
organizo de respublikoj de eks-Sovetio). 3 La
membraro de ~umo / : la ~umo eliris el la pregejo
sur la tombe jonz. vw kunajo 2 . 4 Malgranda

projektado, kompostado, instruado, tradukado; ~ila j administra distrikto, kies centro estas urbo au
; sistemo; ~ila reto; ~ila kle.ro; ~ile helpata; ~//e vilago. inr magistrato, municipo. ~uma. Rilata al
legebla. — datcno, kalku/ilo, programo. 2 (ark.) ~umo 2 au 4 : ~umaj aferoj. pastejoj ; ~uma
Nombrilo au mezurilo. ^ilisto. Homo, kiu profesie lernejo ; ( K )~uma juro (jursistemo de la Europa
okupigas pri ~iloj. ~isto 1 Homo, kiu profesie j K~umo). ^(umjano A Ano de la Pariza revolucia
okupigas pri ~ado. tsr programisto. 2 (ark.) Homo K~(um)o. ne~a. Persona, privata.
profesie faranla rutinajn kalkulojn lau pretaj komuni/i (tr) *0» Doni al iu por nuingi, eventuale
formuloj. /vopreta. Prezentita en formo taüga por trinki, la panon k vinon de eukaristio: la pastro ~as
~ado, ~ile legebla: ~opreta dokumento.

komputor/o = komputilo.
Komsomol/o A Organizajo de la Sovetia la prediko okazis la ceremonio de la ~oz; unua ~o.

komunista junularo. (k)̂ ano. Ano de ~o. j 3 La konsekritaj elementoj mem. îgi. Ricevi la
komtang/o y Koredevena buljono el bovoostoj j ~on: Hi ciuj estis en la pregejo , por ~igiz ; unua-

krura aü kapa kun haüto sen haroj, sen aliaj ai - | foja ~iganto. ^helpanto. Akolito au kredanto,
donajoj.
| komun/a 1 Rilata al pluraj samtempe: ~a

amiko, carnbro, letcro. tcro, kunveno; malfelico ~a ! komunik/i (tr) 1 (iu) Fari ion komuna inter si
estas malpli premantaz (— kompanio); logi kun iu | k alia homo, konigante gin al ii au si ; konigi. sciigi :
en domox ; ni volas havi nenion ~an kun du | ~i al iu novajon , siajn projektojn , ideon; al kun-
homo; pankto al du rektaj linioj. 2 Rilata al la I laboranto dokumentojn. 2 (io) Transmeti , transdoni,
plejmulto: icleo, opinio , lingvo (kontraste kun la transigi: la pisto ~as sian movon al la rado ; la
teknika); lego; la sago (kapablo distingi brulrestajoj ~is la fajron al la planko; la infekdtaj
pravon de malpravo, almenau tiom, kiom povas ciu vestoj ~/.v la malsanon al la mizerulo ; Hi ~is al ni
ajn normala homo); la ^a (publika ) atento; ~uza sian gajecon. use infekti , inokuli. ^a. Rilata al
frazoz. ns5 banala , generala , socia , triviala , ~ado: ~a vojo, linio. ^O. Ago ~i k ties rezulto:
yulgara.^e 1 Kune:amo k puno logas ~ez; lingvo j ~o de iu al iu pri io ; de sciigo . de movo ;
~e-homaz (~a al ciuj homoj) . 2 Generale , j interrompi. tranci te/efonan ~on. ~ado. Ago de
ordinare: vorto ~e uzataz ; ~e konata7-. ~0 1Tio, : persono au ajo, kiu ~adas. ^ajo. Io ~ita: ricevi,

^io estas ~a. 2 ~umo 2. ^ajo 1 Io al pluraj I transdoni , publikigi ~ajon pri io. ^ebla. Tia. ke
personoj (ss ©): la ~ajoj (~aj posedajoj) de geedz-
jpj.2 A (pp du aroj) La aro de ciuj elementoj, kiu
llpartenas al anibau aroj (analoge pri pluraj aroj): la
gyajo de A k B estas notata A r\ B. ew kunigajo,
komplemento. ~eco. Eco de io ~a: ~eco de lingvo
§rêas ~econ de kulturo k de senloj; ~eco de la malcastu/inojx, kun ribelulojz ; doni al ili la eblon
bienoj; vivi en malvasta ~ecoz. ~igi. Fari, ke io libère ~igi sur neiitrala fundamento7-; en Egiptiijo
estu ~a: ~igj la kampojn de vilago; ~igi la uzadon mi (cikonio) ^igadis kun la homoj tute jamiliare'- ;
ÿemastrummasinoj. a/irebla, vulgarigi. ~ismo ; homoj povus ~igadi inter si pace7 ; la advokato
1© Cia ekonomia k sociala organizo, foriganta la | povu ciam ~igadi kun la akuzito. 3 Interrilati per
privatan proprieton k anstata üiganta gin per ~a j senbara trairejo: malgrandaj cambretoj k pasoj, kinj

la absolvitan pekulon B. 1 Dono de la konsekrita
hostio resp. vino. 2 Partopreno en la eukaristio: post

komisiita de la episkopo por helpi al la ordinara
~anto en disdono de la eukaristio.

oni povas gin ^i : ~cbla timo, malsano.
Trairejo, per kiu ~igas du lokoj. ^ema. Inkiina al
~ado. îgi 1 ( io) Igi ~ata: tin sciigo rapide ~igis.
2 ( iu ) Igi ~anta kun in; interrilati kun iu per ideoj,
profitoj, interesoj ks: ~igi inter s i z ; ~igi kun
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^igas inter siz.~igo. Interrilato: esti en ~igo kun
io, iuz\ organizi ~igon inter la armeo k la siegita
urbo: la fortigintaj ~igoj inter la homo}z; la spirita
r^igo inter la nacioj7: inter Nov-Jorko k Germanujo
estas komercaj ~igoj7 : ministro pri ~igoj.
trafiko. îlO. Rimedo por ~i au ~igi: la telefono,
radio k kino estas pli efikaj ~Hoj ol la gazetaro; la
~iloj en Parizo estas tre oportunaj. —+ arterio,
ponto, vojo. ek~igi. Estigi ~on kun: vi devos unite
ek~igi kun nia agento. intérêtz (ntr) Esti en
reciproka ~ado: ni internas kun Nov-Jorko.
interna (pp du objektoj) Tiaj, ke ili inter~igas:
intcr^aj ujoj; (analoge) interna tubo. inter~igi.
Fari, ke du au pluraj personoj ait objektoj ~igu :
inter~igi du personojn, cambrojn, riveron kun logo.
ier konekti, kontaktigi. inter~igi. Esti en stato de
reciproka ~igo: tiuj du kvartaloj inter~igas nur per
la ponto; inter^iga skriba lingvoz. sen îga. Tute
izolita : sen~iga lando7-. mult~ila. Uzanta k
kombinanta diversajn ~ajn rimedojn: en la nova
nuilt~ila medio teksto nur genus M. radio^ado.
Speco de telega servo, efektivigata senfadene per
elektromagnetaj ondoj. tele î. Sendi 6. telega.
Rilata al tele~ado. telega ingeniero, veto, satelito,
scienco, servo , sistemo, tekniko, taro ; tele~aj aferoj.
tele^o. Telc~ita mesago. tele^ado. V Sendo de
informoj per telegrafiaj, telefoniaj, radioteletoniaj
au televidaj signaloj. te!e~ejo. Tele~a ol'icejo.
tele~igo. ~igo, plenumata per tele~ilo. te!e~ilo.
Telega rimedo. amas îloj. Iioj de disvastigado de
informoj en grupo, popolo au mondo: radiodis-
sendo. leievido, gazetaro, iibroeldono, reklamado
ktp. c-0-' mediato.

komut/i z ( tr) 1 4- La ü vole direkti elektran
kurenton au en unu cirkviton au en alian. use konekti.
2 Ém Sangi la pozicion de nadloreloj cn trakforko,
t.e modifi trakforkon por direkti trajnon au alian
trakveturilon sur alian trakon. 3 A Intersangi la
ordon de du sinsekvaj faktoroj en produto. A*(ad)o.
Ago de tiu. kiu ~as. A (pp duloka operacio) Tia.
ke du ajnaj elementoj estas ~eblaj. /̂ eblaj A (pp du
elementoj a k b en grupo) Tiaj, ke ab = ba : la
operatoroj de pozicio k movkvanto ne estas ~eb!aj.
~i!o 4" Elektra aparato, ebliganta Mad)on ce unu
cirkvito au samteinpe ce pluraj cirkvitoj: ~ilo
diversas lait funkeiado ( haskulo . premo, turno.
glito ). laü la nombro de cirkvitoj. kiujn gi povas regi
samtempe. k laü la nombro dc ~ebloj ( pozicio j ):
inversigilo estas ducirkvita k dupozicia ~ilo ;

koridora ~ilo (unucirkvita, dupozicia ~ilo, kiu;
aplikata duope, ebligas égalé regi la cirkviton el du
malsamaj lokoj). ~istO 1 (evi) = trakforkisto.2
V Tiu, kiu ~as la ektelefonantojn al la dezirata lineo.
rel̂ ilo ÿm Parto de trakforko, konsistanta cefe d
moveblaj pare arangitaj nadloreloj k Fiksreloj,

komutator/o = komutilo.
kon/i (tr) 1 Memori, ke oni jam aüdis, vidis,

legis ion: mi ~as lian nomon z; la infanoj estas tid
sagaj, ke ili povoscias legi , antait ol ili ~as la
literojn7 : tiu aéra ondo, kiu estas ~ata sub la
nonw [... Jz; la dua fahelo ne estas vaste ~ata\
faktoj tute ne ~ataj au eble iam ^itaj, sed jam tk
longe forgesi faj7 : si komencis sentadi gis nun ne
r^itan malforteconz; (f) la plej ekstennanta milito,
kiun iam ~is la historioz. RIM. 1 Inter scii k koni la
diferencon bone montras jenaj ekz-oj: mi ~as tm
poernon = mi gin legis k iom scias pri gia enhavo;-

mi scias tiun poernon = mi povas gin laüvorte reciti.
2 Havi, el propra sperto, pli-malpli klaran ideon pri
io au pri la enhavo, uzado de io: libron (esti
orientita pri gia enhavo); ~/ instrumenton (esti
kapabla gin distingi de similaj, diri gian utilon); //(
r^as la lapan arbaron de interne k de eksterez\ la ;

ambaii lingvojn vi ~as tro mahmdte, por ke vi pon
manovri kun iliz ; la alta Uteratura lingvo estas aid
tre malmulte ~ataz\ (analoge ) funde ~i la klasik-
ulojn ( iliajn verkojn ). 3 Havi ideon pri ies identeco:
Sinjoro, cu vi min ~as?—Kiom mi scias, ... nez\ ni
~as vin laü via nonto7: mi ~is lin nur kid E-iston\
la grandmonde ^ata sinjorino Hz. 4 Hayi, el sia
propra volo. interrilatojn kun in: nia afero ne dew
r^i ian personal (Z-on), gi devas nur verkonz (la
Fundamenton); mi estas ~ata kun beletaj aklorin-
ojz; mi ne volas plu vinz : sako ne sonos, amib
ne ~asz 5 Havi , el propra sperto, pli-malpli
kompletan ideon pri ies karaktero, valoro ks:
nin, salit ninz\ ni reciproke nin ~as, klarigonne
bezonasz : mi ~as vin pli bone , ol vi mem via
~as! z : bone viajn safojnx; / / lasis estinrn
memoron ce ciuj, kiuj lin pli proksime ~isz\ kirn
mi ~as miajn infanojn. ili sukcesos7- 4, mi ~as miajn
homojn z \ la komizoj devas ~/ la mondon, la'

homojn7 (scii trakti iiin); oni lin ~as kiel malborn
moncron7, ne ~i 1 (iu) Ne scii , ke io ekzistas,!»-

havi sperton pri io: la soldatoj ne ~is kompaton%
la dormon si kvazaü tute plu nc ~isz\ (f) deziro
lego/n ne ~asz. 2 (io) Esti sirmita kontraü, fremda
al io: slosilo uzata ruston nc ~asz\ la tropiklandoj|
nc r^,as la froston: se edzino ordonas. domo ordm
ne ~asz: tin industrio ne ~as konkurencon ksdâ
laborecon. ~o. Pli-malpli klara infomio, akirita p^;
sperto: fari al si ~on pri io; preni de io. RIM.2
Oni ne uzu konoj en la senco dc scioj. ^ado.
scienca, sperte akirita idee pri iu au io: gi montréi
tiom da ~ado de homoj!7: vi akiros la ~adon àt
Dio*; si ne posedis sufice da ~ado de si menfif
bona pamlado ne estas ankoraü tula ~ado de là-
lingvo7: inspiro k ~ado de tekniko7. povosciâ,
sciado. ~ato. Persono, kun kiu oni havas pli-malpli
intimajn rilatojn: la logejo de mia malnova ~ato,là
angilvendistoz; la oficiro, kiu estas mia boni

!

;

komuti. ~ ilo. 1 ) baskul~ilo ducirkvita, du-
pozicia . 2) glit~ilo du-cirkvita, du-pozicia. 3)
pus~ilo kvar-cirkvita. du-pozicia. 4) gir~ilo kvar-

cirkvita, tri-pozicia.
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~atoz; vi estas inter malnovaj ~atojz ; proksima
~ato de sinjorino Sz. ^ateco. Rilato inter du aü
pluraj personoj, kiuj sin reciproke ~as: ~ateco ne
estas heredaz; mi vin kunprenos pro malnova~atecoz; faras ~atecon kun traveturantoz. ~atigi
1 Igi ~ato kun iu: mi vidu, cu mi povas ~atigi kun
si!z.2 Igi ~anto de io: mi ~atigis kun la libroj el la
biblioteko de la metilernantojz\ tiujn ci ideojn moki,
eê ne ~atiginte kun iliz ; per tradukoj ~atigi kun
fremdaj literaturojz ; per Hi la vilagano ~atigas kun
la malaperintaj tempo]z. ~ebla. Tia, ke oni povas
gin koni. 'vigi. Fari iun aü ion ~ata de iu au de
multaj: mi ~igos al vi mian advokaton ; ~igi al iu la
dokumentojn; lia sonora voco ~igis Iin en la tuta
urbo; li ~igis la motivojn de sia décida ; mi trovas
bona ~igi la pruvosignojn ~igilO SAno de
datenopo, per kiu oni distingas gin de aliaj datenop-
oj k référenças al gi: cef~igilo; krom~igilo. ~igi 1
Igi ~ata: ~igas majstro laü sia verkoz; ~igas birdo
laü flugo k homo laü agoz. ekkoni. 2 Igi ~anta:
tiu , kiu eldonas verkon en E., ne ~iginte antaüe kun
la spirito de nia lingvo [...]z (alportas malutilon).
diS'vigi. Fari, ke iu aü io estu vaste ~ata. use dis-
trumpeti, famigi. telefonia dis^igilo V Sistemo
de telefonio, ebliganta alvoki plurajn telefonabon-
antojn samtempe, por transsendi al ili informojn.
telegrafia (au teietajpa) dis^igilo V Sistemo de
simpla telegrafia tipopresa aparato, servanta por
transsendi informojn al pluraj ricevantaj stacioj. ES*

teletajpi.ek^i 1 Igi ~anta: mi ek~is antaü nelonge
ian malrican virinon7 ; de la momenta, kiam li
ek~is E-onz; de /’ momenta , en kiu mi ci tie vin
ek~is, rigardo via ciam min tremigasz; ciu virino,
kiu ek~is kusejon de virox. 2 Distinge ~i: laü la
frukto oni arbon ek~asz; ec knabon oni povas ek~i
laü liaj farojx ; valoron de objekto ni ek~as post
difektoz; oni ek~as hovon per la vido k malsagulon
per lia ridoz ; agi sen ek~o ( trafe maltrafe). 3 H
Sekskunigi kun iu : mi havas du filinojn , kiuj
ankoraü ne ek~is vironx ; li ne ek~is sin , gis si
naskisfilonn. esc enveni al . inter~atigi. Ek^i unu
laaliajn: ilifaradis inter~atigojnz; inter~atiga (au
interna) vespero (ce kongreso). mem~oz, sirwo.~ado pri sia propra karaktero. ne^ado. La fakto,
keoni ne ~as ion au iun: la ne~ado de la propra]
(spiritaj) poseda]ojz ; plena ne~ado de la necesaj
bndicoj; la facile forigebla reciproka nekompren-
ado k ne~adoz. ne^ata. Tia, ke oni ne ~as tiun:
tiu ne~ata land' , el kiu neniu jam revenas7 ; al
neniu klera homo la nomo de nia afero nun estas
jam ne~ataz\ deziro, kiu certe por vi ankaü ne estas
he~ataz. negate 1 lu ne ~ata: korespondado kun
~atoj au ec kun ne~atojz ; tie pli por mi valoras
regidino, ol la gisnuna ne~atulinoz. 2 A Grando
serêata en ekvacioj. ne^ebla.Tia, ke oni ne povas
fin koni. nere^ebla. Tia, ke oni ne povas tiun
KM: faru vin tute nere~eblaz; se ec per tio ci oni
devus sangi la lingvon gis plena nere~eblecoz.
ie*i 1 Ek~i iun, ion k konscii, ke oni gin jam ~as;
ekrimarki la identecon de : nun ilia vizago estas pli
nigra ol karbo, oni ne re~as ilin sur la stratox ; oni
apenaù povus re~i en li sinjoron S . z; re~i iun sub

la maskoB ; povus okazi, ke iu re^us mian skribon7;
figuroj , el kiuj kelkajn si re~isz ; mi estas
Kristano!—Tion mi ne re~as en via] agoj! z; re~u,
al kiu apartenas la sigelilox. 2 = agnoski: sangojn
oni povos fari en nia lingvo, nur kiam gi estos
relata de la regnoj7 ; oni re~as lin kiel la pie]
grandan poeton de E.. 3 (evi) = konfesi. re^O. Ago
re~i 1, 2 k 3: oni ne devas trooftigi ta re~ojn en
teatrajo; E. trovis re~on ce la urbestraro ; lia sin-
ofera laboro ne trovis re~on en la publiko ; S
automata formore~o, patoIre^o per komputilo.
re~ebla. Tia, ke re~o estas ebla: vortoj pli malpli
re~eblaj por la pie] grava] civilizitaj popoloj7-; si
estis facile re~ebla per sia nigra salo; la kadavro
ne plu estis re~ebla; tiu] sono] restis en la lingvo,
por ebligi la re~eblecon de la vortojz. re~igi. Fari,
ke iu re~u: neniu restis ce li , kiam Jozef re~igis sin
aI sia] fratojx\ al Elektro Orest’ sin re~igasz.

Konakri/o. Cefurbo de Gvineo (13°50’ U ,
9°31’N).

konced8i (tr) Post hezito aü dubigo, konsenti pri
la ebleco de io: mi ~as, ke mia sinteno povas sajni
mensoga. 1 Ago ~i k ties rezulto. 2 djjb Retorika
figuro, per kiu la oratoro cédas al sia kontraüulo pri
kelkaj malcefaj punktoj, por bone montri, ke,
malgraü tiuj eblaj detalaj punktoj, li mem entute
pravas. /^a 6f > (pp prop. ) Indikanta kondicon aü
cirkonstancon, kies atendebla konsekvenco ne
plenumigas (ekz. prop-oj, komencigantaj per «ec
se», «kvankam» ks).

koncentr8! (tr) 1 Kunigi dense cirkaü komuna
centro: trupojn, sipojn; ~ado de kapitalo; (f)
sian atenton, sian malamon sur iun ; ni ~u niajn
penadojn sur la junularon; sin (streci siajn
inteiektajn fortojn). 2 ® Pliigi la kvanton de solvita
substanco en solvanto, aü per aldono de tiu substanco
aü per forigo de parto de la solvanto: nitrata
acido, ~ita lakto. ^igi. Igi ~ita: la vivo iom post
iom r^igos en la regionqj subekvatorajz; oficejo, en
kiu ~igas la laboro] de la du komitato] z ; ciuj
rigardo] ~igis al li ; (f) komence liaj pensoj ~igis
sur la mono B; ciuj fortoj de sia spirito ~igis en siaj
okulojz. ~iteco. Grado, la ü kiu ~igis solvajo.
~ejo. Barakaro, en kiu homoj estas ~itaj aü por
faciligi ilian proviantadon, aü por amaspunadi ilin.
biO'N/ jgo Pliigo de la koncentriteco de toksa
substanco en vivuloj, de la malsupraj al la supraj
ceneroj de nutroceno. c®’ bioakumuligo. mal̂ i 1
® Dilui. 2 Fordisigi. sin^ado. Strecado de ies
intelektaj fortoj.

koncentr/a = samcentra.
koncept20 Abstrakta k generala ideo: la ~o

pri tempo, pri spaco; en la animo de /’ princo, aperis
malklara, sed potenca ~o pri la statoB. nocio.~i (tr) Formi ~on: la homo bezonas percepti antaü
ol ~i ; nur tion oni povas esprimi klare , kion oni
klare ~as.~ado. Kapablo ~i. car imago, intelekto.

koncern/i (tr) (io) Havi specialan rilaton kun
iu aü io, aparté tusi, interesi iun aü ion: tio tie ~as
vin ( —^ nazo ) ; si rigardis flanken per malsata
rigardo, kiu ~is kelkajn mokemajn junajn virin-
o]nz; lia tuta parolado ~is nur aferojn agrikultur-
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ajn7: la itzado de hi akiizafivo ~as la sintakson R;
kio min ~as, mi sajnigos [...] z; ni silentas, car ni
ne sentas nin ~ataj ( trafilaj ) ; lego ~anta la
teatrojn: la regnoj ne ~ata j en la konflikto; la ~ata j
ohjekto ( priparolala), ~a 1 Tia. ke gi rilatas guste la !
priparolitan, pritraktitan, aluditan lemon au aferon: j
si mendis 30 ekzemplcrojn, par ehranci la ~an pec- ;
on7 : la hela landa scene jo, kie okazos la ~a solen- I
ctjo , ceric vcnigos mnltajn samideanojn. 2 Tiucela, !
konvena: nia komitalo, interkonsente kun la ~aj j
societoj, intervenis en 21 kongresoj; klerigan !
laboron oni povis komenci nur, kiam jam estis ~a
literaturo; la ~aj organize)] de nia niovado provu
fori la unuajn pasojn: geedzigo registrata en ~a
inslitucio. 3 (evi ) = responda, respekliva. ^e.
Rilate al ; se konsideri: gi sian agon estas nur \
infano7-: hi regan de.krcfonx: pasis rnia kolero j

i/inx; la estimo de sinjoro A. <̂ e la patrinonz; \
Hi sidis. plenkreskuloj k tamen infanoj ~e sian kor- I
on' -, fr r̂ pri. ^ato. La ~ata persono.

koncert1o 1 Muzika kunveno. dum kin oni ludas j
plurajn kanlajojn au instrumentajn komponajojn : j
ludi.doni ~on ; (0 ec la serprudentaj birdoj nntzik - j
as sian cielan ~on7. 2 (0 Akordo de opinioj ait ide- '
o j: oni audas nur ~on de laiidoj pri // ; aüdigi sian i
vocon en hi Eiiropa ~o. ~a 1 Riiata al ~o. 2 (pp ;

pri muzika prezento) A üdata dum gi estas farata ; |
( pp registrajo) Farita dum ~o. SIN. podia. ~i (ntr) |
Fari ~on. ~ajo. Muzikpeco por ^o. ~ejo. Salono j
por-N/oj.

koncertin/o f Sesangula akordioneto.
koncesi60 1 db £ Rajto donita de stato au alia |

instanco pri ekspluatado de teritorio. komerco au ’
alia ekonomia agado: doni ~on je fervojojB; pri
la negoco de armiloj ; 99 - jura ~Q. «*' licenco , j
monopole , patenta. 2 53 Rajto donita de unu \
entrepreno al alia pri vendado de varoj en difinita |
leritorio: havi ekskluzivan ~on pri vendado de nova j
produkto. ~i (tr) Oficiale cedi al in la ekspluatadon !
de profitofonto: ~/ minejon en kolonio, la komunik- j
igajn rimedojn en urbo ; ~ita drilike jo7.

koncili/o 1 ft Kunveno de episkopoj, kiun la |
papo ( j[ la imperiestro) kunvokas. por solvi ;
demandojn pri dogmo k disciplino: la Nicea. la j
Traita ~o: la Vatikanaj ~oj. 2 0 Grava kunveno de ;
religiaj altranguloj: la unuan budhisman ~on \
ceestis kvincent arahantoj. Riiata al ~o: la ~aj !
patroj. dekretoj. «%' sinodo. j

koncip/i ( tr ) Fomii en si post fekundigo la germ- ;

on dc vivanta cstajo: // envenis a/ si k tuj si ~is de li ;
heredonton: laii la kalolika dogma la Dipatrino j
estis r^ita senpeka. Mr gravedigi. ~ado. La ago de j
~anta virino. ~ÎÇ|0, ~iteco. La stato de iu. kiun j
oni ~is. anti~a, kontrau~a. Malhelpanta graved- \
igon. R.V preventi. !

konciz2a. Esprimanta la ideojn per plej mal - ;
mullaj vortoj: ~a stilo. verkisto. lingvo. raporto; si •

parolas mallonge k ~<? z. Mr lakona. ^eco. Eco. :
kiu konsislas en la forlaso de cio, kio ne estas utila '
por la seneo.

koncert/o Verko sonateca por orkestro kun !
soloinstrumento (olte kun kadenzo).

kondamn/i (tr) 1 tib Juge deklari iun kulpat
difini la merititan punon : ~i iun al monpuno.i
morto’7, al la jugokostoj; Hi povis ~/

' malriculonpii
malgranda eraro al perdo de Ha kampoz; mi esbs
~ita (sk. de Dio. — damni ) longan tempon vagal
en la noklo7: ( 0 mi estis ^ita de la malsano rd
du semajnojn en la lito\ ( f ) ciuj nidj tiucekj
projektoj estas ~itaj aI malsukceso; (0 via] kalkultj
estas ~itaj al malgusteco (neeviteble, nepre n#
gustaj). Mf verdikti. 2 Deklari ion puninda: la koh.
~as la malveinn ateston; estas agoj, kiujn la mordi
~as, sed kiujn ne ~as la lego. 3 Deklari iun
prava, ion riprocinda: ne aiiskultinte , ne ~uz\ M
~u alum, oni vin ne ~os7; projekton, parokt
maI icon : vi ~as vin mem per tin konfeso', tii,
doktrino estas ~ini de la faktoj , de siaj proprq .
sekvoj. ^O. Ago de tiu, kiu ~as, k rezultodetoj
ago: Hi aCiskultis sian ~on en plena silento.
Tia. ke oni devas ~i : ~inda amo7-. /^ito. Tiu, kha|
oni ~is: komuiijura, po/itika ~ito. mal^i.Absoltt

kondens/i (tr) 1 ® Transirigi vaporonali-
likva. au solida stato. m faztransiro. 2 ® Kombinitltj
au kelkajn substancojn en pli grandmolekuliï j
substancon, eligante aliajn produktojn. vis' polimen#)
3 (evi, kutime sole en la derivajo ~ilo) = kokS|
en ~ilo, ekz. elektrosargon. 4 (pp optiko) Kunif -
faskon de lumo per konvergiga lenso: ~i lumon.$
Plikompaktigi (ekz. tekston) per ellaso de superfl^vortoj k negravaj detaloj. ~0 VP Nekonscia procedo;
de la imago, en la revoj au songpj, per kiu gi mikél
k kunfandas diversajn malsamajn bildojn, kiuj hsw§
komuna la saman alekcian nuancon. ^ado. Aga^~i : (K) artaj rezinoj estas préparata] per ~ado.

1 — ita materio. 2 Makioskopa aro de bosonojaf
ununura kvantumstato. — superkonduktanto.Hlo1

(K) Tubo en distilaparato, generale cirkaüita (fej
mantclo kun malvarmiga akvo, por ~i la distiliti;
vaporon. 2 -E Kapacitajo por praktika uzado; sistofif
de plakduoj disigitaj unu de la alia surlatÉj
amplekso de ilia suifaco per izolanta medio maldikL
3 ( pp optiko) = kondensoro. v|

kondensor/o Kampolcnso, servanta ^kolekti radiojn en certa parto de optika aparato. -||
kondensator/o 1 Kondensilo. 2 Kondensoi^kondicional 4o A En diversaj lingvoj motfe:

uzata por esprimi. ke la plenumo de procezo (fe-
pendas de iu nerealigita kondico; artaloge en Ejj
us-modo (fiklivo).

kondic/o 1 Cirkonstanco, fakto, de kiufe
pendas la efektivigo de io: unueco estas lacefa$j,
de nia sukceso; fari el io la unuan ~on de ioz;M
~ pj de bona regado; plenumi la ~ojn postulatt^l
por konkursi ; la ~oj (donitajoj) de problem
necesa k sufica ce égala] ~oj. 2 Deviga infô|
konsentita arango, de kies respekto dependas la'î
valideco de arango, kontrakto: diskuti la ~ojnif
pactraktato , de dom-aceto ; meti al io la
ke J suh la de alpaga oni konsentissendofc
al si tagmangojnz; kun la sama j ~oj, kun kiujlobof -
as ciuj ci tiuj sinjorinojz; li cl1ernos nian lingvôj*
kun la ~o. ke ni eljctu la vorton «kaj» z.të? klcripi
3 (ordinare: plurale) Ciu el la eksteraj cirkonstaocfyf

y_
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al kiuj persono au objekto estas submetata, k de kiuj i organikaj substancoj karbonricaj, i.a. aminacidoj, la
dependas lia aü gia state: reguligo de la ~oj de la piej malnova materialo de la Suna nebulajo).
vivo2; batalado kontraü la premantaj ~oj de la kondroste/oj b Superordo (Chondrostei ) de
ekzistadoz; samaj ~oj, samaj supersticojz; planto aktinopterigaj l'isoj kun precipe kartilaga skeleto, k
elmetita al favoraj ~oj de temperaluro ; la ekonomi- ampleksanta i .a . la acipenserojn. cr holosteoj ,
aj ~oj; esti en bonaj, mizeraj ~oj, por efike labori. telcosteoj.~a 1 Dependanta de ~o: ~a promesoR, aceto. 2 kondrostom/o b G. (Chondrostoma) de fisoj el
Interkonsentita, konvencia: la oferoj esta enportataj j la ordo de ciprinoformaj, fam. de ciprinedoj, kun
ne sub ilia nomo, sed sub iaj ~aj literoj aü signoj7; I longa muzelo, supra makzeio pli longa ol la mal-
la L.I . prezentas pure ~an rimedon de reciproka ! supra k kun kornecaj, trancaj lipoj.
komunikigado 2. 3 Esprimanta ~on : ~a modo i konduk/i (tr) 1 (iu) Irigi iun kun si al iu loko,
(kondicionalo). ^e, ke. Kunmetita subjunkcio, ! direktante tiun lau sia propra placo: ~i iun al la
signifanta «kun la ~o, ke»: Hi farigis Esperantistoj, j fenestra , aI la stacidomo , a/ la altaroz, al la
~e, ke en E. estos faritaj necesaj ( lau ilia opinio) | batalo2; lajunulo, kin ~/.v lin je la manox; brut-
reformoj2; mi venos, ~e ke la velcro estos bela8; mi j ojnx, cevalon per la kolhrido; ~i blindulon, vizit-
pardonos, ~e ke vi neniam plu kulpu tiun knlpon. *sr ! antojnR, arestitojnz: en broditaj vestoj si estas récita
se , supoze ke. ( tr) 1 (iu ) Meti kiei ^on en j al la regox ; Jesuo estis ~ita de la Spirito en la
kontrakto, trudi kiel ~on: la arbitracio povas esti j dezertonN; (analoge) peto k demanda ~as tra 1’ tula
petata, ait ~ita per antaua traktato. 2 (io) Kuntreni, j landoz; lia metio ~/.v lin en la plej diversajn medi-
sekvigi kiel ~on: la aligo al la societo ~as la j ojn; (f) ~i iun sur vojo malbonax, laü la vojo de
akcepton de gia statuto. ~aro. ~oj. BSP situacio, j sagox. ir-r direkti , gvidi, estri. 2 (io konkreta) Ebligi
konstitucio. serwa 1 Ne dependanta de ia ~o, j la iradon al iu loko: kanalo ~as la akvon en la
nepra: sen~a aligo, utilo2; konfidi al iu piene k j lagonR; tubo, ~anta al la supraj etagoj la voconz;
settle2, j stuparo ~is rekte en la moron2; porclo ~anta cl la

kondil/o V Pli-malpli globforma artika apofizo: | cambro en la gardenon ; la vojo ~as al la dezertoz,
tra arbaroB; vojeto , kin ~is irons la mareon2. 3

kondilartr/oj G Ordo (Condylarthra) de fosiliaj j ( iu) Alvenigi per sia propra agado iun au ion al nova
mamuloj, kiuj vivis sur la N duonglobo dum la I stato: Jen kien vi ~is lin per vietj konsilojl ; ~/ la
komenco de terciaro; kelkaj ~oj havis hufosimilajn ; landon al pereoR, aferon aI sukceso, sian laboron al
piedfingrojn; unu ordo el la prahufuloj.

proceso ( processus candyIans ).

felica fino2. 4 (io abstrakta) Ebligi al iu alvenon al
kondilom/o f Derma tumoreto apud la anuso nova stato: dibocado ~as al malsano ; espero k

i pacienco ~as al poletwo2 ; tro da Ube.ro ~as al
J kondiment/o Y Fortagusta substanco, kiun oni \ mizero2 ; tiuj provoj ~is al nenia rezultato2; la
miksas al la mangajoj, por plifortigi ilian guston au ! pasio ~as al krimojR ; teoria disputado ~os al
fari ilin pli digesteblaj, ekz. glutamato, vinagro, j nenio2; al kio tio ~os?2 ; mensogo malproksimen
mustardo, sumako, kecupo, catnio, reliso, sezam- | ne ~asz. 5 (iu ) Agigi iun ati funkeiigi ion lau sia
salo. B S3 spico, ingredienco. ~ j ( tr) Almeti ~ojn. ! propra volo, gardante por si la estrecon: la
^Ujo. Garnituro da vazetoj kun la diversaj ~oj i popolojn, la homojn ; ~i armeon, horon, entrepren-
kutime uzataj ce tablo.
: kondolenc/i (tr) Esprimi al iu sian simpatian | devas ~i la aferojn2; li per siaj propraj rimedoj ~i$
êagrenon pro ties malfeiiôo au funebro: ~i la vidv- ! la gazeton 2 ; mi Iitonz, batalonz ; se ni volas
inonB. i®* bedaüri, kompati. ^o. Malgoja simpatio ! sisteme ~i nian aferon2; singarde ^ata interparol-
pro ies malfelico au funebro: pro la perdo de via j ado2; (f) Iasi sin ~/‘ de sia koro ; (!) ~i la dancojn2

patro volu akcepti mian koran ~onz ; nian ~on al ; (havi la cefan vocon). 6 = stiri . 7 = kondukti.
S-roX.!2. ~a. Esprimanta, prezentanta ~on: j Rilata al ~ado: la ~a fadeno en tiu labirinto.

| Ago ~i k ties rezulto, pli spéciale en kunmetajoj: 1
t kondom/o Kaücuka protektilo de la peniso, I ( p): al~o de akvo, for~o de kondamnito; 2 (evi) =
uzata por preventi infektigon k/au gravedigon. KW | ~ilo 2: akvo~o2; tra~o2. ^ado. Ago de tiu, kiu
pesario 2. j kutime au longatempe ~as: la Komitato okupas sin
y kondor20 b Sp. (Vultur gtyphus ) de grandega j je la ~ado de ciuj kurantaj aferoj7 ; preni sur sin !a
rabobirdo, el la fam. de akeipitredoj, vivanta cn j tutan ^aclon de la Kongreso2; la ~ado de la milito.

i ~adi. Kutime au longatempe ~i : li ~adis ilin en la

aü la vulvo.

| on. firmon, la mastrajon de la domo2; jen kiel oni

letero2, vizito.

rokaj regionoj de S-Ameriko. KS* grifo.
kondotier/o ï En Mezepoko k Renesanco, itala | dezerto dum 40 jarojx ; li ~adis siatempe la rubrik-

aVenturema bandestro de dungitaj soldatoj. I on «El la mondo» 2. ~anto 1 Tiu, kiu ~as vetur-

^ kondr/o f 1 Kartilago (en kunmetajoj). 2 ® ! ilon : la ~anto de la glitveturHo2. 2 Tiu, kiu ~as
Minerala grajneto (c. ! mm diametra), precipe | aferon: ~anto de armeoz, de E.-klubo2; por tio ni
konsistanta el pirokseno k oiivino. konsistajo de iuj j ne bezonas ~anfon2; ta cinierika oficisto estas la
àerolitoj. es5 kondrito. ~itO Inflamo de kartilago. j ~anto2; Dio estos nia ~anto gis la mortox ; (f )

*0mo. Tumoro el kartilaga histo. ^ektomio. De- | ~ctnto de 1’ inlerparolo k korespondacloG ( titolo de
libro). 3 Tono je distanco de majora septo de laKkco de kartilago, precipe de la ripaj kartilagoj.

I kondrit/o © Aerolito, precipe konsistanta el I toniko. 4 } La unua voco en kanono. ^ilo 1
kondroj 2: karbona ~o (~o, enhavanta c. 5% da j Direktilo, slirilo. 2 Tubo. dukto. 3 Konduktilo.
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kondukt/i (tr) (pp materialo) Esti trapasebla
per iu formo de energio: fero bone ~as varmon,
deletion. ~a Rilata al ~o. ~0 La povo M
varmon au elektron. ~ajO 4 Kunajo de du aü
pluraj ~iloj, per kiu oni kunigas elektrajn aparatojn:
fiksa, movigebla ~afo; kablo estas speco de ~ajo.
es? lineo. ~anco G Fizika grando, inversa al
rezistanco, simb.: C. KS3 simenso. ^antoO
Materialo au korpo, kiu bone ~as varmon, elektron,
sonon k aliajn formojn de energio. dliOrwantoO
Substanco, havanla ~ivon inter tiu de izolanta
substanco k tiu de ~anto. eg3 diodo, junto,
transistoro. super^anto Materialo kun nefmia
~ivo: iiij substancoj igas super~antoj sub specifa
temperaturo. ~ jlo 4 Unuopa metala drato aü
snuro, izolita au nuda, uzata por ~i kurenton: oui
distingas superteran aü subteran ~ilon (kablon),
unuopan, duopan au triopan ~ilon, tieniran ait re-
luman, endoman au eksterdoman ~ilon, plendratan
aü fibr( um )itan ~ilon , nesirmitan au kirasitan
r̂ ilon. nutra ^ilo 4? (pp elektroenergia reto) MIO,
konektanta centran stacion aü substacion al punktoj
de la distribua ~ilaro k ne havanta lineojnde
konsumantoj. snur^ilo -4 Fleksebla kupra 'vilo,
plej ofte duopa au triopa, envolvita per kaücukok
teksfadenoj k ekstere prezentanta aspekton de snuro
au kordono; gi servas por konekti elektran aparaton
au lampon al kontaktoskatolo. plilongiga
snur^ilo 4 ~ilo, ekipita ce unu ekstremajo per
(duopa ) stopilo, ce la alia per (duopa) kuplilo
(stopiiingo) k servanta por plilongigi la snurMlon
de aparato. snurigita ~ilo 4 ~ilo, farita el pluraj
maldikaj dratoj, kiuj estas permutitaj (torde) kune,

/vilaro 4- ~olineo, kunmetita el du au pluraj MIOJ,
konektitaj serie. /^iva. Kapabla ~i: ~iva materio.
~ivo ~opovo; inverso de rezistivo; simb.: o.
foto~iva (pp substanco) Tia, ke gia elektra MVO
varias laü la intenso de enradiata lumo.

konduktor6©. Oficisto, kiu akompanas publikan
veturilon ( tramon, trajnon ks), ne kondukante gin,
sed plenurnante difinitajn devojn, kiuj koncemas
gian funkeiadon aü giajn pasagerojn. eg3 stevardo.

kondut/i (ntr) Agi iamaniere en siaj rilatoj kun
aliaj homoj: bone, malbone, neriprocinde,gloir,
r̂ i kolere, afable, malame kontraü iu; li ~is ciam
gentile al mi. Kg trakti. ~0. Maniero, laü kiu oni
~as: havi bonan ~on ; sangi sian ~on; kion diras
via libro pri ~o? z ; penu , por ke vi ricevu bonan
ateston pri ~oz (en la lernejo). bon^a. Tia, ke li,
si bone ~as (precipe pp geknaboj): li ciam estis
bon~a infano7 ; giaj gefratoj estis tre malbon~aj
kontraü gi7 (la anasido). KT gentila, brava.

koneks/a 1 Interligita; proksime interrilata kun
analoga afero: tio estas ~aj demandoj, kiujn onim
povas aparté studi; ~aj sciencoj. 2 A (pp topologia
spaco) Tia, ke oni ne povas dividi gin en du disap
nemalplenajn malfermitajn arojn.

konekt/i (tr) 1 4 Kunigi per konduktilo, stopilo
ktp du punktojn de cirkvito; kontaktigi la erojnde
cirkvito. use kluci , kontakti , kupli , salti. 2 V Kunigi
per nervoj au nervoceloj du anatomiajn elementopi
(organojn, partojn de organon, celojn). ~0. Ago de

~iloj. Tio, kio servas por ~t bestojn, precipe
jungitajn: Hi kaptis ta cevalojn ce la ~iIoj7 ; staris
kupra earn k la diino de venko tenis la ~ilojnz; (f)
tiam !a fiera fiamigulo luivos la ^ilojn en la manoj7
(estran pozicion. — regi ). ~istO. Tiu, kiu metie
~as veturilon. PS3 aCitisto, kocero. soforo. al~i 1
Alvenigi: ordonu a! viaj servantoj al~i azenojn de
Libujox ; al~u al mi Agagonx ; al~a tubo. 2 (f)
Alvenigi al io abstrakta, al nova stato: al~i inn al
malesperoz; la natura iro de la ideoj al~is tin al la
penso, ke [...]z; oni al~is la pretigadon de venenoj
preskau al la rango de bonorda scienco7 ; al~i sian
laboron al fdiea finoz ; konfitzajoj, kiuj en lingvo
arta estas al~itaj (reduktitaj) al ia unu au du regul-
oj7 ; la tuta demande al~igas nur al tio. eu E. estos
akceptita sensange7. de^i 1 ~i el de io: la de~a
kanalo. 2 ~i flanken de io: rigardu , eu ci tiu vojo
ne de~as vin de via celoz. el~i. ~i el io: Dio
elr^os vin el ci tin landox ; si stele d~is lin el inter
la mortigataj filoj de la regox. erwi 1 ~i intemen
de io: Isaak en~is sin en la tendonx; mi en~os vin
en mian domon kid fiancinonz; solene en~i inn en
oficon (KS3 instali 2); ® en^i kloron en molekulon,
karbonan dioksidon en la reakcimiksafon; 4 <?«~/
spedon en novan teritorion. 2 ( f) Enigi ion novan
en uzadon ; uzi k apliki novajon: apartaj artaj
rimedoj en~as grandan ekonomion ce la lernado de
la vortoj7- ; en~i novan modon , radikon en nia
lingvo7- ; tiu ci sistemo postulas tro grandan pri-
pensadon por povi esti capita en la ordinaran
interkomunikigon kun malproksimaj popolojz;
en^a artikoloz ; la en^o de novajo7 ; en~ajoz.
en~0 1 Ago en~i (precipe 2): venki ciuj barojn
por la kreo k en~o en uzadon de racia lingvo inter-
naciaz ; si povus akiri profiton per cn^o de masinoj
en sian laborejon7. 2 Prezenta parto de parolado,
prelego, kurso ks, de didaktika verko, de muzika
komponajo k.a. for^i 1 ~i ion for de io: la
gargojloj for~is la pluvakvon for de la muroj; ea-
rned drenilon. por for~/ la puson: la for~ado de la
larmoj en la larman sakon7. 2 ~i iun for de iu aü
io: vi lin al Anglujo for~osz; oni sin forais, neniu
scias kien7 ; mia popolo estas for^ita en mal -
libereconx ; la spirito min levis al la for~itojx (Kg’

dpatrujigi , deporti , forkapd ). kurwi. ~i kun si:
kun~i sian filon B; (f) lia iniciativo kitlirais kdkajn
maloportunajojn. re~i. ~i al lie, de kie iu, io venis:
se bovo aü safo erarvagas, re~u i/in al via fi atox ;
mi venos returne hejmen k tiam mi re~os kun mi
Kajonz ; si disigis liajn ligilojn k re~is lin al la
lumo7 ; re~i la vaporon a/ la kaldrono. reerwi.
Denove en^i: sc mi nun reen~us mian Regularon
nesangilan [. ..]z; 4 reen~i spedon (en regionon,
kie gi malaperis). tele^i. ~i (aparaton, mekanism-
on) de maiproksime per hercaj ondoj. tra~i. ~i tra
io k atingi ties ekstremon: tra~i tra la urboB; li
trahis vin tra la granda k terura dezertox ; iliaj
tra^oj prezentus cilindron kun diametro de [ ... )7
(Kg' pasejo, galerio ). transit. ~i transen de io:
trans^i armeon trails la maron. akvcwilo. Tubaro,
tra kiu oni irigas fluon de akvo, por provizi domon,
urbon ktp.

:

:
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tiu, kiu ~as, k la rezulto de tiu ago: volvita ~o. —rvoskemo. kaskada /vo.Tia ~o de elektra aparato,
ke la elmeto de unu stupo estas ligita al la enmeto
de la sekvanta ktp (kie! en radioricevilo). paralela
M>. Tia ~o de du aü pluraj dupolusaj elementoj
(ekz. aparatoj), ke ciuj estas submetitaj al la sama
tensio. séria ~0.Tia ~o de du au pluraj dupolusaj
elementoj (ekz. aparatoj), ke la sama kurento
trafluas ilin ciujn. ~ilo.Organo, per kiu oni ~as:S
~ilo por presilo, modemo. eg- jako, stopilo. mal^i.
Disigi du punktojn de cirkvito per tiucela ilo.
mal~ilo. Ilo por mal~i cirkviton, ne malsaltante
kurenton. mis~o. Malbona ~o. tra~i ^ Enmeti
uzanton en cirkviton: mi traças al vi la direktoron.
ter~o 1 ^ ~o per drato inter radioaparato k la tero
8.2 4? ~o inter elektra aparato k la tero por sirmi la
uzantojn kontraü akcidenta ellaso de elektro.

Konektikut/o. Unu el la statoj de Usono
(72°45’ U, 41045’ N).

konektiv/o 1 ¥ Speco de enpaka k subtena
histo, kun multaj varioj, formita de celoj dissemitaj
en interstica substanco el retikulaj kolagenaj k
elastaj fibroj: la originas el la mezenkimo. SIN.
kuniga histo. 2 Sterila parto de antero, kiu
plilongigas la filamenton k interligas la anter-
duonojn.

konestabl/o ï Cefkomandanto de la rega
armeo, en pluraj okcidenteuropaj regnoj dum
Mezepoko.

konfeder/i (tr) Konfederacii: la ~ita MazovioG.
konfederaci o 1 Z Asocio de civitoj aü regnoj,

sendependaj interne k en la eksteraj rilatoj, sed
kunigitaj por difinitaj komunaj celoj : la Atena
( K )~o; Svislando estis de 1291 gis 1848\ la
Germana ( K )~o (1815-1866). 2 Komuna organizo
de statute ligitaj federacioj de sindikatoj aü similaj
organizajoj: Internacia ( K )~o de la Liberal
Sindikatoj. alianco, federaeio, ligo. ( tr)
Kunigi en ~on: ï la ~itaj statoj de Ameriko
(secesiintaj de Usono, 1861-1865). ^a. Rilata a!
M>: la ~a politiko.

konfekci3o. Amasproduktado de vestopecoj,
faritaj en fabriko laü normaj dimensioj k ne laü la
gustaj mezuroj de aparta kliento: por viroj. ~a.
Produktata tiamaniere: ~a jako, mantelo. tsr fasoni.
*4 (tr) Produkti ~ajn vestojn.

konferenc20. Renkontigo de kompetentuloj,
kiuj interkonsiligas pri kelkaj difinitaj gravaj aferoj
(diplorhatia, jura, scienca k .a.). os* kolokvo.
koncilio , kongreso , simpozio. gazetara ~o.
Renkontigo, dum kiu politikisto(j) au alia(j) socia(j)
respondeculo( j) respondas al demandoj de
jumalistoj. kulmin-^o. Interkonsiligo de la plej
altaj respondeculoj de du aü pluraj regnoj.
*konfes/i (tr) 1 Publike deklari, kion oni intime

kredas vera: ciu , kiu ~as, ke Jesuo venis en la
karno, estas el DioN; vi ~/.v la bonan ~on antaü
multaj atestantojN; la ekzistadon de lingvoj naciaj
mi ne ~as, car ciu nacio nuntempa parolas per
multaj lingvojz\ la ~antaj kristanoj; la ~antoj de
unu religio estas samreligianojz ; la hilelistoj, t.e.
~antoj de la dirita principoz. «S* agnoski , rekoni. 2

Malkase diri, malgraü la eblaj kaüzoj de sindeteno:
mi devas ~i, ke mi tute ne amas //nB; ec la plej
malrica infano ~is: «Estas belege en vintro!»2', tio,
kion oni ~as kiel «mirinde simpla» 2', ~i inn kiel
sian majstron; al in sian amon; ies meritojn;
personoj, kiuj de la mondo E-ista estos ~ataj kiel la
plej bonaj verkistojz; ni vidis ~ita de ciuj nian
lojalecon 2. koncedi , konsenti. 3 Spontanée
deklari ion malfavoran, malprofitan por si:
eraron, preterlason, suldon, krimon\ si ~is sian
grandan kulponz; do , ke vi stelis tiun
poshorlogon! ; (abs) filo ~is, patro forgesis 2 ; li
estas arestata, turmentc demandata, k pro timego
~as2. 4 Religie deklari siajn pekojn , por akiri
pardonon: kiu siajn pekojn ~as k forlasas, tiu estos
pardonitax\ la pastro absolvis la ~intonR. ^O.
Ago k diro de tiu, kiu ~as: 1 ni tenu firme nian
^onN; 2 mi donas pienan ~on al liaj grandegaj
laborojz; la «( K )~oj» de Sankta Augusteno\ 3
de in pri io\ post venas forgeso 2', en viaj
rigardoj kusas ~o , por kies kasado (vi) ne estas
sufice ruzaz\ 4 orela , publika ~cr, preni ies ~onz;
li faru ~on pri tio, kion H pekisx. ^ejo ü1 Ligna
meblo, kie sidas la pastro por aüskulti ~antojn.~preni (tr) ü* Aüskulti ~on 4; ~prena segoz; ce la
r̂ prenado li rakontis al la rego cion, kion li vidis2.
for~i. Deklari, ke oni forjetas tion, kion oni kredis
a ü amis : for^ i siajn erarojn, la teatron , siajn
suspektojn. mal^l 1 Rifuzi rekom kiel sian: mal~i
sian amikon, patrujon, religion, sian subskribon,
sian verkon; kion do devas fari la malpli valoraj
bestoj, se la leono sin mal~as?7. 2 Repreni, nuligi
sian antaüan aserton; ne voli konsenti pri: mal~i
evidentajon, ies gloron; la prediko estis longa, oni
tamcn ne povas ma / ~i en gi kelkan esencon
moralanz; ke via libro estas bona , mi neniam
malais2', la pliboneco de E. ne estas mal~ataz\
sendubaj k nemal^eblaj (ne kontesleblaj) faktojz. 3
Nei, ke oni taris ion mallaüdindan: sed Sara malais
dirante : Mi ne ridisx ; mal^ i eraron , suldon ,
kulpon ; gis la ftno de la proceso, la akuzito malais
la krimon. vs? kontesti , revoki. est/^i. Rekoni kiel
sian: la filon de la ne amata (edzino) li devas
est~ix. sg* legitimi. kred^O 1 (de iu ) Publika
deklaro pri ies religia aü politika opiniaro. 2 (de
sekto, eklezio ks). Resumo de la esencaj dogmoj,
kredataj de ties anoj: la kred~o de Niceo, de
Aügsburgo.

konfesi/o ^ Ciu el la grandaj partoj, rezultantaj
de la divido de la kristana religio, rigardata
kontraste kun la ceteraj: katolika, ortodoksa ,
proiestanta interna edzeco; sen~a civitano.

konfet/oj. Gipsaj, nun pli ofte paperaj koloraj
disketoj, kiujn oni lude aljetas ce karnavalo,
geedzigoj ks.

konfid/i (tr) 1 (ark.) = fidi: senlime ~/ iunz\
piene ~ante al la direktanto de la Komitatoz; estas
ankoraü demando, eu oni ~os al viaj vizagoj!2’,
al tio , kion la praktiko montrasz; ~i al ies
promesoj', en mia tuta domo li estas ~atoz; (abs)

~u, sed viduz; kiu ne ~as, tiu ne bedaüras2. 2
Plenkrede transdoni ion al ies fidela prizorgo: for-
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venuante, la gepatroj ~is la infanon al la vartist- j konfisk1i ( tr) 1 Forpreni k alproprigi alia
ino^ : vi la ga/nori de la veto ~is ne al gusto mono7 ; j stato per justica au administra proceduro por puni

leteron al vojaganto; al in la regadon de j iun : ~/ kontrabandajojn; ~i la posedajojndi
provinco: ~i semojn at la tero ; la al mi ~itan I elmigrintoj. 2 Forpreni de in lau rajtigita aütoritato
havon mi bone administres ; se in pekos, neantc ~/7- ! ion malpermesitan au senrajte posedatan: librn
afon BSR komisii. 3 Lasi al ies diskreteco ion j al infanoB; trancilon de infano ; ~/ nefrem
sekrete gardindan: sekreton al in7 ; si al neniu I viandon en la hazaroB. ^O. Ago de tiu, kiu ~as:
povis sian malgojon7 : al amiko siajn projekt - j ordoni ~on ; la de nepermesataj libroj fare dek
ojn. esperojn, timojn; mi, la ^atino de viaj junecaj j polico.
revoj7\ (analoge) se estus permesite al si sin ~/

' al j konfit/i ( ir) y Prepari fruktojn, pii-malpli
h! z. konfidenco. ~a. Montranta ~on: ^a sin- longe restigante ilin en densa sukersiropo, kiu ilffl
teno, propono: akcepti lin amike k ~c7 ; dam ni pénétras k konservas: ~itaj cerizoj, orangoj, citron-
povos transdoni la sorton de nia afero al7 oj, zingibropecoj. Mangajo, konsistanta el~0. Sento de tiu, kiu ~as: akiri, gui , perdi ies ~on; fruktoj au beroj, pecigitaj au ne. kuiritaj kun sukero,

naskas ~on7-; fro da kondnkas al perfido7 ; k konservitaj en la siropo, kiun ilia suko faris kunb
havi plenar ~on al in7- ; havi estimon k ~on por solvila sukero: ceriza. fraga, framba, figa ~ajo\ t&
in7', kun ~o neniam rapidu7 ; de vi ~on mi esper- j trinkis teon kun kuko k ~ajo7; pli dolca ol
MZ; ati en plena ~o nomis Iin mia reprezentanto7; | *5- halvao , jeleo, kompoto, marmelado. ~ejo;
gi subfosus la tutan ~on de la registaroj al nia Butiko, kie oni vendus precipe ~itajn fruktojn;1
afero7 : oni ne devas havi tro multe da al si drageojn ktp. fcr sukerajejo. ~ujo. Y Ujo pormemz; postali la ~on de la parlamento. ~ema. konservi ~ajon. 4
lnklina al ~-o. ~iga. Vekanta ~on : lia vizago estis j konflagraci/o O En la stoikismo, detruo de it
severa, sed tamer ^iga7. mal^i. Ne esti eerta pri i universo per generala brulego: la atombomk
ies honesteco au kompetenteco. mal^o. Sento de j kapablas realigi dun ~on, pri kiu nur hipotezish
iu, kiu maJ~as: kun bedauro mi vidas, ke la mal~o j antikvuloj.
kontraü la C . O . kreskasz: la nun proponatan
brosuron la leganto kredeble prenos en la manojn
kun malr^o7.

konflikt2o 1 © Kontraüdiro inter posedo k ne|
posedo, inter divergaj aspiroj k interesoj, espriuii|-
anta en agado de sociaj grupoj: socia ~o: generacaj

konfidenc3o. Komuniko de privata au sekreta klasa ~o 2 Malkonsento. kaüzita de kontraueco
informo al iu, kies diskretecon oni fidas: fori al iu de deziroj au opinioj: ~o de interesoj, pasioj;*0~ojn; altiri ies ~on ; perfidi ~on. ~a 1 Dirita, j kun la propra konsciencoB; ~o inter du regnojh
skribita kiel ~o: letero. 2 Tia, ke oni konfidas al
tiu sekretojn: ~a komizo, mesagportanto. ^e. Kiel
~o: la faro, pri kiu vi ~c skribis al mi. ( tr) diri
•-~e. SIN. konfidi 3. ^ema. Facile diranta siajn
~ojn ; rnalkaseina , komunikigema. babilema. j (ntr) Esti en ~o: la graco ~as kun la homa liber-~ulo. Tiu, al kiu oni volonté ~as: la ~uloj de la j volo. ek/^i. Veni en ~on. labor^o. ~o estigimi

inter labordonanto( j) k dungito(j).
konform/a 1 Tia, ke gia formo estas guste

konfirm/i ftr) 1 Plicertigi la verecon, sendub- j simila al tiu de alia objekto, rigardata kiel modeioi
econ de io: la novajonn; la okazo ~is la supozon ! kopio ~c/ al la originalo; la fizika organizo deli
de la juna esp/oristo', tio ~as miajn timojn, esper- i homo estas al tiuj de aliaj mainuloj’, mj
ojn: la observisto ~is la plcnan uliligeblecon de E.\ j deziroj estas ciam ~aj at la viaj. 2 I Gusie
lia demisio ne estis ~ita: nun ~igis do lia opinio, j responda al tio, kion iu volas aü io trudas: m
kc si ne estas ia, kia aserti, autentikigi, konduto estis al viaj ordonoj ; vivmanierone4
jesi. — firmigi , fortikigi. 2 Sankcii, ratifiki : ~i(an i al la regu/oj de higienoz; zorgu. ke viaj agojtÙ
inter!igon. cc nur homan, neniu nu/igasN; liât ~u, | ciam ~aj al viaj principal.3 Bone akordiganta kffl.-
ho rego. ci tiun decidonx : ~/ testamenton. 3 ; guste taüga por: vi povas prunti la vestojn dei
Konfirmacii: Karen estis nun en tia ago. ke si. devis | soldato, ili estos ~aj al vi7 ; eu liaj konsiloj esté
esti r-.jQtaz. /V.Q 1 Ago de tiu. kiu ~as: de iu al I ~aj aI la natura irado de nia lingvo?7; latitoloÊ
iu pri io: en tin ridado ( //) trovis ~on de siaj timoj7-. \ kostumo estis dite ~aj unit aI la aliaz; li sercisvÉ
2 Konfirmacio. mal^i. Deklari, montri la malver- i ojn ~ajn al la situacioz; la profesioj instruisit
econ, negustecon de io: ia registaro malais la j artista montrigis tie ~aj por vi7. 4 A (pp bildigoj
novajon pri ribeio: tiu malkovro mal~as viajn j Konservanta ciujn angulojn. al. En manierof!

al : ordoni al la kulimoj k morojz; oli
konfirmaci/o iî* Rito. plenuniata super baptitaj | dcklaroz; al via bonfaremeco deturnigiifï

personoj en diversaj ekiezioj ; ce luteranoj, gi i kolerox: ~e aI via vortox . ~i ( ntr ) Esti
prezentas aligon al la reiigia komunumo: ce katolik- i kopio ne ~a.s aI mia manuskripto. ~eco. Ec6’|
oj, gi estas sakramento, donata nur de episkopo, por | tio, kio estas ~a: estas inter ili ia mirinda ~eco,§
firmigi en la kredo: la ceremonio de sur- ; gustoj k opinioj ; la ~eco de la kultivoj kunk
into7 ; anlaü~a leciono7. ~i ( tr ) Doni al iu ia ~on: grundoj; kopi~econ atestas s-ro N. ^igi, al^Fari, ke io estu ~a: ~igu la gestojn at la vortoj Ê

~o pri jugorajto inter du tribunaloj ; arma ^~komisiono (de SAT); (f ) disformi nomojn propc
ajn, ke ili ne venu en ~on kun la gramadko7; anm
~o. mr antagonisme, batalo, kolizio, malakordoM

francaj tragedioj.
konfidenci/oz (ark.) = konfidenco.

konkludojn. EsY dementi , kontesti , rebâti , refuti.

la ~otoj, ~itoj.
j
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vortojn al la gestoj7 ; niaj artikoloj devas esti unua tempo pasis7 : 2 la babilona de lingvoj
~igitaj al la bezonoj k gustoj de la gazetojz; ~igi est is granda malhelpo7 : tin neologismo elvokas
dieton al la temperamento de malsanulo; la fabeloj ~on kun aliaj vortoj 2 : 3 mi devas kun ~ al vi
estas ordinare al~igitaj al la ago7 (de la infanoj); // j konfesi l...]7*; sur sia vizago aperis ntiro , afliklo k
al~igis al gi sian agadon7 : mi tute al~igis tiun ci j ^o7 : al lia antaua embaraso aligis iom da k ec
dismembrigon de la lingvo al la spirito de la lingvoj I malpacienco7 ; la Eternulo jetis ~on sur Siseranx;
Europaj7 . (al)^igi sin, (ai)^igi. Igi ~a: (miaj j la Eternulo versis en ilin spiriton de ~ox . ~a 1
decidoj) ~igas sin al la volo de la rego2: al~igi sin | Tiel senorda, ke oni nenion povas distingi : don't
al la volo k opinio de ciuj aliaj 2 : la virinoj ne estas malfacilan k ~an malregulecon al la akcentoz;
ankorau edukataj tiamaniere , ke Hi povu al̂ igi al murmuro. hrno de vocoj; (f) ~aj ideoj, rememoroj;
la postufoj de lia socio2\ Ha agmaniero tute ne parolo, stilo. 2 ~ita. ~e. En ~a maniero: per
~igas al la statuto : fdozofio ^iganta al la novaj i sento plej strange , malgoja k goja , en mi batas
eltrovoj de la scienco. ^ismo © Tendenco de tiu, j la koro7 : malklare k ~e rememori7 . ~ajO. lo ~a:
kiu ~igas sin al la reganta ideologio, al la tradiciaj | en tia ~ajo, kiel rekoni la miajon?\ stilaj ~ajoj7\
kutimoj k moroj. ^isto. ~isrnano. inter^igi. j sur ciu paso ni renkontas en la lingvoj naturaj
Reciproke ~igi: belaj k harmonie interr̂ igitaj
objektoj 2. inter~igi. ~igi unu al la alia: ci tiuj
ambaü estajoj de malsamaj agoj tied inter̂ igis, ke

z. ne~a. Kontraüa: opinio ne~a al la nia .

ne~eco. Karakterizo de io, kio estas ne~a: la
ne^eco de la adjektivo kun la substantivo7

(neakordigo). ne^ismo © Tendenco de tiu, kiu pri
grava punkto ne akceptas ian moron de sia medio.

konfront/i (tr) 1 tt Venigi antaü enketa jugisto
aü komisiono du aü piurajn inter si neakordigantajn
personojn samtempe, por kompari iliajn asertojn k
provi malkovri, kiu cl ili pravas. 2 Meti antaü
problemon, venigi en defian aü konfliktan situacion.

Konfuce/o. Cina filozofo, politikulo k edukisto
(551-479 a.K.). (k)/^ano. Ano de ~anismo.
(k) (̂an)ismo. Filozofia k morala doktrino de
k de lia skolo, kiu, preterlasante cian metafizikon,
celas al starigo de humana ordo.

konfuz/i (tr) 1 Meti en tian malordon, ke oni

grandegajn ~ajojnz . ~egi. Jeti en plej grandan
senordon: post li L. L. ~egita [ ]z; la Eternulo
~egis ilin antaü lzraelx. ~icji. Igi ~ita: 1 cio ~igis
en lia spirito; la lingvoj mem, kunpusigante unu kun
la aliaj , ciam pli k pli ~igas7 : 3 se ~igos li , tiam
mi scios7 : kaptite ce i fresa faro, li tute ~igis ; ciuj
bonege povosciis babili , sed apenaü ili eniris tra la
pordego de la palaco, ili iuj ~igis7 ; liaj fratoj ne
povis respondi al li , car ili ~igis antaü lix . ^ita.
Maltrankvila, perpleksa, senaplombigita: la ~ita
edzino apenaü povis lin rigardiB; mia kara , si
komencis , balbutante k videble ~itez\ liaj viglaj
okuloj montris ~itecon7. ~iva. Kapabla jeti ~on
en la menson: jen vere ~iva demanda , inter^i.
Intermiksi tiel, ke oni ne plu distingas: siaj pensoj

~o estis kiel inter~ita volvajoz; si forsovis de la infana
frunto siajn inter~ilajn harojnz; kusis la granda] k
la malgrandaj pupoj, ciuj interdite7 : la komplikitaj
gramatikaj regu/oj inter~igis antaü siaj okuloj7 .

neplu povas distingi ion de alio: cindro sidis en liaj j m a l~L Malmiksi , ordigi , malimpliki , klarigi :
r̂ itaj harojz; ni ~u ilian lingvon , por ke unu ne j mal~i haoson da libroj , siajn ideojn , ma/ simplan
komprenu la parolon de aliax; liaj vortoj , kvankam j demandon. mr distingi . ne~eb!a 1 Ne povanta esti
Mtaj, tamen ne frenezon montrasz; subaceto ~as j maldistingita de: la du kvalitoj estas ne~ebtaj. 2 Ne
la aferojn de justuloj7 : tio nur ~as la demandon; i povanta esti senaplombigita ; malvarmsanga.
midankas vin, ke vi rakontas al la knabo historiojn , j sen~a. Tia, ke gi ne toléras ~on: la perfektigado
sed vi ne devas Uajn ideojnz; eble la varmego i (de nia lingvo) farigados [... J per vojo natura , sen-
yasviajrt pensojn8; sia kapo estis tiel ~ita, ke si ne | ~a k sendangeraz; la unueco k sen~a ordo estas
povis rememori [...] z. KT impliki , kompliki . 2 Inter- • por nia afero tiel gravaj!2.
miksi du similajn personojn au objektojn: tiuj sam- j Kong/o 1 = Zairo. 2 L Nomo de regnoj en C
formaj vortoj havas tro malsamajn signifojn, tial ni j Afriko: Respubiiko ( Brazavilo ) k
ne bezonas timi , ke oni ilin iam reciproke r̂ os7\ vi j Demokratia Respubiiko ~0 (Kinsaso). KTR

~is lin kun lia frato. 3 (0 Kaüzi la perdon de ies j Zairio. (k)^okolorajoj ® (kn) Azoderivajo de
trankvileco, memcerteco, mensoklareco per subita | diamina bifenilo, ekz. (k)~orugo, kolorindikanto,
au neatendita interveno: tiuj unutagaj projektoj de ; blua en acida solvajo, ruga en aikala soivajo.
LJ. ~as la publikonz; tio ci ja tute nin ne devas ~/,
car ni batalas ne pro la formo. sed pro la ideo7\ minus 30°, por konservi gin je -18°C. ^UJO.
Twto per la argumentoj de s-ro B., mi konsentisz; Sranko, hejma au industria, uzata por konservi
(ftaciaj landnomoj) ciam ~os la kapojn ec de la plej | ~itajn produktojn. vs? frostigilo.

honestaj civitanoj7 : la homoj estis tiel ~itaj, ke ili j kongest/i (tr ) Estigi ~on en: ~itaj histoj . ~o
pteskaü trovigis en svenoz; la ekzisto de la vor/ o Malsaneca akumuligo de sango en la vaskuloj de iu
«akusistino» tute ne devas nin ~/ z; la jugisto tute organo: cerba ~o: aktiva k pasiva ~oj .

*4s la krimulon per siaj demandojB. KS* embavasi ,

konsterni , perturbi . ~0. Stato de iu, io ~ita: 1 nur j sam- au nesam -specajn elementojn , pecojn . nsr
fmobjekto metita ne sur !a gustan lokonfaras ~on | aglomeri . ~ajo 1 ® Detrita sedimenta petro,
in la magazeno7 ; staris alligita la kokino, por ke gi konsistanta el minimume 50% da rondaj rokpecoj
lie forkuru en la generala ~o7 : la pensoj en mia pli ol 2 mm dimensiaj, kunligitaj de etgrajna
kapo zumas en granda ~o7 : la ~o k nebuleco de la cemento. aglomeri , brecio , tilito . 2 D Maso,

kongei/i (tr) Fridigi produkton je temperaturo de

konglomer/i (tr ) ® Kunligi per liga substanco
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konsistanta el kunligitaj ne samspecaj partoj. -̂igi.
Kunligigi en '~ajon.

konglomerat2o. Konglomerajo.
Kongol/o = Kongo.
kongr/o & G. (Conger ) de grandaj fisoj el la ordo

de angiloformaj, tute sen skvamoj. SIN. marangilo.
kongregaci2o ü* 1 Societo el pastroj aü monah-

(in )oj. 2 Societo el anoj, kiuj ligis sin per votoj
( precipe: malriceco, casteco k obeo). 3 Daü raj
komisionoj de la papa kurio, konsistantaj ei
kardinaloj, kun lege fiksitaj taskoj por la regado de
la eklezio: la pri la Dia kulto k la disciplino de
la sakramentoj.

kongres/o 1 Solena kunveno de samcelanoj
aü samprofesianoj, el unu au el diversaj landoj, por
diskuti komunajn literaturajn, sciencajn, politikajn,
ekonomikajn demandojn: de medicinistoj. de
lingvistoj; ~o de E.z: universala. nacia, internacia
r^o7\ la Bulonja, Geneva ~o7\ ce niaj ~ojz\ en la
~oz.2 ji lama nomo de diplomatiaj konferencoj: la
( K )~o de Vienoz (1815), de Parizo ( 1856). 3 Z
Nomo de iuj legodonaj asembleoj ( federacia
asembleo en Usono, komuna kunveno de ambaü
asembleoj en Francio). ^a. Rilata al ~o: la ~a
karavano; ~aj laborkunsidoj. (ntr) Kunveni en
~o: ni ~as nun en glora universitata urbo de
Gronda Britujoz. ^ano. Ano de ~o. antau~0,
post^o. Akcesoraj, generale distraj au turismaj
kunvenoj, arangitaj antaü au post ~o, ofte en alia
urbo aü en la cirkaüa regiono.

kongru/i ( ntr) 1z Esti interkonforma: la atesto
~as kun la asertoj de la akuzito; ~antaj datoj; la
faktoj ne kun tiu hipotezo. c®' konveni ,
respondi , taügi. 2 A (pp du geometriaj figuroj) Esti
koincideblaj per movo de unu el la figuroj. 3 À ( pp
du entjeroj) Havi diferencon divideblan per donita
nombro: a ~as al b module m, se (a - b) / ni estas
entjcro. 4 O Plenumi saman funkcion k esti inter-
sangebla ; interkonveni: la nova programo plejparte
~as kun la malnova. 5 f (pp histo, organo de don-
anto) Ne aü malmulte estigi imunan netoleron ce la
ricevanto: hista inter~eco. ~a A S ~anta: ~aj tri-
anguloj', ~aj komputiloj, retro^a.

koni/o Jf* G. (Conium el apiacoj) de venenaj,
dujaraj herboj kun folioj 1-4-oble plume dividaj k
kun umbeloj el multaj, blankaj, kvazaü sensepalaj
floroj; 6 sp-oj el Eüropo, Azio k N k S Afriko.
makufa ~o. Sp. de ~o (C. maculatum ) treege
venena, senhara, kun stara, kava, ruge makula tigo.
S I N. granda cikuto. uar cikuto, etuzo. ^ino ®
Venena alkaloido, C8H17N, el la makula ~o.

konidi/o 4? Neseksa, ne movigema fungosporo,
generale defalema ~ujo. ~porta a ü ~enhava
organo de iuj fungoj. use piknidio. ~dona. Produkt-
anta ~o(j)n: ~dona cela.

konidiofor/o Simpla au branca hifo. kiu
portas konididonajn celojn a ü senpere produktas
konidiojn.

konifer/ojz ^ Klaso (Coniferae. sin. Pinopsi-
dae), el gimnospermoj, de arboj k arbustoj kun
ledecaj, generale plurjaraj, pinglo-, lancet- aü
skvam-formaj folioj. kun skvam- a ü sildo-formaj

stamenoj, kies plurcelaj poleneroj produktas ne
movigemajn gametojn po du, k kun inseksaj
inftoreskoj k sajnaj fruktoj, kiuj estas konusoj aü
berkonusoj; c. 600 sp-oj el 70 g-oj el 7 fam-oj, La.
pinacoj k kupresacoj. SIN. pinopsidoj. pinglarbo,.

konik/o A Duagrada ebena kurbo. ns* cirklo,
elipso, parabolo, hiperbolo. ^oido. Duagrada
surfaco en tridimensia spaco. es* sfero, elipsoido,
paraboloido, hiperboloido.

konioz/o f Malsano, estigata de polvo.
konîz/o G. (Convia el asteracoj), tre parenca

al erigerono, de unu- k du-jaraj herboj k de kelkaj
arbustoj; c. 60 sp-oj el la varmaj k mezvarmaj
regionoj; multaj trudherboj i.a. la Kanada M) (C;

canadensis ).
konjak20 y Franca brando, farata el vino de la

regiono cirka ü Cognac (0°I9’U, 45°42’N).
konjekt/i (tr) Elmeti opinion, konkludon aü

klarigon, bazitan nur sur probablajoj: la rezultojn
oui ec ne pavas ; Petro parolas sen direkto, sed
Paulo ~uz\ la borna spirito emas pri tio, kion$i
ne pavas scii; la vidvino ~is, ke tio estas la edzino
de la pordistoz. es* diveni, hipotezi , supozi , suspekti.~0. Supoza, sed ne certa opinio, konkludo aü
klarigo: oni vane juris ciujn eblajn ~ojn pri lia
mono. ~a. Bazita sur ~o(j): historio estas
scienco. ~ajo. Io ~ita : tiu korekto en la teksto
estas editora ~ajo. ~ebla. Tia, ke oni povas ti<m
~i : la malsukceso de lia edzigo estis ja ~ebla.

konjug/i (tr) 1 Konjugacii. 2 A Fari la operacioo
de ~o : ~itaj diametroj de koniko ( tiaj, ke unu
duonigas la snurojn paralelajn al la alia), 'vaj ® (pp
duoblaj ligoj) Parloprenantaj en komuna elektron-
nubo, ekz. alternaj duoblaj k unuoblaj ligoj, kiuj
kusas en la saina ebeno: ~aj duoblaj ligoj de
benzeno. A La operacio, kiu al kompleksa
nombro a + ib asocias a - ib. ~ado. Konjugacio:
la maireguia ~ado en ciuj lingvoj ne devigas nin
enkonduki in fence malre gulan ~adon en niait
lingvonL. ~a|o A La rezulto de ~o, do la nombro
a - ib. hermita ~ajO (pp matrico) La transponajo
de la ~ajo de la matrico.

*konjugaci/i (tr) A Laüvice elciti ciujn formol
de verbo, je ciuj personoj, tensoj k modoj. M>!
Sistemo de la diversaj verbaj formoj, per kiu iu
lingvo esprimas la kategoriojn de voco, modo,
tenso. persono kc ; (evi) analoge en E. la finaj
sistemo as, is, os, u, us. csr deklinacio, fleksio li
Interne de unu tia sistemo, ciu el la diversaj serioj,
kiujn ekskluzive allasas unu aü alia el la klasoj dcl
verboj: en L. estas kvin ~oj. vs? aspekto, modo,1
modalo, tenso, voco. :

konjunkci/o 1 A Nevaria vortospeco, uzata|
por kunligi du aù plurajn frazelementojn de saraa
funkcio (ekz.: kaj , aü, nek , sed ks). subordiga
~0 = subjunkcio. c®3 paroleleniento. 2 \ Pozicio
de du cielkorpoj, k i u j alproksimigis (sajne éftf
projekcio) unu al la alia. 3 A La logika operacio;!
kiu al du asertoj A k B asignas la aserton, ke ambaiN
validas; tiun aserton oni skribas A & B aü A AlLf

disjunkcio, ekvivalento, implico, negacio,
tabelo. (ntr) V Esti en ~o. BST opozicii.

r -,
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konjunktiv/o V Mukozo, kiu tegas la malantau-
an façon de la palpebroj k la antaüan parton de la
okulglobo: palpebra, bulba ( tunica conjunctiva
palpebrarum, bulbi )\ kronika kataro de la ~oz.
<vitO Y Inflamo de la ~o.

konjunktur/o £ 1 Tutajo de la elementoj, kiuj
influas la staton de merkato. 2 Generala stato de
ekonomio: alta (SIN. haüso).

konk/o 1 8 Kalka tegajo de multaj moluskoj:
de heliko, mitulo, astro, væ karapaco, pekteno,

selo. 2 Objekto iel similforma: ~o (mansirmilo) de
spado\ ~o de seruro; if î de nico (kvaronsfera
supra parto). 3 V Organo similforma: orela
{concha auriculae : profunda kavo en la meza parto
de la orela aüriklo); nazaj ~oj ( concha nasalis :
volvigintaj ostlamenoj en la naza kavo). 4 O Granda
M), uzata de Tritonoj kiel trumpeto. ^ajo. ~o, el
kiu la molusko malaperis: kolekti ~ajojn sur la
plago. ~ego. Granda ~o, au ties skulptita imitajo
elmarmoro, en kiu plaüdas fontano. ~ulo. ~oporta
molusko. ~ohava © (pp petro) Enhavanta fosiliajn
M)jn. ^ologio. Scienco pri la ^uloj. bor~oj b
Foladedoj. fando~o. Formujo, en kiun oni enfand-
as Stalblokon. morwo. Speciala ~o, servanta kiel
monero en kelkaj orientaj lartdoj. SIN. moncipreo.
perlo~0. ~o, produktanta la verajn perlojn. SIN.
pinktado.

konkav2a 1 Prezentanta konturon au surfacon
kavan, kiel la interno de resp. cirklo au sfero: ~a
lenso. konveksa. 2 A a) (pp funkcio) Havanta
konveksan negativajon; b) (pp angulo) Pli granda ol
180°. SIN. transobtuza. ~ajO. ~a parto de objekto.~6CO. Formo de io ~a. diwa Ambauflanke ~a:
Qdu~a lenso. plaWa (pp lenso) Unuflanke ~a k
aliflanke plata.

konker4 i ( tr) 1 Akiri per milito k perforte
estrigi: (///) eliris kontraü Jerusalemon, sed Hi ne
povis ginx ; la Romanoj ~is la latari antikvan
mondonB; Cezaro estis la ~into de Gaülujo. 2 (f)
Akiri per granda penado: la koron de virino, la
publikan estimon, la gloron. ew akiri. ~0 1 Ago de
tiu, kiu ~as: la de Anglio fare de Normandoj. 2
Jo Mta. ne^ebla. Tia, ke oni ne povas tion ~i :
ne^ebla pozicio.

konkir/iz (ark.) = konkeri.
konklav/o ft Kunveno de la elektorajtaj

kardinaloj por la elekto de nova papo. /^ejo. Ferm-
ita loko, kie okazas ~o.

% konklud/i (tr) 1 Tiri per rezono iogikajn sekv-
ojnel argumentoj, principoj au faktoj: ~/ cl unuopa
okazo al generala principo estas malbona metodo\
kelkaj ~is el tiu ci fakto, ke mi eble havas ian tie-
kontenteconz; de tio ili ~is, ke la palaco disfalisz.
2 Formale finarangi: ~/ traktaton, interkonsenton;
h Statoj sin devantigis ne ~i apartan armisticon aü
paeon, /vo. Fina sekvo de rezono: tiu ci estus
luteeraraz; la unua ~o, al kiu ni venis, nome [...]z;
jksendubaj ~ojz\ el io fariz, tiri la ~on, ke [ ...Jz;
Ma} vortoj la aüdanton kondukas al ~ojz; ~o de la
jsameco de nutrajo al la sameco de inklinojz. ^e.
: Kiel M). ns5 fine , do. ~iga. Ebliganta ~on: ~iga

rezono,argumento.

konkoid/o A 1 Ebena kurbo tia, ke konstantas la
distanco inter ajna ties punkto ( x, y ) k (1, y/.v); gi
konsistas el du brancoj ambauflanke de la rekto x =
1. 2 (pli generale) Kurbo, kiu rezultas de donita
kurbo per (mal)plilongigo je fiksa streko de ciuj
vektoroj de la origino al la punktoj de la donita
kurbo.

konkord30. Kora au morala plena akordo;
harmonio de sentoj k opinioj inter pluraj personoj:
en {nia ) afero estas la plej certa garantio de
senduba sukcesoz\ laboru ciam en ordo k ~oz ; kie
regas ^o, regas ordoz. B®3 konsento, simpatio. ~i
(ntr) Esti en ~o: felica la familio, kies ciuj anoj
~as!. ~igi. Meti en ~on. u®5 repacigi. mal^O.
Manko de akordo inter la sentoj k opinioj de pluraj
personoj: malgrandajon kreskigas , mal~o
grandajon ruinigasz; pli valoras ~a ovo, ol mal~a
bovoz. BSr diskordo.

konkordanc/o. Indekso de ciuj vortoj de unu
verko kun cito de ciuj lokoj, kie la vorto estas uzata:
~o de la Biblio, de /’ Ekzercaro. c®3 referenco.

konkordat/o 1 Z Kontrakto inter papo k regno
pri la respektivaj rajtoj de la stato k de la eklezio. 2
O Akordo inter bankrotinta negocisto k ties
kreditoroj.

konkreci/o © Minerala precipitajo cirka ü
nukleo, estiganta ene de akvo, grundo, sedimento,
petro au sur la suprajo de organismo (ekz. algo) aü
de roko: feroksida ~o\ stalagmite k stalagtito estas
~oj de grotoj; oolito k pizolito estas ~oj estigintaj
en akvo. — konkremenlo.

konkrement/o f Solida fremda korpo, ofte
kaikeca, nenormale estiganta en natura kavajo au
histo de organismo. BIT kalkuluso, gruzo, sablo. —konkrecio.

konkret2a. Esprimanta realajon; perceptebla per
la sensoj: vorto, rico, rezultato; formon ~an al
nia batalado ni donisz\ ciu ~a religio heredigas

! senfine en maniero automata, sed abstrakta sen-
reIigieco ne povas esti heredataz\ montri ~e sian
dankon ; nia standardo la unuan fojon ~e aperis en
Bulonjo7. abstrakta. ^ajo. Io ~a : verbo,
substantivigita per participa sufikso, povas esprimi
nur ~ajon (ulon ail ajon)z. ^igi. Fari pli facile
imagebla, donante ~an formon: ~igi ideon per
vortobildoj\ tiu revo ~igis en bela libro; niaj kun-
venoj k kongresoj estas la plej klara ~igo de E-ismo.

konkub/o. Viro edzece vivanta kun virino, kun
kiu li ne estas edzigita. ~(in)eco. Stato de ~(in)o.~ino. Virino edzinece vivanta kun viro, kun kiu si
ne estas edzinigita. BS3 kromvir( in )o, kromedz(in)o.

konkur/i (ntr) Peni superi alian, kiu havas la
j saman difinitan celon: kun iu pri vakanta ofico;
~i kontraü iu, por akiri la favoron de la princo\
~antaj interesojz\ (f ) nenio povis ~z kun lafleksig-
emo de iliaj movojz. ~a 1 Tia, ke pri gi oni ~as:
nur viva laboro povas doni vivipovan lingvon
internacian. 2 Konkurenca: per ~a marcando la
prezo falisz. ~e. Vete, kvazaü ~antoj: ni , buboj,
~e penadis transsalti ginz; ciuj ~e rapidas al la
pordoz. ~(ad)o 1 Ago de tiuj, kiuj ~as : pri
profito, al fclico, en armigado; mi volis montri, ke

r-̂ O
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1— /.vz: ni —w bone la tutan gravecon de la hodiait

tago7 ; ~ante , ke teoria disputado kondukosd ;
nenio (ni) grupigis cirkaii la sola lingvo £z !~0 1 Senpera scio, kiun la menso havas pri siaj;
statoj: kiam oni svenas , oni perdas la ~onB; k
regido denove ricevis la ~on k ridetis7 ; antatil !
farigis nokto, lia —o malaperis7. 2 Klara intelekfij
kompreno, taksado pri siaj agoj au travivajoj: fm'

,—o/? pri la malfacileco de sia vivo7 ; oni havas fe
~on de sia merito!7; (si) klinigis hitmile kun la4 j
de sia propra senkapableco7. ~a. Karakterizatadt—o: 1 —# movo ; 2 —# modesteco. —e. En
maniero: la (propdnataj reformoj) estos ne blinà,
sed —e akceptatajz; nenimi mi iam —e trompis1.
ciu prudentulo agas —ex. ~igi. Fari , ke iu «^~igi al in ties kulpon. ek^i. Subite — i : si leviski
kapon. kvazau si subite ek~us, sub kiaj cirkonstm
oj f ...]z. merrwo. Intensa formo anst. —o: 1 pti}
forto de la volo si rekaptis la forglitantan mem~od%
2 la okuloj akceptis tiun esprimon de prudentoJ
mem~o7. mem —a. Havanta —on pri siaj kvalitojl
mankoj: ne , respondis Ben , kun mem~a modti|
eco7. ne—o 4* En freüdismo, parto de la hoÉ

i psiko konsistanta el infanagaj au ec praavaj instini
j oj, fremdaj al cia morala lego au socia konveneci^j kiuj estas repusataj de la cenzuro k tamen poteiicC
: influas la individuon: la songoj estas unuell|
| rimedoj , per kiuj oni povas esplori la ne^of
i ne—a. Ne aperanta en la klara —o: ne~a gestoM
| komplekso , repusado. re— igi. Reakiri la MH;/

! resign, frato, k rekonu (min)z; kiam si re~i$ik
sen —a 1 Ne havanta regadon de siaj sensoj: tf$|
tria tago li farigis sen~a7 ; simila al persono baldt|
svcnonta. si per sen~a movo serais ion, sur tiw
povus sin apogiz; sen~a frenezulo; por ke Hidm.

| title sen~ez. 2 Ne klare sciata, taksata de la me$|
j sen~a imitado de ta ekzistantaj lingvojz; senii
| dezirego7 ; por peko sen~a puno nenia7 ; sen**§
| agis— — <? vi pagos7 ; E-istoj, kiuj batalas pof§
\ idea sen^e7. sen —eco. Eco de io, iu sen^f

mi ne malaprobas la ~adon de la Jarlibro kun mia
Adresaroz; (tiu komitato) neniam komencos ~adon
kontrau la E-istaro7 ; cia laboro k cia lerteco en la
faroj estas nur ~ado ( jaluzo) de unit kontraü aliax ;
(f) iu. kin per sia eksterajo povus elteni la ~on kun
s-ro A.7. 2 Konkurenco: tiu ci supcrmezura ~ado
alkomhikas la prczon de la laboro al terure malalta
cifero7; la kaùzo dc la intergenta malamo ne estas
ia r̂ ado ekonomia7. —adi. Daüre — i : ciuj (rozoj)

adis inter si per sia bonodoro k koloroj7 ; tia
( internacia lingvo) ~ados antaü cio kun la lingvo
angla7: (f) la muziko pene —adis kun la doneado7.—anto. Persono, kiu —as kun a!ia(j) : ciu publike
aprobita de mi verko estos ja ^anto a! miaj propraj
verkoj7 ; ~antoj en la konkurso: vi estas mia —onto
apud si; (iu), en kies amo si havis nenian ~antinon7 ;
sia —antino ( t.e. la kromedzino) Ire incitis sin x.
^emo, Emo — i k superi la alia( j)n. ne—ebla. Tia,
ke kun tiu oni ne povas —i: ne~ebla eleganteco.
prez—i. Partopreni en prez—ado. prez—ado Jxj
Proceduro, per kin entreprenistoj —as pri difinita
laboro, servo au liverado laü la principo, ke la ricev-
onto estas tiu. kiu proponas la plej malaltajn prez-
ojn: meti en prez~adon la konstruon de dombloko.

adjudiki.
konkurenc3o. Komerca. industria, negoca

konkurado: lojala, nelojala regimo de la libera
~o. ~i (ntr) Pari ~on al : oni ne povas kun la
statoj, kiuj praktikas la dumpingon. ^ulo. Persono,
firmo, kiu ~as. v<r rivalo.

konkurs/o 1 Anta üarangita batalo inter
konkurantoj, laü difinitaj reguloj k rekompencoj,
kun jugantaro el aparté elektitaj personoj: inter
leniantoj de E.; de saItado7 ; malfermi ~on por
tri vakantaj postenoj ; ~o pri beleco; la belarta j
~oj de la Universalaj Kongresoj ; briga stari
ekster ~o ( pro tro oftaj verikoj). tnrniro. ^a.
Rilata al, bazila sur ~o: ~aj kondicoj ; rent -
boato ; ekzamenoB, premia7. 2 (ark.) Konkuro.
~i (ntr) Partopreni en ~o: povas ~i nur personoj
virseksaj. art^o, ceval^o, kur^o, rem^o. ~o
pri tiaj aktivecoj.

konoid/o A Surface, kies rektaj generantoj seke-
as krotn la dircktanto ankau donitan rekton k estas
samtempe paralelaj al fiksa ebeno.

konosament/o ^ g3 Détala kvitanco de la sip-
estro al la ekspedanto pri la transportataj varoj. SIN.
sargatesto.

konotaci/o A Valoro elvokiva, aluda, aldone
al la deuotacio. SIN. kromnocio.

Konrad/oz. Vira nomo.
konsci/i ( tr) 1 Havi senperan scion pri siaj

psikaj fenomenoj, pri la okazajoj de sia propra pens-
ado au sensado: estas longe diskutata demando, cu
la bestoj ~as ; kiam la du pingloj estas sufice
proksimaj unit de la alia , la paciento ~as nur unu
pikon ; la malsanulo plu ne ~as: ~i sian korpon7:
per mono farila k samtempe ~anta sian fortecon7 ;
sian «mi» li lute ne ~adis7. 2 Havi klaran scion k
takson pri siaj agoj, siaj travivajoj: cu vi apartenas
al la personoj , kiuj ne penas ~/- siajn proprajn
agojn?7\ li ~/.v sian senkulpecon7: si mem tion ne

1

\

j helpu al mi min levi: gi estis nur atako de
j eco7 ; 2 la rigardo vekis Saran el sia sen~tdk
! sen^igi. Perdi la —on / . sub^o Y En laordi|
| psikologio, la suba tavolo de la —o, konsistai®

I forgesitaj perceptajoj kunigitaj kun sentajkw
• elementoj, kiuj iel influas la pli suprajn
! klas~o. Persona au kolektiva sento pri la
' klaso, al kiu oni apartenas.

konscienc/o. Konscio, kiun havas ia how
j pri la morala bono k malbono, pri la morala M
j pli bona para —o ol malpura potenco7 ; la
I turmentas7; lia kulpo peze kusis sur lia ~oz;M
| jugu ilia propra —o!7 ; mi ne povas kun pum*j
! Iasi sub gi mian nomon7 ; kun plej senhonta rvOÿt
1 rakontas, ke [... } z; kovri la buson (silenti||
! riprocojn ) de sia —o7 ; —o trankvila estasm
| dormilo7 ; ~odubo. ~oriproco. ^a. Obeanta als
i devo, akurate zorgega: —a laboristo, observant
| fari —e sian taskon. ~eco. Eco de tiu, kiu îé
i konforme a I sia —o: ~eco k pred zeeo enpleni
j de ordonoj; kun ire zorga ~eco7.serwa. Havtf
! nenian —on : sen~a stelisto.

;

sa

mi
%1
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konsekr4i (tr) 1 Apartigi de la komuna uzado, | ideoj. cr cedi , obei , toleri. 4 ( tr) Akcepti doni ,
destinante por religia servado: ~i templon al Zeuso.
pregejon al Maria; ~i armilojn de mortinta heroo
en la domon de Diox ; giaj (de Tiro) promalcastaj
donacoj estos ~itaj al la Eternulox; vi dispremos
multe da popoloj , vi ~os ilian havajon al la
Sinjorox; en la monato ~ita al Venuso. 2 Per religi-
aj ritoj havigi al iu sanktan karakteron: ~/ regon,
episkopon; ~u Aaronon k liajn filojnx ; alia ~os sin
al la Eternulox ; Hi iris al Baal-Peor k ~is sin al la
honfindajox (al tiu Baalo); mi estis ~ita al Dio de
el la ventro de mia patrinox ; (analoge) la pastro~is ilin (geedzojn) a! vivo en amo7 ; la ~iteco al ~o7. ~ado. Ago de tiu , kiu ~as ion: la ~ado de
Dio1.3 En meso transsubstancigi panon k vinon privilegio a/ negocisto. ~a. Karakterizata de ^o: ec
àl la korpo k sango de Jesuo Kristo: la celebranto ses homoj ne havas hodiau ~an opinion pri la
montras la ~itan hostion; la ~ita pano k vino ali- ! kaüzo (...]z; sen tia severa ~a fido nia afero haldau
formigadis en lian korpon k sangon7 ; ~(ad)o. Ago disfalus7; Ii faris nenian ~an gestonz. ^e. En ~o:
dé tiu, kiu ~as: de pregejo; virsafo de ~adox. por ke ni ciuj lahoradu ciam tute movi la
Mï.En ~o: la pastro aspergis la sklavojn7.

konsekveric/o 1 Tio, kio logike sekvas el star-
igitaprincipo: refuti doktrinon per giaj ~oj; rimarku ke [. ..]. ~ema. Tia, ke tiu facile ~as. vw cedema.
tiun ci artifikan ~on, tiun ci amuzan konkludon de la ~igi 1 Fan, ke iu ~u: rni ne povas ~igi sin iri en la
najbareco de korpoj al la harmonic de spiritojz. usr cambron7. 2 Fari, ke du au pluraj aferoj akordigu
dedukto, konkludo, korolario, rezulto, sekvo. 2 inter si: inter si diversajn principojn7 ; por ~ jgi

tiujn ci du postulojn, oni devas [,..JZ. ^igi. Eniri en
~on: ne venis al ili en la kapon ~igi, ke [...]z; kun
rezervo de privata ~igo7. CST akordigi. ^Ite.
Kvazaüekkrio, por esprimi ~on: ~ite , vi povas
mendi la capeIon!, inter^i (ntr) 1 Esti en akordo,
akorde agi: perfide, sekretc inter~i7.2 ~i pri io dum
traktado de afero: eu vi aI la reg raportis la vortojn,
kiujn ni interdis?7-; ciuj estroj ( . .. ) interdis, ke oni
devas elirigi dekretonx ; inter~u do kun Li k vi havos

volonté doni: ~ifavoron7 al in; ~/
' prunton, kredit -

on. ns* cedi , jesi. ~0 1 Akordo, samopinieco inter
personoj: la popoloj faros en ~o unu grandan rond-
on familianz; laborn en ~o!7 ; konstruas, mal-
paco delruas7; verajo akceptita de la universala ~o.
2 Akordo inter aferoj: tio, kion si legis, plene estis en
~o kun liaj propraj pensoj7 ; provoj meti en ~on ion
kun iu el la filozofioj konataj de li7; tiuj ci horlogoj
iras en précisa ~o7. 3 Akcepto de propono: Hi ridis
tin pro lia peto, tamen donis al li sian ~on7 ; si donis
al la bela rego sian ~oriz ( pri edzigo); silento estas

j kapon. ~ebla. Tia ke gin oni povas facile k racie
~i : tiu konkludo estas la sola ~ebla; ne estas ~eble,

Logika au racia interligiteco inter faktoj aü ideoj:
vlvi laü la nesangebla ~o de la nature ; la plimulto
trovos tiun ci demandon superflua , tamen pro ni
tnetas gin7; paroladi sen ordo k ~o; havi ~on en la
ideoj. ~a 1 Logike afi racie interligita kun tio, kio
antaüas: konkludo; ago kun la precedencoj;
tio ci estas nur ~a sekvo de liaj opinioj7. 2 Tia, ke
ciuj ties agoj aü elementoj logike interligigas:
homo, konduto; tie ci la lingvo germana cesas esti
W 7. ~e. Laü ~a maniero: 1 la E-ismo celas la ; paconx. inter^o. Arango fari ta laü reciproka ~o
recipwkan sinkomprenadon k ~e unkaù estimon k inter la partioj: kontrakta inter~o ; multflanka inter-
amon inter ciuj gentoj k nacioj7. «r konklude, sekve, stata interne; la strike finigis post interne inter la
do; 2 timante nek genon nek mokon, H agas ~e laü sindikatoj kaj la dungantoj; pli valoras interne, ol
la ideoj, kiujn li opinias gustaj ; lute ciu religio juga dokumento7 ; la interne estis faritaz; ili estas
flèvas rigardi ciujn alireligiiilojn kief pekantojn7. j en intcr~o kun Davidx ; ni fans komunan inter~on,
fie^a. Havanta nenian ~on : ne~aj metaforoj ; j ke ni plu ne ini7. mal~i 1 ( ntr) Havi diferencajn,
M~a konduto. ne^v(ec)o, sen~(ec)o. lo, kio ne j kontraüajn opiniojn au dezirojn: okaias ofte , ke frat-
logike interligigas kun antaiiajoj: oni devas au ridi ! oj mal~as inter si ; mal~i kun iu pri io ; forpelu
Sdplori je tiuj ridindaj sen^oj7 ; tute ne kapabli ion j blasfemulon k cesigos ma/^ox; internacia mal~o. 2
Ijhri , por levi sin el malestiminda situacio , k j (tr) Malakcepti proponon aü peton: mi esperas, ke
ijkmtempe ne kapabli pacience toleri la batojn k | nemu mal~os plenumi mian peton7 ; ni esperas, ke
frfendojn, kiujn donas tiu situacio, kia ne~eco!7. Hi ne mat~os, se mi hodiaü sciigos publike f ...]z;
!; konsent/i 1 (ntr) Havi la saman opinion, esti Kfaro ma/~e skids la kapon7. mal~0 IKontraüa
itiakordo pri:pr/ tio ili ambaü ~as7; la mastrino tuj opinio aü vidpunkto. 2 Malakcepto de propono aü
§§ïs kun li7; mi ne ~as kun li en do7 ; mi tute ~as peto. RIM. Akordi esprimas naturan kutiman komun-
fyn vi, ke [,..JZ; sed en tio ili ciuj ~is, ke inter ili econ de opinioj; konsenti signifas tian saman
jitte oportune sidas [... ) z ; mi ~as , ke vi estas j komunecon, sed pri speciala punkto, k akiritan nur

(analoge) pri tio ciuj opinioj ~as7. vse j post hezitado au diskutado.
'dprohi, koncedi, konfesi, samopinii. 2 (tr) Ne rifuzi j konserv/i ( tr) 1 Zorgi, ke io ne difektigu au ne
proponon: mi cion ~os, cion en la mondoz; tian j perdigu ; malebligi pereon de io: malproksima
aferon mi ne povas ~iz\ mi ~us tian pagon, se oni j antikyeco, pri kiu nenia historio ~is al ni ec la plej
dkceptus min kune kun mia filineto7 ; ~i peton7 ; \ malgrandan dokumenton ; Hi ne povis sian anim-

~a

(abs) vane vi tentas, mi ne ~os7. esr akcepti. jesi. 3
inf.) Ne rifuzi fari: ni ~is inter ni neniam phi tusi arkivojn , deponajon; okulvitroj, kiuj ^as la vid-

’ jjwiobjekton7; oni ~is sendadi al si tagmangon per j kapablon ; ni penas ~i la vestojn , kiotn ni nurpp|»foz; eu vi ~us stari en magazeno malantaü la povas7; morgaü nia knabeto fimts kvin jarojn, se ni
iatyo?1; êar ni zorgas pri fafelico de nia infano, ni povus Un ~i7 ; la cikonia patro prenis la cignajn
ffiias doni sin al v/ B; li ne tro suferi pro siaj vestojn , kiuj dum jaroj estis lie ~ataj7. os* teni ,

on viva7 ; ~i sekreton7 ; ~i la varmon , librojn ,

PmTT'.:
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restigi. 2 Ne perdi, plu posedi, havi ankoraü: kin pripcnsi. 2 Zorge atenti ion, kiel motivon decidigaa
kaptas tro vaste , ~as malmulte7 ; la paeon, la por agi au kiel alprenindan decidon: ne ~u mia
ordon, sian rangon, sian tutan forton au potencon, opinion, sed agu, kiel placos al vi; eble oni ~ostiwi
sian valoron. sian junecon. sian beleçon, la vivonz, ci sugeston ce venontaj eldonoj; ni petas vin ~itiwt
siajn dentojn; la cielo ~is ankoraü postesignojn de karavanon por viaj kongres-arangoj; Hi ~is, ken
la matenrugoB\ ~i sian opinion, konvinkon, agrabl- estas hide perdi tempon por la lernado de lingvo1,
an memoron pri io, amikajn rilatojn kun in, tradin'- nun H devas rezignon de sia ofico; personal
an moron, sian scriozecotr, la konferenco ~is ciam (k ne nur pravecon de la partioj) ce jugado estas
pure teknikan karakteron; ~/ al iit jidelecon7, sian nebonex; li foriris. ne ~ante la doloron de siajgf -
favoron; la finigoj , prefiksoj k sufiksoj estas tate patroj', ankaü tiu argumenta devas esti ~ata.«
memstaraj vortoj, kiuj ciam ~as egalan signifonz\ kalkuli kun. 3 Rigardi 6 : mi ~as lift kiel amikon\$
cu vi ~os vian koleron por ciam? x; ion en la ~adis tiun ci ringon kiel ringon de fiancigoB.
mano, sur la korpo, en la kapo, en la memoro. use Funda esploro de io per la menso: longa saws
gardi, teni. 3 Y Per speciala preparado gardi (mang- i de suferoz ; li fine konsentis post mallonga
ajojn) kontraü putrado, simo au alia difektigo: ~/ partopreni en la laboroj k ~oj de la elektantoj1.!
porkajon en sahijo, sinkon per fumiimo, lakton per Atento, kiun oni donas al iu el difinita motivO:f
pasteürizo; ~i fruktojn en provizejoB. use kandi, montri ~on al iic, si certe postulus por si iajn apart-
konfiti , marini , pekli , lado. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ajn ~ojnz. ~oj. Pensoj de tiu, kiu ~as: ~oj prik
~as: tiu libro. por kies la Hebreoj tiom multe grandeco k dekadenco de la Romanoj\ la ~ojè
jam suferisz\ eu vi povas garantit al mi la ~on de la lego, de jugdecido; tiaj kredeble estis la ~oj, ktij ,

memoro?7-, la ~ado de historiaj rnonumentoj; libro igis la episkopon eldoni cm el la premioj
pri la ~ado de la nutrajoj. ~ajO. Io, kion oni ~as: estas donita laü tute justaj ~ojz: specialajo bank -
ova, frukta ~ajo\ fari ~ajojn el fisoj. ~ejo 1 Loko, sur pure praktikaj ~ojz. ~e, Kun ~o al: ~e I t
kie oni ~as diversajn aferojn: la ~ejo de la mang- ! zorgojn, kiuj sin cirkaüis, la mango ne povis okapi
ajoz\ r^ejo por varoj; li metis la abismojn (akv- grandan lokon en siaj pensojz. fcr pro, koncerà,
arojn) en ~ejojnx. 2 Loko, kie oni ~as ekster rilate. ~ado. Longa au da üra ~o: gi povis rigtai
ilia natura medio vivajn speciojn rarajn au minac- en la gardenon, tial gi havis sufice da floroj k kresf
atajn: plant- , best -^ejo. rezervejo , naturparko. j afoj por ^adoz\ kiu li estas en la ~ado (el la \#
~ema. Konservativa. ~i§i. Igi ~ata, resti en ~o: j punkto) de rango? z\ si nur maloftc zorgadis|j
se la gloro de Siaj patroj ~igis senmakula [, ..]z; cl | abstraktaj ~adojz\ li daürigis siajn metafizikajj
la fabeloj, kiuj ~igis ce la cikoniojz; substanco, kiu j ~adojn. ~eCO. ~o 2 : se vi hezitas plenumik
facile ~igas: la lego pri la ~igo de la materio. \ postulon de ci tin sinjorino pro ~eco rilait-

~isto. Homo, kies profesio estas ~i gravajn aferojn j min [ ...) z. ^ema. Serioza k pripensema. ~ln#
(librojn, arkivojn kc). BKURATORO 2. ~ujO. Skatolo, j Tiel grava, ke gi méritas ~on : ~inda , ne~inée
kesto, vazo ks, en kiu oni ~as ajojn. icr konfitujo, j argumenta, re^i. Denove ~i ion, kion oni jai
rezervujo, tenujo. mem^O. Defendo de la propra ; decidis: la konsilantaro re~is la decidon deli;
vivo kontra ü ciaj dangeroj: sub instigo de la j antaiia kunveno. serwa 1 Senceremonia, s#
instinkto de mem~o, si kuris forz. gras~i. Y ~i pripensa. 2 Havanta nenian respekton al iu.
viandon en dika tavolo el graso: gras~itaj
macostomakoj. væ pemikano. medi^ado ~ado
de valorinda medio. RIM. Konservi estas sirmi
kontraü la naturaj detrufortoj (morto, ruino, forgeso),
gardi estas sirmi kontraü ciuspecaj dangeroj.

konservativ3a I Ema konservi la nunan staton

konsign/i (tr) 1 El Sendi trajne, sipe, aviadife
(varojn) al negocisto, por ke tiu vendu ilin je la kofli
de la ~into, kontraü pago de interkonsentita proviaa-

^ajoj. ~itaj varoj. 2*6 Teni prêta en kazemo, kra
malpermeso eliri: trupojn, batalionon.

konsil/i (tr) Diri al iu , kion oni opinias, ketÿ
de la aferoj; kontraùa al sangoj aü reformoj: burgo devas fari: la kuracisto ~is al mi iri en svitbanejmJ
politike k sociale °©-' la partio de la amikoj ~aj pri tio mi jam ~as al vi ne ma!trank\nligiz\ la motit-
estas tro ma!fortaz; la libroj instruaj devas esti itajn naü vortojn ni ~as bone eUerniz\ la Etermt|
pédante ~aj ec en la plej malgranda bagatelo! z. j kiu ~as minx\ kiel vi ~as respond!? x\ (abs) oni'Jj~ismo. Idearo k konduto de ~uloj: rutina ~ismo. k konsolas, sed helpi ne volasz; ~w, kiu povas!1.s-

~lllo. Persono ema al ideoj k konduto ~a: la regul- admoni , averti , gvidi , instigi , rekomendi.
aro de la Ligo estas multe pli oportuna al la ~uloj Indiko donita al iu pri tio, kion oni opinias, kel|
ol al la progrès!stojz. devus fari: akceptix , aüskultix , fidix ~on\ nifdis^konservatori20. Supera lemejo pri muziko, plenumos vian peti ~on de iu; donadi ~ojffj
aktorado ks. doni al iu la ~on -iz\ lia ~o, ke oni prokrastulj

diskuton. estis nur 1erta politikafo; montrojktijfc
estas facilajz: (0 post dorma trankvilo venas bd|
~oz. 2 (evi ) Proponita agmaniero: kontraü^malfacilo ekzistas ~oz. ^ano 1 = ~isto: sekrtti,
~anoz. 2 = konsiliano: ~anojz.

il

konsider/i (tr) 1 Atente esplori ciuflanke en la
menso: min oni ja ankaü povus ~/\ diris la
hirundo7-; la faraono apogis la kapon sur la mano,
~is momenton k diris antaü ol agi , la
sekvojn de via ago\ H ^is, ke lia kapablo bavas pli
grandan indon, ol cioz; malpli espent , pli ~u!z; eu | Tiu, kiu ~as: multe da ~antojx ; si estis lia
en tia okazo (se mi tradormis duonon de la tempo en j por malbonagix. ~antaro. Konsilio. ~ebla. l||
la patrujo) mi povas esti ~ata?z. usr esplori. mediti, j ke oni povas lin /sin ~i: la ne^ebla fratino1’,bf

11
*



konsilio 597 konspiri

~eble, tie helpeble7 (la ^eblajn oni ciam povas
helpi). ~igi. Interparoli kun iu(j), por peti ~on: ciuj
sciencistoj kolektigis, por ~igi pri la stato de la
malsanuloz; ~igu neniam kun lingvistoj, ~igu kun
personoj, kiuj havas fdologian senton k havis multe inter si eroj: la divers^a socio [ ...] de la acetantojz;
dapraktiko en E.7 ; // ~igis kun siaj servistojx ; miaj nia regno estas tiel miks~a, ke [ . . . jz.
malamikoj ~igas inter six ; (abs) nun ni devas rapide~igi k decidiz. isr konsulti. ~igo1 Interparolado de
Mgantoj: mi faros nenion sen antaüa ~igo kun viz. aro por pritrakti gravajn aferojn de la eklezio. 2
2 Kunveno, ce kiu oni diskutas aferojn, por atingi Supera konsilantaro en la Protestantaj eklezioj.

konskripci/o Sistemo de militista varbado
per deviga servado en stata armeo.

konskript/o. Homo, lege devigata servadi en
stata armeo. rekruto.

konsol/i (tr) 1 (iu ) Mildigi ies cagrenon,
bedaüron, doloron k reesperigi lin/sin per afablaj
kuragigaj paroloj: ~/ la afliktitojnx , malgojulojnx ;

. ~istO. Funkciulo, komisiita de la stato aü la tri amikoj de Ijob [. . .] kunvenis kune, por plori
kun li k r^i linx ; niian popolon, diras via
Diox ; ~i plorantan infanon ; (ironie) kiu multe
parolas, malamikon ~asz. 2 (io) Malakrigi, mildigi
ies doloron au bedaüron: malmulte da aferoj ~as
nin, car malmulte da aferoj nin afliktas; lia nura ce-
esto sin ~is. ~! sin. Trovi en ia fakto motivon, por
meti finon al siaj cagrenoj, bedauroj. si ~is sin per
tio, ke la infano estis baptita7 ; tiarn mi povos ~i min,
ke mi faris cion, kion mi devis fariz ; Mi ~os Min sur
miaj kontraüulojx. ^a. Kapabla ~i: ~aj vortojx ;
~a iluzio. /vo. Parolo au ago de ~anto: mi akceptas
dankc viajn ~ojn; si ripetadis al si kiel ~on: mi
estas juna7. ^igi 1 Igi ~ita: Isaak ^igis pri sia
patrinox ; la infanaj doloroj facile ~igas. 2 Sin ^i:
mi ~igas per tio, ke mi tuj estos vengitaz. ne~ebla.
Tia, ke oni ne povas ~i: ne~ebla vidvino7.serwa.
Ne havanta, ne aüdanta ~ojn : li timas sen~an
maljuneconz; sen~a vivoz; ciuj moroj de sen~eco7.

konsoiid/o G. (Consolida el ranunkolacoj),
tie parenca al delfinio, de c. 45 sp-oj de unujaraj
herboj hejmaj de la Mediteranea regiono gis C Azio.

konsome/o y Densigita buljono.
konsonanc/o 1 } Akordo de du au pluraj sonoj

en harmonia unuo: unisono k okto estas la plej
simplaj el la ~oj. cS" disonanco. 2 6f> Samsoneco en
la fino de vortoj au frazoj. aliteracio, asonanco,
rimo.

estos vendataj. 2 Doni al tutajo, partoprenante en gi,
specialan karakteron au novan ecaron, pro sia
propra graveco: nur la intenco ~igas la krimon.
divers~a, miks^a. ~anta el diversaj, malsimilaj

konsistenc/o (evi) = koher(ec)o 1.
konsistori20 1}* 1 Kunsido de la papo k kardinal

sagan komunan decidon: eklezia7, imperia7 ~igo,
popola rsjigoz; ni faris ~igon de milita7', kuracista
M|OZ; mi intencas arangi ~igon pri diversaj gravaj
aferoj7. ~ilo S Komputila programo, kiu aplikas
regulojn al donitaj informoj por fari inteligentajn
rekomendojn au decidojn. vs- artefarita intelekto.
Mnda. Tia, ke gi devas esti -̂ata: estas ~inde
diri [ ...] z
de regnestro, por ~adi pri difinitaj aferoj: la rego
kunvokis siajn ~istojn7; finança7 , jura7, régna7

~isto ; sanitara , uzina ~istino. ns? konsiliano.
inter^igi. ~igi. mal^î. ~i iun, ke li ne faru ion: se
laAkademio trovus gin necesa, mi non ne mal<̂ us7.
serwa. Ne scianta helpi al si mem: la sagaj ~istoj
de Faraono farigas sen~ajx. osr perpleksa, sen-

décida.
konsili/o £*& Gvida organo, kun kompetenteco

jen décida jen konsila, plenumanta diversajn funkci-
ojn en registara organizo au entrepreno: de la
krono; static, ( K )~o de Eüropo (organizo kunlig-
antamuitajn Eüropajn statojn ); Eüropa ( K )~o (plej
alta décida organo de Eüropa Unio, konsistanta el
Statestroj k registarestroj); ( K )~o pri Sekureco de
UN ; administra (de entrepreno). ~ano.
Membro de ~o. entrepren^o. ~o, kies celo estas
iiiterkonsiligo k kunlaborado inter la dunganto k la
dungitoj en iu entrepreno. kontrol^o £*& En
kompanio, grupo de personoj, elektita por kontroli
la agadon k administradon de la direktantaro.

konsist/i (ntr) 1 (el io) Esti kunmetita el pli-
malpli multaj partoj, eroj ks: unit minuto ~as el ses-
dek sekundoj7 ; mia skribilaro ~as el inkujo, sabl-
ujo, kelke da plumoj, krajono k inksorbilo7 ; la
bieno ~is el kelke da centoj da hektaroj da semo-
taüga tero7', la recepto, ~anta el la sola vorto
«amu», helpas ne kontraü ciuj malsanojz; la labor-
ejo ~is el sufice granda cambro7. 2 (en io) Havi
kiel cefan, esencan parton: ni rigardu pli atente, en
Mo ~as tiu ci legoz; muziko ne ~as en sola frapado
de klavojz; la afero ~as ne en rapideco, sed en
çerteco7; vidu, en kio ~as lia granda forto7; la tuta
mistera kontrakto ~as sole k ekskluzive nur en tio ,
ke [...] mi promesis [ . . .]z; nia cefa zorgado devas

en tio, ke ni havu sub niaj piedoj firman grund-
; 0RZ. M). Maniero, laü kiu ia tuto estas kunmetita :
iia ajn estus la ^o de la kongresoz; regno de miks-
ita <vox; krimeco k malsago entras la ~on de tiu
plejeble bona mondo; fa korpa, spirita ~o de homo;
la ~ajpartoj de vorto7. ~ajO. ~a parto de io. îgi

Estigi, kunigante kun aliaj samspecaj eroj, mal-
simplan tutajon: la substancoj, kiuj ~igas la homan

fforpon; êiuj libroj , kiuj ~igas dun bibliotekon , ! renversi la registaron. 2 (f) Celi al komuna malamika

konsonant/o A 1 Fonemo nesilabiga, ekz. en
E. Id , Id , /s/, /ü/...). cîr kontoido. 2 Grafemo,

reprezentanta ~on / , ekz. c, r, s, Ü. duobla ^O.
Sinsekvo de du samaj ~oj: en E. trovigas duoblaj
rsjoj nur en kunmetitaj vortoj ( ekz.: huffero, ellerni ),
k en kelkaj specifaj nomoj ( ekz.: finno). ŝovigo
Fenomeno, konsistanta en la sistema transformo de
kelkaj ~oj en aliajn, kun najbara artikiga punkto
(ekz. b al p, p al f ktp): la germana unua ~sovigo.

vokalo.
konsorci/oz £ 1 Formo de dumtempa asociigo,

en kiu entreprenoj kunigas por realigi grandan
projekton. 2 Asociigo de bankoj, financaj entreprenoj
ks por efektivigi komunan entreprenon (ekz. emisii
valorpaperojn, doni krediton por granda projekto).

konspir/i (ntr) 1 X Fari sekretan ligon: por
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celo: ~is kontraii li amikeco, amo k socio; kontraii la elektran kampon en vakuo, égala al kvociento!
vcsto malbona ~as ciu stonoz\ la cielo ~as kontraii \ elektrokvanto interne de volumena ero per la aitt
w' B. AVO. Sekreta grupa ago kontraû iu au io : fari ! integraio de la elektra kampintenso prenita suri
~on\ ( i ) arangi kontraii in an io la ~on de silento j surfaco de la volumena ero; simb.: £0 (epsilonorel
(ignori k intence tute prisilenti); disrompi la ~on de
silento.

konstantan/o O Alojo el kupro, nikelo ki»
| da mangano, kun alla fandopunkto k rezisto iwl

konstabl/oG. Gardisto de publika sekureco en j multe sangiganta funkcie de temperaturo. 5
Britio. o3f policano. ! Konstanten/o. Vira nomo, i.a. de la Roui!

Konstanc/o 1 Badenlanda urbo (9°H’E, j imperiestro (~o la, kromnomita «la Granda»,a
47°39’N). 2 Rumania havenurbo, ce la Maro Nigra 337), kiu unua protektis kristanismon. 1
(2804(VE, 44° I 2’N). ~a. Rilata al ~o: la ~a Logo
(ce ~o / ).

Konstantin/o. Algeria urbo (6°36?E,W 22%
Konstantinopol/oz î Eksa nomo de Istanbul

konstat/i (tr) Rimarki, rigardi ion, kies fakS
on, realecon oni post esplorado asertas: la kitrac'à

konstant/a 1 (io) Tia, ke gi ne cesas estj la I povis nur ~i Ut mortonB : ~i ies foreston\ >41
sarna k ne konas sangigon: la ang /a ilekso kun gia ! identecon de la kriminto; ni ~as, ke vi rifuà
mailuma verdafo7 ; ^a pluvo , gutado x ; Hi | respondi ; la protokolo ~is, ke estas
turmentigas per ~aj duboj7: Ha malfelico estis tie/ j ke (...]; facile ~ehla fakto. vst konfirnii , kontrii
~a. ke gi povis supers/ icigi ciun B ; mokado7\ pruvi. ^O. Ago de tiu , kiu ~as: fari ~on prié
progresado; la loko de mia ~a logado ne estas stato de la meblaro en la lucambro.
ankoraü pozitive decidita7 : ~a arbitracio, armeo; konstelaci/o\Aro de steloj, grupigitaj def
ciu Utero bavas prononcon tre klaran k ~anz\ resti antikvaj astronomoj en fantazian (ofte mitologil
en r̂ a loko7-, la ekzistado de ia naturel c.ejo7. j figuron: la ~o de la Virgulino, de Oriono.
daüra. égala , kontinua, senhalta. 2 ( iu ) Tia, ke tics

Konstanci/o. Vira nomo, i .a. de pluraj Romiaj
impenestroj.

I

%
konstern/i (tr) Subite mirigi k rimigi iun, f|

sentoj au pensmanieroj neniam sangigas: oni devas | ante lin /sin nekapabla agi aü paroli: lia mortoM
esti atendemaj k ~af \ si estis lia amikino en la j ciujn liajn amikojn; la vizioj de niict kapo min
malfelico same kiel en la felico. ~e 1 Sencese, I misteroj, kiuj ~as ce. sagulojn; dum Hi starts
daü re: ne sama la venta blovas ~e7 ; I la bornaro) ! Ehud forkurisx\ Daniel en la dauro de unit lié

e k senfine perfektigadosz; nia lingvo j starts ~itex ; (0 tio ~as niajn lingvajn kutimojÊ.
progresas k ricigas: logi ~e en unu urbo. 2 Sencese, | ~o. Ago ~ i k ties rezulto: granda ~o frapié
ripete: al mi vernis novaj demandai7' : ~e kriadi\ popolon. 1 Tia, ke gi ~as: ~a katastrofo\$
kiu r^c lokon sangas , neniam sin arangas7. 3 stulteco. 2 (f ) Frapanta: la amplekso de lia
Neniam sangante siajn senfojn: eu ekzistas viro, kiu j estas ~a (senkuragiga). éigi. Igi ~ita: (cef
amas ~e ?. vw persist! . ~0 1 A Kvanto, kiu ne ; ekscio de la eksterm-ordono) la regino forte
sangigas. 2 Unu el r iu j fizikaj grandoj, kiuj j sentit teruron k forte ~igux. éigo. Slatodeiu; ji
signifas naturlegajn interrilatojn k kiuj povas esti j estas suferanta ^on: mi preskaù svenis de
rigardataj kiel nevariaj k nevariigeblaj: gravita ~o, ! ne~ebla. Tiel firmanima, ke tiu ne povas esti*||
generala gas^o. Loschmidt ~o, indukto^o , j RIM. Konsterni estas pli forta ol konfuzi; kron^j
influenc'^o: kiel ~oj estas nomataj ankaü materiaj j subjekto de konfuzas estas plejofte persono, dunif

oj, kiuj karakterizas la staton aü sinlenon de iuj ! subjekto de konsternas estas plejofte afero. - J
materialoj: diclektrika ~o, permeabla ~o; (8) joniga ! konstip/i (tr) f Kauzi al iu mallakson: inei^konstanto (SIN . pK ). suna % La varmokvanto j nutroj ~as la infanojn. ~0. Malfacilo feki. *4
elradiata el Suno dum tempunuo perpcndikle sur ; Kauzanfa ~on: cidonio estas ^a substanco.
surfacunuo de la atmosfera limo. tempa ; igi ~ita.
Karakteriza ~o de induktobobeno, kiu indikas la ! konstitu/i ( tr) Konsistigi, prezenti : tiujdivd|
dependecon de la tempo por la elektraj rilatumoj. i projektoj ~as unu tutajon: la intenco ~as lahiity
~eco. Eco de io, iu : par ke la puhliko respektu ' konstituci20 1 Z Tuto de bazaj normoj pfi|
la r^econ de nia. afero7 : ni per nia ~eco venkos7 : la statorganizo k tre ofte pri la fundamentaj libérée -̂
viroj ne bavas ~econ!7 (en amo). ^igilo 1 T- i rajtoj k devoj de la civitanoj: la Usona ~o {Yl^Organo por ~4gi la k menton en cirkvito malgraü j —* ~rompo. 2 tfb La akto mem, kiu enhavas tH
tensiaj sangigoj. ne^a. Sangigema, variema: ne~a ; normojn: submeti novan ~on al referendum
pluvo. ne~a virineto : la ne~eco de lia memoro7 : j Tuto de la korpaj ecoj de individuo, rilatajalj§
ne~eco de ciu] reformistoj. gravitO~o % Fizika j strukturo k proporcioj: fortika , debila ~o. S|
grando, karakterizanta gravitan forton egalan al la ’ kompleksio. 4 (evi) = strukturo. ~a 1 Rilata al >«|
kvociento de la oblige de du masoj per ties ; la ~aj legoj, rajtoj: ~a iniciativo. 2 Regatalafi^kvadratigita di’stanco; simb. : G. induktewo D I monarkio ( ntr) Redakti /N/on:
Fizika grando, karakterizanta la magnetan kampon j kunveno. ~anto. Membro de ~anta kunveif;
en vakuo, égala al kvociento de linia integralo de j kontrau^a. Tia, ke la ~o tion ne permt^magneta fluksdenso laülonge de fermita vojo en ! kontraü~a aresto. «füÉH
vakuo per la kurentintenso de kurento trairanta la ;
surfacon limigitan de la fermita vojo: simb.: p() (mu i
nul ). influenc~o Fizika grando, karakterizanta : carpentajon: dornon, ponton, podion, turon.W^

rv

M

mkonstrikt/i (tr) ^ Maldilati: vazo~o.
konstru/i (tr) 1 Starigi sur la tero masonajoffi1

'T
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aronx; staloj estis ~itaj el siprompajoj2; ni ~u al ni ' informojn en tiucela faka iibro: arkivon ,
urbonx; (analoge) ~/ vojonz, siponz, neston7-; kin | gramatikan libron, fidindan vortaron. ~(ad)o. Ago
de /' vojo ~as, tiun ciu instruas7 ; kiam via domo de tiu. kiu ~as: la ~ado kostis al mi cent eürojn.
ëstis ~ata, mia domo estis jam longe ~ita z. 2 ~ejo. Cambro, kabineto, kie advokato, kuracisto
Arangi la partojn de tuto en bona ordo: al la lernant- k.a. donas siajn respondojn al ~antoj. ~iga. Rajt-
ojvi devas ciam konsili, ke Hi ~u la frazojn kiel eble j anta doni sian opinion pri demando, sed ne decidi
plej simplez; ~/ romanon, teatrajon, libron: per lego pri gi : ~i§a komitato (kontraste kun balotrajta).
oni devas ~i landon2 ; ciuj alia] bestoj, kiitj estis
Mtaj laü tiu sama tipo. kiel la homoz; bonege ^itaj
organoj de voco2; viro bone ~itaz (belstatura). car
kombini, komponi , kunmeti. 3 Ellabori , produkti
mekanikajon. munti. 4 (f) Organizi ion abstraktan
laü difinita fonno: sur diletanteco sian ekzistadon
fizikan2; tiu tutmonda amo, kiu cion ~as, konservas
kfelicigas7 ; nia ligo ne povis esti. ~ita sur tiuj samaj
principoj, kiel aliaj societojz. 1 Ago de tiu, kiu
|#*as: la daüris tri jarojn; nenia ~o povas esti sen

bruoz\ alporti sian briketon aI ~oz, sian stonon por
jgO2.-4 ~entreprenisto, ~plano. 2 Maniero, kiel io
'estas ~ita: la ~o de la regno; dank’ al la supre dirita
ijsfO de nia Societo 2 ; la ~o de liaj organoj de

parolo2; simila de lingvo estas tide fremda por
fÈjhvpajpopoloj7-; la artikolo sur la ~on de la frazoj ! mangas, nutrale gi ~asz. t&’ elsuci, foruzi , vori. 3
jiavas nenian influon2; la ~o de franca verbo. 3 Pereigi iun iom post iom per mairapida k konstanta

"evajo: la tero, tiu ci bonega ~o2; la malsupra parto senfortigado: // estis ~ita. (lacega) pro Ha kuro B;
ffa la estas okupata de la logantoj2; en la granda sian koron per vanaj ajliktigojz; fa envio ~as tin;
jblanka ~oz; (f) ruinige renversi la tutan ~on de la ~ata de la laboro. la malsanoB, la varmego2; ~ita
jittorala mondoz. ^ado. Ago de tiuj, kiuj régulé, vizago, lia ~iteco mallrankviligas la edzinon. «ar
"tnëtie 'N/as: la ~ado de fervojoj, sip^ado. ~ajO, Io lacigi , velkigi. ~(ad)o. Ago de iu , kiu ~as: tiu
Jfyita: la domo estis gudrita , la flankaj ~ajoj j procéda estas neekonomia pro tro granda ~o de
ahstataü tegmento havis sur si renversitan boatonz. j energio; socio de ~ado (Vd ~ismo). ~antO 1 Tiu ,
|RlM. Plej ofte konstruajo estas u/.ata restrikte en la ; kiu ~as vivrimedojn : la doganimpostoj sirmas la

signifo de «tegmentita ~ajo». isr vorko. ~ejo. | produktanton malprofite al la ~anto. 2 O
|toko, kie oni ~as domon au ion similan, au faras j Heterotrofa vivulo, kies nutrado senpere (herbovor-

'stratlaborojn: malpermesite eniri en la ~ejon!. ~igi. | anto) au pere (karnovoranto) de aliaj heterotrofuloj
pari, ke iu ~u: // ~igis eksterordinaran sipon 2. dépendus de la unuavicaj produktantoj: animaloj
*igi. Igi ~ita: per sago ~igas domox; ciu lingvo estas ~antoj ; unuavica, duavica ~onto. ir̂ ' mal-
fatum ~igis blindez; tin prepozicio ~igas kun la j komponanto. ~igi 1 Iom post iom perdigi, neniigi :
félativo; (0 stonoj, sur kiuj poste ~i§os Ruslanda E- j vi gemos en lafino, kiam ~igos via karno k korpoz;
Hsmoz. ~istO. Laboristo pri ~ado. ^arto. | li ~igis k mortisx. 2 lorn post iom malaperi pro
ptokitekturo. Disfaligi ~ajon: mal~i domon,
jemparojn. pri/vj. Garni per ~ajoj: pri^i monton7-.gre^i. Denove ~i ion, kio estis delruita: re~i urban

àposttertrenw, ni povos re~i Jeruzalemon! z\ ta re~o
fitia militdifektitaj regionoj. — perestrojko.

J sub^ajo. Bazo, fundamento de ~ajo. super^ajo.
|ÿ9y starigita super alia au super la terlaborajoj.

masiVM.~i ion daürontan, per masivaj materialoj.
: pret'vita (pp elemento de ~o) Jam pretigita en la j masinoj, kiel oni scias, formas la fortojn7 (de la
iphriko, antaü ol oni muntas gin sur la ~ejo. ; laboristinoj); for~i sian malamon sur iu (sin plene
Ipbnstrukci/î (tr) O Elpensi, plani, kalkuli, ! vengi); la homoj estas formatai de envio k zorgojz.
pesegni ingenieran kreajon: ~ajo, ~ejo, ~isto. j for~igi. Igi for^ita : for^igis jam duono de la
§||bnsubstanci/a = (Ü*) samsubstanca. ; korpox. ne^ebla 1 Tia, ke oni ne povas ~i gin
g-ïkonsil^O 1 î Ciu el la du unujaraj regnestroj de : tutan. 2 Tia, ke gi ne estas taüga por nutrado.
. la antikva Roma Respubliko. 2 Diplomatia agento, j kont3o. Komerca skriba kalkulo pri suldoj au
giomisiita protekti en fremda regno la aferojn de la j havoj de aparta persono: reguligi sian ~on (pagi la
s samregnanoj. BST ambasadoro. ^eco. Titolo k rango | suldon); enskribi sumon en ies ~on B; malfermi
î^fé/vo. /vejo. Lx)ko, kie funkeias la servoj de^o.

, konsult3! (tr) 1 Demandi specialiston por ekscii j posta -, donu al mi ~on de via administradoN; (f)
Itfesopinion pri iu punkto: advokaton, kuraciston, I komerci je sia propra ~oR (estante la respondcca
W0mliston, kompetentulon, orakoloir, (f ) ~i sian' j mastro); reguligi la ~ojn kun iu (trakti iun laü lia
0màencon.er sin turni al , konsiligi kun. 2 Serci
W:P '

k o n s u m/ i ( tr ) 1 Detrui iom post iom la
substaneon de io gis plena neniigo: fajro ~as lign-
on; la ruga flamo ~adis la foliojn de la arboj7-;
malsato ~as Han fortonz ; (f ) ies tempon per
malsaga babiladoB; multe da tempo k energio estas
vane ~itoj per . tiu lernadoz\ mi ~os mian koleron
sur ilix ; la eldonado de la revuo ~as senreste niajn
monrimedojn. csr' cindrigi, elcerpi, elspezi, pereigi ,
perdigi. 2 Iom post iom detrui ion, prenante gian
substaneon por sinnufrado au por persona uzado:
kandelôn, viandon , panoir, ~i sian antaüan grason7

(vivi el sparitajoj); sian grenon antaü gia matur-
igo7\ ~i la provizojnB; oni jam ~is multe da inko
por klarigi tiun punkton ; dam monarhoj estas ~ataj
de tineoj k vermoj f . . .Jz; (abs) cevalo sin mem for-

uzado: ~igis la akvo de la felsakox ; la faruno en la
vazo ne ~igisx. 3 Iom post iom perdi siajn fortojn:
~igi de malsano, de malgojo, en varia scrcado, en
duboj ; orfigila anima silente ~igas sopirantez\
réagis de larmoj miaj okulojx. kadukigi , velki.
~ismo. Konduto de homoj en ricaj landoj, konsist-
anta en la akirado de ciaj, inkluzive neutilaj, ofertataj
varoj aü servoj. for^i. ~i gis plena neniigo: la

; ~on a! iu ; havi kurantan ~on en banko, ce la

; merito; sin vengi ); la popolo postulas ~on de la
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regantoj (postulos, ke iii pravigu siajn agojn); soldi j kontent/a. Deziranta nenion alian ol tion, kk»
~on al iu (devi pravigi sian konduton antau li ); li i oni jam havas: ~c/ per7-, pro. pri sia sorto; esti va,
pensis, ke la pastroj trompigis pri lia 8 ( liaj tio estas nenio alia, ol ripozi en sia deziro k eviti
planoj). — ~eltiro, ~resumo, ~revizoro. ~adi (ntr) deziri superfluajojn ; pli valoras ~a spirito, ol
Teni la ~ojn ce firmo, negocejo ktp. ^isto. Homo, granda profita7: koro estas festenadox\ ectrn
kies ofico estas kalkuli la ~ojn. librotenisto. edzino estas ~a je sia vestaroz; ni pri cio estas
~ulo. Persono, havanta ~on ce iu. ~aj, via mostoz; li forlasis la inferon, ~a, ke litiel

kontag/i ( tr) f Komuniki malsanon per senpera bone sukcesisB. felica, goja, sata. ~eco. Stato
au pera kontakto inter du vivuloj: la ratoj ~as de iu ~a: ~eco estas pli bona ol ricecoz; nobla
peston. infekti. ~0. Tia komunikado. mensa ~eco pri si mem7. ~igi 1 Fari iun ~a: ciujn
'•«O H* Komunikado de neraciaj konvinkoj, delira j j ec angelo ne povasz; ~igi la katon k kune la raton1

imagajoj ks elde unu individuo al ties kunvivantoj: l (pp neeblajo); provoj ~igi siajn kontrauparolant-
la t.n. «publika opinio», la modo, la furoro estas I ojn7: nc^igeblaj postuloj. 2 (f ) Konformigi al k>
fenomenoj de mensa ~o. ~a 1 Rilata al ^o: abstrakta, obei al iu regulo, bezono ks: E. prudenlt
infektado de lernantaro. 2 Komunikiganta per ~o: ^igas tiun principon7; cion vi forgesu, gis vi sopirn
~a malsano. ~3JO. Materiala kaüzo de ~o (ekz. mian ~igos7\ ~igi deziron, bezonon, sian malsat-
skvamoj, ekskrecioj ks). on7, ies scivolon. ES* komplezi, plenumi, satigi.-

kontakt10 1 Intertuso de du objek îoj: la skabio suo. ~igo. Ago de iu, io ~iganta: la ~igodesh
komunikigas per ~o: elektra, glitanta okaza ~o malsatoz; mi postulas de vi ~igon por la honto.ba
de du fadenoj. —4 ~olenso. 2 (f) Interrilato: mi ciam estas farita al miz; postuli ~igon pri iu aferoz;
agis en plena kun li\ li batalis por fari ^on inter doni ^igon al la sinjoro7: ~iga respondo; Mge
nia k okcidenteüropa civilizo: per tiaj ~oj inter la solvi malfacilafon. ^igi sin, ^igi. Trovi en io
diversaj grupoj oni bone disvastigas la E-ismon; la motivon, por ne postuli pli, por ne zorgi plu: te
sipo restis konstante en kun radiostacioj. (tr) kongreso ne devas ~igi sin per teoria rezonadoz;l
Havi ~on kun ; intertusi : r^ i ion. EST komuniki. kun tia rimarko ~igis sin7 (ne faris ion alian); i/i
~ajO. Metala peco. sur kiu elmetigas la lameno de j ~igis sin trankvile eliri el la cambra7: la besio
aparato por ~o. <̂ igi. Estigi ~on inter du objektoj devas ~igi kunfojnoz; ^igi per vantaj paroioj1: M
au personoj. ~igi. Igi ta. ~iio 1 i Àrangajo, forkuris de ili k ili ~igis per mia argento k oroz;
konsistanta el du adaptitaj metaipecoj, servanta por tiuj provoj ~igis je plej natura simpligo de là
~igi du partojn de cirkvito. mal~igî. Cesigi la ~on. | gramatikoz; gazetoj ~igas per tio, ke ili havas k
mis~o. Malbone funkcianta ~o. tele~î. ~i per | eblon [ —]z; ne ~igante je tio, ke ili mem ellernisk
elektromagnetaj ondoj: tele~i planedon per radaro. \ lingvon, ili penu fari por tiu ci idco, kiom ciu pov-
alarm~o. Ciu arangajo, kiu alarmas, tuj kiam ; as7 , ^igema. Tia, ke li /si facile ~igas. fâ’ ne-
estigas ~o: alarmo^o de trako. fllS^O. Okaza postulema. ^ulo. Homo ~a: estas pli feliêa,
nulrezistanca cirkvito. kam~o T 4- ^o, funkciigata ol homo plej rica7. mal^a, ne^a. Deziranta iai
per kamo. Stop^ilo ^ Stopilo 2. ter~o i Okaza ! alian ol tion, kion oni havas: Si estis mal~a de à
~o de elektra konduktilo kun la tero, kie parto de la j mem, de sia interparolo kun Mario7: demandisk
kurento de cirkvito elfiuas k perdigas.^ Uki. j bêla virino per iom ne~a voco7: k se iu estas ne»a,

kontaktor/o = kontaktilo. i mi donos al li poste tian ne~econ!7\ sinjoro, lidir$:
kun nuança de ne~eco7: havi nc^econ kontrai
iu7. metrwa. ~a pri siaj propraj bonaj ecoj: te
bona virino mem~e metis sur la apogilon sian ma-

kiu efektive estis ankoraü bêla7, vanta. ;f|
kontest8! (tr) Diskute malakcepti aserton, postal-;

kontant/a 1 Tuj pagata: je ~a pago vi guas
rabaton; ~a prezo (pli malalta ol la kredita); ~e
pagi per ceko; ~e aceti. 2 (en la pasinta tempo, k
nun pli malofte) Pagata per moneroj au monbiletoj:
(f ) akcepti belajn parolojn por mono7 (kiel sen-
dubajn verajojn ). ~ajO. La tuto de la tuj disponebla on au establitan situacion: jen fakto, kiun vi povà

malfacile ~/ ; la ~antaj studentoj. malkonseïi
kontempl/i (tr) Longe k médité rigardi, per la j rifuzi. ^(ado). Ag(ad)o de ^anto: ~ado de la sock

korpaj aü la spiritaj okuloj: ~/ la Dion gloron:; la j de konsumado. (ne)^ebla. Tia, ke oni (ne) poviÈ?
r^a vivo de la budhistaj monahoj: ~ema ordeno \ gin ~i: ne^ebla pruvo. ~ema. Ema al ~ado. T|
(kies anoj dedicas sin precipe al meditema, ne al kontinent10. Ciu el la grandaj dividajoj de#
socie aktiva vivo). ~ado. Ago de ~anto: profundigi tero, kiujn la oceanoj disigas unu de alia, k kiunoj|
en ~adon: «la ( K )~adoj» estas la cefverko de V. povas trapasi, ne transirante maron: la kvin ~op$fc
Hugo, irï? ekstazo, vizio, absorbigo, koncentrigi. la de Eüropo7 (ekskluzive de Britio). ^bretO

kontener/o. Transportujo kun la ü norma » Pailo de ~o, kiu per facila deklivo kontinua|
kapacito de 1 gis 63 kubaj metroj, plejofte aparten- | sub la maro, k ce kiu la marfaüno estas malsama,oj
anta al transportentrepreno k destinita por enteni j ce la pli grandaj profundajoj. —a. Rilata al ~o, eff
varojn kun aü sen pakumo, sutajojn, fluidojn, por | geologio inklude de gia submara parto: #: ©H
ebligi stokadon k facilan manipuladon dum trans- breto,deklivo, glasiso. margeno: ~a krusto. - /JS
porto per sinsekve malsamaj rimedoj (sipo, aviadilo, kontingenc/a O Tia, ke gi povas indiferenteSl
fervojo, kamiono): envagona survagona ~o, okazi aü ne okazi; malnecesa. /^ jsmo. Doktrin^;fridiga ~o, ~sipo. ^izi. Provizi aü funkciigi per laü kiu la iegoj de 1’ universo estas ne absolutaj,«l
~oj: r̂ izi la trafikon. i ~aj, hazardaj.

on,

mono, metala aü papera.
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kontingent/oz 1 Nombro, paito, kiun oni devas
liveri ciufoje : ciu province) liveris sian ~on da
greno; pagi sian ~on al la bankedo ; ~o de la
armeo (nombro de soldatoj, postulata ciujare). 2 £3
Kvanto de varoj, kies liverado estas permesata inter
difinitaj templimoj: starigi ~on por la importado
defruktoj. **iz (tr) Liveri ~on: ~i eldonon de akei-
oj, festenon, komunan donctcon. cS" kontribui , kotizi .
Mgi. Difini ~on: ~igi la importation de butero, de
viando.

kontrah/i (tr) $ Mallongigi k rigidigi muskolon.

~i§0. Ago, per kiu muskolo estas ~ata: ~igo de
muskola estas akompanata de gia dikigo sen
sangigo de volumeno. de~igo. Ceso de ~igo.

kontrakt/i fa 1 (pri ) Interkonsenti, per inter-

sango de jure validaj deklaroj, pri difinitaj rajtoj k
devoj de la respektivaj partioj: kun iu pri io ; ~ /

pri rajtoj de komercado. 2 (tr) (evi) Arangi en
formo de ~o: ~i liveradon por la armcoB. ^O.
Jure valida interkonsento, laü kiu ciu partio ricevas

kontinu4a 1 Konsistanta ei eroj, kiuj formas difinitajn rajtojn k devojn: ~o pri vendo, pri farmo-
seninterrompan, senmankan vicon: a) en tempo: ~a luo, pri donacoj , pri edzigo. oar konvencio. ~anto.
pluvo, fluo, fehro, bruo ; fulmoj zigzagas ; b) en Persono au organizajo kiu subskribas ~on: la Altaj
spaco: ~<2 muro\ ~a linio ; ~a papero ; ~aj rimoj ( K )~antoj (statoj, partoprenantaj en traktato) .
(ordigitaj laü la ordo a a b b c c; Kg* alternaj, krucaj, ~aro. La tuto de ~oj, ekz,. de asekuristb. labor̂ o.
ringaj ). es3 datera, konstanta , sencesa , senhalta. — ~o, laü kiu la laborprenanto devontigas sin fari
~rompo. 2 À (pp bildigo) Havanta valorojn, kiuj laboron en la servo de la labordonanto kontraü
nemulte varias, kiam la argumentoj nemulte varias; salajro.
pli precize tia, ke /(.v) konvergas al /(«), kiam .v kontraktur/o If Pli-malpli daü ra k senvola
strebas al a\ se tio validas nur por unu a, oni diras, kontrahigo de unu aü pluraj muskoloj, kiuj rigidig-
ke / estas ~a ce a : ~a funkcio sur kompakta as: la ~oj de la ekstremajoj k membroj en tetanio;
intervalo estas unuforme ~a. 3 (pp kurento) Tia, dolora^o de tetanoso. usf tetano.
ke giaj direkto k intenso ne sangigas. car alterna. 4 j kontralt1o }, La malplej akuta el la virinaj vocoj.
A (pp parolsono) Havanta tenon, kiu povas esti j ~ulino. Kantistino kun ~o.
Mgata: frikativoj estas ~aj sonoj. ~i (ntr) Esti ~a: | kontramark/o E3 1 Dua marko, stanipita por
lakolekto ~as de la unua jaro gis hodiaii . ~(aj)o j plia sekureco au por kontrolo sur varpakoj aparten-
Io, kio prezentas ~econ: gia. zono estis ~ajo de la antaj al diversaj komcrcistoj. 2 Dua orda numéro,

efodox; la spaco-tempa ~ajo. êco. Eco de io ~a; skribita por kontrolo sur fakturo ks. 3 Bileto, liver-
neinterrompita interligo de partoj au periodoj: la ata en teatroj, kinejoj k .a. al tiuj, kiuj momente elir-
Bulonja Deklaracio estis kreita nur, por gat’di !a ! as, k donanta la rajton denove eniri .
ekstreme necesan ~econ en nia lingvoz ; nia fingvo , kontrapost/o ft Artisma ekvilibro de la partoj
dank’ al la reguleco de sia progresado, neniam de korpo prezentita dum movigo (ekz. de unu sultro
perdas la ~econ kun la lingvo de tempo pli fruaz\ j rilate al la alia, de la du kruroj ce staranta figuro ktp).
rompi la ~econ kun ioz . ~igi 1 Fari , ke io estu ~a: j kontrapunkfo Teorio de la muzika kompon-
li ~igis la brec.itan remparon. daurigi . 2 Fari , ke ! ado, donanta regulojn por harmonia kunmetado de
la elektra alterna kurento igu ~a. *vist( in )o. I vocoj en melodio, tonoj kontraü tonoj.
Sekretari(in)o de la kino-regisoro komisiita zorgi , kontrast1o 1 Malsamecode du objektoj au ideoj,
ke ôiuj detaloj konformigu de unu ekfilmado al la kiuj reciproke pli klare distinguas pro la apudmetigo
alia, supren duon~a A (pp reele valora funkcio) mem: de la ombro k de la lumo ; ciu ~o vekas

/Havanta valorojn, kiuj malkreskas au nemulte ! atentoir, kiam oni el ardanta form saltas en glacian
kreskas, kiam la argumentoj nemulte varias. ! akvon. oni ne povas senti ta ~on tiel forte kiel miz\

f kontoid/o À Sono kun obstrukco, plena au parta. 1 Hi estis samopiniaj , nur ilia eksterajo prezentis
de la voca kanalo. SIN. nevokoido. oar vokoido, j grandajn ~ojnz\ frapantaj ~ojz\ la basulo por ~o

enmunnuris profundojn tonojnl . 2 lit Proporcio
kontor/o. Loko, en kill funkeias ofico de j inter la largoj de la plej k malplej dikaj strekoj de

komerca, industria entrepreno: la ~o de la fabriko ; j tiparo: tipara familio kunforta tipara ~o ; senserifaj
ûspozicio pri ~mebla.ro , ~masinoj . use faktorio, j k tajpecaj tiparoj havas minimuman ~on. eg" pezo,

kancelario, oficejo. ~istO. Salajrulo, laboranta en j klasika. al, kun. Prezentante ~on kun.
( tr au kun ) Reliefe distingigi de alia objekto

§ kontra/ ^ Pref. , montranta instrumenton kun la j proksima; esti en ~o kun: (sia) j'runto, kiu per sia
ffej malalta registro: agoto , ~saksofono, sub~- j plena paleco malgaje ~is kun la rugo sur la vang -
Idarneto. RIM. La vortoj kontrabaso, kontrapunkto. ojz\ ringo ( . . . ] ~anta kun la tuta mizera eksterajo7-;

sia eta figuro akre ~is lafonon sin cirkauanfanR ; la

Consonanto.

M).

kontratenoro estas neanalizeblaj.

|kontraband2o. Sekreta importado de varoj aü ! vesperan silenton ~r/.v la movo de lia manosc. ~igi.
ï'objektoj, lege malpermesitaj au pri kiuj oni ne pagis j Fari , ke du objektoj ~u .

poganimpostojn. (tr) Importi en ~o. ~ajo. Varo
: importita per ~o. /^isto. Homo, kiu profesie ~as.

kontrabas’o } Plej granda area instrumento
|toin kvar aü kvin kordoj k havanta plej malakutan

"fembron.
i?kontradanc/o (ark . ) Kvadrilo.

kontradmiral/o. Subadmiralo .

kontratenor/o Vira kantvoco kun amplekso
! proks. sama kiel tiu de virina soprano aü kontralto.

kontraü. I - Prep, montranta : 1 Lokon, kiu
! estas antaü iu persono aü objekto, sed apartigita
! disde gi per libera interspaco: la urbodomo staras ~
j la katedralo\ la du mimikistoj sidigis unu ~ la dua\
j // distrancis ilin laü la mezo k metis ciujn partojn
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unit ~ la alici*: dit vilagoj kitsas sur ta du bordoj, I II - Pref . kun la sencoj 1. 3, 7 k 8 de la prep.:
unit ~ la aha7 ; la dorno ~ ni7 ; pendigu lin ~ la ! ~ flanke , ~vizage ~lega7, ~naturez, ~verm$,sunox ; ~ huso nu parolas kun lix; okulo ~ j ~diri7, ~parola7, ~agi7\ ~start7, revoie7 ktp.fi1

okulox : vizago ~ vizagoz; arangis sin la Izractidoj j C/ / / / /7.
A /</ Filistoj fronton ~ fronto x . 2 Objekton, kiu j III- Memstara morfemo: ~a.Tia, ke gi estas
malheipas pluigon de movo: la nuira. ~ À / / / /2 /// j io: sc biovis ia vento, gi havis ~an direkton7;U va
flugis7 (haltigis ilin): /</ sa/ma salros ~ la falantan ; 6» /s de la ~aflanko ventonx ; rekte ~a rezultalol;k
akvon k frapos sin ~ la stonajn murojn, sed gi j plej ~aj postula/ 7 ; aferoj , kiuj estas ~ajal k
tamen ne pavas cniri7 ; par la nakto oui starigis la j honora7 ; la diskulada pri tiuj prajektoj estas
kofrojn ~ la pordo7 ( por malebligi eniron ). 3 | nia programa7 ; A ~a anîaüsigna, sigiutmo. *&]
Objekton, kies naturan pozicion , direkton au 1 Antaüc, sed aparté de io aü iu: (estis marcejok) /?|
lendencon oni inversigas: ne karesu la katon ~ la j ~c travigas gardenoj7 ; la troviganta domol'à
haroj7 ; nagi ~ la fluo ; palaco , kies mitroj j najhara de ~ez. 8®' fronte , vidalvide. 2 En inveÿ
hrilis ( ... ) kiel folia de tulipo, kiam oni gin tenus ~ j pozicio, direkto: la venta biovis ~e ; (f) ~e al %
la suno7 ; (f ) agi ~ mia konsciencoz, ~ ta kutimoj ; 1 legojx ; agi ~c al cia konveneco. sa* spite.3 îi
~ sia vola7 ; ~ cia atendo7 ; paroli ~ sia pensa. 4 ! alie. kompense; ec plie: beleco al si ne mankasM
Objekton, por kiu oni intersangas ion : Damasko I neniu pavas esti fiel bêla7, ~i (tr aü al) Esti ~a:Jj
donis komerce al Tira grenon ~ armiloj ; du : al proponoj ; ~/ opinion. ^ajO. Io, kio ~as; i;
kamaradoj acetis de li la birdon ~ kelke da prefikso «mal» signifas rektan ~a]on de la idaif
spcsdekoj7; ~ dek svisaj frankoj mi sendas serion kiom da ~ajoj k cagrenoj pavas esti evitataj, sesaj
da aiislraj postmarkoj ; la cifonojn [... ] mi ne ! oni volas pace akordigi!. ~eco. Eco de io ~a:$|
sangus ~ la purpura de regoj7. 5 Personon a ü j k profunda ~eco inter du sistemoj, du gviàmti
objekton. kun kiu oni komparas alian: supercco de ; ^igi. Igi ~a, malhelpi: ne ~igu al nia felicçll
homo ~ bruto ne ekzisias7 ; multigu vin miloble ~ ; ~ulo. Homo, kiu ~batalas ion, kiu apartenas d-|
via mina nombrox\ tiuj popoloj vivas sub regado, ~ j partio: atakadi siajn ~ulojnz ; ne farigu nia >m
kiu Hi preferus la Turkan ; si pensis, ke la cta mina dum la batalox ; konsentu rapide kun via
momcnto iros sur la pesi/on ~ la rata pasinleco k vi estas kun li sur la vojo , por ke la ~u/ ÿjjj
superpezos gin7. ns* anstataü, por. 6 Personon aü j transdonu vin al la jugistoN; kial la ~ulojdeSÈ
objekton, al kiu estas direktata ago a ü sento: si i atakas la malfelicajn «gh» kaj « jh»l7. Jj
eltiras siajn blankajn manojn ~ la sipo7 ; frapi sin j kontre/o Muzikstilo, origininta ei mef~ mitron7 ; levi la vizagoti ~ la plafonon7 ; si lavis i okcidenta Usono.
~ la junan virinon siajn okulojn7; (I) vi estas tro ! kontrlbll3! (ntr) 1 ( iu ) À lporti sian parlé!
bona ~ mi ; agi fiera ~ iu ; ankaü si ne estas ! komuna laboro aü olero: ciu civi /ano devas ~iÊ
indiferenta ~ li7 ; ~ neniu oni devas esti maljusta ; • publikaj kostoj; ~/ por ia verko, por ia fondo\%
esti favore agordita ~ iu; kiel li agis ~ mi, tiel mi j ankaü devas peni iom ~i al la solenajoj7;
agos ~ li7 ; sc iu stopas sian ore Ion ~ kriado de j bêla ero en la programo ; tin lando «/ Iflfj
malriculo , li ankaü vokos k ne estas aüskultata7 ; j movado per multaj iniciativoj. mkonlingentif^malobeemaj vi estis ~ la Eter/iulox.7 Personon, al I kunhelpi , kunlabori . 2 (io) Esti unu elpJÉ
kiu estas direktata malamika, malfavora ago: li savis t elementoj, el kiuj ciu spéciale utilas porkoflj
Danielon ~ leonojx ; ~ tuta kohorto ec Herkitlo j rezuito: lia kurcigo ~/.v al la venko ; tio multepM
estas malforta7 ; si levas la bastonon ~ Un7 ; du ~ j al la interpopola repacigo; pentrinda laffm
unit7- ; Kaino levigis ~ sian fraton k morligis linx ; j al la romanlikeco de la loko. HST kunefiki.*Jiri milite ~ innx: ekmarst , batali. pafi ~ iun7 ; ili j Tio, per kio iu ~as: en la nuna numéro laletffy
grandanombre estis ~ mix ; la komitato nenion i trovos kclkajn el la ~afoj, ricevitaj en la literl^havas ~ Svisitjo7 ; tin. kiu ne estas ~ ni. estas por konkurso. ^anto. Tiu, kiu régulé ~as al \|p
ni7 ; mi ricevis nenian plendon ~ li7 ; konspiri7, fari j gazeto ks. RIM. Kunlaborado estas pli daür||
jitgan proveson7.murmurix, indignix, ma/bondirix , j grava k pli intima ol kontribuado; kon "

boji7 iu . 8 Objekton a ü aferon, al kiu estas j insistas pli pri ia komuna celo, kontingentij
direktata malhelpa, defencia, sirmanta ago: knracilo ! propra aparta partopreno.
~ febro; panon vi donis al ili ~ ilia malsato7 ; ~ \ kontribuci3o. Sumo pagata de venkita
malfelicoj baro ne ekzistas7 ; dubo gardas ~ risko7 ; | ia venkinto, kiel repago por la difektigoj k i
ec rss pastra piediko trovigas kritiko7 ; motivoj ! elspezoj: li punis la lanclon per ^o de cent
parolantaj ~ la enkonduko de ~ la fakto, ke j da argentox. csf tributo.
vi cerpis cl mia Ekzercaro. mi absolute nenion j kontrici/o ^ Pento pri kulpita peko, pro siaa
havas7 ; (garanti!) al E. plenan scndangerecon ~ j amo al Dio. inr atricio.
ciuj personaj kapricoj7 ; garantit)z, asekuro ~ io: j
diskuti la « por» k la «~ » ; voedoni por ait ~7 ; ec j
negronda nombro da vocoj ~ estas jam sufica7. !
RIM . Car kontraü per si mem ne montras direkton, j

f

I

M
mm

kontroî/i (tr) 1 Detale esplori, eu io estât
kia gi devas esti: virla edzino ~as la irait*
aferoj en sia domox ; juna patrino, ~antalff
rigardo la pctolemajn movojn de du (infantp

oni povas uzi post gi la akuz-on, « kiam estas i devas ~i ciun vorton , car alie li nin batospeè|
dezirinde lari diferencon inter la ambaü kazoj»z, k of7 ; la vortojn ( t.e. iiian formon) per
akeenti la ideon de movo. vie ira. Rim. I . \ oni ne povis7 ; estas nccese ~/ fukton, animé

m.

i
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sur gi tutan teorion; la L.K. estas komisiita zorgi pri j la bastono ~is at li la kapon; ~itaj kubutojz\ (f)
la konservado de E . k ~i gian évoluons ~i la | mia sento pri justo estis profunde ~ita. ~0. Lezo
kalkulon de la hotelmastro, la nombron de la voc- ! per neakra objekto: ~makulo, ~ vundo. ^ajo,

donintoj; drinku tutajn tagojn. sed ~u viajn agojnz j Korpoparto ^ita, generale poste bluiganta. ~anta.
(gardu la konscion pri ili); ekspertizisto ~as la j Tia, ke gi lezas per dispremo: ~anta objekto (ekz.
kontojn de banko\ la stato severe ~as la enmigr- | klabo, martelo ks). ~igi. Ricevi ~on.

adon.2 Espion, eu io estas konforma al supozo: oni j konukl/o Bastoneto. provizita ce la supro per
iras al la kongresoj por ~/, cu oni guste el/ernis la info el spinota kanabo, lano ks. SIN. spinbastono.
lingvon; mi volas definitive ~i, cu mi povos // konulari/o G. Conularia el ~uloj. ~uloj.
cirkaürigardis por ~i,eu vere minacas lin dangeroB. | Filumo (Conularida ) de niaraj animaloj iom analog-
ic* ekzameni, inspekti. RIM. Oni ne uzu kontroli en ! aj al celenteruloj, kun konusforma teko, kiuj vivis
la senco de régi, gvidi. 1 Detala esplorado, cu j dum paleozoiko.
io estas tia, kia gi devas esti: ne kredu al parolo sen ' konur/o b G. (Conurus) de papagetoj el S k C
propra ~oz\ se vi sendis malsaguIon, sendu ~onz j Ameriko k el Antiloj, kun forte kurba beko flanke
(sk. «post li»); la konkurso okazis sub la de la piata, kun longaj pintaj flugiloj, kun longa konus-
publiko; $ DNA-~o. 2 Administracia ekzameno pri forma vosto k kun diverskoloraj desegnajoj sur
reguleco au ekzakteco de io: la Liganoj komisias la precipe verda fono. œs* arao, kakatuo, melopsitako.
Ligon por la generala ^o pri la pletmmado de la konus/o 1 A Aro, kiu égalas al sia bildo per
interkonsentoj ; ciuj povos sendispute difini (a ajna homoletio. au konvena subaro de gi. 2 Objekto
grandecon de la vocoj de ciu klubo, dum alie ~o havanta proksimuman formon de ~o, t .e. cirklan
estus lute neebla z; jen estas la kalknlo de la bazon k pintan finigon : da sukero , da sabio;
tabernaklo, kiu estis kalkulita f . . . ] sub la ~o de taksuso rajlita en forma de ~o\ (analoge) ~o da
jtamarx; tiu Supera Kortumo havas la ~on de la j ombro (~a omb.ro, jetata de prilumata planedo);
bugetaj elspezoj. ~adi. Datire ~ i : ~adi sian lent- j el lumradioj. 3 -4* La karakteriza infloresko k sajna
adon, komparante siajn proprajn tradukojn kun la ; frukto de la plejparto de la koniferoj; gi konsistas el
tradukojpresitaj. ^ebla. Tia, ke oni povas gin ~i : | ligneca akso, sur kiu sidas, plejofte sraübarange,
rigardu la faktojn, la longe jam ekzistintajn.de ciu j inultaj skvamoformaj, ligneciganlaj folioj, kies
facile r^eblajn , sendubajn k nemalkonfeseblajr fakt - i interna flanko portas du (malofte plurajn )
ojnz\ ne~ebla aserto. ^ilo 1 Rimedo por ~i : la ; ovolojn, poste seinojn: abi~o, pin~o. SIN. strobilo.
«Fundamento de E.» devas trovigi en la manoj de j paraleltrunkita ~0 A La parto de ~o inter du
ttu E-isto kiel konstanla ~Hoz. 2 © Aparato, per : paralelaj ebenoj. <̂ a 1 Rilata al ~o: ~a sekrajo
kiu oni ~ada$, eleklre au mekanike, iun procedon. ] (^a trancajo = koniko). 2 Simila al ~o: ~a flakono,
MStO. Oficisto, komisiita ~i: la voktoj de la popolo j balono. ^eto V Luinriceva celo, troviganta
f giaj ~istojx: fervoja ~isto de la biletoj; ~isto de j precipe en la centra parto de retino. vw bastoneto.
fa kontoj.serwa 1 Nedisponanta ~iion : (antau la [ ber^o Bersajna, globa ~o do iuj koniferoj,
têmpo de la skribado) la vortojn la memoro sen~a precipe junipero. kerat^o Kurbeca misformigo
ne bone tenadisz. 2 Ne submetita al ~o: sen~a de lakorneo, kiu pintigas antauen kvazau ~o.
tppvokondukas al diktatoreco ; ili giradis cekojn tute \ ^konvaI/o 4* G. (Convallaria el —acoj) de 3
ken~e. tra#vi. Plene, gisfine : tiuj ci frazistoj sp-oj el la N hemisfero; plej konata sp.: C. ma jolis,
Mmple ne volas tra~i tion, pri kio ili parolasz; cio plurjara herbo kun rizomo, kun glataj, inregraj,
'te. ili estas précisa , kiel tra^ita kalkula taskoz\ paralelripaj folioj. kun unuflanka grapolo el iri-
'%tfatita multipliko. normal. © ^i, eventuale per nombraj, klosformaj, blankaj, forte bonodoraj floroj
Iftarkstreko, enhavmezurilojn , pesitojn k aliajn ! k kun rugaj beroj; liejma en la mezvarmaj regionoj
|))èzurilojn, laü stata ordono: norm^a oficejo. ! de Eü ropo, naturigita en N Ameriko; venena,

opini^o = opinisondo.
|kontumac/o dt Vola foresto de akuzito for de la

pgonta instan'eo: jugo pro Ne obeanta
Irdonon de tribunalo, precipe alvokon al jugateco.
lUrkontur/o. Linio, kiu limigas ekstere objekton:
1jj&o de vazo, de mamo\ verda niakulo kun klaraj
1pjh oni vidis klare la

jfiojn per grifelox; la mono aperigis sur ta papero
Plikatajn mallongajn ait retusitajn ~ojnz: (f ) la
fsprimigo de tio , kio gis nun staris antau si en
pklaraj ~ojz; la sciencitloj skizis per suprajaj ~oj
fa historion de [ ...] z. KST prof HO. silueto, streko, j
Iftajto. M (tr) Desegni la ~on de : la trance ~ita konvalesk/o If Transiro dc la malsana al la sana
jfaba muro', en la malproksimo ~igis la turpinto de : stato. (ntr) Esti en tiu transira stato.
fregefa. konvekei/o ^ Vertikale ascenda aerfluo pro
‘ kontUZ/i (tr) Pli-malpli profunde lezi la korpon * varmigo de la suba tersurfaco. Kp advekeio.
Ter neakra objekto, tiel ke estigas hemoragio. kiu 1 konveks2a 1 Prezentanta konturon au surfacon
rlfiltrigas en la histojn: la knabeto sin ~is falante ; I elstaran. kiel la ekstero de resp. cirklo aü sfero: la

un ue

; medicine uzata. SIN. majfloro.

konvalo ( Convallaria
majalis ) : a) rizomo
kun radikoj ; b) ligo;
c) folio : c) floro ; d)
frukto (bero) : e )
laularga sekcajo de
frukto. C.

ojn de ciuj montoj; fori

?f. .



konvekti konverti604

~aj speguloj malgrartdigas la objektojn 8; ~aj
kolonoj. 2 A (pp arc) Enhavanta la tutan strekon
inter du ajnaj punktoj de la aro. 3 A (pp funkcio)
Tia. ke gia epigrafo estas ~a 2. væ konkava.^eco.
Eco de io ~a k vaioro de ties kurbeco. du~a.
Ambaüflanke ~a: du~a lenso. konkav~a
( pp optika lenso) Unuflanke konkava k aliflanke
konveksa. SIN. menisko 2. voj~0. ~eco de sosco
tiel konstruita, ke la pluvakvo defluas de la ~a
mezo al la flankoj. plat~a Unuflanke konveksa
k aliflanke plata.

konvekt/i (tr) Fluante, transporti kun si : la
varmon. ~0 1 Unu el la tri specoj de varmo-
transporto. Kse konclukto. radiado. 2 = konvekcio.

konven/i ( ntr) Esti konforma al tio, kion
postulas la situacio, la regulqj, la moroj: la ntbandoj
r̂ as al la junularo k la varmaj peltoj al la mal -
junulojz; kio ~as al sciuro ne ~as al vulturez; tiu
art1sta diletanteco { ...] aI state de ricecez\ li
tuj ekregis sin , kid ~as al regafiloB; la cemizo estis
multekelora , kiel ~as por la matena tualetoB; por
beIa busete de virino nenie malpli ~as el predikoz;
al mia kor ~as nun funebri7. jrr deci , taügi, sidi 6 .
RIM. En deci estas pli sentebla la nuanco de devo,
en konveni tiu de konformeco. ^a. Tia. ke gi ~as:
tie estus tre ~a por mi danci kun vi!7: ntgaj suoj
per funebro certe estis ne tre ~ajz: trevi ~an por si
okuponB; Hi metis la piedejn sur la tablon, car ili
opiniis. ke cio estas ~a por ili7-, lait sia eksteraje li
sajnis ~a homo7 (akceptinda en societo) ; gi estas
malnohla mondo. mi estas la sola estajo en gi7.
~e. En ~a maniero: sajnis al mi , ke la historié
aspektos plej ~e , se gi ires en la mondon sola7

(senornama); estas ne ~e tion rakonti! z\ mi gin
portas mem, se estus ~0. Stato de tio, kio ~as:
kid [... ) la ~o permesis7. use ~eco. -̂ eco. Eco de
tio. kio estas ~a: la reguloj de la ~ecoB; nur por
~eco li rigardis la desegnajojnB. inter~i © (pp
aparato, programo ks) Esti kapabla funkeii kun alia
aparato, programo ktp: la malnova programo ne
internas kun la nova mastruma sistemo. nar
kongrua. — interface, interna. Inter^anta: inter-
~aj aparatoj. mal^a. Kontra ü a al ~o: //, kia
mal^a esprimo!7 : personoj, kiuj postulas, ke cn la
gravega demando, kin koneemas la tutan sorton de
la afero. la tute nepreparita E-istaro dona respond-
on en la daüro de kelkaj semajnoj , montras jam per
tio, ke ili nur faras mal~an screen7, mal̂ ajo. Io
mal~a: rakonti al mi centon da nuilsagaj historioj,
por konvinki min respondi al iaj mal^afoj, kvazaü
mi estus tia virino!7 : en societo estas tre mal-
agrable rimarki, ke la vesto malordigis k prezentas
mal^ajon7. ne~a. Ne konforma al ~o: mi trovas
tion plej ahgrade ne~a. ke oni auskultu fremdan
birdonz; car li estis en uniformo. li opiniis ne~a
Iante kriiz; vi scias, en tia loko estas ne~e (bredi
anserojn )2.

konvenci2o 1 Tio, kio estas starigita per esprim-
ita au neesprimita konsento inter la homoj: sociaj
~oj ( — konveneco) ; teatraj ~oj; ili boras al si la
sanan naturon per sensencaj ~oj7\ vaioro de la
papermono: ~a alfabeto. jargono. Kg’ kondico. 2 tfù

Nomo de diversaj interkonsentoj faritaj inter statoj
aü en la kadro de interstataj organizoj, precipe pri
praktikaj au teknikaj aferoj: gardanta la aütorajn
rajtojn; la posta ~o de Berno. ese interkonsento,
traktato. 3 Usona kunveno de parti-delegitoj, por
elekti kandidaton al la régna prezidanteco. (K)'vOl
Franca konstitucianta asembleo (1792-1795). ^Rilata al au rezultanta de ~o: klauzo.

konvent/o 1 Religia komunumo, kune vivanta
(precipe pp la ordenoj de franciskanoj k dominik-
anoj). 2 Konstruajo, kie logadas tia komunumo. 3
Generala kunveno de la framasonoj en difinita lando.

konverg/iz (ntr) 1 Esti direktataj al unu sama
punkto: la sunaj radioj, trapasinte konveksan lens*

on, ~as al gia fokuso*. 2 A (pp vico) Havi general-
an termon, kiu alproksimigas al certa nombro, kiam
la indico de la vicero strebas nefinien: la vico ((1 +
1//7)") ~as al e.3 A (pp serio) Havi parlajn sumojn,
kiuj konsistigas ~an vicon en la senco de ~i 2: la
serio JLzJ ~as absolute k uniforme, en ciu diskokm
centra en la origino k radiuso malpli gronda ol 1.
cae divergi.4 $ Evolui al similaj formoj, el malsamaj
organoj: flugiloj de birdoj k flugiloj de insektoj
rezultas d ~inta evoluado. osf divergi. ^eco. Eco
de aferoj, kiuj ~as. ^igi. Fari, ke aferoj ~u: lenso
r̂ igas la lumon; ~iga lenso.

konvers/i (ntr) Konversacii.
konversaci3o. Familiara, ordinare nur distra

interparolado: la legado de bonaj libroj estas kvazaü
~o kun plej kleraj personoj de la pasintaj jarcentoj;
teni ~on\ sin enmiksi en ~on; sangi la temondela
~o. ~i (ntr) Familiare interparoladi kun iu: grand-
monda sinjorino, kiu sur velura sofo de salono sprite
~as pri emancipado de virinoj7.

konvert/i (tr) 1 H Pente returni de peko al
pieco: por ke Vi ilian koron returns\2 Al-
konduki iun al alia religio ol tiu. je kiu li kredis:d
Afrikanojn al Islamo ; en tiu tumulta jarcento,
protestantoj k katolikoj penis sin reciproke per .

ciaj rimedoj. 3 (f) Alkonduki per persvado al nova :
partio, al nova opinio: se al E-isrno ~is via nur tiu
artikolo, vi suldas vian ~on al la dirita persono
mi estas jam tro maljuna, por esti ~ita al tiu nova
artkoncepw. propaganda , varbi , prozelito. 4
(K) Sangi la formon au econ de io materia: ~i graft?
on en diamanton per grandega premo; (en alkemio) ;

~/ plumbon en oron. 5 £ Amortizi deprunton per la •

mono alportita de nova deprunto, arangita ordinare
je malpli alta interezo. 6 £ Sangi deprunton en :
akeiojn. 7 £ Transkalkuli: ~i dolarojn en pundojtL \~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: la ~ado de la skotajj
idolistoj. ~ebla. Tia, ke gi povas esti ~ita: ~ebk i
statprunto. ^igi. Igi ~ita : 1 kiam mi ~igis, mi
pentisx ; ~igos la restintoj de Jakob al la Dio f
potcueo'7 -, li blindigis iliajn okulojn, ke ili ne A

~iguN: 2 la anglikana pastro Newman ~igis al la ,
Roma katolikismok igis kardinalo\ 3 ciu, kiu dirty
ke neutrala aria lingvo estas ne eblci , venu al ni,klh
~igosz. KiT apostati, renegati. ~î!o. Rimedo pw
~i. bio^i O Transformi organikajon al unu aü :
pluraj aliaj per uzo de mikroorganismoj. fâ* bio-
tekniko. vJ

Z.
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konvertor/o. Aparato, uzata por transformi: 1
4- kurenton en alispecan kurenton; 2 O rotacirapid-
on en alian rotacirapidon. os* energitransformilo.
metalurgia /vO © Aparato, uzata por transformi
gison en stalon: de Bessemer, nuklea ~o
Reaktoro, kiu dum sia funkciado samtempe
produktas novan disspliteblan materialon tia-
maniere, ke atomoj de potenciala atombrulajo estas
transformataj per sorbo de neütronoj en dissplitebl-
ajn atomojn. kompleto 4- Grupo de du au
pluraj elektraj masinoj— motoro k generatoro—mekanike kuplitaj kune, plej ofte sur sama safto,
kun apartaj magnetaj cirkvitoj, servanta por trans-
formi iun specon de kurento en alian specon.

konvikt/i (tr) cfb Pro konvinkaj pruvoj jugi kulpa
en proceso: ~i iun pri krimo. ~0. Ago de tiu, kiu
'vas: ~o per cirkonstancoj estas tre malfirma. ~aj
montrajoj. Objektoj identigitaj de la akuzisto, kiel
pruvantaj la kulpecon de la akuzito. sap pruvobjektoj.

konvink/i (tr) Fari per pruvoj au rezonoj, ke iu
akceptu ion kiel veran au pravan : tiun ci publikon
'v/ ni ne entreprenas, car ciuj niaj vortoj perças
vane1-, por pri ci tio niajn aüskultontojn , ni petas
ilinprezenti ai si [...]z; pruvoj ~as nur la spiriton,
ne la koron ; cu miaj klarigoj pri la montritaj
proponoj ~is la legantojn pri ilia malakcept-
\ndeco? z\ li (rakontis al mi multon), por min
respondiz; mi do estas ~ita pri la utileco de via
asocio7-. vs- persvadi , kredigi. ^a. Tia, ke gi ~as:
~a pledo, dokumento ; duoble por mi estas Ici
cikatro ci tiez; nia afero montris sian fortecon2.
M>. Stato de menso, a! kiu io estis pruvita kiel
vera: mi venis al la firma ~o, ke7 [ ...]; tusu la
religiajn ~ojn de neniuz\ rokfirma Hi dins kun
plena kora ~oz. ~ebla. Tia, ke tiu povas esti ~ita:
se li nun estus ~ebla [,.. ) z. /'-igi. Igi ~ita : mi
~igis, ke mi ne povas rapide ellerni cion, kion mi
bezonasz; pri tio ci ciu povas ~igi , car [...] estas
aldonita plena lernolibroz; ni kalkulos niajn fortojn
por ~igi, eu ni havos la eblon krei ne estas
nifantomoj, ~igufz. ~tgo, ~iteco. ~o: si parolis
pervoco de plena ~itecoz.ne~ebla. Tia, ke tiu ne
povas esti ~ita: ne^eblaj stipkapuloj.

konvoj/o ^ Kelke da komercaj sipoj, eskortataj j
de militsipoj k komandataj de supera oficiro. ~i (tr)
(pp militsipo) Eskorti komercajn au pasagerajn
lipojn por ilin protekti,

konvolvul20 4? G. (Convolvulus el ~acoj) de
plantoj—unu- k plur-jaraj herboj k arbustetoj, plej-
parte volvigantaj—kun grandaj, blankaj, rozaj aü
bluaj floroj karakterizataj de funelforma, enburgone
tordiginta korolo k de la malesto de kromkaliko;

kosmopolita g. de c. 100 sp-oj, pluraj pororname
kultivataj, kelkaj medicine uzataj. itsr kalistegio.

konvulsi/o f Senvolaj k momentaj kontrahigoj
de diversaj muskoloj: la ~oj estas oftaj ce la infan-
oj; la fremdulo, kiun peze atakis ~oj de frenezo7-.
tse spasmo — ~terapio. ^a. Karakterizata de ~oj:
~a tuso; vizago, sur kiu de tempo al tempo aperadis
r̂ aj movoj2; for, vi kava, terura, rigardo de la
morto!2; la granda serpento ~e kuntirigis2; li sent-
is. ke si ektremas 2\ Marta ~e kunplektis la
manojn2\ sia koro ~e kunpremigis2. uss3 rigide, ~i
(ntr) Esti trafita de ~o(j).

konzem/o £ Ekonomia unuigo de jure mem-
staraj entreprenoj sub unu komuna centra direkcio.

konzol/o 1 ü Elstaranta stona, metala au ligna
peco, ordinare kurbigita laü S-formo, fiksita al
muro, k destinita subporti balkonon, komicon, bret-
on ks. 2 Ornama meblo, metita ce muro, k
destinita subporti vazojn, kalikojn, statuetojn ks. 3
S Komputilo, destinita al preciza uzo: grafika ~o,
lud^o. cse terminalo.

kooper/a £ (pp asocio). Tia, ke gia laüstatuta
celo estas helpi al ekonomiaj bezonoj de la membroj
per komuna ekonomia entrepreno; ekz-e ~a vend-
ejo, en kiu pogrande acetitaj varoj estas podetale
vendataj al membroj; laktejo, en kiu oni vendas
lakton k produktas buteron, fromagon k. c. el la lakto
liverita de la membroj; banko, al kiu la membroj
donas siajn sparajojn k de kiu ili ricevas pli favorajn
kreditojn ktp. M (ntr) Partopreni en ~a asocio. RIM.
Tiu verbo neniam signifas «kunlabori». ~ado. Ago
k sistemo de 'N/antoj. ^anto. Ano de ~a asocio.

kooperativ/o. Koopera societo: la esenca
karaktero de r»o estas, ke ties profitoj revenus al la
kooperantoj , proporcie al ilia aü produktado aü
konsumado -, ( K )~o de Literatura Foiro. ~ismo.
Movado, por disvastigi k multigi la ~ojn: la ~ismo
estas provo praktike kontraübatali la kapitalismon k
malaltigi la vivkostojn.

koopt/i ( tr) Aidoni kiel novan membron de
komitato, komisiono ks per decido de la ekzistantaj
membroj. SIN. alelekti. ^ado. Procedure, per kiu
oni ^as nova(j)n membro(j)n.

koordinat/oz 1 A Unu el la nombroj karakteriz-
antaj punkton rilate al ~sistemo. 2 Longitudo au
latitudo. ~aro, ~sistemo A Bildigo, kiu ebligas
karakterizon de la situo de punkto en ebeno, spaco
ktp. per 2, 3 au pluraj reelaj nombroj: kartezia,
polusa ~sistemo. orta ^sistemo A Orta kartezia
''vsistemo.

kopaifer/o dfe G. (Copaifera el fabacoj) de c. 30
sp-oj de tropikaj arboj el Afriko, Ameriko k
Malajzio, kelkaj liverantaj ferlignon, kopalon k
(precipe C. officinalis) kopaivon. himeneo.

kopaiv/o 'T?. (ark.) Rezin-esenca sekrecio de
~arbo, balzamo pasintece utiligata kontraü iuj haüt-
malsanoj, bronka kataro k gonoreo. ~arbo, ~ujo

^ Ciu arbo de la g. kopaifero, produktanta ~on.
kopal/o ® Malmola, vitreca rezino, ricevata el

la trunko de kelkaj arboj el koniferoj (g. agatido) k
fabacoj (himeneo, kopaifero k.a.), au kolektata en
arbaraj grundoj nunaj au fosiliaj, k uzata en la

U konvoivulo (agra ~o,
\ c Convolvulus arvensis) :

a) tigo ; b) folio ; c) flora ;
» ’ ô ) frukto (kapsulo) ; d )
'V d detalo de frukto. C.

a,
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fabrikado de altkvalitaj vernisoj ( l̂akoj): Amerika j (= ~papero). ~e. Pere de ~o: ~e multobfy-O, Brazila ~0. ricevata el sp. de himeneo (Hy- I cirkuleron ; (0 si estis~e simila al la bela knabino1.
inenea coubaril ); duonmalmola ^o, el U Afrikaj I ^ado. Agado de tiu, kiu ~as. ^isto. Tiu, kies
sp-oj parencaj ai kopaifero (Guibourtia demeusei k j melio estas ~i: la monahoj farigis la ~istoj deti
G . copallifera ) : fosilia ~0, el fosilia rezino; j antikvaj manuskriptoj; ~isto de muzikajoj. it
kaüria ^o. el sp. de agatido (kaurio); Konga ^o, j skribisto. mis~i. Erari, ~ante. re~i. Duafoje *i
fosilia au duontosilia ~o, fosata el U Afrikaj | tra^l. Paüsi. fotcwi. ~i, utiliganle specials
grundoj, devenanta el kopaifero k Guibourtia; j fotografilon. foto^ilo. Aparato por fotoX
Madagaskara ~o. el sp. de himeneo ( /-/. ] prem^i. ~i, utiligante specialan premmasincft
verrucosa) el E Afriko k Madagaskaro; Manila
~o, el sp. de agatido (damaro); maimola ~o, ei
sp. parenca a! himeneo (Trachylobium verrucosum ), j stel~i. ~i ion, ne ricevinte la permeson def
el E Afriko. Madagaskaro k. Mozambiko. ~ujo, j posedanto aft autoro: stel~i parizajn altmodajt
^arbo. Ciu arbo, liveranta ~on. j kreajojn. tele~i. Faksi. tele~o. Fakso. tele4t

kopek/o. Centono de rublo: tiu povas sendi 30 j Faksilo.
r^ojn por jaro al la eldonanlo 7; ( f: malgranda j kopl/o 1 cp Du versa strofeto. 2 Hispasj
monero) unu~a kandelo bruligis Moskvon7, (eta ! kelkversa priama kanzoneto,plejofte improvizatal
kaüzo, granda efiko. — kulo). nsr ceudo. centime, j kantisto. 3 = kuplo 2.
grose, pfenigo, speso.

Kopenhag/oz. Havenurbo k cefurbo de Dan-
lando (12°35’E, 55°42’N).

sav^o S Rezerva ~o de datenoj por protett
kontraü perdo de la originalo: ciam fam sav*4

I

j kopr/o. Sekigitaj semkernoj de kokosnuksojj
! kiuj oni elpremas oleon. :af
j kopren/o ^ G. (Coprinns el ~acoj) de omtaf

kopepod/oj d Subklaso (Copepoda) de tre mal - j - fungoj kun au sen ringo k kun lamenoj unue blank^grandaj krustaeoj sen karapaco k kun nur turn frunla ! poste rozaj. fine nigraj k likvigemaj; kosmopolitaf
okulo; la planktonaj sp-oj nagas per pare da tre j dc c. 100 sp-oj, i.a. la hara ~0 (C. comatus) jjt
longaj anienoj; grava nutrajo por fisoj k bartocetacoj. | stadie mangebla, ec nekuirita.

Kopernik/oz. Pola astronomo,kiu demonstris la j kopris/o ft G. {Copris ) dc insektoj el laordoij
rotacion de la planedoj cirkau Suno ( N. Kopernik. j koieopteroj, fam. de geotrupedoj, kun komofai
1473— i543). ~a. Rilata a! ~o: la ~a revolucio j elkreskajo sur la kapo, vivantaj simile al skarabo|

koprofagi/o Fekomangemo.
koprolali/o f Malsaneca emo diri fekvortojo.f

kopi/i (tr) 1 Reprodukii tekston je unu au ! koprolit/o © G Fosilia ekskremento.
piuraj ekzempleroj, mane au masine: lemon. kops/o Arbar(cl)o, kiun oni detrancaslaun^poenion, dokumenton, ma!novan rnanuskripton. IUY | longa periodo,ekz. ciun dekan au dekkvinanjarwj
transskribi . 2 Reprodukii belarlan verkon : ~/' \ konsistanta el junaj arb(et)oj,kreskantaj el stumptf
pentrajon, slatnon. ittr muldi . 3 - Fari pozitivan ! kopt/o. Ano de la indigena gento de Egipti|
fotografian bildon, generale sur papero, dc negativa | ^a. Rilata al la ~oj: la ~c/ lingvo; la ~a cldti
bildo sur filme, au de diapozitivo. SIN. presi 3. 4 (f) ! (monofizita ).
(juste imiti:~/ ies gestojn;~i la vocon de ak(oroz\ ; (î> kopul/i (ntr) 9 Fari ^adon inter si. âdû|
cion si rangau k ma!belan Kay povosciis ~ j tre : Seksa kunigo de vir- kun in-seksa individuo,per^traje7-; kicl penirajo cio klare ~igis en (la akvo)z. ! ebligas la pluigo de la specio: la emo al ~adoei%
~o. Ago ~i k precipe ties rezulto. t.e. 1 Gusla kvazaü la malsato dc la specio; interna ^adof
reprodukto de skribajo. pentrajo ks: // transskribu ai ! peniso pénétras en la inajn reprodukligajn vqjo|
si on de ci tiu instruo en libronx : tiu skribmasino \ ekstera ~ado (la virseksulo estas senpenisa,ek£§
povas lived gis dek ~ojn; ofte oni trompas naiv - j inultaj fisoj k amfibioj). 2 Procezo, per kiu vir-F|
ulojn, vendante ~ojn anstataü originalojB; ~Hbro, j seksa elementoj kunigas: gametoj morfolo^rajto. 2 Reprodukta bildo. ricevita per ia kliso. j diferencaj au similaj, unucelaj inclividuoj
vvr faksimilo. 3 Ekzempî ero dc filmo. 4 ( f) Pli- i protozooj, iuj verdalgoj), fungaj hifoj, seksorgaf
malpli bona imitajo: lia traduko donus malgustan ; (ekz. gaïuetujoj de iuj fungoj: gamctuja~ado).f

de ia iradukita verkoz; mal1erta de cef- ; @kopu!/o A Verbo, kiu akompanas predikatwi
verko. r-S’ plagiato. '•-a. Rilata al ~o: ~a papero : por konstitui kun gi predikaton (ekz. «Leonoest*

I besto z»,«si sajnas malsana» ks).
kopulacl/o = kopulado. _
kopulativ/o A Kazo de ia predikativoeir||

lingvoj (ekz. la zulua). ‘::â

X kor/o 1 V (cor ) Muskola kava organo.fi
per siaj kontrahigoj pumpas ia sangon tra lak«j||

i kiu estas ia centra organo de la sangocitb|
| sistemo: la borna ~6> estas dividita en du par^! kavoj : afrioj k ventrikfoj ; senti batojn cel' /M
' songo affluas al ta ~o: ce pinglo povas

pikiz: do prenais ht ~on (pro fizika au mifà
! angoro): // havis la senton, kvazaü pro malgojo^

'

4

estis longatcmpe kontrauhafalata de la kaîolika
eklezio.
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1) kopepodo. P 2) kopreno (Coprinus aratus) :
a) stipo: b) capelo; c ) vertikala sekeajo. GB.
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krevos al li la ~o7. cs* angina, kardio, diastolo, de birdoj, al kiu apartenas i.a. ^o. ~(o)formaj.
sistolo, palpitacio, valvo. 2 (f) Tiu sama organo, Ordo (Coraciiformes ) de birdoj, al kiu apartenas i.a.
rigardata kiel sidejo de la sentoj (deziro, gojo, alcedo, ~o, meropo, upupo. garol ô. Sp. de ~o
sufero); havi, kiom la deziras7 ; frakasi, rompi7, ( C. garrulus ).
Sin7, trabori7, fendi7, mueli ies ~on7 ; kio iras el Korah/oz H Vira nomo.
~o, venas al ~o7 (konfido naskas konfidon) ; se
okulo ne vidas, ~o ne avidas7 ; malsargi la ~on7 ;
malkovri antaü iu, al iu sian ~on7: se la ~o tiras
vin7 (se tio plaças al vi); alpreni ion al la ~oz
(tut~e interesigi pri io); ami7 , goji , ridi7, labori el
(perz) la tuta ~o7 ; ~o aroganta, goja, kontenta,
malica, malmola, milda, prudenta, saga, suferantax ;
mia ~o neniel emas al rido7 ; peza sargo falis al mi
sur la fjon7 ; havi ~on (kuragon au koinpatemon);
eu vi havas iomete da ~o k konscienco?7 ; homoj
sen ~oz; havi bonan ~on7 (kompatemon), puran au kanvasa tegajo. SIN. korboboato.
r»on7; ~o el oro7 ; ~amato7 ; ~inklinoj7 ; ~gojiga7, koral10 6 Kalka, pli-malpli arboforma skeleto
A/siro, ~kreviga spektaklo. nsf animo, kapo. j de diversaj kolonioj de kniduloj. ordinare fiksiginta
f^premi, ~tusi. 3 (f) Tiu sama organo, rigardata kiel j al submaraj rokoj, el kiu oni faras ornamajojn :
sidejo de amo, de pasio: belecon taksas ne okulo, sed ! braceleto el ruga ^o; laco da ~etoj7 ; arboj kovr-
*>oz; edzigi laü ~o7 ; doto ~on ne varmigas7 ; for itaj de prujno similis al blankaj ~oj7; ilia vizago
de l' okuloj, for de ta ~o7. 4 (0 Karesa nomo de am - eslis pli ruga ol ~ojx. ~a 1 El ~o: ~aj insuletoj,
atapersono: mia iru paroii kun via filino7 ; mia juveloj. ~rifo. 2 ~kolora: ~a buso, ~aj lipoj.
plej kara ~oz; frata ~o, mi vin sekvos!7. 5 (0 La
plej interna parto de io: la ~o de la tero, de porno; li
lo§as ce la ~o de la urbo; paietri gis la ~o de la
temoz; Parizo estas la ~o de FrancujoB. osr kerno.
6 41 Plej interna parto de planto, ekz. la plej juna
parto de soso (~soso), medolo de trunko: r^ putro
(putro de ekz. ~soso au de la meza parto de tubero).
^»a 1 V î Apartenanta al la ~o: ~aj valvoj, ~a
blokado. 2 f Efikanta sur la ~on: medikamento.
3(f) Venanta el la ~o: per ~a movo etendi la manon
por manpremo7; ~an dankon!z; amo pli ~a, disigo
pli dolora7 ; ~a akeeptoz ; pregu <̂ e k laboru sp-oj de kalkaj maraj rugaigoj logantaj ce la bordoj
fervorez; ami plej ~e7. ^eco. El ~o venanta de la plej multaj maroj.
bonvolo, afablo: neniam mi prends al iu la manon koraloriz/o G. (Corallorrhiza el orkidacoj)
kun pli sincera estima k ~eco7. anta ü ~a ¥ de senklorol'ilaj, saprejaj herboj kun koralforma
lïîwiganta antaüe de la ~o: antaü~a regiono de la ] rizomo k kun spiko ei malmultaj k maldensaj,
jprako. el^a. ~a 3, sincera: el~a saluto. serwa 1 j kvazau senspronaj floroj; 15 sp-oj el la mezvarmaj
JfiNe posedanta ~on. 2 Senkompata, nesentema: ho ; partoj de la N hemisfero.
:sen~a pastro!7 ; sen~aj rabistojB; vi paroiadas kiel j Koran/o C La sankta libro, laütradicie diktita
vSen'vulo7. tllt^e. El la tuta ~o: si pends tut~e pri [ de la cefangelo Gabrielo al Mahometo: eu ne del
ïsiapekoz; mi estas tut~e via7, borwa. Kompat- estas skribite en la ~o?7. ~a. Rilata al la ~o: ~aj
ïêma, sentema: ili agis kun mi kiel bon~aj friponoj7 ; lernejoj (kie oni iernas la ~on k gian interpretadon).
$on~aj penojz; bon~a, varmiga rigardo7: la dioj korazi/o 0 Erozio pro frotado de rnaterialo
âonu al vi rekompencon pro via bon^eco!7 , j transportai de venlo. SiN. albata crozio. cse abrazio.
favor̂ a. Indulga, inklina favori : kun favor~ulo vi : korb/o. Portebla ujo el kunplektitaj saiik-
ItSias favor~ax; del same favor~c kiel mi agis kun vergetoj, bastorubandoj. pajlaj au junkaj trunketoj,
M, vi agos kun m i x ; kiamanière vi havas la j metalfadenoj ks, por enteni diversajn objektojn: ~o
Msterajon de besto k tamen estas plena de
favor~eco?7 ; mi favor~os tiunx. esr korfavori.
lepor̂ o. (f) Malkuragulo. mol â. Facile emoci-

iafinfluebla. plen â. Tute sincera, ne havanta ian

^tenon: liaj okuloj brilis per pleura gajecoz;
pleine petadi Dion7.

r! @ kor/oz (en L.B.: kor’o) Mezurunuo de
kapacito (c. 364 l): tridek ~'oj da delikata farunox.

É koraci/o b G. (Coracias) de belaj, multkoloraj
; birdoj sen metalbrilo, parencaj al alcedo. vivantaj en
I^ Varmaj k generale sekaj regionoj de la Malnova ; koralo. ok^ulo: ruga ~o (Corallium rubrum). a)
èMondo k de Aüstralio. ^edoj. Fam. (Coraciidae) ; skeleto: b) poltpoj; c) detalo de polipo. F.

korak/o b Sp. de korvo (Corvus corax), nigra kun
blua metalbrilo, pli granda ol korniko k frugilego.
SIN. nigia korvo, korvo 2. nsf korvo. ^OÎda ¥ Pli-
malpli en formo de beko de ~o. ~oida apofizo,
~oida proceso ¥ ( processus coracoideus) Porta
skapola apofizo, sur kiu insertigas multaj muskoloj k
iigamentoj. ôida osto d (05 coracoideum ) Unu el
la tri ostoj formantaj ce vertebruloj la skapolan
zonon, homologa a! la ^oida apofizo.

korakl/o 0 Boateto, farita el ligna framo k feia

(K)̂ a. Nomepiteto de maro, parto de Pacifiko inter
Aüstralio k Nov-Hebridoj (!54°E, 15°S). ^uioj.
Klaso ( Anthozoa ) de kniduloj, kies interno ( tær
celentero) estas dividita de septoj en plurajn kamer-
ojn; multaj sp-oj el la klaso vivas en ~aj kolonioj.
ok'N'Uloj. Subklaso de ~uloj kun 8 septoj ( k
kameroj) k tentakloj, al kiu apartenas i.a. la alcioni-
uloj. ses/̂ uloj. Subklaso de ~uloj, kies nombro de
septoj k tentakloj estas oblo de 6, k al kiu apartenas
i.a. la aktiniuloj. Stel~0. Madrépore.

koralin/o G. (Corailina el ~acoj) de pli ol 30

korako.

f
'k
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por pano. fiso/; mi vidis ~on kun maturajfruktojx: ! staranta bendo senpere sub la komenco de la volbft
par fro laiidataj fragoj ne ini kun granda ~o7\ ] csr impostaro.6 = funiklo.

kordov/o. Monunuoen Nikaragvo.pano estas alportita, ~o estu forjetita7 (ni ne plu
bezonas tiun , kiu jam faris al ni servon). ~a}o. ! Kordov/o. Nomo de pluraj urboj, i .a. de
Faritajo el interplektitaj vergoj: vendisto de ~afoj. ; Hispanio ce Gvadalkiviro (4°48,U, 37°52’N). ML~etO. Malgranda ~o: ~eto plena de fforoj7\ ~ao j Rilata al ~o: ~a ledo (gravurita k pentrita).
por kudrilaro. abel^o. Malnovforma abelujo.
bazar~oz. ~o kun anso, kiun oni uzas por aceti en
bazaro. brusto~o ¥ brustokago. dekant~o Y

simila ujo, metala au ligna, en kiu la vinbotelo

korduroj/o % Kruda, riphava kotona veluro,
uzata por laboristaj pantalonoj.

(Dkore/o f 1 Genro de malsanoj karakterizataj
de senvolaj (klonusaj) kontrahigoj de la muskoloji

kusas preska ü horizontale por eviti movi la jen malrapidaj, jen subitaj: hereda kronika ~o à
sedimenton. dorscwo. ~o, portata sur la dorso, Huntington. 2 À parta malsano de la infanoj, anka5
ekz. de berkolektistoj. lit^o. Malpeza altranda lito nomata reûmatisma ~o de Sydenham au dancode
por transporti bebon. mangaf^o. ~o. en kiu oni sankta Vito,

kunportas sian mangon : malriceco sidis en la
mangaj~o7. paper~o. ~o por la forjetotaj Rilata al ~oj aü al (K )~io. (K)~io, <̂ ujo. Lando,
paperoj. rul~o. Kvarrada ujo, uzata por transporti sur duoninsulo inter la Japana Maro k la Maro
acetitajn varojn en memserva magazeno. SUC~0. Flava, de post 1948 dividita en du regnoj: N (M
~oforma skatolo, fiksita kiel filtrilo ce la fino de | Popoldemokratia Respubliko, Pjongjango) k S (M
tubo. ter^o. Gabio. venturrwo. Preskaü plata ] Respubliko, Seulo). RIM. Laü AdE la nomo deli

lando devas esti Koreo.

e\j

(f ) kore/o. Ano de la gento de ( K )~io. *8.

~o, per kiu oni ventumas la grenon.
korbel/o iffii Elstara konstruajparto, almetita al !

konstruajo k subportata de konzolaj apogiloj:
konstruita tureto; (f) roko.

Korcir/o. Hclencca nomo de Korfuo.

koregtdor/o X Hispana urbestro.
koregon/o 8 G. ( COregonus) de fisoj el la fam

! de salmonedoj, preskaü sendentaj. vivantaj en la N*

! Eüropaj maroj k precipe en riveroj k lagoj.
! koregraf/o. Specialism pri —io. os* baletestro.
; ~io 1 Arto komponi baletojn. 2 Maniero skribi h -
! diversajn pasojn k figurojn de baleto.
i korekt/i (tr) 1 Anstataüigi eraran vorton, liters

kord/o 1 Fadeno el bestaj intestoj, plasto.
silko aü metalo por muzikaj instrumentoj. kiun
strecitan oni. vibrigas jen per fingroj (gitaro, harpo),
jen per arco ( violono), jen per marteletoj (piano): la
area kitradis lien k reen super la ~oj7\ «Streeita j sonon, nombron perlagusta: misskribon,elpardj
~o» (poemaro de Kalocajo ); (f) tono, en kiu sonis j on. kalkulon ; ~/ presprovajojn; mi pensas, ke tient
~o dc forte sentata propra plialtecoz; la propono | trovigos multe por ~iz\ ciuj artikoloj estas au skrib-
tusis ~on (animan inklinon) de ni mem gis hodiaü j itajde mi mem aü [...] ^itaj de mi7', listo de la ~itay
ne rimarkitan7. —4 krevi. 2 ¥ Pli -malpli ^simila | vortoj7. 2 (0 Forigi la difektojn, trovigantajn ceium
parto de la korpo: timpano ~o ( chorda tympani: j io: ~i ies konduton; pli facile estas malbonon eviti,'
branco de la facia nervo, kiu trairas la timpanan j ol ~/ z; pina esploro ~is mian opinion. ~o. Agodè
kavon ); voc~oj.osr hordo.3 A (evi ) = snuro 2. ~a. I tiu, kiu ~as, k la rezultanta skribajo: fan en la Hngrti
Provizita per ~o : ~aj instrumentoj; dek~a lirox . | ciujn necesajn ~ojnz; mi nenion havas kontrauto .

~itO f Inflame de la voc~oj. unu~a. Havanta nur j ryo de kelkaj eraroj de la unua eldonoz; pri la*4j
unu ~ou : (f ) unu~a voco. tono. os* monotona. | en la Universala Vortaro7’, la plimuiton de lafaritqfe
sraüb~0. Kordo, kies diametro estis pliigita per j mi plane akceptas7. ~a 1 Rilata al ~(ad)o: fr

survolvajo de kuprodrato por pliigi gian denson. ' ~aj reguloj de presejo: ~a domo (establejo, kie oni)
voC/ -̂oj ¥ Laringaj tnuskoloj k ligamentoj, limant- j provas ~i k plibonigi junajn deliktulojn). 2 (evi) i|
aj flanke la glotan orificon; ili ampleksas la vocan j lauregula, gusta: via desegno ne estas sufice ~aL;
faldon k la vocan ligamenton: la inalsupraj voc^oj ! paroli en in lingvo ~c7. ~ado. Daura agado^l

l ~anto: la ~ado de manuskripto. ~eco (evi) = gi^|‘ eco: perfekta ~eco de desegno7, ^igi. Igi
per snuro. 2 X Ano de politika modéra klubo dum la j skribado multe ~igis sub via gvidado. ^iStO. TH:
Franca Revolucio. | kiu metie ^adas preserarojn en presejo. ~ofara.Efc|

kordiai/o f Trinkajo, stimulanta la koron , ] kondukanta ~on : ~ofara aldono al cirkulero.
ordinare entenanta aromitan k sukeritan alkoholon. ' mal/^ajo (evi) lo, kio meritus ~adon: elspionitil

Kordiler/o. Nomo de iaj montocenoj, precipe de | mal~afojn de la proksimu/oj7. mis~i. Erare ~ition,
Andoj k de samsistema montaro en C Ameriko. ; kio ne estas ^enda. ne^ita. Lasita sen

kordit/o m* Tre rompa eksplodajo. j trovos ne~ite (ne~itaj) tiujn samajn erarojn^kordon/oz 1 Plektogalono, snurpasamento, uzata | sur^i. ~i, skribante gustan formon sur negustang
por garni vestojn : la de kardinala capelo7. 2 I estas malpermesite sur̂ i oficialajn dokumentojn.
Larga rubando, trasultre portata kiel honorosigno de ; korektur/oz. Presprovajo. -V
iuj ordenoj: ~o de la Honora Legio7. 3 Kontinua korelaci/o 1 *4. Mezuro de interrilato inter à
vico: ~o da arboj cirkaii placo. 4 Vico de soldataj ! stokastaj variabloj. 2 = korelativeco. Rilataaïÿ
postenoj, gardantaj limon a ü malhelpanlaj penetron j ~io: ~a funkcio, mem~a funkeio.
de epidemio: rajdistoj arangas ~on cirkau la arb- korelativ2a A Reciproke responda, interrespowb v

z; sanitara ~o. 5 X En stona volba ponto, la el- j pro enteno de komuna karakterizajo: tabelo delaj

estas la organoj de la voeproduktado.
kordelier/o 1 Striktaregula franciskano, zonita

!

i
am

«



koreopso 609 korko
f*aj vortoj en E.\ tiom estas ~a kun kiom, tie! kun | koridor10 1 if î Trairejo, sur kiu malfennigas la
kiel; /p/ k /b/ estas fonemoj ~aj. ~eco. Inter- ; cambroj de unu sama etago, de unu sama
respondeco: ~eco de du fenomenoj.

koreops/o 4* G. (Coreopsis el asteracoj) ,
parenca al bidento, de c. 50 sp-oj de unu- k plur- j de la piramidoz\ la plej bela formika palaco, kun
jaraj herboj el tropika Ameriko, pluraj pororname | sepccnt ~oj! z; de sipoz\ (f) Egipto (Egiptujo)
kultivataj.

korespond/i (ntr) 1 Interrilati per leteroj: kun pasejo, peristilo, promenejo. 2 L Strio de teritorio,
aliajpersonoj krom vi mi ~as tre malmultez\ se vi kiu trairas la teritorion de alia stato, ordinare por
ankoraü ~as kun li, mi konsilus 2 V Esti en I ebligi aliron al la maro. 3 Ciu el la paraielaj ir-
tia rilato, ke pasagero povas uzi ambaü veturrimed- ejoj, limigitaj per strioj, kiuj dividas unudirektan
ojnporatingi sian celon: la sipo ~as kun la Pariza soseon. 4 Strio de tero, liganta naturterenojn,
trajno; tiu aütobuslinio ~as kun la eksterurba tram- j kiun bezonas sovagaj plantoj k bestoj por disvastigi.
vojo.RIM. Oni ne uzu en la senco de respondi 3. j korife20 1 Estro de horo en antikva komedio
A/0. Ago ~i k ties rezulto: sendadi al (gazetoj) el la au tragedio. 2 Gvidanta dancisto en moderna baleto.
kongreso ~ojn k telegramojnz; cs5 ~a}o. ~ado 1 3 (f ) Cefrolulo, plej grava persono: la ~o de la

apartamento: la venta tra la longa ~o enkaris en la
salononz\ la longa ~o, kiu kondukas en la mezon

j estas inter du montojB. galerio, klostro.

Intersango de leteroj: mi volas detent min de cia abstraktapentrado. astro, lumo, majstro.~ado kun s-ro 0.z; esti neakurata en la ~adoz. 2 j korifen/o b G. (Coryphaena) de maraj fisoj el la
Interrilatiga komunikeblo: certigi la ~adon inter j ordo de perkoformaj, kun kruta frunto k longa dorsa

la aütobusreto k la aviadilejo. ~a}o. Cio, per kio | nagilo etendiganta lau lalutakorpo.
oni ~as: publikigi la ~ajojn de Z.. esc postajo. | koriks/o b G. (Corixa ) de insektoj el la ordo de
ArantO 1 Persono, kiu ~as kun alia: li vizitis unua- j hemipteroj, subordo de heteropteroj, vivantaj en
foje sian ~antinon. 2 Persono, kiu ~e liveras j akvo, portantaj kun si aeron sub la flugiloj.
informojn al gazeto: milita ~anto\ laborista ~anto. i koril/o ^ G. (Corylus el betulacoj) de monoikaj
i& raportisto. 3 Persono, kiu kunlabore ~adas kun | plantoj—arbustoj, pli malofte arboj — kun large
scienca, kultura asocio: ~anto de la Akademio. | ovalaj, pintapeksaj, segildentaj folioj raspe malglat-
/visto. Tiu, kiu zorgas pri la ~ado de firmo, negoc- j aj, k kun multaj, unu- aü kelk-opaj akenecaj fruktoj;

| la frukto (nukulo nomata avelo), enhavas unu mang-
Korfu/o. Unu el la loniaj insuloj (19°50’E. ! eblan semon k estas cirkaüita au ec enfermita de

39°40’N). esc Korciro.
kori/o 1 y Ekstera parto de la placento, plejofte

havanta etajn elstarajojn, kiuj pénétras en la mukoz-
on de la utero (vi/a ~o) : glata ~o (senvila parto de
la ~o). 2 (evi) = dermo. 3 b Malmola sirma selo de
la ovo de insektoj. ~oida. Kiu similas ~on 1: la
~oidaj pleksoj estas vaskulaj kordonoj, kiuj sekreci-
as la cefalospinan likvon.

koriandr/oz 1 4* G- (Coriandrum el apiacoj) de
unujaraj, forte odoraj, senharaj herboj kun folioj
plume dividaj k kun umbeloj el malmultaj blankaj,
rozaj aü purpuretaj floroj; 3 sp-oj el SU Azio. 2 «Ss-:
Kultiva ~o, pli spéciale gia frukto. kultiva ~o.Sp.
de M) (C. sativum ), cimodora, kun fruktoj (duaken-
oj) globaj aü ovoidaj, ne disigan îaj ce maturigo; | malsupre lokigas ilia bazo.
kultivata pro enhavo de esenco uzata kiel spicajo, j Korint/o. Grekia havenurbo (22°52’E, 37°53’N).
porfarmaciajoj, likvoroj, paifumoj, k.a.
ü koribant/o 0 Helena pastro de Cibelo.

koridai/o G. (Corydalis el fumariacoj) de c.
400 sp-oj de unu - k plur- jaraj herboj el la N
hemisfero k montoj de tropika Afriko, pluraj kultiv-
ataj por omamaj grapoloj el koioraj floroj.

isto ks.

folieca involukro el tri kunigintaj brakteoj; c. 15 sp-
oj, N-hemisferaj, kelkaj kultivataj por la produktado
de aveloj. e& avelujo. Precipaj sp-oj: Amerika ~o
(C. americana ), trunkarbusto el NE Ameriko;
avel~o (C. avellana ), arbusto el Europo k Azio,

kun ne grandaj sed bongustaj aveloj; Cinia ~o (C.
chinensis ),/d\Vd arbo el Cinio; maksimuma
( C . maxima), el S Europo k SU Azio, arbusto kun
tre grandaj aveloj; Turkïa /'-O (C. colurna) el SE
Europo k SU Azio, arbo kun mezkvalitaj aveloj.

korimb/o Alcentra infloresko, parenca al
grapolo. en kiu ciuj floroj estas preskaü samnivelaj,
car la pedunkloj de la supraj floroj estas mallongaj,
dum tiuj de la malsupraj estas des pli longaj, ju pli

j ~a. Ri lata al ~o: la ~a kanalo , i s t m o ; ~a j
j vinberojz (sekaj); la ~a Golfo. ~ano. Loganto en
; ~o: Epistolo al la ~anoju.
i korintik/a ifl Prezentanta unu el la tri cefaj ordoj

I en la helena arkitekturo, karakterizatan de omamoj
; el akantaj folioj. use dorika. ionika.

Korîolan/o A Roma generalo, kiu turnis sin
: kontraü sia patrujo.

korîz/o 1 3f Inflamo de la naza mukozo; 2 =koriandro (kultiva—o); a) tigo; b) folio j rinito. es,' kataro. malvarmumo. perioda spasma
(plume fajne divida); I ~o. Fojnokataro.

c ) infloresko ; c)
mfruktesko; d) floro;
e) frukto (duakeno) ;
f ) ekvatora sekcajo
de frukto. B.

kork/o 1 Spongeca k malpeza selo de ~o-
kverko, industrie uz.ata por diversaj uzoj: retflosiloj
el demeteblaj plandumoj e! la ~opulvoro

j estas uzata por sonizoli cambrojn. 2 Stopilo el tiu
j materialo por stopi boteiojn ks: sur la ( la
i botelo) havis rugan sigelonz\ li forte enstopis la
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~on7: ~tirilo7: ~ogusta vino (al kill malbona ~o I kun bombonoj. ~igi. Igi malmola kiel M>;I
donis nedezirindan guston). ^a. El ~o: cigaredoj | malseka ganto ~igis. ~ulo (fm) Kokrito. /s»ohai|
kun r^aj finoj. ^ iz (tr) Stopi per ~o. ^ado. Ago j ^oporta. Havanta ~ojn : ~ohava virsafok
~i : masino par automata ~ado de la campanbotel-
oj. mal~i. Detiri ia ~on el botelo.

dek~ulo. Maljuna cervo kun dek brancoj en|~aro. du~a, tri~a. Havanta du, tri ~ojn:
korkor/o ^ G. (Corchonts el tiliacoj) de c. 100 j capclo, flago. du~0. Hoketo. unti'-ulo l|

sp-oj de aliaj herboj k arbustetoj el tropikaj ! Fabela besto, kun cevalkorpo k unu ~o mezedek!
regionoj; du sp-oj kultivataj en Azio k Afriko por j frunto. 2 = rinocero. abundo^o. Simb. deabuiift
fabrikado de juto: gardena (C. olitorins) , el i konsistanta el kapra ~o plena de floroj, fruktoji
Cinio; kapsuia (C . eapsularis ),el Hindio. ! grenspikoj. aütcwo. Hupo 2. cas~Oz } ~o Ê,

korm/o 1 Vegeta korpo de la superaj plantoj, | uzata de casistoj. tamerwutoj 8 Grupo ( Lamjk,
konsistanta el radiko, figo k folioj. KSP talo. 2 (evi) = j licornia ) de koleopteroj kun tasko da lamenetojs

la antenoj: melolonto k skarabo estas lamen~u$
kormoran/o b G. ( Phalacrocorax) de grandaj j long^uloj b Cerambikedoj. nebul^O. Speco|

nagbirdoj, preskaii lute nigraj, el la ordo de sireno, kiun sonigas sipoj, buoj, lumturoj cn|
pelikanoformaj, kies ciuj ptedfingroj estas kunligitaj nebulo. paper~etOz. Pinta saketo el pape|
per haüto: en Cinio oni dresas ~ojn por fiskaptado. saks^O j* Nomo de multaj latunaj blovinstrumal

korn/o. 1- 1 8 Pli-maipli longa, konusa, mal- oj kun konusa tubo, tasa buspeeo k valvoj. §IM
mola elstarajo. rekta au kurba, el keratino, kiu j Duono de ~o. segita lau la longo, kies largapaè
kreskas sur frunto au alia parto de la kapo de huf- I servas por glitigi kalkanon en suon ; tiu iloe$$
uloj, precipe la virseksaj: at porko Dio ~ojn ne I ankaû farata el rnetalo au plasto. jl
donas7-: ~o de cervo, de rinocero, de tauro; Petra \ korne1o ¥ (cornea ) La travidebla antak
~ojn tenas, Paulo lakton prenasz; preni la bovon membrano de la okulglobo: la estas la antâ
per la ~oj7 (iri rekte al la rnalfacilajo); (analoge, ; parto de la nelravidebla k blanka skleroto.*§
pri fantaziaj estajoj) la ~oj de Diablo, de satiruso; | T Keralito.

^
2$

fa skarlata besto havanta sep kapojn k dek ~ojnx ! 0korned/o ft Kapvesto de iaj monahinoj feS
(simb. de Romo ). 2 Korno / au ramuro. 3 (0 i du grandaj kornoj.
Tiu parto, rigardata kiel a) (ark.) armilo k simb. dc | (?)korned/o A En la 18a jc, kavaleria standaifc
forto: riculo havas ~ojn, malric. nlo dornojnz: de- I portislo. ciQ
haki la ~ojn de la naciojx ; H rompis ciujn ~ojn de j Komeii/oz 1 Vira nomo 2 Franca verkisto (A
l:raelx : la nacioj levis sian ~on kontrait la logout- j Corneille. 1606-1684), auloro de tragedioj. <̂ ect
ojn de Judujox. c<r brako , pu»no. — ~obati , \ Rilata al la konfliktoj inter socie trudata heroism»!
~opiki : b) simb. de kokriteco. I personaj deziroj en la tragedioj de ~o.
II - lo simila al la bova ~o au per sia loko au per sia | kornemuz/o. Saksalmo.
formo: 1 Elstarajo sur la kapo de iaj bestoj: ~oj de j kornet1o 1 Blovinstrumento simila al kronaf
limakoj7, de gufo, de cerasto. ssr anteno, tentaklo. 2 | trumpeto 2 Funelforma ilo, kiun surduloj uzisjf;

Bova ~o, uzata kiel ujo: U prenis la ~on kun oleo k | piilaütigi la sonojn.
sankfoleis Salomononx : Hi trinkis medon en itraj \ kornic/o 1 M Horizontala, kvazaumodl^;

oj. 3 } Bova ~o, au sirnilforma latunajo. uzata elstarajo, kronanta konstruajon, muron, sranw|
kiel muzikilo: sen la kiu pendis ce Ha flanko. la meblon ks. csr breto. 2 ^ Supra parto d|̂
gardisto ne points trumpet iz: la At pa ~o sonis | entablemento de ia ordo, super la friso. 3 É OttM
profunde melankoliez: b/ovi per la de ribeloz; I modlum kuranta cirkaü cambro, guste sub laplafôlÿ
oni andis sonadon de ~oj super la crikejoz; | es? cimatio. 4 Pli-malpli horizontala suprajofi
standardo havanta|...\ flavan ~on de posta7 : } ; roko au malmoligita nego, superelstaranta dekliwl:
vulva , natura ~o. 4 lo konture simila al ~o de | au profundegajon: estis neniu vojeto, sed apeità^bovo: la tri ~nj de nobela capclo: la ~oj de la j rimarkebla ~o. tute apude de 1' abismo1.~a.Rifc|
luno. 5 k / Supersigno kun la formo de bova ~o: | al ~o: stango (de kiu per ringoj pendaskurtencs
dekstra ~o ( A, maldekstra ~o (' ), du~o ( SIN. pinta | de fenestro); ^a vojo (konstmita laûJONGEDEM)). ^hoketo). cs-' cirkuniflekso, rnalapostrofo.
III - Substanco 1 konsistanta el fortikiginta parto de ;
epidermo. ofte uzata industrie: kombilo el ~a- j
lavola fenestro7. iRr keratino. 2 simila, same uzata: ;
trancilo kun tenilo el cervo (el cerva ramuro): j
arta ~o (farita ei kazeino k formaldehido; SIN. I
galalito). !

1 Rilata al ~o. 2 Konsistanta el ~o I I I - l :
kombilo. 1 (ntr) Sonigi ~on. 2 (tr) Provizi per
~oj: r̂ itaj kapoj7 (de diabloj). ^aro. Plurbrancaj
~oj de cervedoj. konsistantaj el osta substanco. ;

^eca. Farita. konsistanta el substanco simila al •

~o: r^cca kombilo , tabakajo: ¥ ~eca tavolo de la ’

epidermo. ^eto. Malgranda ~oforma objekto: 1

:firma bulbo. «^ofitoj. Embriofitoj.

I
0

0

fKj

kormorano.

mA

!kornlko.
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kornik10 bËBp. de korvo (Corvus corone ) kun du
subsp-oj: nigra ~0 (Corvus corone subsp. c.), tute
nigra. SIN. nigra korvo; griza ~0 (Corvus corone
subsp. cornix ), nigra sed kun grizaj dorso k ventro.
SIN. griza korvo: ~o vundita propran voston timas7—* brogi, sperto.

komus/o 4? G. (Cornus el ~acoj) de plantoj—
arboj, arbustoj k plurjaraj, rizomaj herboj— kun
integraj folioj generale kontra üe duopaj, kun
malgrandaj, epiginaj, kvarnombraj floroj en cumoj
umbel- aü kap-formaj, k kun diverskoloraj drupoj;
c. 65 sp-oj precipe el la N hemisfero, pluraj por-
orname kultivataj. ~fruk tO. Frukto de ^o,
mangebla k acideta ce iuj sp-oj, i.a. ce C. mas.
f KornvaI/O 1 Regiono en la SU parto de Britio
(5°U, 50°20’N). 2 Regiono en la SU parto de
Bretonio.

la plej ofta kaüzo de ~a trombozo k de la rezultanta
korinfarkto. ^ito f Inflamo de la ~aj arterioj,
neofte povanta estigi miokardian infarkton.

koronei/o U G . (Coronella ) de senvenenaj
serpentoj el la fam . de kolubredoj. kun glataj
(senkilaj) skvamoj.

koronil/o G. (Coronilla el fabacoj) de tuf-
arbustoj k plurjaraj herboj kun nepare plume kun-
metaj folioj k kun floroj en kapoj au umbelsimilaj
infloreskoj; c. 10 sp-oj el la Atlantikaj insuloj, la
Mediteranea regiono k Eiiropo.

koronui/o = kromkorolo.
Koror/o. Cefurbo de Pala ü o ( 134° 29’ E,

7°20’ N).
koroz/o. Tre malmola substanco (albumeno) de

la semoj de kelkaj tropikamerikaj sp-oj de palmarboj
el la g. Phytelephas (precipe P. macrocarpa'), uzata
por fari bilardglobojn, butonojn, jetkubojn k.a.. SIN.
vegetaja eburo.

^korp/o 1 Ce homoj k bestoj, aro de la materiaj
partoj, kiuj konsistigas la organaron : pli granda ol
la ^o de ordinara rano7 ; si ne Haris piedojn, la
finigis per fisa vosto7", tremo trakuris Sian ~onz\
ektremi per la tuta ~<> z; ( io ) saniga por via ~o7\
fortika, kaduka ~o7\ kuragu rum ekpalpi mian ~on

disfalis en cindron7-; ce-
globo situanta inter la skleroto k la retino: la ~o esti per propra ~o\ ne la edzino, sed la echo rajtas
estas la nutra organo de la okulo. 1 Rilata al pri sia tiel same ankau ne la echo , sed la edz-
M). 2 (evi) = korioida. uveo.~itO f Inflamo de | ino rajtas pri lia ~o N ; kuri de sia propra ~oz (tim-
la ~o. iriso îto "f Inflamo de la iriso k de la ~o. i egi). karno, osto. 2 La materia parto de homo

’ korol40 La luto de la internaj cirkauaj flor- kontraste kun la spirita: se kune kun la ~o ankau la
folioj (petaloj): régula , neregula kunigpetala, spirita kripligisz; Hi vivas per unit animo en du
liberpetala ~o. SIN. petalaro. osr ka/iko, lipo 5. SIN. ~ojz: forsavi sian ~on k animon7 ; klopodi sen
petalaro. cS" kaliko. krom~o. Grupo de internaj lima per k animo7", mi aligos per la tuta ^o k
>aj alpendajoj ofte petalecaj, liberaj (ekz. ce animo al la partio7", (f) se prospéras al Hi , al la
liknido k nerio) au kunigintaj en tubon (ekz. ce : nomo de sia projekto ellabori ankau sin teni pov-

antan r^onz\ D la ~o de Jesuo Kristo (eukarislio).
korolari/oz A Aserto en matematika tcorio, kiu j 3 Tiu materia parto senigita de la spirita: senviva

~o7", mara junko, kiu aspeklis kiel de homo7", la

/ : korod/i (tr) 1® Kemie difekti la surfacon de io:
akvo ~as metalojn; few ~ita de rusto\ ~a adder ,

sublimajo. alternai , mardi. 2 (f) lorn post iom
detrui, elmordi: la jaluzo ~is liait forton : ~a ironio.
/vO. Ago au fenomeno, per kiu io estas ~ata :
plumba kablomantelo malrapidc detruata per ~o.
«S’ erozio. ~a|0. Substanco, kiu ~adas. 'vimuna.
Sirmita kontraü ^o: ~imunaj klingo j dc tranciloj.
ÿï koroid/o V (choroidea) Membrano de la okui- j per malcasta tuso!7", la ~o

-JO

narciso k pankratio).

relative facile sekvas el teoremo au propozicio.
§ 'koron/o X Laekstera parto de la suna atmosfero, I ~on venigu do en pregejon7 ; dissekei ~on. KT
etendiganta gis c. du sunradiusoj super ia surface, j kadavro. 4 Trunkode homa au besta ~o: li detranc-
sedvidebla nurdum plena suneklipso.

koronari/a V (pp anatomia elemenlo) Tia, ke
|ia dispozicio similas kronon. ~aj arterioj. La du

arterioj, dekstra k maldekstra ( A. coronaria dextra.
ïsinistra ), kiuj eligas el la aorto ce ties origino: la ;
K'Ctj arterioj alportas la nutran sangon al la koraj ;
parietoj’, ateroma malsano de la ~aj arterioj estas j

is al li la kapon k enterigis gin kune kun la ~o7-, la
r̂ o k la membrojp, si kaptis Un cirkaii la ~o7. n^r
talio. 5 La cefa parto de objekto: la ~o de sipo, dc
flugboalo: la de violono, gitaro; en la ~o dc la

j korolo (kunigpetala): 1-5) régula: 1) radforma
! (de terpomo) ; 2) tubforma (de simfito) ; 3)
! krueforma (de mirtelo) ; 4) klosforma (de
! kampanulo); 5) funelforma (de konvolvulo); 6-8)

dtomuso. 1) maskla ~o (Cornus mas) \ 2) sanga j neregula: 6) dulipa (de satureo) ; 7) unulipa (de
;*-o (C. sanguinea). a) tigo ; b) folio; c) floroj: c ) ; ajugo) , 8) busforma (de linario). krom~o: 9) de

narciso : a) krom~o ; b) tepalo.frukto (drupo). M.
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dokumcnto. os* kenio. 6 Cia agregajo de materiaj
eroj: ciuj ~oj havas dimension k pezon; organika,
neorganika ~o; simpla, kombinita ~o; pura
solida, likva, gasa ~o; fremda en la okulo7; la
steloj estas ~oj de universo7 ; nigra ~o (Vd nigra
6). substanco. 7 ¥ Norno de diversaj organoj,
i.a. flava ~o, stria ~o k vitreca ~o. 8 (f) Relativa
denseco, soiideco de io: tiu stofo ne havas ~on ; jen
vino, kiu havas ~on!. 9 A Ringo, en kiu oni povas
dividi per ajna elemento nenula: la aro de ciuj reelaj
nombroj konsistigas ~on; per aljitngo de milejo de
nemalkomponebla (nereduktebla) polinomo oni
ricevas ~pluigajon, kies grado égalas al la grado
de la polinomo.RIM. Kelkaj aütoroj uzas la terminon
nur por komutaj ringoj. cela ~0 ¥ Nukieohava
parto de neürono, eksklude de ties plilongajoj (t.e.
ties aksono k dendritoj). flava ¥ Luteo. Stria~0 ¥ Cerba formacio, konsistanta el la kaüdata k
lentoforma kernoj. vitreca ¥ (corpus vitreum)
Vitreo. ~a 1 Rilata al ~o: la ~a konsisto;
punoB ; la ~aj bezonoj, deziroj. m* fizika. karna. 2
Havanta relative fortan ~on: mi farigis tro ~az.
korpulenta. ~etO 1 Tre rnalgranda ~o. tsg- organeto. ! hotelistoj, barbiroj k ciuj metiistaj ~ojz; de
2 Tre rnalgranda parto de materio. es* partiklo. ! suistoj, de medicinistoj. eg* gildo, sindikato, meti-! lenianto, submajstro, majstro. 2 Unuigo de personoj,

| havantaj komunajn interesojn k organizitaj por ilin
| defendi: ~o plej malforta estis la hebrea komun-
! umo7 ; mi akceptis la decidon, ke la E-istoj ne dezir-
| as esti organizitaj7. ^emo. Interdefendemo de
j la membroj de ~o.

korporal/o H* Tiiko, sur kiun la pastro metas la
| hostion dum la meso.

korpulent/a. Havanta korpon relative grandank
dikan: maljunul’ , sed sultre vasta. ~<zG; interne
sidis la ~a figuro de virino de matura ago7. dik-

I ventra. ~eco. Eco de ~a persono.
© korpus/o Plej ampleksa divido de armeo,

havanta ciujn kategoriojn de armiloj k servoj, k
entenanta ordinare du au tri diviziojn; generalo.

® korpus/o A Kolekto de eldiroj au tekstoj
uzendaj por lingvosciencaj analizoj.

korpuskl/o (ark.) Partiklo.
kors/o z. Larga strato ati aleo, priplantita per

arboj k servanta kiel publika promenejo en urbo,
precipe mediteranea. es* avcnuo.

korsapo. Parto de virina vesto, kiu kovras la
! supran parton de la korpo, de la sultroj gis la koksoj:
i ~o de balrobo; clekolta. altkoluma ~o. es* bluzo.

korsak/o b Sp. (Valpes corsac ) de rabobesto
; parenca al vulpo, sed rnalpli granda, k kiu vivas en
; C Azio. SIN. stepvulpo.
j korsar1o A 1 Ano de ~sipo. 2 (evi) = ~sipo:
| apenaü ni estis du tagojn sur la maro, forte armito

komencis casi ninz. ~sipo. Sipo armita aü de
privatuloj, kun registara konsento, au de registaro

korpo: la homa ~o. a) kapo (Vd kapo); b) kolo; j mem, por rabi dum milito malamikajn komercajn
c) mamo; c) cico; d) talio ; e) kokso ; f) umbiliko; j sipojn. os* kaperi. — pirato.
g) ventro ; g) pubo; h) vulvo; h ) testiko ; i) peniso; j korset1o. Lacebla subvesto, gamita per bartoj,
j ) sultro ; j ) akselo ; k ) brako : !) kubuto ; m) j kiun la virinoj portis por subteni la bruston k lumb-
antaübrako ; n) mano; o) dikfingro; p) fingroj; r) j on: ortopedia ~o ( por subteni la spinon);
ingveno; s) femuro; s) genuo; t) kruro; u) piedo ; | ekzercita virina talio7. gain~0. Elasta, senbarta
u) piedfingroj; v) pieda dikfingro.

~igi. Fari, ke io havu ~on: la skulptisto ~igissian
virinan idealon en la marmoran statuon. ~igl. Igi
~ohava: tiuj belaj ideoj neniam ~igis; en la domo
trovigis la ^iginta gajeco k bona humoro, sinjoro
Alfredo7. antî O Vd antikorp/o. el~igi. Senigije
~o: elr^igita animo. erwigi. Doni en si mem ~an,
konkretan formon al io abstrakta: lingvo internacia
en~igas en si homofratigan ideonz; li sola en~igas
la tutan aktivecon de la grupo ; li aspektis kiel
en~igita malsato7. erwigi. Preni, akcepti la form-
on de ~o: tiuj fremdaj esprimoj en~igis en £.; f
Jesuo estas la dua persono, en~iginta, de la Tri-
unuo. enkarnigi. serwa. Ne havanta formon
~an, konkretan: al Vi, ho potenca, sen~a mistero!1.
es* spirita, ideala. frukto^o dft Sporoproduktanta
organo kiel tutajo, ekz. ce ombrelfungo capelo plus
stipo. ear askujo, bazidiujo. lev~0 O (pp piano-
mekaniko) Tiu peco, kiu, levate de la klavo, trans-
donas movon al ciuj aliaj moveblaj pecoj.

korporaci/o 1 Societo de sammetianoj aü
samprofesianoj, posedanta la rajton de lega persono
k submetanta siajn anojn al kolektiva disciplino:

T V I1 1
\ 4-m

:
!

^o, metata rekte sur la haüto.
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Korsik/o. Insulo en U Mediteraneo, aparîenanta
al Francio (9° E, 42° N), ~a. Rilata al au ties
logantoj: la ~a lingvo.

kort/o 1 Sentegmenta spaco, cirka üita de
konstruoj, el kiu la cambroj ricevas lumon k aeron:
hotela cambro donanta vidon al ~o; el la mal-
granda kvadrata ~o, kiu de duflankoj estis cirkaüita
de senfenestra muro k de la du aliaj—de malnovaj
lignaj staloj k konservejoj7 ; si malsuprenins sur la
~onz\ oni malfermis la pordegon, k la kaleso en-
veturis en la ~onz\ staras la morto jam en la ~oz
(preskaü en la cambro); universitata ~oz\ li konstru-
is la internan ~onx (de la Templo). 2 Cirkaübarita
spaco anta ü, post au cirkaü domo, precipe en
vilago: la kokina ~o per tabulbarilo estis apartigita
de alia ~o, sur kiu kusis amaso da sterko7: en sia

ciu kok' estas fortaz ; balaajo el ~o eksteren ne
elportuz.-4 farmodomo. ^a. Rilata al ~o: la ~a
pordoz\ ~aj birdoj7 (kokoj, anseroj ks). ~ego.
Konstanta logejo de princo au suvereno k tuto de la
gravaj personoj, kiuj tie logas: la impedestra ~ego
de Rusujoz\ estu bonveninta en la ~ego! z ; fine
aperis la unua ministro de la ~ego7 ; mia nomo
estas konata Ce la ~egoz ; (f) la ~ego de ta cielo
(Dio, la angeloj k sanktuloj). ^ega. Rilata al ^ego:
~ega konsilanto7 ; ~ega klaco. ~egano. Grava
persono, vivanta ce ies ~ego: vi resta apud ni ,
amata nevo, unua ~eganoz; la rego mem venis kun
siaj plej eminentaj ~eganoj7 ; en la grandan salon-
on iris la regidino, por ludi kun siaj ~eganinojz.~egestroz. Cambelano. ~istOz. Pordisto. ~umo
& Nomo de diversaj juginstancoj, precipe de supera
nivelo: apelacia , kasacia ~umo ; aI ta ~umo. KST
tribunalo. antaCwo. troviganta antaü la cefa
~o de granda domo. birdO~0. Speciala ~o,
rezervita al la domaj birdoj.

korteks/o V Supraja tavolo de la cerebro k de la
cerebelo, sidejo de la inteligento, de la konsciaj
sensajoj k movoj: cerebra, cerebela ~o ( cortex
cerebri, cerebelli ). ose kortiko.

Kortes/oj A Hispania au Portugalia legofara
asembleo.

sporaro; c. 400 sp-oj, N -hemisferaj, piuraj tre
venenaj k ec (ekz. C. orellanus ) mortigaj.

kortizoi/o La cefa kortikosurrena hormono,
kiu grave rolas i.a. en la regado de la metabolo de la
glucidoj k proteinoj k lukto kontraü streso:'V. ~o
estas terapie uzata pro antiinflamaj ecoj\ la sekreci-
on de stimulas la hipofiza adrenal-kortiko-
stimula hormono. SIN . hidrokortizono. us* kortizono,
kortikosterono.

kortizon/o <$ Kortikosurrena hormono, samefika
kiel kortizolo, sed malpli abunda ol gi. —+~terapio.
hidrcwo $ Kortizolo.

Kortrejk/o. Belgia urbo (3C16’E, 50°49’N ).
korund/o 0 Mineralo el romboedra aluminia

oksido, A1203, tre malmola, sen- au divers-kolora:
rubeno. safiro k smirgo estas varioj de
orienta topazo.

korupt3i ( tr) 1 Maijuste akiri ies favoron per
mono, donacoj au promesoj: ~i jugistonB.
koluzio, subaceti. —4 smiri. 2 Morale difekti, mal-
virtigi: simpluloj ne ~itaj de la urbaj rafinajoj; tiuj
afektoj nur ~as vian stilon\ ies morojn. ~(ad)o.
Ago de tiu, kiu ~as k ties rezulto: trovigas grajno
da en tiaj plezuroj\ la de naciaj moroj, kiu
antauiris la pereon de PolujoG; la homaj karakleroj
havas plej ofte signojn de disfalo k ~o. (neĵ ebla.
Tia, ke oni (ne) povas lin/sin ~i: ne^ebla oficisto.~ilO. Io, uzata por ~i: la spiritaj k korpaj ~Uoj de
nia epoko.

korus/o = horo.
korv/o b 1 G. (Corvus ) de pli-malpli nigraj

birdoj, él la ordo de paseroformaj, al kiu apartenas
la sp-oj frugilego, korako, korniko, monedo k .a.. 2
La plej granda sp. (Corvus corax ) de tiu genro: k li
ellasis ~on k gi ekflugisx; liaj haroj estas buklitaj,
nigraj kiel ~o x ; al ~o okulon ne pikas7

(friponoj ne interbatalas); la blue-nigraj ~oj7. SIN.
korako, granda ~o. 'vedoj. Fam. (Corvidae ) el la
ordo de paseroformaj birdoj, al kiu apartenas la g-oj
~o, nucifrago, pigo, garolo k.a.. granda ~o.
Korako. griza ~o. Griza korniko. nigra ^o.
Nigra korniko. ^eto. Monedo. mar^O (evi) =

kortez/a. Konforma al la tradicio de la trobador- kormorano. kampo~0. Frugilego. mont^O.
Pirokorako.

korvet10 1 A Sipo pli malgranda ol fregato :
r^kapitano. 2 Sipo malpli rapida ol destrojero k
ne portanta torpedojn.

kos/o = guso.
diversaj organoj: la rena {cortex renalis ) ; ~o de j kosmsO 1 Xs La universo, rigardata kiel unu
la talo de likeno. cse selo, kortekso, medolo. 2 V j ordigita tuto: la malkovro de la ~o radikale sangis
(spéciale) Supraja tavolo de la surrena glando. —4 j la homan mondkoncepton. DS5 haoso. 2 (!) Ordigita
~oterapio, ~osleroido, ~osurrena (Vd reno). 3 j sistemo de ideoj: la de Platono. de Kartezio.
(pp vaskulpiantoj) La ekstera parto de radiko k tigo, | ^a. Rilata al la ~o: katastrofo\ ~aj radioj
konsistanta el nekondukaj histoj, i.a. epidermo, (nomo de radioj ondaj k partiklaj, penetrantaj la Ter-
subera parenkimo, ~a parenkimo k endodermo. an atmosferon de el la ~a interspaco, k de aliaj tiaj
steleo, endodermo. ~Otropa ^ f Havanta afinecon | radioj kaüzitaj de ili ). ~Ologo. Specialisto pri
al la ^a substanco de la surrena glando (~oafina ) j ^ologio. ~Ologioz. Fako de astronomio pri la

universo rigardata kiel tuto k pri gia evoluo k
kortikosteron/o ^ Unu el la kortikosurrenaj ! konsisto ( praeksplodo, estigo de galaksioj,

hormonoj, tre parenca al kortizolo, sed malpli aktiva. j ekspansio de la universo). -4 kosmogonio. ^osipo
kortinari/o G. (Cortinarius el ~acoj) de | Vd sipo. makro^o <3> Universo. mikro^O 1

ombrelfungoj generale kurtenohavaj, kun bruna | Kosmo au universo en miniaturo. 2 (f) Tre mal -

oj, kiuj prikantis rafinitan, nematerian amon.
kortici/o ^ G. (Corticium el ^acoj) kosmopolita

de c. 250 sp-oj de bazidifungoj generale lignologaj,
kun glathimenia bazidio generale krustoforma.

kortik/o (cortex) 1 V 41 Supraja tavolo de

au stimulanta gin (~ostimula).
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militera libre1- ; multe~e eUaborita kestol\1granda komunumo au komplekso. 3 ( f ) Homo,

rigardata kiel resumo de la universo. ! Mono clonis ciujn multe^ajojn po unu porh
kosmetik20 1 Arto ornami la vizagon, traktante ! kanto2. serwa. Postulanta nenian pagon: sew

la tegumentojn ( ha ü to, haroj) k la dentojn. por j cniro at teatro. sendo^o. Monsumo, kiun -vasi
konservi al ili belecon. 2 (evi ) = ~a]o. ~ajO. i
Produktajo uzata ce tin arto ( beleckremo. lakto, :
sminko, dentopasto. razkremo k.a.).

kosmogoni2o Teorio, doktrino pri la origino |

: sendo de sendajo per la posto. SIN. sendelspezoj. j
KostariksO. Regno en C Ameriko. (San-Joseof

| kostum/o. Vesto propra al difinita naeift
j klaso, tempo, ofico. cirkonstanco: ciuj mortity

k formigo de la universe). —* kosmologio. j /este vestitaj en la ~oj de sia tempo2-,halo cnmfc,
kosmograf 7o (ark . )\ Specialisto pri ~io. [ ~oj\ sia konsistis el ( ... ] bluaj strumpojU

~i20. (ark .) Scicneo, pri la movoj dc la astroj k la j nmltckolora katitna vesto 2 -, respekton, kriisi
astronomia sisremo de la universo. j pastro. respekton al mia sankta ~o!\ li alvenisti

kosmonaüt/o\ Pasagero au kondukisto de ' de generalo; Hi iradis al la pregejo en à
spaciala veturilo. SIN. astronauto. ^iko Scieneo pri j dimanca ~o. ( tr) Vesti iun per ~o: feste «jj
la kondicoj k pretigo de la rimedoj por vojagoj inter ! vilaganoj. bal^O. Vesto konvena por balo. baiWtj
la planedoj au la stcloj. SIN. astronauliko. j Unu- au du-peca ^o, uzata por banigado. œr

kosmopolit/o 1 Homo, kin rigardas la tutan | kalsono, bikino, tajlor^o. Virina ~o, konsistaitta|
mondon kie) sian hejinlandon; mondcivitano, horn- I jaketo k jupo, lau vireca fasono, sen faldqj k plisqjf
arano. 2 (ark., generale pj) Homo rica k monduma, | kos/o 1 © Metala ringo, kies rando havas fbldfl|
kiu dande vojagas tra diversaj landoj. ~2a 1 Rilala ! por loki Cirkauantan snuron. 2 4- Kontaktopgfj
al ~o: atmosfero dc la E-aj kongresoj. 2 <> ( pp j Ciksita ce la ekslremajo de konduklilo, por eH|
vivulo) Disvastiginta en la luta mondo. —> ubikva. | konekton, kiun oni intencas fari kun gi. vwklemofi
~eco. Vivmaniero k vivkoncepto de ~oj / . ;
~ismo. Doktrino, kiu vidas en ~eco efikan rimed- !
on de kulturo k civilizo: stalinistoj k ciaspecaj fas- ;
istoj kontraiibatalas ~ismon. sub^a Disvast- |
iginta en la preskaü tuta mondo.

kosmos/o 4* G. { Cosmos el aslcracoj). tie ;

parenca al bidento, de unu- au plur-jaraj herboj kun ; koso: 1 ) -o 1 : a) snuro; b) ringo; 2) -o 2:al
radiaj kapituloj oftc okuifrape koloraj: 26 sp-oj el ; almasiga ~o (ne muntita , muntita ) ; b) rapide
tropika k sublropika Ameriko, kelkaj pororname i (ina) ; c) ponardoforma ~o.
kultivalaj.

Kosov/o. Balkania lando, logata grandparte de
albanoj; longatempe sub Serbia regado, proklaminta
sin sendependa en 1991 , k ekde 1999 provizore ! hebrea rito: ~a rosiajo: (analoge) restoracio.- j
administrata de UN (Pristino). ; Kosi/o Franca matematikisto (A. Cauchy, \Wx

*kost/i ( tr) 1 Esti acetebla je difinita prezo: la j 1857 ). (k)~a A 1 (pp vico) Tia, ke la distanco infer
variareto ( . .. l ~as por mil ekzempleroj cirkaii 18 j du viceroj estas ajne malgranda por grandaj indiç|
rublojn7 : la reklamo ~is pli ol mil dolarojn; ~i | 2 ( pp serio) Tia. ke la vico de la partaj sumojes^nenion. nenionr, mi opinias. ke cevalo ~as pli ol !
bovino2: fresa viando ~as midte7-, pli ~as la sako , | kosmar/oE. inkubsongo.
o! la tula pako'2: kio ~as malmuhe , ~as plej kare 2: j Vrkot/o 1 Tero, polvo, miksita kun akvo, $f
tin stofo ~as po dek markoj por metro. 2 (f ) Esti : strato, vojo ks: havi ~on ce siaj suoj: li piedprem
akirebla. atingebla nur per ia peno: kio multe ~as. j gin kiel ~on sur la stratojx ; li kracis sur lateral
multc valoras2 : senpaga estas nur la mono, sed gi \ fan's el la kracajo ~on , k smiris per la
~as la vivon2: tin fanfaronade ~/.v al li ia vivon2 ; j oku/ojn dc la blinduloH : trafi per la vizagoen*4§
malsage defrui en unu (ago la verkon, kiu ~is jam j ( p; f : fiaski). RST argilo, mortem, slimo,
tiom multe da malfacila laboro k oferojz; la konfeso ; akvita polvo, rigardata kiel malpurajo k malpuri^/W.v al li multe B; ~u , kiom gi ~os, mi prezentos ; kiu ludas kun ~o.ma/ purigas la manojn2 (main#;

mian projekton2. ^O 1 Sumo neccsa, por akiri ; kunulo malnobligas ); oni kornparas min kun «m.
ion: la ~nj tie la konstrnoB: la ~oj de la eldonado i se mi lavus min per nega akvo, ec dam Vi trentpti
estas la jenaj 2: la nomina/a de ciuj tiuj libroj \ min en ^ox; el ~o ( plej mizera stato) li altigassm
estas 208,10 frankoj2: la ~on de ia postmarkoj ktp havitlonx: ( f) la homo naskigas el ~o, vadaské»
la Gnipt) E. valu enskribi en mian kalkulon 2 : . tampon en ~o, foras ~on, farigas denove
vpjag~oj: sargor^oj. 2 Laboro. peno. ofero neccsa, ; antanvidas, kia amaso da ~o nun estos jetatum
por atingi ion : ne valoras Ut faro ia ~on de / ’ min2: li falis en la ~on dc la plej malnoblajpaitôjji
prépara2: H volis farigi prezidanto je kia ajn ~o. rnalpuraj aninioj, knedilaj cl ~o. rubo.kfâÊ
^a. H a vanta ~on: rniaj infanoj pHgrandigadis k forfetajo. 3 © Detrita. akvorica sedimento, el
postuiis pli ~an ednkadon2. ~e de. Je la —o de: j 0,002-0,06 mm dikaj. responda al la tuto argilo|
~e de lia vivo, malmulte^a. Havanta malaltan silto, devenanta e! la diserigo de diversaspecajko^prezon. multe^a. Havanta allan ~on: militeraj aj petroj, plej ofte precipe konsistanta el levai».

slonoj7 (gernoj); faskon da multe^aj sigeliloj2: ^opetro © Sedimenta, kohera petro devenanta-^

A
koser/a H ( pp mangajo ) Tia, kian postulas!

T~a.

4
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l M) J. ~a 1 Havanta au haviganta ~on: vojo, i ( r^oleo ). 2 ( vs) = gosipio. fulmo/^o. Celuloza
parko\ ~a veteroz; Novembra tagoz\ sur la | nitrato, preparata per nitrado de ~a celulozo, k
strato estis tre ~ez\ kaldrono ridas pri poto, k mem ! flagranta kiel pulvo. puriga ~o. Fasko el ~aj
estas ~az. 2 Malpura, malnobla kiel ~o: la ~aj j fadenoj, por purigi k poluri malpurajn objektojn.
atakoj kontraü la Centra Oficejoz\ koro: la | kotorn/o ££ Suo de antikvaj tragediaj aktoroj.

t rondo de la homa destina7-: fi al la abomcninda j kun tie alta plandumo: (f) surmeti la ~ojn (verki
~animulo!z. (ntr) Esti malpuriga per ~o au io j dramon, tragedion).
similar ~as en la vojo; ne ~as (fekas) besto en sia koturn/o d G. (Coturnix ) do birdoj el la ordo
nesto7-. ^ejo. Loko en vojo, kiu kavigis k plenigis i de galinoformaj, fam. de fazanedoj, similaj al
per ~o. MSto. Stratbalaisto. erwigi.Trafi en -̂ ej- | perdrikoj, sed kun pli longaj flugiloj.
on: en~iginta kaleso. serwigi. Depreni, l'orskrapi ; kov/i (tr) 1 (pp birdoj) Sidi sufican tempon sur

ovoj, por havigi al ili konstantan varmon k ebligila ~on: sen^igi botojn.
f . koteri/o. Aro da personoj, kiuj satas k laüdas nur | maturigon de la embrio: perdriko ~as ovojn, kiujn
tion, kion iu el ili faris: politika, beletra ~o. K§* | gi ne naskisx. 2 Plej zorge gardi k flegi: la patrino

! ~is sian filon. 3 (f) Kase konservi ion, por ke gi
j; kotiledon/o 1 ^ La folio aü ciu el la folioj de | aperu poste; kase prepari: la cindroj ~as la fajion;
la embrio de semo, generale malgranda k simpla: la ! per fidon; mute ~ata doloro; lia koro ~as mal-
nombro de ~oj ce semplanto estas unu (uniwoj). amon k envion. ~ado. Ago de iu, kiu <-~as: en la
du (du~oj k iuj gimnospermoj) ait phiraj (multaj tempo de ~adoz. ^ejo 1 Loko, kie birdoj ~as :
gimnospermoj). SIN. germfolio. its * embrio, Soso. 2 j rokoj, kiuj farigas ~ejo de birdojz. 2 (f) Naskejo,
¥ Vila lobeto de la utera faco de placento. j centro, plej aktiva punkto: ~ejo de konspiro, de
dU~(ul)oj Klaso {Dicotylédones ) de angiosperm- ; epidemio. ~ilo 1 Aparato, por arte ~i ovojn, por
oj karakterizataj de du~a semo. SIN. magnoliopsidoj. I kreskigi mikrobojn, celkoloniojn, histojn k.a.. SIN.
unu~(ui)oj Klaso ( Monocotyledones ) de inkubatoro. 2 Aparato, por gardi en konstanta
angiospermoj karakterizataj de unu~a semo. SIN. varmo fruenaskitajn infanojn: la ~oj por infanetoj
liliopsidoj. liveras al ili konstantan varmon, regulan ventol-

kotiljon/o }, Diversfigura danco, kies arango adon k hiperoksigenitan aeron. SIN. inkubatoro.
Eitaro. Tuto de la birdidoj naskitaj ce unu ~ado.

kotiz1i (ntr) Pagi sian parton en komunan ka.son, | duorwita (pp ovo) Putrinta, car ne sufice longe
por komuna celitajo: ~/ por la organizo de | ~ita. ei~i 1 Sufice longe ~adi, por ke la idoj el-
kongreso, la starigo de monurnento : lista de la \ ovigu : la cikonia patrino estis lute certa. ke si fdice
~antoj. <vO 1 Sumo, per kiu oni ~as al io: s-ro N . } el~osz; tie kusis anasino sur sia nesto , por el~i
ricevos la ~ojn por la bankedo. 2 Sumo, kiun oni j siajn idojn7. 2 (f ) Estigi , produkti : la libereco
régulé pagas por membri en organizajo: rajton sendi ! elects kolosojn k ekstremajojn7. el~igi. Igi el~ita :
delegitojn havas nur tiuj grupoj, kiuj pagas ian ~on J (f) Sian spiriton kaptis malluntaj furioj, el^igintaj
al la centra kasoz\ la nombro de la delegitoj dcvas j sur la fundo de sia ribeliginta internoz.
esti proporcia al la alteco de la ~oz ; listo de la ! kovalent/a ® (pp valenta ligo) Ne polara. sar
SÀT-perantoj kun la ~oj por 2001 . 3 La régula j ele.ktravalenta.
pago, kiun faras asekurito al sia mutuala au sociala i kovard/a. Malnobla, kiel homoj, kiuj agas krude,
asekurkaso. ^ado. Ago de tiu, kiu ~as: ~ado al j brutale au kruele kontraü alia persono, restante mem

j ekster batalo au dangero: bâti infanon estas
I kotlet10 Y Rostita ripajo el Safa, bovida au j kovert/o. Refaldita gluebla papera folio,
porka viando: porka ~o panumita: fileaj (proksimaj j formanta rektangulan fermeblan saketon, en kiun

oni povas meti ieteron k sur kiu oni skribas la
adreson. œr bandemlo.

klano 3, kliko.

dependas de la dancgvidanto.

tia humana iniciativo estas simple devo.

al la fileo) saf^oj. m' eskalopo, steko.
koto/o } Citrosimila japana instrumento dektri-

korda. Kovn/oz. Litovia urbo (23°52’E, 54°53’N).

> koton/o. La silkeca lanugo, kiu kovras la • kovr/i (tr) 1 (iu) Garni objekton per io, kion oni
semon de ~ujo, k el kiu oni teksas diversajn stof- ' metas au etendas sur gin lau gia tuta surfaco:
ojn: kardita, kombita ~o. es? katuno, vato. 1 | hor/ogon per kloso, kaserolon per fermoplato, poton
iKonsistanta el ~o: stofo, : per tuko; ~i la kapon per puntajo, siajn sultrojn per
fianelo, krepo, veluro, sateno, | mantelo; se iu elfosos kavon k ne ~os gin f ...] x; mi
jjluzo. 2 Rilata al ~o: la ~a n,‘an ^ton Per multkoloraj teksafojx ; ~i
kdustrio. ^ajo. Io farita el
j»o au pura au miksita kun
afiaj ftbroj. ~eca. Prezent-
ahta lanugan aspekton, simil-
an al tiu de la ~o: ~eca

! domon per tegoloj; korto ~ita per stona plankoR.

^ÊÊÊÊÈÊêÊÈÊ* I ^ taPeti, fegi, vesti, envoivi. 2 (io) Etendigi sur la
• tuta suFfaco de objekto: nigra tana tuko ~is siajn

;Jgllilp j harojnz; la tablon ~is la diverskofore brodita silka
' tablotukoz; nepurigita argenlo, kiu ~as argilajonx\
| purgeto ~ita de svelmola tapisoz; la strutojn ~is

J dika tavolo da negoz\ staris la viroj , kun la plate
kotono. ~ujo: Î ~itaj kapoj7 ; peco da pano ~ita de tavoleto da
jus dehiskinta | hutero7. 3 ( iu ) Dismeti, disjeti ion sur ion. lau pli-
kapsulo. Be. malpli granda kvanto: iun per koto, kadavron per

ffukto.~ujo 1 Ciu herbo
au tufarbusto de la g. gosipio,
kun longe harkovritaj semoj
uzataj por la produktado de
A/O au ekstraktado de olco



kovrikovri 616

polvo : si ~is sin per juveluj ; paperon per \ sur la dorso de la kunkudritaj kajeroj. tœ jaketo 2.
desegnafoj, murojn per pentrajoj. per surskriboj; ~i | II - Cio abstrakta. kio: 1 sirmas: mi neniam ~ilon
inn per kisoj7, (f) ~/ sin. sian nomon per gloro7 , per j fan's el la pastra rajto7: 2 bare malhelpas: defaligi
malhonoro7: ~/ iun per moko7. 4 (io) Esti dismet- ; la ~ilon de la okuloj7. *vita 1 ( pp tablo) Prezent-
ita, disjetita sur io, iau pli-malpli granda kvanto: la ' anta preparitan mangon: tie estis ~ita granda tablo
printempaj floroj ~is la tombait ; la akridoj ~os la I k sur gi staris vino k rostajo7: ci tie malsatanto
suprajon de la tero x; la armeo ~is la spacon de ; travis ^itan tablon7: tablo r^ita faras amikojn7; vivi
mutte da mejloj7 : la tablon ~is pecoj da stofo, libr- i inter forno hejtita k tablo ~ita7. 2 (f) Ne rekte, ne
oj, pladoj: boita safo. abunde. ~ira de lano7: tero j klare esprimita: paroli per vortoj ~itaj7 : jeti ~itajn
r^ita de plej ricaj kreskajojR; la muroj estis ~itaj de j rigardojit. ~umo. Leda au tola faldebla tegmenteto
grandaj makuloj de malsekeco7 : fingroj ~itaj de j de kaleso, aütomobilo ks (kapuco 2). cirkatwi.
ka!ojB; (f ) esprimo de mortiga ofcndo ~is sian j Envolve ~i: nnr blanka tola stofo cirkaü~is sian
vizagonz; palecoz, rugo7 ~is sian frunion7-. 5 (iu ) j graciaii korponz; la kaptitan fison ili tuj cirkaù~as
Kasi per io ~anta: si ~is sian vizagon per la man- ! per malseka argiloz; rego. kiu kusas en ntumia
oj7: si ~is al si per la manoj la orelojnz; al vi la ! cirkau^o7 : tiam (magie) defalis la rana cirkaü~ol
okulojn per via manplato7: ( f) ~/ la buson de sia ! (de la regidino). mal~i 1 Lasi videbla ion, de kiu
konscienco7 (silentigi ) ; si pénis -w sian ekscitonz; j oui deprenas la ~on: mal~i la kaponB (por saluti);
kiu ~as kulpon, tin sercas amikecon x; amo ~as ! mal~u vian kruronx\ la nudecon de sia fratinoli
ciujn pekojn1; malsagafon per sprita enmiks- 1 malais x; si malais la piedparton de la kusejo\
igoz: kial do vi vin ne ^is (sirmis) sage per rajto j de I mal~i pladon, poton: la malalta maro malais la rif-
pastrino?z. us* vuali. 6 (io) Kasi, etendigante sur io: | ojn\ se vi [ . . . ] al lia persistado mal~os la trezom
pezaj nuboj ~is la cielon: la esprimon de siaj okuloj ! vian castan7: via nudcco estas mal^ata [.. .] al viaj
oui ne povis vidi , car ili estis ~itaj per okulvitrojz; j amislojx. use malkasi. 2 Esti la unua, kiu ekvidasaü
masko ~as vizagon: cambra ~ita de krepuskoz: (f) \ ekkonas ion, gis tiam nekonatan : mal~i trezom,
miajn okulojn ~is la ma/trankvi/o pri la edzino6; ! oleqfonton, orminejon, manuskripton, novan planed-
nebu / oj ~as la rigardon 7 . 7 Malaperigi per ! on, dezcrtan insulon: ma/~i fizikan legon, la kaüzon
kompenso: la deficitonz ; bedaiiro k cagreno i de malsano: Kolumbo [ ...] volis mal^i novan mond-
su/don ne ~as7: tio ne suficos por ~/

' la kostojn: ni ! on7, KST eltrovi. 3 Fine ekscii k diskonigi tion, kiwi
devas nin demandi , eu la utilo de la sango ~os la ; aliaj vol is leni kasita: niaj obscrv-aviadiloj malais
malutilon7 : la malgrandaj disputoj, kiuj tiam eble j la bazon de je fado de la raketoj: panante mal~i, kiu
ankoraü restas , estas ^ itaj per ta grava forto \ estas la pseüdonima aütoro|...Jz; vi al li mal~ula
materiala, kiwi la Ligo alportosz. 1 Ago ~i : li j tutan veran staton , ke mi estas freneza [...] nur
ne pavas revi pri la ^ o de la faritaj suldojz; j sajne7 : mal~i konspiron, ies sekreton1: li mal~os
~operaco. — ~opovo. 2 ~ajo au ~ilo: la vesto est - j viajn pekojnx. 4 {Confidence konigi al iu tion, kion
is lia sola ^o7: si liavis nenian alian ~on sur si j oni tenis sekreta: m.al~i antaù iu sian koron7: la
krom siaj harojz; lifaris ~on por la tendo el rugaj j koron rnian mi al vi malais7: mal~i al iu siajn
virsafaj felojx : libroj kun diverskoloraj ~ojz: la i intencojn: se Dio sin malins al la homo [...]. «3s

nebulo kiel blanka tola ~oz: la arbo kusis sur la j riveH . mal^o. Ago mal~i: la solena mal~o de la
nega ~o ce la borda7: la fera (super la cerko) statua’7: $ sako per mal~o: kiafelico, se oni povas
delikate forsovigis7: (f) la dioj prentt la manian ~on 1 veturi, porfari mal~ojn! z. mai~ajO 1 ïo, kion oni
for de okulo lia!7: la abismo ne bavas ~onx: sub la ; ~is. 2 Loko de korpo, konstruo, grundo k.a., kiu ne
~o de amikeco li nur kalumniis. ~ado. Agado de j estas ~ita . mal~igi. Igi mal^ita: mal~igisla
liu, kiu ~as. ~ajO. Substanco, materialo, kiu tavole ! kusujoj de la marox: tiam mal^igos la okuloj delà
~as : r^ajo el pajlo , el tegoloj , mortero: ~ajo cl [ blindulojx : al li m a l g i s ankoraü pli multe el la
plumbo (tuboforma tavolo el plumbo, servanta por skriboz: la piano de /’ junulo mal~igasz. malMta
sirmi kontrau malsekeco paperizolilan kabion). ! 1 Ne havanta ~a]on au ~ilon: mal~ita poto, Icapo]

^igi. Igi ~ita: de tin tempo ta remparoj ~igis per : sub mal~ita ciclo7 (eksterdome). 2 Ne kasanta siajn
ahunda herbo7: la tero turc ~igis per nebuloz ; j seniojn au pensojn : lia maniera de agado (...)
Mil jam ~igis per lepro, kiel per nego: ta pupilo ; inklinigis lin esti mollita k parolema7. plejM

igis per vitreca vualo7: (f ) per ridindeco, per (pp sp. au grupo de sp-oj) ~i la plej grandan areon
hontoz: la blanka vizago tiam ~igadis per flam- \ de loko, kompare kun la aliaj sp-oj. US’ domini.
kolora rugoz: ~igu la kulpox. 'v/ilo. I - Objekto i sen^a. Tia, ke oni gin ne ~is: scn~a korto, nag-
uzata por ~i, i.a.: 1 Fennoplato: oni a/batis la ~ilon | cjo. super/^ilo. Lit~üo, ofte dekoracia, por ~i lit-
(de la cerko)z; vi povas malfermi la keston, sed vi on. kiam oni ne dormas en gi. bus^ilo. Leda ujo,
devas teni la ~ilon en la mano7. 2 Fenestrumo: 1 per kiu oni ~as la buson de kanono dum nepafado.
~ilo de fenestro7. 3 Lit~o: étendu la piedojn. kiom \ dom~istOz. Metiisto, kiu ~as la tegmentojn per
via r̂ Ho permesas7 : lanuga ~ilo: (en Scolo) vermoj j tegoloj, ardezoj ks. fenestro~iloz. ~umo, sutro.
estos via ~ilox : ( f ) peza nega ~ilo kusis sur la j jet~i. jetante, ~i : tekniko, kiu laüvole jetais (la
verdaj kampoj7. — ~/7sako. 4 Tiu ekstera parto de ! paperon) per strioj da lumo k ombro7: tablo, kiu est-
libro. kiu konsistas el folio de papero au kartono ; is jet^ ita de multe da rubandoj. puntoj, plum-
( brosuro) au el du kartonaj platajoj. tegitaj per i oj|...] z. klin^i ^ vL- Tabulai tiel, ke ciu tabulo
papero, tolo au ledo ( bindajo), k kiu estas surgluita ; klinite sur~as parton de la suba tabulo. BS* imbriki.
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libro~o. Papera aü plasta ~ilo, kiun oni surmetas kies maldikaj latoj oni povis rigardi malsuprenz\ la
al libroj, por ilin sirmi. lit~ilo. Lana, kotona au ali- bêla Sara modeste retirigis de la ~oz\ la orita fera
stofa teksajo, kiun oni metas sur la littukojn, por cirkaü la podio2; li staras [...] rigardante tra la
konservi la varmon: mi envolvis lin en lanajn lit~il- fenestro, sin montrante ce la ~<9 X. balustrado,
ojnz\ liteto ~ita de brodita lit~iloz\ feloj servis kiel jaluzio, fatiso.
matracoj k lit~ilojz. nutwajo Unuforma nub- II - Nomo de diversaj objektoj, kun simila formo: 1
tavolo, etendiganta pli-maipli komplete sur la cielo. Y Aparato, konsistanta el paralelaj ferstangetoj, sur
herbo~0. Herbaro. Sllt~i. Sutante, ~i: cion sut~- kiujn oni metas viandon aü fison, por gin ekrosti per
anta hajlegoz\ la tombo estis cirkaübarita per pot- vigla fajro. SIN. rosto^o, ~rostilo. esr trapikilo. 2
krevintajoj k sut~ita per sabla1, tabulai 1 ~i per O Tiu parto de fajrujo, sur kiu oni bruligas la karb-
tabuloj la plankon de logejo. 2 ^ Tegi la eksteron de on. SIN. fajro^o. 3 4=- Elektrodo, metita inter la
boato, sipo ks per lignaj tabuloj. volbcwajo §§ Lik- | anodo k la katodo de elektrontubo: ekrana (SIN.
inuma tavoleto (dika 2-4 cm ) da asfalto a ü da
cement-mortero etendita sur volbo, por bari la
penetron de akvo. volve^i. Volvigante ~i: tiuj
vortoj estis serpentoj, kiuj volve^is Marian de la
kapo gis la piedojz.

koz/oG d> ïo ajn (ajo, individuo, ago, evento k.a.),
kio povas esti pensata, supozata, asertata aü negata.

kozak10 1 j[ Ano de popolo, loganta en la SE
parto de Rusio. 2\Ekde la 18. je, soldato de mal-
peza kavalerio, varbita en tiu popolo. isr zaporogo.
3 (f) Kruda, malmolkora homo: Aj! ili diras : ~o, ne
edzino !z.

krab10 b Kn ( Brachyura ) de ciuj el la dekpiedaj
krustacoj kun tre malgranda abdomeno kasita sub la
cetera korpo; kelkaj sp-oj estas mangeblaj: enlad-
igitaj ~oj; sur la borda malaltaj fortikajoj platigis,

kiel ~oj.

sirma), haltiga, reguliga (SIN. rega) ~o. 4 ^4 Metala
skeleto, kies kavajoj entenas la efikantan materialon
de akumulatora plato. 5 Régula arango de atom-
oj, konsistanta el elementa celo multfoje ripetita:
metala, kristala ~o. 6 A La diskreta subgrupo,
generita de bazo en vektora spaco.
Ill - (f) lo similanta ~on: ~o de cifrado, de kruc-
vortoj ; inter la ~o de siaj okulharoj filtrigis nigra
rigarda.~a 1 Rdata al ~o: energio, konstanto. 2
Provizita per ~o: tra la ~a aperturo de la pord-egoz. 'N-i (tr) Provizi per ~o: ~i fenestron2; ~ita
vizito-cambro; (f) mikskolore ~ita stofo2. ~ajO.
Kunplektajo de dratoj, ofte kun ligna aü fera kadro:
kameno cirkaüita de arte arangita ~ajoz.
cirkaü~i. Cirkaüigi per ~o: cirkaiï~ita estrado2.
de~ L Apartigi per ~o. fajro^O. ~o // , 2 .
kuir~o. ~o II , I . rosto~o. ~o II 1. pas~o.
Ligna^o, servanta kiel planko aü irejo super mal -
seka grundo. vapor>vO. Vaporkuirilo.

krajon/o. Maldika koloneto el grafito aü alia
substanco, entenata en ligna bastoneto, k uzata por
skribi aü desegni: karbo^o, farbo^o. ~\ ( tr) Skribi
aü desegni per ~o: ~i notojn sur la margeno\ ~i
profilon de knabino. CUk^O. Pus~o, kies grafitajo
estas tenata per cuketo. g!ob~o. ~o, entenanta
specon de inko, kiun globeto, ruliganta en gia pinto,
demetas sur la paperon. pus~0. ~o, kies grafitajon
oni eligas per puso. sraüb^O. ^o, kies grafitajon
oni eligas per sraübado.

krajt/o b Vulgara nomo de bungaro.
krak/i (ntr) Eligi sekan bruon, kiel de rornpado

aü krevado: malnovaj brancoj ~as de plezuro2-,
sekaj folioj ~as sub la piedoj B ; ~as vipo z,
tamburoz\ kiel ~as veturilo plenigita de garbojx ;
~is pafo post pafoz\ pezaj radoj ~is obtazez; li
mensogas tiel , ke la muroj ~asz; arbo ~anta vent-
on ne timasz\ ~anta vangofrapoz; kun ~anta tono
de gajigistoz; (analoge) li ~is per la vipo2. eæ

'vanto: mian vizagon mi ne kovris kontraü insultoj k j eksplodi , klaki, knari. ^O. Bruo de io, kio ~as:
~adox. ~eti (ntr) Nevole eljeti saliverojn, paroi- j estis ^o, kvazaü ce la cielbarelo krevis ringegoz; la
ante. ~ujo. Vazo elmetita, por ricevi la ~ajojn. j pordo fermigis kunforta la ~oj de la tondro; la
6lM (tr) Eljeti, kiel ion malpuran: la naturo el~u | rokoj kun ~ego falas2. /-adî. Daüre aü ripete ~i :
min kiel ekstermindan beston, se mi rompos tiun ci j la hela fajro gaje ~adis7-, sekaj folioj, nego ~adasz;

la ~ado de la teleroj k pladoj en la kuirejoz. ~eti.
Eligi malfortan ripetatan ~on: la fajro ~etis2\ la

per transversaj samspecaj stangoj, servanta kiel j salo, jetita en la fajron, ~etis\ la ~etado de dornoj
forta barilo: la ~oj de parko, domo, fenestro, sub potox\ ~etigi sukerajojn en siaj dentoj2. ~igi
monahejo, malliberejo\ kaptitaj birdoj, kiuj inter la 1 Fari, ke io ~u: la ventego ~igis la kverkojn; ~igi
'vojsercas la lumon de la tagoz\ la granda ~o, tra vipon. 2 O Malkombini malsimplajn hidrokarbon-

K/t!
krabo.

krabl/i (ntr) Sin movi laü la aparta irmaniero de
multpiedaj bestoj k de insektoj: si , Keti, nuda,
kvarpiedePL. ~ejo. Instalajo en formo de cirkaü-
barilo, en kiu la junaj infanoj lernas la iradon.

krabr2o b Tre granda sp. de vespo ( Vespa
crabro): (la flamo) devas detrui la nesîojn de la
~oj\

krac/i 1 (ntr) Eljeti salivon el la buso per
rapida, vola elspiro: ne en puton, car vi trinki
bezonosz; dirinte don, li ~is sur la teronN; ~/ sur
iunz (en signo de malestimo). irsr sputi. 2 (tr) ( f)
Eljeti: vi vidis, kiel Vezuvio ~is blankan fajron? z\
fajro~antaj drakoj2. ^O. Ago ~i k ties rezulto
(~ajo): kiu supren ~on jetas, sian barbon al gi sub-
metasz. ~ajo. Tio, kion oni ~as. ~ado. Ago de

juron2. tUS^i. Ekspektori.
krad/o. I - Aro de stangoj, interspace kunigitaj
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krangon/o b G. (Crangon ) de marbord^I salikokoj, kiuj estas grizaj post kuirado. c®3 leanm
! pandalo. j
! krani/o 1 b Skeleto de la kapo de la verteM

Krakov/oz. Pollanda urbo ce Vistulo ( I 9°58’E, ! uloj, entenanta k sirmanta la cerbon, k plejofej
50°04’N). i konsistanta el ostosubstanco: fosilia de marné|

kraks/o b G. (Crax el ~edoj) de grandaj galino- 2 V (cranium) Tiu sama parto ce la homo: laûà\
formaj birdoj el Amazonio, kun malhelkolora plum- komparaj longo k largo la ~oj ebligas dividiltj
aro, nestantaj en arboj, mangantaj precipe végéta]- hornojn al long - , mez- k larg-~uloj\ aülomM
ojn. granda ^O.Crax rubra. tuf ~o.C. alector. krevigis al fi la ~on\ kapoj diferencas, ~oj égalé.

krakt/o (ark.) = perisoreo. (sk post morto); Tin ci ~o havis iani langon katml
kral/o. En Afriko, vasta bruto-korto fermita per povis kanti!7-. 3 ( f) Kapo: mia propra ~ofi\

palisaro. doloras, kiam mi pri tio ci pensasz; ha, mia birdj
kramb/o G. (Crambe el brasikacoj) de plur- ^o [...] iru en la lombon kun gojo! z\ en ciu 4j

jaraj herboj au arbustetqj diferencaj de brasiko pro regas aparta opinio7- ', granda ^o, sed interf
blankaj, kelkfoje rugetaj fioroj k pro silikvoj el po j nenioz. ^a. Apartenanta al la ~o: haütofâ
du partoj: la supra ronda, unusema, la suba pedunkl- | kiu kreskas la kapharoj) ; V ~aj ostoj (8 para,':
aspekta. sensema ; c. 20 sp-oj el Eü ropo, Azio. la j temporaloj, parietostoj, malsupraj nazkonk|
Mcditeranea regiono. Makaronezio k montaroj de j lakrimaloj, nazostoj, maksiloj, zigomoj, palatoskç
tropika Afriko. Hispania ~0. Sp. de ~o (C. his- 7 neparaj: okcipitosto, sfenoido, fruntosto, etnoi|
panica ), Mediteranea, kies semoj liveras oleon . vomero. mandiblo, hioido); ~aj nervoj.'vologioj
mara ~o. Sp. de ^o (C. maritima ) el la marbordoj Frenologio. 2 Antropologia fako pri la ~o|
de U Eü ropo gis SU Azio, kultivata k uzata kiel ~ometrio. Antropometria fako pri la mezurojl
legorno en formo de etiolitaj junaj sosoj. SIN. mar- ~oj. sen~u!oj b Subfilumo (Acrania ) de hordé
brasiko. ampleksanta animalojn fisosimilajn, sed sen spinoj

~o. larg^ulo V Homo, kun relative largfonna4
(cefala indico supera al 80) . SIN. brakicefal

ojn al pli simplaj, per termika procedo. en^isto
(fm) Senrajta posedprenanto de vakanta logejo.

kraken/o Y Seka, salita biskvito, generale 8-
forma. cr kringo.

kramf/o Y Muskoia spasmo, dolora k portempa:
suferi ~on de la suro. iœ* konvulsio.

kramp/o 1 §g Fera kurba peco, kun unu au j long~ulo. Homo kun relative longforma ^pluraj pintoj, kiu, en carpentajoj aü masonajoj, servas ! (cefala indico malsupera al 75). SIN. dolikoceM
por kunigi au forte fiksi: kunigi du trabojn per ~oB. j mez^uio. Homo, kun mezproporcia ~o (ceS

hoko. 2 (K) Ordinara laboratoria ilo, servanta ! indico inter 75 k 80). SIN. mezocefalo. post4
por fiksi balonon, kondensilon k.a. sur stativo, k Okcipito.
konsistanta plejofte el stango kun du makzeloj, inter
kiuj la objekto estas tenata . 3 A 0/ Skriba k
tipografia signo, montranta komencon k finon de ia |
grupo, spéciale de parentezo: vi povas mir apud la I
diriraj vorfoj skribi en ~oj ilinn tradukon1’, ni signas j
la fremdajn sonojn per literoj en ~ojz : rondo) (( )), j
angulaj (< >). rektaj ( 1 J ), kunigaj ( { } ) ~q/‘; mal- I
ferma. ferma ~o\ ek~o, ftn~o. «âf* pliosigno. 4 4* j
Elkreskajo, per kies helpo rampaj aü grimpaj plantoj, !
algoj aü fungoj ( inkl . likenojn) sin fiksas sur la ;
substrato: ~oj de hedero estas adventivaj radikoj. ~i i
( tr ) 1 Fiksi per ~oj: carpentajojn. 2 (f) Forte i
alkroci: forpelira sur la stonegojn, iometo da verdafo j
sin ~/.v al la malpli altaj lokojB. interne. Metite |
inter ~oj. s r aub^o O Juntopremilo, uzata sur j
stable por kunigo de grandaj elementoj.

kran/o. Aparato. per kiu oni, generale mane, ;
regas la flukvanton en gasa au likva cirkvito: ligna, j
metala ~o\ fermi, malfcrmi ~on. ^aro. Tuto de la j
~oj en instalajo, masino ks. el^iz (tr) Versi, uzante !
la ^on: c/~/ bieron el la barelo. drerwo O ~o, !

C d ea b c

o .0wt4Ü
krampo. sraüb~o. a ) prem-sraubo (kun stango}
b) sraübingo : c) premmakzelo ; c) al^ustigeti
makzelo; d ) stifta buîeo; e) trabo (au : relo). f

per kiu oni povas dreni la tubaron de kaldronego, j
centra hejtado. motoro ktp. gaug^-O O Unu el la I
du aü tri ~oj stupe fiksilaj sur la flanko de vapor- :
kaldronego. tiel ke normale la supera gaüg~o liveras |
vaporon , la malsupera akvon, la meza akvon k I
vaporon, se la nivelo de akvo estas konvena en la ;
kaldronego. c:-®* tubgaügo. pinc^O Pincilo, kiun | krano. a) manilo ; b) stupopremilo; c) kapo|
oni metas sur kaücuktubon por reguligi la elfluon , , stopringeto; d ) premsraübo ; e) korpo; f) diii

stopilo ; g) (stopila) apogilo.trivoja ~o. ^o kun tri aperturoj. -I
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krank/o © Fera au ligna peco, dufoje ortangule ! kravat/o. Silka au alimateriala bendo, kiun oni
fleksita, fiksita je la fino de akso k servanta por doni | metas orname cirkaü la kolo aü la kolumo k fiksas
al gi tumomovon: turni ~on : ekfunkciigi motoron j per nodo au banto: si ligis al li la ~on7 ; leda
per per kulisa ~o oni transformas kontinuan j por casistoj.
rotacian movon en rektlinian alternaii movon; j
man~o, ~borilo. US’akso, safto.
f - Kras(s)/o\ Romana vira nomo, i .a. de
triumviro, mortigita dum la Parta milito.

krasul/o 4ft G. (Crassula el ~acoj) de sukulentaj esprimo: sanga ~o (koaguiaj ecoj de la sango).
plantoj —multaj herboj, malmultaj arbustoj k | kre/i (tr) 1 (pp Dio) Fari ion el nenio: en la
arbetoj—kun dikaj, kamecaj folioj k kun malgrandaj j komenco ~is Dio la cielon k la teron x ; riculo k
floroj; kosmopolita, precipe S-Afrika g. de c. 200 j malriculo ilin ambaii ~is Diox ; cion Dio ~is beta

siatempe x; ne estis kasitaj antau Vi miaj ostoj, kiam
>;kras/i (ntr) 1 >^- m Akcidente frakasigi . 2 £ ! mi estis ~ata en kasitecox\ antau la altajoj mi estis
Ruinigi, pp entreprenoj financaj. ~0 1 Akcidento ~itax; si estis ~ita por la lukso k volupto. 2 Verki,
de aviadilo aü aü tomobilo, kaüzita de abrupta k ellabori ion, kio antaüe ne ekzistis au kio estas tute
forta kontakto kun dura surfaco. — premvunda j novaspeca; fondi : ~/

' establon, firmon, akademion,
! imposton , oficon ; ~i novan religion7-', Petro la

^ kratag/o 4fr G. (Crataegus el rozacoj) de j Granda ~is al si siparorv, Eshilo ~is la tragedian',
arbustoj generale kun brancodornoj, kun folioj de | ~/ rolon (gin ludi la unua ) ; ~i modon , stilon ,
Jjentaj gis kvazaüdividaj, kun regulaj epiginaj floroj, j teknikon ; povosciado teknika , ne vivigata de
havantaj blankajn —ce iuj kf-oj rugajn— petalojn, k talento, ne povas veran artajon7 ; ~/ vorton7',
kun flavaj, orangaj a ü rugaj drupoj, enhavantaj cio cetera devas esti ~ata de la homa societo7; la
kemojn po 1-5; N-hemisfera g. de c. 190 sp-oj, | Ligo estos ~ita de rtiaj amikoj mem7', ciuformo, kiu
multaj pororname kultivataj k kelkaj medicine j ne estas rekte kontraü la jam ~ita gramatiko k vort-
uzataj. cr azarolo. : aroz; unu homo tie (en la afero de L.I.) povas esti

& krater/o 1 J Larga vazo, en kiu la antikvuloj nur iniciatoro sed ne ~antoz.*sr establi , fondi ,
miksis vinon k akvon. 2 © Ronda aü elipsoida ' install, organizi. 3 (f) Estigi ion abstraktan: tio ~is
truo en la tersurfaco, limigita de kruta rando : j inter ili faluzoïv, ne kaüzoj ekonomikaj ~as la inter-
yulkana, meteora ~o; (f ) sur la ^o de Eüropo: en j gentan malamonz; la neklareco ne ekzistas, gi estas
Parizo7.3 X Simila formajo sur la surfaco de Luno | ~ata nur arte7\ (analoge) okazo ~as steliston7. use
k de aliaj malvarmaj cielaj korpoj (planedoj k iliaj j naski , veki, elkovi. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: la
satelitoj). /veto 1 V Proks. ronda kavajeto en j ~o de la terox ; kelkaj amikoj estas absolute kontraü
Soseo, kun iorn krutaj randoj, estigita de rapidaj aü ; cia ~ado de Ligo7 : la idco de absoluta ~ado estas
pezaj veturiloj. 2 4=- Konusforma kavajo, formiganta j ncscienca. ~a. Rilata ai ~ado: la potenco de
ce la fino de la pozitiva karbo de elektra arko. ! artisto. ~ajO. Io ~ita: E., tiu mirinda ~a/o de Z.;

kraterel/o 4^ G. (Craterellus el ~acoj) de j neniu ~afo estas por mi tiel abornena, kiel araneo7.
ombrelfungoj, ofte karnaj, kun kava stipo, kun ~ema, Ema al kreado: ~enta imago, /vigi. Igj
funelforma capelo malsupraflanke apenaü sulketa k ~ita: Li ordonis k ili ~igisx\ la lingvo de ciu nacio
kun blanka sporaro; tre disvastiginta g. de c. 20 sp- ; ~igis tiam. kiam la nacio ne sciis ankoraü skribi7 ;
bj. kornpieda /vo. Sp. de ~o (C. cornucopioides) \ tiam ~igis kondicoj por plilargigo de la honiaj
de griza gis nigra, manginda, j grupoj; de post la tago de via ^igox. /vinto. Tiu,

kraton/o © Vasta, rigida k stabila parto de la I kiu ~is: mi ne volas esti ~into de / ' lingvo7', 0 tiu
tëfkrusto, kontraste kun ties montarigantaj partoj. i ofendos sian ( K )~intonx. /vitajo. Estajo ~ita : la
I:kraui/o. Speco de rapida nagmaniero, en kiu la j kokinoj, la anasoj k Ici tuta logantaro de la najbara

korto estas ja ankaü ~itajojz; la plej humila el ciuj
hkraün/o Speco de malmulte dispersiga vitro. | ~itajoj, la musko; kiam ci tiu sinjoro de la ~itajoj
Mflinto.

kraz/o 1 A Kunfandigo de la fina vokalo de
vorto aü pref. kun la komenca vokalo de sekvanta
vorto aü suf. en unu silabon: la estas ofla en la
helena k itala lingvoj. 2 f Konstitucio, precipe en la

sp-oj, multaj pororname kultivataj.

sindromo (Vd vundi). 2 £ Borsa krizo.

naganto kvazaü rampas en la akvo.

! ekvidas belan ekzempleron de virina vizago, li
\ juras , ke {...]z. /vitajaro, /vitaro. La tuta ~ita
; mondo: la sinjoroj de la ~ita/aro7. re/vj. Estigi per
| arto, imago ks ion malaperintan: re~i prahistorian
! pejzagon. par/vo ~o de elektrono k pozitrono el
| garna-kvantumo.
; kreatin/o (g) Organika substanco. HN=C( NH?)-
! N(CH,)-CH,-COOH , kies fosfatamido ( fosfo~o),
| ceesta kun ~o i .a . en la muskoioj, rolas kiel

j energirczervo. esc adenozino. /vjno. Cikla amido,
i C4 H 7 N30, katabolajo de ~o, uzata por taksi
j uremion.
! Krebs/o. Germana biokemiisto { H . A. Krebs,j) kratago (unustilusa ~o, Crataegus monogyna):

I) ligo ; b) dorno ; c ) folio ; c ) frukto . M . 2) ; 1900-1981 ): ~a ciklo (SIN. citratociklo) estas
kraterelo (kornpieda ~o): a) stipo; b) capelo. GB. j procezo de mo/ekula oksidado en mifokondrio.
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kred/i 1 (tr) (ion; ke) Rigardi ion kiel verdirit-
an, ne postulante pruvojn; naivulo ~as ciun vortonx ;
li atestu al la gepatroj rion, kion Hi ne volas ~/ z; gi tre granda ~ebleco, sed ec knn plena certeco1; H
apartenas aI tiuj aferoj, kiuj bezonas, ke oni ilin pie j etendis la limojn de la ~ebleco ; laii cia ~ebleco.~u7 ; kion oni deziras tio estas jam trikvarone j i^ema.Tia, ke li, si facile ~as. ^iQi. Fari, ke io
^ataQ ; (abs) mi volonté ~as!7 ; (kun subprop.) mi estu ~ata de iu : ~igi ion a! in ; li volis ^igialm,
~as, ke ciuj popoloj estas égala/7 ; kin ne konatigis ke li estis en la domoz ; kiel mensoge ~igas diversaj
kun lingvo arta ne povas ec ~if gis kia grado atingas niaj kontraüiiloj7 ; se miaj vortoj ne estas sufifo
gia facileco7-. £3" aprobi. — opinii, pensi. 2 (al iu ~igaj k vi restas skeptikaj7 ; la homaranismo varboi
au tr) Rigardi kiel verdireman, ne postulante pruv- siajn adeptojn ne per blinda ~igadoz. nsr konvinti,
ojn: vi ne volis ~/ al mi antaüc7; kiam li carmigas pretendi, persvadi. ~inda. Tia, ke li, si aü gi
sum vocon, ne al lix ; homo, al kin oni devas | méritas ~on. mal^i. Rifuzi ~on al iu au io: oni
laii lia vorto7; min, sinjorino! CR ; (f) ne ~/

' al | akceptus miajn vortojn aü kun malamo aü kun
siaj oreloj7, al siaj okuloj7. KS3 fidi, konfidi. 3 (tr) mal~oz. nê ado. Stato de till, kiu ne ~as, precipe
( ion al iu; al iu, ke) Akcepti de iu ion kiel verajon: religie : la plej a/tan gradon de mia ne~adom
vi povas tion ~i al mi, infanoj!7 ; ne ~u gin , patro, atingisz. ne~ant(in)o. Tiu , kiu ne ~as la religion
ne ~u al li ec unu silabonz: al mi , ke vidi en E. regantan en ties medio, osr ateisto, liberpensa, sen-.

religia. ne^ebla. Tia, ke oui ne povas gin M:k '

ne~ebla facileco (de E.)z. serwe. En la maniera
de iu , kiu ne ~as: midtaj balanças scn~e la fapon,
legante miajn vortojnz. ne~inda. Ne inda esti
~ata. liberia. Akceptanta la ~on je Dio, #
agnoskanta neniun el la ekzistantaj religioj: liberté
komunumoz; proklami sian liber^econ7 ; liber**:
anojz.ns" agnostikismo, diismo, homaranismo.

kredenc/o 1 Malalta sranko, en kiu oni tenask
servicojn. 2 $ Malgranda flanka tablo, por ricevi làj

facila. «st probable, versajne. ~ebleco. Eco de to
~ebla: ilian elekton ni povas antaüvidi ne sole km

diversajn plibonigojn neniu tiel fortege dezirns, kiel
mi7; tin al si mem ne ~/s, ke ciuj tiuj homoj ankoraü
hieraii estis lute fremdaj unuj al let aliaj7. 4 (ntr) (al
io, pri io) Rigardi ion kiel efektivan au efektivigont-
an, ne postulante pruvojn: ~/ al la vorto7, promeso
de iu7 ; ne ~u al iluziojz; ~/ pri ies senkulpeco,
fideleco ; oni parolis pri tio , kiel pri ia dolca
fantazio, sed neniu prenis gin scrioze, neniu ~is pri
giz; (samsence tr evi) CM vi ~as la potencon de la
Egiptaj dioj? B. 5 (ntr) (je iu) Rigardi iun kiel vere
ekzistantan, au kiel sanktan, sen pruvoj: vi pregas al eükarisîiajn aferojn antaü la konsekrado.
la Dioj, je kiuj vi ne ~asB; en mia infaneco mi ~is Ikredit10 1 Konfido, kiun guas prunteprenantoàl
je Dio k je senmorteco de i animoz; ~i je la songoj, | nekontanta acetanto pro sia akurateco en pagadoé:
je la antaüsignoj , je la dancantaj tabloj, je la suldoj: havi ce iu ~on k meriton7 ; jam longe anttA,
fantomoj. fidi. — superstico. 1 Mensa stato la bankroto li tute perdis la ~on B ; /consenti ~ont
de tiu, kiu ~as: kiu mensogis per unu vorto, ne trov- iu ; rifuzi ~on al ciuj7 ; aceti , vendi je ~0 B. 2||
os ~on gis la mortoz; famo ~on allogas, sed tre Sumo, gis kiu iu povas pruntepreni de banko au a#
ofte mensogasz; mia profunda ~o je /’ homaro min ! de komercisto, ne pagante kontante: havi ~ondt
ne trompisz; mi havas la profundan ~on, ke [. . . jz. j cent mil dolaroj en la régna kaso; ~/etero. 3
2 Mensa konsento pri religiaj aü filozofiaj opinioj, ! la kontolibroj de firmo aü banko, parto de la konto,
kiujn oni rigardas veraj, kvankam ne demonstreblaj: j kie oni registras la sumojn, suldatajn al klientoK
la pregejo k la ^o de liaj gepatroj faris sur li impres- j malfermi ~on a! iu ; enskribi siimon, varon en (di-
on7 ; mi ne memoras , en kiu jaro de mia vivo mi I ~on7. csr debeto , pasivo. ~i (tr) 1 Enskribi enfjj
perdis la religion ~on7-; unitigi homojn, kiaj ajn ! konton de iu cion, kion oni suidas al li. debeiiM
estas la filozofî e-teologiaj ~oj aü hipotezoj de ciu el j Pruntedoni al iu aü rajtigi iun pruntepreni sub É|
ili7 ; transmortan vivon ta ~o promesas, la pastroj \ nomo de ia rajtiganto difmitan sumon de iu banko::
asertas7 ; fonto de ~oz. m\fido. (K)~0 1 Oficiala j ~/ iun per JO 000 frankoj ; vilagano ~as, vilagesthjî
resumo de la cefaj dogmoj de difinita religio: ij* la j pruntas7. ê. Ne postulante aü ne farante kontantaj

de Niceo. 2 ü* La unua el la tri teologiaj virtoj. \ pagon : hodiaü pagi vi devas, morgaü ~e ricevitè}
per kiu homo aligas al verajoj, revelaciitaj de Dio k j ( pp vana promeso). ~igi 1 Havigi al iu ~onceia|
transdonataj de la Eklezio. ~adO. Konduto de iu, ] ~igi iun ce banko. komercisto. 2 Havigi al iu afi »|
kiu ~as ian religion: mi havas cirkaü mi neniun , al j fidindecon, kredindecon: ~igi novan vorton, ideotj
kiu mi povus placi per mia ~ado7. ânt(in)o. lu . j senditon. sæ akrediti. dis^igi. Mis~igi: ili|
kiu ^as je iu religio: sed tiel same diras ankaü la j dis~igas than ideonz; gia dis^igado k detruadoz|
~antoj de ciuj aliaj religiojz; mi en la mondo de j mal îgi. Sen~igi : li per tio ci mal^igas E-onlM§
~antoj trovos nenian simpation7; mia patrino estis j diskrediti. miŝ O £3 Malfavora ~o / . mis^iÿ
religia ~antino7 ; C la Komandanto de la ~antoj ; Havigi al iu mis~on . serwigi. Senigi iun je fid#
( la kalifo). ekleziano, fidelulo, piulo. ~antaro. eco, kredindeco: vi penas sen^igi nin en la ohihjj
Religia komunumo. ~ebla. Tia, ke oni povas gin de la mondo7 ; sen^igi nian aferon7 , instituât»$§
facile ~i : lia historio sajnis tute ~ebla ; la plej jurnaliston. ose malrekomendi, senvalorigi.
ne~eblajn aferojn li tuj ~as7. ^eble. Tiel, ke ! kreditor̂ O £ Tiu, persono, al kiu oni suldasiosfi
oni facile tion ~as: la nun proponatan brosuron la j ne helpas plendo nek ploro kontraü ~oz. ff
leganto ~eble prenos en la manojn kun mal- j debitoro.
konfidoz; muitaj ~eble restos ne kontentajz; mi ! krejeer/o ï A üstra monero, valoranta ^|~eble ne povos veni al vi hodiaü7 ; lingvo ne^eble i helerojn: ili riskas sian vivon por dek ~ojz.
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© krek/oG b Sp. (Anas creccci ) de malgranda
anaso. — Icrekso.

(Dkrek/o * Malgranda golfo, uzebla kiel natura
haveneto.

kreks/o b Birdo (unuspecia g. Crex crex ) el la
ordo de gruformaj, fam. de raledoj. vivanta en gren-
kampo k herbejoj, kun knara voco. — kreko.

^krem/o 1 Tiu pli grasa parto de la lakto, kiu
post kelkatempa senmoveco levigas al la suprajo, k
kiun oni buterigas per kirlado: kafo kun ucida,
dolca maronoj kun kirlita 2 (f) Plej
eminenta parto de aro da personoj: la de soei-
etoB. 3 'l?. Oleeca smirajo, uzata kiel kuracilo au
kosmetikajo: beleco^o, raz~o. ~a. Entenanta
~on: ~a cokolado, bombono, torteto. ~ajO Y
Mangajo el lakto, sukero k ovoj, kies konsisto
analogas tiun de densa ~o: ~ajo kun abrikotoj.
flaüno, kustardo, saumafo. /^kolora. Blanka kun
iomete da flavo. ^ometro. Instrumento, uzata por
mezuri la kvanton da ~o en lakto. sen~igi. Apart-
igi la ~on disde la lakto: sen~igilo. acid'vO Y ~o
acidigita. buter^O Y Preparajo el knedita butero k
miksajo el ovoj k sukero: buter~a torto.

kremaci/o. Unu el la tradiciaj formoj de sepulto,
en kiu oni forbruligas la kadavron k konservas gian
cindron: fornego. ~i (tr) Forbruligi ies kadavron
en tia maniero. ^ejo. Ejo, en kiu oni plenumas ~on.

krematori/o = kremaciejo.
krement/i ë Sangi la valoron de variablo per

konstanta diferenco: nombrilon per 1. <*0 1 La
ago de iu, kiu ~as. 2 La kvanto, per kiu oni ~as.
al~i. ~i aldonante konstantan kvanton : al~o.
de/vi. ~i deprenante konstantan kvanton (~on 2).
de~0 1 ë Nombro, per kiu oni de~as. 2
Nombro, kiu karakterizas la amortizon de osciloj.
logaritma de^o Natura logaritmo de la
kvociento de la amplitudo de oscilo per la apuda
sekvanta amplitudo de la sama antaüsigno (amoitizo
karakteriza de certa oscilcirkvito).

kreml/oz É Fortreso en Rusiaj urboj. (K)~o La
Moskva ~o, sidejo de la registaro.

kren/o 4* 1 Sp. de armoracio ( kampara
armoracio) sovaga en E Eüropo, herbo gardene
kultivata por radiko k malsupra parto de la tigo
uzataj kiel kondimento. 2 La legome uzataj
radiko k tigmalsupro de ~o l . vasabio.

krenel/o Ciu el la entrancajoj, faritaj je regulaj
distancoj en la supro de fortikaja muro, k sirmantaj
la pafantojn. murdento. ~i (tr) Fari ~ojn: ~/'

muron. breceti, denti , festoni. ~a 1 Prezentanta
A>ojn: ~a remparo. 2 4/* (i.a. pp folioj) Havanta
randon kun senpintaj dentoj pli-malpli similaj al
M)j. SIN. ~randa. ~aro. Masona parapeto ce la
supro de turo, citadelo ks, kie alternas la ~oj k la
murdentoj. ~eta 4* Delikate ~a, kun malgrandaj,
senpintaj dentoj.
4 kreodont/oj y Subordo (Creodonta) de kamo-
voruloj, prakarnovoruloj, kiuj vivis dum eoceno k
oligoceno. SIN. prarabobestoj.

kreol2o1 Ido de Eüropaj gepatroj, naskita en
intertropikaj kolonioj. — mestizo. ~a 1 Rilata al j kreso: 1) akvo~o; 2) garderwo; 3) vintro~o): a)
M)j. 2 A Rilata al lingvoj, estigintaj per la uzo de j tigo ; b) folio; c) floroj; c) frukto (silikvo). C.

Eüropaj lingvoj (angla, franca, hispana, nederlanda,
portugala) fare de Afrikdevenaj sklavoj k iliaj
mastroj: la ~aj lingvoj de Haitio. Martiniko,
Jamajko k.a.eg* pigino.

Kreon/o. Helena vira nomo, i.a. de la bofrato
de Edipo.

kreozot20. Oleeca, ka üstika k antisepsa
substanco, kiun oni produktas per distilado de ligna
gudro; uzata en farmacio k en industrio. ~i (tr)
Injekti ~on en lignon, por fari gin neputrema.

krep/o % Stofo el delikata lano aü silko pli-
malpli travidebla, kun krispa surfaco. cina ^O.
Silka ~o, pli dika ol la ordinara ~o. ~a. Prezent-
anta multajn faldetojn k ondetojn senordajn:
papero; ~a kaücuko.

krepid/o 4* G. (Crépis el asteracoj) de unu-, du-
k plur-jaraj herboj kun generale flavaj langetfloraj
kapituloj; c. 200 sp-oj el la N hemisfero, S Afriko k
S Ameriko, el kiuj multaj trudherboj k kelkaj
omamplantoj.

krepit/i (ntr) Aüdigi kraketadon, serion da etaj
sekaj eksplodbruoj: la salo ~as sur la fajro\ ~a
raslo de pneümonito.

krepusk/o 1 Nehela lumo, kiun estigas sunaj
radioj resenditaj de la tera atmosfero post subiro de
Suno k antaü gia levigo: mara r̂ o komencigas au
finigas, kiam Suno estas je 12° sub la horizonto, k
astronomia je 18° ; maten^o, vesper~o. 2 (f)
Ekkadukigo, ekfinigo, ekmalfortigo: mia cerbo
nagas kvazaü en la ( K )~o de la Dioj (opero de
Vagnero). cr agonio. dekadenco. ~a 1 Karakteriz-
ata de ~o: lumo\ ~aj papilioj. 2 (0 Malluma,
malvigla, malgaja: la ~a periodo de la vivoB.
(ntr) Nehele lumi: komencis ~iz. ~igi 1 (pp nokto)
Proksimigi. 2 (f) Malklarigi : la penso en li ~igas.
B3T kadukigi , klinigi. el̂ igi 1 (pp tago) Proksimigi,
naskigi. 2 (f) Klarigi, naskigi: grandaj ideoj el~igas
en mia animoz.

kres2o ^ Kn de pluraj sp-oj de brasikacoj,
herboj havantaj milde akragustajn foliojn, uzatajn
por salato k garnajo. lepidio , kardamino,
nasturtio. êjo. Loko, kie kreskas ~o. akvcwo.
Oficina nasturtio. garden^O. Kultiva lepidio.
herbeĵ O. Herbeja kardamino. vintro/^o. Kn de
du sp-oj de barbareo (ordinara barbareo au
printempa barbareo), kultivataj por salatoj,
pasintece por oleoricaj semoj.

krescent/o © Figuro havanta la formon de
lunarko.

krescenti/o 4^ G. (Crescentia el bignoniacoj)
de arboj kun grandaj, ovoidaj, berecaj fruktoj
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havantaj lignecan selon k pulpecan kamon; 6 sp-oj | Abunde ciuloke — i: nova] projektoj el~adast&
el tropika Ameriko. el kiuj kalabaso (C. cujete ). j fitngoj post pluvoz. el—ajo 1 f Tumoro, elstanri

krescend/o b lom-post-ioma plilaütigo. j el la haüto au mukozoj (polipo, veruko ktp) audi,

kresk/i (ntr) 1 4? Disvolvigi, evolui, tiele pli- | organo (osta el —ajo). 2 b Eistarajo de orgasj
malpli proksimigante al matureco: ( la pizo) —/'.? pli | el—igi. Fari, ke io — u el io: ciujare la arboel«è
k pli alien1, germi , sosi. 2 $ b loin post ioni dis- ; verdajn brancojnz\ kid gardent) el^>1gas siajnste,
voivigi. pligrandigi : ta knabeto —/Tz; en tin ago la j ojnx. kun —(ig)i. —i kune kun, samtempe kun:|
ostoj ankoraü —as; —/ gis la normala meiuro.3 (pp | besto. kiim ni ciuj portas en ni, kiu kun^igism
plantoj au bestoj) Pligrandigi k plimultigi, aparté en j homo7: sen selo si sidadis, kiel kun~iginta bat
difinita regiono: nenia kampa herbo ankoraü —/.vx; | cevaloz; (f) kun tiu ci ideo li kun~igis k estism
tie abunde ~is okzalo k laktuko; en la dezerto ~as j cion oferi al giz. kun—ajo. Io, kio — is kun aliaej
nenioB; vinberujo ne ~as en nordaj landoj; mal- ! konkremenlo. mal — i. Grade malpli(grand)ijf
sagu /oj ~as mem , sen pingo k sem' z; kunikloj j mal~as lumo, la fluo, la nombro de la naskij>ojà
rapide ~as. v& frukti. 4 (io konkreta) Iom post iom j senlaboreco; la mal~anta luno. mal —anta Ajj
grandigi, aitigi. vastigi: la nntroj de la nova urbo j funkcio) Tia, ke la valoro maipligrandigas aü relj
malrapide ~is\ la akvo de 1' rivero sencese — B; j konstanta, kiam la argument© —as ( fix) f ( y),xj
de minuté al minuta — /.y la homamaso ; —«.y | y). mis—i. Nenormale, fuse, malsane —i:
societoB. fiiaj adeptoj, la abonantoj de nia revuo; la j into arbusto. super—i, tro—i. —adi en tro graal
r̂ anta luno. 5 (0 Igi pli intensa, forta, granda: —<xv kvanto. sur—anta = adventiva. ait—a. Havae
la lumo, la temperaturo, la fluintenso, la tensio ; allan —on: mi tute ne estas maljuna, mi estas mm

as duboj, fortoj. intereso, fervoro: en du ago devas alitai7: U restis malalt~az. plekîo—ajo. Sovagj
vegelajoj, kiu j interplektigas: li elsiris kardôjij
plekto^afojn. por fari el ili cindrojnz; la plekim
ajoj pendis super la stonegoj7. plen—a. AtingÉ
sian plenan —on: mi timas, ke, kiam vi estosplem
vi faros (...] z; belega , pleura knabinoz. O’ sdij
matura, plenaga. plen— ulo. Homo au besto, atid
inta sian plej altan —on (male al infano au ido):^ec la suferoj de plenr^uloj ne pavas esti pli grow

— / la sago7\ kun ciit tago — /.y lia potenco7’, la
kurago ~as kune kun la dangeroz; kiam ~as
honoro, —as humoroz; tiuj vortoj estis uzata j laü la

anta bezono z; miaj ciam ~antaj okupoj. e?r
ampleksigi. levigi. —o 1 Alteco de estulo, rezultanta
el —ado: havi graciait ~on7\ fremdulo de beta—<> z; infanoj de sarna —<;B; mia frato estas de meza—r;z. 2 —ado: ondoj en potenea —o la rokojn super-
versas7-. —ado. Stato de iu. io —anta: kun la ~ado j (ol tiuj de infano). SIN. adolto. volve^ajo = cfe
de la arbo ~is ankaü gia bonfartoz; infano malsana j pikantaj votve~ajojz.
dum sia ~ado: la konstanta ~ado de nia literaturo j kresp/o Y Maldika pastajo, farita el faru|
silentigos niajn malamikojn1. K& progreso. ^ajo. j miksita kun lakto k ovoj, kiun oui fritas en patoi;
Vegetajo, planto. ~anta À (pp funkcio) Tia, ke la | mangas kun io dolca (sukerpulvoro, kansukd^valoro pligrandigas au restas konstanta, kiam la | konfitajo ks) au nedolca (sinko, ovo, fromago É
argumento --as (/(A ) /(>•), se A v). ~ejo. Loko, ! fagopira, hordea —o; farcita —o. cr blino,
regiono, kie nature —as difinita vegetajo. —igi. Fari | — palkuko.
ke io — u: — /g/ / la tero verdajonx; el la fila de la j krest1o 1 b Karneca, generale ruga, elkresk|
sklavino Mi — igos popolonx; (f) longa dormado j sur la kapo de kelkaj birdoj. ekz. koko, meleagro:
suldojn ~igasz. sar forci , kulturi , grandigi. ! koko fiere levis supren la ~onz; ( f ) eliri kunlM
al —ado. Pliigo de la volumeno de korpo pro j —o. 2 Plumtufo sur la kapo de kelkaj birdoj.
aldono de ekstera materio: astra al~ado (aldon- j Elstara longforma konturo : la —o de montoa
igo de materio al astro pro graviteco); © al~ado \ ondo\ —o de kasko. «y ego. firsto. sen—igi. Fot|
kontinenta (pligrandigo de ta kontinentoj pro aldono j la —on de iu au io: sen~igi mitron.
de materio ce ilia bordo) , oceana (aldonigo de j krestomati20. Kolekto de prozaj k poetf
oceana krusto el rifto). cirkaü —i ( tr) Cirkaü i, pp j pecoj, kompilita la ü instrua vidpunkto: ateé

ajoj: kaverno cirkaü^ ita de rampaj ~ajojz\ j fralegon de la Fundamenta (AT)—o mi rekomeÊ
remparo cirkaü^ita de filikojz. dis— i. Disigi , i al vin7. ontologie.

/“v/

I

!

M—ante: la Izraelidoj fruktis k disaisx ; nun venis la j kret/o 1 © Mara sedimenla kalkopetro, fâ|
tempo dis~igi fakajn kunsidojn al pli efikaj k longe- j grajna k mola, precipe konsistanta el restajojl
daüraj kunvenoj. el—i 1 Eligi, —ante: el la kavafo | mikroskopaj maraj vivuloj (icr kokolito) kuÉ
<?/—as herbo k rubuso7: nia fratino. miloj da miloj j plejofte sub pulvora fonno: dekantita —o (fajni|
el—w el v/ / x; jam gi estis el^inta gis cilte super la ; por purigi dentojn. argenlon ktp). 2^ BastwÈÎ
nuboj7-, (0 el la vortarego provizora iom post iom ! tiu substanco, au el ia simila, uzata por skribfj
cl~os la estonla vortarego oficiale fiksita1. 2 Atingi j nigra surfaco. —a. Rilata al —o: —a grundo; (f)I
maturecon, -ante: dum la lasta jaro li alte el~isz: j —e blanka vizagoz. —ajo. —o, farmacie préparât
tiu infano. kiu nun plene el^is kieI perfekta belul- uzata kiel kuracilo. —i ( tr) Smiri per —o. polllMÎ
ino7 : barbo el~is, sed sagou ne naskisz; la bektj, Kreta pulvoro, uzata por fajna polurado.
bone el~intaj oreloj de la leporo7; ne en unit tago
e/ — /.v Kartago7\ la knabo el~is en malricecoz :
ricaj Iwmoj. naskitaj k cl^intaj en Ittksoz; kiam ili
el~os gis la grado de ordinaraj aktorojz. el—adi. j mezozoiko. 2 La responda sistemo.

riKret/o. Granda insulo, apartenanta al Greiÿ
M(25°E, 35°N).^ Kandio.

kretace/o © 1 La tria k lasta periodoi
Zri

ë
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kreten/Oz 1 Y Individuo trafita de ~ismo. 2 (f)
Malspritulo, stultegulo. ^ismo ^ Degenerigo de la
intelektaj kapabloj k malakcelo de la diversaj

~aciz. ~i tre malagrable. ~adi. Daüre, ripete ~i :
la rego ~adis laiite : Mia filo Absalom, Absalom,
mici filo! x : kia ~ado k tumulto!7: se iu stopas sian

:funkcioj: la ~ismo estas suldata al subnormala Orelon kontraü ~ado de malriculo [...] x; ilia ~ado
funkcio de la tiroido. I pro la laboroj venis supren al Diox. ^egi. Tre forte

kreton/o % Tolplekta teksajo el lino, kanabo au j ~i: kiel ~ego de leonox. && bleki , luirli , mugi ,
;kotono, kutime presornamita k uzata kiel j ululi. ^ema. Havanta inklinon al ~ado: ~ema
logejomama stofo: flordesegna ~o. vat indieno. ! infano. ^eti. ~i per alla, tranca voco. csf je I pi ,

M Kreuz/oz. Virina nomo, i.a. O de la edzino de krici. ~isto 1 lu, kiu ofte ~as: «Silentu, ~isto!» si
diris7 (al la kanario); la nigra ~isto (korvo) hodiaü

^ krev/i (ntr) 1 Subite rompigi de interna tro sencese nin timigas7. 2 Iu, kiu per ~ado anoncas aü
granda premforto: li ridadis riel , ke al li preskait reklamas en la stratoj. ek^i. Elparoli per ~o:
jMi la ventro7: fine ~is unu ovo post la alia7 (post «hit ! » li ek~is7 ; «Ho, cielo» , ek^is la patririoz;
•elkovigo); unu fenestra vitro ~is, alia rompigisz: ek~oj de adniiro: ek~a signo (= ~.signo). el~i (tr)
fais la lasta veziko de lia felieo7 : krako, kvazaü ce Tute laü te proklami: la koro de malsaguloj el~as
la cielbarelo ~is ringego7: ~as bomboB, balono:
fainta pneümatiko; bulketoj, kiuj ~is de ablindego
:da sekvinberoj7: (f) eu ne povas ~i la galo?z\ de
tro multa scio ~as la kranio7 : la gis ekstremeco
strecita kordo de sentoj ~isz: malgraCi la naciismo
j*as la landlimoj. KS* eksplodi , disigi, kraki, splitigi.
2 Fendigi de skuo, malvarmo, sekeco k.a.: ~is la

!yazo antaü la nazoz; la malnova sonorilo, kiu estis
falinta, ~isz.3 (fm pj) Morti: gi estas petolo, de kiu
pni povas ~iz: ~i de malsato7. ~0 1 Stato de io
Mtnta au ~inta. 2 Loko, kie objekto ~is: maljunaj
salikoj kun multe da ~oj k fendojz; ripari ~on de I forbruligitaj urboj7. osr genii ,

pneümatiko; haiitaj ~oj sur la manoj. ~igi. Fari , j krib/oG = kripo.
•ke io ~u: la alfluego levis la glacion k ~igis gin7-, | kribr/i ( tr) Apartigi per multetrua instrumento
faigi nukson7: li volis ~igj la fortikafon7: ( f) tio la dikajn erojn de solidaj materioj disde la pli
fvigas la koron (de dolora kompato;. nsr korsiri); maldikaj au subtilaj eroj: ~i sablon , grenon ,
fg' iga malvarmo ( tiel kruda, ke stonoj ~as) ; j farunon :; (0 ~/ k senha/astigi la lingvon. ffif filth.
lM~igebla pneümatiko. glacï^igo. Printempa dis- ^(ad)o. Ago de tin, kiu ~as. ~a|0. Tio, kio estas
Ipèeigo k forportigo de glacitavolo. pot~intajOz = ~ita : la ~ajoj de forno. ^ilo. Multetrua

instrumento por ~i: cerpi akvon per ~ilo7 (vane
labori); kiel oni disjetas per ~ilox. molekula ^ilo
® Organika au neorganika solido, plena de
molekulgrandaj truetoj, uzata por sekigi gasojn aü

Eneo.

malsageconx. postal (ntr) Per ~oj voki: postai al
iu7. pri~i ( tr) Reklami per ~ado: pri~i gazeton.
batal^o, milit^o. Difinita ~o, iam jetata de la
soldatoj de iu lando au armeo komence de la batalo,
k iufoje enskribita sur la slandardoj au blazonoj.
goj^i (ntr) Evidentigi sian gojon per ~oj: en la
vinbergardenoj oui ne kantas nek gojr^ as , la
gojr^ojn Mi cesigisx. tsr jubiti. koko~i ( ntr)
Kokeriki. plor^i (ntr) Evidentigi sian doloron per
~oj: «Aj! aj! en tia okazo Hi neniam plu rêvenos»
plor~is la patrino7-\ p /or^oj , kiuj sonis el la

fpotpeco.
!Krez/oz £ Lasta rego de Lidio, fama pro siaj
iiôajoj: la libron oni povas eldoni en kelkaj monatoj
jcsen riôecoj de ~oz\ (1) Ricegulo.

krezol/o ® Substanco CH3C6H4OH, homologo ; por apartigi molekulojn per kromatografio.
fenolo, preparata el kreozota oleo, k uzata kic! | ~iletoz. Malgranda kuireja ^ilo, por disigi ekz. la

desinfektajo: la kruda ~o konsistas el orto-^o, j legomojn disde la akvo, en kiu ili boiis k .a.. £&*

trapremilo.
kric/i (ntr) Krii kiel akcipitro aü alia j rabobirdoj.
krif /o. Ungego de sovagaj rabobestoj a ü

rneta-~o k para-~o.
% kri/i 1 (ntr) Eligi laütajn akrajn vocosonojn: ~i
pe doloroB ; ~i elz , perx la tuta gorgoz\ infano ne
fryas, patrino ne scias7: ~// ec raüke, sed kanti ne j rabobirdoj.pesuz (— neceso ) ; koko ~as fiere , sed ne ! krik/o O Speco de leviio, havanta dentostangon,
datigere7: inter lupoj ~u lupez; (analoge) la vento j suprenlevatan de dentradeto, movata per kranko k
faas Ira la korta pordoz. KSf' bleki. 2 (ntr) Eligi tiajn j uzata por levi pezajn sargojn: ^o de vcturilo, de
gonojn, por protesti, a ü al voki : jen mi ~as pri j pumpilo. SIN. racllevilo.
tiialjusteco, sed ne ricevas respondonx; urbanaro | kriko/ V (crico-) MU de krikoido, pref-e uzata:
|tpas pri vengoz; (f) la voco de la sango de via frato j ~otireoida muskolo ( M. cricothyroideus ).

faas al Mi de la terox\ ~anta erarpasoz, j kriket/o Angladevena sporto, kiun oni
piüljusiajoz\ r̂ antaj koloroj. es* voki. 3 (tr) Diri per ! praktikas per pilkoj k plataj lignaj frapiloj. nsr
ilaüta akra voco: si ~is al si : Nu , mia filino?z\ ciuj j bazpilko.
jri hundoj danois antaüe k ~is «Hura!» z\ lasu Hin

1*ii kion ili volas!7 : li ~is al la cevaloj , ke ili j ringoforma kartilago.
Mtuz: si ~is al la infano forkuri; voco de ~anto j kriI/o b Planktono de malvarmaj maroj,

ïtnladezertox (— dezerto); ~i alarmon7, helpon7 , \ konsistanta el etaj krustacoj (precipe el g. eüfaüzio),
fajron. ^0. Laü ta subita sono de la voco: eligi j cefa nutrajo de bartcetacoj.
jpord: Haltu!—eksonis tenira ~o el la amaso7: gis
pfl unua ~o de la koko7 : mia atingis Liajn
; orelojnx: minacaj ~ojz: (f ) la lasta de la modo.

krikoid/o V (cartilago cricoidea ) lu laringa

krim/o 1 Ago, per kiu morala aü civila lego
estas grave malobservata: pro via vi pagos per
la vivo7 : si devis vidi ta ~on. kiu estis farata

r-
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kontraü si7; eldiru al mia popolo gian ~onx\ pro ;

tri ~oj de Izrael k pro kvar mi ne indulgos linx; \
de pasio: (f) sed eu en lio estas ia ~o?7. 2 ^ En | 2 Prezento pri la naskigo de Jesuo (okazinta laü-
iuj jursistemoj, delikto de la plej grava speco (murdo, | legende en ~o) pere de statuetoj.
dombruligo, seksperforto ks). delikto. /^a 1
Rilata ai ~o: ^a faro; kodo. US’ kriminala. 2 | au organon pro vundo, malsano ks: pro maljim-
Kulpa je ~o: ^a junulo; ne indidgu ~ajn malbon- I eco. pro milito; je la dekstra kraro; mizera ~a
farantojnx. '-i (ntr) Fari ~on: tajloro ~is. botisto j almozulo. —* impotenta. 2 (io) Perdinta unu el la
pendas7 (senkulpulo pagas pro kulpulo) ; kin ne j partoj necesaj por bona funkciado; difektita:
'NFAS , tiu ne timas7. ~eco. Eco de iu, kiu ~is: j salikoB; ~aj arboj7\ ~a spirito; ^a projektode
levigit por ke vi ne pereu pro la ~eco de ta \ lingvo. ~ajO. Difekto kronika en la funkciado de
urbox\ pezas sur gi ( la tero) gia ~ecox; lia ~eco korpo, sistemo k.a.: neniu , kiu havas ian ~ajon,
estas evidenta. ~ego. Abomeninda ~o: da arto
unco, da ~egoj tunoc (pri Eüropo). ~etO. Delikto.
'N'Ulo. Homo ~a: la deziro de ~uloj estas per-
fortox; se vi transdonos al ni tiun ci kondamnitan
r^ulon [...]z. kurwulo. Komplico en ~o. sen^a.
Ne farinta au ne prezentanta ~on: sen~a akuzito,
skribafo. fc®* senkulpa, pura. milit^O. Dummilita
ago, kiu ne respektas la interstatajn konvenciojn.

Krime/o. Duoninsulo ce la Nigra Maro,
provinco de Ukrainio (34°E, 45°N).

Krimhild/o. Germana virina nomo, i.a. Sf de la

krioterapi/o = fridoterapio.
krip/o 1 Mangujo por bestoj (cevaloj, bovoj ks).

kripl/a 1 (iu) Perdinta la kapablon uzi membron

alproksimigu : nek blindulo, nek lamulox; korpajk
spiritaj ~afoj7\ la fonetika skribado kaiizus ofietro
grandan ~ajon de propraj nomoj7. ~igi 1 Fari inn
~a: la pafvundo ~igis la soldaton B; gi balbutasper
la duone ~igita voco7. 2 Fari ion ~a: hiIdo ~igifa
en malbona spegulo7’, tiu sangeto ~igas la sencùn
de la tutafrazo’, viaj jugistoj ~igas la logon por sia
profitaz; ~igi doktrinon, la instruonz, la veron2\
gazetoj prezenlis la projekton en la plej ~igita sen-
senca forma7 ; la forigo de la akuzativo prezentus
~igon de la interna valoro de la lingvo7. stump-
igi. ~igi. Igi ~a: 1 // estis daürigonta, sed lia lango

igis , kiam U vidis tiin; la Hebreoj kunepremigis
simile al sardeloj k per tio ~igis korpe k anime2',1
kun la tempo la lingvoj ~ jgasz. ~ulo. Homo ~a:

edzino de Sigfrido.
krimina!/a / fb Rilata al deliktoj k al la koncerna

legaro: ~a juro, jugisto, tribunalo, procesoB. ~igi.
Sangi la legojn tiel, ke io antafie nepunata submet-
igas al juro: ~igi stiradon de aütomobilo sub | ciufamilio havas sian ^ulon7.
influo de alkoholo: oni diskutas la ma/~igon de la ! kript20. Kava loko, pli spéciale: 1 Subtera
konsumado de Itasiso. ^istO 1 Juristo, fakulo pri ! cambro de pregejo, kie oni iam enterigis mortintojn
~a juro. 2 Policisto, normale sen uniformo, kiu ! 2 V Iu el la multobiaj kavetoj sur la suprajo au en la
okupigas pri enketado de ~aj aferoj. interna parieto de diversaj organoj: tonsilaj ~oj

krîn/o Ciu el la longaj haroj de cevala, leona ktp (cryptae tonsillares ). 1 Rilata al ~o. 2 (pp
kolhararo au vosto. ~aro. La tuto de la ~oj de besto. skribo aü parolo) Sekrete konvencia: la slango delà

kring/o Y Seka dolca ringoforma biskvito. us* j krimuloj estas ~a lingvo. ~ajo. Cifrita teksto, kies
krakeno. | slosilon oni ne posedas. el~igi. Decifri ~ajon.

krinoid/oj b Klaso (Crinoidea ) de ekinodermoj : kripto/ If Pref. kun signifo: «kasita, nekonata,
kun krucforma korpo kun 5 longaj brakoj, ofte fiks- j neevidenta en sia kaüzo»: ~orkideco. ~toksinoj,
igintaj al la marfundo per longa tigo. c®3 antedono. ~tuberkulozo; ~geneza (tia afekcio, kies naturoaü

krinolin/oz. Pufa jupo, subtenata de bartaj ring- kaüzo ne estas trafebla de niaj esplorrimedoj); (f)
egoj, en modo dum la 19a je.

krinozo/oj b Subfilumo (Crinozoa ) de kriptogam/oj ^ Grupego (eksa subregno) (te
ekinodermoj, ampleksanta la krinoidojn k kelkajn vegetajoj, kies reproduktorganoj estas malmulte
fosiliajn klasojn. videblaj, t.e. sen floroj, k ne produktas semojn. fô1

krînum/o dfe G. (Crinum el amarilidacoj) de fanerogamoj. celaj /̂ oj. ~oj sen a ü sen tipaj
vaskuloj: algoj, fungoj (inkl. likenojn) k briofitoj.
awtalofitoj. vaskulaj /v/Oj. ~oj kun tipaj vaskuloj:
pteridofitoj.

kriptogram/o G. {Cryptogramma el adiant-
acoj), alpa k boreala, de 2 sp-oj de filikoj, i.a. la
krispa (C. crispa ) ofte kultivata en rokgardenoj.

kriptomeri/o dfr G. {Cryptomeria el taksodiacoj)
de pli ol du sp-oj de koniferoj el Cinio, Japaniok
Koreio. Plej konata sp.: C. japonica, granda,
monoika arbo kun globa, ligneca konuso; forst*
umata k plantata por ornamo aü por ligne uzata en
domkonstruado k meblofarado.

~komunisto.

herboj kun granda tunika bulbo. kun largaj, elbazaj
folioj k kun lilisimilaj floroj en umbeleca infloresko:
tropika k subtropika g. de c. 120 sp-oj, pluraj por-
orname kultivataj.

kriofor/o Aparato. en kiu la malvarmo estas
transportata.

kriogen ï k/o Produktado de tre maialtaj
temperaturoj k esploro de iliaj efikoj.

kriolit/o ® Mineralo, generale blanka. konsist-
anta el monoklina aluminia k natria fluorido,
Na3AlF6, uzata i.a. en la aluminia industrio.

kriometrî/o Mezuro de la temperaturoj de
frostigo de solvajo.

krioskopi/o (K) Q Determinado de la fando-
punkto: uzo de ~o por mezuri la molekulmason.

kriostat/o Aparato por malvarmigi subtancon
gis tre maialtaj temperaturoj.

kripton/o ® 1 Elemento, Kr, atomnumero 36,
atommaso 83,80. 2 Nobla gaso. ; •

kriptonim/o. Kasnomo: kontraü la artikolo de
p - ro D. mi skribis ( sub ~o ) respondonz. &
pseüdonimo.
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kris/o. Malaja ponardo kun zigzagforma klingo.
krism/o ft Oleo sanktigita k uzata ce kelkaj

sakramentoj.
krisol/o O ® Vazo el fajrorezista tero, en kiu oni

fandas mineralojn: ~tenilo (Vd teni). SIN. fandvazo.
krisp/o. Kolumo, simpla aü duobla, el plisita

aü rondfaldetita amelita tolo au punto, surmetita de
viroj en la 16a-17a je, k de virinoj en pli modernaj
tempoj: cirkaü la kolo grandega ~o el blanka
rigida toloz. jaboto, krepo, ruso. ~a 1 Prezent-
anta surfacon kun multaj, pli-malpli regulaj ondetoj
au bukletoj: ~aj kapetoj de infanojB ; plumaro
de cignojz; anstataü ~aj (frizitaj) haroj estas
kalvox; timante cifi siajn ~ajn malsirnpiajn vest-
ojnB. 2 4^ Havanta neregule sulkigintan suprajon:
~aj folio/; la ~a mentoz. ~igi 1 Fari ion ~a:
varma vento ~igis la akvon8; ~igi artefaritajn roz-
petalojn; li serce pincadis k ~igadis la buklojn de
sia barboz\ plena kolekto da ~igiloj de harojz.2 %
Estigi multe da neregulaj faldetoj en stofrando, tred-
inte tra gi fadenon, kiun oni poste strecas: velura la popolo. ~igi 1 Ricevi ~an formon: sulfuro
~igita falbalo malsupre de jupo\ si komencis enu- povas ~i§i. 2 (f) Koncentrigi en pli konkretan k
igan ~igon de la ekstremoj de larga silka skarpoB. j fiksan formon; realigi laü difinita formo: lia tutu~i§i 1 Igi ~a: brunaj vangoj , sue kiuj ~igis la
nigra barboz; kiam la vento blovas super la herbo,
ci tiu ~igas kiel trankvila akvoz\ la ondoj ~igis k
saümisz. 2 % (pp randoj de la gelatena tavolo de
plato) Maltenigi el la plato k faldigi.

Krist/O 1 ji Helendevena formo de la hebrea
titolo «mesio», t.e. «sanktoleito», donita al pluraj
regoj, ec paganaj. 2 ft Nomo. donata de liaj ador-
antoj al Jesuo, por signifi Han dian originon: vi estas
la la Filo de la vivanta Dio N; vi ciuj estas filoj
de Dio en ~o Jesuo N. — ~arbo, ~nasko.

(k)'vano. Ano de religio, bazita sur la Evangeli-
oj: rsjanoj, hebreoj aü mahometanojz. ~anaro. La
tuto de la ~anoj. ~anigi. Fari , ke iu igu ~ano.
«vanismo. Religio de la ~anoj. csr katolikismo,
ortodoksismo, protestantisme», kontrau^ana.
Kontraüa al la ~ana dogmo a ü mondkoncepto.

pra~anismo. Komenca ~anismo, precipe la unua
~ana komunumo en Jerusalemo. serwanigi. Fari ,
ke la ~anismo malaperu el iu lando, klaso ks.

kristal/o 1 © Solida substanco, kies atomoj
a ü molekuloj estas régulé arangigintaj, k tial en
formo de simetria pluredro responda al la inter-
arangigo de la atomoj: minerala, organika
kuba, prisma ~oj de marsalo.
Tre pura senkolora vitro: kaliko el facetiîa ~o\
spegulo el Venecia vazoj el Bohemia ~o ; (f) la
vero estas multfaceta ~o.3 (0 Klarajo, diafanajo: la

de fontano, lago. likva ~0 ® Substanco el
grandaj molekuloj meze inter ~a (orda) k likva (sen-
orda) stato. ~a 1 Troviganta kun régula k difinita
strukturo en formo de ~oj: roko\ ~a precipitajo.
ir^ amorfa. 2 Klara kiel ~o: ~a fonto\ ( f ) ~a
klareco de la prononcado', ~a animo. ~3JO. Maso
da ~oj. ~igi 1 Doni la ~an formon: ~igi sukeron,
~iga akvo, kapsulo, plado. 2 (f) Realigi laü difinita
formo: tiu amaskunveno ateste ~igis la deziron de

kristaloido. 2

malamo ~igis en tiu projekto\ la opinioj sajnas
~igi al unueca solvo de la problème\ tiu tendenco
~igis en la programo de la société; la lingvo ne
devas ~igi (rigidigi); ~iginta (ne plu progresanta)
civilizacio. ~ujo. Laboratoria vazo, en kiu oni
~igas. /vografo. Specialism pri ~io. <vografio.
Scienco pri la kristaloj k la legoj de ilia formigo.
~ografia. Rilata al ~io. ~sistemo © Ciu el la
sep cefkategorioj de ~oj, difinitaj per simetriaj
reguloj: sesangula , kuba , monoklina, ortoromba,
kvadrala, romboedra, triklina ~sistemo. —+ elementa
cclo. el'vigi. Eligi el solvajo sub formo de ~oj.
et̂ a, mikrewa © (pp petro, senatente pri gia de-
veno) Konsistanta precipe aü tute el nur mikroskope
videblaj ~oj. csr etgrajna, mikrolita. ne~a ® ©
Ne havanta ~an strukturon; ne~iginta. rê lgi. De-
nove ~igi, kun la celo purigi la substancon, lasante

c
c

Mifi bW- b b.a
yy

ortoromba
a * b *c; a = p = y = n/2

monoklina
a ^ b^ c: a = Y = n/2 ^ pkvadrata

a = b ^ c; a = P = Y = n/2
kuba

a = b= c; a = P = y = n/2

\ \romboedra
a = b = c;a = p = Y

* n/2 sesangula
a = b # c; a = p =

n/2 ; Y = 2n/3

C
C

P bY
a.

Ytriklina
a* b* c , a.*\S* Y* n/2

kristalo. ~sistemo: la sep ~sistemoj.
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la aimiksajojn en la patrinaj solvajoj. pseüdcwo ! pri gia origino k valoro. 2 Mallauda: cion *it
0 ® Substanco sajne ~a, sed sen ~a strukturo. malamikan aii atakantan, kion oni skribas pri £i
kvazaü^o Ripeta sed neperioda ~a strukturo, ~e. En maniero: 1 prilumi la detalojndei
kiu ebligas rotacian simetrion de ordo kvin : la historic)7; anstataù analizadi siajn trovojn,j

I estas prêta tronipadi sin memz; homo prudentap.
kristalin/o V Natura lenso de la okulo, situanta j de antaüe rilatos al tiuj vortoj tre ~ez\ ne deptd.

malanta ü la pupilo: la konvergigas la him- j ante de la lernanto la eblon ~e proprigi al sicàji
radiojn sur la retinon k ebligas la akomodigon. SIN. j ricigojn f .. . ] z; 2 H estis ciam agordita kontts
okullenso. — katarakto. ~a. Rilata al ~o: f
sklerozo.

parinlento de Penrose estas dudimensia kvazaü^o.

cia novajo. ''-ado. Agado de iu, kiu ~as: fatil
r̂ adon de la novaj fiImoj, teatrafoj, ekspoii<$

kristalograf /o Vd kristalo. | ^anto. Tiu, kiu ~as mailaüde: ~antoj de E.cë
kristaloid/o ® Substance, kiu en likvo disigas j ekzistis7 ; silentigi la kriantojn k respond! all

sub torino de eroj ( molekuloj au jonoj) malpli j ~antojz. ^ebla. Tia, ke oni povas gin ~i:fjj
grandaj ol koloidoj (< 2.10'12 m dimensiaj): ~ero . j lingvo, kiu estas tute ne ~eblaz. ~ema. Inkliœj
facile trairas organajn membranojn; natria klorido, j ~ado. ~ismo O Sistema ~ado pri la kapaWojj
scikarozo. ureo estas ~oj. use koloido. ^a 1 Havanta limoj de la homa sciado. ITüT kantiismo. MStoi
la econ de ~o: solva/o plej ofte kristaligas per Persono, kies speciala okupo estas la ~ado: bé
elrapongo.2 Rilata al ~oj. teatra ~isto\ art^isto; li montras sin pénétra

Kristian/o. Vira nomo. de la kapitalistaj moroj. 2 ~anto: se ni tenos è
forte , liant nenia j atakoj de ~istoj prezentospof .i
ion dangeron7-. merrwo. Konfeso pri siajeraf
ordinare farata publike: ta partio ne akceptisÊ
mention k eksigis lin. sen~a. Ne havanta ~emt|
~an kapablon: sen~a entuziasmo ; akceptiseË
cion, kion diras la gazetoj. KîT blinda, literatus
Arto esprimi jugon pri la estetika valoro deliten|
ajo.

r-̂ a

kristiani/o Bremsado per abrupta meto de la
skioj perpendikle al la glitvojo.

Kristiani/o. Eksa nomo de Oslo (1624-1924).
Krist în/oz. Virina nomo.
Kristofor/o. Vira nomo, i.a. de Kolumbo. ~a

herbo Vd herbo.
Krisn/o 0 La plej grava avataro de Visnuo, |

prezentala kiel nigrahaüta viro.
krit/a A Rilata al punkto, stato au kvanto, kic ia

esenca sangigo okazas: ~<7 valoro , premo, maso,
temperaturo; ~a volunieno de gaso. usr sojlo. R ï M.
lufoje estas uzata kriza en tiu senco. super^a |
Karakterizanta la staton de likvo au gaso super la

punkto, kie la diferenco inter ambaü malaperas.
kriteri2o. Distinga principo, laü kiu oni jugas

aferon: por Kartezio la evidenteco estas la de la j
veto, use tusostono.

kriticism/o = kritikismo.
kritik/i (tr) 1 Ekzameni la bonajn k malbonajn |

ecojn de scienca. literatura au belarta verko: |
kompetente. juste, indulge multaj. kiaj recenzas, I
ne kapab/as w/. && jugi. 2 Elmontri la mankojn de !
persono, la difektojn de afero: ~i estas facile , fan j
malfacilez; kiu ~as kurage. nient agas malsagez; la
akeepto de via tre duba k baldaü siavice ~ota
plibottajo rainigus [ ...] 7; // ciam k cion ~as. K#'

mallaüdi . polemiki , vipi. <̂ o 1 Senpartia jugo pri j
literatura au arta verko: li proponas sian lingvon al |
la publika tra (a tempo de unu jaroz\ Ha kontedio i
riccvis tre favoran ~on\ la filma ^o. 2 Scienca j
ekzameno. celanta difini la autentecon, verecon de ]
io: historia , filologia ia teksta (celanta j
malkovri la erarojn en la transkopiado de tekstoj. nar !
editoro); la alta ~o (pri la origino. karaktero ktp de j
verko, precipe biblia ). 3 Elmontro de ia malbonajoj i
de persono au afero: ju la ~oj de mia lingvo estas !
pli severaj, des pli danke mi ilin alprenas7 ; fari j
r^ojn kontraü ioz: ec kontrau pastra prediko truvigas j
~oz: guste tial , ke mi aùdis tro mulle du ~oj [...J 7*; !
tiuj ~oj , kitijn mi gis hodiaü legis en gazetojz; j
parodio, kiu estas bonego de lia stilo. 1 i
Ekzamena: eldono kun ~aj nota]; aparato ; ~aj i
eseoj; spirito ne akeeptas aserton sen informa j

i
krîtm/o ^ G - (Criilimam el apiacoj) de nurf

sp. (C. maritimum ) de plurjara herbo saignât
senhara, kun karnaj, 2-3-oble plume dividajfo)s|
hejma sur la marbordoj de Eü ropo, U Azio f̂
Afriko; medicine k kuirarte uzata, malofte kultiv«|
»rsr stonborulo. |

kriz/o 1 If Subila sangigo en la evoluo de
sano: ^o ofte anoneas resanigon. 2 f Sufe
akeidento, aperanta meze de sajna bonfarto H|
apendicito ) au en la kuro de kronika stato (~o|
astmo). 3 (0 Grava dangera fazo, decidiga tnomé'

en iu afero: politika , finança , komerca ~o;f
Honiara spertas nun gravait moralan ~on.*tj
Prezentanta ~on: nia afero estas finance w|
situacio\ f ~c/ ago (klimaktero). 2 = krita.
Eco de ~i\ situacio. ^igi. Igi ^a. ^okaza. IM
en okazo de ~^o: ~okaza masto, vélo. mO0*f
Subita falo de la cirkulado de mono, kun sa
falo de la ofertado de kredito.

krizalid/oz 1 8 Pupo de papilioj. kokâ|
larvo, pupo, raüpo. 2 = pupo J { chrysalis).«jf
Prépara au transira stadio.

krizantem2o 1 4» a) (ss) G. (Chrysanthenwl
asteracoj) de 3 sp-oj ( i .a . C . coronariimlÉ
segetum ) de unujaraj - herboj el Eüropo, NAfr||
U Azio. b) (vs) ~o la k parencaj g-oj, unu- kpè:
jaraj herboj, arbustetoj k kelkaj tufarbustejjj
diversaspektaj, kun integraj, dentaj aup
diverse entrancaj folioj k kun radiaj au langei
kapituloj; c. 200 sp-o j el Eüropo, N Afriko k
pluraj poromame kultivataj. leükanto, tm
2^Gardena ~o. gardena ~o Plej konaa|
I h ( Dcadrantliema x grandiflorum), plurjara bi
kun ofte grandaj, okulfrape koloraj kapituloj;oi$Ç
el Cinio, konata jam de antaü 2 000 j en Ci»)

m

M
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Krizeis 627 krokodilo

Japanio, nun vaste kultivata por ornamo kie! multaj I pecoj: ~ilo por trencaro. cs* krampo. al^i. Pendigi,
kf-oj. ~ata acido ® Organika acido de iuj sp-oj ! alligi kvazaü de ~ilo: si sin al~is al lia manteloz;
de ~o, C,0H16O2, 2,2-dimetiI-3-(2-metiI- l -propenii) Dio a!~os at vi la pestonx; pro diversaj kaiizoj, mi
eiklopropanata acido, antaüanto de piretrinoj. devis al~i tiujn finigojn ne disigeble al la radikoz\
HKrizelS & Ldi sklavino de Ahilo. ciuj okuloj sin al~is aI li; Hi al~as al si simpation.
yKrizip/o. Helena vira nomo, i .a. de stoika alligi. Altenigi, alligigi kvazaü per ~ilo: lia kapo
filozofo (3a jc a.K.). al^igis al la kverkox (per la haroj); lifortike al^igis
j krizokal/o O Alojo el kupro. zinko, stano k al trunketajoj k grimpis supren7 ; hedero al~igas al
plumbo, kiu similas oron. j muroj\ (f) si havis nenion, al kio si povus alligi7-;
s krizolit/oz. Hele flava au verdete flava var. de i la avarulo per ciitj siaj pensoj k meditoj al~igis al
olivino, uzata kiel juvelstono. — krizotilo. sia mono7-', virino devas nepre af ~igi [...] al viro,

krizomel/o b G. (Chrysomela ) de pli -malpli se si volas viviz: per ciuj radikfibroj de sia infana
duonglobaj, okulfrape koloraj k brilaj koleopîeroj, koro U al~gis aI la nova hejmo7 ; al~igi al ies
;kiuj mangas foliojn de diversajn vaskulplantojn. pasoj7 (ciam akompani). tsr algluigi. de~i, mal~i.
yvedoj. Fain. (Chrysomelidae ) de koleopteroj al kiu Tin iun au ion for de io: mal~i veston de la. ~ilo\
apartenas i.a. ~o, leptinotarso. (0 stonego de~igis de la montoz\ (f) timulinetoj jus
y krizop/o b G. (Chrysopa) de afidovoraj insektoj de~itaj de fa patrina jupoz ( tute senspertaj).
:el la ordo de neüropteroj, kun verda korpo, diafanaj invitai, (ekz. pp amoristino) Proponi sian servon al
Verdvejnaj flugiloj k perloformaj okuloj. | pasanto sur la strata, okul~a. Tia, ke la rigardoj
|krizopraz/o ® Var. de kalcedono, hele pomverda estas al~ataj: okul~a afiso.

krocet/i (tr) % Fari puntojn au puntajojn per -MIO.
~ajO. Ornama punto au puntajo (ekz. kolumo, tablo-
kovrilo, rando de postuko k.a.) farita per ^ilo. ~ilo.

gemo.
• Krizostom/o. Helena alnomo («la orbusa») de
|â Konstantinopola patriarko Johano (347-407).

7 krizotit/o ® Mineralo, fibra sp. de serpenteno; j Maldika stangeto kun hoketo ce unu ekstremajo.
krokant/o Y Krusteca dolcajo el pistitaj amand-

oj, aveloj, juglandoj aü similaj k fandita, brunigita
sukero: ~bonibono\ glaciajo kun ~o. cse nugato.

kroked/o y Malgranda k mallonga rulajo el
terpoma pureo k haketita viando, fiso au simile,
fritita k mangata kiel garnajo: porkaja ~o.

kroket/o Sporto, konsistanta el rulado per
frapilo, laü specialaj reguloj, de lignaj globoj sub
arkojn, faritajn el drato aü ligno.

krokiz/i ( tr) Rapide skizi per krajono, plumo aü
peniko, prezentante nur la karakterizajn trajtojn de
la modelo, ordinare sen intenco tion poste komplet-
igi. ~0 1 Rapida desegno aü pentrajo, en kiu oni
celas kapti nur la esencan similecon. karikaturo,
skizo. 2 t§> Konciza lileratura priskribo de emocio,
ideo, situacio; kelkfoje bazo por pli vasta verko.

krokodil/o b G. (Crocodylus) de reptilioj, sub-

fa longfibraj formoj estis uzataj i.a. en konstruarto.
% asbesto — krizolito.
f kroat/o. Ano de slava gento, loganta precipe en
f-vio. A*a. Rilata al ~oj. (K)~io, ^ujo. Balkania
fegno, situanta inter Slovenio, Bosnio k Adriatiko
(Zagrebo). ~serba, serb(o)~a lingvo. S-slava
lingvo, parolata en la U parto de Balkanio, k skrib-
ataperdu malsamaj alfabetoj (cirila k latina).
ÿ kroc/i (tr) 1 Pendigi per hoko: ~/ pentrajon ce
la muw, ~i sian capelon al vestohoko; ~/ ordenon

}sur la brusto. 2 Momente a ü da ü re kunigi du
• ôbjektojn , enigante starantan parton de unu en la
Man: ~/ vagonon kun lokomolivo; boaton per
hokstango\ Ha auto ~is mian bufron. 3 Forte kapti,
fiksteni: liaj manoj ~is la randon de la boato\ ~u
Mn.al mi!; (f) sian rigardon sur iunz. US’ fiksi ,
glui, krampi, ligi. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as.

yylgi, Sin ~i al, sin alligi al: la infanoj ~igis al la klaso de arkosaüroj, vivantaj en grandaj riveroj, pli
bàsko de la patrino; la lacerto ~igas per siaj man-
pjh la dornoj ~igas al la pasantoj; si ~etigis al
|pa vesto2; (0 malgranda vilago ~igis al la deklivo

§ifei montoB ; li ankorau pli ~igis al tiu virinoB;
Wtigi al io (persisti au obstini pri io); ^igi al mat- ~etO (fm) Tukpincilo. ~llloj. Ordo (Crocodylia )
.nova kutimo. ^ilo. Hoko por pendigi aü fiksteni de arkosaüroj, ampleksanta la g-ojn ~o, aligatoro,
Juine objektojn: ~ilo por vestoji ~ilo por viando- gavialo, kajmano.

malofte sur la marbordo, de tropikaj landoj.
aligatoro, gavialo, kajmano. ~a. Rilata al ~o: ~a
ledo; ( f ) ~aj larmoj ( hipokritaj). ~i (ntr) ( fm)
Paroli nacilingve en medio E-ista au (vs) internacia.

W'

ff
krokodilo.

|krfeantemo.1) grenkampa ~o (Chrysanthemum segetum). C. 2) gardena ^o (du kf -oj). Ru. a) tigo;
IIIfolio; c) kapitulo; c) akeno ; d) sekcajo de akeno.r
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krokus/Oz 4* G - (Crocus el iridacoj) de malaltaj,
plurjaraj herboj kun firma bulbo, kun elbazaj, al -
supraj, liniformaj folioj. kun unuopaj aü faske 2-4-
opaj floroj epiginaj, mallonge pedunklaj, 3-nombraj,
karakterizataj de koroloida perianto, konsistanta el
longa tubo k ses ovalaj, volbaj loboj, k de longa
stiluso. portanta 3 stigmojn cesupre svelajn ; c. 80
sp-oj el Eü ropo, N Afriko k C k U Azio, multaj
kultivataj por ornamo k unu (safrano) por spicajo.
c5T safrano. — kolciko.

krom. I - Prep, (uzebla ankaü kun inf.), signif-
anta, ke oni metas aparté la sekvantan ideon, ke oni j ~produkto. ~i (tr) 1 Tegi per ~o: ~ita stalo. 2
ne konsideras gin, 1 cu pro tio, ke gi prezentas Tani per ~o: ~ita ledo. âto. Salo de ~ata acido,
escepton (se ne kalkuli): ne estas Dio ~ Mix: la H0CrO4. ^ilo. La radikaio Cr02, trovigantaen
pioniroj de novaj ideoj renkontas nenion ~ mokoj k diversaj kombinajoj. ~f lavo. Plumba ~ato

PbCr04 ~a diklorido, triklorido. La kombinajoj
CrCl7 k CrCl3. bi^ato (ark.) = di~ato. di^atO.
Salo de di~ata acido, H2Cr,07.

kromist/oj 4* Regno (Chromista el eükariotoj)
de vegetajoj kun aü sen klorofilo, precipe unucelaj,
filamentaj aü koloniaj, antaüe klasifikitaj en algoj
(flav-, brun-algoj, diatomeoj k rugalgoj) k fungoj
(oomikotoj). csr plantoj, fungoj, protozooj.

kromit/o 0 Minérale el kuba oksido de kromio

ebleco, afineco kun aliaj molekuloj): sur mal-
dika tavolo dc silica gelo; gaslikva, likvolikva M)

(la fiksa materialo estas nesolvebla likvo sur ineita
pulvoro) ; afinec~o (la fiksa materialo enhavas
antikorpojn, lektinojn ks ); grandec-ekskluziva ~o
( la fiksa materialo konsistas el grajnoj plena] de
molekulgrandaj kavetoj). kribrado.

kromi/o 1 Elemento, Cr, atomnumero 24,
atommaso 52,00. 2 Grizeta, malmola, neoksidebla
metalo, kies alojoj kun aliaj metaloj estas multe
uzataj eh industrio: ~klorido , ~kombinajo;

atakojz\ vi nenion povas fari ~ kunbati viajn dent-
ojnz\ mi diras al vi nenion alien ^ plej pure veto7

(ol plej puran veron); kiel internacia ne povas esti
elektita ia alia lingvo ~ arta; ciun homon , kiu petis
ion de ia dio ait homo ~ vi , oni jetu en kavon de
leonojx; eu ne ekzistas alia bono por la homo ~
mangi k trinki?7-; mi nenion pli postalus, ~ ke oni
rnon.tru al mi sindonecon k estimon7-; ~ tio, ke [.... j.
DW ol , ekster, 2 cu pro tio, ke gi tute nature jam
apartenas al la diritajo (se ne forgesi): ~ Petro tie
estis ankaü ciuj aliaj miaj fratojz; per pnmtedono
ofte oni perdus, ~ sia havo, ankaü la amikonz; ~ la
praktika flanko la E-ismo havas ankaü alian flankon
ideanz. RIM. En okazo de dubo, oni povas ciam
akcenti la duan signifon per ankaü, au precizigi la
unuan per la uzo de escepte de.
II - Morfemo, memstare uzata en senco 2: â. Plia :

k fero. FeG\04, la plej grava kromierco.
kromleh/o n Megalito, konsistanta el pli-malpli

altaj menhiroj, arangitaj iufoje cirkaü unu pli granda,
en formo de unu cirklo au de pluraj samcentraj
cirkloj.

kromofor/a ® Kolorportanta: grupoen
molekulo (ekz.: azo-grupo, nilrogrupo).

kromofotografi/o. Fotografio en naturaj
koloroj.

kromolitografi/o. Procedo, per kiu oni presas,
helpe de litografio, desegnojn en pluraj koloroj. '1

kromoplast/o ^ 4* Karotenplastido. f
kromosfer/o Tavolo kelkmil km dika, transi

! iga inter fotosfero k korono.
! kromosom/o ÿ Kolorigebla fadeno de nukl«b

Kromanjon/o. Loko en Akvitanio ( 1 °01’E, | acido k proteinoj, portanta genojn. troviganta en
44°56’N), kie estis eltrovita kolektiva sepultejo de ! nukleo de la eükariotoj k la celplasmo de prokariot-
la malfrua paleolitiko: FI la homo de ~o. EST saga | oj : en la nukleo de la dividigantaj eükariotaj ôelôj,

I ciu j ~oj pakigas k rial bone videblas; la nombrodi
kromat/a 1 D Rilata al la koloroj de la spektro: \ la ~oj estas konstanta ce difinita specio (46 ce

~a aberacio. 2 } Konsistanta el tonoj kun intervaloj ! homo. 48 ce cimpanzo, gorilo, orangutango, 44 à
de duonduto: ~a gamo povas esti kun diesoj supren- j gibono) ; la ^o portas la genojn k sekve regas hi
irante aü kun bemoloj malsuprenirante. cs3 diatona. ! heredajn karakterojn. ose kromatido, kromatino.

kromatid/o ÿ Fadeno aü ciu el la du fadenoj, j homologaj ~oj. Du ~oj el la sama ~parO; j
konsisligantaj kromosomon : antaü mitozo ciu i neseksa <vO (pp eükariotoj) Ciu ~o, esceptede||
kromosomo konsistas el du ~oj, post mitozo nur el seksaj ~oj. S I N. autosomo. seksa ^0 ({j§
unu ~c;. cs3 kromatino. eükariotoj) Ciu el du homologaj ~oj, kies parone

kromatin/o (K) $ Celnuklea kolorigebla estas identa ce la vir- k in-seksaj individuoj k kwf
substanco, konsistanta el DNA k proteinoj (histon- regas la sekson de la individuo: la virseksaj mam$f
oj): ce la komenco de profazo ~o sangigas al bone havas malsamajn seksajn ~ojn ( X / Y ), dumb
videblaj kromosomoj. csr kromatido. ^ero ( pp inseksaj havas la samajn seksajn ~ojn ( X I X ).Mi
eükariota ~o) ~a unuo, konsistanta el parteto de heterosomo. ^aro. Tuto de la ~oj de unu celo. SlK.
filamento de DNA dense volvita cirkaü histonoj. kariotipo 2. ~paro (pp duploida celo) Duopc^ljjSIN. nukleosomo. ordinare similaj ~oj, parigantaj dum la unua duono

kromatografi/o ® Analizmetodo de la konsist- de la mejozo, unu devenanta el la virseksa gerajf
ajqj de miksajo. kiuj, solvitaj en fluido (gaso, likvo), j into, la alia el la inseksa. j|
migras tra fiksa materialo (solida aü likva) k apart- j kromotipi/o A / Presado de multkoloraj bilife}
igas pro diferencaj fizikaj ecoj ( i.a. alsorbeco, solv- j fare de duontono.

la 15 partoprenantoj k 30 ~aj statoj subskribis la
kontrakton. ^e. Adv. signifanta «~ tio»: la pli juna
filino, kiu estis tre bona k honesta, havis ~e unu el
la plej belaj vizagoj, kiujn oni povis troviz.
Ill - Samsignifa pref .: ~folio, ~persona , ~sego ,

~virino ktp.
krom/oz = kromio.

homo.

m



629Kromvelo krotalo

Kromvel/o. Angla militisto k politikisto,
diktatore reginta (O. Cromwell, 1599-1658).

kron/o. I - Cirkla omamo, i.a.: 1 Kunplektajo
el floroj k folioj, formanta cirklon: unu flow ne estas
/v0, unu monero ne estas monoz; funebra ~o (sur
cerko); (f) la historio de la malfelica Marta [...]
povus esti implikita en ~on da epizodoj2. 2 Tia kun-
plektajo, portata sur la kapo kiel ornamo, signo de
merito, gloro ks: la flancino kun sia ~o el orangaj
floroj; laüra (de poetoj) ; triumfa ~o ce la
Olimpiaj ludoj; la Romanoj donacis al la bravuloj
jen civitan, jen remparan, jen sipan ~on. 3 Surkapa
omamajo, kun multekostaj stonoj, portata kiel signo
de suvereneco au nobeleco: la fera de la
Lombardaj regoj; imperia , grafa , markka, barona
A/O; la duobla de la Faraonoj (psento) ; la
triobla ~o (tiaro); vi metis sur Han kapon ~on el
pura orox\ ili [...], plektinte dornan ~on, surmetis
gin al //(Jesuo) N. diademo.
Il - Parto de objekto au peco, havanta analogan
formon, i.a.: 1 ^a) Supra, generale ronda parto de
la brancaro de arbo. csr kanopeo. b) Cirkaüa parto
(el langetfloroj) de la radia kapitulo de asteraco. c) =
kromkorolo. 2 Monaha ronsuro. 3 Supra parto de
tajlita gemo, super la zono. 4 V La parto de dento,
videbla super la gingivo, k tegita de emajlo. os’
AJAJO. 5 La supra rando de la cevala hufo, sub la
fanono. 6 Metala ringo, kiu cirkaupremas la
ekstremon de tenilo: ~o de trancilo, de fajlilo. 7 La
supra ringoforma parto de sonorilo, de poshorlogo
k.a., per kiu gi estas krocita. 8 O Ringoforma
trepano, provizita per stalaj aü diamantaj dentoj k j kataro de la konjunktivo2.
tumiganta en la fundo de sondotruo. 9 Formato de j kronograf /o. Tre preciza tempomezura
papero, kun dlmensioj 0,36 x 0,46 m. 10 Monunuo instrumento, ebliganta registri la da ü ron de
en diversaj landoj: ceha , s/ovaka, estona, dana, fenomeno.
islanda, norvega, sveda ~o.

floroj gaje ~is la kolonojn\ montoj ~itaj de etenia
nego ; la fino ~as la verkon 2 ; belega Sorb,
cirkaü~ita de arbaro!2. ^ado. Solena ceremonio,
dum kiu oni ~as regon, papon ks fari la servon
mian ce l’ ~ado via2. ~ajO f Metala capo, per kiu
oni ~as mortintan denton. ~eto 1 Malgranda ~o de
malsupera nobelo. 2 (f, ark.) Virgineco: perdi sian
r^eton. A/igi. Ricevi ~o'n: (f) sc tamen mia multjara
laborado felice ~igis per sukceso 2. serwigi.
Formeti la ~on for de iu au io: sen~igi regon;
sen~igi arbon. giorno. Nimbo, aüreolo: ne helpas
glor~o al malplena kaldrono2.

Kron/o o Helena dio («Tempo»), patro de
Zeüso. Tero, Saturno. ^ido. Ido de ~o, pli
spéciale Zeüso.

kronaksi/o (ark.) Minimuma pasodaüro de
elektra kurento, kiu ekscitas celon (precipe nervan
au muskolan), kiam la intenso estas dtioblo de la
reobazo.

© kronik/o 1 Kolekto de historiaj faktoj,
kronologie kompilitaj: malnova ~o pri la regido
Hamleto2 ; la rego [...] ordonis alporti la memorafan
libron de la ~ojx\ Ü ( K )~o (titolo de dulibra verko).
US' analoj. 2 Parto de gazeto, dedicita al difinita
speco de novajoj: politika , teatra ^o\ akceptu ilin
(la aktorojn) bone, car ili estas la spcgulo k mal-
longigita ~o de la tempo2’, skanclal^o. fi®3 rubriko.
A» i (tr) Rakonti en ~o: tin libro ~as la unuan kvar-
onon de nia je . ~isto. Tiu, kiu kompilas, verkas au
redaktas ~on.

© kronik/az ^ (pp malsano) Longedaüra:

kronologl20. Scienco, kies objekto estas fiksi la
III- Metafore: 1 Signo de rekompenco pro merito, de datojn de la historiaj okazoj. ~a. Rilata al ~o:
gloro: /N/0 de gloro estas la grizecox (maljuneco); tabelo de la Rornanaj konsuloj.
nepoj estas ^o por maljunulojx\ miaj fratoj amataj,
mia gojo k mia ~<? N; la ^o de martireco; ne ~o sen konstruita por ne impresigi de la temperatursangoj,
tuco! (nenia gloro sen suferoj). 2 Signo de regeco, j k uzata i.a. por konservi sursipe la horon de la
de suvereneco: la prerogative/ , la bienoj de la ~o;
aspiri al la ~o. «r trono. 3 Signo de finiteco: meti
la rvon al sia tasko. imperiestra ~o. Imperiestra
fritilario. (K)~o \ Nomo de du konstelacioj, unu
aüstrala (A üstrala ~o, Corona Austrina ) k unu
boreala (Boreala ~o, Corona Borealis ). A*i (tr) 1
Surkapigi ~on, kiel signon de gojo, de honoro, de
merito: ~u nin per rozoj, antaü ol ili velkos!', knab-
inoj ~itaj per floroj’, ~i lauréaton en konkurso: (f)
Vi ~as la jaron per via bonox ; saguloj estas ~ataj
de klerecox’, Vi ~is lin (la homon) per honoro k bel-ecox.2 Unuafoje solene surmeti ~on kiel signon de

fell rega povo: Salomono, vestita per la per kiu
; lia patrino ~is linx\ Napoleono ~is sin mem
Î imperiestro. 3 "f Sirmi restajon de dento per metala
ifiapo, kiun oni cémentas sur gi. 4 (f ) Fine
gïfekompenci: se vi ne ~os mian konstantan amon,

pm [...]z; tiuj dankoportaj aferoj, kiuj estas ~otaj
iMe tuja granda sukceso2. 5 (f) Konsistigi la supran
feii lafinan parton de io: kupolo ~as la palaco/r, la serpentoj el la fam. de vipuredoj, kun klakanta
ivojeton ADS malluma, densa arbaroB; girlandoj da j aparato ce la vostfmajo. SIN. sonserpento.

kronometr2o 1 Tre preciza horlogo, spéciale

devena meridiano k tiel fiksi la longitudon. 2 Tre
preciza horlogeto, regebla per prembutono, k kiu
ebligas mezuri temp-intervalojn lau tre malgrandaj
unuoj (sekundonoj). SIN . klikhorlogo. ( tr)
Mezuri per ~o: M la kuradon de campiono. ~jo.
Parto de la fiziko, pritraktanta la mezuron de la
tempo. ~ia. Rilata al ~io. A/istO. Persono komisi-
ita ~i rekordon, labortempojn ktp.

kronostratigrafi/o ® Stratigrafio pri la ago de
la tavoloj k iliaj tempaj rilatoj: la ~aj unuoj estas
eonotemo , eratemo. sistemo , serio , etago. cs"

geokronologio.
krop/o 1 b (ingluvies ) Glandorica flanka poso

( ingluvies ) de la ezofago de birdoj, servanta por
provizora konservo de la nutrajo k preparado al la
digeslado.-4 ~stopi. 2 (evi) = strumo.

krosopterig/oj 8 Subklaso (Crossopterygii ) de
fisoj kun panikloformaj nagiloj. tw latimerio.

krota I/o b G. (Crotalus ) de Amerikaj venenaj
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krotalari/o ^ G - ( Crotalaria el fabacoj) cte : 8 Insigno en ordenoj kavaiirismaj {Gronda ~odt
planloj— unu- k plur-jaraj herboj k arbustoj—kun | Malta ) au kreitaj de registaroj, por rekompeffii
simplaj au mane kunmelaj folio j k kun pufaj gusoj; j servojn al la regno: la de la Li fierigo ( Francia),
tropika k subtropika g. de c. 600 sp-oj, iuj farmacie j la Fer~o (Germania ), ^a 1 Prezentanta formondf
uzataj, aliaj (precipe la junka ~o, C. juncea) gravaj j ~o: ~a signo , entranco : ~a renkonto de is
por teksajfabrikado (snuroj. retoj, sakoj).

kroton/o 4* G. (Croton. el euforbiacqj), tropika
vetttriloj ( — prioritato); ~aj rimoj (lau la onto:
abab, cdcd ktp. konlinuaj, ringaj ). 2 RilataaM

k subtropika, de c. 750 sp-oj de plurjaraj, tie odoraj j ekz. de Jesuo. 3 (f) Decidiga, definitive klariga:4
herboj k arbustoj, kelkaj uzataj i.a. por produktado ! eksperimento, testa , punkto. BS-T kriza. ~e. En font»
de pigmentoj, oleoj k rezinoj, ekz. C. tiglium, ei | de ~o: ^e renkontigi. M (tr) 1 Kunmeti du objefa-
tropika Azio, kies semoj Iiveras ege laksigan oleon. ! ojn, formante el ili ~on: ~/ la brakojnB; sidi, ~intt‘

«3* kaskarila. ~alo (K) 2-butenalo. ~ata acido ® j sub si la krurojnB; ~i la spadojn (en dueloj;
trans-butenata acido, CH3-CH=CH-COOH, trovebla (analoge) ~/ la pafadon (pafi lau linio, sekcantal
en oleo. izo~ata acido (K) m-butenata acido. pafi inion de alia pafanto); ~i la rimojn; (f) restiM,

kroz/i (ntr) X- Navigi tien k reen en iu regiono, ~itaj brakoj (senfare ) . 2 ( pp vojo au vojirantoj
por kontroli k observi ia navigadon , protekti Transverse sekci alian vojon: samnivele, trakniveft,
komercajn sipojn dum milite, au simple por plezuro, malsamnivele ~i (pri vojo, kiu sekcas alian vojonji
celante nenian difinitan havenon: la angla flota fervojon, sur la sama nivelo, au per supera aü mal*
rendis najbare de Tu!ana; (f) idea] ~/,v en lia kapa. j supera ponto). 3 Fari , ke du vivuloj, henÜ j
«sr blakado, boardi. ~ado. Agado de tiu, kiu ~as. j malsamaj, reprodukligti inter si: ~i araban cevûlà
/visto2 = krozsipo. ! kun angla cevalina. ^ado. Ago de iu, kiu ~as'J

krozofor/o G. ( Chrazophora el euforbiacqj) ~ado de la vojo de alia veturilo estas malpemesÀ|
en jenaj okazoj ~ado de rasoj. ~ajo. ReztdÉ
de la ~ado: havi en sia birdokorto multajn ~ajojf
~igi = ~igi 1 Transverse sin renkonti, form#
~ôn: piedvojeto. kiu ~igis kun la landvojoz;ij|
multfoje ^iganta j vojojy; via letero ~igis kun lami,
(iris kontraüe je la mia, en la sama momento); pfej;

kruc/o 1 0 Signo, formita de du perpendiklaj diversaj interesoj k pasioj. plej diversaj deziroji
linioj, kiu en la antikvaj religioj estis la simbolo de ia celadoj volvigadis k ~igadi.s en la miloj da kapofil
kvar finoj de la mondo, k kiu estis poste alprenita de | Igi ~ita per bredado: la hundrasoj tiel .ofte ~ij>ûM
la kristanoj, kiel ilia distinga signo: fari la signon de ! ke multaj produktoj ne plu estas klaseblaj. H§ol
~o7j. 2 Figuro a ü korpo, konsistanta el du i Ago, per kiu objektoj renkontas sin Jau ~aj direkttj|
perpendiklaj pecoj: la viro kunligis du bruneojn. tiel j ~igo de du veturilo/ ; ~igo kun prioritata vojo.2 j
ke ili fomiis ~onz\ glavtenilo en forma de ~o; la | Seksa reproduktigo de du diversrasaj #'

Ruga ( K )~o (internacia helpa organizo); la Suda j diversaspeciaj vivuloj: ~igadode rasoj1. 3 Lofe
( K )~o (aüsfrala konstelacio. Crux): ~plakajo. 3i | kie du vojoj renkontigas ~e: simpla, duoblaM$|
Speco de T-forma pendumilo; fostego, sur kies supro j ^igejo = ~igo J . ( K)~iStO. PartoprenintoiS
estis fiksita transversa trabo. k de kiu oni lasis gis- ~milito. 'vumi. Ekzekuti kondamniton, pendti|
morte pendi kondamnitojn, alliginte aü alnajlinle sur ante tiun sur ~o: ili ~umis lin k la krimulojn.M
gi la ekstremajojn de iliaj membroj: la estis \ dekstre k unu maldekstreu\ vi serras Jesuon
kntime aplikita de la Romanoj al la konclaninitoj. kiuj i ^umitan? N ; ta ( K )~umito (Jesuo). ^um(ad)0.A|:

ne estis Romaj civitanoj; apud la ~o de Jesuo staris \ de tiu, kiu ~umas ; la ~umado estis la plejkruelm
lia patrino**.' 4 ü* Konvencia reproduklo de tiu j la torturoj. ~aranga. Prezentanta ^an arangon:|:
pendumilo, portanta ordinare la bildon de Jesuo, k j ~arangaj petaloj de brasikacoj. de^igo. Ago, )»
uzata kiel kultobjekto ekde la 7a je: parti la ~on en j kiu oni dekrocis ~umiton disde la ~o: pentrifo
procesio; la pregejturo estas kronita de giganta ~o; i de~igon de Kristo. dis~i. Etendi en formo de
starigi ~on sur tomba, o®- krucifikso. 5 Tiu sama j dis~i la brakojn ( j. dissovi. interMgo|||
objeklo. rigardata kiel simbolo de la suferoj de Jesuo | (decussatio) ~oforma arango de divers^k de la kristana religio mem: kiu ne prenas sian ~on j nervofaskoj. 2 ÿ Reciproka intersango de lig^|k sekvas post mi. tiu ne estas iiula je miN; Car la j genoj inter du homologaj kromosomoj dum
priparolo de la ^o estas por la pereantoj mal- j —+ kiasmo. faden^o ~o el fadenoj, fiksiM
sagecoN ; la batalo inter la ( K )~o k la Lunarko ! mikroskopo, lorno ks, por difini la centron deiî :
(kristanismo k islamo). 6 ( f) Turmento, torturo: la | vidkampo. fenestro^o ~o el stonoj, divicte^i
ortogra.fio en la plinudto da lingvoj prezentas veran ! la renesancajn fenestrojn en kvar fakojn. «s* tyMjj
~on por la lcrnanto7-. 7"Nomo de diversaj figuroj I hoko^o I Nazia svastiko (kun anguloj diid^l
pli-malpli ~oformaj: ~o de Sankta Andréa (X), de \ dekstren). krur^e. En tia pozicio, ke lakrorojeÉ|
Sankta Antonio (T), de Malta (*), de Loreno (f ) k.a.. : ~itaj: sidi krur~e. ogivo^igo. Sistemo de dl|||

tri in(er~igantaj ogivoj, sur kiuj la gotikaj
kruco 7: de maldekstre ! konstruis la volbon. Roz^ismo. Esotera doktt|H
dekstren : ankrumita , de j sckreta socicto, aperirita c. la 16a je, emfazat& i,
Malto, trifolia , de Tuluzo. ! asketismon k sinkonon. spat^O X La dubranSoj^!

de 6-12 sp-oj de herboj k tufarbustoj, hejmaj en la
Mediteranea regiono k de tropika Afriko gis Taj-
lando. tlnktura ^o. Sp. de ~o (C. tinctoria),
mediteranea, kies semoj estas uzataj en la preparo
de lakmuso, por kolorigi likvorojn , vinon, fromagon
k.a..
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j r^e elrevigita; cloloranta vundo8. ^ajo. Io ~a:
kolero estas ~ajox ; tirano fama pro siaj ~ajoj.~eco. Eco de iu ~a: ne regu itin (viajn servistojn )
kun ~ecox; havi la ~econ fari [ . . . ]; la ~eco de /’
fatalo. cs3 sadismo. ~ulo. Iu ~a: Vi farigis ~ulo
por mix.

kruor/o ÿ Koaguliginla parto de ia sango, disig-
inta de la sero. SIN. sangokoagulajo. ns* trombo.

krup/o If Pseudomembrana laringito, preskau
ciam difteria.

krupier/o 4 Ce la tablo de monludejo, oficisto,
kiu rastas la monerojn au ludmarkojn k anoncas la
rezultojn.

krupuk/o Y Indonezidevena fritajo el salikokoj.
es? cipsoj.

krur/o 1 Malsupra membro de dupiedulo,
antaüa au malantaüa membro de kvarpiedulo, au
membro de artropodo: unit fIdas la ~ojn de sia
cevalo, alia siajn proprajn ~ojnz\ la hundoj regalis
sin per ~oj k flugiloj de kokidoj; cio, kio havis
facilajn ~ojn, elkurisz; veturi sur sia paro da ~ojz
(piediri); si sidigis en la auto kun ekbrilo de nilonaj
~oj; ~zono: ligna ~o (de kriplulo); sidi ~kruce.
«S’ gambo. 2 V ( crus ) Parto de la malsupra (au mal-
antaua) membro de la vertebruloj, inter genuo k
piedo: la skeleto de la homa ~o konsistas el la tibio

ankro, kiuj finigas per la spatoj. tref îgo V ~igo
en formo de duobla 8 sur aüiovojo. turn~o ^Movebla ~o, fiksita horizontale sur pivoto, k metita

•
' en pasejo, por enlasi personojn nur po unu .
VOjA/igo.Loko, kie vojoj ~igas.

krucifer/oj Brasikacoj.
krucifiks10. Ligna, ebura au metala portebla

bildo de Jesuo krucumita.
kruc/o. Vazo por likvoj, kun larga ventro,

tenilo k versilo: si lavis sian ~on k cerpis akvonz;
longe cerpas la ~o, gis gi fine rompigasz (kiu tro
ofte sin elmetas al dangero, fine subfalas); akvo~o,
kaf^o7, ole~o, varmo^o (por varmigi la iittukojn);
vin~eto. benzinujo, ladbotelo. bier^o. Vitra au
argila bierglaso kun anso, foje kun metala kovrilo,
kutime unu- au duon-litra. te^O. ~eto, en kiu oni
préparas teon.

: } krud/a 1 Tia, kia la naturo gin produktis;
Skonservanta sian primitivan staton, neprilaborita,
>: nepreparita, nekulturita : y ~a frukto, viando (ne

kuirita), lano, silko, pelto7-, ledo, marmoro (ne
polurita), diamanto (ne facetita), sukero (ne rafin-
ita), tolo (ankoraü ne lavita), grundo (ne plugita);

l ^afero (fandfero); la ~aj odoroj de la lero k akvo\
nuda k ~a, sen groso en posoz\ la montoj aspektas
pli ~ez. *3“ sovaga. 2 Forte k malagrable impresanta
la sensojn pro neperfekta laboriteco au pro ne sufica ! k fibula. fenut.ro , piedo. 3 Analoga parto ce
harmonio; malmilda, neharmonia, maldelikata: j objekto: la karnava/a vergo sa/tis sur siaj tri lignaj
koloro, kontrasto, vino, voco: kolero faras ia vizagon I ^ojz: la du ~oj de cirkelo; de stablo. os* piedo.
pli ~a\ ~a skizo , stilo, kanto : en la sono de lia ! ~a. Rilata al ~o: ¥ regiono (regio cruralis ) ;
voco estis aüdebla io preskau malrespektaB. 3 duon~a strumpo por viroj. ~ajO y Tin parto de
Dolorige impresanta la sensojn pro senbrida fortego j mangebla besto: peklila ~afo de porko. <̂ ingo 1 i

ijàfi sovaga intenseco; pene tolerebla, malmildega: la j Parto de la armajo, kiu kovris ~on . 2 Leda au
fhomoj devas konstante batali kontraü la ~aj fortoj \ fortiktola ~vesto por rajdistoj ks. gamaso.
y de là naturo1: aero de vintro premas cion® ; ~aj | ~Utno. Tiu parto de la pantalono au de la boto, kiu
f.autunaj ncbuloj7 ; vintra tago7\ kolero, I kovras la ^on. inter^igi. Meti ciun el siaj ~oj ciu-

Vorto,movo.puso: la vetera estis ~a, la cielo griza, i flanke de io: inter^igi segon. KT rajdi. unu^a.
mlklara kpezaz; la ^a tumulto de la bataloz\ cion j Havanta nur unu ~on. kurba^a. Havanta la ~ojn

<v<pe rompiz; ne tro ^e, ne tro nmlte per unit fojoz. 4 ne rektajn. Sâ jfWO b Para abdomena alpendajo de
Ne mildigita de civiliza kulturo; brute instinkta; la larvo de iuj insektoj, precipe lepidopteroj, sen-
|malklera, malgentilega, vulgaranima: ~aj sovagaj segmenta, rolanta kiel ~o.

!$'oldatojz : la sento de hereda aristokrato koncerne krust/o 1 y Ekstera parto de bakajo, malmol-
fftan kampulon7 : karaktero, ruzajo, insulto , j iginta pro kuirado: ~o de pano,de pasteco, de torto.

Çfraro; plej superstico sufokas ilinB; nescio. j 2 y Bakita pastajo en formo de ujo, por enteni iajn

^yajo 1 Ankoraü ne priiaborita materialo, kiun oni j mangajojn: ~o de volovano. 3 Malmoliginta parto,
ÿtizadas en fabrikado. 2 y Nekuirita frukto, legomo j kiu formigas supraje de pli-malpli likvaj substancoj:
Càfi viando, preparita por mango. ~eco. Eco de io j la slimo sub la suno kovrigis per nigra ^o. 4 f
W iu ~a: la ~eco de ies manieroj, stilo, sercoj, Patologia formigo el la sekigo de sero, puso, sango.
fgenio.~ulo. lu ne edukita, negentila: se vi ~ulon 5 © Ter^o. ~ajo y Krakanta fritita ^o, en kiun

karesos, li al si cion permesosz; plej kuirita oni enmetas viandajon kun saüco: ~ajo el kokidajo,
%kampulo ciam restas ~itloz. mal~a. Delikata,

btafinita, priiaborita.
kfuel/a 1 (iu) Inklina suferigi, turmenti:

j tigro, tirano; ~a korox\ (f) la junulino havis naturon \ fritita, kiu garnas pladon: ~etoj kun soleaj fileoj:
Ypli sovagan, ol ec en tiu malluma ~a tempo oni j bujabeso kun ajlitaj ~efoj. ~igi. Kovrigi per ~o:
Sïpovusce iu troviz\ ce la edzo si estas demono ~az. . ~iginta resta jo de farbo. ^i§0 ® -4- Procezo, kiu
f|^i(io) Suferiga, turmenta: ~a sorto, perdo, insulto: j okazas en akumulatoro dum longa periodo de
Ifilôn ce ni ni ne bavas ec en la plej ~a vintroz; la j neuzado au de nesargo k per kiu blanka tavoleto el
ktagode la Eternulo, ~a k kolerax\ la honoro estas j pltimba sulfato formigas sur la platoj. ~uloj =
yjabela, scd la laboro ~az. malhumana. ~e. j krustacoj. en îz (tr) Inkrusti. kaldrorwo. Stoneca
.•' Lau ^amaniero:1 ~e iun persekuti; estintaj amikoj ! ~o, kiu formigas en kaldronoj post ofta boligado de
yplej ~e malpacasx; 2 la lando estos ~e ruinigitax:

el koturnoj.^eca 1 Havanta tiun econ de ~o, ke gi
! krakas sub la dento. «s* krokanto. 2 *4 Aspektanta
• kiel ~o: ~eca talo de likeno. ~eto y Pantrancajor^Ct

kalkohava akvo. parwo. ~o /. ter^o © La supra
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solida tavolego de Tero, kovranta la mantelon : I kserografi/o Ut Procedo de senkontakta presado,
oceana ter~o (sub la oceanoj, c. 7-12 km dika); | per specialaj pulvoroj fotokonduktivaj.
kontinenta ter~o (sub la kontinentoj, 30-40 km, ec j ksestobi/o b G. (Xestobium) de insektoj elk
gis 70km dika sub la montocenoj). sialo. sinio. fam. de anobiedoj, ordo de koleopteroj, borantaj efi ,

krustac/oj b Klaso (Crustacea ) de artropodoj, ' morta ligno; plej konata sp.: X . rufovillosum, loganta
vivantaj en akvo k spirantaj per brankoj, ekz. i en traboj, mebioj ks, k kies vir- k in-bestoj allogas
kankro, krabo, omaro. ; parulojn per kapofrapoj kontraü la lignon; unu el la

krut/a. Prezentanta deklivon forte klinitan , j morthorlogoj. . f -
proksiman al la vertikalo: ~a stuparoz\ vojo; i ksi.La 14a grafemo de la greka alfabeto (E, 9, ;;

klifo, bordo, montoR; insuhr, frunto (oar retro- j prononcata ks. nar ikso.
klina); malantaü ni la remparo mallevigas7. cse j kslfi/o b G. (Xiphias) de grandaj, senskvamaj/
abrupta, apika. ~ajO. Loko ~a: /del akvo falanta de | maraj fisoj el la ordo de perkoformaj, subordo dè|
~afox. fcs* klifo. ~eco. Eco de loko ~a. inter~ejO. j skombroidoj, kies supra makzelo plilongigis kid ?
Tre mallarga irejo inter du ~ajoj de monto. use | glavo. SIN. spadfiso.
kanjono. mal^a. Prezentanta facilan deklivon. J ksifoid/o V { processus xyphoideus ) Pintaj

kruzejr/o % Brazila monunuo. j kartilago, malsupra parto de la stemumo.
Ksant/oz. Skamandrb. i ksifozur/oj b Subklaso (Xiphosura ) de helicef
ksantelasm/o Y Flava haüta plateto ( plata | uloj, kies solaj nun vivantaj reprezentantoj estash

ksantomo), trovebla precipe sur la palpebrpj.
ksanti/o 4^ G. ( Xanthium el asteracoj)

kosmopolita de 3-8 sp-oj de monoikaj, unujaraj
herboj, kies duopaj fruktoj portas apeksajn pintojn
po du k krocdornojn po multaj.

; limuledoj. SIN. ponardvostuloj. :£
ksil/o ® Radiko de: ~OZO. Pentozo,

troviganta en ciaj lignajoj sub fonno de polisakando.
~itolo. Polialkoholo, CsH1205, troviganta en multaj
vegetajoj, uzata kiel nekaridona anstataiianto df

ksantin/o ® Flava kolorajo, C5H4N40„ derivajo j sukero en bombonoj, macgumoj, ktp.
ksilem/o 4k Histaro, parto de la konduki

aparato de la vaskulplantoj, kin transportas laalsupr-
an sevon k konsistas el tri histoj, parenkima, fibre It

de purino, bazo de aliaj kolorajoj, katabolajo de
guanino, trovebla en urino k en sango.

Ksantip/o. Helena vira nomo. ^ino. Helena
virina nomo, i.a. de la lafilegende grumblema edz- j konduka, tiu ci el tube arigintaj celoj (Ksf vaskulof
ino de Sokralo. | kiuj konservas (IGP trakeoido) au ne (es* trakeo) h

j transversal! septon; ~o rolas ankaü en la tenigo de
! la planto k konsistigas la lignon de la lignecaj

ksantofil/o ® Karotenoido, C4()H560„ akcesora
fotosinteza, flava pigmento. i.a. el folioj.

ksantom/o Y Flava haüta tumoreto el lipidplena j j planto j. BWFLOEMO.
celoj. ^ozo. Metabola malsano, karakterizata de
apero de ~oj k ksantelasmoj.

ksantoprotein/o ® Flava proteino, estiganta el
ordinal a proteino pro efiko de nitrata acido: ~a
reakeio.

I
ksilen/o ® Benzena hidrokarbono, C6H4(CH3)|;

likvo kun karakteriza odoro, multe uzata kiel s(fetI anto, ekstraktata el karbo k cefe nafto: orto-^i
«j meta-^on k paragon oni distingas fail la poziao*

I de la metilgrupo.
| ksilofon2o }. Instrumento, konsistanta el parale|

de plurjaraj herboj kun dika au tubera, laktosuko- j lignaj tabuletoj de neegala longo, kiujn oni frapaspet-
hava rizomo k kun grandaj ornamaj folioj; 57 sp-oj j du lignaj marteletoj. «sr frapharmoniko, marimba.
el tropika Ameriko, kelkaj pororname kultivataj; la j ksilograf /o. Artisto pri ~io. (tr) Faridesegflf
tuberoj de X . sagittifoliwn estas mangataj kvazaü | ojn sur ligno per speciala stala instrumenta, ^terpomoj. cr kolokazio. ! reprodukti ilin per presado. ~io. La arto fan tiaj5<

Ksaver/o. Vira nomo, i.a. de la jezuito Francisko, j desegnojn, k la uzata procedo. SIN. lignogravuro.||
ksiloste/o 4k Sp. de lonicero (Lonicera xyloslt-

uni ),stara tufarbusto el Eüropo k Azio. cs5 kaprifdfa
ksatri/o Î Membro de la dua prakasto (militistoj)

de la regantaj nobeloj en antikva Hindio. LÊ
ktenofor/oj b Filumo (Ctenophora) de primiti||

maraj animaloj, analogaj al celenteruloj, sedkffl!
gluceloj anst. knidoj.

k.t.p., ktp. Mil de kaj tie!plu, ofte prononçai
«kotopo».

ku/o. Nomo de la 16a litero de la latina alfabeto.
(Q, q); Q (maj. k grase) estas uzata A kiel simb.Mj
la aro de ciuj racionalaj nombroj. . ;v||

Kuala-Lumpur/o. Cefurbo de Malajzib

m
ksantosom/o 4k G. { Xanthosoma el arumacoj)

misiisto en Japanio.
ksenartr/oj b Ordo ( Edentata , sin. Xenarthra )

de mamuloj, sen dentoj au kun dentoj sen emajlo, al
kiu apartenas bradipodo, dazipodo, mirmekofago.
SIN. edentatoj. c.¥j sendentuloj.

ksenofob/o. Homo malsanece malamanta la ali-
|§landulojn. ^io. Malsaneca malamo al la alilanduloj.

Ksenofon/o. Helena vira nomo, i .a. de disciplo
k biografo de Sokrato.

ksenon/o ® 1 Elemento. Xe, atomnumero 54,
atommaso 131,29. 2 Nobla gaso.

Kserks/o. Nomo de pluraj regoj de Persio.
Ahasveroso.

kseroderm/o Y Afekcio, en kiu la haüto estas | (101°43’ E, 3°09’ N).

•6S

M
kub/o 1 A Régula sesedro: la facoj de ff

j estas kvadratoj. 2 Malgranda objekto el eburo, fig»,

| k.a., prezentanta tian formon, ordinare markitai|
| ciu faco per aparta signo aü nombro da punktetoj||

tre seka.
kserofit/o 4l* Sekeja planto.
kseroftalmi/o Y Afekcio, en kiu la konjunktivo

estas tre seka pro rnanko de vitamino A .

I
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servanta por diversaj ludoj: la ~oj jam falls, jam de tiu, kiu ~adas: mi okupas min per ~adoz ] lerni
estas jetitaj (f. malebligis jam cia sangigo. car la ~adon\ lertigi en la ~ado per masino7 ] ( ili) ne
ponto). loto. 3 Y Malgranda peco, kun proks. tia j povas plenumi la tutan ~adon, kiu estas necesaz.
formo: tranci ~ojn el pano, lardo; suker~etoj; ~o j ^ajo. Io ~ita: si faras mem nur la plej delikatajn
de kondensita supo. 4 A (pp nombro) Tria potenco: I ~ajojn. ~ejo. Lahore jo, kie oni ~adas: ~ejo de
la ~o de 3 estas 27. 1 Havanta formon de ~o: vira k virina tolajoz; fondi ~ejonz ] sendadi iun en~a skatolo. 2 © (pp kristalsistemo) Havanta ~ejon, por lerniz. ~ero. Unu kompleta tratiro per
elementan celon, kiu estas kubo. 3 A Indikanta ~ilo k fadeno: retroira, kuranta, cena, randa ~ero.
volumenmezuron per ~o, kies egoj estas la unuo de '«ilo. Speciaia ilo, kun akra pinto ce unu
longo: ~a metro, futo. 4 A (pp ekvacio) Triagrada. ekstremo k trueto ce ia alia, uzata por ~i: la praaj
5 À (pp radiko) Tia, ke gia ~o égalas al donita i homo} uzis ~ilojn el osto aù dorno ] ne iru fadeno
nombro. M (ntr) Havi la kapaciton de (certa nombro j antaü ~iloz (cio restu ce sia loko); fadeno iras ,
da ~aj unuoj). ~igi 1 A Potenci per tri. 2 Mezuri, j kien ~ilo gin tiras7 ] estas pli facile por kamelo id
kiom da ~aj unuoj entenas au prezentas io: ~igi S ira trueton de ~ilo, ol por riculo eniri en la regnon
Stonojn, enhavon de benzinrezervujo. /«ismo | de DioN. ~ilego. Aleno. ~ist(in)0. Homo, kies
Modema arta skolo, naskiginta en Francio komence | metio estas ~ado. '«omasino. Stebmasino. al~i.
de la 20a jc, kiu celis evidentigi la geometriajn : Almeti per ^ado: al~i kolumon, roversojn ; al~i
figurojn, en kiuj enskribigas la objektoj au estajoj. ! butonon al inia surtuto7. duorwi. Provizore kunigi
MStO. Ano de la ~ismo. '«oido. Osto de la tarso j per maldensaj ~eroj la diversajn partojn de vesto.
kun ~a formo (Os cuboideum). jet~o. ~o 2, tiel j en^iligi. Trapasigi la fadenon tra la trueto de la
markita, ke ciu kontra ü paro de facoj prezentas ~ilo. es? tredi. kurwi. Kunigi apartajn pecojn en
adicie sep punktojn, k uzata en hazardludoj. unu tuton: ili kiin^is foliojn de figarbo kfaris aI si

zon'ajojnx ] kun~i la foliojn de kajero, la kajerojn
en libron ; kun^i la lipojn de vundo. its3 suturi.
mal~i. Malfari la ~ojn de: mal~i malguste al~itan
manikon ; mia posa mal^igis. re^i. Denove ~i:
re~i butonon ] re^i vundon. serwa. Ne prezentanta
~on : sen^aj strumpoj. drat^ilo O Aparato,
servanta por kunigi per drato paperfoliojn en kajer-

Kub80. La plej granda el la Antiioj, sude de j on. pret'-dta. Konfekcia, sed de pli alta nivelo:
Florido, k regno okupanta tiun insulon (Havano). j prêtaita balrobo.
*a. Rilata al ~o: !a ~a Respubliko. ~ano. Civit-
ano de ~o.

1
1) kubo. 2) kvadrato.

kuf/O 1 Simpla, ordinare tola kapvesto de vir-
! ino: bretona ~o. 2 Plumtufo de kelkaj birdoj. 3 <<

kubeb/o 4ft Sp. de pipero ( Piper cubeba ) e! j a) (pp muskoj) Organo similforma al ~o /, kovranta
Indonezio, grimpa arbusto kun beroj pedunklaj, | la supron de la kapsulo. b) (pp vaskulplantoj) Fragila

j histo, kovranta la finon de radiko k sirmanta ties
kubut/o 1 ¥ (cubitus ) Ekstera, malantaüa meristemon. SIN . radikcapo. 4 ¥ Fragmento de

parto de la artiko de la humero k de la ulno, inter la amnio, kiu kelkfoje kovras la kapon de novnaskito
: brako k la antaübrako: si havis ciam kontuzitajn j en la momento de la elpelo: // naskigis kun ~o sur
^ojnz ] apogi sin sur la ~ojB ] ^apoge ; pusi iun per j la kapo B (li estas bonsanca). Rug~ulineto. Nomo
la *6 intertusi la ~ojn ( en densaj vicoj) ; j de fabela heroino. SIN. la Ruga Capelo.
(analoge) jako eluzita ce la ~oj; (0 havi ~libéréeon
|esti libera pri siaj movoj au iniciatoj). ass* genuo. 2

0 Parto de objekto, kun analoga formo: de niiloj da ^oj flugas al sia celo7 ] fajraj ~oj faladis
§ubo, de vojo ] ~borilo. ~a. Rilata al ~o: dekstre k maldekstrez ] unu ~o frakasis al li la
Idoloro ] ~a artiko ( articulaiio cubiti ).
d kudr/i (tr) 1 Kunligi per fadeno au io simila, j streka ~o.'«ego. Granda ronda ~o, per kiu oni iam
Mon oni traigas tra la kuniigotajojn per speciaia j sargis la kanonojn. /^etajo. Malgrandaj rondaj ~oj,

medicine uzataj.

kugl/O. Peco el malmola metalo, kun sfera au
konusa formo, kiun pafas la porteblaj pafiioj: tiam

! dekstran manon7 ] sub la fajfado de ^o j z ] fajro-

pinta ilo: tolajon. ledon, fclojrt ] ~i manikojn al j uzataj en la caso de grandaj bestoj. /N»ingo. Parto de
jjRlIto1] sakafon mi ~/.v sur mian korponx ] ve al j kartoco, konsistanta el cilindra metala ujeto, kiu en-

kiuj ~as kusenojn sub ciujn kubutojn! x ] si j tenas pulvon k en kiu algustigas la ~o. csr prajmo.
tfesis ~i k atente auskultisz. i®" stebi. 2 Produkti per j sen^e. Per nura pulvo k paperstopilo: pafi sen~e.
Jpido: /v/ vestonB, robojn7, suojn ] si ~is diversajn I c®* blanka. spur^o. Fajrostreka ~o.
fyagatelojn7. 3 (abs) Praktikadi tian produktadon: j kuir/i ( tr) Prepari nutrajon, elmetante gin al
$yi mi scias sufice bone7 ] ce ni oni ne ~as alie ol per j varmego, gis gi farigas mangebla au trinkebla:
|pfiino7 ] per fluganta ~iloz (f: tre rapide agi). | viandonB, suponB.terpomojn, kaconz; ne ~u kaprid-

«0 1 Ago ~i. 2 La loko, kie du stofpecoj estas j on en la lakto de gia patrinox ] ni ~is mian filon k
Ijainfiksitaj per fadenoceno: manfanta ~6> ; ebenigi la formangis l i n x ] ~/ iconz, dolcan vinonz, sorcan
fjpojn de jako ] la felsako likas ce la ~oj ] la vangoj irinkajonz; kiu komencis ~i. ne forkuru de i fajro7 ]
de là studento havis du krueformajn ~ojn. mi mem vidis, posante prêter la ~ejo, tie multe estis
|ï ftôlinio, ~arto, ~omasino. ~adi. Daü re ~i: dek , ~ata7\ la ovoj, ju pli longe ili estas ^ataj. farigas

Ijkorojn en la tago si ~adisz. ~ado. Agado, metio j des pli malmola}z ] al fis ~ita jam akvo ne helpos7 ]w
i
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mole, malmole ~ila ovo\ (f) plej ~ita ( lernigita ) ; Kuk-Jnsular/o. Oceania insularo, nordorienSi
kampulo ciam restas krudulo7-. i«f bald , brezi. frikasi , j Nov-Zelando, de kiu gi dependas (158°U, 19°S).-
friti. poci. rosti, stufi, boligi , brunigi. — ~bano. ! Ku-Kluks-Klan/o. Sekreta Usona societoré
1 Rilara al ~o. 2 Kulinara. ~o. Ago de tiu , kiu ~as: j k ksenofoba, komence (c. 1865) batalanta pertes
dum la ~o alclonu iom da kremo; ne sufica ~o. — j kontraü !a rajtoj de negroj. poste (ekde 1915) aà
~arto, ~bano, ~plato. ~adi. Prepari tutan mangon: ; kontraü juda, kontraukatolika, puritana 2 k batÉ
si tute ne scias ~adi . /^ado. Preparado de la I kontraü cia socia progreso.
mangoj: bona, malbona ~ado; ^ado de sorcistino. I kukol/o G. (Cueulus ) dc birdoj, kiuj ntfi

~ajo. lo ~ita. D®* p/ado. Parto de domo, ; siajn ovojn en la nestojn de aliaj birdoj: la
difinita por ~adi la mangojn: si devigis sin mangi en I sian nomon7- ( t.e. «ku ku » ) ; je 1’ ~o! (intfij
la ~ejoz\ el la ~ejoj dc la hebreoj venis al ni en la ; ~oformaj. Ordo (Cuculiformes) de birdoj, plejj-
nazon la bone konataj odorojL. ~eja. Rilata al la | tropikaj nestparazitoj. |
~ejo: r> jeja knabo7; ~eja krado. ^eti. Milde ~i per ; kuku/i (ntr) Krii pp kukolo; (1) krii «~», kaa
malalta varmo. ^igi. Igi ~ita: fajro. ce kiu ~igis j sin, por inciti la sercanlojn. c®5 kasludo.
mangajo7 ; la raguo devas malrapide ^igadi. ~i!o. j kukum/o 1 dfe Sp. de kukumiso (Cum
Ilo por ~i. csr bovia, kaserolo, marmito, pato, piado, j sativus ), unujara herbo kun fruktoj (beroj) pli-ij
polo, vazo, rostokrado. ^isto. Homo, kiu mette i cilindroformaj, akvoplenaj; hejma en N Hindi(|
préparas mangojn: tro da ~istoj kacon difektas7 (oni ! monde kultivata por nematura frukto mangatall
ne devas esti tro multaj, por zorgi pri unu afero); j aü konservata en vinagro. 2 Frukto de **j

~iston vaporo satigas7-. cef~isto. Estro de la ~istoj j SIN. ~frukto. 3 (evi ) = kukumiso. ^etO.|
en restoracio, sur sipo ks. fus~isto. Malbona ~isto. j frukto de ~o / , uzata konservite en vinagroj
bol 'v/ i. ~i en bolanta akvo: bol^ i legomojn. i spicajo. ^frukto. ~o 2.
vapor~i. ~i per akvovaporo: vapor~i terpomojn. <

vapor~iio. Enmetajo, kutime metala, por meti en
poton tie!, ke sur gi povas kusi la vapor~ajo sen tusi
la sutfundan akvon. SIN. vaporkrado.

kuk/o Y Franda bakajo el diversaspeca pasto I
kun sukero: tab!on ornanias ne tuko sed de pli |
da suko ne malbonigas la ~oz ( tro da bono ne !
cagrenas) ; ec per doIca vi min ne allogos7- : j
silentulo la tutan ~on forrnangas ; se.kaj ~oj ( i'®' !
kekso); sekvinberaj ~etojx.~ajO. Delikata bakajo, I
al kiu oni aldonas konfitajon, kremon, fruktojn kc. j
tse biskvito, brioco, kotaifo, oblato. pudingo. skono, J kukumis/o G. (Cucumis el kukurbac|f
torto, vaf /o. — nm/dilo. ~ejo. Loko, kie oni bakas unu- k plur -jaraj herboj. monoikaj au dioikaj, VÔ§
k vendus -̂ ojn, konfitajojn kc. BSP koifitejo. ^isto. grimpaj, kun karnaj fruktoj (beroj au pepo^Tiu, kiu faras k vendas —ojn k ~ajojn. (K)^lando j glob-, ovo- au cilindro-formaj; c. 30 sp-ojdjj
Vd lando. fis^O. Kamaboko. frit^o = benjelo. | precipe Afriko, el kiuj kukumo k meiono.
krorwo. Alzaca ~o, origine pola, kronforma, kun i Kuku- Nor/o. Interna maro de Cinio, i$
sckvinberoj k konfitaj citronseloj. miel^o. Spic~o | oriente de Tibeto (100°E, 37°N).
enhavanta mielon. pan~o. ~o. farita el pantranco, | kukurb/o 1 G. (Cucurbita, sin. Mêle
trempita en ovajo, fritita k sukerita. pat^o. Plata | el ~acoj) de unu- k plur-jaraj, volvegrimpajh
pastajo. c®' blino. flano, krespo. p!at~o. Plata ~o, i kies tre diversformaj, ofte ire grandaj, kamajn
plej ofte el faruno. lakto, butero k ovoj: plaida kun ; («ar peponedo) estas uzataj nematuraj kiel fc|
konfititaj cerizoj. c®' flano. plet^O. Rektangula, j en konservajo, au maturaj por ornamaj|
plata kuko bakita sur bakpleto. pot^o ~o bakitaen j (ornamaj ~oj)\ 13 sp-oj el C k S Ameriko,|
pot forma bakmuldilo ; se kun rumo: rum~o. j tutmonde kultivataj, i.a. pepono k potirono:|
puf^O.Speco de malpeza, suflea ~o, en kiu enestas i Ciu kultivata sp. de ^o, pli spéciale pepoiS
kirlita kremo k foje fruktoj (ekz. cerizoj). r-sr puf- i potirono k iliaj kf-oj. 3 r-^ Frukto de ~o:2i
benjeto. x\z*+Q.~oe\ Y\2xy. gluecariz~o.'&r' mocio. ! ~ofrukto. Italia ^ ^ ~eto. maksintà
rul^ajo. Strudelo. rum~o. Eüropa spongeca ~o, i ~o dk Potirono (C. maxima ), moska ^o||
kronforma, ofte kun sckvinberoj, sorbigita per \ de (C. moschata ), kultivata en varmajrej§|
rumo: rum~o kun kremo. savoj^O (evi ) = spongo- i same uzata kiei potirono. /^eto «SP Kf. de
kuko. spic^o. ~ajo el sckalfaruno k diversaj ; tre kultivata en la Mediteranea regiono, kit|
aromajoj: belgu. Nurenberga spic~o. est mielkuko. i formaj fruktoj junstadie mangataj. SIN. It||
spic^eto. Malgranda spic~o, kutime glazurita: I botel^o. Lagenario k precipe ties j
Aliéna spic~elo (el sukerbeta siropo, butero, | citron^O, glob^O Kf. de pepono, IriésJ
sukero, faruno kun spicoj. i. a. cinamo, kariofilo. ! oj, large ovoidaj au preskaü globaj, hava$p
kardamono k muskalo). spongo^o. Fajna bakajo, i pli-malpli citrone flavan. cap^O Kf. dej|
el faruno, ovoj k sukero. «r biskvito J . tavol^o. j kun ornamaj k mangeblaj fruktoj en formodep
Folipasta ~o. tur~o. El ^oj farita turo, por j lobcirka üa capo. kalabas^/O 1 Lager""“'

; botel~o. 2 Frukto de lagenario. SlN.
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sflUiroiWO ^ Kf. de potirono, kies malgrandaj objekto: la ~o de arbo, turo, domo, monta, use
fruktoj havas brikorugan selon k orange flavan, kresto, pinto, supra, verto. 2 La plej alta grado kiun
farunecan karnon , kiu gustas iom kiel marono. | io povas atingi: la ~o Je /' pasio, Je la dangero, de
turbaiwo Kf. de potirono kun turbanformaj la gloro: la entocio, la entuziasmo atingis sian ~on\-fruktoj. — kalabaso. citrolo. pepono, potirono.
^ kul/O 8 Malgranda insekto (Culex k parencaj

;.g-oj) el la ordo de dipteroj, kies ino suças sangon de plej alta diurna pozicio de astro en la cielo. ^a. Est-
mamuloj k birdoj, k kies piko kaüzas malagrablan anta en la plej alta pozicio au grado: la punkto
jukadon; iuj sp-oj transportas gravajn malxanojn, Je montaro; lia festparolaJo estis la punkto de
|>a. malarion: ~o nenion valoras, sed gia piko ; la kongreso. <~i (ntr) Esti ce sia ~o: en tin momento

dolorasz (malgranda kaüzo povas estigi gravan j ~is ties maltrankvilo. kurent^o 4=- (pp la provizo
efikon. — efiko, kopeko): svarmo Ja ~ojz; ~vualo. j de kurento) La plej granda sargo, okazanta durn
pF moskito. ~edoj. Fam. (Culicidae) de dipteroj, al j difinila intervaio. ts? krestovaloro.

kiu apartenas i.a. anofeloj k la ~oj. i kulminaci/oz = kulmino.
pklllan/o = onagro. | Kulomb/o. Franca fizikisto (C. A. Je Coulomb,

Jsklllak/o X Rica kamparano en Rusio k Sovet- 1736-1806). (k)~0 Unuo de elektra kvanto au
JOnio. sargo en la internacia sistemo de mezurunuoj (SI);
ffikulas/O 1 *4 Ekstrema parto de paftubo, kiu simb.: C; difino: I C = 1 As (sargo transportita de
Meevas la pafotan kartocon au obuson k kie okazas kurento de . unu ampero dum unu sekundo).
ja pulveksplodo: movebla ~o : ~sarga pafilo ; ~ometro Mezurilo por la elektra sargo (elektro-
Uibloko (kiu fermas la ~aperturon); ~riglilo (kiu kvanto). vs? elektroskapo.
tfeitas gin fermita dum la pafo). 2 O Supera parto de kulot/o 1 Pantaloneto, striktigita sub la genuoj,
Iksplodmotoro, kie okazas la eksplodo de la karbur- porlata de la nobeloj, lakeoj k .a. en of icialaj
|jo; kapode cilindro. ! ceremonioj ce kelkaj tradiciamaj kortegoj: en la 17a
i«frkuler/o 1 Unu el la mangiloj, konsistanta el ! jc la ~oj estis ornamitaj per rubandoj au puntafoj.
tenilo k el kava parto, ovoforma au ronda, per kiu | kudritaj ce la genua. 2 Mallonga pantalono, sen ia
ôfiicerpas likvojn au duonsolidajn nutrajojn: el j striktigita parto, ordinare malkovranta la genuojn k
tigno: el malplena telero vane cerpas ~o7 (pf : ! portalade knaboj, skoltoj k.a. van* Sarto, serwuloj X
kontraû neesto ne helpas protesto); mi acetis Jek- j (fm) Nomo de la plebanoj dum la Franca Revolucio.
duon da ~ojz. 2 Tin ilo, uzata kiel mezurunuo: ~o | jup^O. Virina ~o. tajlita kun sufica amplekso, por
dümedikamentoB; Y kaf~o, sup~o\ pli allogas
da mielo, ol da vinagro barelo7-. ear glaso. kaftaso.
piticajo. M (tr) Mangi per ~-o: ~i supon, fisoleon. |
|aeon.'vego. Granda ~o, uzata por disversi supon j riprocindan au punindan : ~a pri eraroz, pri krimo.
|t la telerojn. ~eto. Malgranda ~o, uzata ordinare j jeforgeso: la kuracisto ne estas ~c/ pri la mono Je

j&r kaf- au te-trinkado. kuir^o. Granda, kulime j la malsanulo (au : ke la nia/sanulo mortisB); sia
ligna ~o, per kiu ont miksas ingrediencojn en kuir- \ fratino en cio estas ~a7\ kion ni estas ~aj?z\ ni ne
j»toaü pato. ; volas esti ~aj. ke ni preterdormis1 ( la okazon ). ~i
fkllli/o. Hinda au cina laboristo, ofte kaja portisto. ! (tr) Esti ~a pri io: kiu ~as pri tin stelo?.^Q. Mal-
pklllinar/az. Rilala al kuirado k preparado de ! respeklo de lego, de devo, de morala regulo: tio

estis mia ^o7: gi ne estis mia ~oL\ (tiun penson )
|kulis20 % 1 Pentrita movebla septo. kiun oni j mi tie lute komprenas. sed la ~o trovigas ne en mi.

jpfyas sur la flankojn de la sccnejo: post la ~ojli j sed en la pensa7’, mi forvisis viajn ~ojnx\ pardoni
Ijfkase). 2 La parto de la teatro malanta û tiu j lion ~on7: kovri ies ~onx ; de kiu la ~o. por tin la
fekoracio: resti en la ~o: (0 Ici ~o de lapolitiko. | puna7 (ciu devas respondi pri siaj ~oj); ciu eraro
* kulm/o 1 La tigo de poacoj (gramineoj). kun I estas ~oz (de eraro ne pravigas la laro); per mia
malkavaj nodoj k kavaj internodoj. esr stoplo. 2 = i via okazis7: la estas mia7 : pardoni a! malamiko
Klitiino. sen^igi. Elsiri la ~ojn de rikoltita agro. • Han ~on7: meti, jeti la ~on sw ~atesto. vap

§ kUlmin/o 1 La plej supra punkto de staranta | delikto. eraro, krimo, miso. peko.~eC0. Eco de tiu,

horoj de ~o ( ce la uzado de elektro, telefono ks).
irS" apogeo, klimakso, paroksismo, zeniio. 3 X La

I ke la intergambo ne estn videbla. led^O. ~o el ledo,
j ofte portata de Bavaroj. sport^O. Sorto.

kulp/a. Intence au konscie plenuminta ion

rs j( )

S;pngajoj: scienco k arto7.

'

pkukurbo; 1) pepono ; 2) ~eto; 3) cap~o; 4) citrorv-o : 5) potirono; 6) turban~o: 7) maron~o VA
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kiu estas ~a: pruvi ies ~econ\ konfesi sian ~econ. ont ama.se ~as fiorojn. forsto^o 44* ArbarM).
eg3 respondeco. ^igi. Akuzi: tuj oni povas ~igi
malbonan zorgadon7-; ~igj inn pri ioR, per ioz; kiu
tro sin pravigas. tiu mem sin ~igasz\ kontraü tin ci
mensoga. malnobla k kalumnia ~igo ni protestasz.~igi. Igi ~a pri io: sc malcastas vi , ho Izrael , tiam
almenaii Jehuda ne ~igu! x. ~ulo. Homo ~a: pag-
as ne riculo, pages ~uloz; lumo farigos, ~ulo trov-
igosz. klirwulo. Tiu. kiu heipis ~ulon en ties mal-
bonago. nae komplico. re~igo. Ripetita ~igo: la
re^igintoj estas pli grave punataj. serwa. Ne far-
inta ~on: sen~a persekutatoz\ lia sango estos sur
Ha kapo. k ni estos sen~ajx ; versi sen^ansangonz\ tio estas sen~a deziro7.serwulo. Homo
sen ~o: festo de la Betlehemaj Sen~uloj. serwe.
En sen~a maniero: kiel sen~e k malfacile li sufer-
is!z; Li , kiu povas [ ...] fari al mi sen~e multe da
vundojx. serwigi. Aserti iun sen~a: li provis
sen~igi sin antaü la tribunalo\ la malkovro de tin j (evi) - kultivado. 3 f Aplikado de speciala traktado,
nova fakto sen~igas lin. «cr ahsolvi , ekskuzi. j por favori la fizikan evoluon: korpa (gimnastiko,
serwigo. Ago serwigi. sinmerrwigo. Akuzo de korpflegado ktp). sporto. 4. La kolektiva
si mem : vi , krieganta sinmem~igo! z. ES3 mem- neheredita sciaro (tradicioj, kutimaj ag- k pens-
kritiko. mia^e, via~e ktp. Mem ~ante: mia~c manieroj ks). amasigita, konservita k transdonita de
altrndi mian lingvon al aliuloj2. ciu el la diversaj homaj grupoj (etnaj, religiaj, sociaj

kuit1o 1 Sistemo de cercmonioj, per kiuj la horn- k .a . ) au de la tuta homaro: estas sentait
komuneco, kiu bazigas sur tradicio reala an kreital
esprimigas pare de produktoj spiritaj k artaj, inter
kiuj la lingvo ludas graven rotonA ; la naturaj;
kapabloj disvolvigas per ~o: la antikva, kristam,
humanisme, socialisma ~o ; por ke ciuj dezirantoj
povu cerpi ~on L\ kiam la nigruloj atingos potenam
gradon de la celoj de neuf rale-homo ~oz. RIM.

fruktewo. Produktado de fruktoj de ~ataj arboj k
arbustoj. sango~o Y Provo ~i mikrobojn el sang-
specimeno de malsanulo por diagnozi la malsanon.
plur^o. ~o de pluraj specoj de vegetajoj, eô sur
malgranda areo. ter^O * (evi) = terkulturo.
unu^O. ~o de nur unu (au preskaü nur unu) speco
de vegetajo sur vastaj areoj. vinber#s»istO. Tiu, kiu
metie ~as vitojn.

kultivar/o Kultivoformo.-4 kultivvario.
kultur1i (tr) 1 Pritabori ( teron au akvon), por

produkti vegetajojn: agron, gardenon, akvon.rs
bredi. 2 (evi) = kultivi. 3 Peifektigi la spiritan evoto*

on de homo per racia edukado: la Helenoj estis
frutempc ~ataj de fremduloj el Kreto k Egiptujo; altt
~ita nacioR\ klasike ~ita verkisto; gentlingv&j
~cjojz. its* civilizi , klerigi. 4 © Sociigi, intemigi
sociajn normojn de ia komunumo. N'O 1 Ago M.2

oj esprimas sian religian respekton al Dio, al diajoj
au al personoj aparté elektitaj de Dio : private ,
publika la ~o al la Romanaj Imperiestroj, aI la
Sankta Virgulino\ la how] de la ~o (Vd horo). vw
rito. 2 Ekstera formo de religio: startgi la liberecon
de la ~oj\ ministre pri la ~oj. 3 (f ) Respektego,
kvazaüreligia adorado: ne amindnmadon si postulis,
sed r̂ on; li sentis reran ~on al sia edzino8; gardi j Kulturo estas precipe spirita, civilizo estas ankai
ies ~on\ senti ~on por ies niemoro. por la vereco. j materia ; kulturo postulas komprenon pri belartojks,:
por la arto. ~a. Rilata al ~o: asocio. (tr) i civilizo postulas krorrie la mildigon de la socia}
Honori per ~o: ~i duondiojr . Heraklon, Zeüson. j rilatoj, krom la teknika perfektigo de la vivrimedoj4
Mahon, Bitdhon. Javeon, Jesnon; la ~antoj de la | ^ado. Agado ~i (povas aplikigi al ~o I 2 3).
vera Dio: (f ) li ~is sian patrinon. c®3 adori. ~ismo j Havanta •'-on 4 : la nuntempaj ~aj popolojz; ~d

r-o Afekta, rafinita prilaboro de la stilo. usr gongor- j urboz\ uzi inter si la plej ~an lingvonz. 2 Celanta
j disvolvi k propagandi apartajn formojn de ~o 4: ~oj

kultiv/iz (tr) 1 Kreskigi (plantojn), prilaborante j instituciojz; ~c// rilatoj; rcvolncio. sen^a. Jfe
la teron au akvon k havigante plej favorajn kondic- | konanta ~on: sen~a krudulo, tribo. sen^ejo. Patto -
ojn : mi ~as sikomorojnx\ sovagaj k ~itaj rozoj\ de grundo, kiun oni lasas sen ~ado dum kelka tempo :
legomojn sur likva nutrajo. akvajn plantojn en por ke gi ripozu. tsf novalo. agro^O. ~o de la tap,
akvario. sar ekspluati , forci , plugi. —4 kulturi . 2 de la kampoj: la agro~o estas la bazo de nia ttÊj
Meti ion en favorajn kondicojn , por ke gi atingu vivo. agrikulturo, hortikulturo. akvo~0. ~o*|
plenan kreskon, multigon ktp: 2 $ mikrobojn akvo por kreskigi au multobligi plantojn au bestoju.)
en solvafo: histojn en nuira medio; ~i perlojn ; arbar~0 (evi ) = arbarkultivo. garden^O.
(analoge) ~/ siajn muskolojn, sian memoron; (f ) | Hortikulturo. motor^o. -̂ o de grundo per motor*. '

la Z-an spiriton. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: ~ado i provizitaj masinoj. kombajno. ter^O. ~odetera,'
de tulipoj , de terpomoj: alterna ~ado ( lauplana | ter^isto. Tiu, kies metio estas ~ado de tero.
sinsekva ~ado de diversaj plantoj, por kiel eble plej | kulvert/o ^ Subvoja kondukilo au eta ponteto,
racie ekspluati la grundon ). ~ajo 1 Plantaro ^-ata: ; kun spano suba je 1,50 m, difinita por Iasi trapason
r^ajo de tabako; gardenaj ~ajoj; subvitra ~ajo. 2 j al akvo da ü ra au okaza, sed ordinare ne pura,

La rezulto de ~o 2 : 9. ~afo de pestaj baciloj. | tub^O ® Kondukilo el tuboj, cementaj, ferladajffl
/s/ebla. Tia, ke gi povas esti ~ata: facile ~ebla j gisaj, por forsendenda akvo. ^specie -, ~ebligi regionon. matron, ^ejo. Loko, kie kumar/o ^ Malnova nomo (Coumarouna) deJJoni ~as certan specion de plantoj. ew plante jo. g. dipteriko, kies plej konata sp. estas tonka *4jj|
^isto. Tiu, kies metio estas ^ado. ~atoro. Erp- ® Salo au estero de ~ata acido, C6H4(OH)CH=Q||
masino. arbo^o. ~o de arboj k arbustoj. arbar^O. j COOH. ^ino (K) Laktono de ~ata acido, odorajo i
arbo~o. cele al ( re ) kreo de arbaro. f l o r^O. ; uzata en parfumindustrio. troviganta i.a. en laodori
Produktado de ornamaj floroj. flor^ejo. Loko, kie ! gulio k en la tonka fabo.

ismo.

m

%
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kumen/o ® Izopropilbenzeno.
kumin20 1 G. (Cwninum el apiacoj) de unu-

jaraj herboj kun folioj fadene dividaj; 4 sp-oj hejmaj
de la Mediteranea regiono gis Sudano k C Azio, el
kiuj la Oficina ~0 (C. cyminum), kultivata en la
Mediteranea k subtropikaj regionoj por tie aromaj
fruktoj uzataj, same kiel karvio, por farmaciajoj k
por aromigi fromagojn, panon, brandon ktp. 2 ^La sekigitaj fruktoj de la oficina ~o.

kumis/oz. Fermentinta acida cevalina lakto,
uzata kiel trinkajo.

kumul/i (tr) fi'û Plenumi samtempe plurajn
funkciojn, mandatojn ks: la oficojn de urbestro
kaj de parlamentano; ~ado de vocoj2 (en vocdon-
ado), de pensio civila kun pensio militista.

kumulonimbus/o Granda. malhelkolora
nubo, etendiganta de apud la grundo gis 10 000m
altitude, ofte estiganta fulmotondrojn, kelkafoje
hajlon.

kumulus/o ï jjjs Aro da amasigitaj blankaj k dikaj
nuboj. BSP nimbuso.

kun. I- Prep, signifanta akompanon, k koncern-
anta:1 La personon au aferon, kiu estas en tiu sama
loko, kiel iu aü io (en akompano de; samloke kiel):
esti, resti, vivi, kusi, mangi ~ iu; la rego mem vents~ siaj korteganoj2; ~ kiu vi festas, lia vi estas2; mi
prenas ~ mi mian kamaradonz; li aIpartis ilin ~ si
el Hindujo 2 ; kuntreni ~ si iati pekonz. 2 La
personon, kies ago farigas en tiu sama momento, kiel
alia (samtempe kiel): Hi apartenas a! vi sola , sed ne
al aliaj ~ vi2; li deiris ~ mi. sed alvenis post mi ; la
mortiginto mortis ~ sia viktimo. RIM. En tiu senco
oni uzas prefere kune kun: la kurago kreskas ~e
kun la dangeroz. 3 La personon, kiu konkuras al tiu
sama celo kiel iu aü partoprenas ai komuna ago, au
la objekton, kiu similas alian per ia karaklero (sam-
cele kiel): renkontigi, edzigi,amikigi, pacigi, diskuti .
batali, komunikigi , paroli , ludi, interkonsenti ~ in7-; j lokon aü celon. 1 ~éco: la tagoj felicaj de nia
artistoj, kiuj koketas ~ si pri sia verkoz; havi jugan ! kun . 2 Tuto de homoj ~aj: en saümantan gojon
aferon ~ iu 2 ; Marta renkontigis ~ tio, ~ kio fandigis nia ~ovv. ~ajO 1 Aro da ~igitaj objektoj.
mkontigas milionoj da homoj2; dividi ion ~ iu2; aro, fasko, garbo, tutajo. 2 <> Grupo de diversa-
kompari, rilati, rniksi, kontrasti ~ io2; tio estas speciaj vivuloj, kune vivantaj en la sama medio, cs3

ligita ~ tiom da malbonaj cirkonstancoj, ke estas tre biocenozo, komunumo. ~eCO. Stato de du aü pluraj
bone Iasi gin flanke 2. 4 Konstantan detalon au personoj aü objektoj, kiuj estas ~e: mi petegas vin
karakteron, kiun oni provizore konsideras aparté de per la ~eco de nia juneco2. ~igi. Fari, ke pluraj
la tuto: vorto dirita en gusta tempo estas kiel oraj personoj aü objektoj estu ^e: ~igi amikojn, la du
pomoj ~ argentaj seloj2; cervo ~ bonaj lumboj2; ekstremajojn de snuro. la brovojn ; siaj manoj
vazoj el kristalo ~ argenta garnajo; ~ sia karaktero ! estis [ ...] forte ~igitaj inter si 2 ; malfelico ofte
hsincera, li ne esploros la rapirojn2; ciu sezono ~ ^igas la homojn, k felico ofte disigas ilin 2; ~igi
siabono2.5 Cirkonstancan detalon, kiu karakterizas utilon ~ agrablo; lingvo tutmonda devas esti pretig-
agon au aganton: agi ~ koleroz; paroli ~ sago2; | ata per la ~igita laboro de la tuta civilizita mondoz;
fermi pordon ~ bruo ; si demandis ~ batanta koro2; i niaj ~igitaj penoj. cs3 kunligi , unuigi, cementi. — ig
Mkisis lin ~ senhonta vizagoz; la nun proponatan j 3. ~igo. Ago de tiu, kiu ~igas k stato de ~igitajoj.
brosuron la leganto kredeble prenos en la manojn ~ ~igajO A ( pp du aroj) La aro de ciuj elementoj, kiuj
mlkonfido2 ; li persekutis ~ glavo sian fratonx ; apartenas al unu el la du aroj (analoge pri pluraj
subite venas la regido ~ dissirita vesto2; li foriras aroj): la ~iga/o de A k B estas notata A u 5. csr
ivlonga nazo2 (elrevigita); ~ (ce) la lastaj vortoj si komunajo , komplemento. sur^igi Q ~igi du
élis el la salono2; ~ la tempo la formo nova iom objektojn, tiamaniere ke parto de la unua surkovras
post iom elpusos la formon malnovan2; ilia nombro parton de la dua: sur~ige veldita tubo. ^igi. Igi
fyeskas ~ ciu horo. RIM. I En kelkaj signifdj de kun ~a: ili (la princoj) ~igos inter six ; ~ kiu vi ~igas,
5, oni foje uzas la akuz-on: pcndigi kanajlon la tia vi farigas2; ciuvespere ili ~igis en mia cambro.

kapon malsupren2. 6 Personon au objekton, kiun ~igo. Stato de ~igintaj homoj aü aferoj: vi trovos

koncemas la ago; pri, kontraü, al: kiel vi estas unu ~
(kontraü ) la dua?2; se io okazos ~ (al) mi [...]z; del
estos ~ (pri) tiu , kiu ektusos la edzinon de sia
proksimulo; pem agi pli bone ~ (kontraü) fraùlino
altedevena2; liaj infanoj faris ~ li, kiel li ordonis2;
la konsternita ambasadoro ne sciis kion fari ~ sia
personoB; vidante, ke li havas kontraü si du vocojn,
li devis cedi ~ (pri) sia postula pri plendo B; ni devas
esti tre singardaj ~ (pri) ciu superflua décida2; si
rekomendis al la infano esti singarda ~ (pri) la
fajroz; esti humila ~ (kontraü) iu2; si hezitis ~ la
finado de la demando2 (fini sian demandon); avaru
pli ~ via afablec.o2 (vian afablecon); ~ konfido
(konfidi) neniam rapidu2; la singardemo postulas
ankoraü iom atendi ~ (por) la realigo de tiu piano2.
RIM. 2 Pli bone estas uzi pli precizajn prep-ojn kiel
ni faris interkrampe. RIM. 3 Oni trovas ankaü iufoje
la prep-on kun uzatan por montri rimedon aü ilon
( per). Tiu uzo estas nepre evitenda: knabineto
enkuris, tiranta ~ si longan lacon, ~ (per) kiu si
antaü momento faris gimnastikajn ekzercojn2.
II- Memstare uzata morfemo, havan ta la sencojn l ,
2 , 3 de la prep.: ^e. Samloke, samtempe, sarncele
kiel : 1 ili foriris ~e2; vi ne devas pusi ciuj ~e2; r̂ e
vojagi , labori 2; vendi cion ~e ; 2 la du anneoj
atakos ; patro k patrino estas nomataj
gepatroj2; se vi parolas ambaü oni vin ne aüd-
os ; 3 al ciuj ~e ni esprintas koran dankon2 ; ni
bataladu , ~e tenataj per unu bela esperoz. ns? -op.
~e Precize je la sama loko, tempo, celo: oni
povas ankaü preni la tutan vorton t.e. la radikon
~ gia gramatika finigo2; la Fundamento devas resti
severe netusebla ec ~e ~ siaj eraroj2; oni devas
havi certan praklikan konsideradon , kiun oni
kornpreneble ne akiras ~ la ciutaga mango2; la
junulo kurage batalis ~e ~ ni kontraü niaj mal-
amikoj2. ^a. ~e rilata; komuna ; havanta saman
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en II la ~igon de ciuj talentojz\ malbonaj ~igoj
malbonigas bonajn morojnz. ~ul(in)o. Tiu , kiu
ordinare estas ~ iu alia: ~ulo de malcasluloj hont- j
igas sian patronx; bona/ kalkuloj, honaj ~ulojy\ la I
edzino , kiun vi donis a I mi kiel ~ulinonx . is- !

kuperoz/o Y Kapilara dilatigo, donanta fisS
rugan koloron al la vizago.

Kupid/o, Kupidon/oz O Romana, dio del
amdeziro, responds al la helena Eroso.

kupl/iz (tr) 1 O Funkciigi kune du simiiÿ
kamarado, ko!ego. harmona ^u!o A (pp punkto A | partojn de masino au du masinojn, por unusa
sur rekto, kiam du punktoj C k D sur la sama rekto \ komuna laboro: ~i du motorvagonojn; ~ jtajrd
estas donitaj) La reflektajo de A en cirklo, kies de lokomotivo. 2 Alproksimigi la induktanoji
diametro estas CD. ci-~e. En tiu ci ioko, ^e ~ io kapacitancajn au rczistancajn partojn de cirkv*alia: vi trovos ci-~e la cekon. mal^e. Aparté, dise, por la transigo de elektra energio. 3 Parigi pork
ne^igebla. Tia, ke oni ne povas ~igi tiun kun alia: produkto (bestojn). 4 = kluci. r-r kontakti, konili
fini du kondicoj estas memkontraüaj k ne~igeblaj; komuti. ~(ad)o 1 O Kunigo de du masinoj ao è
soldato k timulo , jen du ne~igeblaj vortojR. masinpartoj, por ilia komuna funkeiado: am
seks~igi ( pp bestoj au bomoj) Plenumi la kunigon j elasta , fiksa. movebla ~ado de elektrafl|
de la ~a j organoj: se ta virino alproksimigas al j (kunkonektado, por kompensi la sargokulminon|
bruto. por seks~igi kun gi|...] x; se ia viro kuSos Ligo inter du oscilaj sistemoj, per kiu oni pw?
kun si scks~ige|...] x. m' koiti , kopuli. fiki. transigi energion el unu sistemo en la alian. 3 Paf
III - Pref. havanta la sencojn / . 2 k 3 de la prep., k j ado (de bestoj). 4 = kluco. reaga ~0 = reakel
montranta: 1 Samiokecon: ~estado ( slato de hom - j ~i'lo. Sistemo au peco servanta por ~i : eleÀ

4

oj, kiuj estas ~e ), ~veni , ~sidi , ~preni, ~porti , \ magnéto ~ilo\ vagonoj ekipitaj per automata m-~pnsi (veni. sidi ~ aliaj; preni, porti ~ si, pusi unu
alian); ~ligi. ^
vorto

ûretro~o. En kibernetiko, reaktiva cirkvito, fes
nneti (ligi, met i ion ~ alia )\ ~sujïksa | nutrate de parte el la efiko derivata dela ê|i

; ~taray‘. 2 Samtempecon: ^disciplo ( kiu j cirkvito, resendas informojn pri la estigantaef Ü§
lernas samtempe); ~okazi. 3 Samcelecon: ~militi. j por ke la sekvonta efiko farigu pli k pli gusta: ffl|
~batali. ~labori, ~verki. RIM. La vortoj, ~metitaj | kontraüaviadila arlilerio. la retro~o emasaüt
per tiu prep., povas iufoje esti ne klaraj, car rie la | nuligi la distancon inter la pafajo k la éclatai
pref . povas lucii du malsamajn rolojn : au tiun de ! ilo. serwo 4F Arango de rezisfilo au barbobeflt|
predikativo ( ~\>cni = veni — ke oni estu —~aj) au | kondensilo, per kiu oni malebligas al alters1

tiun de adv. { ~veni = veni ~e). Plej bone estas, en | kurento trafiui la cirkviton, donante al gi alternai
ciuj dubaj okazoj, uzi pref-e la pjenan adv-on k | an fluvojon tra la kondensilo. junt~adO |̂
dislingi tiel : kunveni ( veni al ~igo) k kuneveni j Kunigo de ciuj metalaj partoj de aviadilo, porforsf
( veni ope ); kunporti ombre /on (en promenade) k ! elektre konliriuan konduktadon de malaltare#
kuneporti cerkon (en

^
enterigado). j anco, kutime terkonektata, kiam la aviadiloei

kungfu/o •£ - Cina luktosporto parenca al j alteriganta.
karateo.

*kunik!/o b Mamulo (unuspecia g. Oryclo/agus

z .

&

kupoks/o -- ka üpokso. |i
kupol/o 1 jfe Duonsfera konstruo en fom»|

eunieu/us ) parenca al leporo, sed i .a. malpli granda, j renversita kaliko, konsistiganta la supran paitoif|
kun malpii longs j postaj kruroj k loganta en kavajoj. | monumento: la templaj ~o/z; la de Sam
kiujn gi fosas sub la tero; tre multigema k ofte ten- i Petro en Romo\ la de 1' Roko en Jerusalem^ata kiel dombesto: sovaga. dama ~o\ vir~o, ~ino,

~ido. —+ miksomatozo. ^ajo Y Mangajo preparita
cl /v/o. /N/ejo. i,.oko. en kiu oni bredas ~ojn, au en
kiu ili socie vivas en la naturo.

W Duonsfera kirasita sirmejo, kiu kovras kanorKjf

Kunlun/o. Montaro. kiu etendigas de Painiro gis
GansUo laulonge de Tibeto (87°E, 36°N ).

Kunming/o. Cefurbo de Junnano ( 102° 42’E, i
25°02‘N ).

^
!

Kuomintang/o L Cina maldekstra paitio, fondita !
de Sun Jatsen k. post lia morte, reakeie orientiginta. |

kupolo 1 : 1) duonsfera; b) pinta; c)bulw

mkupon1o 1 Bileto, disî rancita disde registro, j|
r̂kup/o 1 Malgranda kloselo el vitro, kiun oni | iganta la havanton gui servon de agentejo,

almetas sur parton de la korpo, k en kiu oni mal- j ricevi nutroporcion. okupi lokon en teatro ks.i|
densigas la aeron, por allevi la haülon. k aitiri tien la j Ordono ( pasintece bileto, detrancita disde yaÉ
sangon. «a* skarifiki. 2 b Organo, en formo de simila ! papero ) pagi al posedanto de akeio au oblig^kloseto. de diversaj animaloj. per kiu ili povas fiks- i difinitan dividendon au procenton. responds
teni sin al lu substrato au teni predon. ; ~o, acetebla en posloficejo de iu lando k enmijj

kupe1o. Patio de veturilo, vagono ks. apartigita en leteron, por ke la adresato ricevu de sialandapoi
disde aliaj. kun nparta pordo: ~o por fumantoj, por : la postmarkon por la aftanko de la respondslda|l
sui/onno/ . ; kupr/o 1 ® Elemento, Cu , atomnumerdjj

kupel/i ( tr ) (K) Apartigi per varmigado oron au j atommaso 63,55. 2 Metalo bruneruga, dena^argenton disde la malpurajoj. k i u j oksidigas ce facile fandebla ol oro k malpli ol argentojj
varmega aero. -̂ -ado. Tiu operacio. ûjo. Specials precipe por elektraj konduktiloj k en alojokùnl
vazo tiucela, farita cl karbigitaj ostoj k cindro.

Z»

( bronzo) k kun zinko ( latuno): kandelingo elyfj
il
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orita ~o\ irflava ~o (latuno). 3 (ark.) Bronzo. | elpasi [...] pli frue, ol ili intendsz; en la ~anta
1 El ~o: rsja kuvo, ~aj kranoj; gravitro sur ~a jaro7, monato. 2 Regule okazanta, kutima, ordinara:
plato; ~a kloridoldifdorido CuCl/ CuCl2 ; ~aj
kombinajoj ; ~aj minejoj. 2 Havanta la koloron,
aspekton de ~o: ~a haiito; ~aj nuboj. ~i, ^izi (tr)
1 Tegi per ~a tavoleto: elektrolize ~ita ferlamena.
2 Kovri (la karenon de sipo) per ~aj tavoloj. ~ado.
Ago de tiu, kiu ~as: la ~ado estas prépara stadia
de la nikelado. ^ajo. Objekto el ~o: la sonorilon
oni vendis kiel malnovan ~afonz. ~ero. Malgranda
irnoneroel ~o.~isto.Tiu, kiu metie ~adas.

mi ne povis trovi ec unu liberan mimtton par la
r̂ anta korespondo7 ; kovri la ~antajn elspezojn7 ;
r^antct konto; plenumi la ~antajn aferojn7 ; desuita
de la ~anta sort’ de mia domo7. ~egi. Rapidege,
senbride, blinde ~i. ^ejo 1 fff Loko de la stadiono,
kie la sportistoj ~adas. 2 'S- Loko de la vet-organiz-
ajo, kie la cevaloj ~adas. 3 Orientita vojo, interne
de alteriga areo, laü kiu aviadilo alvenas k foriras.
SIN. dromo. ~igi. Fari, ke iu au io ~u: li ~igis ciujn

f§ kupres/o 4? G. (Cupressus el ~acoj) de daüra- siajn servistojn , par plenumi plej malgrandan
foliaj, monoikaj arboj kun malhele au blue verdaj, deziron; ~igi malbonan fanion pri iuz; gi estas bela
skvamformaj folioj k kun globformaj konusoj el 6-- historio, ~igu gin pluen!7. ~isto 1\Homo, kiu

i!2 dikaj, sildoformaj skvamoj; 13 sp-oj, N-hemisfer- ~e portis sciigojn: la rego diris al lu ~istoj. kiuj
aj, pluraj kutivataj por omamo au sirmado kontrau | starts apud lix ; miaj tagoj estas pli rapidpiedaj ol
.vento. SIN, cipreso. ~acoj. Fam. (Cupressaceae el ! ~istox. kuriero. 2 Atleto, kiu ~adas. 'vlimo
vkoniferoj) de c. 125 sp-oj el c. 20 g-oj, i.a. ~o, j Parto de sporta konkurso en kelkaj fakoj, en kiu

parto de la konkursantoj aü formacioj piede, bicikle,
j$? kuprit/o © Mineralo el kuba oksido de kupro(î ), rajde, boate k.a. traças difmitan distancon kun kiel
GU20. SIN. ruga kuprerco. eble plej bona tempo-rezulto. etap~umo. ~umo
Hikuplil/o dfe Folieca, skvameca, kelkafoje karneca, longdistanca, da ü ranta plurajn tagojn. tempo-
pelvo- aü tas-forma involukro, restanta ce iaj fruktoj ^umo. Ebenkura, bicikla k.a. ~umo, en kiu oni

vira la maturigo k tiam generale ligneciganta, ekz. ce j mezuras per klik-horlogo la tempo-rezulton de ciu
| partoprenanta konkursanto. al^i. Atingi, ^ante:

j ankorait multe vi ~os, gis vi al~os7 ; li al^is al la
J pordo k malfermis ginz; si al~is aI la grada fago,

frnar§o, dum kiuj ambaü piedoj période trovigas sam- | por had ian apogon7 ; la homo [... ] denove al~is al
|tèmpeen la aero: li ~is al la pordo7 ; si ekvidis fra ftI- si k kaptis sin je la rando de la tuko7. antatwa.
ineton kiu [...] ~is at si7-, per la stuparo si ~is mal- Venanta, okazanta antaD io: antaü^a signe, hirdoj
supren7 ; Marta ~is en direkto al |...]z; en kiun j antau~aj al stormo. c^r anonci , auguro, pioniro.
jlankon si ~is?; si kiel rabid7', la muso ~is sub ! dis^i. ~i en diversaj direktoj:/ra/?« la pastiston,
Ifd litonz; si tuj ~is bad Sin7 ; ~u k diru al tiu jun- j par ke disait la safojx ; per via forta brako vi
ulox; (abs) riculo veturas, mafriculo ~asz ; (f ) ~i en j dis~igis viajn malamikojnx. ek^i. Subite komenci
,âangeronB. væ troti, galopi, flugi , rapidi, urgigi. 2 j ~i: si starts nur kelke da sekundoj k ek~is al Elisax ;

la cevalo pli sovage ek~is antauen7. el î. Elirante,

~i : mi el^is do post vi7 ; si cl~is sur la straton7 ;

jùnipero, tetraklino k tujo.

llverko, fago. KT gtaningo.
|Jcupulifer/oj ^ Fagacoj.
d kur/l (ntr) 1 (iu) Iri per movqj pli rapidaj ol en

(io) Rapide movigi de unu loko al alia: akvo bolus,

murmuras, sed fine gi ~asz; nuboj ^is sur la cielo;
%jpoj, sur kies selo ~as pala flameton ; mono ~as al larmoj el~is al li sur la vangoj7. erwi. Enirante,
jhono1; tremoj ~/.v sur mia dorso B; (f) la dormo ~is
pv de miaj okulojz; (f ) sciigo ~is tra la urbo;
frialbona (famo) ~as rapide7. 3 (io) Kontinue, sen- for~i 1 ( iu ) ~i lor de iu au io: ne pelu dun, kiu
Interrompe iri: la vojo ~as sur varmaj valoj&; ruga I mem formas7; si valus for~i de tiuj virinojz: cu la
fadeno ~as tra la stofo; la proventoj ~as jam de unu j lerta kapreolo povas for~i de la okulo de sperta cas-

IfitirOi tiu limtempo ~as de hodiaii je la oka ; la ; isto / 7 ; jor^i el la malliberejoB. vw fugi. 2 (iu) ~i
fjfrterio ~as laulonge de la muskolo. ~0. Ago de iu j ien, por eviti dangeron : sed forsavigis unit filo de A.,
faü io ~anta: al la malamik’ en jam ponton kun j H forais al Davidox ; li for~is en la pregejon7 ; (0
IplezUro7; volanta kruro ne lacigas de ~o7 ; la ~o de • lia aninto forais en ht pinton de la piedo7. 3 (io)
la rivereto; la cevalo stumblis en sia ~o; ( f ) last I Maiaperi rapide: la mallumo for~isR: la dormo
IObérait ~on al sia fanlazio; doni liberan ~on a! la j forais de miaj okuloj x ; songo teruras , songo
kaltinta mono7 ; ta nehaltigebla ~o de tiu severa i formas7 ; la f o r d e la miitutoj. kun~i. ~i multaj
îtpalsano.'vado. Daüra, ripeta aü kutima ~o: premio al unu sama loko aü celo. laü^i ( tr) Sekvi. ~ante, la
%w plej rapida ~ado, ne pro unufoja ~o7 ; ~ado ! randon de objekto de unu fino gis la alia: fi laü~is la
ftyida,blinda7; si komencis jam perdi rapidecon en j mitron de la parko. serrante elirejon; du ci rigardo
fia ~ado7 ; ni vidas la ~adon de la muta, gi estas ; louais la graciait figuron de la nova instruisdno7.

I$ella ~ado de Ahimaacx ; tiu stelo en sia ~ado ; postai ( tr) Sekvi ,

jptis arkajo la cielaz. /v-adi. Daüre aü ripete ~i: la , lin. por ke li ne trovu fortikigitajn urbojn k ne sirmu
iÇévalo ~adis en plena galopa7-; ~adi kicl venenita \ sinx ; ta batalo postais ilinx ; ( f ) si post~os siajn

konstante faradi facilanimajojn k ~adi post \ amislojnx ; a!tint min. ni post~os vinx: ies post~o
Mÿtoj7 (virinoj). ~anta 1 Okazanta en la priparolata al iu . r-r peli . persekttli . prêterai ( tr) ~ i.
iempo; nuntempa, aktuala: tiu ci rubriko enhavos ta ; préf érante : ec nuts' ne prêterais !7 ; riveto kiu
fïQnîan parton de nia afero7 ; sed la ~antaj farigoj i prêterons urbojn, kastelojn k vinbergardenojn7 ; ( f )
Un la patrujo de Ut unuaj hilelistoj devigas ilin i prêter^a rideto; mencii ion nur preter^e. remania

~i : mi en~is en la salotion7 ; en tiu sama momenta
en~is el la strata en la pordegon juna fraûlineto7.

ante: postai steliston7 ; postait

' 9m



kuraci 640 kurba

1 V Tia, ke gi revenas al sia deirpunkto, pp nervo, j 1 Sen timo anta ü la dangero: bataliz\ li
vaskulo ks : re~anta laringa nervo (N . laryngeus j riskas ~e sian vivonz; tin , kin posas montojnk
recurrens ). 2 f ( pp febro) Revenanta période post ! arbarojn por landon liberigi de rabistojz; kill ~e
kvietigo dum kclkaj tagoj. tra^i (tr) Traire ~i: j aliras, facile akiras7\ fidele k ~e mi restos via
tra~i stralon; du ekbriloj de fulmo trahis Ira la \ hetmano gis la mortoz. 2 Sen moligo antaü penoj,
malluma cielo7 : tremo, kin trahis sin de la kapo gis j malfacilajoj: la popolo Iaborts ~ex; vi povas ~e
la picdoj7\ li trahis per la okuloj la unnan pagan7\ j skribi al li kun la certeco, ke li vin komprenosz; la
(f) tin pensa tra~is mian animon kiel fulmo: famo j demandojn [ . ..| vi povas enmeti en ia program-
traças la urban: ondo da entuziasmo trahis t ies \ onz; nur rekte, ~e k ne flankigante!7; cesu plori,
korojn. tsr iri , fini , jlugi. trans^i (ntr) 1 Train k j tenu vin ~<? / z. ~o 1 Firmeco de la koro antaü
poste forlasi : sur sia vizago transmis dum unit dangero: la kreskas kune kun la dangeroz; ~on
minuto milo da [ .. . j ridetoj7. 2 +» Dizerti. glit^i 2. mi havas sufice, por iri nudapiede tra la mezondela
~i per glitiloj. cs* skii . sketi. Stafet^ado Vd inferoz\ perdis la ~on ciuj logantoj [...], falas sur
stafeto. vet~0. ^ado inter sportaj konkurantoj: { din timo k terurox; kun prudcnta tiam ambait

elpasos niz\ malantaü barilo ~o estas facila7.2
kurac/i (tr ) Prizorgi malsanulon, por provi re- ! Trankvila energio antaü malfacilajoj, penoj ks: li

doni al tiu bonan sanon. au almenaü pli elporteblan | ~on kolekti ne bezonas7 ( li estas aplombulo);
staton : estas tempo por mortigi, k tempo por ~/

' x; cion atingas7\ doni ~on al iuz; (fonno de gentileco)
oni ne ~as sole, per medikamentojB; Hi ne rimarkis , eu estas pennesite al ni liavi la ~on inviti vin?z.M
ke mi ilin ~asx\ li ~is sin de siaj vundojz; unit (+ inf,) Havi la ~on ion fari : 1 fantomon mi faros el
vundo alian ~as7 : ( f) la vundojn de mia popolo ili ciu, kin ~os min reteni!7\ kiu alia ~os en sia koro
~as per facilanimigox ; suldon tempo ne ~as7. est I alproksimigi al Mi? x\ ne ^as tiam (en Kristnaska
jlegi , varti, sanigi. ~o. Ago, arto ~i. ~ado 1 Tuto { nokto) la spiritoj sin montriz; 2 tio ci estas pli, ol mi
de la prizorgoj pri difinita malsanulo, farataj de ! ~is esperiz; nun mi povas laüte kanti tion, kionmi

isto: li ricevis severan ~adon. 2 Prizorgado pri j aliloke ne ~us flustriz\ si ~/,v entrepreni la vojagon
difinita malsanulo, farata de ^isto per limigita j ci tien7\ mi ne ~is tion diri al v/ B; ne havi
kategorio de rimedoj: psikanaliza ~ado daunts jar- ! propran jugonz; (gentilforme) mi ~as prezenti mian
ojn\ varmakva , marakva , mincralakva ~ado\ ! familion7. ^igi. Inspiri al iu ^on : 1 lia ekzemplo
vapor^ado ; ripoz~ado. dieto. terapio. — j ~igis la tittan armeon ; 2 la aplaùdoj ~igis la
^arto. ~oservo. Malsanulo. kiu estas ^ata \ timeman oratoronn; la frukto de tiu meditado ~igis
de ~isto: via ~ato estas mia konato7. ns" paciento, j min por plua laboradoz: ciu helpas sian proksim-
bangasto. ~ejo. Loko, pi'ecipe de banurbo, kie oni ! ulon (. . . ) k la skulptisto ~igas la fandiston, la lad-
~adas. ~ i lo. Cia ilo uzata en ~ado (ekz. | faristo la forgistonx. ~igi. lgi ~a: 1 post la unua
medikamento. fizika rimedo ktp) : via ~ilo estis j venko la junaj soldatoj ^ igisB; 2 dum li parolisai
bonvena por li . cu ia medicinafo, eu knabina koro. j mi, mi ~igis k diris f . . .|x. ^ulo. Homo ~a: liber-

Persono, kiu , sukcese studinte j eco, kies sola nomo ( .. . ) la ~ulojn timigasz\ mal-
medicinon, rajtas ^adi malsanulojn: la ~isto skribis ! doive plorkrios ec ~u!ox\ post la fino de 1' batalo
recepum7: kvartala, familia ~isro\ sentitola ^isto ; ! estas multe da ~uloj7\ ce nudaj monahinoj vi estas
^isto. sanigu vin memN : li farm's sin ne al la Etern- j gronda ~ulo!7. mal^a. Timanta antaü dangero: mi
it /o, sed al ~istoj, k Asa mortisx; virino, kiu ~as, j neniam estis mal^ulo7. ne~a. Timida: infano, kiu
estas r^istino7. ~istaro. La tuto de la ~istoj en j nc^e csprimas sian deziron7. re~igi. Inspiri ~on
urbo, regiono au lando. ne/v/ebla. Ne resanigebla. j al persono, kiu gin perdis; ree fari iun ~a. sen^a.
besto^isto. Till , kiu ^as la bestojn. precipe la ! Ne havanta ~ on. energion; deprimita: malnobla,
hejmajn . SIN. veterinaro. ortofona ^ado Vd j sen~a vermo! z\ for, sen~a timemulo! z\ sklavojk
ortofona. tTinkcwo. ~o per trinkado de termofonta j sen^uloj!7.sen^igl. Senigi iun je ~o: la mortode

la générale sen^igis la armeon.
kuraca/o Y Likvoro, farita cl orangoseloj. ; kurar/o. Drasta vegetaja veneno, estiganta

; muskolan paralizon, uzata de la Indianoj por venen-
kurag/a 1 Ne perdanta sian memregadon, sian : igi sagojn en caso, k en moderna medicino poresdgi

animfirmecon antaü dangero: soldatoB\ la ~a j absolutan muskolan malstrecigon ; ~o devenas el
maristo dronis en la maro7\ Josuo diris al ili (la ; diversaj sp-oj de la fam-oj loganiacoj, menisperm-
militestroj): Ne timu k ne tremu, estu fortaj k ~ajx ; ; acoj k fabacoj. — strikno. ~izo 1 Venenado per
la rajdanto, kiu liberigis la malfelican fraidinon, i ~< >. 2 Terapia uzo de ~o au de similaj substancoj.
forrabitan de la pigmeoj7 . cse atidaca, brava . 2 \ kuratel/o = kuratoreco.
Trankvile energia antaü malfacilajoj, ofendoj ks: kurator/o 1 Ùs Individuo, jure nomita porzorgi
hirurgoB; estu k agitx ; ciam kontraü atakoj • pri persono k havo de neplenaga oifo aü de iu, kiu ne
sovagaj nin tenu ~ajz. KSC konstonto , obstina , j posedas la personajn rajtojn. 2 Konservisto demuzeo
persista. 3 ( io). Karakterizata de tia memregado k | au biblioteko. ^eco. Ofico de ~o: en antikvaRotno
energio: niicno antaü propra kameno7 (de tint - | la edzinoj estis sub konstanta ~eco\ (f) la Eüropù)
einulo); plej forta entrepreno7 ; eu por ~a, ne j statoj havis ~econ pri la popoloj de siaj kolonioj. £
audita faro la rajton havas sole nur ia viro? z\ j kurb/a ( pp linio au konturo) Tia, ke gi estas
pens’ al mi subite vrnis7; kompreni ~an aludon7. : nek rekta, nek konsistanta el rektaj partoj: rekta

ceva/ vet~o, boatvet^o , velvct~o ktp.

rv

akvo.

sukero k alkoholo.



Kurcio 641 Kurlando

vojo estas pli malhnga o\ ~az; ciuj riveroj Havas forto au tensio); neaga (komponanto de sinuseca
fluon tre ~an k ire neregulan7 ; ~a estas la ligno, alterna ~o kvadratura kun la elektromova forto au
sed rekte gi brûlas7,; (la cefajo estas la efiko, ne la tensio) ; magnetiga ~o ( kiu estas necesa por
eksterajo); bastono, dorso, surfaco; ~aj kruroj: produkti magnetan flukson en masino au aparato);
la ~a Lezer estas sentima7; maljunaj salikoj kresk- rektifita ( tia, ke de alterna ~o la negativaj
ante ~ez. rondo, ovala , kripla, giba. 1 A alternancoj estas au nuligitaj aü pozitivigitaj).
Bildo de intervalo per kontinua bildigo, au tiu bild- ~intenso, ~kulmino. kirkwo Cirkla movigo de
igo mem: fermita spurn de ~o. 2 A- ~à linio, elektraj sargoj en konduktanto kaüzata de ties mov-
montranta la evoluon de fenomeno: klosforma igo tra magneta kampo. vok~0 V Alterna ~o, el-

de nivelo', O ~o de eman( ad )o (~o, havanta sendata de telefoncentralo, por alvoki abonanton.
kiel horizontalan akson faktoron regantan la eman- kuret/o f Speco de akra kulero, uzata en kirurgio
on de elektronoj, ekz. temperaturo, tensio, au hejt- por praktiki skrapadon de diversaj organoj. (tr)
kurento de la katodo, k kiel vertikalan akson la j Fari skrapadon per ~o. ~ado. Skrapado per ~o:
katodan emanadon); karakteriza ( ~o, montr- | iitera ~ado.
anta la rilatojn inter iuj grandoj uzataj por la stud-
ado de masinoj k elektraj aparatoj); krado-anoda
~0 (~o, havanta la kradan tension kiel horizontalan
akson k la anodan kurenton kiel vertikalan akson,
dum la kondicoj de la ceteraj elektrodoj restas
konstantaj); neütrala (pp magnetiga ciklo~o;
en diagramo, kies ordinato montras la magnetan
fluksdenson B k kies absciso la kampintenson H, la
^a linio el la koordinata nulpunkto a! la satur-
punkto). — linio, diagramo. vsr trajektorio, orbito.
RIM. Oni uzas la saman vorton, ec kiam oni skeme
signas nur elektitajn punktojn de la evoluo k kun-
igas ilin per rektaj linioj: de temperaturo (de
malsanulo); la ~o de la vendoj, de la produktado, kurier/O 1 Homo, kies okupo estas rapide porti
de la atestaj prezoj ktp. ~ajO. lo ~a : ~ajoj de korespondajojn, piede, surcevale au alie; en la strat-
brancojz. ^eco 1 Eco de tig, kio estas ~a : la oj ekkuris ~ojz\ la diplomatia ~o ; ^o estas sendita
~eco de la tero; centra de ~eco. 2 A Grando al la naciojx‘, atendi bonan veteran k laman ~onz
mezuranta, kiom dévias ~o de rekto: la ~eco de (malrapidi por agi); (f) kolero de rego estas ~o de
cirklo estas konstanta. car tordeco. ~igi. Fari iun au mono1, osr heroldo. leterportisto, mesagisto. send-
ion ^a: la ago ~igasB; ~igi al iu la dorson\ ~igi ito. —* ~$ipo. 2 4 Sakfiguro, kiu movigas lau la
ferstangon; li baris miajn vojojn, li ^igis miajn voj- diagonaloj. 1 Rilata al ~o: ~a sako, ofico. 21
etojnx\ la Eternulo restarigas la ~igitojn x. vst Rilata al la posta stacioreto: veturi (plej rapide).
fleksi, klini. <vigj. Igi /^a: la arboj ~igis sub la Kuril/oj. lnsularo en Azio, inter Kamcatko k
fruktoj ; ~igu hoko laü postula de /’ lokoz\ mia j Japanio, apartenanta al la Rusia Federacio (151°E,
vengo devas ~igi sub la jugon de la dcspotismo7 ;
mi ~igis k klinigis treegex. as* srumpi. îgo.
partode io: ~igo de vojo, de rivero; vojeto grimpis ; sia malofteco, eksterordinareco: ~a spektaklo;
per multaj ~igoj gis la supra de la monta, me gir- j trompa ; ~a sciigo , moro , perspektivo. ^ajO.
ejo. /vjgadi. Daüre au ripete ~igi: ~igadi kiel j Objekto ~a: kolekti ~ajojn\ ~ajisto. csr antikvaj-
diablo en akvo bcnita7. ~igema. Ofte ~iganta ; j isto, brokantisto.
~igema serpenta , vimeno , vojo ; ( f ) ~igema ; kurkuli/o b Malgranda insekto (Curculio k
karaktero. A/ j|o = ~osabiono. sen^igi. Elrektigi. ! paiencaj g-oj) el la ordo de koleopteroj, kun rostro-
nivelA/O. ~o, kiu, sur detala mapo, kunigas ciujn | simile longa kapo k ortangule kurbaj antenoj, kies
punktojn de unu sama altitudo. j larvoj k imaginoj malutilas al vegetajoj. A/edoj.

Kurci/O. Latina hisforiisto (Quintus Curcius j Fam. (Curculionidae ) de koleopteroj kun la ci-supraj
Rufus, 1-a je). I karakterizajoj, al kiu apartenas i.a. ~o k kalandrao.

kurd/o. Ano de iranlingva genlo, loganta en ! kurkum/o ^ G. (Curcuma el zingibracoj) de c.
(K)~io k diaspore en Eüropo. (K)/v*io, ~ujo. Azia | 40 sp-oj de plurjaraj rizomaj herboj el tropika Azio,

lando, dividita inter Armenio, Irano, Irako. Sirio k j pluraj kultivataj por ornamo k/a ü ekstrakto de
Turkio (46°E, 36°30’N).

kuri/oz 1 Nomo, kiun la praaj italoj donis al
religiaj grupigoj de familioj. o& fratrio. 2 Dividajo
de la tribo ce la antikvaj Romanoj. 3 Senato de
Romo au de ahtikva komunumo. 4 Domo, en kiu
kunsidis la senato. 5 ü* Papa au episkopa
administrantaro. — kareo, kuriumo.
Kuri/o. Nomo de ge-fizikistoj k -kemiistoj ( P.

Curie, 1859-1906 k M. Sktodowska, 1867-1934),
kiuj malkovris radiumon ; Y ( k )~terapio; ( k )~a
punkto. (k )^o Malnova unuo de radioaktivo;
simb. ; Ci ; 1 Ci = 3,7 x 10i () Bq. bekerelo.
(k)^umo. Transurania elemento, Cm, atomnumero
96, atommaso 242.

47°N ).
kurioz1a. Ekscitanta la intereson, scivolecon per

aroruto; la plej konata sp. (C. longa), el Hindio,
kurent80 Fluo de elektro pasanta tra kondukt- j similas al zingibro k havas kaman, flavan rizomon,

llo: kontinua ~o (fluanta konstante tra cirkvito en la j kies pulvoro estas uzata kiel koloriga spicajo ( i .a. en
sama direkto kun intenso konstanta); alterna ~o j la preparo de kareo). /vrino (K) Flava kolorajo,
(karakterizata de rapida sinsekvo de pozitivaj k | C2|H20O(i

, ekstraktata el la radiko de ~o, pasintece
negativaj alternancoj, dum kiuj la ~o trafluas tien k j uzata i .a. por tinkturi vestojn.
rcen); altfrekvenca ~o (alterna ~o, kies frekvenco j kurl/o = numenio.
superas 10 kilohercojn); aga ~o (komponanto de
sinuseca alterna ^o samfaza kun la elektromova j k U Dvino (23°E, 57°N). && Livonio.

Kurland/o. Regiono de Latvio, inter Balta Maro



kurmo 642 kuse*
kurm/o <4* Speco de pirforma sorpo, flava, j urbo estis volvekovrita de el fabrikqj fumoj'M

rugeta au bruneta, nur tromature mangebla, uzata j la ~on, kiu kaSas ta mondenigmojn. ~i (tr) Gaff
por konfitajoj k por distili brandon, use alizo, sorpo. j per ~oj: ~ita alkovo. fer̂ o 1 §?/ ~o el fero, kino
/^ujo. Arbo. produktanta ~ojn. SIN. doma sorbuso. okazo de incendio povas izoli la scenejon disdef

Kurosi/o. Varma fluo en Paciiïko, laüiranta de spektantejo . 2 Fera movebla ~o, sirmanta|
sudo al nordo la E bordojn de Japanio ( I 35°E, montrofenestron de butiko. 3 i La tuto de labffij;
30°N). isr Golfofluo. ! kreitaj de Sovetunio por apartigi la Eüropajn landf

kurs1o 1 Serio de lecionoj, konsistiganta regulan | sub gia influo disde la ceteraj ( 1946-1989) ?
instruon pri scienco, arto au inetio: de la itala j muro. flank ô 1 ~o, pendanta nur unuflankel
HngvoB\ fari , gvidi . viziti ~on de E.\ la unua ~o de j fenestro: aI la fenestra si pendigis blankan jit
lia sipservado finigisz; koresponda, vespera ~o ; | ~onz. 2 Ciu el la ~oj, pendantaj ambaüflankef~o por progresantoj ; multaj memhroj studas sam- j scenejo k uzalaj kiel neformalaj kulisoj. lat~0.|
tempe la specialan ~on de seminarioz; studento j el maldense kunigitaj latoj. pordô o. ~o, kovdf
povas lend la ~on de latino k greka lingvojz. 2 j pordon: la pordo~o iom dissovigisz. ruM
Vojlinio, uzata au intencata , por régulé kunigi du | Speco de ~o, kiu levigas. ruligante en la supraplf
punktojn: la postajoj estas spedgiraj lad la german- j cirkaü stango: ntl̂ o de fenestro. de butiko.
aj ~ojz\ la ~oj , kiuj iras al Bremenz; la oficistoj
devas scii al kiu posta ~o gi (letero) apartenasz\ la
~o de adtobuso, dc kurier-aviadilo. de siplinio; la
sipo tenis sian ~on norden. fcr cirkvito, itinero. 3 =
kurzo. ~ i Iri lau ~o. ~adi (ntr) 1 Iradi lau ~o 2:
kiam en Anglujo jam dum tutaj tri jaroj la lokomotiv-
oj ~adisz [. . . ]; tin trajno ~adas nur sabate. 2 (pp
mono) Cirkuli . ~ano. Vizitanto de ~o J . el~igi 1
Fail ke sipo, aviadilo ks delasu provizore sian ~on. j kurteno. ~a 4. ~o (a ) de la bazidiujol
2 Decidi , ke difinita monero ne plu cirkulos kun sia j kortinario je tri diversaj stadiformoj de la bazkftf
valoro lega. en^igi 1 Fari, ke postajoj sekvu difin-
itan -von 2. 2 Cirkuligi novan moneron kun lega
valoro. re~i 1 Reiri laü la antaüa ~o 2. 2 = rikuri . !
rê o - rikuro.

ÿ
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kurtin/o JS* Rektlinia remparo, kunigantafj
kursiv1 o 1 Stilo de manskribado, en kiu la literoj j flankojn de bastiono. I

estas klinitaj dekstren. 2 Ut Tipara fasono, en kiu la j kuruk/o d Sp. de silvio ( Sylvia curruca),j|
literoj estas klinitaj dekstren k bavas la formon de j helgriza kapo, malhela vango k blanka gorgo.|

kurvimetr/o. Jnstrumento, por mezuri ladis^manskribitaj literoj, ofte uzata por emfazo au por !
fremdaj vortoj en teksto : la ekzemploj estas ~e
presataj . BST g rasa , kaligrafio , klasika , oblikva ,

rckta. ~igi ft Presi per ~aj literoj : ~igu la cifajojn.
kursor/o = montrilo 2.

ojn sur rnapo .
kurz/o El Borsa au eksterborsa piezo au valof|

akeioj, obligacioj, kambioj, devizoj, mono k '

aIta. meza, malalta ~o falas, aidgas; kon
kurt/a. Mallonga: ~</ paj'o (maltranse de la celo) ; | nekonstanta , varia , sancela —+ ~altigo,*

\ elektromagnetaj ~aj , ultrar̂ aj ondoj . ~igo jf j ~okvoto. kvotigo. eksterborsa ~o, neol
Malvastigo, kiun suferas figure prezentita en super- ~0. ~o, kvotata k uzata ekster borso. oficiala
perspektivo : brako pendanta en ~igo. Ciutage en borso kvotata ~o. sen â. Nehavsi

kurtag/o E 1 Procentajo, pago al makleristo au ~on, ne negocata en borso.
peranto. 2 Speciala procentajo, pagata ce borsa j kus/o 1 Sp. ( Hagenia abyssinica, el
transakcio al borsa agento kune kun la eventuala j de E-Afrika, monoika arbo aspektanta kiel sds?
imposte, ifev diskonto, dividetub, interezo, makler- 1 medicine uzata. 2 Antivermajo, devenanteI

inaj infloreskoj de ~o I .
kurten/o 1 Peco de stofo. pendigita por sirmi i -i-kusen/o 1 Sako el stofo au ledo, remburka|

au kasi ion : si /kaj ~oj pendis super la du grandaj ! molaj ajoj (plutnoj, haregoj), por ke oni povaji
fenestro/ k ornamis la altajn pordojnz\ li iris antau j oportune apogi sur gi : sur la benkojn oniM
!a sanktan srankon, tins flanken la belegan ~onz: ! ~ojnz: fa lumdeto havis sian propran ~on\vm
la ~oj ne estis ankorau tutc kuntiritajz; densa ^o . ! ~oj dc segoz\ mola lanuga ~oz\ (f) konsciemÈ
kiu apartigis la halon dc (disde) la granda lando de j makula estas plej mola1. -4 ~tcgo. 2 Ciue®
cterneco7-. csr tapiso. 2 % Granda septo el stofo au bordero de la flankoj de bilarda tablo.
alia materialo. kiu kasas scenejon de teatro, dum oni j Longa sako el tolo, plenigita de plumoj, surlfflf
ne ludas: la ~o de la operejo estis tirita flanken7 : j povas kusi . peplomo , plumono. /veto 1 ffl
alveni antaü la levigo de la ~o. 3 Aro de veitikalaj ' granda ~o. 2 Speco de malmola eta ~o, enkklj
snuroi, rimenoj, bidovicoj ks. pendigita antau pordo. j enpikas pinglojn, kudrilojn kc. 3 Malmola kvw
4 d* ( pp ombre!fungoj) Filamenta parta vualo. j ~o, por inki sigelilon, stampilon ktp. 4 Pufajdjtii
aspektanta kiel i: de kortinario. 5 (f) Cio. oni arangis sub la virinaj jupoj. aer Ô MProftjs
kio baras vidon au konon : el arboj , el montetoj : ; por veturanto, konsistanta el sako, kiu rapid^i
la trupo manovris sirme de de kavalerio ; la ; ms) svelas okaze de kolizio. kap Ô. ~o, kitae

É

ajo, procento, rentumo. f

ï
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metas en la liton, por apogi la kapon: la libron de j nun ~as sur la sultroj de personoj, kiuj Havas
geografio li sovis sub la kapron7-. pinglo~etO. j neniujn rimedojn7- ; sur kin ~as respondeco por tin

'

A^eto, enkiunoni enpikas la uzatajn pinglojn. sanga faro? 7- , nsr sidi , sternigi. 5 ( io konkreta)
kusinet/o O Ringoforma peco, kin estas fiksita Okupi ian lokon, situon: sur la lando ~as densa

en lagro, k en kiu rolacias akso au safto.
kuskus/o V 1 Speco de malfajna semolo vapor-

kuirita. 2 Magrebdevena mangajo, preparita el ~o
1, saf-, bov- au kok-viando k diversaj spicoj, ofte
kun legomoj k saüco. ts- tabulée.
;; kuskut/o 4* G. (Cuscuta el konvolvulacoj) de
unujaraj, parazitaj herboj senradikaj k senfoliaj, kies
maldikaj, fadenformaj, senklorofilaj tigoj sin volvas
âirkaü aliaj plantoj, el kiuj ili sin nutras per suc-
organoj (BS* haüstorio ); kosmopolita g. de c. 145
sp-oj, i.a.: lina (C. epilinum), timiana (C.
epithymum subsp. e.) k trifolia (C. epithymum
subsp. trifolii ).

mallumo , inter la Orienta maro k la Norda ~as
malnova cigna nesto, kiu estas nomata Danujoz;
sango versita ~as sub edzinbalkono0; la malmolig-
inta tew ~as en nepriskribebla mallauto8; kio post
la montoj ~as , tio min neniom tusasz. 6 ( io
abstrakta) Vidigi, trovigi, enesti: io senfinc malgaja
~is en la okulojz; ciuj malvirtoj, ciuj virtoj ~as en
nia koro1; sur la terura infono ~as sorco7 ; en liaj
rigardaj ~as konfesoz; la malfacilafo ~as ne en la
strukturo de E., sed en tin de la nacia lingvo ; lia
mérita ~as (konsistas) en tio, ke li estis la imita el-
trovintoz; la putenco de ia organize ~as en gia unu-
eco1. ~a. Riluta al iu ~anta: pazicio. ^ado.
Stato de iu, kiu ~as: iom du kunmeto de la rnanoj
por r^ado, k venos via mairieecox . ^ejo 1 Arango
el pli-malpli molaj objektoj, sur kiu oni ~as: mi
parfumis mian ~ejon x: ciun virinan, kiu ekkonis
~ejon de vira, ekstermux; malkovru la piedparton

«

kuskuto (trifolia ~o).
~o parazita al luzerno:
a) tigoj ; b ) fioroj ; c ) | de la ~ejox ; si ripozis en ~ejo de floroj; ~ejo de
detalo de tigo kun j sovaga besto. m- Hto. 2 Loko, kie ~as peco de
sucorganoj. Be. j masino, aparato: la ~ejo de la risorto. 3 Fluejo. 4

| ® Ere- au min-tavolo. 5 II X Tuto de la arkeologiaj
! vestigoj ekspluatcblaj en iu loko. ~ema. Mallabor-
i ema. malpenema : hundoj mutaj , dormemaj ,

fe kusp/i (tr) Klini ati faldi ion kontraü la natura \ ~emajz. ^igi 1 Meti iun tiel, ke tiu ~u: ~igi infan-
direkto; ~i la harojn de kato, la randojn de capelo, j on en luliloB; la mortinta infano estis ~igita sur lia
sianpantalonon ; li ~is al mi la jupon gis la talio1' ; | litox. 2 Meti ion tiel ke gi ~u : ~igi botelon sur
la malvarmo ~as la foliojn. ~e. Laü kontraü- [ pajlo.'vigi 1 (iu ) Igi -~anta: kiam vi ^igos dormi, vi
Jnormala direkto : faldi manikojn ; brosi ! ne timosx ; li ~igis sur la infano [ ...] k etendis sin
ç'apeloti , veluron. ~0 1 (ankaü ^ado) Ago de tiu, j sur lix ; antau ol ili ^ igis, la liamoj [ .. . J cirkaûis la
kiu ~as. 2 A Punkto de kurbo, kie tiu ci sangas sian j domonx . 2 ( iu) Sekskunigi en ~ejo: venu , ~igu kun
direkton al la kontraua. — ~cgo. 3|Tm Pinta punkto j mi, mia fratinox. 3 (io) Fali ~e: hakile, la gronda
degotikaarko. | poplo ~igis kun frakdso. ~ ujo. Geologia au '

|kuspid/o V ( euspis ) Pinta elernento, ekz. de j arkeologia tavolo. ir«’ straturno. duon~a. Rilata al
dentoj (molaroj k antaü molaroj) , de koraj valvoj. ! pozicio inter ~a k sida : la pozon duon^an si sangis
?0.Rilata al ~o. trf^a. Havanta tri ~ojn : tri~a ' je pozo sida 7-, ge^i (fm pp geviroj) Kusi 2.
yalvo (SIN. dekstra atrio-vcntrikla valvo); f tri~a j inter^i. Trovigi inter du aferoj, ekz. obstaklo: si

forigis Ciujn intcr~anrajn malhelpojn7. kun -̂anto.
I kustard/o y Flaveca sa üco, el lakto k sukero. I Tiu, kiu bavas unu saman ~lokon kun alia, sub^i
jigitaper fajna maizofaruno: ~c/ pasteco. ! 1 Kusi sub: ® snb~anta tavolo. 2 Fali sub ies forto
|ikus/i (ntr) 1. (iu) Esti en horizontal» pozicio, j au pezo: li sub^is en tiu lukto. 3 (0 Esti submetita,

prdinare por ripozo: gis kiam, maldiligcntulo, vi j koncernata de io: tin ago sublets sub la lego de
~ps? x ; ciuj ankoraü ~is en profunda dormoz\ H I sakrilegio: la submenua motiva, tombo î . Esti
*>is senveste dum la tuta noktox\ Ezra pregis k faris j entombigila: ci tie tombolas tre avant viriuo7.
hnfeson, plorante k riante antaü la domo de Diox\ i Kus H Etiopio.
$kgranda sinjoro ~as malsanaz: ta bêla Sara ~is
Meninte7- 4, la cikonia patrino ~is sur la ovoj7
ijfkovi); ~loko?, ~ntanieroz, ~tabula7. 2 (iu ) Seks-
kunigi en horizontala pozicio: Babclanoj vents al si , | de la epidermaj celoj, sekreciata de ili k ekzistanta
pr ame ~i kun six ; ni ebriigu nian patron k ni ~u j ce ia vaskulplantoj k multaj senvertebruloj: la ^o
j$nli, por ke ni aperigu de nia patro idaronx. 3 ( iu) j de la vaskulplantoj konsistas el ku/ino; la ^o de la
pli mortinta: en patrintero vi baldau ~os sen j insektoj konsistigas kirason cl kitino; la ~o depp.eroz; Hi tie ~as senvivaj1. n®* ripozi. 4 (io j askarido rezistas a! la disgestaj sukoj de ties gastig -
ipnkreta) Esti metita sur io, la ü sia plej granda j anto; la konko de mo/uskoj estas specia fa ~o.
ipüfaco: la krajono ~as sur la fenestra7; sur la fera : kutim/i ( + inf.; al aü tr) 1 Havi fortan emon al
fjmstono7; jen ~as la capelo7-; jeu ~as ja para da ; ia ago pro ofta ripetado: li ~a.s fund pipon post
Èflfosoj!7-; tie ~is tri aü kvar ladkartaroj7 ; la botcio \ tagmango. 2 (ark.) ~iêi, akiri ~on: vi vêturas sur
ÿÿs malplena k senkorka , ( f ) la tuta nia afero gis | simplet veturi/o?-—Jes, mi ~isA; kiu ~/.v cion jugi.

pesuficeco. e®3 mitra 2.

kut/o Vestajo, kiun kavaliroj metadis super la
kiraso. mas~o. Jako el interplektitaj stalaj masoj.

kutikl/o 4k (5 Sirma tcgajo sur la ekstera flanko

•?. '
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nenie povas rifugi2; nun, kiam ni ~is je la legoj de j kvadr/o A Orta paralelepipedo (en , ajna
nia lingvo. ni povas [...) z. ~0 1 Inklino fari ian dimensio).
agon, akirita pro ofta ripetado de tiu ago: la homo kvadrant/Oz A Unu el la kvar partoj, en kiujn
estas sklavo de la ~oz\ estas dua naturo2; B., estas dividita ebeno per karteziaj koordinataksoj. is*

estante ankoraü en Varsovio. havis ciam la ~on j oktanto.
paroladi7- ; la mastro faris al si ~on ne doni kandel- ; kvadrat1o 1 A Régula kvarlatero, t.e. ortangulo,
ojn2; en la aütuna k vintraj vesperoj vi havis la ~on ! kies lateroj égalas [Vd ilustrajon sub ktubo]. 2 A (pp
kune legi2. 2 Agmaniero, starigita de ionga uzado | nombro) Dua potenco: la ~o de a estas notataa2.Z
ce iu popolo: la ~o ludas grandan rolon en la socia | Objekto kun proksimuma formo de geometria M>:
vivo', popola ~o bavas valoron de lego2; konforme cl papero. 4 m* Trupo, kiu frontas samtempeal
al la tempo k ~oj7. isr mow, rutino, tradieio. — kvar flankoj. 5 Ut Bloketo, pli malalta oi preslitero,
sufko, faldo. ~a. Rezuitanta de ~o, ordinara: la uzata por apartigi au provizore anstataüi literojn.
akcento ~az (de vorto); ~a okupo, gesto; li perdis latina /^o. Arango de n simboloj en ~o kunn
sian r̂ an trankvile.con. ^e. Laü ^o: kiu mensogas | horizontalaj linioj k n vertikalaj linioj, tiel ke ciu
~e, mensogas sentimez; estas ce vi ~e , ke mi liber-
igu unu (malliberulon) dum la Paskou. Mgi. Fari,
ke iu ^u: r^igi infanon a! akuratecoB, sklavon al
dor!otigadox ; la mizero ~igis lin levi sin el la lito
tre frue 2: nornoj geografiaj, kiuj ne povas esperi
~igi la puhiikon al sia formo2; ~igadi iun, ke li
faru \ ... ) 2. ~igi, al^igi. Akiri ~on : estus tre
houe , se la E-istoj ~igus montri sian sindonecon ne
al mi , sed al siaj instituciojz; si ne ~igis al tio, ke
oui sin suspektu2; post kelka praktiko oui tiel facile
al^igas al la uzado de «vi», ke [... jz; sed al tio oui
estas al~igintaz ; si ne povis al~igi al la penso,
ke [... jz; estus hone , se ni al^igus en ciuj okazoj
dubaj preferi la nominativon2. al~igo 1 Akiro de
~o: post al~igo doloras disigo2. 2 If lompostioma
tolero de medikamenlo au vcneno, kiun oni povas
preni en pli k pli granda kvanto. de^igi.Senigi iun
je ~o: de~igi maIsaunion je la tabakuzado. deMCji,
mal~i. Perdi la ~on : tion U devis baldaü rnal~iz.
eks~a. Estinta iam en ~o, sed ne plu. ekster^a.
Eksterordinara, malofta. kontraiwa. Nekongrua de la kruro rilate al la feinuro k fleksanto de la
kun la ~o: car la vorto «gi» enhavas en si ion mal - j
altigan k ankaü kontraü~an [...] z. ne^a. Tia, ke ’
oni gin ne ~as: li ekparolis kun ne^a malvarmeco.

kutin/o ^ ® Substanco de la kutiklo de plantoj,
kemie tre rezista.

kutireakci/o If Haüta reakcio, ce paciento sent-
ivigita al iu antikorpo, en la punkto, kie oni demetis
iomete de tiu substanco: ~o pro tuberkulino.

kutr/oz ® Malgranda unumasta sipo.
kuv/o. Granda nekovrita vazo, ordinare rond-

simbolo aperas guste unu fojon en ciu horizontala
linio k guste unu fojon en ciu vertikala linio. Ml 1
Havanta la formon de ~o: paperfolio, skatolo,
vélo. 2 D ® (pp kristalsistemo) Havanta elementan
celon, kiu estas rekta prismo kun ~a bazo. 3 A
Indikanta areomezuron per ~o, kies lateroj estas la
unuo de longo: ~a metro , futo. 4 A (pp ekvacio)
Duagrada. 5 A (pp radiko) Vd radiko 5. 6 A (pp
formo) Duagrada k homogena 2. (tr) Desegni
~ojn sur io: mapon ; pantalono el ~ita stofoB.~igi 1 Fari ion ~a: ~igi konsirustonon; Mgi
batalionon. 2 A Potenci per du.

kvadratur2© A (pp areajo) Geometria konstruo
por trovi kvadraton, kies areo égalas al tiu de donita
figuro: la ~o de ta cirklo estas nesolvebla problemo.— integri. ~a Karakterizanta du sinusajn grand-
ojn de la sama frekvenco, se ekzistas inter ili fazo-
diferenco de kvarona periodo.

kvadriceps/o V { M . quadriceps femoris)
Muskolo de la antaüa faco de la femuro, ekstensanto

femuro rilate al la pelvo.
kvadrig/oz. Antikva caro kun kvar ventumile

jungitaj cevaloj.
kvadril2o. Franca malnova danco, en kiu du

grupoj el po du paroj dancas unu kontraü alia.
kvadïïlion/oz A Kvariliono. itsf -iliont, -iliardl.
kvadrirem/o. Antikva militsipo kun kvar vicoj

da remistoj.
kvadrupleks/o (pp telegrafia sistemo) Duope

kvarobla.
i

kvak/i (ntr) Bleki. pp ranoj au anasoj: sortis,forma, pli larga ol profunda, el ligno, metalo, plasto,
stono k.a., precipe por hejmaj uzoj: lav~o, ban~o ; \ hazau ranoj ~asz; nur sensonan ~adon si aüdig-
baptor^o ; ~o de tinkturado. B®* pelvo. lino. ^ego. ! adis2.
Granda ~o, ordinare cementita au fiksita al la j kvaker/oz. Ano de la Societo de Amikoj,
grundo: ~cgo por mazuto ; ~ego de vinfarado. j kristana komunumo fondita en la 17a je, sen
~eto. Portebla ~o, uzata en hejmo, en laboratorio ! pastraro, kiu predikas senperan rilaton kun Dio,

fratecon k internacian pacigon. 'MSmo. Religio dek.a..
Kuvajt/o. Regno en la Persa Goifo ( Kuvajto, j la ~oj.

47°45’E, 29°30’N ). j \
kuz/O. Filo de patra au patrina onklo au onkl- ! econ: la trompait forprenon la kodo ~as stelo; Mte

ino: si edzinigis kun sia ~ino! ~incto! ~injo! j ( havanta specialan kompetentecon) laboristo; li
^igis kiel futbala avanulo. 2 A Esprimi difinitan
econ de io: la adverbo ~as la verbon.^a. Havanta

kvaliflk/iz (tr) 1 Karakterizi, atribuante al iu ian

Amen!—ekkriis la juna homo2.
kuaks! Onomatopeo de la bleko de bufoj: ~

brekekekeks!2. la ecojn necesajn por ~i : ~a adjektivo. HP
détermina. ~0 1 Atribuo de eco al iu, laü ties;Küanfu/o. Koreia urbo (126° 54:E, 35°E).

kva! kvak! Onomatopeo de la bleko de ranoj: la I kompetenteco, kapabloj ktp. 2 Tuto de la kondicoj ;
ranoj kanîos ^ kvaki. i necesaj, por partopreni en sporta konkurso.
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kvalit1o 1 Ciu el la diferencaj manieroj, kiel | au naskitoj, k spéciale la proporcio inter tiuj ~oj k la
objekto impresas niajn sensojn k kiuj konsistigas
gian ecaron, staton, eksteron, karakteron kc: odoro
kkoloro estas ~oj de la korpoj; la vortoj «tia, kia»

ciam montras la ~on. 2 Grado de boneco: unua-
ranga ~oz (de vino); mi esperas, ke vi satos la ~on
tute rimarkindan de la komercajoj; tolo de plej alta
~oB; karbo de malsupera ~o; bona ne bezonas
admononz\ ne kvanto, sed ~o décidas pri merito7-.
3 Speciala povo; propra efiko de io: la ~o de
magneto estas, ke gi altiras la feron ; la spegulo
havis la ~on, ke cion bonan, kio en gi speguligis, gi
etigis gis plena neniecoz. kapablo , propreco. 4
Ciu el la moralaj au intelektaj ecoj, kiuj faras, ke
persono estas tia, k ne alia: la orgojlo instigas nin
malsati la bonajn ~ojn, kiuj al ni mankas: posedi
ciujn rsjojn de bona oratoroB. 1 Rilata al la ~o,
kontraste kun la kvanto: analizo de kernia
substânco. 2 = kvalifika. alt^a. Prezentanta altan
~on: // havas en K. tre gravan k alt~an oficon7; lin
konstante vizitadis alt~aj homojz\ alt~a servist-aroz. BS* altklasa, altranga. medico £ Stato de la
medio, esprimita per la kvantoj de diversaj
substancoj, kiuj povas kauzi mediproblemojn.
SOn*vO V Fideleco de reprodukto de la divers-
fiekvencaj sonoj en aüdilo aü en laütparolilo.

kvankam. Subjunkcio, montranta kaüzon au
motivon, el kiu devus rezulti efiko, kiu tamen ne est-
imas: mi vidas nenion, ~ cio estas lumaz\ pregadi mi
ne povas,~ forte mi valus pregiz\ ~ si estas rica, si
vestas sin tre SIMPLEB. RIM. I kvankam povas aperi
ekster subprop, a) car esti estas sk-ata: ~ blinda k
maljuna , li en la daüro de tre mallonga tempo
perfekte ellernis E-onz\ b) car kvankam estas uzata (pp finia vico de nombroj) Nombro tia, ke unu, du
kiel konj. : plenumi laboron agrablan, ~ malfacil- aü tri ~onoj de la nombroj malsuperas gin; oni tiam
an , au kiel partikulo rilatanta al adj.: la sorto donis parolas pri la unua, dua, resp. tria ^ilo. mediano,
almi rolon, ~ tre flatan , tamen samtempe ankaü tre dekilo, centilo, plurilo. ^iliono. Unu miliono dasarganz. RIM. 2 La korelativo de kvankam estas triilionoj ( IO24). ~obla 1 Prezentanta nombron au
tamen; uzi sed en tiu rolo estas eraro. RIM. 3 Inter la kvanton, kiu estas al alia kiel ~ al unu: post la

devalutigo la prezoj farigis ~oblaj\ rikolto ~obla je
la antaüa. 2 Konsistanta el ~ partoj: ~obla jungit-
aro, fadeno. ^oble 1 Multiplikite per 4: ~oble tri
estas dekdu; farigi ~oble pit rica', pro la safeto li
repagu ~oblex. 2 En ~obla maniero: ~oble faldi
paperfolion. ~obligi. Fari, ke io estu ~obla :

I r^obligi sian ludmonon. ^ono 1 Ciu el la ~
j egalaj partoj de tuto: r^ono de horo (15 min.); ~ono

kvant/o 1 Pli au malpli granda mezuro au j de jaro (3 monatoj): ~ono de litre, (t) en tri ~onoj
nombro de objektoj aü personoj: laii la ~o de mang- I de la okazoj (tre ofte). 2 } Noto, signita per nigra
ado de ciu, ili kalkulu x; edzigo laii koro. lait ~o da Î punkto kun tigo, sen vosto, k valoranta la ~onon deoroz\ da libera tempoz; la kvalito estas pli j plena noto. RIM. kvaron estas pref-e uzata ce kelkaj
grava, ol la pago de suldanto estas bona en j vortoj: ~onhoro, ^onjaro ( trimestro), apud la pli
ciu ~oz.2 A Grando aü nombro. À Esprimanta j regulaj hor~ono, jar~ono. ~onigi. Dividi en ~~on: ~a adjeklivo (ekz.: multaj, pluraj, kelkaj). n®5 I egalajn partojn. ^opo, Grupo de ~ personoj au
numeralo. ~eco. Eco de tio, kio estas mezurebla au j objektoj: ~opo da asoj; ~opa serio da kartoj', ~ope
nombrebla. kvalito. ~eca. Rilata al ~eco: ^eca j promeni\ ~opa koncertoB. ^opismo éh Tendenco
analizo, ~eca diferenco. eldon~o. La nombro de j en la E-a poezio, kies majstroj estis i.a. Auld k
la ekzempleroj, kiuj konsistigas unu eldonon. j Rossetti (el la poemaro Kvaropo ). ^tetOz } 1
elektro~o Fizika grando, égala al la sumo de ! Verko por ~ vocoj aü ~ instrumentoj. 2 Grupo de ~
Clementaj ~oj elektraj (elektronoj); simb.: Q ( pr. personoj, kiuj kantas au ludas tian verkon. trigone
ku). œ kulombo, sargo. morbo~0, morto^o, 1 Tiel ke la rezulto prezentas la tri ~onojn de la
nasko~o Y -4. ~oj de resp. malsanuloj, mortintoj tuto: trigone pagi sian suldon. 2 (f) Plej grandparte:

totala nombro de logantoj en konsiderata teritorio.
movO'N'O Produto de maso k rapido. pluvo^o.
~o de pluvo falinta en difinita areo. ^izanto A
Operatoro en la logiko, kiu al aserto kun libera
variablo asocias alian aserton, ligante tiun variablon:
ekzista ~izanto (3); universala ^izanto (V).

kvantum/o Elementa unuo de fizika grando:
~o de energio, de movkvanta montanto, de elektro.

~kromodinamiko, ~mekaniko, ~nombro, ~stato,
~teorio. energi^O. Elemento de radiada ~o, égala
al la produto de la frekvenco de la radiaj ondoj per la
aga konstanto de Planck. gama^O. Altenergia
fotono, emaninta de radioaktiva substanco.

kvar 1 Numeralo, esprimanta esprimanta la
nombron post 3 en la serio de la entjeroj (4, IV):
unu, du, tri, k finita la far !z\ la ~ elementoj de
la antikva scienco: aero, akvo, fajro , tero\ la ~
sezonoj ; la ~ operacioj : adicio, subtraho ,
multipliko, divide, la ~ anguloj de la mondo\ la ~
cinaj klasikajoj; la ~ piedoj de cevaloz\ si havas
spriton kiel ~z. ts3 tetra!. 2 Nomo de la cifero 4.
~a. Vicmontra numeralo, signifanta, ke la koncem-
atajo venas post tri antaüaj: tri aferoj estas ne-
kompreneblaj por mi, k ~an mi ne sciasXw, la ~a
volumo de la Fabeloj de Andersen; Henriko la
la ~a de Julio (Usona festo, memoriganta la Deklar-
on pri Sendependeco). ^e. En la ~a loko de el-
nombrado. ~0 1 Aro de ~ aferoj au personoj:
da kartludantoj; trefa, kera ~o\ la ( K )~o por la
( K )~a (loka komitato por la 4a UK en Dresdeno). 2
La nombro au la cifero 4: li alportis hejmen jam
ne... «duon» , sed «~on»! z. nsr kvarleto. ^ilo -4.

koncedaj subjunkeioj kvankam montras simplan
konstaton, malgra ü ke emfazas la kontraüecon,
spite ke aludas intencan kontraüecon, ec se akcentas
la neatenditecon de la kontraüeco. RIM. 4 En la fruaj
tempoj de E., Z. uzis kvankam kiel partikulon
rilatantan al verbo: se tio ci estas trograndigita, tio
povas ~ elvoki ridon de la mallertuloj , sed la
kompetentan homon gi forte eagrenas y.
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la urbo forbrulis trigone. 3 tV Kun pozicio meza
inter fronte k profile: pentri virinon trigone.

kvaranten/o. Rcstado sub kuracista I samaj au similaj grupoj: r^a amonia bazo.
observado en izolita loko, trudita de registaro al kvazar/o\Aktiva galaksia kerno, lau la pi*personoj au varoj, venantaj el infektita lando. sar | eksploda teorio ege maiproksima (gia spektro mon|
sanitara kordono; ( f) Izoleco, kiun trafas tiu , kiu ne ; as tre fortan rugensovigon), aperanta kvazaü stelo|
konformigis al iu more de sia grupo. BSP lazareto. ! produktanta gigantan energikvanton per la efikoi

(ntr) Resli en ~o. ~igi. Meti en ~on : ~igi j egmasa nigra truo. SIN. kvazaüstelo. osr galaksio. j
kvazaü. I - Subjunkcio, uzata por enkondnf

subpropozicion, esprimantan nerealajon, pli precis
oksido. SiO:, tre dura, senkolora k travidebla kiarn | 1 impreson: sajnis, ~ // donnas7- ; li havis la senM
pura, sed ofte kolora pro enhavo de malpurajoj: vitr- | ~ li tuj mortos7 ; sajnas al mi , ~ mi mangas konft
eca ~o (senkolora k travidebla); fumeca ~o (griz- | ajojnz; 2 likeiajon au nekredindan aserton: Hi W
eta au bruneta kiel fume); lakteca ~o (lakloblanka) ; ! igas, ~ lingvo estas objekto naturaz; la subofià-
roza ~o. ametisto, aventurino, kalcedono, opalo. j edzino mensogis ankau a! vi , ~ mi sin elvergisz;|
2 -4- ~a kristalo, kiu en elektra kampo oscilas je j komparon kun imagita okazajo: sonis, ~ rafy:

konstanta frekveneo. ~a. Konsistanta el ^o au | kvakasz; la hundoj ekbojis, ~ ekvidinte nrsonB;Ê
paroladetis, ~ dezirante moki inn alianz; // /«#
per du pecetoj da ligna , ~ Hi estus korf

konsistanta el kvarcaj sableroj, kies interspacoj j instrumenta7 ; la patro frapis sur la pordo, ~ lieM
estas lute plenigitaj de silica cemento: sedimenta, ; fremdulo7 ; ili levis unit manon supren, ~ Hiify

tenus7 ; la cielo aspektis, ~ gi estus balaitaz; (|
kvark/o Elementa partiklo, kiu estas la baza j manuskripto estis ktmvalvila tiamaniere, ~ giestm

ero de hadronoj: en la natura ~oj okazas nur en \ tuj fordonota al iu7 ; si kuris al li renkonte, ~ ^| us tin kisi, sed si dan nefaris7 ; mi havas danséj|
| on. ~ mi kisus mian patrinon7 ; ili farigis delgajsji
| /v/ /// ebriigus per tea7.
I II - Partikulo, uzata por enkonduki komparon fikcan

La formacio de tiu epoko. 1 © Rilata alls
epoko. 2 <K) Havanta kvar valenlojn, okupitajn df

sipan. aviadilon.
kvarc/o 1 © Mineraio el sesangula silicia di-

enhavanta ~on: ~a oscililo, horlaga.
kvarcit/o © Silica sablopetro ege kohera.

metamorfa ~o.

duopoj (mezonoj ) ait triopoj ( barionoj ).
kvart/o 1 } Intervaio inter kvar tonoj en diatona

gamo (frekvencproporcio: 4/3). 2 hi Foliego, kiun
oni faldas dufoje por fari ok presitajn pagojn. 3 hi
Libro en kvaronfolia formato: la ~oj de Sekspir- ! pri subst. au ad j.: la lando aperis al li ~ abuià
eldonoj. 4 *. Unit el la du altaj pozicioj en skerm- I fruktogardena7 ; kun belaj haroj , ~ Apolonoz;|
ado. 5 (evi) Mezurunuo, kies valoro varias lau la | plej aite si slaris , ~ luma modela7 ; la mankof
landoj ( inter l /4 l k I l ): mi prenas ciitloge ~on da j liajn la popolo trempas en sian anion, kiu, ~ fot|
vilago lakto7. j turnantan lignon en malmolan slonon, el la oé-i

kvartal/o. Parto de urbo, prezentanta ian j laudofaras laudon1; iu ~ subhirurgo1; niaketjj^specialecon de funkeiado au de logantaro: komerca | lin ~ regon7 ; H kusas , ~ mort into7 ; lahofy|~o: privatdoma ~o ; la Latina (Kp (la ~o de la ! aspektis , ~ forkurantaj de malamiko7 ; do esté
studentoj en Parizo); la kristana popolamaso ofte i rimarkinda malnova urbo. ~ eltrancita el bilM
havis la iniencon atakegi la hebrean ~on7 { ew geto ). j libro7 ; ~ lau sorca frapo, cio mutigis1;

kvartan/a f (pp febro) Tia. ke gi atake okazas j silenta interkonsento7.
ciun trian tagon, tiel ke restas dutaga senfebra j IU - Partikulo, uzata kiel cirkonstanca morfe
intervaio. w tcrciana. j ( rilatanta al verbo, subst ., adj. au adv.), kun If

kvarteron/o. Homo, devenant» de blankulo k j signifo «proksimunie tiel, laüsajne, iarnaniere»;$j
mulatino. au blankulino k mulalo. ; okuloj ^ paroladis7 ; tio prezentis ~ belegan

i on. kiu invitis sidi7 ; en sia mono si sends ml
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kvarteto Vd kvar.
kvartir/o = kantonmento. antan fairon7 ; la drama prezentas ~ speguloniefy
kvartirmastr/o. La unua rango de maristo en la j natura7 ; Cm rakontado pri ia barn, kiun ^ preidM

Francia mararmeo. : la Btdonja Deklaracio, estas simple malvero%||
kvas/o Y Rusdevena trinkajo, nigra, kun acideca ! sipo trankvile . ~ fantôme glilas sur ta ondofify

: vidas en mi personon, kiu ~ hulas la rolon à|
kvasi/o & G. ( Quassia el simarubacoj) de 40 sp- \ rego7: la cevaloj estis ~ pudritaj7 ; fin sufiksoM

oj de tropikaj arboj. i.a. la amara ( Q. amara ) ei ; ~ meza inter la antaiiaj k la sekvantaj7; porfiirm
Brazilo, kun amara ligne ( ~u l i g n a ) uzata por ili ~ materiajn aferojn7. : >;J|
medicino k trinkajoj. ^ino Amara substanco, ; IV - Pref. monlranta. ke ia apuda vorto nedevas$|
ekstraktata el la amara ~o. lonika k aperitiva. ' komprenata lau sia vera senco, sed lau alia proksffiv

kvast30. Kunajo ei mallongaj fadenoj lanaj au j uma au sajna: ~homo (cifonpupo); ~vira
silkaj. en formo do fufb au peniko. kiu servas kiel ; ino; ~diriz ( lerte komprenigi ion, ne rekte paro^||ornamo por vestoj au mebiaro: ~o de fezo ; bid^o : sed uzante nur aludojn ) ; edzino ( konkubim|

~rimoj ( ne peifektaj rimoj).
kvaternar/o © 1 La dua k lasta epoko de la V - Samsignila memstare uzata morfemo:^kenozoika erao, ampleksanta ( lau la aütoroj) la last - j Proksimuma, preskaua, iaspeca: ciu rakontado^ajn unu, du au tri milionojn da jaroj pasintajn gis nun, ia ~a (sajna, onidira ) senviveco k senfortecodeify

k dividita en du periodojn: pleistocene k holoccno. 2 L.K . estas simple malvcro7 ; estas ia ~a trotnpo'jft

gusto, farita ei trobakita pane au hordeo.

de rnurism hereto.

3i
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oni silentas pri la vero; oni povis ekkoni el tio kun j randaj folioj iom similaj al tiuj de ilekso. SIN. verda
I ~o. korko^O ( Q . saber ), precipe Mediteranea,
| daürafolia arbo, kies trunkoselo liveras korkon. os*

! roburo. ^aro. Arbaro el ^oj. ~ido. Tre juna ~o: la
j fresaj ~idoj levigis el la erikoz.
i kvest/i (ntr) Peti k kolekti monon, por religiaj au
! bonfaraj celoj: voje mi ce mostoj ~osG ; ~/ ce la
j pordo de pregejo. ~0. Ago de tiu, kiu ~as: la ~o
j estas la konuina trajto de ciuj religiaj. os* almozo.
j ~isto. Tiu, kiu estas komisiita ~i : frato-~isto.
j kvestor2o1 ji Administranto de la régna trezoro
I ce la antikvaj Romanoj. 2 Persono, kiu, en kelkaj
i institucioj (ekz. parlamento, iuj universitatoj k.a.),
| estas komisiita zorgi pri la elspezoj. 3 Itala polie-
i estro de provinco au de granda urbo. ^eco. Titolo
| k funkcio de ~o. ~ejo. Loko, kie funkcias la ~o.
! kvestur/o 1= kvestoreco. 2 = kvestorejo.
| kvi/a Estanta en ~eco. ~eco (pp senvertebr-

kverel4i (ntr) Kolere k brue disputi: se du viroj ! ulo) Portempa ceso de la disvolvigo pro nefavoraj
MM inter six [. . . ]; se homoj ~os k unit batos !a ali- j ekologiaj kondicoj, ekz. troa inalvarmo, troa sekeco.
an per stonox [...]; kun, kontrau iuz\ ek~i kun j «3* diapaüzo. torporo 2 , vintrodormado,

iuz. ~0. Akra disputo: jen vi fastas pro k
malpacox ; senmotiva ~o; hejmaj ~oj: pacigi ~on. j ne perturbas kt ripozon: la sanktef de / ’ diino7:-vema. Inklina al ~oj, kutime ek~anta.

~a certeco la evohtskalon de la astroj.
kvecal/o d Sp. de birdo

( Pharomachrus mocinno) el la
ordo de trogonoformaj, kun
longa vosto, belkolora plum-
aro, vivanta en C Ameriko ;
sankta birdo de la aztekoj,
nacia birdo de Gvatemalo.

m
Ilk kvecalo.

.0

kvec/0 yJ Speco de pruno longe
ovoida, de rugeta gis nigreta, mangata
ofte sekigita.

© kver/ O Pref., indikanta transvers-
econ: ~fluto, ~Unio, aligna. ~profila ,
~sekca areo,^strata.

(Dkver/iz (ntr) 1 A üdigi la karesan
murmuron de turtoj au kolomboj. 2
Amindume interparol i. 1

kviet/a 1 (io) Tia, ke gi ne ekscitas la sensojn,

~a akvo siras la bordojn8; pluvo falls sur din el
kverk/o G. (Quercus el fagacoj) de fal- afi j la cieloz\ en la ~a fajro de la diamanto kitsis mira

daüra-foliaj arboj k arbustoj kun virseksaj floroj en ! sorco: nokto, vento , strata (senbrua), lumo (ne-
pendaj, delikataj amentoj, kun inseksaj unuopaj flor- j laciga), kamparo. nsr milda, serena , trankvila. 2 (iu )
oj unuope cirkaüitaj de involukro (kupulo), k kun ! Ne montrante ekscitecon, havanta nepasian k paean
fruktoj (akenoj nomataj glanoj), oblongaj au ovoidaj, i aspekton: ~a vizago, gajeco (senmalica), malgojoB
kun bazo cirkaüita de ligneciginta k u p u l o ; l a j (ne senespera); oni rimarkis en Hi inteligentecon k
malmola, fortika ligno de kelkaj sp-oj estas uzata por ! ~an energion; longe mi silentis, estis k detents
carpentado, sipkonstruado, meblofarado k.a.; c. 400 j min 2 ; leono kusis en la kago. milda ,
sp-oj el Eüropo, Azio, N Afriko k C k N Ameriko, j trankvila 1 . 3 (i u ) Nekolerema, ne facile incitebla;
multaj forstumataj au pororname kullivataj, i.a . : \ pacema; malsovaga: homo, besto. ~e. En ~a
blanks = lanuga ~o. daimia ^o, denta j maniero: 1 akvo, kiu fluas ^ex\ post krioj k blekoj
(Q. dentala, sin. Q. daimio), el E Azio, arbo kun j forigis 2 ~e pasi\ ~e paroli : preni ~e la
obtuze dentaj, ledecaj folioj malfrue defalantaj. • motion de iu7\ bestaro nmltnombra mangas sur
kirmesa ^0 (Q. coccifera), mediteranea arbusto au ] kampo senombra\ dolca ripozo, silento, regas
arbeto kun vintrodauraj, dornaj folioj, sur kies sosoj j denove en mia koro. ~(ec)o. Stato de io au iu ~a:1
oni iam bredis kocedon (Kennococcus vermHio) ,
tiam uzatan en la fabrikado de kirmeso. lanuga ~o
©• pubescens), el S Eüropo, arbo tre parenca al la
sèsila ~o, sed malpli alta k kun folioj malsupraflanke

"lanugaj. pedunkla ^o. Roburo. petra ^o. ( Q.
î petraea, sin. Q. sessiliflora), el U Eüropo, alta arbo
kun senpedunklaj kupuloj k kun malfrue defalantaj j onx; ~igj ies timojn, skrupu/ojn; sia spirito, ~igita

fjolioj lobaj, malsupraflanke seriharaj au preskaü ! de trankvileco k vigligita de espero, fortigis la
senharaj. SIN. sesila ^o. ruga (Q. rubra ), el NE : korponz; pacienculo ~igas disputonz; kun granda
Ameriko, ofte kultivata en Eüropo, falfolia arbo kun ! malfacilo ~igis mi lian furiozon7-. 2 Malsovagigi:

fjjinte lobaj folioj a&tune bele rugigantaj. sesila ^o. | r^igi serpentojn; ~igisto dc sovagaj bestojz. ~iga.
JPetra ~o. verda ^o. Ileks^o. ileks^o (Q. ilex ), i Tia, ke gi ~igas: ~iga medikamento (por ebligi
vjirecipe Mediteranea, da ü rafolia arbo kun dorna- ripozon). îgajo. ~iga medikamento. trankvil-

igajo. ~igilo V Cirkvito,' kiu aütomate malsaltas
bruon en ricevilo dum periodoj, kiam neniu signaio

j estas detektata. ^igi. Igi ~a: la vento7-, la pluvo7

! ~igis\ kiam tiu kispluvego iom <̂ igis ... ; lia
\ entuziasmo rapide ~igis', lia kolero ne ~igasx.
j ~ismo ^ Mistika doktrino, kiu metas la perfektec-
; on de homo en nen ügo de sia volo en Dion , k en
I vivo de pasiva medito. mal^a 1Tia, ke gi perturbas
i la sensojn, la ripozon, la silenton: la maro estis iom
\ ma!~az: ma!~a vento7. 2 Ekscitita, malmodera.

la ~eco de la nokto karesis la animon : 2 mi ne
havas ~on, mi ne havas ripozonx; lia ~eco estis
admirinda ; 3 post tiom da jaroj da rasismaj
ekscitadoj, la homaro ankoraü ne retrovis sian ~on.
~igi 1 Fari iun, ion ~a: pluveto ~igas ventegon;
~igi do!own, soifon: milda respondo ~igas kolcr-

pférko: 1) lanuga ~o; 2) ileks~o; 3) kirmesapû. a) tigo ; b) folio ; c) glano. M . Vd roburo.
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ekkolerema: mal~a pusio, spirito, popolamaso', ofte i postuloj de gentileco. ~e 1 Bn ~a maniero: inter ni
la maw levigas mal~e k alte , sed la homa kow j —reston al Dio ni lasu!(-\ 2 Interj-a esprimode
ankoraü pli mal~ez. ne^igebla. Tia, ke oni ne | definitiva rifuzo: Traktato? Mi gin jam finis, sins—
povas tiun ~igi: kiam atakis lin lia nigra spirito. li I kun traktatoj ~e! ~igi. Fari iun ~a: tiu lasta
farigadis ne~igebla k kuradis ira la arbaroz. i pago ~igas vin kontraü mi. ^igi. Fini sen suldo la

kvik/o 4* 1 (ss) Sp. ordinara elitrigio. 2 ( vs) j kalkulojn kun iu : mi ~igos kun vi la venontan
| monaton; ne esperu ~igi per ia sekigita sturgeto!l\

j (0 ~igas servo per reservo7-.
kvin 1 Numeralo, esprimanta la nombron post j kvitanc/i (tr) Skribe konstati, ke suldo estas

4 en la serio de la entjeroj (5, V): la ~ fingroj de la : pagita, au ke senditajo estas ricevita: li ~is al mi la
mono; la ~ sensoj; ~ el vi pelos centonx\ ~ frank- i pagon de la luprezo. ~0. Ago k sekve: 1 Skribo,
oj. pundoj, dolaroj; tragedio en ~ aktoj. est pentaj. \ per kiu oni kvitigas iun pri sumo, kiun li devis pagi;
2 Nomo de la cifero 5. ~a. Vicmontra numeralo j kvitatesto. SIN. pagatesto. 2 Skribo, per kiu oni atest-
signifanta ke la koncematajo venas post 4 antaûaj: I as, ke oni bone ricevis ion ; ricevatesto: la ~on par
la ~a pago, capitro; la ~an de Oktobro; la imperi- | ricevo de la pakajo mi tie ci almetas7-. — ~marko.
estro Karolo la ( K )~a: ~a rado ce veturadoz. ~e. i kvivit! Onomatopeo de la birdokrieto: la mal*

En la ~a loko de elnombrado. 1 Aro de ~ aieroj grandaj birdoj pepadis «~! ~/» z. <̂ 0. Tiu krieto:
au personoj. 2 La nombro au cifero 5: li skribis per kiun birdo bavas pro ciuj siaj ~oj, kiam venas la
romana ~o ; se la amhau notoj kiujn li ricevis. estas ; vintro?z. ~i (ntr) Krii ~ !. v&’ pepi.
~oj, li eble estas akeeptita7-. use kvinteto. ~obla. j kviz/o éfb Scio-konkurso inter du tcamoj per
Prezentanta nombron au kvanton, kiu estas al alia, | diversaj erudiciaj temoj.
kiel /N/ al unu: pro la akumulitaj interezoj , li [ kvocient20 A Rezulto de divide: la de 12
rericevis ~oblan sumon. ~oble. Multiplikite per i per 4 estas 3. intelekta ~o, mensa ~o. Rilat-

: la porcio de Benjamen estis fiable pli gronda, ol j umo inter la mensa ago (me/.urita per iuj testoj) de
la porcioj de ciujx\ ~oble ses estas tridek7. ^ono. | infano au de adolto k ties efektiva ago. krtlCM) A
Ciu el la ~ egalaj partoj de tuto: vi donos ~onon al : (pp kvar punktoj A , B, C k D sur rekto) La ~o de
Faraono. k kvar partoj apartenos al vtx; fi prenu : (AC )/{ BC ) per ( AD )/( BD ), kie (AC) estas la signuma
~onon de ciuj produktojx\ ok estas kvar ~onoj de ; distanco inter A k C, ktp. — harmona kunulo.*»3.
dekz. ^opo. Grupo de ^ aferoj au personoj: ~opa \ Rilata al ~o: A spaco, grupo.seks^O M> de
serio (da kartoj); ~ope Hi sin jetis sur min7. ~teto j la nombro de virseksuloj per tiu de la inseksuloj en

^ 1 Verko por ~ vocoj au instrumentoj. 2 Grupo de i populacio: seks~o generale proks. égalas 1.— personoj, kiuj kantas au ludas tian verkon . j kvodIibet/oz }. ch Verko, konsistanla el pecoj
~iliono. 10 -°. i de diversaj fonloj k karakteroj.

kvino/o 1 Sp. de kenopodio (Chenopodinm j kvorum/o Minimuma nombro de ceestantaj
quinoa ) el Andoj, unujara herbo gis 2 m alta, kun i membroj en asembleo, komitato, komisiono ks,
ovale triangulaj, malfajne dentaj folioj, uzataj kiel ; necesa por ke ties decidoj estu validaj: la ~o ne
spinaco, k kun mangeblaj semoj, uzataj kiel greno. | estas atingita.
SIN. Perua kenopodio. BSP vosta amaranto. 2 °?,- La j kvot/o 1 Tiu proporcia parto de tutajo, kiun oui

j devas doni, pagi, au kiun oni rajtas preni, ricevLt?
Kvinsland/o. Stato en NE parto de A üstralio j kontingento. porcio. 2 Oficiala konstato de la kurzo

de papervaloroj au varoj. ce borso au oficiala
kvint1o }. Intervalo inter kvin tonoj de diatona 1 merkato. ~o de interezoj £3 (MS Jara proporcio

| inter la interezoj k la ilin donanta kapitalo. M) de
! ptusvaloro (Mi Ekspluatgrado t.e. rilato de la plus-

kvinta!/o 1 Mezumnuo de pezo, responda al 100 : valoro al la salajrosumo (varianta kapitalo). M £ (tr)
kg; simb.: q. 2 En Anglio. pezo de proks. au 50 kg Fiksi k konigi prezojn au kurzojn. ~igo. Proporcia
au 45 kg.

kvintesenc1o 1 En alkemio, etera substance, gi influas la fiksadon de la taga kurzo. kurzoML.
Ü berigita eide la kvar pli krudaj elementoj. 2 (f) Tio, ; Ciutaga fikso de valoro de kurzo en borso. ,

kio estas plej esenca, plej perfekta en io, koncize ; profit^o 1 E3 Proporcia parto de farita profito. 2
esprimita: k tamen kio estas por mi tiu ci de la ' Si Rilato de la plusvaloro al la tuta kapitalo.
polvo?7 ( la homo); ta de libro.

kvinteto Vd kvin.
Kvintilian/o. Latina profesoro pri literaturo.
kvintilion/o A Kviniliono. est -HionL -iliard/ .
Kvirinal/o 1 £ Unu el la sep montetoj de Romo.

2 Sidejo de la Italia Respublikestro.
kvit/a 1 Plene ü berigita je suldo: post tin ci

pago mi estos ~a al vi ; li ne estos ~a per dek mil
dolaroj ; bieno ~<7 de ciu hipoteko: ni sekve mm
estas ~aj7 ( unu kontrau la alia). 2 ( f ) Plene ü berig-
ita je devo: li kredas per ci tio esti tute je la

Elitrigio.
kvik/i = kviviti.

semoj de ~o / .

(Brisbano, 153°04’E, 27°28\S).

gamo (frckvencproporcio: 3/2 ).
Kvinto-Kurci/o. Kurcio.

; aljugo en aceto de valutoj, valorpaperoj ks en borso;

kvinoo: a) tigo; b) folio;
c) infloresko; c-d) floro:
c) desupra vidajo), d)
vertikala sekcajo; e) /

frukto kun daura kaliko;
f ) semo. B k (ô-d) EP.



I. I - Konsonanto, voca laterala likvido.
Il - La deksesa grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.:
A. (maj.) kiel: 1 signo de formo: L-fero (tiasekca
trabo); L-anteno (kun flanka enkonduka drato); 2
Romana cifero: L (50) ; XL (40) ; la LXX ( la
Septuaginto); 3 mil de latino ©; B. (min.) kiel mil
de Iando (ekz. Rush, Svisl.), linio; kiel simb. de
liro, litro.

M). Nomo de tiuj fonemo k grafemo.
P. Alomorfo de la, uzata precipe en poezio: la

bêla songo de /' homaroz.

la. Partikulo (t.n. artikolo), uzata antaü subst.,
por montri gian antaüan menciitecon (au car la pri-
parolata persono aü objekto estas jam konata de la
alparolato, aü car oni parolas pri la tuta speco).
RIM. 1 Oni ne uzas la antaü la propraj nomoj au la
titoloj, kies ligitecon kun la propra nomo oni volas
esprimi (ekz. Doktoro Zamenhof ), nek antaü land- k
urb-nomoj, se i1in ne anta ü as adj. , nek apud
ambau, ciuj, kies, kiuj jam enhavas ideon de difin-
iteco. Gia uzo kun poseda adj. estas ankaü mai-
konsilinda (sed Vd RIM. 2). Oni trovas uzon de la
antaü geografiaj nomoj, precipe kiam ili konsistas
elkomuna subst. k karakteriza adj. ( la Maw Ruga;
la Rivew Blua\ la Monto Blanket ) au estas ali-
maniere karakterizitaj ( Si ne trovis la Parizon, pri
kiu si revis). Male, la estas ofte neuzata en klisig-
intaj sintagmoj, kiuj estas traktataj kvazau propraj
nomoj: ministro pri ( ~ ) eksteraj aferoj, profesow
pri (~ ) angla lingvo, nova eldono de ( ~ ) Plena
Uustrita Vortaro. RIM. 2 la povas anstataüi subst-
on, determinitan de poseda adj.. En tiu kazo gi trov-
igas antaü la poseda adj., ekz: kies libra kusas sur
la tablo?—~ mia (anst. «mia libro»). nsr /’.

la J Silabo, kiu montras 1 en la reiativa solfego
la sesan tonon super la toniko; 2 en la absoiuta
solfego la absolutan tonon A.

©lab/o 1 = abomaso. 2 ÿ La membrano de la
stomako de la mamuloj ( inkl . de la homo), kiu
sekrecias kazeigan enzimon (~enzimon). ~ajO.
Sekigita ekstrakto de ~o 2. ~enzimo. Enzimo,
sekreciata de ~o 2, k kiu kazeigas la lakton :

enzimo abundas ce la junaj, ankorau laktonutrataj
individuoj; ~enzimo de la remaculoj estas uzata en
fromaga industrio.^fermento. ~enzimo.

(Dlab/o O (fm) Laboratorio.
labar/o I Imperia standardo de Konstanteno 1a,

en kiu li aldonis kristanan simbolon al la militaj.
labet/o djf Malsupra (disvolvige supra) meza

petalo de la floro de la orkidacoj, lauforme tre
diferenca de la du aliaj petaloj k ofte ornama.

laberdan/Oz. Peklita moruo.
labferment/o = cimozino.
labi/O 1 die Lipo 5. 2 ¥ Lipo lb. dje ~a (pp

kunigpetala korolo au kunigsepala kaliko) Havanta
unu - afi du lipojn: unu~a, du~a korolo aü kaliko.

labial/o A Kontoido, produktata per alproksimigo
de la lipoj au per alproksimigo de la malsupra lipo

al supra dentaro. SIN. lipsono. oar bilabialo,
labiodentalo.

labiat/oj dfe Lamiacoj.
labil/a O (pp ekvilibro) Tia, ke post malgranda

deviigo la ekvilibro estas rompita: korpo en ~a
ckvilibro. es* stabila, indiferenta. Nestabila
atmosfero kun gradiento pli ol adiabata.

labiodental/o A Labialo, produktata per
alproksimigo de la malsupra lipo k supra dentaro ( f ,
v). SIN. lipdento-sono.

labirint 'o 1 Implikita, neregula interplektajo de
vojoj, el kiu estas malfacile trovi eliron sen gvido:
konfuzita da sennombraj cambroj7', boska ~o
en plezurgardeno ; vagado tra la strata ~o de
Kopenhagoz; (f) vi , kiu vagadis tra la de la
mondoz; (en la vivo) konfuzitaj ~oj [...], nenia el-
iro, nenia gvida steloz. 2 jfj Meandra desegno en la
pavimo de Mezepokaj katedraloj, kiun la fideluloj
sekvis genue, kvazau kalvarian vojon. 3 ¥ Tiu parto
de la interna orelo, kie estas la organoj de la orient-
ado: membraneca, osta ~o. cæ kokleo, kanalo 4 ,
timpano. 4 ( f ) Implikita arango, kie la menso
konfuzigas: oni ne povos sin orienti en tiu ci sovaga
~oz (de Volapuko); la de la proceduro. ~a .
Implikita kiel ~o: ~aj deduktoj. (L)^o\Nomo de
kelkaj konstruajoj kun ~a piano, inter kiuj la palaco
de la rego Minoo, en Kreto (— Dedalo ) k la palaco
de la faraono Amenemheto la Tria.

labor/I (ntr) 1 Uzi siajn korpajn aü mensajn
fortojn, por produkti ajon, plenumi taskon, atingi
efikon: ~ fizike, mense ; si volonté ~as per siaj man-
ojx; ~i kun kondicojz (de salajro), por ia prezoz,
pri io, super teksiloz, stabloz\ ankoraü iom
super la muzikoz\ nur du provis efektive ~/ por sia
projektoz; aligi al E. k ~i por gia disvastigado z\ la
homaro, por kies bono ni ~asz; mi ne povas forjeti
lingvon tute pretan, super kiu mi ~as jam 20 jar-
ojnz ; riante sen ripozo 15 horojn ciutagez\ la
historio diferencigos inter la ~intoj k la atendintojz\
(analoge) ciuj pumpiloj komencis ~/z (funkeii). 2 ©
Vivtenadi sin per iuspeca agado: ~i prodnktive; ~/
tempopage , kvantopage\ ce sinjorino Sz.z, en
institucio7. 3 Malfacile, pene funkeii: la radoj ~is
en la sablo; ~anta koro\ sipo. kiu ~as en malh’ietaj
akvoj. 4 (pp vino, pasto) Fermenti. 1 Produkto-
cela penado: mana, mensa ~o; la ~o de la virinojz,
de la infanoj, de la sklavoj, de la dombestoj\ lignaja,
serurista, masona ~o ; mi estas kudristino—Mal-
facila ~o! z\ la amplekso de la homaj ~ojz\ afero,
kiu englutis jam tiom multe da seriozaj ~oj k
oferojz\ (abs) kondukas a! honoro k oroz\
lacigas7, KT klopodo. 2 Tia penado, aplikita al difin-
ita farotajo: li ciam sidas super ~oz\ kiam mi finos
mian ~on, mi sercos [ . . . j z; la divido de 1'
distribui la ~on al la servistinoj; havi sian ~on
antaiieltondita; la ciutaga si estis del okupita de
sia ~oz ; meliisto sen ~o\ herkula ~6> ; (honte), ke vi
mem faras ci tiun simplan ~on! z\ (plurale) sidi en
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la ~oj de la mastrumado, de la rikolto, de la j 'N'Ulo. ~anto. ~loko. Loko, destinita al dif înitH
kamparo: ministerio pri la publikaj ~oj. »â" tasko. 3 ! el~i (tr) 1 Produkti per sia ~o: forgisto, kiu bkm
Rezulto produktita de tia penado; materialo, al kiu gi | fajron sur karboj k el~as ilojn x; el~i al mi boà
aplikigas: apenaiï iliaj ~oj iom movigas antaüenz: j guston7: vergo dobras, sed sagon el~asz\ gidé
resta lajloro ce via ~oz\ kio estas via ~c;, tia estas j el~adi en la junuloj amon al honesta
via valoro7: si levigis malrapide , metis sian ~on sur | abomenon par frazisteco z. 2 ~i super io, gis â
la tablonz\ si levadis la okulojn for de la ~oz: via j akiras sian definitivan, perfektan staton: mi e!4
~o [ ...] ne taügas par presado7-; esti pagata laü sia j projekton de korporacia organizo7 ; el~i a/ sil~o: ( plurale) la ~oj de Heraklo. væ farafo, verko. 4 ! opinion, kez [...]; nar la uzo iom post iom el~osfi
Tiu penado. kiel fonto de enspezo: plibonigi sian j tiuj detaloj difinitajn reguiojn7: lingvo longeprepS;
sorton per ~o7\ mi bedaüras. ke vi ne ricevis la j ita k el~itaz\ ili ne volas atendi , gis ilia el*4
~on, kiwi vi bezonasz: si sentis sin sufice forta, por ! lingvo venkos per sia bonecoz. el~ado. Agadoj
iri al sia ~oz: de ciu ~o estas profitoz\ si anstataü ! tiu. kiu el~as: unit el la plej cefaj taskoj de »|
dezirata ricevis abnozonz; ~o homon ntitras7 : • verkistoj devas esti la el^ado de la lingvo7.eUa|
dira , eu sinjorino S . trovos ci fie por si ~onz\ ! Io, kio atingis la finan stadion de la produkladç
~akiro, ~enspezo, ~akeidento. BS* okupo, ofico , el^igi. Igi el~ita : fiel iom post iom ebijl
dungi. — r^daüro. ~donanto, ~jaro, ~konfiikto. unuvorta nomo de nia lingvo7-', estas tre deziriiâ
r^kontrakto, ~merkato. ~nekapablo, ~perejo , ke ni ne évita malfacilajn tradukojn [... j, card
~ prenanto. 5 £ Unu el la faktoroj de la produktado. | tiamaniere nia lingvo plene el^igos7; lasante và
es" kapitalo. 6 Z La klaso de la ^istoj, kontraste kun alian al libera [ ... J el^ igado z. kun^/ i (n|
tiu de la kapitalistoj: asociado de la ~o k de la Partopreni kun aliaj personoj en komuna
kapitalo: la ( L,)~partio. 7 Fizika grando, égala al
linia integralo de forto laülonge de vojo trairata de
punkto de aganta forto. SIN. energidiferenco; simb.:
A. n-S" ergo, julo, kilovathoro. utila Tiu parto
de ^o. kiun oni gajnas ce iu procedo. ^a. Rilata al
~o: lacigo: la ~a legaro.*~adi. ~i daüre au
longatempe. ~ado. Daura, longa ^o: k kio restas al
la homo de lia tufa ~ado ? x : ciuj parolas pri
komuna ~ado z : ciuj akiritaj fruktoj de 20- jara
r̂ ado z; la junaj homoj interrompis sian ~adon7. mal~uloj7 ; mal~ulo diras: Leono estas eksterePj
~a]Q. fo produktita per ~o: ~ajo de artistox; prêt- mal^emulo metas sian manon en la potonkecdË
igi por juvelistaj ~ufoj la necesajn modelajnz. busa II gin ne relevasx. pet'/sd (tr) Akiri (mowt
~ant(in)o. Homo, kiu ~adas: bona k tre malkara per sia ~o: ni pavas meznomhre per~i ok dolarojtij
~antinoz. ~ejo 1 Cia kovrita loko, kie oni ~adas: ! ns* lukri. plus^o. ~o, farata trans la lega daürof
~ejo de kudristinoj, de juvelisto, de fotografio, de ( pii alte pagata. porwa. Intersanga por ~o: potj§
biblioteko. 2 % Ciu aparta loko, en kiu oni pretigas pago z. pri^i (tr) 1 Zorge ~i super io, por gin:J
la dekoraciojn, kostuinojn, primas la negativojn, bonigi, perfektigi: // en somero pri~adis sianpli^montas k projekeias la filmopartojn ktp. 3 = kamponz; kiu primas sian teron, tiu havos salé^laboratorio. *~ema. Amanta ~adi: lia edzino estas panox: pri~i vazon el argilo, balrobon, kolcenâ|
tre ~erna k sparemaz : ~ema lernanto: pli valoras \ oro; pri~i. poemon, paroladon: (f) ojicisto
sen~eco. ol sensenca ~emecoz. diligenta , j monumentan sekretariinon en la kompië|
~estro. Eks~ isto, elektita de la mastro, por cambroiC : pri^ i iun per basîono7 (por reformife|
kontroli k gvidi la aliajn -vistojn. csr submajstro. konduton). «ar kultivi. 2 Kulturi, ekzercadi:
^igi. Fari, ke iu au io ~u: H ~igas sesdek ~istojn ; priais sufice vian talenton z; pri~ita metistf!|
oni donacas par speso k ~igas por spesmi/o7 ; kiel pri^ado. Agado de tiu. kiu pri~as ion: vestontij^i/i ~igos la klakbekon.' 7-. ^iio. flo, per kiu oni faj-as \ oj, postulantaj delikatan pri~adonz. pri'vitec^difinitan ~on: la malnovaj metiistoj elfaris mem | maniero, kiel objekto estas pri^ita: la prî itecu^,

siajn ^ilojn : malbona ~isto kulpigas siajn ~Hojn. j juveloz, de la stilo. repri^i (tr) Uzi la defalajojçJ|
'*vist(in)o 1 Homo, kiu sin dungas por ^vo: simpla, j la unua pri~ado. serwa. Ne faranta ~on: wdfj^specialigita. kvaiifikita. alte kvalifikita ~isto; sen- j virino. kiu neniam estas sen~a7. sen<veco. S^dépendu, fabrika , kampara ~isto: fer~isto, min- j de tiu , kiu ne ~as 1 pro propra volo: sernj||
r^isto. terr^isto. pres^isto: S . ekspluatas la kompat- j (mal~emo) estas patrino de ciuj malvirtoj^ fm
indajn ~istinojnz. «s- proleto, salajrulo. 2 d Ce la j mangas panon en sen~ecox ( «æ nenifaradt
abeloj. fonnikoj, iuj vespqj k lermitoj. sterilaj insekt - j malgrau sia dez.iro, kiel konsekvenco de la ’ ^
oj, kiu j zorgas pri la nutrado de la larvoj, konstruado j isma sistemo: la infero de kontraüvola sen ...
de la logejo ktp. ~ista. Koncernanta la ^istojn j statu subvencio por sen~eco. SIN. sendungadoijg
(konsistanta el ^istoj, defendanta la klasajn interes- j subdungiteco. sen~tl!o. Homo, troviganta éi ;

ojn de la ~istoj ks ): la ~ista klaso: ~ista ribelo: | sen^eco (plej olïe 2 ) : la nomhro de la sea$jjÊ
~ista organizafo, partio ; ( L )~ista E.-Asocio. «ae ! kreskas; la aütomacio kreas sen~ulojn. iTOM.^sindikato, ~partio. ~istaro. La tuto de la ~isloj en j tro longe k tro rapide: la tro~ado estasplago#Iff
urbo. regiono. lando au en la mondo. cè proleiaro. j moderna vivo, cen -̂i. ~i ce ruliganta stablo, cei^

en gazeto, kun konala autoro, pri teatra verko: tini.
alia kun~anto de la vortaro z ; kun~i kunjj.
okupanta armeo. mr kontribui. kun âdo. Agaf
de tiu, kiu kun ~as: verko farita en kun^adotà
[.. .]; akiri ies kun~adon por revuo; (malbonsen$
puni pro krimo de kun~ado (sk. kun la malamifcf
makema. Ne volonté ~anta, maldiligeni|
mal~ema servisto ; mal~emecoz. mal^ülfc
Mal~emulo: morgau estas la amata tagoifk

a
TU
1



651laboratorio lado

êiu ~isto faras nur unu solan k ciam la saman ; malpacoz; mi estas ~a de viaj sencesaj petoj\ si
ifianipulon. fabrik^isto. ~isto en fabriko. ; estis esti diino de halo. ~eco. Stato de tiu, kiu
gastMStO. Homo, kiu venis al fremda lando, por J estas ~a: cirkaii la mateno venkis ~eco, k si iom
tie ~i. hejrrwo. ^o farata hejme, kontraste kun tiu | ekdormis7. ^igi. Fari iun ~a: la longa legado
farata en ~ejo, fabriko ks. us? nigra , s / ojdo. j ~igas7 : vespero ~igas, mateno fresigasz\ si estis
man/vO. ~o, en kiu la korpaj fortoj havas pli grav- ! ~igita de la vojagoz\ ~igitaj oknlojz. osr konsumi.
an rolon ol la intelektaj: si neniam éliras, ne pren- j ^iga. Tia. ke gi ~igas: laboro ~iga, ne permesanta
ante kun si man~onz.marwisto. ~isto, kies metio j libère ekspiri7. ~igi 1 Igi ~a : ne ~igos mano, ne
estas man~o. purwo. Deviga ~o, kiun kulpulo farigos panoz\ ne ~igu viaj manoj pri fremdaj
estas kondamnita fari. B^3 bagno, galerpuno, rceduk- infanojz\ hi sargbesto morte ~igas per trenadoz;
ado. SVitM). ~o, ce kiu la ~istoj estas ekspluatataj fa/i de ~igo. 2 Tedigi de io, kion oni ne plu povas
dum longaj ~horoj gis preskaü plena elcerpigo. j elporti: H fine ~igis je tin nokta dibocado; volanta
tagM. Dungigi nur po tago, jen ce unu, jen ce alia I kruro ne ~igas de kuroz\ mi forte ~igas esti moke
dunganto. tag~isto. Homo dungita por tag~i: la j trompata7. mal^igi. Perdi sian ~econ: li sidis
filo de la tag~isto7; por siaj kudrajoj mia patrino j iomete k mal~igisz. ne~igebla. Tiel energia, vol-
havis tag~istinon. tekstpri~ilo Vd teksto. j forta, ke li/si ne ^igas: ne^igebla propagandising.
temp/vi.~i kun tiu kondico, ke oni estas pagata laû j sen~a. Ne sentanta au ne ka üzanta ~econ ; (f)

Jiadauro k ne lau la produkto de la ~ado. — peco. I obstina: sen~a laborado7. serwe. Ne ~igante,
VOĵ istO. ~isto ce entrepreno de vojkonstruado. j obstine: sen~e ni devas devigadi la gazetaron kiel
!aboratori80. Laborejo, destinita por teknikaj au | eble plej ofte tusadi nian aferon7-.

Lacedemon/o jH Alia nomo de Sparto. ^ano.:seiencaj esploroj, operacioj, eksperimentoj :
farmacia, teksindustria, aeronautika ~o. ~a. Rilata Loganto de ~o, precipe de la cirkauanta kamparo,
al M): r̂ a helpanto (homo, kiu helpas la ingenier- kontraste kun Spartano.
ojn, sciencistojn ks en ~aj laboroj). lacert/o b Relative malgranda replilio (Lacerta
f labr/o d G. (Labrus) de maraj fisoj el la ordo de j k parencaj g-oj) el la ordo de skvamuloj, kun mal-

; perkoformaj, kun dikaj lipoj k kun pikaj ostoj nur en j larga kolo, kvar evoluintaj kruroj k longa rnaldika
dfantaüa parto de la nagiloj. ~edoj. Fam. (Labri- j vosto: la ~oj [ . . . ] rapidknraj k viglaj7. ~edoj.

Fam. (Lacertidae) de ~uloj, a! kiu apartenas i.a. ladaé) de teleosteoj, al kiu apartenas i .a. ~o.
H? Labrador/o. Kanada duoninsulo, inter Atlantiko, ! ~oj. ^llloj. Subordo (Lacertilia) de skvamuloj, al
; fiudsona golfo k Sankta-Laürenco (64°U, 54°N). i kiu apartenas i .a. agamo, angviso, baziii,sko, igvano
mhundo.Cashundo, uzata por akvaj birdoj.

:'v labrak/O d Sp. (Dicentrarchus labrax ) de granda
iîiâra fiso el la ordo de perkoformaj, fam. de seran- ! oni trapasigas tra specialaj truetoj por streci k kunligi
édoj; iuj individuoj unue virseksaj povas igi inseksaj. | du partojn de vestoj, korseto, suoj kc. 2 Io simila

i dabrusk/o 4* Sp. de vito {Vitis labrusca) el NE ; ( koliero, plektajo ks): ~Q da koraletoj cirkaiiis la
• Usono, kultivata por beroj sukeraj au acidaj. j kolonz\ tiranta kun si longan puncan ~on, kun kiu si

laburn/o ^ G. ( Laburnum el fabacoj) de fal- j antait momenta furadis gimnastikajn ekzercojnz\
foiiaj, venenaj trunkarbustoj k arbetoj kun trifolieraj I por kapti birdojn. ~truo, ~oSuo. (tr) 1 Kun -
fôlioj k kun flavaj floroj en longaj, maturstadie | ligi per ~o: ~i korseton, suojn; (kvazaü per ~o)

fpéndaj grapoloj; 2 sp-oj el Europo, pororname j (evi ) ~i pantalonon per buko7. — tredilo. 2 (f) Mai-
kultivataj. SIN. orpluvo. | helpi, geni: mi ne volas mian volon per legoj7-.

lac/a 1 Sentanta sin malvigla k bezonanta j lad/o. Relative rnaldika plato el metalo,

pi^Jzon pro eluzo de siaj fortoj per troa penado: ^a \ precipe el fero ; metalfolio : galvanizita , kruda ,
de la marsadoB, de vojagoz, pro longa sendormo; | onda, stanita ~o\ Jlava ~o ekbrilis sur la brusto de
tempo, kiam mia ~a kapo ne povos plu laboriz\ la j ( la policistoj) 7-; ~bendo, ~botelo, ~tondilo.^ajoj.
'malgranda muso sentis sin agrable ~a de la tutu j Kuiraj au hejmaj iloj el stanita fer~o. ^ajisto.
fpjo kfelicoz; sia kapo ~e klinigis. csr malfresa. \ Vendisto de ^ajoj. ^isto. Fabrikisto au riparisto de
|§f fu!. 2 (f) Tedita de ia okupo k deziranta gin

ÿèzigni au cesigi: li sen fas sin de la konstanta

k ~o.
lac/o 1 Snureto el kotono, silko, ledo ks, kiun

| ~aj objektoj. en~igi, Enmeti preparitajn mangajojn
j en ~skatolon poste lutotan, por ke ili sendifekte

konservigu. el^igilo. Ilo por malfenni ladskatolojn.
i dinamewo 4- Fer~o, alojita per silicio, uzata por

fari la kernojn de elektromagnetoj k transformiloj k
j la polusojn k induktatojn de elektraj masinoj.
! fer^v/O. Ne stanita ^o. gut/s/O ^ Sirm~o por pluvo,

| sub k super fenestroj (au pordoj). ondo^o. Fer~o
i prezentanta paralelajn kurbigojn alterne konveksajn
! k konkavajn. nervura stal~o O ~o el stalo, dika
j je 5 mm kun strioj lozange strekitaj, elstarantaj jc
j 2 mm sur unu faco, en formo de plato; servas sur
j melaiaj pontoj afi por kovrado de truoj (ekz. sur

kloaka enirejo ). RIM. lad estas uzata pref-e, por
, indiki , ke la nulrajo, montrita de la rad., estas

lacerto.
'£
laburno: a) tigo ; b) folio ( trifoliera) ; c-c) flor
"grapoloj: c) juna, stara ; c) matura, penda. KM.
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lagotrik/o b G. ( Lagothrix ) de S- Amerikaj
mamuloj el la subordo de simioj, fam. de cebedoj,
kun granda ventro k tre densa k mola hararo.

lagr/o © Masina peco, kiu portas akson, eblig-
ante k gvidante gian rotacian movigon. væ aksinp,
butco, kusineto, ringo. ego~0. ~o, kies kontakto
estas farata nur per mallarga surfaco. glit'vO. ^en kiu rotacio efektivigas per giito. glob*0.
Rul~o kun globfomiaj rulpecoj. nadlO~0. Rul -̂e
kun nadloformaj rulpecoj. pied~o. Butea lagro,
bazo de vertikala pivoto. rul^o. ~o en kiu la
rotacion faciligas stalaj diversformaj rulpecoj, rulig-
antaj laü rulujo, au arigitaj en ringo.

Lagrang/o. Franca astronomo k matematikisto
(L. de Lagrange, 1736-1813) : denso;
punkto.

lagrangian/o Diferenco de kineta k
potenciala energio de fizika sistemo, esprimatakid
funkcio de koordinatoj k rapidoj: el la ~o oni attir-
as la hamiltonianon pere de Legendre-transform,

hamilloniano.
!agri/o b G. (Lagria) de malgrandaj insektoj ella

ordo de koleopteroj, brunflava k nigra.
lagun2o © 1 Apudborda rnalmulte profunà

lageto, formita de maro. disde kiu gin apartigas
sablaj amasoj: la de Dancigo, Venecio. 2
atolo, elendajo da akvo, cirka ü ita de koralrifoj.
^ado Versado de kloakakvo en malprofundan
artan lageton , en kiu kreskas vegetajaro, celeal
purigo de la ellasajoj fare de la tiea biocenozo. -4
kloakpuriga. ~ejo. Lageto de ~ado. sal̂ O. Am
~a loko, konsistanta el malprofundaj basenoj (sal*
basenoj) k kanaloj, en kiu oni produktas salon per
regata elvaporigo de marakvo. esc salejo.

Lahor/o. Granda urbo en Pakistana Pangabo
(74°2 l 'E, 31°35’N).

laik3o 1 Homo, kiu ne apartenas al pastraroi
monaharo. cr kleriko, profano. 2 (f) Homo, ne hav-
anla apartan kompetentecon; nefakulo, nespeciak
isto: ~o en lingvistiko. mr diletanto. ^a 1 Havanti
karakteron de ~o 1 : ~a instruisto; ~afrato, fratim
(helpant(in )o de monah(in)ejo); ( pli precize, pp stat-
aj institucioj, opinioj pri la publika vivo ks) neütralâ{
pri religio, sendependa de iu ajn religia instanco,
rifuzanta klerikalajn influojn : ~a lernejo; Mtj
asocioj. 2 Karakterizanta ~on 2 : tute atako à
la problemo. ^eco. Karaktero de io ~a /: la^co
de la instrusistemo ; la ~cco de !a franca stato.

Laj/o. Helena vira nomo, i.a. de la patro de
Edipo.

lak/o 1 Guma rezino brune ruga, kiunonif
rikoltas, entrancante la selon de kelkaj sp-ojde
ekstremorientaj arboj el la fam. de anakardiacoj,|
ekz. urusio. nsr selako. 2 Tiu substanco, uzata kiek
ligilo de pigmento, prezentanta tre fortan brilonk ;

malmolecon, k uzata de cinoj, japanoj k.a. en aita
meblofarado. 3 ( per reklamcela misuzo) Solvajber
vemison de ia rezino (kopalo, kolofono ks), pordori ï
al verniso la ecojn de la vera cina ~o. os’ emajlo.j
glazuro. ~i (tr) 1 Surkovri k surpentri per ~o 2: o/s
retrovis en Koreio ~itajn objektojn el la Han-epokof
2 Surkovri per tre brila k malmola farbotavohk-

:konservita en ~a skarolo : ~mangajo, ~bovujo,
r^lakto , ~pasteco. —4 ~vilago.

ladan/o if? Aroma gumo, liverita de la folioj k
tigoj de ~arbusto, uzata en parfumindustrio. ^ujo,
~arbusto. Tufarbusto (~a cisto au Kreta cisto) uz-
ata por produktado de ~o.

Ladisla/o. Vira nomo, i.a. de pluraj hungaraj k
polaj regoj.

Ladog/a. Nomepiteto de granda lago en la NU
parto de Rusio, komunikiganta kun la Finnlanda
Golfo (31°E, 61°N ).

Laert/O z. Vira nomo, i.a . éh de la patro de
Odiseo k de la filo de Polonio.

laf /o © Fandita, varmega materio, kiu elfluas
el vulkanoj k malvarmigante solidigas k igas petro:
la bazaj ~oj estas fluidaj , duni la acidaj estas
viskozaj; ~a petro (^devena petro). kuseneca
'vO, kusen^O. Kusenaspekta ~o, subakve eliginta.

Lafonten/o. Franca poeto, aütoro de fabloj (./.
de La Fontaine, 1621-1695).

lag/o. Vasta etendajo da akvo, ciuflanke limig-
ita de tero: Geneva ~o; la Grandaj ( L )~oj (la 5 ~oj
inter Kanado k Usono); la kvin ~oj de la monto Fuji.
~a. Rilata al ~o(j): la ~a vegetajaro; vilago
(-4 palafito ). ~eto. Malgranda kolektujo de sen-
flua, ne tre profunda akvo: kiel malnova suo en la
vilaga ~etoz. inr baseno, flako, marco.

lagenari/o ^ G. ( Lagenaria el kukurbacoj) de
unu-, malofte plur-jaraj herboj kun tre diversformaj
(glob-, bolel -, pir-, cilindro-formaj ktp) fruktoj
(peponedoj), kies selo ce maturigo malmoligas; 6
sp-oj el tropika Afriko, i.a. L. siceraria, disvastigita
al la tuta tropika zono, kultivata por fruktoj utiligataj
kiel krucoj ks. SIN. kalabaskukurbo. fcS' kolocinto,
kalabaso.

lagoftalm/oz f Okulo ne tute fermebla pro mal-
longa supera palpebro. êco. Tia difekto.

lagop(od)/o b G. (Lagopus) de birdoj el la ordo
de galinoformaj, fam. de tetraonedoj. kun plum-
kovritaj piedfingroj k tre bongusta viando, i .a.: alpa

( L. mutas); ordinara ( L. lagopus lagopus);
skota 'N'O ( L . lagopus scoticas ). bonazio,
tetrao, telraono, urogalo.

lagostom/o b Mamulo (unuspecia g. Lago-
stomus maximus) el la ordo de ronguloj, tre ofta en
Argentina kamparo, granda kiel leporo, sed pli dika
k kun malgrandaj oreloj; gi vivas kolonie en longaj
subteraj galerioj.

lagenario ( Lagenaria siceraria): a) tigo ; b) folio;
c) ciro; c) floro ; d) frukto (peponedo). VA
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~itaj suoj; belegan ~itan selon de jug fando si
ricevis kiel ludilonz. -vajo. Meblo ~ita / : la ~ajoj
de Koromandel estas la plej famaj. spruc-vado.
Surkovrado, helpe de aerprema pistolo, de surfaco
per ia 2: spruer^ado de aütomobila karoserio.
ungo~o. Speco de verniso por la ungoj.

lakari/o 4* G. (Laccaria el trikolomacoj) de
ombrelfungoj sen ringo k sen stipingo, kun dikaj
k/aü bone inter-apartaj lamenoj k kun blanka spor-
aro; kosmopolita g. de c. 20 sp-oj, i.a. la manginda
iaka -vO ( L. laccata).

lake/o 1 Servisto ce riculoj, ordinare portanta
livreon. 2 (f) Homo, kiu pro malkurago au profitemo
obeas servutece al iu potenca instanco. -vi 1 Labori
kiel ~o. 2 (f) Malnoble peni iun flati k servi, -varo.
La tuto de la ~oj en unu domo. ~ejo. Antaucambro,
kie atendis la ~oj. -veto. Juna ~o. ter grumo 2.

Lakedemon/o = Lacedemono.
lakmus/oz ® Bl.ua kolorajo, ekstraktata el

likenoj (de la g-oj rokcelo k lekanoro) aü florplantoj
(precipe la tinktura krozoforo), kiun acidoj rugigas
k alkaloj ree bluigas: papero (papero smirita per
~o, uzata por provi bazajn k acidajn reakeiojn).

Laknaü/o. Cefurbo de Utarpradeso (80°55’E,
26°52’N).

lakolit/o ® Lentoforma, kelkkilometra plutono
paralela al la cirkaüaj terenoj. cr batolito.

lakon/o î Ano de gento, kiu logis en (L)~io. ~a
1 Rilata al ~oj aü (L)~io. 2 (pro eco, atribuita al
M)j) Konciza: versa/ne ci tiujn ~ajn demandojn li
fans al si memz; li respondadis ~e. ~eco. Konciz-
eco. -vismo. Eco de stilo, kiu sercas la frapantecon
per koncizaj formuloj. (L)-vio, >vujo. SE parto de
Peloponezo (22°30’E, 37°N).-4 Lacedemono.

lakrimal/o V ( os lacrimale ) Ciu el la paro da etaj
ostoj, situantaj ce la antaüa-interna parto de orbito.

laks/o f Ellaso de ege molaj aü pli-malpli
fluidaj fekoj. nr diareo. -vetigi. Estigi moderan
intestan ellason. -vetiga Uzata por kontraüi
konstipon : olivoleo ad agaragaro estas ~etiga.
/vigo. Medikamenta malplenigo de la intesto. -vjgi.
Estigi fortan intestan ellason. -viga. Estiganta tian
ellason: frangolo aü natria sulfato estas ~iga.

Laksmi/o 0 Saktio de Visnuo, diino de la beleco
k riceco.

lakt/o 1 Blanka, dolca likvo, produktata de
speciaiaj glandoj de la inaj mamuloj por la nutrado
de la idoj: kaprina, cevalina, bovina, virina ~<y ;
senkrema, densigita , pulvorigita ~o\ li ekscitigas
kiel bolanta ~c;z; havi ankoraü la ~on sur la lipojz
(esti juna k sensperta); nenia peno nek provo donos
~onde bovoz. cr butero. jogurto , kumiso, selakto.-4 ~odukto, r^albumino, ~odensometro. 2 (f) Tiu
sama likvo, kiel simbolo de vivdolceco: lando, en
kiufluas ~o k mielox\ vi nutros vin per la ^o de la
popolojx; ho miafiancino, mielo k kitsas sub via
lango! x.3 Analoga vegetaja likvo: migdala, kokosa
~o. -va 1 Konsistanta el ~o: ~aj mangajojz ; ~a
dieto; (analoge) ~a faruno. 2 Rilata al ~o: ~aj
fermentoj (vulgara nomo de preparajoj entenantaj
M)bacilon). 3 lei simila al ~o: ~a suko de planto
(-4 suko); la cielo farigis flavruga. fme ~aB; ( L )~a

Vojo (~ovojo, = Galaksio / ); ~a vitro (netravid-
ebla). -vi (ntr) Sekrecii ~on: ~anta bovinoB. -4
melki, sucigi. ~ajO. Cia mangajo farita el ~o (supo,

fromago k.a.). -vata acido ® 2-hidroksipropanata
acido, CH3-CHOH-COOH, kiu estigas pro bakteria
fermentado de kelkaj sukeroj, i.a. de ~ozo, k estas
produktata de muskolo, kiam mankas oksigeno.-vazo ® Enzimo, kiu katalizas la malkombinon de
~ozo al galaktozo k glukozo. -veca. Havanta la
aspekton au koloron de ~o: ~eca lumo de la
ektagigo. ~ejo. Loko, kie oni konservas, prilaboras
aü vendas ~on. -vjsto. Liveristo de ~oboteloj.-vozo ® Sukero, disakarido, C,2H-,20, , , troviganta
en ~o k devenanta el la kombino de galaktozo k
glukozo. -vumo. Semo de masklaj fisoj, likva,
viskeca k blanketa substanco. -vacido. ~ata acido.
bllter-vo. Likvo, kiu restas en la buterigilo, post
transformigo de la kremo al butero. us3 selakto.
kafO'vO Y Trinkajo el ~o kun malmulte da kafo 2.
ET ~okafo. kalko-vo. Velka kalko kun akvo, uzata
i .a. por smiri murojn. lad-vo. Konservita ~o en
lada skatolo. marrwo. Patrina ~o. SOj'vO Vd sojo.

laktari/o 4' G. ( Lactarius el rusulacoj) de
ombrelfungoj kun lamenohava bazidiujo sen ringo k
sen stipingo, enhavanta blankan, flavan, orangan au
rugan laktosukon ; c. 120 sp-oj el la mezvarmaj
regionoj, pluraj nemangeblaj au iom venenaj, aliaj
mangindaj, i.a. la karotsuka vo ( L. deliciosus) k la
sangosuka vo ( L. sanguifluus). SIN. laktofungo.

lakton/o ® Interna estero de hidroksi-acido :
kumarino, askorbata acido estas ~oj.

laktuk20 4* G. ( Lactuca el asteracoj) de unu-,
du- k plur-jaraj, laktosukohavaj herboj kun cilindraj,
flavaj aü helbluaj, langetfloraj kapituloj; kosmopolita
g. de c. 75 sp-oj, kelkaj (precipe la kultiva -vo, L.
saliva, E-Mediteranea) kultivataj kiel gravaj salat-
plantoj. mar/vo. Ulvo.

laktuko (kultiva
~o). a) folio; b)
kapo. VA.

laktukari/o'V, Narkota k kvietiga substanco,
ekstraktata el la laktukoj, malforta surogato de opio.

lakun/o 14^ ^ (lacuna) Malplenajo, mankoloko
en histo. 2 hj Truo en teksto, ekz. en Mezepoka
manuskripto.

Sala! Onomatopeo, imitanta bebon ankoraü ne
parolantan. -vi. Eligi tiajn sonojn.

® lam/a 1 Malfacile pasanta pro kripleco de
kruro aü piedo: ~a je ambaü piedojx ; atendi bonan
veteron k ~an kurieronz (ne povi decidigi sin);
'kr^bastono. 2 (f) Tia, ke io mankas, por ke gi estu
ekvilibra, regulira: tablo, sego\ ~aj versoj (al
kiuj mankas silabo a ü akeento) ; ~zr projekto ,
rezono, solvo. -ve. En ~a maniero: ~e paseti\ ni
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estas ofte devigataj pensi ~e dank ' al (pro) la ne- j etmoido: lamina cribrosa ) ; ~oj de fungoj (faldcjj
sujiceco de la lingvoz; la afero iras ~e. (ntr) 1 ! ~formaj, himenikovritaj, lokigintaj sur la malsupc
Esti ~a : li denaske ~c/.v ; Petron kruro doloras, j flanko de la capelo de multaj bazidifungoj; fij
Karolo ne ~asz: ( f) kiel longe ankoraü vi ~os sur ; ~fango); ~oj de la brankoj de duvalvuloj. 3$ Mé
du Jlankoj? x (hezitos inter du kultoj); via komparo j dika tavolo interne de ceio aü inter celoj: dfr /wra!
r^as ( estas rnalgusta ). 2 Ne ta ü ge funkcii : la j ( pektina infer du vegetajaj cel<$
propaganda nun ~as (estas malrapida k ne tre j ambaüflanke tegitaj de ilia celmuro). 4 II Stonsplifa!
sukcesa); io ~as en nia movado. ~igi. Fari, ke iu j kies longo estas pli ol duobla de la largo, papirect]—u: David ~igis ciujn carcevalojnx. ~ulo. Homo | ~0, orbita ~0 V (lamina orbitalis ) Tre mald&j

: kiel la kruro] de ~ulo pendas pezex\ ridas ; lameno de la etmoido en laorbito. ~a. Prezentigaffi!
blindulo pri ~idoz\ la homamaso miris, vidante \ sub formo de ^o(j). ~aro. Arango de ~oj: 4r r ŝi,
mutulojn pcirolantaj k ~ulojn piedirantaj 1*. - j ferkerno ( la kerno de elektromagnelo, transfomafej

(2) lam/oz b 1 G. ( Lama ) de remacantaj mamuloj | kc, konsistanta el feraj ~oj, izolite metitaj unu stfj
el la ordo de parhufuloj, fam. dc kameiedoj, sed sen I alian). ~etO 1 Eta ~o. 2 <§ Kovrovitro. ^igi. PhÉ
gibo. vivantaj en S Ameriko. 2 Sp. (Lama glama ) de en ~ojn au detranci en foliojn. ns* laminati, marié
tiu g. kun longaj haroj, cefe ce la kolo de la vir- malei. ~igebla O Tia. ke oni povas gin ~igi. Mÿ
besto, uzata kiel sargbesto; lie parenca al gvanako. Apartigi sub formo de ~oj (pp roko ktp). lignOML

alpako, vikitno. — l jomo. Tre maldika lignotrancajo (0,6-2 mm), uzata p^j
fama2o ^ Altranga religia instruisto en Tibet- j fabriki kruclignon aü kiel dekoracia tavolo pormeÉ

devena budhismo. ~ejO. Monahejo de ~oj. ~ismo. j oj. SIN. lignofolio. ~4 ptaki. ..i
Esotera skolo de budhismo. cef^O. Da/ai-lamao. j lament4i (ntr) Longe plendi , vekriante au gem

l ante; mi perdis la sagon! ^ / s la pas fro onim
Lamark/o. Franca natursciencisto (./. B . de j pri li: «Ho ve, mia frato!» x. ~a. Esprimaifi

Lamarck . 1744-1829). (l)~ ïsmo ÿ Teorio de ~o j ~on: plendi per voco B. ^(ad)o. Ago de tht,
pri la evoluo de la specioj, lau kiu medi-estigitaj j kiu ~as: sur gi (la skribrulajo) estis skribitaj^sangoj ce individuoj estas heredeblaj : laü la j gemoj k veojx ; la kantoj de ta palacoj farigë
moderna biologio ~ismo estas rnalgusta. tat j ~p/ x; granda ~ado el la lando de la Haldeojx;&
darvinismo. j ( L )~adoj (katolika nomo de ia Piorkantojdt

lambad/o Braziladanco (jaroj 80 de la 20a jc). Jeremio). ^inda. Tia, ke oni devas ~i pri gif
!ambd/o, lambda. La dekunua grafemo de la ^inda sorto de juna mortintino.

greka alfabeto (A, A.), responda al I. ~o V Loko de lami/o 1 dj* G. ( Lamium el ~acoj) de unu*|
la kunigo de du suturoj ce la supro de la okcipitosto; plur-jaraj herboj kun kontra ûe duopaj, plejoM

fontanelo. ~ i S ma À Misprononco de la krenelaj au dentaj folioj, kun floroj en sajnverticikf.
konsonanton I, kiam oni gin duobligas au anstataû- k kun kvindenta kaliko; c. 40 sp-oj el Eüropo, Az|
igas per r au ij. csr rotaismo. k N Afriko, el kiuj pluraj trudherboj, kelkaj pflP

iambel/o 1 M Orta modluro, kiu enkadrigas la orname kultivataj k unu, la blanka ~0 (L. albmf
suprajn ornamojn de aperturo. 2 52 Figuro, lokita en medicine uzata. 2 O Ce la helenoj, virinfornfif
la supro de la sildo. ofte uzata kiel brisure de la due- monstro, nutranta sin el homa sango. ~aco|ij
naskitaj heredantoj. j Fam. ( Lamiaceae, sin. Labiatae) de dukotiledot^Lambert/o. Vira nomo. j herboj, arbustetoj k arbustoj ofte aromaj, kunkvài

lamb!i/o (ark.) = giardio. | flankaj tigoj, kun kontraûe duopaj au verticilaj foîkÿ|
lambrekin/o iti Stofa au ligna ornamajo, j kun floroj el generale 5-sepala kaliko, el dulipa,

kronanta pordon, fenestron. markezon ks. | 5-petala korolo, el 2-4 sfamenoj k el pistiloibi
lambrusk/o = sovaga vito. | karpela, k kun sekaj fruktoj (kvarakenoj); c. 6701
lamel/o = lameno 2 (pp fungoj). | sp-oj el 252 g-oj, i.a. ~o, lavendo, nepeto, origaa|
lamen40 1 a ) O Maliarga, tre maldika plato: | rosmareno, salvio, satureo, timiano. 1

stala. ligna ~r> ; balen^o ( trr barto ) : martelita j j laminarl/o dp G. ( Laminaria el ~acoj) de nwn|
kupraj ~ojz; de anco\ el ligno, vitro, ardezo, | brunalgoj, kies talo konsistas el ronda tigo k lamejff
giimo. kaùcuko. b) <5 Muntovitro. 2 V df* b Sam- j forma plato integra aü divida; c. 30 sp-oj celabonjo|
forma parto de iuj organoj; knbrila ~o ( parto de \ de la mal - k inez-varmaj maroj, kelkaj mangeW^j

| i.a. la fingr(oform)a ~o ( L. digitata ). konèttos
! iaminat/i (tr) OTransformi per ~iloj metalbÉi

on en pli-malpli maldikan ladon aü stangon.
| Fabriko, kie oni ~as ladon, draton, aü tubojn,
! tubrsjejo. ^ilo. Aparato por ^i , konsistanta êefeÉ

2 | du fortikaj stalaj cilindroj, rotaciantaj en invè^j
senco. inter kiujn oni pasigas la metalblokoii)
/^îlaro. Aro de du aü pluraj ~iloj, sérié funkciajv^;

lamn/o b G. (Lamna) de mangeblaj §arkojdf|
Atlantiko k N Pacifiko, povantaj atingi longon

aria flexicaulis) : a ) krampo ; b) tigo ; c ) lamen- j 6 m, kun kilo supre k malsupre de la vosto;§
forma plato. GM .

KS* biksuo. bonzo. sramono.

U

;

1) lamo. 2) laminario ( Lamm-

â! skvalo. m



655 iancilampo

lamp/o 1 Vazo, uzata por lumigi, kun meco |
trempiganta en bruligebla likvo: unu Lapina (Lapon- !
ino), kiu staris apud fisolea ~oz\ en la cambreto !
ankoraii brûlis la ~<?z; ekbruligiz, eklumigi ~on: |
dorm al ni el via oleo, car niaj ~oj estingigis N;
minista ~o; petrol (f) lia stilo odoras la ~on
(estas tro priJaborila). c®* lampiono, lanterno,
lucerno, torco. — ~htme. 2 Vitra ujo, entenanta
lumfonton (kandelon, gasbekon, inkandeskan
filamenton au gason ks): mur~o, star~o, tablo~o;
leg~o. eg3 lumilo, arnpolo, cilindro, kandelabro, ]
lustro, reflektoro, soklo, sirmilo.3 (analoge) Ujo, en- j
tenanta alkoholon au benzinon, k uzata por varmigi
ion: alkolwl^o, benzin~o; de kampadisto; ~o
por luti. primuso. elektra ~0. ~o, funkcianta
perelektro. halogena ~o, joda ~o. Inkandeska
M), enhavanta iom da halogenido (generale tungstena | igita vitro, uzata kiel izolilo). ^a. El ~o: ~a robo,
jodido), aparté lumanta k daüra. inkandeska ~0.
Elektra ~o kun tungstena filamento inkandeskanta
pro elektra kurento. fluoreska ~o 4- Tubforma
malsarga ~o, interne kovrita de fluoreskaj mineralaj
substancoj, kiuj transformas ia produktitajn UV-
radiojn en blankan lumon. hidrarg(ovapor)a ~o.
Malsarga ~o kun hidrarga vaporo. infraruga ô.

~o, emisianta infrarugajn radiojn. malsarga 4-
Duelektroda ~o, kies lumo estas produktata per |
elektra malsargo en gaso (generale nobla gaso) au en
vaporo de metalo (hidrargo, natrio). natri(vapor)a~o. Malsarga ~o kun natria vaporo. ultraviola
<v0. ~o, emisianta ultraviolajn radiojn. ~etO. Mai-
granda ~o. 'visto. Laboristo, kiu prizorgas la ~ojn
en fabriko, fervoja stacio ks. ark~o. ~o, konsist-
anta el elektrodoj, inter kiuj estigas elektra arko.
blink~eto. Blinka ~eto en la informpanelo de
auto, kontrolejo, observejo ks, kiu signalas okazajon
normalan, finitan, alarman ktp. dormo^o. ~eto,
kiun oni tenas brulanla dum la nokto ce malsanulo
ks. gas~0. ~o, fukcianta per gasa hidrokarbono
(estinte akvogaso, nun butano): surstrata (ark.), tend-
ma gas~o. kontrol~o. ~o, ebliganta kontroli, cu
aliaj ~oj en malproksima parto de domo, fabriko ks
estas lumantaj. lut~o O Varmigilo, plej ofte hejtata |
perbenzino, uzata por lutado. neorwo 4- Malsarga |
M), ordinare tubforma, pienigita per neono sub mal- j
altapremo k uzata por produkti orange rugan lumon. j
RIM. 1 Oni ne uzu neon^o en la senco de fluoreska
*0. pos~0. Elektra ~o kun pilo, sufice malgranda,
por esti portata en poso. sekuivvo. ~o, kiu daure
lumas en okazo de generala paneo, por Iasi
minimuman prilumadon al savelirejoj. signal~0 V
Elektra inkandeska ~o, kutime arangita en stablo,

kies observado ebligas koni la naturon de la konektoj j
kdiskonektoj en telekomunika cirkvito. R I M . 2
Bsprimoj, kiaj inkandeska ~o k.a., estas elipse
'Szataj anst. «~o, ekipita per inkandeska filamento».
plampetr/o U G. (Lampetra) de senmakzeluloj
parencaj al petromizo, iuj vivantaj parte en maro

f parte en riveroj, aliaj nur en rivero.
!lampion/oz. Lampeto en diverskolora vitra au j

j$apera ujo, uzata en iluminado. j
!r: *larnpir/o U G. (Lampyris) de insektoj el la ordo |
site koleopteroj, havantaj lumantajn organojn sur la I

abdomeno; la ino, senflugila, pli lumanta ol la larvo
k virbesto, estas nomata lumvermo. dr3 lueiolo.

lamprid/o U Granda mara fiso ( unuspecia g.
Lampris guttatus ), pelage vivanta en varmaj maroj;
tre bongusta. ^oformaj. Ordo (Lampridiformes) el
teleosteoj, al kiu apartenas i.a. ~o.

lan/o 1 Speco de haroj, distingigantaj per sia
fajna, krispa k skvamsurfaca strukturo, formanta la
felon de safoj k.a. k intermiksita kun ordinaraj haroj
ce kelkaj aliaj bestoj: safa, kapra, vikuna ~o\ mi
metas sur la drasejon tonditan ~onx ; arta ~o\~felo, ~graso. ~tondo. 2 Tiuj haroj, prilaboritaj k
fadenigitaj: aceti ~on por triki; harmoniigi ~ojn ;
r^kasko. 3 Substanco de analoga aspekto: kolodia
~o (celuioza nitrato) ; p1umb~o (plumbo en fibra
stato, uzata por kunigi akvotubojn); vitro~o (faden-

muntelo. ~ajO. Teksajo el ~o: mi forprenos mian
~ajon k linajon, per kiu si kovris sian nudeconx;
kic! ~afon tramangos ilin verrnojx ; portit vintre
r^ajojn!. ~eca. Havanta ecojn similajn al tiuj de
~o:~ecqj haroj; ~eca persiko.~ero. Floko el ~o:
de safo sen~a ec ~ero tailgas1, sen~igi. Eltondi la
~on de safo: sen^igu, sed ne senfeliguz. barb~Oz.
Lanugo 2. bel'̂ a. Havanta belan ~on: bel~aj
safoj7-. kard^o. ~o, kies fibroj estas p!i mallongaj
ol 15 cm k destinitaj al fabrikado de fulitaj stofoj.
komb/^o. ~o, kies fibroj estas pli longaj ol 15 cm.
merirwo. ~o, farita el la haroj de merino, saf^o.
~o, farita el la haroj de safo. tuWa. Konsistanta el
pura ~o, sen miksajo de aliaj fibroj, kotonaj k.a..
vikurwo 1 ~o el la haroj de vikuno. 2 Stofo el ~o
k kotono, kune karditaj. vitro^O. Izola substanco,

konsistanta el tre maldikaj vitraj fadenoj. zefir^O.
Tre malpeza k fajna ~o, uzata por bebaj trikotajoj ks.

lanc10 1 Batalilo, konsistanta el longa ligna
stango k akra ferpinto, uzata de makedonaj falang-
istoj, de Mezepokaj k modernaj kavalerianoj ks :
Saul intends alpiki per la ~o Davidon al la mum x;
ill' for,gos el siaj ~oj rikoltilojnx\ Valter la Mizerulo
tieI fortege elpusis cl la selo la Ursrajdanton, ke
splitoj de la ~o flugis en la aeronz; rompi ~on en
turniro; ~portistoj. csr halebardo. 2 Simila, malpli
longa armilo, uzata por casi aprojn, fisojn en la sub-
mara casado ks. ^eto f Kirurgia instrument,
konsistanta el pinta k akra klingo, uzata por vakcini,
incizi ktp. ^isto. Soldato armita per ~o. ^oforma,

Havanta la formon de pintfero, pintiganta je unu
ekstremo: ~oforma flamo, fenestro, 4* folio. Jet^O
1 lorn pli mallonga ~o, kiun oni jetis per la mano
au masino. — ~ojeto. 2 _•£- Jetiio ~forma, uzata
en atletiko.

Lanceiot/o db Protagonisto de romanoj el la
ciklo de la Ronda Tablo k de postaj artverkoj.

lancin/i ( ntr) Y Dolori per sinsekvaj subitaj
atakoj, akutaj k nedauraj. ^ado. Tia doloro. ^a.
Karakterizata de ^ado.

lanc/i (tr) 1 Forlasi unuafoje al la ago de fizikaj
fortoj konstruajon (sipon, balonon, ponton ks),
provante ties fortikecon k funkciivon. 2 Forlasi al la
generala uzado novajon (vorton, verkon, dancon,
modon k.a.), provante ties sukceson. 3S Ekfunkci-
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igi komputilan programon: aplikan programon. konstanla loganto7. patrujo. Kuk^O. Fantazia
3F munti, ruli. ^v(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: la ~o, en kiu abundas ciaj frandajoj k plezuriloj.
~( ad )o de nova submarsipo, de revuo, de robostilo. Mir̂ o. Fantazia ~o, logata de feoj k plena de mk-

land/o 1 Parto de la tersurfaco, rigardata kiel j indajoj: Alico en Mir~o. RIM. -land ebligas formi
geografia apartajo: lafruktorica ~o farigis dezertox : nomojn de teritorioj 1 regataj de iu nobelo aü
en la varmaj ~oj7\ dezerto , ne logatax; tra suvereno: duk~o, graf~o, princ~o, /cgo~0 ktp; 2
de stepoj k kavojx ; en nia ~o sin ne trovas montoj7: logataj de iu popolo (SIN. -uj. -i ): Finn~o, Pol~o,
en ~oj transmaraj estas oraj arbarojz; mi kredas, ke Skot~o, Svis~o ktp. Sed en kelkaj geografiaj nomoj
ciu ~o apartenas ne al tiu au alia gento7 : la gi estas vortoparto ne apartigebla : Nederlando,
Promesita ( L)~ox (Kanaano); (f ) la ~o de la revoj. Holando, Kvinslando, Zelando k.a..
csf grundo, regiono, tew. — winterno. 2 Teritorio
kun historia specifeco, t.e. ligita kun nacio, etno ks:
malamiko venis en nian ~on7: la regnestro de nia
~o7 : li ne konis la ~on de la Longobardojz; la
famo kuris tra /’ tufa ^o7: en fremda ~o7\ sereante
per la kor la grekan ~on z; ~c> de libereco. ~o de
estonteco ( Usono), mi vin salutas!7: ~limoj. use
regno, stato. 3 Naskigejo, patrujo: mia vilago restis
par mi la plej kara ~o\ li farigis la fiero de sia ~o7:
la junaj homo] eliru el la ^o7: sopiri aI sia ~o: la
patro~o. 4 Logantaro de tiu patrujo: nia venkos,
car nia militistaro estas brava7: eu ne malpurigus
per tio tiu ~o? z; se dangero al la ~o minacas k
ankoraü estas eblo la ~on antaüsavi [ . . . ]z. 5 L En
A üstrio k Germanio, unu el la teritorioj, kiuj organo, rigardata kiel sidejo de la parolkapablo: tiu ;;
konstituas la Federacion. BSP kantono, province. RIM. granda homo [ .. . ], de sagulo, man de militisto\
Oni ne uzu la vorton lando en la senco de regno, mi havas nelertan ~onx (mi balbutas); fais-~a. Rilata al ~o: strukturo, armeo; ~aj aparta f- emax, glatax, mensogema x, malpiax, mildax\ Mon
oj. ~ano. Loganto de ~o. '•vido. Indigeno. all^a. koro sentas, ~o prezentasz; ~o rniela7; mia ~0-
Rilata al alia —o: lingvo, kiu taügas mtr [ . . . ] par mia malamikoz: teni sian ~onz: kateni sian ~onal -
luma rimedo en ali~aj hotelojz; tio estas ali~aj la huso7: Hi retenis tion, kio jam svebis ce ili sur h
manieroj! diris la kardojz. ali^ano, ali~ulo. ~o7 (estis elparolota); lia nomo estas sur cies
Homo, apartenanta al ^o alia, ol la aludita: multaj cl ; (konata de ciuj). csr lipo 4 , lingvo. 4 Io simila alM)

niaj Usonaj amikoj. kiuj ankoraü ne havis la okazon laü la formo aü la funkeio: kiel la de fajroffc
aüskulti E-on parolatan de ali~uloj7. ekster̂ O.
Cio, kio estas ekster la koncerna ~o: antaü ol ftnigos
via trijara restado en la medicinaj lernejoj de 1'
ekster~o, vi nin forgesos z\ el V ekster~o venus
batalilojZ - dank’ al nia penado ni baldaü ne bezonos
honti antaü la ekster~oz: ministre pri la Ekster-~aj
Aferoj; vojagi ekster~c. ekster^ano. Homo ne
apartenanta al la koncerna ~o. en~a. Rilata al la
~o mem koncernata: la en~aj aferoj ; en~a
kongreso. kun~ano. Sarrwano: mi estas via kun-
~ano7. nenies^O. Parto de senmastra, nekulturata

landaü/o. Kaleso kvarrada k kvarsidloka, kies
antaüa k malantaüaj kovrumoj estas sendepende ;

lev- k mallev-eblaj.
lang/o 1 V { lingua ) Mola k tre movebli

muskola organo, situanta en la buso, esenca organo
de la gustumado, cefa ilo de la glutado k, ce homo, -
de la parolkapablo: hundo kun pendanta ilia^ j
sekigas de soifox; moveti la ~on laü la lipojf .

kontraü kiu vi elsovas la ~on? x (moke); maldolcû
por la ~o, sed saniga por la sangoz: dentoj mordas
la rwon , tamen ambaü sin amasz; If elsovu la ~on! f
slima ~opinto, ~opremilo. 2 Y Tiu sama
organo, uzata kiel mangajo: ~o de bovo, safo\ fm
ajita , lardita safida ~o kun madejro. 3 Tiu ,%

'i

mangas pajlon x\ ~oj el fajroN : de suo (ledstrio ]
fermanta aperturon ce la supra de suo); O foldoià
~o (elstara listelo en rando de unu tabulo, ensovebia
en la foldon de alia tabulo); de sonorilo. :
~eto 2. ~a. Rilata aü apartenanta al la ~o: V
arterio { A. lingualis ) : profunda arterioif ÿ
profunda linguae ): ~a kiso. ~i (ntr) Produkti efdÿ.|

| ojn per uzo de la ~o (i.a. ce fluto). ~etO 1 MaK;
J granda ^o: la ~eto de katido. 2 ^etforma parto :

de la korolo de la floro de iuj asteracoj, i.a. dçgj
cikorio. SIN. ~O 5. ~etfloro. 3 O Mallarga la -̂1
fonna peco el iu materio: ~eto. de hobojo: ~eto&%
pesilo (montrilo de la vekto). akra^a, falS*a.
Havanta akrecon, mensogemon. bov/^O. Ankuzo^hund^o. Cinogloso. lut^eto A? Mallarga metalg
peco, al kiu konektiga drato aü konduktilo estas
ita. serur^o Vd serum. ter~o * Longa, mallarga

i strio de tero, kiu etendigas en maro aü lago. |||
langust/o b Vulgara kn de palinuro k paretkaj J

tero; spéciale:*4 spaco inter du malamikaj tranceoj.
sam^ano. Ano de la sama ~o: malpaco inter sam-
~anojz: li estis Dano, nia sam~anoz. Johano
Sen~a (au : «Sentera») Rego de Anglio (1199-
1216 ), tiel nomata pro la perdo de siaj Franciaj feüd-
oj. tut~a. Rilata al la tuta ~o: tut~aj societoj E-
istajz. evolu~o. Tia ~o, kiu ne povas progresi sen
ekstera helpo (du kategorioj de evolu^oj estas :
subevoluintaj k evoluantaj): la suldoj de multaj \ g-oj.
evolu~oj estas jam gigantajM . fremd~o. Unu el la i i
~oj, situantaj ekster la koncerna: boita estas | Tuluzo k Montpeliero.
fremd~o, sed aliaj tie logu7: en fremd~on pelis sin langvor/o. Malvigleco, malstrecigo de la korpaj
la sortoz; fremd~a kreskajo, tro delikata por la aü animaj fortoj, sen difinita kaüzo: okulojplenajétj
gardenoj de la nordo7 : sia klereco estas tute ne ~i> ; last sin morti de ~o. csr inercio, melankolio, •

granda. sed si estas fremd~ulinoz. hejrTWO. La ter- ^a. Malrapide moviganta, malema al ekzercigo, ®|
peco, kie oni naskigis. k kie oni havas sian hejmon: interesiganta al la ekstera mondo, senforta: vocooff^mia hejm~o mi nomas tiun ~on, en kiu mi estas kompatindaj, ~aj floretoj: (f) ~a elegio.*4 (nt^

’HI
Langvedok/o. Regiono de Okcitanio, cirkai;|

1
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folioj; pasadi sur ~a herbokovroz ( mola kiel
~ajo); la brancoj ~aj de negoz. ~ajO. Litkuseno,
plenigità de ~o: tra la ditdek matracoj k la dudek
~ajoj si sentis la pizonz. ~ero. Plumo el ~o: si
estas tiel malpeza, kiel ~eroz. plumono.

Laoci/o. Cina filozofo (6a je a. K.), fondinto de
taoismo.

Laodike/o Urbo en Malgrand-Azio (hodiaü
Denizli, 29°12’E, 37°50’N): la eklezio de nek
yarma nek malvarma N.

Laokoon/o <53 Mita Troja pastro, sufokita,
kun siaj du filoj, de du monstraj serpentoj.

Laos/o. Regno en SE Azio (Vjentjano).
lap80 1 Sp. de arkteo ( Arctium lappa ) el

Eüropo, plurjara, gis 3 m alta herbo, kies karna
pivotradiko k foliripoj estas mangataj kuiritaj en
Japanio k medicine uzataj en Eüropo. 2 Ties al-
krocigema kapitulo: mi alkrocigis al mia kandidato
kiel ~£> z. 3 ~fermilo.

Malhavi vivecon; Iasi sin régi de pasiva sentemeco:
si ~is de sendanka amo. vegeti, velki, deprimigi.

Langoü/o. Cefurbo de Gansuo (103°45’E, 36°N).
lani/o b G. (Lanius) de birdoj el la ordo de

paseroformaj, kun forta beko, kun tranco en la supra
duonbeko post la pinto; kolektas insektojn kc sur
domoj.

ianiari/o b Raso (Canis familiaris laniarius) de
grandaj hundoj kun longa nazo, longaj haroj, pend-
antaj oreloj k blanka k bruna koloroj, uzata ofte de
safpastistoj. eæ korthundo.

Lank/o éjo Insula regno en Ramajano, eble
identa al Srilanko.

Lankastr/o. Anglia urbo (2°48’U, 54°03’ N ).
M)j. Angla familio nobela (rega dum la 15a je).

lanolin/o ® Vaksa, flava, grasa substanco,
produktata de la sebecaj glandoj de safoj k smiranta
la lanon; purigita estis iam uzata en la farmacia
kkosmetika industrioj. SIN. langraso.

lant/a. Malrapida: paso, ritmo, paroimanieiv,~e!\ ~mova fümo; niaj ~aj amojw. ~i (ntr) Pasigi
multe da tempo, farante ion negravan ; tro malrapide

lapo: a) folio; b)
kapitulo. C.

agi.
(Dlantan/o (g) 1 Elemento, La, atomnumero 57,

atommaso 138,91: ~a klorido, LaCl3; ~aj kombin-
afoj.2 Metalo. îdo. Ciu elemento el serio de mal-
oftaj elementoj, sekvantaj ~on, kun atomnumeroj
de 57 gis 71, inter si tre parencaj: ~ida kuntirigo
(malpligrandigo de la jona radiuso en tiu serio). —rara tero.

@lantan/o = lentano. lapar/o Y Abdomeno (en kunmetajoj).~OSkopio. Esploro de la abdomena kavo per
optika instrumento, ensovita tra aperturo de trokaro.~Otomio. Kirurgia incizo de la abdomena parieto
k de la peritoneo.

La-Paz/o. Bolivia urbo, sidejo de la registaro
(68°0rU, 16°30’S).

lapidar/a 1 Gravurita sur stono: ~a surskribo. 2

lantern/o 1 Speco de skatolo, kun unu au plur-
aj travideblaj flankoj, en kiun oni metas kandelon au
alian lumilon, por gin sirmi de vento: ce la angulo
pendis ~<9 antaü bildo de la Sankta Virgulinoz\ la
malnova strata ~oz\ paperaj ~ojz\ kovrebla ,
projekeia ~a kolonoz. c®1 lampiono, lucerno. 2
É Konstruajo supre de kupolo au de domego, kun
ajuraj au vitrogarnitaj flankoj, por enlasi lumon: (f) Taüga por oficialaj monumentaj enskriboj:
ptika ~o ce la krucigo de la transepto. 3 La supra j stilo, formulo. nsr konciza , lakona.
cambro de lumturo, entenanta la lumigilon k
reflektorojn. Aristotela /«O b ~oforma mac- solvdevenaj sulkoj, kanaletoj k truoj. us* karsto.
aparato de la ekinoidoj. magia ^o. Instrumento,

lapiez/O © Kalka roksuprajo neregula pro dis-

lapil/o ® Lafero, inter 2-60 mm dimensia,
perkiu oni projekeias sur ekranon bildojn penlritajn j elsprucigita de vulkanoj. es" bombo, cindro, tofo,
sur vitraj lamenoj: la monda historio estas magia ; ignimbrito.~aro. Akumulajo de ~oj. n®* pozo/ano.
KO, kiu per lumbildoj sur la maHuma fono de la
ipoko montras al ni , kiel (...]z. '«ego. Granda ~o,
uzata en havenoj, sur sipoj ks. ~istO i Tiu, kiu ek-
bruligas la ~ojn vespere k estingas ilin matene.

H Lantf. Ps. de Eügeno Adam (1879-1947), aktiv-
ulode la E-ista laborista movado, la plej grava el la
unuaj pioniroj de SAT. sennaciismo.

^ lanug/o 1 Tre delikata, maldika k malpeza
plumaro, kovranta la ventron de la birdoj sub la pli

i paj plumoj: kusenoj el ~o de molanasojz; saümo
kmilaal cigna ~oz.2 Tre delikata hararo, unuafoje 34°57’S).
lîreskanta sur la lipoj, vangoj k mentono de junuloj: lapon/o. Ano de la gento de (L)^io. /«a. Rilata
ï jkpost lamomento, kiam la patrino-naturo aperigas al ~oj: la ~aj lingvoj (el familio finn-ugra).
|fur ilia supra lipo la unuan ~on [...Jz. 3 ^ Mola (L)~ÎO, ~ujo. Plej N regiono de Eüropo, dividita

j, hsrkovrajo de iuj plantoj aü plantpartoj, ekz. la ~o inter Finnlando, Norvegio, Rusia Federacio k
de persiko, la sem~o de kotonujo. '«a. Prezentanta Svedio (24°E, 68°N). RIM. Estas ekuzata la termino

: Mm aü ion similan: kuseno\ ~aj vangoj; ~aj sameo anst. lapono.

lapis20 (ark.) Solida argenta nitrato (AgNO^),
pasintece uzata kiel ka ü terizanto sub formo de
krajono. SIN. inféra stono. — lazurito.

Lapit/oj O Tesalia gento, kiu venkis la centaür-
ojn, sed estis venkita de Heraklo.

Laplac/o. Franca matematikisto k filozofo ( P. S.
Laplace, 1749-1827): A la ekvacio de ( l )~a
transformo.

Lapland/oz. = Laponio.
La-Plat/o. Urbo en Argentino (57°55'U,

n
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lapsan/o ^ G . ( Lapsana el asteracoj) de unu-

jaraj, laktosukohavaj herboj kun flavaj, malmult-

floraj langetfloraj kapituloj; c. 9 sp-oj ei la mez-
varmaj partoj de la Malnova Mondo.

lar/o b G. { Lams) de mevoj kun 4 piedfingroj, ne
tute plumkovritaj tarsoj k largaj, kurbaj ungegoj.

'v/edoj. Fam . { Laridae ) de karadriformaj birdoj,
ampleksanta ~on k la sternojn. SIN. mevoj.

Lar/oj. Romanaj dioj. protektantaj la homojn en
difinita loko. ekz. urba au vilaga domo, vojforko
kc.. KS3 Penatoj.

iard/o. Grasa substanco. enrenata en la sub-

siajn vestojn7 (por sin kasi ) ; la kapo de laé
dis~igisz\ la rnanoj kun nagmembranoj dissipé
forma de ventumiloz; (f) tiam la ebloj de tekê
pragreso dis~igos. laü̂ e. Transverse: trairij
landon laulonge k lau~ex. mal̂ a 1 Malgrae
en la transversa direkto: lafuko longa k malpoli
rubandojz: mal~a vojcto z, pordo z; mal~ejoj
valo ; mal~igi manikojn de mantelo.BS3 malvas&l
Havanta genajn limojn; ne lasanta multe da life
eco: mal~a estas la pordo kondukanta al la vié
mal~a cerbo. plî igi. Fari ion pli ~a. fingrCW
~o de unu normala fingro : okulmezure, jé

hauta histo de la clorso au flanko de porko. uzata en fingro~oj dekstre !. man~0 1 ~o de norm!
kuirado k farmacio : grasa (ne entenanta ian mano: umi man~o dekstre de la bit Iforma arboÀ
parton de muskolkarno); duongrasa ~o (intermiks- Spano: lia alteco estis ses ulnoj k unu man^ita de tavoletoj e! muskolkarno); salita, fumajita ~o\ man~a listdox.
scias la koto, kies ~on gi mangisz; pizoj kun ~o\
omleto, ovoj kun ~o: (anaioge) ~o el baleno. vsr subsp. laricio ), alta, stara, rektatrunka arbokunf
graso, sebo. sinko. — ~haüto. â. El ~o: ~aj kub- unue bruna, poste griza; origina el Korsiko, of
etoj frititaj. (tr) 1 Y Enpiki ~erojn en viando- forstumata. SIN . Korsika pino.
pecon, antaü ol gin baki: ~ita saffemuro; ( fabeiece)
~ / a/ najn tuberojn per lampiroj7. 2 (f) Tro garni monoikaj pingloarboj kun maldikaj, molaj pirç$
( parolon. stilon ) per io superflus (metaforoj, | unuji en fasketoj sur mallongaj, verukfonnaj §os§
fremdvortoj, neologismoj). ~ero Y 1 Peco el grasa ! aliaj unuopaj sur longformaj sosoj, k kun sti^~o, tajlita rubandforme, kiun oni enpikas en viandon ! malgranclaj. ovoidaj konusoj, kiuj ofte restas suîi

J
$iarîci/o Subsp. de la nigra pino ( Pirns

larik10 «4* G. ( Larks el pinacoj) de falfoli
M

per ~ilo. irr grim. 2 Peceto el duongrasa ~o, frilita j arbo dum pluraj jaroj; ligno rezinorica, tial nqf
por garni k spici viandojn, legomojn ktp. ~No. lorn j ema k uzata i .a. por montardomoj k sipkonstni|j
kurba stangeto kun kava foldo, por ~i . l̂imi (tr) Y ! 9 sp-oj, N-hemisferaj, malvarmejaj, forstumàfjwKovri rostotajon per trancajoj el grasa ~o. sinko~Q pororname kultivataj, i .a. : Amerika 'vO ( L.M
Y Viandopeco de la femurajo inter la sinko k ventro. cina ).el N Ameriko; Cinia (L. potaninii),A}

larg/e 1 & ( pp sipo) En tia pozicio, ke ties Cinio ; EÜropa ~0 ( L. decidua), el Mezeuro|
flanko oblikve ricevas la venton. — ~vento. 2 } En j Himalaja ( L. griffithiana ) , el E Himal|
malrapida, digna movado. j Japania ( L. kaempferi ), el Japanio.

larg/a 1 Granda lau la direkto perpendikla al la |
longo: rivera , strata . lito , pordo. fasado, brusto, |
vizago, mano; brancha arboz\ ~randa capelo ; la j
knabino estis tie! same granda kiel Cerda, sed pli j

asultra7-. 2 Havanta ian difinitan dimension lau l

if
!c

•
>!

\\1
lariko (Eüropa j

b a) tigo; b) piif
N c) konuso. M.Jtin direkto: rubando du centimetrojn vojcto ~a

je du pasoj\ la markolo estas 32 kilometrojn ~a. 3
(f) Ne havanta genajn limojn; lasanta agliberecon:

(ne algustigita) veste, havi ~an konscieneonz
( ne esti tre skrupulema); promeso estas ~a. plen- |
umo estas sargaz: ~a estas la pordego k vasta la j

1
'v:

y a \\
laring/o { larynx ) 1 b Organo. servanta|

vojo kondukanta al la pereo N: havi ~an busonx i enirejo al la trakeo ce la vertebruloj spirantaj|
(esti maldiskreta); vorto uzata ~asence ; havi ~ajn ; pulmoj, firmigita per kartilagaj pecoj, rolanta^ideojn (esti komprenema). 0%" vasta, liberala, taler- kiel organo por produkti blekon. v® sirinksoAj
ema. ^e. En ~a maniero: la pardon li ntalfermis Ce homo, tiu organo, entenanta la gloton kvafl~e rnalfermi la okulojnz; si oscedis ~c k ojn, k produktanta la vocon. â. Rilata al
laide7: d fremda fedo oni tramas ~ez; vivi k spegulo; ~a gripo; A (pp parolsono) Produkta|!
lukse7-. ~0.Difinita dimensio de io, mezurata lau la j vibrado de la vockordoj. xsr voêa.**is
direkto perpendikla al la longo: la ~o de kvin uln- | Spasma kontrahigo de la ~aj k kolaj mu
ojx ; tiu stofo havas unu metron da kurtenoj en
duobla oni malfennis en la plena ~o la pard-
egon 7; stratoj. kies ~o apenau suficis por bone
sargita azeno z; Hi okupas la tutan ~on de la
trotuaroz. ~ajo. Peco de stofo, kalkulita inter la du !
randajoj: meti du ~afojn en unu kurteno. 'veco. •

Eco de io, kio estas ~a ! k 3: la ~eco de la foso |
malhelpis la transsalton; la ~eco de lia spirito. |
~igi. Fari ion ~a: ~igi jupon, diskuton. diŝ igi. j okuloj pro fizikaj au sentaj kauzoj: ~ojde.
Dise ~igi : la korteganinoj slarigis antaü si, dis~igis J pdata cervo; ~ £>/

‘ staris en liaj okuloj1', vM

3m

v-V,

kaüzanta asfiksion. îto. Inflamo de la ~o:^kronika ~ito. ôlogo. Kuracisto, kiu special®
pri la ~aj malsanoj, ofte ankaü pri la nazaj ko^(oto-rino-^ologo). ôlogio. Studo de la M) k|
malsanoj. ~oskopio. Rekta ekzameno def|
per ~a spegulo { ~oskopo). ^otomio. Malffli
de la ~o per incizo. Æ

larm/o 1 Guto de saleca likvo, kiu elfluas
- s '
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jçlversiz ~ojn vannegajn z, grandajn z, pezajn z , formo: ni ~u al la amasoj taksi la aperojn lad ilia
!maldolcajnz; priversi ies piedojn per ~ojz ; plori ekstera briloz. RIM. 2 Ce la sk-o de la semantika
per sangaj ~ojz; visi al si ~qjn el la okuloj7 ; tio subjekto, Z. rigardas la verbon Iasi k la sekvantan
venigas al mi ~ojn en la okulojn ; kiuj semas kun inf-on kiel unu solan kunmetitan verbon, k uzas la
f&oj, tiuj rikoltos kun kanto x ; ^oj de gojo; ridegi refleksivon en rilato al la subjekto de lasi: eu mia
:ps ~oj; ~odukto. -+ krokodilo. 2 Tre malgranda | alte fluganta spirito devas ~i alligi sin per ceno? z ;
kvanto da likvo: nur unu ~on da brando!; ~oj de j li ne ~/.ç esplori sinz. RIM. 3 Kiam la semantika
yoso.3 lo kun formo de falanta ~o: ~o el vitro, el | subjekto de la inf. estas la sama, kiel tiu de lasi, la
-fezino; funebra nigra drapo kun argentaj ~oj. ~a.
Rilata al ~oj: ~a glando; vi mangigis al ili panon
p>anx. ~i (ntr) 1 Aperigi ~ojn : ~i , senseligante
çepojn; ~i pro fumo. 2 Versi ~ojn: mia okulo ~as
MDiox; si rigardis lin per okuloj , kiuj sajnis
ÿgantajz. <viga. Estiganta ~ojn : ~iga gaso, obuso.

Larosfuk/ow. Franca verkisto ( F. de La Roche-
foucauld, 1613-1680), aütoro de «Maksimoj».'
Iv^larv/O b ( larva ) 1 Animalido, kies korpo
èsénee diferencas en sia konstruo de tiu de la plen-
tieska animalo de la sama sp. : de muso ,
skaràbo; raüpo estas ~o de papilio. use imagino,
jp|kono, krizalido , pupo , raüpo. — mudo,
ftetamoifozo. 2 (evi) = fisideto. væ alvuso. frajo.
gf*1as/i (tr) I- Toleri apartigon (k pii precize: ) 1
Nepreni kun si, restigi post si ; li ~is sian veston ce

tffli k forkurisx; libron, motion sur la tabla; ~/
infanon hejrne ; ~i al najbaro la slosilojn de la
flomo; se la Eternulo ne ~us a/ ni restafonx ; li
ÿhtermis ilin, li ~is neniun restantonx ; la beroj
pis post si en la mano makulonz; (f ) se kalumnio

mpasas, gi ciam ion MWZ; la febro ~is min; sufice
pri tio, mia amata, ni ~u gin! z; la flowj estis tute
ûitaj al si mem k kreskis sovagez. 2 Ne teni plu ce
(si, nedevigi resti ce si; min! ekkriis Marta f ...]
éë ektiris sian brakon7 ; ~u min for por du monat-
fÿ?; (f) mi ~is lin al la kaprico de lia koro, ke U iru
fyü siaj intencojz; ni ~as gin ( E-on) nur al tiu
ffijtgra evolucio, kiu regas ciun naturan lingvon7-.
jĵ -Toleri ies staton aü agon (k pli precize: ) 3 Ne
4alhelpi, ke iu au io restu en ia state ; ~w Sin
jfankvila!7 ; min sola7 ; ~i lokon neokupita,
ÿjjtera2; eu mi povas ~i tion sen puno? z ; felicaj,
fiuj ~as en libereco la piedojn de la bovo! x. 4 Ne

Ifnalhelpi, ke iu aü io estu ie aü iru ien: gi (struto)
:f*0S sur la tero siajn ovojnx ; ~u lin ce lia taskof ;
Wdiston neniu ~as en sian domonz. 5 Ne malhelpi, j masinoj. — e1~tubo. el^ilo 1 -L Mekanismo en
jiprokazu: êu vi pensas, ke si volus nagi aü ~/ , ke saltilo por estigi rompon de cirkvito. 2 O Dentrada
léûkvo fermigu super si?7\ k vi volas ~i , ke viaj mekanismo, funkeianta tiel, ke, ce ciu movo de la
0lpUojen vi aerdisigu!7-. 6 (kun inf. ntr aü abs) Ne
malhelpi, ke iu aü io faru ion: min dormeti7-; li

Wp/vos libéré iriz; mi pacience ~is lin paroliz; li
Mgfantaüiri Hleslakovon7 ; ~i fali la manojnz;
forgu vivon vian k ~u vivi alianz ; ~u min nur

la infanojn veni aI miN; la rego ~is ta
jnfanojn ludi kun lia sceptroz; si ~is la venton ludi

inf . akiras pasivan sencon, k la triapersona pron.
igas refleksiva: mi ~is min kapti neatenditez\ si
r̂ is sin peli de la ondoj, kien ili volisz; pacience si
~is sin levi sur la dorson de la cevaloz; nur tre
malmultaj ~is sin kapti per lertaj vortojz; ci tiu
vira ne ~is sin fortimigiz\ li ne ~is sin konsoliz; la
cefpastro ne ~is sin distri de siaj ideoj 8; si ~is sin
trompi de li. RIM. 4 La diferenco inter igi k lasi estas,
ke igi signas volon, ordonon, efikan agon, dum lasi
signas cedon, rezignacion, ne-kontraüstaron; Kp: mi
lasos fari mesojn (mi ne malpermesos tion ) k: mi
igos fari mesojn (mi pagos por ili ). Tiun distingon
Z. plurfoje preteratentis, ekz.: (ark.) vi ~is min voki
(vi vokigis min), ^(adjo. Ago de tiu, kiu ~as:
r^ado ne estas permeso. ^adi. Daü re, ripete ~i:
tiam si ~adis sin voki k kondukiz; la fisoj ~adis sin
karesi7. /^i t a j o. Tio, kion oni ~is : ili levis la
~itajojn de sur la planko. al^i 1 ~i veni al. si: li
nevolonte a.l~as iniervjuistojn. 2 ( pp io) Esti
akordigebla k u n : teksto. kiu al~as plurajn
signifojn ; tiu regulo al~as escepiojn; tiu interpret-
ado de la lego ne estas al~ebla. de~i. Ne teni plu,
ne malhelpi, ke iu aü io falu, foriru: mi tenis lin k ne
de~is lin, gis [ Jx; la manteIon si de~is kun
rideto; la pentrita pordo ankoraü de^as farbon; <£•

de~i kablon; kun bruo la ankroj estas de~itaj7-.
el~i 1 ~i eliri, eikuri: tiam mi el~os la hundojnz;
la rabistoj termite sin el~isz ; Noa malfermis la
fenestron [ . . . JA: li el~is korvonx; mm, ho Eternulo,
Vi elr^as Vian servanton, laü Via vorto, en pacoN.
vsc forliberigi , forpermesi. 2 ~i eligi: vazo fendita
el~as sian akvon ; el~i larmojn , sangon; el~i
krion, la lastan vivelspiron; (f) el~i sian gojon. 3 A
~i neesprimita: la objekton en tiu okazo vi povas
elr^i. el~0. Ago de homo aü aparalo, kiu el~as
ion : la el~o de la vaporo ; el~a klapo de vapor-

pendolo aü de la balanciero, gi ~as turni po unu
dento la cefradon de horlogo. 3 }. (pp piano) Tiu
peco de la mekanismo, kiu pusas la martelon gis
2 mm de la kordoj k iasas gin libéré frapi. erwi. ~i
eniri, penetri: oni en~is min irternenz; li ne en~as
puson en sian buson7-; en~i hundon en la cambron B.
for~ i 1 Forirante, restigi iun sola: tiu forais la

pfiJ/o/ longaj harojz ; ec inter la garboj ~u sin | brutojn k ekkuris al Efijax ; si ne povis esti certa, ke
lmektix ; ne rimarki, ke ni parolas pri sekretojz. | li sin ne formas7 ; mia Dio, kial vi forais min? N;

1Se en tia konstruo oni uzus transitivan inf-on oni akeeptas laü vizago, oni formas laü sago z ;
Rpbjekto, oni estigus konfuzon inter ties subjekto (analoge) li diris k forais la cambronz; birdo, kiu
Jÿjjekto, ambaü akuz-aj; tial, aü oni devas sk. la | forais sian nestonx ; (f ) tamen la pensoj sin ne
jSCmantikan subjekton de la inf.: mi preferus ~/ de- j forais7 ; ( tiu kleo) neniam min forbadisz; vero vin
fomplal mi la brakojn ; mi ~is ilin tute cirkaü- | ne for~u! x. 2 (f) Rezigni pri, demeti de si, ne plu
§piiz; aü tiun subjekton oni esprimas en nerekta j okupigi pri : for~i sian intencon z; tenu forte la
É
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instruon, ne for~u gin x; forait la malsagajon k j ke poste ekzistas plu neniu alia; la sola restanta: je la
vivux: Hi for~is la interligon de la Eternulox\ ciu ~a fojo mi vidas lin ce vi7: lia ~a horo\ liaj ~aj
kreditoro, kin pnmtedonis ion aI sia proksimulo, tagoj de libereco; mi restas la ~a el mia familio (gi
for~u tionx. for~0. Ago de tiu, kiu formas: for~o estingigos kun mi); la tridek ~ajpagoj de la libroji
de edzino, de la hejmo: post paso de sep jaroj faru fans sian ~an translokigonz; li elspezis Sian gan

~onx (de suldoj). for^ita. Senigita je cia akompano groson; mi sends tre bone, ke tio ci estas mia ~a
aü helpo: foraita (sengepatra) infano. for~itO 1 Iu prove7: dank' al la ~a streco de mia energio7: eluzi
for^ita: la forbidno havos pli da infanojx. 2 0 j siajn ~ajn fortojn: la milito deprenis de mi la MZA
Vaganta aü grundinta sipo, for~ita de sia sipanaro. j filon , kin restis aI mi; havi la ~an vorton en la
for^iteco. Stato de io, iu for^ita: granda estos la ; diskuto; gis la ~aj limoj de la tero; kaj tielplu, gisla
forrsfiteco (dezerteco) en la lando x. nefor~ebla. j Jugo. 4 Troviganta ce la plej malalta grado de
Tia, ke oni ne povas for~i: nefor^ebla enspezfonto. ! taksado: H estas la ~a en la klaso, ce la konkurso;
netra~a. Hermetika. postai. Restigi post si: j varoj el la ~a kvalito: la ~a kategorio; ciuj alkuris,
postai heredajon, monsumon al institucio: lia vizito I gis la ~a kuirknabo; vi estas la ~a, al kiu dodecus;
postais fortan impreson. post^ajo. Tio, kion oni cu do estas via prezo?; tio esds la ~a aferopor
post~is: testamenta post^ajo7. prêterai 1 ~i iun fan (la plej nefarinda); orange, ~e. En la ~a loko
preteriri: neniu volis bald , por prêterai la alian. 2 aü tempo: plej bone ridas, kiu ridas7", unue,due,

~i netusita; ne preni preterpasante; ne atenti pasante: trie , ~e\ la okazintaj bucadoj. ~ajO. Tio, kio
tiaspecan okazon mi ne volas prêterai7-, prêterai ! restis ~e: mi je fis la ~afon el mia havo, la argentan
vorton dum la kopiado: en lingvaj demanda/ la j pelvon7. antaü -̂a. Venanta antaü la ~a: laakcento
principoj estas del delikata j k tiel multaj, ke estas j estas ciam sur la antaù^a silabo7, praantaü^a.
preskaü neevileble, ke kelkaj estos prefer^ataj7. Venanta antaü la anlafwa (la tria ekde la ftno). K"

neglekti, salti. orfo. re^i. Post agado, funkeiado proparoksitona.
ks, reveni al la antaüa stato: re~i fa vaporon. la
tension, la premon; (f) sin re~i (malstreci la muskol- kotono, nilono, rajono ktp) estas enteksitaj elastaj
ojn, la mensan aktivecon); re~ado de la tuta korpo. fibroj.
tra~i. ~i iun, ion trairi : tra~i luindon ira la flor-
bedoj\ maldensa kurteno. kiu trahis la Iunion: ter- diversvalora laü la lokoj k varoj.
poto, kiu traças la akvon (use liki ). tra^/(ant)a
tra~(iv)a. Tia, ke gi traças fluidon, likvon ktp:
tra~a grundo, membrane, tavolo; lumtra~a vitro j aü kiel materialo por jaluzioj, malpezaj bariloj ks;
(BS* diafana, travidebla ). Si N. permeabla, trairebla. supre sur ~oj k stangoj sidis cirkaü cent kolomboj1',
duontra~(ant)a, duontra~iva (K) ( pp membrano) ~kurteno, ~rcto\ ~sutro (SIN. persieno). M.Garai
Retenanla la koloidajn substancojn k tra^anta la per ~oj: la cevronojn de tegmento. ^ajO. Aro
kristaloidajn. SIN. duonpermeabla, duontrairebla. da ~oj kunnajlitaj, destinitaj ricevi gipsan smirajon
flank~i. Meti flanken, neatentante ; malzorgi pri io. aü alian kovron: septo el ~ajo.
fumel^ilo. Arangajo, por el~i fumon de fajro. m*

kameno. liberal. ~i libera: gardeno liber^ata al si
mem7. sangel^o. Sangeltiro.

Lasa/o. Cefurbo de Tibeto (9 l°05’E, 29°40’N).
lasartj/oj y Speco de pastajoj, tajlitaj en formo percepteblaj: r̂ a malsano. 2 (f) Ne ekstere konstat-

ebla, sed ekzistanta k. aperigebla: inklino, ideo\
~a militostato.

lasteks/o fy Teksajo, inter kies fadenoj (el

last/o. Brita komerca mezurunuo de pezo,

lat40. Longa, mallarga k maldika peco de ligno,
uzala en konstruado, spéciale kiel subtenilo de gipso’ !

lateks/o Laktosuko: ~ocelo, ^otubo (êelo
aü celvico, enhavanta ~on; SIN. laktosukcelo, lakto-
suktubo).

latent/a 1 f Tia, ke giaj simptomoj ne estas

de largaj rubandoj: plataj, ondobordaj ~oj.
tasciv/a. Avida aü instiga al amorguoj. vs? mal-

casta, sensama, voluptema. later4o A 1 (pp plur^o au alia figuro) Streko
laser/o Aparato kapabla produkti tre mailarg- ; kiu limas la figuron: kurteno j de dek kvin ulnojsur

an k tre intensan koheran lumondon kun tre preciza j unu 2 A (pp angulo) Unu el la du duonrektôj,
frekvenco (nomata laü la komencliteroj de «Lum- j kiuj limas la angulon. ceorta (pp ortatri-
Amplifo per Stimulata Eligo de Radioj»): ~radioj.

Lass/o= Lasao.
angulo) Unu el la du ~oj, kiuj apudas la orton.Sw.J
kateto. kvar^o, kvirwo... plur^o. Kvar-, ’

iast/a 1 Estanta post ciuj aliaj, en la tempo aü kvin- ... plur-angulo. KS* kvadrato, paralelogramo, j
en la spaco: aI la bankedo li alvenis la ~a: la ~an el rombo. trapezo. ~a Rilata al ~o. es* flanka.dllML ;

amaso atakas la hundoz; la ~a kvaronluno; la parte Havanta du ~ojn.
plej vasta venas la ~a7: mortigi ciujn gis la ~a\ en
tiu nobla vetbatalo mi ne volas resti inter la ~aj: sidi meze
ce la ~a vivo; logi sur la ~a etago; la komitato | ciuflankede la lango(en E.: I)
transdonu siajn konsilojn al nia Lingvo Komitato, j Lateran/o. Aro de konstruajoj (palaco, katedralo)
por ke ci tiu ~<7 esploru la aferon7. 2 Okazinta jus j en Romo, apartenanta al Vatikano; sidejo deliiCj
antaüe, en la parto de la pasintajo la plej proksima al j papoj ( 313-1304 ) : la ~a traktato (kreintalà j
ni: mi vizitis lin ~an Mardon; tia estis gis la j Vatikanan regnon, 1929).
tempo la opinio de la E-istaroz; sed en la ~a tempo I laterit/o 0 Hele a ü brune ruga, koheri|inte|
aperis kelkaj cirkonstancojz; la plej ~aj eltrovoj de j grundo, rica je feroksido k eventuale alumino, (tela|
la science: laü la modo: ~hora informa. 3 Tia, j tropika zono.

lateral/o A Kontoido, produktata per fermo|
de la buskanalo, tiel ke la spirblovo ellasigâs|

-A
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kikero , pizo, vicio. ~ismo If Paralizo, kaüzata de la
venenaj semoj de kelkaj sp-oj de ~o.

latis/0 1 © Retforma kunmetajo el dratoj au
stangetoj, uzata por fan ajurajn barilojn, apartigajojn
ks: gardenbarilo el ~o. «s lat~o. krado. 2 ©
Strukturo el stangoj, ebena au spaca, kiu anstataüas
masivan konsîrumaterialon : ~masto, ~ ponto,
Strabo. 3 = krado 5. 4 A Strukturo kun ordo, kie
la supremo k la infimo de du elementoj ciam
ekzistas. — krado. lutita ~o. Lutita kunmetajo el
stalaj dratoj, formantaj ortangulajn masojn, uzata
kiel armaturo en betono. lat~0. ~o 1 el latoj lignaj,
plastaj k.a. (ekz. sur muro, por helpi grimpoplantojn

Lati/o. Regiono de Italio cirkaü Romo, okeidente
de Apeninoj (13°E, 4 l°30’N). ~ano 1 Loganto de
~io. 2 X Latino.

latifundi/oj X Grandegaj bienoj, rigardataj kiel
karakteriza parto de la ekonomia k politika
strukturo de iu regno.

latimeri/o 8 La sola nun vivanta fiso (Latimeria
chalumnae ) el la ordo de krosopterigoj, 1,5 m longa,
blugriza, kun blankaj makuloj, nomata ankau «la
blua fiso», vivanta inter Komoroj k S Afriko. «S
celakantuloj, krosopterigoj.

latimerio.
ks).

latisim/o V Dorsa muskolo, la plej larga en la
homa korpo ( M. latissimus dorsi ).

latitud o j* La angula distanco, norden au
suden, inter unu loko k la ekvatoro: altaj ~oj (pli
proksimaj de la polusoj); norda, suda ~o (montras,
ke la koncema punkto trovigas resp. norde au sude
de la ekvatoro) ; cirklo de ~o (fikeia geografia
cirklo sur la terglobo paralela al la ekvatoro). —ekvatoro, longitudo. mez~0. La aritmètika mezo

(Dlatin/o. La lingvo parolata de la antikvaj Rom-
anoj, k hodia ü ankoraü uzata en la Romkatolika
eklezio k en diversaj sciencaj fakoj: la arkaika,
klasika, postklasika , mezepoka venis fino al
mia ~oz (elcerpigis mia tuta scio). 1 Rilata al la
~o: teksto, traduko. 2 Rilata al la Romkatolika j de du ~oj: kiam la diferenco de ~o estas gronda,
eklezio: la ~aj ritoj. 3 Rilata al la popoloj parol- j au kiam la ~oj estas altaj, la aritmètika mezo ne
antaj lingvon, kiuj devenas el la ~o: la ~aj popoloj I estas la vera mezo: gi bezonas malgrandan aldonan
(franca, itala, hispana, portugala, rumana k.a.). ~e. gustigon.
En la ~o. ~ajO. Io skribita au parolata en la ~o: mi Latona O La patrino de Apolono k Diano, kiujn
ne komprenas vian ~ajon ; kelnera ~ajo (kripla, si naskis de Jovo.
miksita kun modernaj vortoj ks). ^eco 1 Maniero,
kiel iu persono skribas la ~on; kvalito de ~a stilo.
2 La ~a civilizacio. ~ida. Devenanta de la ~o: la

latre/o ^ G. ( Lathraea el skrofulariacoj) de
senklorofilaj herboj, parazitantaj la radikojn de
diversaspeciaj arboj; 7 sp-oj el Eüropo k Azio.

~idaj lingvoj. romanika. ~igi 1 Doni ~an latrin/oz. Plej simpla necesejo, precipe en
formon al vorto, teksto ks. 2 Konformigi al la barakaro, kamphospitalo ks.
moroj, civilizo ktp de la antikvaj Romanoj, de la latron/o. Krimemulo, rabisto.
Mdaj gentoj au de la Romkatolika eklezio. /^ismo. | latun1o. Ciaspeca alojo el kupro k zinko, flav-
Lingva apartajo de la ~o. ~isto. Klerulo, uzanta au j kolora: aluminia (en kiun oni enmetis etan kvant-
studanta la ~on. nov~a. Rilata al moderna verko | on da aluminio). '«a. Farita el ~o: ~a trumpetoz\
skribita ~e, au al ties verkisto: nov~a poeto. ! ~aj instrumentoj (en orkestro). «s bronzo. ~ajO.

®latin/o 1 X Ano de unu el la gentoj, kiuj logis Cia ilo farita el ~o, precipe por hejmaj uzoj.
en Latio. vs sabeno. 2 (en Proksim-Oriento) Krist- latv8o. Ano de la cefa gento de (L)~io: lerno-
ano uzanta la ~an liturgion. ~a. Rilata al la ~oj: la libro por ~ojz. (L)~io, ^ujo. Regno ce la Balta

~aj militoj, privilegioj. (L)^ujo. Latio. Maro (Rigo). — —latir/o ^ G. {l̂ athyrus el fabacoj) de unu- k plur- j la ü. I - Prep, esprimanta generale la konformec-
jaraj herboj kun pare plume kunmetaj folioj, kies ] on, k pli precize montranta: 1 iradon de unu gis alia
cefripo ce la volvigantaj sp-oj finigas per ciro, ce la | fino de objekto longforma, kies direkton oni sekvas:
aliaj sp-oj per mukro, k kun floroj unuope akselaj au j si mallevigis ~ la trunkoz\ li venus ~ la stuparo
en akselaj grapoloj; c. 160 sp-oj, precipe el la mallaute7; karesi katon ~ la haroj; li veturigos nin
mezvarmaj regionoj, ekz.: aroma ~0, bonodora ~ Rejno suprenz\ li ekiris ~ tin ci riveroz; jen estas
M) ( L. odoratus ), hejma en S Italio, Sicilio k Kreto, la vojo, iru ~ gix ; (f) la bonfarantoj de la homaro
kultivata por ornamo. SIN. bonodora pizo. kultiva j iras ~ la dorna vojo de la honoroz. RIM. 1 Ne
M> (L. sativus), el Eüropo, kultivata por furago. «s | konsilinde estas uzi laü en frazoj, kie ne temas pri

direkto, sed pri trairo de ebeno: nuboj kuris sur (ne:
~) la cielo; sur (ne: ~) lia vizago lannoj glitis. 2
Adaptigon al ies sento au volo (sekvante, obeante):
mi restas ci tie ~ la ordono de mia estroz\ li volas

!

d

agi ~ sia kapo ; mi povas decidi nur ~ mia
konscienco; ciu havis sian apartan loketon, kie si
povis ~ sia placo k bontrovo fosi k plantiz ; cio iris
~ lia deziro; si lin trovis ~ sia gustoz; danci ~ ies
fajfiloz; dancigi iun ~ sia fajjiloz. 3 Dependecon
de iu cirkonstanco, pro kiu oni agas, au per kies

latiro (largfolia ~o,
e Lathyrus latifolius): a )

tigo; b) folio; c) ôiro;
' c) pedunklo; d) flora ;

e) frukto (guêo). C.
jfc
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karaktero oni direktas sian agon: veli ~ la venta: mi j aplaüdaào de tuta teatro7: mal~a epiteto, opinio,

disflugigas ilin kiel polvon ~ la ventox; mi ne volas j mal înda. Tia, kia méritas maison: H estas pli
iri ~ fremdaj postesignoj7: ~ la krio de koko tuj j kompatinda, ol mal~inda. maten^O Horo 6,
spiritoj lapidas hcjmenz: birdo kantas ~ sia bekoz; j pregata ciumatene de la klerikoj. mem^O. ~ado
faH ~ sia tuta longecoz: mangi ~ la karto: ~ via ! de si mem. ts? fanfaronade),

mono mezuru vian veston1: Dio kreis la homon ~ j laüdan/o d?.. (kn) Opia tinkturo, uzata kontrai
sia bi /dox ; font ~ ilia modela 7- : kopii ~ la j doloroj k laksoj.
originala mannskripto: arangu vin ~ milita
maniero! z : skribi la nomojn ~ la ortografio
la vortoj estas formitaj ~ la reguloj de la lingvo7: ni
ciun homon traktos ~ lia meritoL: ne respondu al
malsagulo ~ lia malsagecox: mi ripetos cion vorto
~ vortoL. 4 Referencajon, sur kiu bazigas konstato, j difercnca de la nobla ~o i.a. pro preskaü rondâ)
jugo. rakonto: ~ mia cerbo mi opinias, ke Ut monda ; foJioj malsupraflanke junstadie haraj; nobla ~0 (L
estas frenezaz; ~ mia opinio vi malpravas; ~ la j nobilis ) , mediteranea , ofte kultivata, kun large
unua rigarda lia sajnas gusta: ne jugu pri ctfero ~ i lancetformaj, glataj, spice odoraj folioj, uzatajé
gia ekstero7 : la frukto oni arbon ekkonas7-; ~ la | kuirarto k paifumindustrio. — ~(o)folio. 2 (plurale)
okazontajoj mi décidas7; Jakob vidis ~ la vizago de Folioj el tiu arbo, uzataj de la helenoj k Romanojpof
Laban , ke li ne estas rilate al U tia , kia !i estisx : si j kroni la venkintojn en milito au en konkursaj ludoj:;

estis la plena portreto de sia patro ~ sia boneco k i Ternisioklo diradis, ke la ~oj de Miltiado malheljw
honesteco7 : mi konas lin nur ~ la nomo\ ciu j lin dormi : par mortigistoj ne kreskas ~oj! z. 3(f)’
mesuras aliajn ~ sia mezuriloz; ~ Ut Biblio leporo I Sukceso en kariero. precipe beletra: rikolti ~ojn:
estas remaculo: la Evangelio ~ MateoN. RIM. 2. Ne | ripozi sur siaj ~oj ( ne plu strebi). ceriz^o Sjx
konsilinde estas uzi laû en la senco de kompara k ïel, | de prunuso ( Prunus laurocerasus ), daürafolia trun-
kiel faris Grabowski ; anka ü ne en la funkeio de ! karbusto au arbeto kun integraj au ele dentaj, ledecaj,
subjunkeio. ~ tio, kiel, kiom, eu... Subjunkcio, | senharaj, venenaj folioj, aspektantaj kiel tiuj de H
signifanta «konforme al la maniero, kiel...»: oni vin | kun biankaj floroj en mallongaj grapoloj k kun
respeklos ~ tio, kiel vi kondutos; ~ tio, kiel oni gin 1 nigrete purpura, konusa drupo; hejma en SE Eüropo ;
prenas 7\ ili sidos pli-malpli bone ~ tio, kiel ili | k SU Azio, kultivata precipe por hegoj.

Laür/oz. Virina nomo, i.a. de la amatino <fe

laüntenis/oz = gazonteniso.
laür/o 1 ^ G. ( Laurus el ~acoj) de daurafditj

dioikaj, aromaj arboj kun ledecaj folioj, kun flavetaj
floroj en akselaj umbeloj k kun nigra bero; 2 sp-q:
Acora ~o ( L. azorica). el Makaronezio k Maroko,

micia7 :

alvenos pli-malpli frue : mi paroios ~ tio, kiom
pennesas la déco: ^ tio, eu la vetero estas bêla au ! Petrarko. 4?

La ürazi/o ® Granda kontinento, ekzistinta dirai;ne, nu promenas.
Il - Memstara morfemo samsignifa: ^a. Konforma.
~igi. Adapti.
Ill - Prcf. samsignifa: ~lega, ~din\~eb!e7\ ~iriz,
reniezlire x, ~vice7 ktp.

laüb/o /J Artefarita volbo el foliaro au arbetoj | konkurso.
en gardeno, ordinare subtenala per diversaspeca sub-
tenilo: el bastonoj, kunplektitaj de konvolvuloj k
pizoj B; feston de ~oj faru al vi dum sep tagojx. ose
kiosko , belvidejo.

laüd/i (tr) Esprimi aprobon, favoran opinion
pri iu au io: oni ~as homon laû lia saga x ; aktoroj,
kiujn aliai ~is et: tre forte7: mi estas ja patro, k mi i ftiro. vilWO = filoksero.
ne devas ~/ z ( la filon ); kiu mem sin ~as, tiun neniu j
aplaüdasz: ciu vulpo sian voston ~asz: la mar- j
on, sed resta sur tero7 : tagon nur vespere7 : ili i
rendis la bonan malnovan tempon7: sia edzo sin ;

la malfrua paleozoiko sur la N duonglobo, nün >
disigita en N-Ameriko (kun Gronlando), Europol
Azio (sen Uindio / ). isr Gondvano, Pangeo.

laureat2o. Persono, kiu ricevis premionen;

Laürenc/o. Vira nomo.
laü rencf /o (k) Transurania elemento, Lr, atoifr;

notnbro 103, atommaso 262. f
la üs/o U Insekto nesaltanta , parazitanta sût

vertebruloj k vegetajoj. foli^o = afido. hOUIMDf
pediko. liWO = liteimo. plant^O - afido. pubMï|

laüt/a 1 Tia, ke gi estas aüdebla malproks^au super aliaj bruoj : ~a voco7-, krio , sono. ridk
go/o : sia voco farigis malpli z. 2 (f) Emfaza,
grandefekta: ~aj frazoj7: sub influo de ~aj reklrnt

~egasx. vse flati . glori. ^o. Ago k vortoj de tiu, oj7: ~a fait ) (de Volapiik); nur se la «Alcademw
kiu /vas: de iu al iu pri io: ne estis por li pli i ( kia nomo! ) cesos i . .. ]z. G3r sonora. ^6. En <si;
granda ~o\ malfidu la ~ojn : funehra ~o de mort- | maniero: famo krias. ciuj eksciasz; barelonxk
into: r^a poemo. r<r apologio, panegiro. — cielo. j plena sonas plej ~ez; hero!do ~e proklamis^f

zv/ inda. Tia, kia méritas ~on: ~inda modesteco 3: | Dio! si ekkriis preskaü ~e7: ~e legi. /vega. 'nf;
efcktive tre ~indaj arangoj. por teni ta popolamas- ; forte aüdebla : ci tie precipe la printempo estas ,

on sub la pantoflo!7-. mal~i. Esprimi malaproban, ; ~ega, plena je bruo de Ici riverojB; la rego ~egt
malfavoran opinion : kion Parizo aplaüdas, Berlino j ekkriisx. ~igi. Fari ion : ~igu potence viûic
mal~as7: li havos por mal^i nur sin mem!: kiel ; voconx: clam pli ~igante, bruo plenigis la aernh
mal~i liait fervoron ?. insulti , kritiki , riproci. i mal^a. Malfacile, apenaü aüdebla: li prelegispif
mal~0. Ago k vortoj de tiu , kiu maJ~as: multe da \ tia mal~a voco , ke [ .. . ] . mal~e. En mal'vp
homoj ne foras malbonon pro tirno de mal^u7-: feti ; maniero: mi respondas al li niaise en la orelonfç
mal~on sur iun: mi ricevis maison7: la mal~o de mal~e flustri7, interparoli7 , vent 7 , trapasiz:%
tia persono devas esti por vi pli g r a v a , ol l a j mal^e malriglis ta pardonz. mal~igi. Fari i#:
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mal~a: mal~igi la vocon7-. dampi. mal~igi.
Igi mai~a: lia voco mal~igis7.

Lauzi.Laocio.

mangilaron. vaz^isto. Tiu, kiu metie ~adas la
vazojn k aliajn mangilojn en restoracio.

lavab/o. Pelvo, fiksita ce la muro de cambro au
Laüzan/o. Cefurbo de Va ü do, ce Lemano ! tualetejo, kun krano(j) k defluilo, ofte kompletigita

de murspegulo k breto por tualetajoj.
La-Valet/O. Cefurbo de Malto ( 14°30'E,

35°32’N).
lavandul/o Lavendo.

! lavang/o. Negamasego. ruliganta de monto:

(6°38’E, 46°31’N).
lav/i (tr) 1 Purigi per akvo au alia likvo: ~/ al

si la vizagon, la manojn; si ~is sin en la fanta7; la
filino de Faraono malsupreniris, por sin en la
Riverox ; memo manon ~a.vz; ~u tutan jaron, negro
ne blankigos7 ; sapo, (kiu) blanke ~asz\ ~i la glas- (f) kreski (pliigi sencese k rapide kiel ruliganta
ojn, la telerojn; tolajon malpuran en la domo7 negbulo) ; ~o da homoj , da vortoj , riprocoj,
(-4 balai ); si staris en la akvo apud la ~.benko k mensogoj; ~o da indigno ruligis de unu angulo de
baîadis per ^batiloj la tolajon z; ~akvo, ~budo, la lando gis la alia, r-g* hajlo, pluvo, torento.

lavend 1o <4f* G. { Lavandula el lamiacoj) de
daürafoliaj arbustetoj k kelkaj tufarbustoj kun folioj
mallargaj, grizaj, haraj, integraj, dentaj au plume

rvopelvo, ~tablo, ~tuko; (f) (pri tio) mi ~as al mi
la manojn z ( tio min ne koncernas) . car bani ,
gargari, lesivi. ~butiko, ~pulvoro, ~ostono,
~tabulo. 2 Formed per fluajo la neutiligeblajojn el diverse entrancaj, k kun floroj intense bonodoraj,
erco, brulmaterialo ks: own, koakson. 3 (pp akv- viole bluaj au vioie purpuraj, malofte blankaj, en
aro) Tusi per sia akvo: la ondoj ~as la rokojn; sajnverticiloj spike arigintaj; c. 30 sp-oj, precipe
bordo ~ata de la Balta maro. 4 (f) Purigi: de la mediteraneaj. pluraj kultivataj por ornamo k/aü
malbono vian koronx ; se vi ec ~us vin per natro! x ; esenco, i.a.: intera ( L. x intermedia , hibrido
gcneracio, kiu ne ~igis de siaj malpurajojx. c*? inter L. angustifolia k L. latifolia ), same uzata kiel
bapti. A/(ad)o 1 Ago de tiu, kiu ~as: la butiko ne la vera ~o; largfolia ~o ( L. latifolia), kun folioj
faras la ~adon de koloraj tolajoj; ( f ) fari ai iu bon- kamfororicaj; mallargfolia, vera ( L. angusti-
an ~onz (severan riprocon. ~4 tani ).2 f Irigacio de j folia, sin. L. vera ), medicine k parfumindustrie uzata.
organo, por liberigi gin de toksajoj, puso ktp : i cr lavandulo. ~a esenco. La esenco el la floroj
stomaka ~o. /vejo. Loko ce rivero ks, arangita por j de la vera au de la intera ~o, utiligata en la parfuma
faciligi la ~adon de la tolajoj. <^isto, ~ÎStinoz. ! k medicina industrioj; enhavas linalolon, pinenon,

Persono, kies metio estas ~adi, k ankau ordinare i limonenon, geraniolon k plurajn esterojn. ^bllia.
gladi, la tolajojn: cina ~isto. ^ujo. Tino, pelvo, en | Viole blua, kiel la floroj de la vera ~o.
kiu oni ~adas tolajojn. ^umi = tuci. ~masino. ! lavsoni/o G. (Lawsonia el litrumacoj) de nur
Metala kuvo, en kiu mekanismo zorgas pri la lavado | unu sp. { L. inermis ) , trunkarbusto hejma en N
k sekigado, au per premo au per centrifugado, de toi- j Afriko k la tropika Malnova Mondo, kultivata por
ajoj.eM, for~i. Eligi au forigi ~ante: U ploris tiel | ornamaj apeksaj grapoloj el odoraj, blankaj au roz-
forte, ke la grajneto el^igis el lia okuloz; siajn plej I etaj floroj, k por produktado de henao el la sekigitaj
tumentajn dolorojn forais la flustrantaj ondoj7. k pulvorigitaj folioj. SIN. henaarbusto. «sr kofero.

laz/o. Fortika snuro au ledrimeno kun fina maso,traM. ~i pasigante ira au sur la objekto grandan
fluondaakvo au alia likvo. IGF gargari , elui, eltivii, por kapti la brutojn au sovagajn bestojn. ~i (tr)
perkoli. frot~L kun frotado: frot~i feran | Kapti per ~o. B®* kaptosnuro.
poton7-, plankon. or~isto. Tiu, kiu scrcas orerojn,
traçante sablon de rivero. skiwi. ~i per skuado de j (I )~ano, ^isto. Ano de iu ordeno de misiistoj. —¥
la likvo: sku~i botelon. Ston^ujo = ~oslono. | Eliezero.
teler~ilo. Masino por automate lavi la telerojn, i lazaret/o If 1 Konstruajo au sipo, uzata por log-
pladojn ks. vaz^ejo. Cambro, ce kuirejo de granda j igi la pasagerojn de sipo devigita al kvaranteno. 2
domo, restoracio ks, kie oni ~adas la kuir- k mang- j Soldathospitalo. vagon/^o. Vagongrupo, arangita
ilarojn. vaZA/ilo, vaz^masino. Masino por ~i la | por servi kiel hospitalo.

Lazar/o. Hebrea nomo, i.a. de Zamenhof .

vt) laüro (nobla ~o): a) tigo; b) folio; c) floro; c) vertikala sekcajo de floro; d)
stameno; e) frukto (drupo). B. 2-3) lavendo: 2) maüargfolia ~o ; 3) b
iar§folia ~o. a) tigo; b) folio; c) infloresko. M. 4) lavsonio: a) tigo; b) folio; ^e) infloresko; c) katiko k gineceo; d) vertikala sekcajo de floro sen la ^
pètaloj; e) frukto; f) vertikala sekcajo de frukto k kaliko. EP.



lazarono

lazaron/o. Mallaboremulo, vivanta cefe de | bindajoj el ~o\ el fremda ~0 oni francos large1
(oni estas malavara, se oni ne pagas la kostojn.-lazur 1o 1 Blua koloro de la cielo au de | poso) ; ~kuloto, ~jako, ~sako.osr jufto, marokeno,

664 legi

almozpetado.

Mediteraneo. 2 Bluo. 3 Sennuba cielo: angel’ j pergameno, samo, sagrino, veleno. — ~opretigisto.
furioza agle sin jetas de /’ ~6> K. ^a. Ciele blua: ; <N»a. Farita el ~o: ~a sildo, zonox, paperujo ®,

i momtjo; ~aj boloj. ~ajo] 1 Objektoj el ~o. 2 ~aj
| partoj de soldata ekipajo, de cevala jungajo ks.

Ca)7 8(AlSi04)6(0.S)24.f (S04, Cl2. (OH)2]2, uzata en j ~a|isto. Tiu, kiu produktas au vendas ~ajojn.
dekoracio k juvelarto. BS* gemo, ultramaw. j limita. El materialo simila al ~o: limita bindo,

© le/o © Tiu flanko de sipo, kiu estas sirmita | sako ktp. art~o. Substanco, konsistanta el diversaj
kontraü la vento. ~e = mal lofe, ear lofa.

(Dle/o. Monunuo de Rumanio k Moldavio.

okuloj.~Stono. Lazurito.
fazurit/o © Mineralo intense blua, kuba ( Na,

| materialoj, prilaboritaj por ricevi la aspekton k
j kelkajn ecojn de ~o. bOV~0. ~o el bov(in)a felo.
) bril~oz. ~o por suoj, smirita per speciala brila
! verniso. sved~a. Farita el kapro^o, delikate pret-
; igita por gantoj, suoj ks.
! Leda O Amatino de Zeüso, kiu sub formo de

Leandr/o c§> 1 Mita amanto de Hero. 2 Persono \ cigno naskigis al si Kastoron k Polukson, Helenonk
Klitemnestron.

Lea. Biblia k latina virina nomo.
leandr/o b G. ( Leander. sin. Palaemon ) de mal-

grandaj marbordaj salikokoj. kiu rozigas pro kuirado.
EF krangono, pandalo.

en la itala komedio.
Lebanon/oz. Montoceno, en Proksima Oriento, • leg/i (lr) 1 vSekvi per la okuloj presitan aü skrib-

paraiela al la Mediteranea bordo, fama en la antikv- j itan tekston k gin prononci voce au enmense: M
eco pro siaj cedroj (36°E, 34°10’N). us* Libano.

leceburg/a A Rilata al la lingvo parolata en
Luksemburgio k cirkauaj regionoj.

lecide/o 4* G. ( Lecidea el ~acoj) kosmopolita
de c. 400 sp-oj de krustecaj likenoj. kies nigraj
apotecioj ( ~ecaj apotecioj ) havas randajon sam-
koloran kiel la disko.

Ieteran, libron, manuskripton, hieroglifojn; mi ne
povoscias ~/ x; se mi ~os en ciu (ago po 15 pag-
ojz [...]; mi ne pavas ~i tiun ci vorfon ; li lante Urn
~is aI si7 ; sidante en sia caw, li ^is la profeton
JesajaN ; ciu povis ~/ en Hi ( la gazetoj) nigre sur
blanke, ke7 [.. .]; vi ~u en la libro7; oni ~is el la
libra de instruo ciutage x ; ofte li dormigis min,~ante

lecion/o 1 Tio, kion lernanto devas parkere | el siaj poemoj ; (analoge) ~ j per la fingroj (-*
lerni: la infanoj préparas siajn ~ojnz; li pensis pri i brajlo) ; ~i instrumenton ( la liveritan mezuron).
sia ~o de geografioz; se la lernanto scius bone j ®3r decifri. 2 (f) Diveni ies penson lau la ekstera
sian ~on , la instrlianto Iin ne punus7: réciti sian ! aspekto: en lia ftzionomio oni ~is seriozeconz; sur
~on. ns' tasko. 2 Unu el la partoj de instruado pri la vizago (de la mortantino) oni povis ~i pri pacok
difinita temo: donacliz, fori7 ~ojn ; doni ~ojn de favorkoreco7. konjekti. — perfidi. 3 S Preni
belskribadoz; komencigis tufa seriaro da ~ojz ; datenojn el memorilo: programo ~as la datenojnde
vizitado de konfirmaciaj ~oj7 ; E. en dek ~ojz ; disko en la cefmemoron ; instrukcio ~as valoronel
preni privatajn ~ojn pri la ang /a lingvo; post la j cefmemoro en dateningon. «ar skribi , sargi. ~0 1
tria ~o li forlasis la kurson. tst lekcio. 3 D* Legajo j Ago de tiu, kiu ~as unurigarde: la ~o de tiu litero
el la Biblio, ce la matenaj horpregoj. use partajo. 4 = i estas nccerta; kiu estas la sur la termometro?;
lego 2. 5 (f ) Travivajo. servonta kiel kuragigo au i prilabori la ~ojn. — ~ocambro , ~osigno. 2
admono por ies konduto: ciu el ili havis la konscion, ! Maniero, kiel oni ~as tekstoparton en manuskripto
ke gi donis bonan ~on al la duaz ; doni at in ~on | au eldono: ci tie la papiruso liveras pli bonan ~oru
de morojz ; al hundu bastono— al boni' ~oz ; al j varianto. ^ado. Ago de tiu, kiu ~as daûreaü
kokino la ovo ~ojn ne donuz: tio estas instrua ~o | kutime: de ~ado sen atento ne ricigas la prudentoz;
por ciujx. BS? ekzemplo , moralinstruo. ^aro. | ekzerco de ~adoz\ post la ~ado de multaj leteroj1',
Kompleta serio de ~oj pri difinita temo. kurso. i ec dum la ~ado oni gustumas iom el ta mangojz\ D

lecitid/O Oft G. ( Lecythis el ~acoj) de daura- ! rekta (per la nuda okulo), spegula (per reflekto sur
foîiaj arboj kun 6-nombraj floroj en grapoloj k kun j spegulo) ~ado. ^adi. Ofte, daure ~i : la aventurojn
lignecaj, globaj au kupulformaj, grandaj fruktoj j de Julio Cezaro li ~adis pli volonté7 ; li ~adu en gi
dehiskantaj per operkuloj po unu: c. 25 sp-oj el j dum sia tuta vivox. ^ajo. Materialo por ~ado: tiu
tropika Ameriko, i .a. L. oltaria, kies ligno estas j kolckto estas interesa ~ajo por la E-istoj.
uzata por sipkonstruado k kies semoj liveras mang- j ~ant(in)o. Homo, kiu ~as: la ~anto komprenu/N.
oleon, k L. zabucago, kies malglataj rondaj nuksoj j ~ebla. Tia, ke gi povas esti ^ata: bele ~eblaletero;
(semoj) estas mangeblaj. j ne~ebla noto. ~ilo S Aparato por enkomputiligi

lecitln/o (K) Flava, vakseca fosfolipido (fosfatidil- ] datenojn: trukcirto~ilo; laserdisk~ilo. ^inda. Tia,
kolino), grava konsistajo de la celaj membranoj, ke gi indas la legadon. /^isto. Homo, kies okupo
abunda en la ovoflavo, laktumo, cerbo ks; refortiga estas laüte ^i al aliaj: ~isto de blinda maljunulo6; la
nutrajo, aparté por la nervosistemo, grava natura ~isto de la princino. — lektoro. antaü^i. ~adi
emulsianto: la ~o de ovoflavo ebligas la emulsi- | antaü publiko: antaü^u ci tiun instruon antaulattita

lzraelx\ mi la versojn antaü^os al viz. miSM. Fan
eraron en ~ado: li misais la trian vorton; «Jehovo»
estis misr^o anstataü «Javeo». nê ebla. Tia, ke ofli

adon de majonezo. cse fosfatido, kolino.
led/o. Felo senharigita, tanita k preparita por la

homa uzado: porka ne detruigasz: kaprida , bov-
ina mansako el krokodila ~o ; rimenoj, suoj. ne povas gin ~i. ne êble. En ne~ebla maniero.
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ne~OSCia. Ne scianta ~i. vs? analfabeto. re~i. De- ies subskrihon ; ~i testamenton ce la tribunalo.
nove ~i: je mia ago oni plu ne ~as, oni nur re~as; ^(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: sc venos al ni persono
re~u viajn instrukciojn!. tra^i. ~i de la komenco k anstataü ciu ~aclo li nur diros aI ni, ke li estas tiu
gis la fino: lernolibron oui dcvas ne tra~i, sed tra- sama persono , kiun ni atendos z. ~ajO, ^ilo.
lerniz; mi tamen tra~os al la rego la surskrihonx ; li Dokumento, per kiu oni povas ~i iun aü ion: la
trahis sian lecionon k tuj gin sciisz. flug^l. ~i ne kriminalpolicisto montris sian ~ilonM ; li havis ciujn
kontinue, jen ci tie, jen tie. laut^i. ~i sufice laüte, ~ajojn kun siM . ~isto Z Partiano de rego aü tron-
por ke aliaj aüdu: li prenis la libron k laut~is gin al prelendanto, kies rajtoj bazigas sur la rekta heredeco.
la popolox. mlerwanto. Persono, kiu kapablas j legitimaci/o. Legitimajoj.
diveni la sentojn la ü la mieno. novaj/^ilo S | legom/o ^ Ciu mangebla gardena herbo
Programo por konsulti retnovajojn. voc^i. Elparoli j (escepte de sukaj fruktoj k de spicaj herboj): fo/i~o
voce, kion oni ~as: li voc~as el stranga libroz; oni j (ekz. laktuko, plej multaj brasikoj, spinaco ) , flor~o
voc~is al li la plej seriozajn verkojnz; la komercisto ! (ekz. florbrasiko, brokolo, artisoko), frukto^o (ekz.
voc~is el malnova kroniko7 ; li daürigis voc~adon kukurbo, tomato), radik~o (ekz. karoto), sem~o
de la mirinda historio z ; la avino, kiu aüdis la (ekz. pizo), §os~o (ekz. asparago), tig~o (ekz.
voê~adon de tioz. tekst^ilo ë Programo por en- medolbrasiko). -4 ~vendisto. ^ejo. Kultivejo de
komputiligi presitan aü manskribitan tekston per ~oj. ~gardeno. 'vlijo. Plado, en kiu oni surtabl-
optika signorekono. csr bitigilo. igas la ~ojn.

legac/o tfb Parto de heredajo, kiun iu donas per legum/o = guso. 'vino 4* ® Proteino, troviganta
testamento au kodicilo al difinita persono: ~oj en la semoj de fabacoj. — legomo.
povas elcerpi la tutan heredajon. SIN. testamentajo ieguminoz/oj 4* Fabacoj.

(tr) Fari ~on pri io. leguzi/o 4* G. (Legonsia, sin. Specularia, el
legaci/o 1 3 Diplomatia misio, sendita de kampanulacoj) de unujaraj herboj kun grapoloj au

registaro en regnon, kie gi ne havas ambasadoron. korimboj el violaj, malofte blankaj floroj, karakteriz-
2 = legaco. ataj de longe tubforma kaliko k de radforma aü

iegaliz/i (tr) Fari, ke iu decido a ü dokumento neprofunde funelforma korolo ; c. 15 sp-oj el
estu laülega, lege valida: revolucian ordonon. csr Eüropo, U Azio, k N Afriko, i.a. la venusspegtlla
legitimi. ~o ( L. speculum-veneris ) aü venusspegulo.

legat20 1 A Sendito, nomumita de la Roma j leg/o 1 ctà Akto enhavanta generalajn noimojn k
senato. 2 “fr Altranga ekleziulo, komisiita por j kreanta juron, farita de la plej alta aütoritato, kiu rajt-
reprezenti la papon en difinita okazo. csr nuncio.

legend/o. Rakonto pri malnovaj okazajoj, en
kiu la historiaj faktoj estas intermiksitaj kun imag-
itaj mirindajoj: la sensenca, en kronikoj k ~oj ofte
ripetata fabeloz; la ~o estas iafoje pli vera, ol la
historio ; malnova pri la sanktulo, kiu [ ...Jz; j de ~oz; nesciado de ^o neniun pravigasz; rompo
~oj de la prapatroj7-; la pri Karolo la Gronda, j de ~o7; ~o estas bona, se advokato gin helpas7 ; kiu
pri la Tri Magoj, pri la vaganla Judo; la Ora ( L )~o j tro bezonas, tiu ~on ne konasz; kontraü forta memo
(Mezepoka libro pri la mirakloj de sankluloj). Ksf j la ~o estas vanaz ; vorto donita estas kiel ~oz. KS*

hagiografio, mito. ~a. Apartenanta al ~o: ~c/ j dekreto, edikto, jura, kanono 2. ordono, referendurno,
rakonto ; ~a figure , heroo, bravcco. j reglamento, ukazo. 2 ^6 Jura akto samnivela kiel ~o

legi/O 1 Korpuso en la antikva Romana armeo, ! / , enhavanta ne generalajn normojn, sed specifajn
inter 3 k 6 mil infanterianoj: la ~oj de Cezaro. tar I decidojn (ekz-e decido de parlamento pri la stata
centurio , falango , kohorlo , hordo. 2 Norno de j bugeto). 3 Deviga regulo, rekonita kiel necesa bazo
speciala tacmento, en diversaj modernaj armeoj: la \ de la socia vivo: la ~oj de la morale), de la gentileco,
Araba ( L )~o de Jordanio ; la Fremdula ( L )~o (en ! de la deco; volo k deziro ~ojn ne konas7-. 4 Volo,
la franca armeo); (simbole) la Honora ( L )~o j ordono, trudata al iu alia ; se la Delegacia Komitato
(franca ordeno por civila aü militista merito). 3 (f) volus don't ~ojn a! la t u f a mondo E-ista f . .. jz;
Granda armeo, multego: t u f a ~o da angeloj7- ; mia propra opinio ne estas ~6> por alia7 ; (vs = legaro) la
nomo estas ( L)~o, car ni ( la demonoj) estas mult- ~o de la venkinto; elikti sian ~on al siaj kolegoj; la
ajH.~ano. Membro de ~o. de la pli forta; (f) neceseco kontraüvola estas

legionel/o G. (,Legionella ) de eübakterioj, ! malmolaz. 5 Difinita agmaniero, procedaro, starigita
kiuj kaüzas gravan pulmomalsanon al la homo. | de la tradicio aü konvencio en arto, ludo ks: laü cittj
M)ZOf Tiu ci malsano. j ~oj de la a r t o z ; t a ~oj de la sporto, de la

legitim3i (tr) 1 Pruvi per dokumento la identec- j perspektivo, de la gramatiko.6 Preciza formulado de
on, individuecon de iu: sin ~i per pasporto1* ; gasto, j nevaria sekveco inter difinitaj kondicoj k difinita
kiu ~igis ce la mastro kiel kriminala policistoz. 2 j fenomeno: la ~oj de la movado ( formulitaj de
Rajtigi postulon, pretendon per dokumento: ~i sian j Neütono); la de Gresam ( la ü kiu la malbona
posedrajton, sian naskigon en tia dato k loko ; j mono forpelas la bonan ); la ~oj de Keplero (pri la
sian heredontecon pri la trono ; por la traduko ele /' j movigoj de la planedoj); la ~oj de Grimm (pri la
Infero mi definitive ^is tiujn necesajn rimfacilig - j vokalintersango en la germana lingvo); ta ~o de
ojnK.3 Konfirmi la aütentikecon de dokumento: j Kulombo, de Farado. de Onto k.a.; li vidas en tio ci

as tion fari en iu stato (normale parlamento au
ekvivalenta instanco) k promuIgita en laüjura fofmo:
~oj konstituciaj, civilaj, kriminalaj; la socialaj ~oj;
don't , fari , proponi; voedoni, nuligi ~on ; (vs)
pasintajon ne tusasz; popola kutinto havas valoron
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naluran ~on7 ; la ~o pri proponado k postulating Lejpcig/o2. Lepsiko.
pri oferto k mendo; la fanetikaj ~oj ne estas sen-
esceptaj. 7 Religia ordono: Hi ne konas la ~ojn de
sia Diox; observa ciujn Miajn ~ojn [ . ..] k plenumu
Uinx\ (en kolekiiva senco, maj.) la (1 la Torao; 2
la Darmo). ~a 1 Koncernanta ~on : forto7- , ! frambezio, orienta butono k.a. .4
povo7. 2 = laü~a: cio, kion liforas, estas lute ~a7\ | fek/i (tr) 1 Sovi la langon sur ion: pro arnoi
sur ~a bazo7 ; ~aj elektoj7 ; k rajte7 ; voc- ; la kandelo kato ~r/.y la kandelingonz; katino ~asb
donita décida7-. justa, prava, rajta. ~aro. | idojn\ la hundoj ~is la sangon de Nabotx; Hi ^Sistema aro de ~oj: sociala. komerca, naviga. j polvon, kiel serpento7 ; ~i al si la fingrojn; i
internacia ~aro. kodo, statuto. <̂ eco. Eco de tio, : infano ~as bombonon R : pot~isto z; teler^isk
kio estas laiwa: la ~eco de lia faro ne estas par mi ( parazito); ~trinkix. 2 (f) Huniile, profitante fM
makerta7-, diskuti pri la ~eco de statordono. ~igi 1 \ oui ~as la manon, sed celas ta panon7-\ Hi ~asl.
Fari ion lau~a: ~igi pretendon , revolut ion situaci- j botpurigiston, ke li ilin protektu ce lia eminetà
on; ~igi infanon naskitan ekster edzeco. «sr legalizi. | mostoz; la polvon de viaj piedoj ili ~os7.3 (f) Ts
2 2 Doni ~ojn al : ~igi popolonx \ ~igi la j zorge doni la finan formon: ~i siajn versojm À
fundamentojn de la terox. ~isto 1 Profesiulo sperta | ~ita pentrajo. nsr poluri . ''-ado. Ago de tiu. kfi
pri la ~oj k iliaj aplikoj. 2 2 Hebrea doktoro. kiu ! ~as. ~ajO. Frandajo sur ligna stangeto au en foil
instruadis, komentis k interpretis la (L)~on en la ; de stangeto destinita por ~ado. nap bombono, glati
sinagogoj. BSP rabeno. ^doni, ~fari (ntr) Prepari k \ afo. for~i. Forigi la tutan kvanton per ~ado: (f)i
alpreni ~ojn : la ~dona potenco ; la volo de la | fajro konsumis la bruloferon, k la akvon, kiu estai
~donan.lo estas malklare esprimita: institucio. kies | la foso , gi for~isx. ptc~i (ntr) (fin ) Frandzi.
decidoj estus ~donaj7. ^oforta. Tiel same deviga, j !ekanor/o G . ( Lecanora el 'vacoj
kiel ~o. /v/oscienco. Juroscienco. ekster~a 1 ! kosmopolita de c. 300 sp-oj de krustecaj like®
Troviganta ekster ~o.2 (ark. pp infano) Naskila ; kies apotecioj ( ~ecaj apotecioj ) havas randajff
ekster geedzeco. ekster-̂ ulo. Homo, kiu, rompinte j samkoloran kiel la talo k diskon ofte alikoloran.
la '•'-on , ne plu guas ties garantiojn. kontrau~a.
Kontraüa al difinita ~o, au al difinita regulo de la j ^eto. Sp. de beliso (piurjara beliso).
skribita juro, de la konstitucio ks : kontrati^a
propono. rimedo, agitado ; vivi en la kontraii^eco. | au same altranga instituto: ~o pri la scienco d( l
latwa. Konfomta al la ~o, permesita au agnoskita j lingvojz; inaugura ~o\ kion la naturistojpovasès
de gi : cio esta farota f . ..] per vojo laù~a7\ laü~a j al ni mtr per multe da ~ojz [...]; kiam la studetà
registaro; laü^a edzino7 ; laü~a infano', latï ~aj | venas de la ~oj7.~i (ntr) Fari ~on.
rimedoj. ne^a. Kontraii~a, sen^a, ne konanta

ojn, senorda. kadrO'-o. ~o kiu difinas la princip- | pli spéciale en E., niorfenio, bezonanta finajonjt
ojn k lasas al la plenum-instancoj precizigi la aplik- ! funkeii kiel vorto (ekz. dont, kur, fiav, justktp^delalojn per dckretoj. milît^o. Arango, lau kiu en
esceptaj cirkonstancoj la civilaj ~oj estas interromp-

666 leksikon®

lejsmanî/o b G. ( Leishmania ) de parazit|
protozooj el la klaso de flageluloj, transdonataj
precipe de flebotomoj, kaüzantaj diversajn md-
sanojn nomatajn ~ozoj, ekz. kala-azaro, Brazib

lekant/o. Sp. de leukanto (ordinara leukantd

lekci30, Scienca instrua parolado en université

leksern/o A Morfemo kun semantika enhavo,!

ieksik/o A Tuto de la leksemoj de linjjf
^ologo. Specialisto pri ~ologio. ^ologii

itaj k regas la inilitinstancoj: dum siegostato aplikig- \ Scienco, kiu studas la ~on el vidpunkto dei
as milil^o. | signifo k uzado, eventuale ankaü de la etimofogr

Seger/a. Maipeza k sekve uzebla au guebla sen j de la leksemoj (ekz.: kion signifas franc,%
grands peno : 1 pro sia materials konsisto au 1 vitr...) k de morfemkombinajoj (ekz.: kion sigfii
organizo: auto, artilerio; ~aj trupoj (facile | tra/icilo, braksego, okulvitroj... ). KSC leksikografo.
translokigantaj): ~r/ industrio; la bluzo estis glata k \ leksikograf /o. Autoro de vortaro. MO. Scks
~e falanta: 2 pro sia karaktero: ^a muziko; ~aj j pri la farado de vorl'àroj.
poeziajoj; ^a virino.

leismani/o = lejsmanio.
Lejbnic/o. Germana filozofo k matematikisto j Vergilio; ~o de la malalta latino. 2 Vortaro, pre|

j de antikva lingvo au de scienco: de kendo,$1
Lejden/o. Nederlanda urbo (4°30‘E, 52°09’ N): j hebrea lingvo. ~a. Rilata al ~o, precipe /:4

~a botelo ( la unua elektra kondensatoro). | malfacilajoj, mankoj.

leksîkon/o 1 Vortaro, registranta ciujn vort>
! de difinita lingvo. verko au autoro: la

(W. Leibniz , I 646-1716).

1) lemo % (ordinara ~o).
2) lemuro.
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lekt/o. Speco de sofo, sur kiu la antikvuioj duon- j cirkonstancoj de komeneiganta socialismo en
kusis ce mangado. | Sovetio. cy stalinisme).

lektin/o ® (kn) Proteino, precipe vegetaja, j Leningrad/o\Nomo de Sankt-Peterburgo de
simila al antikorpo, kiu iigas sin ai diversaj sukeroj j 1924 gis 1991.
ce la surfaco de celoj k kaüzas ilian aglutinadon au I !ens40 Lentoforma disko el vitro, plasto au
detruadon: ^oj estas tre ofte toksaj: ricin~o. j kristalo, limigita de du kurbaj au de unu kurba k

lektor/oz (ark.) 1 Instruisto en duagradaj lern- i unu plata surfacoj, k havanta la econ regule devii la
ejoj, gimnazioj, iiceoj ks. 2 Universitata titolo, ! lumradiojn : konverga. diverga dukonkava,
diversvalora lau la landoj. nap doccnto, profesoro. ! konkav-konveksa, platkonveksa ~o. ^aro. Aro da— magistro, doktoro. j ~oj, kiuj. kunmetitaj duope, formas objektivon.

© lem/o 1 A Aserto en malematika teorio, kiu | ^ometro. Aparato por mezuri la dioptikan povon
estas helpa survoje al pli cefa aserto.

® lem/o 4ft (pp spiketo de la poacoj) Malsupra j oni senpere almetas sur la korneon, k kiu anstataüas
l la okulvitrojn. okul̂ o. Kristalino.

lent/o 1 ^ G. (Lens el fabacoj) de herboj kun

| de la okulvitraj ~oj. kontaktewo. Supla ~o, kiun

glumeto. os’ ghmo, lodiklo , paleo.
(Dlem/o d 1 G. { Lemmas) de malgrandaj mamul-

oj el la ordo de ronguloj, fam. de musedoj, vivantaj alternaj, pare plume kunmetaj folioj finigantaj per
en N Eüropo k N Azio. 2 La ordinara sp. { L. lent - ciroj au pintoj po unu, kun malgrandaj, blankaj au
mus) de tiu g., Eüropa, kun l'Java k nigra koloroj, bluetaj floroj k kun mallongaj, plataj gusoj l -2-
konata pro siaj amas-migradoj. arbar^O d Sp. de j semaj; 4 sp-oj el la Mediteranea regiono, U Azio k
M> ( L. schisticolor) griza k malpli migremaol ~o 2. Afriko; pie j grava sp.: L. culinaris, E-mediteranea,

Leman/o. Granda lago (6°30,E, 46°25’N), inter unujara, volvegrimpa herbo kun blankaj, verdaj aü
Vaüdo k Savojo, trafluata de Rodano. SIN. Geneva rugbrunaj semoj tre nutraj; malnova kulturplanto en

Azio k Eü ropo. 2 Semoj de tiu ci sp.: Jakob
donis a! Esav panon k kuirajon el ~ojx ; kolbaso
kun ~ pj. cokoladaj ~oj y Bombonoj ^forrnaj el

grandaj flosantaj plantoj, kies foliojn k tigojn j cokolado, ofte kun glazura selo.
anstataüas folisimila organo, kiu malsupraflanke
portas radikojn k cerande unuseksajn florojn; la | plantoj—tufarbustoj, arbustetoj k plurjaraj herboj—
planto reproduktigas precipe per proliferado, k iuj j kun kontraüe duopaj au verticilaj, malglataj folioj k
sp-oj kreskantaj socie povas kovri lagetojn kiel ) kun malgrandaj floroj en aksclaj au apeksaj

kapituloj au spikoj; c. 150 sp-oj, plejparte el tropika

lago.
leming/o = lemo <D.
lemn/oz G. (Lemna el ~<acoj) de tre mal-

lentan/o 4* 1 G. (Lantana el verbenacoj) de

densa verdajo; kosmopolita g. de 7 sp-oj.
lemnisk/o V Suprenira nerva traktuso en la j Ameriko, kelkaj el S Afriko, pluraj pororname

cerba trunko, formita de du faskoj: la latera ~o | kultivataj. 2 Sp. de vibunio (~o-viburno).
< { Lemniscus lateralis ) k la meza ~o. ( L. medialis ).
Ç - lemniskat/o A Kurbo konsistanta el ciuj punktoj, j nomenklature ne légitima) de utrikulario. ^acoj.

tiaj ke la produto de la distancoj al du fiksaj punktoj | Fam. { Lentibulariaceae ) de insektomangantaj plant-
•egalas al kvarono de la kvadrato de la distancoj j oj, parenca ai la skrofulariacoj; c. 24.5 sp-oj cl 3 g-

• inter la du punktoj.
sj: lemur/o 1 O Ce la Romanoj, spirito de mortinto. i

2 d G. { Lemur ) de mamuloj el la ordo de primatoj, • veruk-forma, en la selo de lignaj plantoj; gi konsistas
fisubordo de prasimioj, kun kapo simila ai tiu de ! el mafdensa celaro k rolas en la gasaj inlersangoj.

vulpo k tre longa vosto, vivantaj en Madagaskaro.
::W galago, loriso. tarsia.
: Len/O. Rivero en Siberio ( 127°E, 72°N).

; Lenin/o. Rusa filozofo k politikisto (1870—
•4924), kiu gvidis la bolsevistan partion dum la ! rugaj, poste nigraj; el la selo eligas rezino farmacie

revoluciode 1917 k la ekcsto de USSR. (I)^ismo. ' utiligata, pasintece uz.ata en dentista mastiko. SIN.
Adapto de la marksismo al la politikaj k ekonomiaj i mastikarbo. KS- terebinto.

lentibulari/o 4? (ark .) Alia nomo (Lentihularia,

j oj, i.a. utrikulario k pingvikuio.
!enticel/o Interrompo, generale lent- aü

lentisk/o 4k Sp. cie pistacio { Pistacia lentiscus),
daürafolia trunkarbusto au arbeto kun pare plume
kunmetaj, ledecaj folioj, kun rugetaj floroj en spik -
formaj grapoloj k kun malgrandaj drupoj unue

M*2) lenso. 1) konvergaj ~oj: a ) dukonvek.sa : b)
!konkav-konveksa ; c) piatkonveksa ; c) generala
pimbolo ; 2) divergaj ~oj: a ) dukonkava ; b )
Ikonkav-konveksa ; c) platkonkava ; c) generala simbolo.
f 3) lento {Lens culinaris): a ) tigo ; b) folio; c) ciro; c) floro : d ) frukto (guso). C. 4) lentisko ; a ) tigo ; b)
polio (pare plume kunmeta ) ; c) infruktesko (drupoj) . M
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lentug/o 1 Efelido. 2 Y Rufa, brima I intaj en densan korimbon, cirkaüitan de stelforma
(kelkafoje nigriganta), ne elstara makulo de la j involukro el lanugaj brakteoj; c. 60 sp-oj el la mont-
hauto,pli klarlima ol efelido. csf nevuso. j aroj de Eüropo k Azio. SIN. edelvejso 2. aipa

leon/o 18 Sp. ( Panthcra leo ) de granda afrika j Sp. de ~o (L. alpinum ) el Eüropo, dike k blankc
mamulo el la subordo de rabobestoj, g. pantero, kies ; lanuga en ciuj aeraj partoj. SIN. edelvejso /.
virbesto portas densan kolhararon: ~o levigas el sia ! leopard/o 1b Sp. ( Panthcra pardus ) de mam-
densejox; la estas la rego de la bestojB; oni j uloj el la subordo de rabobestoj, g. pantero, vivante
alkondukis Danielon k jetis lin en kavon de ~ojx\ \ en Afriko k Azio, flava kun nigraj makuloj au ring*

kie nun estas la logejo de la ~oj, kic iradis ^o, oj. SIN. pantero /. 2 Leono, kies kapo videblas
rsj

'ino k ~idoj? x : la diablo, kiel ~o blekeganta, fronte. mar^O b Fokedo (Hydrurga leptonyx)
cirkaüiras. servante , kiun forglutin. 2 Figuro, Antarkta, kun makula felo k mallonga kapo.
prezentanta ~on, kies kapo videblas profile, ira* neg~0.Uncio. cas^O.Gepardo.
Icopardo. (L)^O 1 \ Boreala konstelacio { Leo), j Leopold/o. Vira nomo. ~ino. Virina nomo.
entenanta Reguluson. 2 Kvina signo de la zodiako, j lepad/o b G. (Lcpas) de krustacoj el la subklaso ;
fra kiu Suno pasas. de la 23a de Jul. gis la 23a de ! de ciripedoj, similaj al la balanoj, sed per pli-malpli
Aug.. Maigranda (L)^o \ Boreala konstelacio. j longa tigo fiksigintaj al roko, boato ks.
~a Riiata al ~o: kapo; gia blckado estas sirnila j Lepid/o. Romia politikisto (m. 13 a.K.),kiu estris
al la ~ax . (L)~a golfo. Golfo ce la Francia bordo Hispanion, S-Gaülion k Afrikon. icr triumviro.
de Mediteraneo. inter Pireneoj k la Rodana delto lepidi/o ^ G. (Lepidiuni el brasikacoj) de
(4°E, 43°N). formik'N'O. Mirmeleono. mar~o b plantoj—unu- k plur-jaraj herboj k kelkaj arbustet-
Kn de fokuloj (g-oj Otaria. Neophora, Zafophus) el oj—kun plata, ronda, elipsoida au triangula silikvo
la fam. de otariedoj. kun nur unu speco de haroj k j 2-sema; kosmopolita g. de c. 140 sp-oj. kuitiva
kies virbesto portas kolhararon. irar mantrso. ~o. Sp. de ~o (L. sativum) el Egiptio k U Azio,

kvazaühejma en Eüropo, unujara; kultivata en
Europe por folioj aü plantidoj, uzataj en salatoj. SIN.

i gardenkreso.
| lepidodendr/o J- G. ( Lepidodrendon el

likopsidoj), arboforma pteridofito kun dikotomaj
brancoj, ofta dum karbonio.

! lepidopter/oj b Ordo ( Lepidoptera ) de insektoj
leono 2 k leopardo 2: 1) ~o; 2) ~o leoparda ; 3) ; kun pupa stadio k kvar grandaj flugiloj, kiujnkovras

j pli -malpli belkoloraj skvametoj, k al kiu apartenas
i bombikso, liceno, papiliono, pierido. sfingo, tineoj,
i vaneso k.a.. SIN. papilioj.

lepidosaür/oj b Superordo ( Lepidosauria) de

leopardo ; 4) leopardo ~a.

Leon/o. Vira nomo.
Leonard/o. Vira nomo,i.a. de la pentristo Vinci, j

leontod/o Sp. de taraksako (oficina diapsidaj reptilioj, ampleksanta la plimulton de la
taraksako) k pluraj parencaj sp-oj, uzataj por salatoj. nun vivantaj reptilioj.
SIN. buterfloro. lepiot/o 4* 1 (ss) G. { Lepiota el agarikacoj) de

leontodon/o ^ G. { Leontodon el asteracoj) de lamenohavaj ombrelfungoj kun ringo, sen stipingo;
plurjaraj laktosukohavaj herboj kun baza rozeto el j tre disvastiginta g. de c. 150 sp-oj, kelkaj tre venen-
pli-malpli entrancaj folioj. kun senfolia, senbranca ; aj. 2 (vs) ~o / k parencaj g-oj; plej konata sp.:
pedunklo, apekse portanta flavan, langetfloran ! granda ^o ( Macrolepiola procera ), manginda.
kapitulon. k kun senbekaj akenoj, havantaj plumée- ; iepism/o b G. (Lcpisma ) de prainsektoj el la
ajn harojn po pluraj; c. 50 sp-oj el Eüropo, Azio k N j ordo de tizanuroj, kun argentkoiora, skvamkovrita

korpo, kies malantaüa ekstremajo portas tri longajn
leontopod/o 4f G. { Leontopodinm el asteracoj) j fadenformajn alpendajojn; iuj sp-oj vivas en domoj,

de plurjaraj herboj kun malgrandaj kapituloj arig- I aliaj en formikejoj.

Afriko. oar leontodo, taraksako.

Eü 4 5

1) leontodo; a) folio: b) pedunklo ; c) kapitulo ; c) frukto (akeno). C. 2) leontodono (aütuna ~0,
Leontodon autumnalis): a) radikoj sur tre mallonga rizomo ; b) folio ; c) pedunklo; c) kapitulo; d) frukto4
(akeno) . C 3) lepado. 4) lepioto (granda ~o). Tri stadiformoj: a) stipo; b) capelo; c) ringo. Ma. 5)
lepismo. P



669lepisto lerni

lepist/o G. ( Lepista el trikolomacoj) de ~ata de ili tri jarojn7 ; kio estas ~ita, ne estas perd-
lamenohavaj ombrelfungoj sen stipingo k sen ringo. itaz\ tio estas ~ita (ne propramova) ordono7\ (abs)
iuj aspektantaj kiel klitociboj, aliaj kiel trikolomoj; instruante , ni ~asz ; ~u juna , vi scios maljuna7 ;
kosmopolita g. de c. 20 sp-oj, pluraj mangindaj, i.a. ! suferinto pli valoras ol ~intoz. us3 espion, parkerigi,

reciti , studi. 2 Akiradi ag- au pens-manieron per

*lepor/o b G. (Lepus ) de mamuioj el la ordo de j sperto: ~i prudentonx, sagonx; mi ~is obeadiz;
~uloj, kun longaj oreloj k longaj postaj kruroj, pro j paroli konvene!7', taksi la sanon ni ~as en
kio ili povas rapide saltkuri ; kusas en tersurfaca j malsano7', homo ~as la tutan vivonz; li multe ~is
kavo: kiu casas du ~ojn kaptas neniun7 (-4 stono); j el siaj vojagoj; saga filo ~as de la patrox\ li ~os
pafi samtempe du ~ojn (atingi du rezultojn); fortoj j timi min7 ; esti forgesita k tamen vivi7 ; ho
~aj k kapricoj sinjoraj7 (— okulo). ear kuniklo. patriotismo, kiam fine la homoj ~os kompreni guste
Patagonia /vO. Dolikoto. /̂ ajo y Mangajo farita vian seneon?7 ; de tiuj fremduloj la popolo ~is
el ~o: stufita ~ajo (ragiio). ~uloj. Ordo (Lago- malsati la egiptajn diojnz. ^O. Ago ^i: ~ojaroj,
morpha ) dt mamuioj supraje similaj al ronguloj, sed ~libro, ~tempo. ~adi. Longe ~i: tage k nokte li
kun kvar incizivoj (du malgrandaj malantaü la du nur ~adisz; ~adi kiom eble plej da vortoj7. âdo.
grandaj) en la supra makzelo, al kiu apartenas ~o k Ago de tiu, kiu ~adas: ~ado sen fmktoj ne restas7 ;
kuniklo. for^i (fm) Rapidege forkuri. tegment^O ripetado estas la plej bona ~ado7 ; ~ado havas
(fm) Migra kato. maldolcan radikon, sed bonan efikon7', la ~ado de

lepr/o Y Infekta malsano, kaüzata de la bacilo la fremdaj lingvoj; vi estas liberigita de la ~ado de
de Hansen ( Mycobacterium leprae ) k karakterizata multege da vortoj7. — ^atingi, ~ofako, ^oknabo.
jen de haütaj aü mukozaj nodetoj, jen de makula ~ajO. Tio, kion oni ~as: peceto de talmuda
erupcio, jen de diversaj nervaj perturboj kun atrofio komentario estas multe pli malfacila, ol ciuj aliaj
k gangreno: de la Mezepoko ~o praktike plu ne ~ajoj7. ~anto. Tiu, kiu ~as: ~anto en la liceo,

; ekzistas en Eüropo; gi ankoraü trovigas en Azio, Sud- en la hejmo ; li promenadis. akompanata de siaj
Ameriko k Egiptujo.~ulejo. Hospitalo por ~uloj. ~antoj7; la ortografio [...] prezentas veran krucon

Lepsik/oz. Germania urbo, centro de la libro- por la ~antoz; se la ~anto scius bone sian lecion-
komerco jam de la 18a je (12°23’E, 51°20’N). on { ]z; kiom multe la ~anto devas ekzercigadi!7.

lept/o 1 b Larvo ( Leplus) de sp. de akaro ^ejo 1 Loko, destinita por ~ado: ~ejo elementa,
(Trombidula automnalis ) el la fam. trombidiedoj, mez( grad )a , duagrada (SIN. mez~ejo), supera ,
parazitanta sur homoj k vertebruloj k kies pikoj teknika , komerca, politeknika7, faka, konfesia, laika;

é? estigas fortajn jukojn (en A üg. k Sept, en mezvarma li devas forpreni sian filinon el la ~ejo7 ; vizitadi
Eüropo). 2 II Groso. ~ejon; (f) viziti la vagantan ~ejon. «sr instituto,

leptinotars/o b Insekto (unuspecia g. Leptino- gimnazio, kolegio, liceo, seminario , vartejo. 2 (f)
tarsa decemlineata ) el la ordo de koleopteroj, flav- Cio, kio donas scion k sperton: li trapasis la severan
eta, kun nigraj, la ü longaj strioj, origina el C ~ejon de la vivo (ricevis instruadon de memspeito);
Ameriko, invadinta Eü ropon en la 19 je; la plen- instruira ce la r^ejo de la malricecoz, malfelico; tio
kreskuloj k larvoj voreme sin nutras per la folioj de estis la ~ejo de sperto7. ^eja. Ri lata al ~ejo:
iuj solanacoj, precipe termpomo, kies kultivajojn ili j ~ejaj kursoj, lecionoj, knaboj7; ~eja sekreto ne iru

| al gazetoz. ^ejestro. Direktoro de ~ejo. ^ema.
Diligenta, ~igi 1 Fari, ke io estu ~ata: oni ~igu al
ili la skribadon x ; li ^gis al si mortkantonz; ~igu al
viaj filinoj funebran ploradonx ; ~igi al la infanoj
respekton al maljunuloj. 2 Fari, ke iu ~u: la sturno

j fajfis , kiel oni lin ~igisz ; ili ~igis sian langon
paroli malveronx ; sperto ~igas; mi ne klinis mian
orelon al miaj ~igantojx. ter instrui. cef^anto.
~anto, aparté progresinta, elektita de la instruanto

leptocefal/o b ( Lcptocephalus ) Larvo de angilo, ! por helpi al siaj kamaradoj. el^i. ~i gis plena
25—70 cm longa, vivanta en maro dum tri jaroj.

lepton/o Malpeza elementa partiklo, kiu ne
partoprenas en fortaj interagoj: la konataj ~oj estas

; elektrono, muono, tationo, k la tri neiitrinoj. es3

hadrono, mezono, bariono.
leptospir/o ,0. G. (Leptospira el spiroketaloj)

de eübakterioj, iuj akvejaj k unu (L. interrogans )
patogena al la homo. ~OZO Y Hemoragia iktero j malfacile , ol ~/ bonan. mem~intO. Tiù, kiu ~is
kaüzata de ~o.

la nuda (L. nuda ).

povas detrui. SIN. terpomskarabo.

leptinotarso. 1) plenkreskulo ; 2) larvo.

sciado: gramatikaj tabeloj, kiujh oni devas el~i k
konservadi en la memoroz\ 16 mallongaj reguletoj,
kiujn ciu povas bonege el^i en la daùro de duon-
horoz; la el~o de la novaj formajz\ arta lingvo
estas nekredeble facila por el~adoz. kun^anto
Kamarado de ~ejo. mal~i. Malkutimigi je tio, kion
oni ~is: malr^i malgustan elparolon estas multe pli

I mem, sen helpo; aütodidakto. post~eja. Okazanta
lern/i (tr) 1 Akiradi sciojn pri scieneo, arto, j post la normala ~ejtempo: post~eja kurso, instru-

roetioktp: ~ifremdan lingvon, la kalkulon, muzikon, j ado. sen^a. Akirebla sen ~ado: la sen~a uzebleco
jmercon, la filozofion, la atomsciencon; ~i glit- j de la vortaro7. tra î. ~i gis la fino de la libro.
jujriPykudrï7, pentri7,danci\ rajdi sur cevalo oni ne j fak^ejo. ~ejo, en kiu oni ~as difinitan fakon.
*as sen falo7 -, el , per bona ~olibro\ gi estis j meti~antoz 1 Junulo, ~anta metion. 2 La plej
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malalta el la tri rangoj tie framasonoj. mez^ejo. | narkozo, paralizo. 2 (f) Plena inerteco k indiferesi-
~ejo, destinita ai la studado post la unuagrada ~ejo. j eco: nenio povis veki lin el lia la vivo à
S I N. duagrada ~ejo. Stir^ejo. ~ejo, kie oni j provinca urheto.
instruas sliri veturilojn. varto^ejo. ~ejo, kie oni | Lete/o O Unu el la riveroj de Infero, kies #
vartas, disiras k préparas la infanojn al la ordinara | forgesigis suferojn k plezurojn de la tera vivo.

! leter/o. Skribajo. per kiu oni komunikas ioni
lert/a 1 Kapabla facile k laücele fari ion pro la j alia persono: sendi ~on per posto\ rekomendk

rapideco k fleksebleco tie siaj movoj: metiisto, i registrita li senclis al mi junulon, kiu havisn
kintrgo; ~aj nianoj : leonoj k tigroj simile al ~aj j sia mano nefermitan ~onz\ nefermita (publika)^katoj saitadis inter la verdaj plektobarilojz : pasero | al s-ro de Beaufrontz; sia ~o kusis sur la tabfof
sperta estas ~az: ire ~ajn fingrojn li havis7", mi j ne ma Ifermite; sendi gazet-eltrancon en ~oji

amikojz; mi vidis el via ^o, ke valor (a-

tenanta valorajojn, cekon ks); kaptordona ~o [k

~e jo. JK*' infangardeno.

sallas tie ^e 7 ; rapide k ~e kuradis lacertojz;
kur~aj antilopoj7. 2 Kapabla facile k laücele plen-
um i ion pro ia rapideco k trovemeco de sia penso: jugisto al la poiico, por kapti krimulon); ~koloné,
~a politikisto. oratom; homo ~a en sia profesio x;
mizero faros ~az\ stil~a verkisto. nar kompetenta,
sperta. 3 Farita Iaii ~a maniero: lahoro. done-
ado: per ~a admono ( reklamo) affluas la mono1:
fio estis ^a elturnigo: ~aj k mirindaj artifikoj7 .

Per /va maniero: mirinde ~e li , kanajlo ,
manovras la kartojn!7: ju pli volonté , des pli ~ez; ~ojn: ~portislo. anoric^o. Presita ~o, anonca®
se gi ne estas tie! ~e kasita de viz. ~ajo. ag- naskigon. edzigon, morton. aviz~o. Dokumento
maniero, manovro. ~eco. Eco tie in ^a: ~eco j informanta pri ekspedo. cen^o. Speco ÿ
sorcon ne hezonas / : la ~eco via en skerrnado7-. j superstico au friponajo, konsistanta en ~o,
~igt. Igj ~a. ekzercigi , trejnigi . ^lilo. Persono j tekston (pregort au monpelon) la adresulo de#
~a. isv spertulo. mal^a. Malfacile , malrapide | rekopii k plu sendadi al pluraj korespondant$
uzanta siajn membrojn, siajn mensajn fortojn. por j dedic~o. Publika ~o, presita fronte de libre, j§
atingi la celitajon: la cikoniidoj falls, car Hi estis | kiu la aütoro dedicis sian verkon al eminent®!
ankoraü tro ma!~ajz: mal~a stelisto: la hirdetoj j frajtcwo Dokumento, kiu enhavas ciujn detail
juris malgrandan muh^an movigonz: tio estas tre j pri la ekspedata varo k kiu akompanas gin: fervojli
mal~a intrigo: kia mal^ajo! ; sia mal^cco estis ! sipa frajto~o. irir konosamento, carta. kapeMj
katastrofa. mal~ufo. Homo mal~a: mi mem ankati | Oficiala dokumento, per kiu registaro , rajtigisk^|ne apartenas al la tro grandaj mal~ulojz : lego j iston kaperadi. kredit~o Egl Dokumento, kil
mal~ulon ligas, ~ulon fortigas7. j eksportislo devas, por ricevi pagon, transdoni al|

Lesb/o A Antikva nomo de Mitileno. *̂ -an(in)o j banko, ce kiu oni malfermis akreditivon por 111
Logant(in )o tie ~o. (l)-̂ anino ( f) Samseksemulino. ; konosamento . kvitanco , poliso. sekur^SIN. gejino. j Dokumento, subskribita tie a ü toritata instancof

driestv/o 1 A. Likvo, kiuu oni preparis, fluigante | garantianta, ke la koncernato ne estos arestita|
varman akvon sur tavolo da vegetaja cindro, k uzis j molestitaen dif inila okazo au loko. esr paspermtÿ,
por lavi tolajojn : se mi pttrigus miajn manojn per \ LetO O Helena nomo de Latona.
r̂ ox : ( f ) instruit la vundan langon. kiwi la de ; leton/o - latvo.
senrevigoj mordisK . 2 Industria pulvoro. entenanta ; leücin/o ® Aminacido, CH 3-CH 2-CH(CH|
diversajn alkalajn au neütrajn eieklrolitojn, kiun oni j CH(NH?)-COOH; simb.: Leu: ~o k izo~oapartt^sol vas en varman akvon, por la sama uzado. tat? • as al la 20 cefaj aminacidoj dc la proteinoj.iM
delerganto. 3 Koncentrita alkala solvajo de kalia au ; esencaj por la homo, izewo. Aminacido treparalf
natria karbonato, uzata por purigi k lavi murojn , j al ~o, CH3-CH?-CH(CH3)-CH( NH2)-COOH;^|plankojn. mainovajn meblojn ks. 4 ® (analoge) j lie.
Koncentrita alkala solvajo dc hidroksido, pli spéciale i ieücisk/o b G. ( Lcuciscus) tie fisoj el la ordo|
de natrio ( NaOH: soda ~o ) au de kalio ( KOH : ; ciprinoformaj, fam. de ciprinedoj, kun skvamoj,®,

potasa ~o ). ~i ( tr) 1 Purigi (tolajon) en ~o. csr : mentonaj haütfadenoj, vivantaj en nesala akvo.fr
detergi. 2 Purigi (lignajn panelojn, pentritajn mur- j muelHfiso, ploto. rutelo.
ojn ks ) per alkala au acida akvo. ^ejo. Loko, kie ! !eüg/o. Malnova mezurunuo de longo, di#^oni ~as. use lavejo. ~masirto. Lavmasino. \ valora lau la landoj, proks. 4 km.
detergi. vaz~0. ^o. uzata por lavi mangilaron. | Leükad/o j[ Unu el la loniaj insuloj, de||

Lesot/o. Regno en S Afriko, enklavo en Sud- j supro oni jetis la mortkondamnitojn (20°40li
;

38°40 ' N).
'

leükant/o 4^ G. (Leucanthemnm el as

~meblo. use epistolo. — ~hesto , ~froti\i
~skatolo. ~a. Rilata al ~o( j ); papero; «j
literature. ~e. Pere de ~o(j): ~e interrilatkd
pli1 (telegramformulo). (ntr) (fm). Skribi *§
^eto. Mallonga ~o, ordinare, permane traw-
donata. irs* hileto. ^isto. Oficisto, kiu disdonasl

«IS

Afrika Respubliko ( Maseruo).
lestr/o (ark. ) = rabmevo.
Let/oz = Leteo.

4

parenca al krizantemo, de plurjara j herboj. kiesr»
letai/a f Kauzanta au estiganta morton: ! aj kapituloj konsistas el flava disko k blankab#

c. 35 sp-oj el Europe), N Afriko k N Azio, jp
letargFo 1 Y Stato. en kiu la psikaj funkeioj i pororname kultivataj. ordinara ^o. Sp. de «tiê

sajnas neniigitaj k la korpo profunde dormanta. . vulgare ) preskaû glata, nemulte branci|anta,||

i

geno: ~cco.



671 levileùkemio

monon) Jes, gi estas monoz\ li ~is la mantelon de
Elija, kin défaits de lix\ ~/' naztukon de la planko. 4
Meti en staran pozicion ion, kio estis kusanta, klinita
ktp: ~/ stupetaron, standardonz; maro ~as siajn
ondojn7; ~i malsanulon el la lito, falintan infanon;
(f) (ribeligi) multa jn naciojn kontraii la urbonx ;
~i (starigi ) demandon7', similan projekton ~is
(iniciatis) s-ro Grabowski7 ; ec se la demando estus
r- jita antaü la kreigo de la lingvoz. 5 (0 Pliintensigi,
aitigi la gradon de io: ~/ sian vocon7 ; to.v kurag-
on ; diverseco en la akcentado. kin ~us gian bon-
sonecon7-, tio ~as la harmonion de la lingvo7; to
konkordon inter la membroj. 6 (f) Meti en pli valor-
an, pli brilan staton: tio, kio propre ~is la homaron
alte super ciuj aliaj bestoj7', Tycho Brahe, kin ~is
gis la astroj la nomon de Danujo7 ; ~/ to benketon
de botisto al la indo de instrua sego de filozofo7: plej

| timu la homo, se dioj tin ~is!7', per mirakloj si estis
ja ~ata al ciam pli alta gojo7-, la virino ekspluatis la
laborantinon, kiun si ~is de la pavimo (senhejmeco)
malsatan k en cifonoj7', ~i inn al la trono. Sin 1
Per konscia movo transmet!sin supren aü rekten: si
penis ~/ sin supren7; sur kruta stuparo li ~is sin aI

j to tegmenta de la domo7", sin ~i el la lito1', lafalinta

unuopaj, apeksaj kapituloj; hejma en Eü ropo k
Azio, naturigita en N Ameriko. SIN; Iekanto.

leükemi/o If Tre grava inaisano, karakterizata
de abundo da leükocitoj en la sango, modifo de ilia
formo k anemio.

leüko/ ® Pref., indikanta senkoioran formon de
kolorajo: ~malakita verdo ktp, ~grupo.

leukocit/o ÿ Senkolora celo de la sango k de la
limfo: la sango de plenkreska homo catenas du
specojn de ~oj, la granulocitojn k la limfocitojn.
SIN. blanka globulo. ^ozo f Pliigo de la ~oj en la
sango aü en iu serajo, ofte signo de infekto.

leûkoj/o G. ( Leucojum el amarilidacoj),
parenca al galanto, de plurjaraj herboj kun tunika
bulbo, kunelbazaj folioj k kun 1-7-opaj blankaj flor-
oj, kies tri petalecaj sepaloj k tri petaloj unuope sur-
havas apeksan verdan au flavan makulon; c. 10 sp-oj
el Eüropo k la Mediteranea regiono. — levkojo.

ieûkom/o f Blanka makulo de la korneo,
eikatro de vundo au ulcero. albugo.

ieDkomain/o Y Baza alkaloido, formiganta en
lahistoj per anaerobia disduigo de la proteinoj.

leûkopiast/o f Speco de kaücuka gluplastro,
servanta por sirmi malgrandajn vundojn.

ieûkopoez/o $ Formigo de leükocitoj en la homo ne povis sin ~i7 ; Hi sin ~is de apud la tablo7 ;
organismo. SIN. leükocitopoezo.
f leükore/o f Ellaso de blanketa likvo el la virinaj
seksaj vojoj. SIN. blanka elfluo.

leükoz/o f Nenormala multigo de leükocitoj en
la produktantaj organoj ( lieno, medolo): gi povas
manifestigi per leükemio.
1' ieÜS/0 © Detrita kontinenta sedimento, paleo-

grundo, flave griza, nekohera, argila-kalka, el tre
fajnaj eroj (malpii ol 1/16 mm), transportitaj de la
ventodum tnalvarmklimata epoko. os* lomo.
fc leùtenant/o *6 Oficiro senpere malsupera al
kapitano. SUb^O, VÎC^O. Plej malsupera oficiro.
RlM. En kelkaj armeoj, la sama distingo estas farata
inter cef^o k ~o.

(0 li per fiatado sin ~is gis la stato de. la plej gronda
favorato de la princo7. 2 =~igi: viaj haroj sin subite

! ~/.sz: orkovritaj kupoloj sin ~adis super fa tegment-
! ojz. ~o. Ago de tiu, kiu ~as k rezulto de tiu ago;

! per ~o de la langeto vi liberigas la kovrilon',
i ankoraü unit ~o de la korpo sur la piedpintoj!.
~ado. Daüra aü ripcta ago de iu, kiu ~as: la ~ado
de la ankro farigas helpe de la kapstano\ ~ado de
grundinta boato\ tie estis sencesa ~ado de adiaü-
antaj manoj. ^atoro 1 = elevatoro. 2 ¥ Nomo de
diversaj muskoloj, kiuj servas por ~i membron:
skapola , busangula ~atoro. ~ebla. Tia, ke oni
povas gin ~i : ~eb./a sego. klapo. -̂etî. ~i al
negranda alto; li ~elas la capelon7-, ~eti la brovojn

f ®*lev/i (tr) 1 Meti objekton aü estajon al pü alla (en signo de demando, miro). ~igi 1 (io, iu ) lgi
nivelo: krucon, valizon, sargon, sakon da fontno-, movata al pli alta nivelo; per blueta nubo ~igis la
tintait cio mi ~as mian glason al la sano de s-ro j fumoz\ la furno ^igis.sub la plafonon7', nubo da
Michauxz; kovrilon de la korbo ~MZ; ~/ sian
bastonon kontraü hundoj; la vento ~as la po/ von;
inastazio falis en la akvon, sed Aftenido fetis sin (... )
é baldaü li ~is sin al mi suprenz; la Eternulo volis
ipilaprofeton en la cielonx ; ~/ kadavron de (de sur)
Û teroz; li ~is sin sur la cevalon7", oni elprenu
wbon k li estu ~ita k alnajlita al gi! x. «sr hisi. 2
Aitigi parton de objekto, aü membron de korpo:
Mrulkurtenoir, vi ~is la jupeton gis la zonow; sipo
iun plene ~itaj velojz ; ~/‘ sian vizieron: foko, kiu I ~igadis lie! haldaii de festenadoz\ (~igi el la lito)
pis sian kapon el akvoz\ unu piedon la cikonio ~/.v j ~igi de dormox ; frite ~ign k frite edzigu7-; (~igi ci
jùhsinz\ kilt la piedon, devas ekpasi7 : k ciufojr , j la fombo ) rivcro elcerpigas k elsekigas, fiel homo
MamMoseo ~is sian manon. venkis lzraeix: ~/ ta i kusigas. k ne plu ~igasx : li ~igis el la mortintojN
iftapon1, lapalpebrojn7, la su/trojn; viajn okulojn ' (re^igi); (0 /7/ ~igis por la defendo de la libereco;
ûl la altajojx ; la okulojn de sur sia libro', ( f ) | gronda nacio ~igos de la rondoj de la terox\ ~igu
jhonto, sur kiu la nigraj arbaroj ~is sian sttpron a! j en mizer dronanta sklavar malsata de la ter ! (La
lacielo1.3 Depreni de la tero ion, kio tien falis: mi j Internacio); nialjelico k peko ~igas' sen vekoz. 3
devas zorge ciujn pecetojn da paperoz: vi Jetas j Apéri ce la horizonto aü antaü la rigardoj: ~igas la

Wnujon en la mezon de la strata, vi bone rimarkas, \ sunoz, tagoz, malenrugoz: litmo ~iganta7', gigante
Éli$in ~asz; mono elfalis el via mono! ( ~untc la ] nun antaü mi ~igas via bitdo ( ho diino! ) z\ dunoj

polvo ~igis de to tero; tie antaüe estis nuira f undo,
kiu tanten poste ~igisz ; liant ~igis ciuj cikonioj por
la vojugo al sudoz: ce lunhtmo la nikso ~igas super
la akvonL\ Ba/dur, liberigite el la regno de la
mortintoj , devas ~igi al li7 ; iun dion mi vidis
~/gantan el la tcrox\ se vi iom ~igos, vi povos de ci
tie vidi parton de gi7 : ~igi sur la piedojn7-, (f) la
kolero ~igis al lia kapo7. aitigi, ekfhtgi , sori. 2
Metigi en staran pozicion: ~igi de la sego7: oni ne
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~igas antaü la maroz; montaro abrupte ~igas ce la | pri la re~o clc la KristaN. re~igi 1 Metigi en la
vojfleksigo. 4 Abrupte komencigi: jam ~igjs la j antaüan staran Staton: la urbo rapide re~igis elsiaj
aütunaj ventegojz; ~igis akra ventoz; subita bruo j ruinoj. 2 Ü1 ~igi el la tombo, revivigi: se Kristo ne
~igis en la domo7 ; ~igas krioj el la homanmso. I re^igis, via fido estas vatiaN; Sadukeoj, kiuj diras ke
eksplodi. 5 Pliigi je grado: lia voco ~igis en la ! ne estas re~igoN ; (f) kiam ni relegas leterojn el nia
si/ento; ~igas la temperature), la premo. 6 Transmet- j juneco, tiam resigns kvaiaii tula vivoz. bendMk)

igi en pli valoran, brilan staton: ~igi al pli alta ~ilo, uzata por desovi bendon disde radrondo.
grado defelicoz; gis tia situacio, ke kin car~ ilo. Aparato, por ~ i unu el la caroj de
r̂ igisfiere. baldaii falos al tcroz. ~igo 1 Statsango automobilo. hostî ado. Gesto, per kiu la sacerdoto
de tu au io ^iganta: ~ jgo de la nebula, de polvo- \ montras al la publiko la jus konsekritajn panonkvin-
nubo; la ~igo de la stelo Arkturo: ni honoru Ilian j on. kurteri'-O. ~o de la teatra kurteno, komencede
memoron per ~igo de (de sur) niaj segojz; li rakont- j prezentado. rad^ilo. Kriko, uzata por ~i radon de
is pri siaj ~igoj sur Vezuvion7 (suprengrimpoj); lia automobilo. ripet~ilo (pp mekaniko de vostpiano)
~igo al la trono. 2 © La distanco inter la du Kroma ~ilo, kiu faciligas la ripetadon. rokMlO.
ekstremaj pozicioj de pisto au valvo. 1 © Stala stango, servanta en stonejo, por eltiri la ston-
Rigida stango, de kiu unu punkto (apogpunkto) estas blokojn. salt/^igiz. ~igi, saltante. surwigo.Apero
fiksa, k la du aliaj (agpunktoj) estas movcblaj; sur la \ de la suno ce la horizonto: transe de Jordan, sur la
unua agpunkto agas rezista forto k sur la dua agas ! flanko de sun~igox; de la sun^igejo gis la sun-
mova forto: la diversaj tipoj dc ~iloj diferencigas j subirejox. sargo~iloz. Speco de lifto. destinitapor
per la relativaj pozicioj de la apogpunkto k de la du la sargoj. sraiib~iloz. ^aparato, por ~i progresse
agopunktoj; ~ilo de valvo. de saltilo. de bremso, dc pezajn sargajojn. vw kriko.
trakforko ; kupla ~ilo de automobilo ; ^ kontakt- j C-Dlev/o. Monunuo de Bulgario.
explora ~ilo. 2 = ^aparato, ~masino. ^aparato. j levanten/o (ark.) Loganto en la orienta parto de
Cia aparato por ~ i : kriko, takelo, vinco ktp. ! la Mediteraneaj regionoj,

^masino. Cia masino por ~i: lifto. elevatoro, gruo | Levi Ü Hebrea nomo, i .a . de la tria filo de
k.a.. de~i. Deigi per ~o: la pordo de^igis de la ; Jakobo. îdoz. Unu el la idoj de
hoko k pendis malrektez. ek î. Subite — i : ek~is sin • levid/o D Ano de la hebrea kasto dedicita por la
vanna venteta7 ; mi konas viron, ( . . . ) antait J 4 jaroj j servado de laTemplo: la kastoj Hindaj ait la Hebreaj
ek~itan gis en la trian cielon N . for~i. Forigi, j kohenoj k ~ojz. (L)^ojz La tria libro de Pentateüko.
~ante: Dio ne ricevis, diahlofor~isz\ la tutan sebon I levier/o = levilo /.
de la propeka bovido li for~u el gix ; birdo for~- j levirat/o 3 Moro, la ü kiu la frato au plej
igasz; kiam la roso for~igis [...] z. mal~i 1 Meti j proksima parenco de vira seninfane mortintadevas
objekton au cstajon al pli malalta nivelo: mal~i la j edzigi al ties vidvino.
Iifton al la teretago ; la sipo sin maIdis finals- j levistik/o 4? G. (Levisticum el apiacoj) de nur
igadis) inter la altaj ondoj k ~adis sin ree7 ; si j unu sp. (L. officinale), plurjara herbo tie aroma, kun
mal^igis internen de la tevo7 ; truo, tra kiu vi povos j 2-3-foje plume dividaj, senharaj folioj k kun mal-
enrampi k mal~igi gis la profunda de la arbo7 ; en la j grandaj flavetaj floroj; E-Mediteranea, naturigitaen
pesilo fortege mal~igas la kalikoz\ la rabobirdoj j Eû ropo k N Ameriko, kultivala por medicinajk
mal^igis sur la kadavwjnz. 2 Maialtigi parton de j kuirartaj uzoj, i.a. por aromigi supojn, saücojnk
objekto au membron de la korpo: oui malais la j porkajojn. car' celerio.
velojnz\ mal~i la regstangon, la levi/on; la cevalo ; levitaci/o 0 Fabela kapablo de fakiroj ks levi
m a l g i s sub la sargoz\ si malais siajn brakojnz\ ! sin k svebi en la aero.
miaj palpebroj mal^igis pro stranga dormemecoz\ Levjatan/o 1 O Ce la Fenicoj, mardrako,
kiam ni decidis pri Hi. mal~igis niaj manoj7 (de j personigo de la prahaoso, venkita de la dioj. 2 3 ;

Besto, probable krokodilo, simbolo de Egiptio: ât
vi povas eltiri ~on per fishoko?x. Behemoto.

levkoj/o ^ Matiolo. me keiro. —* leükojo. .

levrel/o. Leporhundo.
levuloz/o (ark.) = fruktozo.
lez/o 1 Y Difektigo de histo au de organo, estigitâ;

malespero); (analoge) la remparo krute mal^igas7. !
3 Maialtigi la gradon de io: mal~i la temperaturon j
en la fermita arco\ la premo mal^igis en la tubaro. '
4 (f) Meti en malpli valoran, brilan staton: serin da >

maIbonaj sancojmal~is lin gis mizera situacio; cu vi
povis ma/r^igi gis tia ago?: la mal~i.ganta potenco
de la imperio. mal~o. Ago dc liu. kiu ma!~as: la de tra ü mato au de patogena aganto. 2 Dama^MJ
mal~o de la palpebroj en tia okazo farigas dobra; | kauzita al ies rajtoj, proprajoj kc. ~l (tr) 1 Fan ~on|
Cezaro estis dononta la signalait de la murdo per \ I : absceso ~as la haüton. 2 Malutili, damagi: M
mal~o de la basko de sia togo; la mal~o de ta cerko I ies rajton. ~a. Rilata al ^o.
en la foson. mal^igo. Statsango de iu, io mal~-
iganta : rimarkinda mal^igo de la temperaturo. : Tkli . Pron., uzata por referenci ai virseksa estajo
pri~ i (ark ) . Malembarasi, ordigi ion, ~ante ajojn : ; in vein

's : demandu ~// , kiu ~ estas7 ; la patro ne -
prisai la tablon7 (~i de gi la telerojn ks). re^i 1 = legas tibron, sed ~ skribas leteronz; mi vokaslüt
Meti denove en la antaüan staran staton, post ia inter- ; knahon, k ~ venus7 ; melku bovon scnfine, ~ laktonl
tempo: re~i la detruitajn remparojn: re~o de afero ; ne donos7 ; (0 la turbo diris al la pilko: «Cu nine
falinta7. 2 Ü ~ i el la tombo. revivigi : tin. kiun Dio ; farigu gefiancoj?»[ ...] « Rigardu min!» ~ diris alla
re~is, ne vidis forputroiD ; li. antaüvidante. parolis • pilko \ ...\7 ; ( subst -e uzata ) ciu

Lhas/o = Lasao.

havas sian« rsj »
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ni ekspiros rule ~ez: Iasi ~e fini la kritikojn. Eg3

facila. 6 Ne kuniginta: ~aj karpeloj, stamenoj,
sepaloj, petaloj. 7 (iu, io) Disponebla, neokupita: mi
venis al li , k mi trovis Un ~az; sia mono estas
ankoraii ~c7 (si ne edzinigis); havi la koron (ne
ami); eu la sego estas ? ; cu vi havas ankoraii
r^an cambron?; lasu ~an interspacon inter unit
grego k aliax : la vespero restas por la vizito cle
la urbo\ mi havas nenian ~an tempon; s-ro R. en
~ajminutojeldonas (...] cirkulerojn7: (f) esm virino
tide, donu vin ~e (senrezerve) al la instinkro7: lia
kor' ~e sin fordonis al la gojo7. KW vaka. 8 (pp
spaco au tempo) Ne prezentanta barojn, malhelpojn:
Hi rajdis eksteren al la ~a stepo7: sur la <̂ a maro
nagis Sipetoz; sub la cielo7: flugi en la ~a aero:
ni elatendis la tempon, kiam la vojoj farigis ~ajz:
sola vojo ~a al la fundo riveraz; *Sft vojo ~<r/ ( inter
du signaliloj); (f) ciun libron en la lingvo internacia

povas kun vortaro en la mano legi ciu7. 9 (io) Ne
submetita al specialaj legoj, difinitaj kondicoj: ~a
aliro al (publika) gardenoz; eniro (ebleco eniri,
sen devo pagi au aceti); importado, komerco (sen
dogano k iimigoj); trafiko; certigi la ~an plen-
umadon de la diversaj kultoj; lando, en kiu la gazet-
aro estas ~a : E. estas ~a aparténajo de la tuta
mondoz; ~a amo (ne sankciita de ekleziaj au stataj
instancoj); ~aj verso] (ne sekvantaj la kutimajn
metrikajn regulojn ); ~a traduko (ne laüvorta) ; ciu
povas ~e, pelante nenies permeson k nenion al iu
pagante , eldoni en ait pri E.7: ne facile tradukeblajn
frazojn tide elfeti aii traduki ilin ~ez. 10 (iu, io)
Senigita je, sirmita kontraü : nia trupo estas sufice
r^a de tiaj mankojz; mi estas ~a de mia pekox: esti

de maltrankvilecoz, de zorgojB, de cia pasio\ ~a
de suldoj, de promeso; la E-a gramatiko estas ~a de
esceptoj ; spirito ~a je antaüjugoj; varo ~a je
doganpagoj; (£) la solvajo estas ~a je kuprojonoj;
bone pripensu tion de cia fremda influa. ~0.
Stato, en kiu oni estas ~a, plej vs: pli bona pano sen
butera , ot kuko sen ~oz\ fratoj , al sun’ , al ~o!
( revolucia kanto). ^eco 1 Stato de homo, kiu ne
apartenas al mastro: dam la ~econ al sklavo. 2 Stato
de civitano, kiu ne dependas de arbitra regado: mi
vin salutas, lando de ~eco! z (Usono) ; la ~eco
elkovas kolosojn7: morto aii ~eco! z: batali por la
~ecoz\ la persona ~eco (certiganta, ke la civitanoj
povas esti mal~igitaj nur en la okazoj difinitaj de la
lego); politika ~eco (certiganta al la civitanoj parto-
prenon en la regado); ~eco de la kredo, de la gazet -
aro (forigo de cia ccnzuro), de kunveno, de instruado,
de komerco. e^3 rajto. 3 Stato de lando, kiu ne estas
submetita al fremda stato : Pollando jam plurfoje
perdis sian ^econ; la grandaj konkerantoj facile

! piedpremas la ~econ ec de siaj aliancanoj: la ~eco
de la maroj (garantianta al la sipoj de ciuj regnoj la
rajton navigi sur ciuj maroj). 4 Stato, en kiu la agoj
de homo ne limigas de baroj: post la mal^ejo venis

i nun ~cco7: provi reakiri sian ~econB; forpreni ies
! ~econz: doni la ~ecoival ( kondamnito)z; eu ni ne

batalas pro kapo k ~eco? z: ~eco de la penso (se
oni agnoskas nenian alian automaton, ol de la
prudento); li ne guas ec unit boron da ~eco (pro troa

«si»7.RIM. Z. uzis li por referenci al homo, «kiam
~a sekso estas por ni indiferenta »: ciu amas
ordinare personon, kiu estas simila al ~7 a.
Rilata au apartenanta al mia logejo estas apud la
~a7\ Petro k edzinoz; mi ridas ~an naiveconz;
paco al cindro!7.cs3 ties.

li/0.Cina mezurunuo, égala je 536,33 metroj.
lian/o ^ Grimpa au volviganta planto, havanta

radikojn en la grundo, kun tigo fleksebla, generale
alta k ligneca, alfiksiganta al apudaj korpoj (arbo,
muro, krutajo ktp) au sin volvanta cirkaü ili : ~oj
estas aparté oftaj en tropikaj arbaroj: fleksebla kiel
~o. B®3 epifito.

lias/o © 1 La unua epoko de jurasio. ns" dogero,
malmio. 2 La responda serio.

U Baj.Poeto de la klasika cina epoko (699-762).
Liban80. Regno ce la E bordo de Mediteraneo

(Bejruto). i®* Lebanono.
libel/o ^ Granda insekto kun longa abdomeno,

ofte metalkolora, kun kvar longaj, travideblaj flugil-
oj ricaj je vejnoj, lerte fiuganta. SIN. odonato.

libelo. 1) plenkreskulo; 2) larvo.

r̂ a
liber/a 1 ( iu) Povanta iri laü sia placo, ne halt-

igite de baroj: kiel birdo aeraz: Iasi la hundon
~a en la korto; vi povas forlasi min , vi estas ~c/;
postdutaga arestado, li farigis denove ~a: ligu Un k
estu ~aj!z\ la rajto ~e promeni en la parko. 2 (iu)
Povanta agi laü sia volo, ne malhelpate de socia,
morala regulo: vi estas akcepti aii rifuzi; vi estas
mm tute fari al vi justecon7 ; vi farigas tro ~az
(petolema); infanoj eldiras kion ili havas en la
koroz; plenumu mian peton ~c\ kiel diktas via
bro7: vivu mizere, seel vivu ~ez: favorato, kiu volis
mirhavi la privilegion paroli kun si7: diskuti
pri la seksaj aferoj. US' arbitra, spontanea. 3 Politike
sendependa : mi naskigis, kiel viroz; ^a civitano
de ~a respubliko: Baliarah ( . .. ) scipovis konservi

. sufice ~an komunitman arangonz; la imperia
urbo Frankfurto7: UN organizis ~ajn elektojn en

. Orienta Timoro, en Kosovo, irsr autonomu, aütarkio.
4 Kapabla memstare pensi: la homo senlas sin ~a:
Land estis unit el tiuj ~aj spiritoj. kiujn timigas
nenia revolucia ideo: havi ~an elekton inter f . . . jz;
$ la volo. 5 (io) Kapabla movigi sen baro, sen
geno: ~aj haroj ; la ~a movigado de sia talio:
bpabli ~an elparoladon de la lingvo: doni ~an
kuron al mono7: O ~a rado de biciklo (rivoluanta
perinercio; ess3 idli ): energio: ~aj alomoj: la

jsonoriloj pendas inter du traboj ekslere k ~e7: li
certigis, ke la ponardo ~e Indus en la ingo: (0 tiam
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okupileco); li neniam edzigis, por gardi sian ~econ; j kondamnitoj: oni feds min en mal~ejonz; li estii
vi povas paroli kun plena ~eco: mi longe sanceligis, ! metita en la mal~ejon de lia hereda kastelo7: severt
entail ol mi fordonis mian personan ~econ k sub- j mal~ejoz. arestejo, kaptitcjo, karcero, prizom
skribis la kontrakron7 (de Hachette). 5 Rajto. kiun j mal~igi 1 Meti en mal~ejon. 2 (f) Limigi iesf
oni donas al si mem, au kiu estas donata:mi rezeivas | povon: en tiaj okazoj, kie kelka ~eco aIportas ali
al mi plenan r^econ repreni la eldonadon7; Iasi al iu | nenian malutilon, kial ni devus senbczone nil
la ^econ montri siajn sentojnz\ mi donos al vi la ! mal̂ igi ? z. mal~ulo. Tiu, kiu, lau verdikto, pro
~econ fari cion, kion [...|z; preni al mi la dolcan | venkiteco ks restas en mal~ejo: la mal~ulo, kiunh
~econ vidi la belan societon7; ne tro donu ~econ al j tintanta fera ringo vekas el la songoj de la~ecoz$
viaj pugnoj7. ~ecano. Adepto de maksimuma I distrancis la ligilojn de la mal̂ ulo7. politic
~eco individus. anarkiisto. ~igi. Fari iun, ion j mal~ulo, proopinia Tiu, kiu estas ak
~a:1 lïz.ike: ~igu lin de 1' katenojz; li retenis sin
per la brako, sed si ~igis sin7 : ~igu nirt Dio de 1'
sovagaj Normandoj!7 : ~igu vin de Hi1 (forsendu
iiin);~igi al in la vojon;~igi la vojon de stonojz;
~igi la lingvon dc senutila balasto;~iga rapide: 2
jure, socie: mi dezirus ^igi min de edzino, kiu min
malhonoras7 : ~igita je siaj snldoj: la milita estraro

~igis min de veturado al la militaz; atesta, kiu

prizonigita pro siaj politikaj opinioj, religia kredofcj
tro^eco.~eco lia, ke gi ofendas la regantajn mot:
ojn. dev~a z. ~iginta je sia devo. BS" hits;
labor~eco. Rajto de saîajrulo ne partopreniM
striko. pek^igi.~igi je la pekoj: pek~igos ilin Ü
pastro k estas pardonite al /7/ x; kiam li jinos lapety
~ igadon de la sankfejox. SIN. absolvi. penŝ eCO.
Rajto de civitano ^e pensi pri politikaj au religg

~igas de depago : ~igi la sorton dc la virinoj : aferoj. pres~eco. Rajto donita al ciu presif
(oficiala) lete.ro pri ~igoz. csr emancipi ; 3 politike: publikigi siajn opiniojn, sen antaüa permeso de &
~igi sk/avon, servittulon: ~/g/ iun el sklaveco7: la registaro.
r^iginio de Svisujo7 : sin ~igi dc frenula jitgo: milito
de r^igado: Palestine ~ig-OrganizafoM; 4 spirite, spirito. 2 Tia, ke gi celas precipe generalan kler
morale: la mensogo neniam ^igas nian brustonz; \ econ.pii ol teknikecon:~a editko , profesio (ekz.&
~igu min de zorgoj!7: ~igu vin de viaj pekoj per | instruisto, medicinisto ks); (ark.) ~aj artoj (belarl-
justecox : ~igi iun de liaj suferojz, de lia promeso, j oj, ne ligitaj kun teknika neceso). 3 Rilataii;
de mensoga akuzo : ~igita de cia respondeco7: j ~ismo:~aj ideof7.partioj : prove ~igi laregitnmj
ellerninie unit sufikson, ni jam estas ~igitaj de la i ~uloj malbenitaj!7. ~ismo 1 L Idearo favorai
lernado de grande serio da vartof7: par ke mi estu ) regimo garantianta la individuajn liberecojn kalfif
r^igita dc senfine skribado de leteroj al ciu amiko j igo de la privilegioj. 2 £ Ekonomika doktrino,Kl;
aparté7 : antaüparolo ~igas de postparolo7. USF j malpermesas al la stato enmiksigi en la ekonomiâ|
malsargi , evitigi. 'sdgi. Igi ~a: de teda gastoB; j rilatojn inter la individuoj, klasoj au nacioj.
Anneto ~igis dc It por ciarn7: ci tin aventura servit ' Liberi80. Regno en U Afriko (Monrovio).
al mi r^igi de si7 : vi tiam ~igos de l’ malbeno7: li ne | libertin/o 1 Liberigita sklavo, kiu tameni)É
promesas nur por embarase momente ~igi de 1' j guis ciujn rajtojn de libera civitano. 2 LiberpensÉjs
petanto7: doni aI iu la îgonz; kanto pri la ~igo de ! ^eco. Stato dc ~o /. ~ismoB.Liberigo el religi|
la homaj animaj en Kristo7 : ® gaso ~igas ce la ; kredoj k praktikoj.
reakeio. ^uio 1 Homo, kiu ne estas sklavo au : Liberurb/o. Cefurbo de Gabono (9°28$f
servutulo. 2 Homo socie ~a: ~ulo iras, kien li dezir- | 0°25’N). i||
as7. antaü~igi. Malsargi je peza devo, neceso: Li | Libi8o 1 A Por la Romanoj, N parto de Afrikft:
mol.supreniris al la malfelica virino, por antau^igi j escepte de Egiptio. 2 X Regno en N-Afriko (Tripolog
sin dc la malfacila iro por la almozo7-. de^-igi. ; libid/o T Psika energio, fontanta el instinktojj^Deigi, bigame: li alpremis siajn lipojn al la flora, ! la Freuda teorio, el la seksa) k aliiganta duifl||
folieto (petalo) de~igis k falis7: ne designs la zone | psika disvolvigo, jen per orientigo al novaj objeii^:

de gia lumbox . dis~igi. Disigi, ~igante: la pastro \ jen per sango en la maniero manifestigi. ÿ|
dis~igos la harojn sur ta kapo de la virinox : la | libr/o 1 (en anlikvaj tempoj) Kopiode verkosr
iHinoj de la ( liable kun diŝ igitaj haroj7. dis^igi. ! folioj cl selo, papiruso, letlo k.a., unuflanke skrf^j

Disigi.~igante: mi sutis florajojn stir la harojn, kittj I k kungluitaj en urui strion volvatan cirkaü liÿ
dis~ jgix7-. el^igi. Eligi, ^igante: la regidino estis j cilindro: tin ~o, grande pergamena rulvolvajoMl
el^igita el la kupra kastelo7\ la arbo sentis , ke giaj : cido fonnovigis. kvazaü kunvolvata
radikoj el^igas el la tew7, for^igi. Lasi foiiii ; manuskripto , labelo. 2 Kungluita au kunkudrita
au '%/c: Josno bents ilin k for~ig is ilin x ; David ! aro ei papero afi alia niaterialo. kun presitaauf^J
for^igis Abiteron. k li in's en paeoA : mi nefor~igos • reproduktita teksto : fermi, nuilfermi ~onz: tiudm
vin, autan ol vi min benos x : la June knahino haves 60 pagojn7 : li derompis la rozon. premplc^for~igis la veturiliston7: for~igi. Foriri ^a: ( f) en gin en ~oz: legu en via ^o!7 : (f) slositaz, sig||
tin momento. kiam siaj pensoj for~igis dc sia tula 1 ~ox (kiun homo ne povas malfenni). bindi^vivo7

, mal-va. Ne kapabla iri aü agi lau sia volo: ne j kajero. formula , volume, toino. —» ^oapdff^insulin tnizeran. ne mokn maiden7
, mal̂ eco.Stato 1 ~okovro, ~opruntcjo. ~otenado. ^ovendÆ j^de tiu, kiu ne kapablas agi lau sia volo: li finis sian ! Proza aii poezia verko, kiu presite plenigastii?|

tempon dr mal~cco. mal^ejo. Konstruajo. au parto
' foliaron: tio estas fa metio verki ~on. samekiel$jf%

de konstruajo, kie estas enslositaj aresiitoj au 1 hor /ogon: malnova historié ~o7\ li jetis

A
%

liberai2a 1 Favora al libero k toleremo:M
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rigardon en sian ~on cle geografio2; verkisto verkas analoj. kroniko. mendcwo. ~o, en kiu komercisto,
~ojnz\ li parolas kiel (tro science); la sanktaj industriisto enskribas la mendojn de siaj klientoj.
'

**oj (la Biblio); la (L)~o (Biblio au Korano ); recenzi mes~0. ~o entenanta la pregojn por la meso.
la ~ojn. 4 Ciu el la grandaj dividoj de verko: la j not~Oz. ~o el blankaj pagoj, sur kiun oni notas la
unua ~o de Tito Livio; la de Genezo. cS" capitro, j memorindajojn. pos~Oz. ~o sufice malgranda, por
kanto, volumo. 5 Samfonna kolekto da diplomatiaj j povi esti ensovata en poson. prego~0. ~o kun la
dokumentoj, disponigitaj de registaro al la j pregoj direndaj dum la tago: la maljuna avino sidis
parlamento: blanket , flava, bhta ~o; (f ) nigra | antaii la pordo k legis en sia prego~oz. icr how.
(kolekto de dokumentoj pri politikaj krimoj ks). 6 j registrewo. ~o, destinita por registrado. ringô o.
Samfonna kolekto de blankaj folioj, deslinitaj por
surskribado; li estis okupita je skribado de kalkuloj
engranda ~oz\ ora ~o (sur kiun oni skribis orlitere
la nobelajn familiojn; nun, sur kiun oni registras la
nomojn de famaj vizitantoj). albumo.7 Listo, kun
religia signifo: jen estas la de naskoj de Adamx;
ili estu elstrekitaj el la de vivantojx\ la ~o de /’
Sorto. 8 (f) Cio, el kio oni povas ellerni: studi la
grandan ~on de la Naturo ; la granda de la
mondo. ~a 1 Rilata al ~o(j): la merkato; en
formo.2 Cerpita nur el ~oj, kontraste kun la sperto:
'vaj scioj\ scii lingvon ~e, ne libéré , es* kabineta.
*aco. Senvalora ~o. <̂ aro. Kolekto da ~oj, trakt-
antaj pri unu temo, au eldonitaj de unu eldonisto, au ricevitajn vetojn.
kunigitaj en unu loko. ~ejo. Vendejo de ~oj: si lic/l (ntr) Esti permesata: en ~as fumi ci tie? ,

timis, ke si trovos en la ~ejo acetantojn, cn kies ce- ^a. Permesata, precipe per la religia au civila lego:
esto Si ne povus |. . . ] z; krom la mastro de la vino ne estas ce la islamanoj; ne~a komerco de
magazeno en la ~ejo estis nejuna homoz. nar drogoj.
biblioteko. ~etO 1 Maldika, mallonga ^o : la Lice/o 1 Agrabla gardeno ce Ateno, kie Aristotelo
intenco de la firmo H. eldoni grandan serion da instruadis. 2 La Aristotela skolo k filozofio. (I)~ 0.
r*etoj E-ajz. 2 ~o, enhavanta la vortojn de oper- En kelkaj landoj. lernejo mezgrada, pli alta ol
verko. 3 Tiuj vortoj mem. ~istO. Vendisto de ~oj: gimnazio: ~ano, ~estro.
la ~isto staris malantaü la magazena tabloz\ la licen/o d G . ( Lycaena k parencaj g-oj) de ne
r»isto envolvis en paperon la bluan volumetonz. grandaj tagpapilioj kun flugiloj bluaj, rugaj, kupro-
>U)o. Ujo el ledo au simila materialo, en kiu la lem- koloraj k/au brunaj.
antoj portas siajn ~ojn, kajerojn ktp. v& dokument- licenc80 1 éb Permeso, donita de registaro
ujo, teko. adres^O. Registre de la adresoj de la j plenumi difinitan socian agadon (presi, instrui,
logantoj de urbo, de la anoj de profesio, partio ks, en | prediki , vendi difinitan varon ktp): pri tabak- au
formo de ~o. cef ô E ~o, en kiu oni registras la | alkohol-vendado, pri eksportado de armiloj\ radio-

• aktivajojn k pasivajojn en konto. determirwo j amatora (sendpermeso). irs* koncesio. 2 E
8~o spéciale verkita por ebligi determinon de Permeso ekspluati patenton, produkti difinitajn

vivuloj: determin~o pri florplantoj. evangelî O. varojn au plenumi alian agadon, pri kiu la ~donanto
IM) entenanta la kvar evangeliojn. gvid ô. ~o don- posedas ekskluzivajn rajtojn : ~o pri uzado de
fantainformojn por turismo; (f): la Parnasa Gvid~o. registrita varnomo. os* patento. 3 cf Escepta
fjàrAK). ~o ciujare aperanta k prezentanta la cefajn malobeo al gramatika au poezia regulo. es* stumblo.
|«kazontajojn de la jaro, au fundamentajn informojn, i ( tr) Permesi per ~o: ne~ita vendado.

ciujare gisdatigitajn, pri iu societo au fako: la jar~o !
por I897z\ la (J )~o de UFA. kas~o El Jurnalo, en

fkiu oni registras la monajn el- k en -spezojn .
l$gOM). Kolekto de elektitaj legajoj por la studantoj !
de lingvo. lernô o. ~o, kiu prezentas por lern- |
anto la cefajon de lingvo, scienco, arto, ordinare en

-formo de sinsekvaj lecionoj kun ekzercoj: mi eldonis
fiusan, anglan k svedan lerno~onz: (f) la urbo
Morenco estas tuta lerno~o, se oni nur volas folii en
$?‘z. log~0. ~o, en kiu la sipestro konstante notas lici/o 1 G. ( Litchi el sapindacoj) de nur unu
fiujn okazajojn de la navigado, inkluzive de la trair- | sp. (L. chinensis ) k 3 subsp-oj de poligamiaj arboj k
jftàj distancoj montritaj de la logo. tag~o. i arbetoj hejrnaj de Cinio gis U Malajzio, kun mang-
;fWanM). Malgranda ~o, por kutima uzado, kun la ' eblaj fruktoj; la frukto (drupo) maturstadie havas
jdej ofte bezonataj informoj. ideoj ktp: n\an~o de | karakterizan ledecan, verukecan selon, rugan au

iingenieraj formuloj : la man~o de Epikteto. ; brunan, k entenas unu malmolan semon, cirkaü itan
Kristana ~o pri la martiroj. memor^o. | de blanka, sukplena, dolca au acideta karno (arilo).

Verko, registranta memorindajn okazajojn. irs" i 2 ^ Cinia ^o k precipe ties frukto. Citlia ~o.

~o por notoj, el dokumentoj ks, k kies folioj estas
kuntenataj de metalaj au plastaj ringoj. suldcwo,

~o, en kiu prun î isto enskribas la suldojn de la
debitoroj: la hebreoj, sufice malamataj pro sia riceco
k siaj suldo~ojz\ ( f) kion mi faris, don mi sendube
iam legos en la suldo^o de la cieloz. tag Ô 1 ~o,
en kiu iu persono rakontas, tagon post tago, siajn
travivajojn: la romantikuloj ofte tenis tag~on ; la
«Tag~o» de Goeto (poemo). KS" jurnalo. 2 ^ ~o, en
kiu estas skribata cio pri la navigado k la okazajoj
inter la sipanoj. telefon ô. Granda ~o, entenanta
la liston de la abonantoj de telefonreto k ilian
voknumeron. vet~o. ~o, en kiu bukmekro notas la

licenci/o. Universitata rango, meza inter matur-
eca diplomo k doktoreco. ^ulo. Homo, havantan
~on. es5 magistro.

lici/o ^ G. (Lycium el solanacoj) de venenaj,
generale grimpaj arbustoj kun ofte dornaj brancoj k
kun okulfrapaj beroj rugaj au nigretaj, globaj au
longformaj; c. 100 sp-oj e! la varme mildaj regionoj
de Eüropo k precipe de Ameriko.

Lici/o. Likio.
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Subsp. de ~o (L. chinensis subsp. c.), el Cinio,
multe kultivata en la orientaj tropikaj landoj por
fruktoj mangataj fresaj au konservitaj. /vujo,
~artx> = ~o / , pli spéciale la Cinia ~o.

se la frazo havas ~antan voiton alian ekz. «kiel»
se du komplementoj estas ~ataj per la vorto

«kiel» [...]z; la sufikson «ar» ni devas uzi nurpor
esprimi aron da tiaj objektoj, kiuj estas esence ~itaj
inter si1; cion, kion Z. diras au faras, oui ~as km
E.z ; pli granda pago devas esti ~ita kun pli grandaj
rajtojz; ~/ utilecon kun agrableco , praktikan
spinton kun idealismo; en la unuctj jaroj la akiro de
ciu nova E-isto estis ~ita kun senfina laborado k
oferadoz; lia morto estas sendube ~ita kun tiuj
grandaj laboroj k malagrablajoj7; E-ismo estas forte
~ita kun ia interna ideo7 . 4 Kunigi piurajn
personojn per amikaj au samcelaj rilatoj: amikoj,
kiujn ~as la sania ideo, la samaj aspiroj k esperojz;
sin ~i kun iu edzige , amike , per amikeco; paco
anibaü la popolojn ~uz ; ~/ du regnojn per
kontrakto; (f) nur por trompi la dangero sin ~is kun
la timoz; (analoge) il in (miajn ordonojn) por
ciam al via korox . 5 Ebligi komunikigon inter pluraj
lokoj: la cefa linio ~as Kopenhagon kun Korsôrz;
(f) aligi al la konstruistoj de la ponto, kiu ~as la
homaron kun Dioz; ni deliras krei ~antan ponton
inter la gentojz. ~0. Ago ~i k ties rezulto, i.a.: 1
Tio, kio ~as personojn: nur vi per sorca ~o min
katenisz; kiom malmulte da respekto vi havas por la
~o, kiu nin unuigasz; se vin kun tiu rega domo MK
intima ia ~oz; plej bêla ~o de la [... j amikecoz; la
sankta ~o de edzecoz ; tiu kiu forgesas la ~on desia
Diox . 2 La tuto de la personoj au organizajoj, Mtaj
por komuna celo: forlasu tiun ci rentrait ~onz (delà
rabistoj); projekto de slatutoj por la tutmonda ~ode
E-istojz ; fondi7 , krei7-, organiziz ~on ; la ( L)~ode
Nacioj. 3 (K) Interago inter ~itaj atomoj (kovalenta,
jona , hidrogena ~o ; konjuga duobla ~o ) aü

diversaj etagoj de domo aii alia konstruajo. rg* ; molekuloj (hidrofoba ~<z : malforta ~o inter akvo-
sargolevilo, efevatoro. 2 & Snuro au takelo por levi | neafinaj atomoj au molekuleroj): unuobla, duobla
pinton de bumo au jardo. ~istO Tiu, kiu estas | ~o inter atomoj. ~a. Konsistiganta ~on, rilataal.
komisiita pri la funkciado de ~o. plad^O. Mal- | ~o: energio. ~ado. Agado de tiu, kiu ~as:
granda ~o, por suprenporti la pladojn eide la kuir- j ~ado de arterio. ~ajo 1 Tio, kio estas kun~ita: £
ejo al etaga mangocambro. Stupar^o. Eskalatoro. i portis ~ajon sur la dorsoz ; ciu havis sian ~ajon <k

lig/i (tr) 1 Fiksi , malliberigi per snuro, ceno ks, | mono en sia sakox ; ~ajo da paperajoj. 2 III Grupo
malhelpante movigon au disigon: ( la hundo) ne volis j de kun~itaj literoj farata per unu tipo au prezentata
stari trankvife , tial oni devis gin ~/z; Hi forte lin ~is, j per unu signobildo: ~afoj por ft , fl k .a. . ~ano. Ano
tieI ke la sango preskaü elsprucis el liuj okuiojz; jen j de ^o 2 : brosuroj dissendolaj al la ( L)~anojz. ^atO
mi ~as mian dekstran manon a I tiu ci kverka j Molekulo kapabla esti ^aîa al la ricevanta loko de
branco7 ; la juna pastro, ~ita per snuroj je la manoj | alia molekulo: substrato k reguliganto estas ~atojdt
k piedojz ; ni ~is garbojn meze de la kampox ; ] enzimoj. ~azo $ Enzimo kapabla ~i du molekulojn,
(analoge) Li ^is la akvon en Siaj nubojx ; Y ~i j ~igi. Igi ~ita:1 baraktante li implikigis en la snuroj
(viskozigi) saucon per ovoflavo; ~/ (vindokovri) ies j k fine ~igis ; 2 fiancigis— por ciam ~igisz; 3
okulojnz; (f ) amikajn rilatojn kun in7' . kateni , | prepozicio ~igas kun la substantivo senperez; 4 ill
brunajo. 2 ( f ) Limigi ies liberan agadon: severe j baldait ~igis per forta korinklino; ® hidrogeno
precizigi la signifon de tiu ci sufikso j ] estas ne I ~igas kun oksigeno: ili montras^igemon (afinecon).
konsilinde . car tio ci fute senbezone ^us ninz ; ne j ~ilo 1 Cio, kio servas por fizike ~i: leda, pajla
nontii min pin majstro car per tin morale tro ~anta ! ~ilo ; disigu la ~ilojn de via kolox ; ® oleo estas
nomo vi malliberigas nian aferonz; lego mallertulon I ~ilo en farboj. 2 (f ) Tio, kio malhelpe ~as: delà
r̂ as7 ; tiujn junajn homojn oni ~adis per la promeso. i ~/7’ malnova nevolonte la tango liberigas7 ; se en la
ke ili ne edzigosz; kion ajn vi ~os (malpermesos) sur j brusto de virin ekflamas deziro, liant ec ~iï plej
la tero, tio estas ~ita en la c ieloN; esprimi al siaj j sankta sin ne detenus7-. 3 (0 Tio, kio kunige ~as: tio
delegitoj sian gvidontan ( sed ne ~ontan! ) opinion ! estis la lasta ~ilo kun lia patrujo; la nuno estas ~ik
pri la diskutotaj demandoj7-. 3 Kunigi piurajn aferojn j inter la pasintafo k la eslontajo. ~iteco. Stato de du
per ia rilato de sinsekvo, najbareco aü kaüzeco: ! au pluraj aferoj kune ~itaj: malvasta ~iteco ekzistas
literojn cn la skribado, la silabojn en la elparolado; ! inter ambaù demandojz. al~i 1 Materiale ~i al io:

licio (Cinia ~o): a) tigo; b)
folio; c) frukto (drupo). B.

lid/o }. c£> Germana popola lirikajo au kanzono.
Lid/o. Lidiano. (I)^a (pp modalo) Uzanta la

naturajn tonojn F gis F’, ^io £ En la antikveco,
regno en Malgrandazio, en kiu regis Krezo (28°E,
38°30’N ). ^iano. Loganto de ~io. mez^a } (pp
modalo) Uzanta la naturajn tonojn G gis G .

iidar/o T Aparato, kiu funkeias simile al radaro,
sed kiu emisias laseiTadiajn impulsojn anst. mikro-
ondojn.

Lidia, Lidja. Virina nomo.
Lieg/o. Valonia urbo (5°35’E, 50°38’N).

lien/o V ( lien ) Organo de vertebruloj, kiu situ-
as ce la homo en la maldekstra hipokondro, k en kiu
formigas blankaj k rugaj globuloj de la sango k
detruigas la rugaj. ^ito "f ï nflamo de la ~o.
^ektomio. Parta au tuta ablacio de la ~o.

iienteri/o 1/ Lakso, karakterizata de ellaso de ne
tute digestitaj nutrajoj.

lift2© 1 Aparato por suprenlevi personojn gis la
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gi estisfortike al~ita al la mastoL; cu vi povas al~i
bubalon per snuro at bedo?x\ la akusistino al~is al
la mano de la infano rugan fadenonx ; al~i sipon al
la kajo.2 Kunigi aferojn per intima rilato: al~i multe
da graveco al ioz (rigardi grava); aW signifon al
grupoda sonoj\ sankta bildo al kin [ ...) la sorto de la
urbo al~igisz. 3 Kunigi personojn per forta sento:
vane mi esperis, ke mi sin al mi al~igosz; tiu amo,
kiu al~as al si reciproke gepatrojn k infanojn2; sia
koro estis al~ita al tiu kompatinda estajoz; (analoge)
avide ni al~as nin al lego, se la pasion nian gi
favorasz\ lia al^iteco al tiu familio. alkroci.
Cirkaû/vj. Cirkauvolvi ion per ~ilo: cirkau~i
membron per bandago, bandagon cirkaü membro.
dis~î. Disigi, mal~ante: la dis~o de dramode en ~oz ; kurba estas la ~o sed rekte gi brûlas7,;
intrigo. eg5 elnodigo. inter~i. Reciproke ~i unu kun fendita facile ekbrulas7. — ~otegi. 3 Pli-malpli
la alia: la cielarko kiu internas la teron kun la | granda provizo el tiaj pecoj: ~on par hejtado vi
cieloz; la malamo la fratojn interdis7: inter~i du j trovos nialantaü la fornoz\ jen estas lafajro k la ~o,
traktatojn. inter^O 1 Reciproka ~o: ni faris inter- j sed kie estas la safo por la brulofero?x; siprompaja
~on kun la mortox\ mi starigos Mian interson kun | ~oz. '̂ a 1 Rilata al ~o: la strukturo. 2 Farita
vi\li skribis sur la tabeloj la vortojn de la inter~o, el ~o: skatoloB, bikloz. krucoz; malgranda ~a
la dek ordonojnx ; la kesto de inter^o de la dometoz. ^ajo. Objekto prilaborita el ~o.
Eternulox ; ci tiu (komunuma arango) konsistis el ^ajisto. Metiisto, kiu elfaras ~ajojn: la ~ajisto
inter de apartaj korporaciojz. 2 Inter~iteco: li faras tablojn, segojn7. es* carpentisto, meblisto.
parolas sen senco k sen inter~oz. inter~iteco. ~eca. Havanta unu au kelkajn el la ecoj de ~o: dfe
Stato de inter~itaj aferoj: la inter~iteco de ambaü ~eca planto (kun tigo malmola pro abunda ~o:
aferoj1; inter~iteco de du negocoj. kurwi. Kun- arbo, arbusto, arbusteto). ~ejo. Loko, kie oni staplas
igi, ~ante: li kun~is du brancojn, tiel ke ili formis ! vendotan ~on, precipe por konstruado. ^ero. Mal-
kruconz; (f) mi kun~is la pasinta/on kun la estant- \ granda peceto el ~o: hakado de donas ~erojn7-,
a}oz; kun~i du malfortojn por kontraüstari al forto; | (f) en fremda okulo ni vidas ~eron, en nia ni trabon
üo au alia, kun kio kun^igis liaj pensojz\ vortoj i ne vidas7-, ^eto. Malgranda peco de hakita au

ligno

rigidaj, volvigemaj, junkoformaj folioj uzataj en
espartado. stipo 1. — esparto.
*lign/o1 ^ La malmola, fibra substanco, el kiu

konsistas la plejparto de la radikoj k brancoj sub la
selo de arboj k arbustoj k parto de aliaj vaskulplant-
oj: ~o rolas en la tenigo de la planto k almenaü
junstadie kondukas la alsupran sevon; ~o estas
bona brûla materialo7-, flamigema kiel ~o rezina z;
ne el ciu ~o oni faras violononz\ trafis hakilo al ~o
malmola 7; faru al vi arkeon el goferax;
kvadratigita, senseligita , fresa , sekiginta es*

alburno , ksilemo, karbo, lignito. 2 Peco el tia
substanco, uzata por homaj bezonoj: prenu al vi
~on k skribu sur gix; mi penis skulpti gin (vizagon)

kunmetitaj estas kreataj per simpla kun^ado de rompita ~o: de la sipo ne restis ce unu ~etoz\ si
simplaj vortoj7. kun^O A La operacio, kiu al du prenis faskon da ~etoj k ekbruligis gajan fajronz.
funkcioj f k g asignas la funkcion h = g o /, kies ~ino ® Polimero el aromataj alkoholoj, rigida
valoroj estas h( x ) = g( f (.\j ). kun̂ ajo A La rezulto konsistajo (kun celulozo k hemicelulozo) de la cel-
de kun~o. mal̂ i. Liberigi de io ~anta: ofte ~/.v muro de la vaskulplantoj, aparté abunda en la ~o.
malsagulo k dek saguloj malr^i ne povas7-, fr! rapide *~istO. Lignokomercisto. ^izi (tr) Provizi per
kiel la vento mi estis mal~itaz\ la hundo subite subtenantaj traboj au tabuloj: ~izi mingalerion.
mal~i§is; (f) mal~igi de partie. re~i. Denove ^i, duon^eca ^ (pp planto) Transiga inter herbo k
kiomal^/igis: re~i la lacon de ta suo. serwa. (f) j arbustero, ekz. vinko, duon~eea kapsiko. kver^O,
Ne inter~ita. brid~ilo ® Fera ~ilo kun formo de tra^/O. ~opeco, rigardata orte al la fibroj. laü^o.
U, por kunfiksi du pecojn. har^o. Fasko da haroj ~opeco, rigardata paralele al la fibroj. blokkruC/^O
kuntorditaj k interplektitaj: kapoj belege kovritaj de j O Kruc~o, konsistanta el multaj folioj (19 au pli) el
abundaj har^ojz; la doktoroj havis poste malgrand- j malmola ~o (de fago), uzata por fari laborbenkojn,
an har~etonz. tubero. jur »̂i. ~i per juro: la stiftar-blokojn de piano ks. brill̂ O. ~o, destinita
pastrosin jur~osx.kaj-~ajO 0/ La signo &, origine por bruligado: sur la fajrejo oni amasigis sekan
~ajo el la latina vorto et, uzata kiel mallongigo de brul^on7-; brul~on ili ne havis7 -, fasko da brul~oz.
kaj en iuj naciaj lingvoj. SIN. kaj-signo. —f k .
prem~iio Y ~ilo, por haltigi la sangofluon per
premado de membro. Strump'vilo (evi) = strumpo-
tenilo. us* Seiko, jartelo.

ligament/o V (ligamentum) Ligilo el fibreca
konektivo, kuntenanta la partojn de la skeleto k
ankaü aliajn organojn de la animala korpo.

ligatur/0 1 f a) Fadeno, per kiu oni ligas sangan
vaskulon, kiun oni sekeis. b) Tiu ligado mem k ties
rezulto. 2 U.) = ligajo. 3 } Kurba linio super au sub
skribitaj muzikaj notoj, indikanta, ke la tonoj sonu
glateaü kunlige. SIN. arko. ~i (tr) Fermi per ~o: ~/

arterion.

*

(
b2

ligeo (ordinara ~o): a) rampa
rizomo; b) folioj: c) spiketo ;
c) detalo de spiketo: d) floro ;

e) frukto (grajno) cirkaüita de la glumetoj ; f )
lige/o G. ( Lygeum el poacoj) de nur unu sp. j laülargaj sekcajoj de grajno. MAIRE.

(L spartum ) , mediteranca, kun rampa rizomo k j 2) ligno. a) laü ~o. b) kver~o. c) front~o.
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carpent^o, konstru^o, seg~o. ~o segita, por ! lihen/o ^ Kn de diversaj dermatozoj, karaktfltf
servi al konstrua uzado. fer^o. Ege malmola de j ataj de pli-malpli jukaj papuloj, k komplikigaalç
iuj sp-oj de arboj, ekz. kopaifero. ffoS'-O. ~o, I per djkigo de la haüto.
devenanta el flosigitaj dehakitaj arboj. front^o. Lihtenstejn/o. C-Eüropa regno ( princlandêj:
~opeco, rigardata fibro-fine. kern/s/O. La interna, inter Austrio k Svislando (Vaduzo). fj
plej malmola parto de la ~o de arbotrunko. kruc^O lik/i ( ntr) 1 Tralasi likvon, pp ujo, kies park?]
O Plato, konsistanta el ~aj lamenoj en nepara j fendetigis pro akeidento eluzado ks: ~as kalèoti-
nombro. kruce kungluitaj sub forta premo. suk~o = j tubo, vazo. 2 J, Enlasi akvon, pp sipo, kies kara|
alburno /. storwo O Speco de spéciale preparitaj | estas ial difektita. 3 4r Ellasi elektran kurentonal|

otabuloj, en kiujn oni amase enpremis stongrajnojn j tero pro difektigo de la konduktiloj. ~0 1 Difektis!
(granito. kvarco ks), kio donas al ili fortikan frot- | loko, kie ~as la koncerna objekto. 2 0 Fendo!
surfacon. j truo en sipmuro sub la akvolinio, tra kiu pofi|

lignit/O 0 Var. de karbo (entenanta 70-75% da j enflui akvo. ~ado. Stato de io ~anta. ^îmunai
C), bruncte nigra, malbrila, ofte el bone rekoneblaj j Tiel konstruita, ke gi ne povas esti penetrata àr
lignopecoj; uzata kiel bruimaterialo: datwvas el j akvo: ~imuna septo. tra^igi. Trairi tra ~o: (f)|
mczozoiko k kenozoiko; brima, nigra (ci-lasta ! sekreto ici tra~igis.fulnwejo 4r Arangajo, peril
pli rica je karbono). use gagato, karbo, torfo. ! clektro povas elflui el drato au transsenda liflà

ligul/o 4k 1 Membraneca elkreskajo de la folioj ! teren, kiam la tensio tro altigas.
de unukotiledonoj, precipe de la poacoj k ciperacoj,
kiu trovigas ce la limo inter la limbo k la foliingo.
2 = langeto 2.

:!

'X/

liken/o 1 4k Ano de ~oj. 2 (evi) = dartro.î?-
liheno. -~oj 4k Biologia grupo de fungoj (üchem\::
simbiozantaj kun algo (preskaü ciam verdalgo)i

ligur/o JJ Ano de antikva gento, kiu logis en SE j cianobakterio (blualgo); ~oj plejparte apartenasaf
parto de Gaülio k N parto de ltalio. (L)~io, ^ujo. I la askomikotoj, iuj al la bazidiomikotoj, malmu!l|
Regiono en la NU parto de ltalio, cirkau la Genova j al la mitozosporaj fungoj; kosmopoüta grupo del

20000 sp-oj. kiuj kreskas sur i.a. rokoj, muro|
grundo, lignecaj plantoj (selo, ligno au ec foliflji
ktp: arbusteca , folieca, skvameta , krusteca ~o. '

Liki/oN X En la antikveco, regiono de Malgrandf ^
azio, sude limita de Mediteraneo. (30°E, 36°30’Nj|

llknid/o 4k Eksa g. ( Lychnis ) nun inkluditaa

Golfo.
liguri/ox.Speco de gemo.
ligustr/o 4k G. (Ligustrum el oleacoj) de fai- au

daü ra-foliaj arbustoj k arbeîoj kun malgrandaj,
blankaj floroj en panikloj k kun generale nigraj
beroj; c. 40 sp-oj el Eü ropo, N Afriko, Azio k
A üstralio, pluraj garderie kultivataj, kelkaj milite sileno.
utiligataj por hegoj (ekz. la Japania ^o, L. japo- j likoperd/o 4k G. ( Lycoperdon el ~acojel-
nicum ) k unu ( la ordinara ~0, L. vulgare ) por- j gasteromicetoj) de fungoj kun glob-, klab- aupt*;
orname kullivata k medicine uzata. \ formaj bazidiujoj, kiuj junstadie estas interne blajÉ

lige/o L> G. (Lygaeus ) de insektoj el la ordo de j aj, karnecaj, sed kiuj ce maturigo enhavas nigrat
hemipteroj, subordo de heteropteroj, nigraj k rugaj, | polvecan sporaron; la junaj bazidiujoj estas maifij
sin nutrantaj per plantoj k afidoj. j eblaj. Sin. polvofungo. KW bovisteo.

likopersik/o 4k G. ( Lycopersicon el solanac£$

I

%
I

<

Jde unu- k plur-jaraj herboj kun nepare plume
| metaj folioj k kun fruktoj (beroj) karnaj, de verdetf
| gis rugaj ; 7 sp-oj el SU Ameriko, i.a. tomat|

ligustro (ordinara ~o): ! (mangebla ^o, L. esculentum). i

j llkopodi/oz 4k 1 (ss) G. ( Lycopodium) de
i kun sporujoj apekse de staraj sosoj; c. 40 sp-oj el fe:
; mezvarmaj k tropikaj regionoj. 2 (vs) ~acoj.

a) tigo ; b) folio ; c) floro
c) fruktoj ( bero). M .

j Fam. ( Lycopodiaceae ) kosmopoü ta de plurjarag

likeno. 1 ) arbusteca ~o (Usnea florida) ; 2) folieca ~o ( Parmelia omphalodes) ; 3) krusteca Ai)
( Rhizocarpon geographicum). CR. JJ
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lil/a. Hele malva: bluzo.daürafoliaj, herbecaj pteridofitoj kun dikotomaj tigoj
dense portantaj skvam- au pinglo-formajn foliojn k ! lilak/o Siringo, pli spéciale la omamaj sp-oj k
kun sporujoj akselaj au apekse de staraj sosoj; c. 380 : hibridoj (ekz. Cinia siringo k ordinara siringo).
sp-oj el 4 g-oj; la sporpolvo { ~a pulvoro ) estas
farmacie uzata. ~opsidoj. Klaso (Lycopsida) de j kun skvama bulbo, kun generale lancet- au lini-
pteridofitoj, kiu ampleksas i.a. ~acojn, selaginelac- | formaj folioj, kun trinombraj, okulfrape koloraj aü
ojnksigilariacojn; mil: likopsidoj. j blankaj floroj, havantaj longajn , okulfrapajn

liktor/o JL Roma ekzekutisto, korpogardislo de ! stamenojn po ses; c. 100 sp-oj. N-hemisferaj, multaj
la Romiaj regnestroj. ! pororname kultivataj: blankflora estas simbolo

Likurg/o O Mita legodoninto de Sparto. de pureco. BSP martagono. 2 y Figuro de stiligita
likv80 DSubstanco, kiu diference de solidoj k floro, simila al Hava irido: en la blazono de la

gasoj alprenas la formon de la gin entenanta ujo, sed francaj regoj staras tri ~oj. 3 Ciu plantospeco.
praktike konservas la saman volumenon ce kun- j floro au bulbo, parenca au pli-malpli simila al ~o / :
premado. fluida. Bordoza ~0 Preparajo el ] la ~o de Saronx . ( L )~0. Virina nomo. ~a.
kalko k kuprika sulfato, uzata por kontraubatali fung- Delikate blanka, kiel ~o: cirkaüpreni vian ~un
atakojn sur arboj. cerbospina V ~o de la cerb- koleton!7-. ~acoj 4f* Fam. (Liliaceae ) de unu-
aj ventrikloj k de la centra mjela kanalo. intercela j kotiledonaj plantoj— plejparte plurjaraj herboj—
<vO V ~o simila al limfo, sed ekstervaskula k kun regulaj floroj, generale 3-nombraj k 6-tepalaj, k
senpere cirkauanta la celojn. subfridigita ~o. kun kapsuloj, malofte beroj; c. 400 sp-oj el 10 g-oj,
Substanco, troviganta en ~a stato ce tiu temperature i.a. ~o, fritilario, gageo, tulipo. RIM. Multaj g-oj,
k tiu premo, ce kiuj gi normale estas jam solida. ekz. agavo, aliumo, amarilido, asparago,
supervarmigita ^o. Fluido, kiu ankoraü estas en hemerokalido, hiacinto, ornitogalo, estis ekskluditaj

stato ce tiu temperaturo k tiu premo, ce kiuj el la ~acoj. ~opsidoj 4* Klaso (Liliopsidae) de
normale tia ~o jam estas forbolinta k en vapora au angiospermoj. Sin. unukotiledonoj. akvo^o.
gasa stato. — superfandigo. â. Rilata al ~o; est- j Nimfeo au nufaro: blanka akvo~o (SIN . blanka
anta en stato de ~o. vs? fluida. ~ajo (evi) = ~o. | nimfeo), flava akvo~o (SIN . flava nufaro). mar~o.~eco.Stato de ~o. §^’ gciseco, solideco.^igi. Fari, | Mara pankratio. tag^O. Hemerokalido: Y fritafo el
ke io estu ~a: aeron, gason.^igi. Pasi al la ~a floroj de tag^oj.
stato. kultiv^o Buljono 2. restore ® ~o, kiu
restas post kristalizado de substanco el solvajo.

likvesk/i ® Igi Iikva pro ensorbado de akvo-
vaporo el la aero: iuj kristalspecoj ~as. ~a. Hav-
anta laecon ~i: ~eco. vs? higroskopo, likvigi.

© likvid/i (tr) 1 (pp konto, suldo) Reguligi,
pagante la suraon, kiun montras la definitiva
kalkulo. 2 (pp firmo ks) Realigi la aktivon k la
pasivon por pagi la suldojn, tiel metante fmon al la
koncema negoco: entreprenez , homereon. 3 £3
Finreguligi la templimajn transakeiojn en biloborso.
4 (f) Meti ftnon al, forigi (ordinare abrupte au
perforte): ~i la carismon , la kontraiïidojn de la
reginw, (f ) la analfahetismon ce la popolo.
Af (ad )o. Ago de tiu , kiu ~as : fait en ~adon
(bankroti). ~anto, îsto. Fidinda specialism, kiu
estas komisiita ~i societon, negocon ks.

; ® likvid/o A Kontoido, produktata per fermo k !
malfermo de la busa kanalo (samtempe por lateral- ;
oj, sinsekve por vibrantoj).

likvidambar/o 4f> G. ( Liquidambar el |
liamamelidacoj) de monoikaj, falfoliaj arboj el la ; ~o.
Mediteranea regiono, E Azio k N k C Ameriko; 5 j Lilongv/o. Cefurho de Malavio (33° 44' E,
sp-oj, du kultivataj por ekstraktado dc storako 2: j 13° 59’S).
orienta ( L. orientons ). e! SU Azio; storaka

lili/0 1 4? G. ( Lilium el ~acoj) de altaj herboj

lilio 2.

lilio 1 ( Lilium can-
didum): a) bulbo; b)
sekcajo de bulbo ;
c) tigo ; c) folio; d)
infloresko, e) floro :
f ) sekcajo de floro .Iff Ba.//

Liiiput/o. Fantazia lando, kie la logantoj estas
tre malgrandaj (en romano de Swift). (!)~a. Nana:
kresko mamuta. sed sago ^az. ~ano. Loganto de

lim/o 1 A Linio, kie finigas kampo, ordinare
M) (L. styraciflua), ei SE Usono k C Ameriko. r-r ; markita de stonoj: pro ~oj k baroj malpacas naj-
stirako. —+.storako.
r likvor/o Y Trinkajo, farita el brando, aroma j •; proksinudox: Il gardas la ^ojn de la vidvinox;
plantoj k sukero: la kartuziana. benediklana ~oj\ j ( analoge) ce la dc la arbaro, de la erikejo, de la
0\>o~o, herbo~o : gencian^ o (aroinigita per ; vilago; Mi. kiu faris sablon ~o por la marox. 2
ekstrakto el radikoj de la flava genciano). BïT kasiso. ! Linio. kie finigas teritorio ordinare difi nit a lau
kuracao, maraskino, ratafio. vermuro. —> bitera. \ oficiala mapo: la de distrikto, pravitwo, lando;
absinta ~0. Absinto 2. kinin~o Y Apcritivo. ; norde de la ~a de Damasko gis Hamatx\ fernii la
aromigita per kinino.

! baroj'-, malbenita esta, kiu forsovas la ~<z/? de sia

\ r̂ ojn aI la trafiko; pensaj iras irons sen pago k
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timoz; oni ne plu ciüdos pri malfelico k pereigo j Altitudo, ce kiu la altigrapido estas preskaü nulaen
inter via] ~ojx; la ~oj de lingva teritorio , de j normala atmosfero. S I N . plafono. c e d^O 0
dialekto ; la ~o de !a vitkultivo; difini7, starigi7-, ; Maksimuma punklo, ce kiu iu materialo cesas
trapasiz, superpasi7 ~on. 3 (f) Linio. kie finigas io ] rezisti al la almetataj fortoj k plilongigas ec sub ago
abstrakta: r/o devas havi ~on!7 ; gi estas favoro kiu j de etiganla forto. elastec/^o O Maksimuma
saperas ciujn ~ojn7 ; fremda anima estas abismo ! punkto, ce kiu iu materialo, submetita al forto, cesas
sen ~o7 ; resti inter ta ~oj de la bona gusto ; j repreni sian originalan formon. kurentcwigilo 4r
(aparté, pri ies povo. kapablo ktp) la vengo ne devas ' Organo aft aparato, ekz. rezistilo aft interuptoro, por
scii (koni) ~ojriL; ne estos ~o al mia malavareco; j ~igi la kurenton en cirkvito je antaûdifinita valoro.
esti ce la de sia pacienco ; nieti ~on al sia toler- j iand~0. ~o 2 de lando: akompani iun gis la
emo\ transpasi la ~ojn de sia povo, de permesata j Iand~o7. siiabcwo. ~o, kiu apartigas du silabojn,
polemiko; gia humoro farigadis tute sovaga k trans- antaü konsonanto, kiam la vokaloj estas apartigitaj
iradis ciujn ~ojn7. 4 £ Tia prezo, kiun la peranto ! per unu konsonanto (a-mo) aft per unu konsonanto
devas ne malsuperi, vendante, au superi, acetante. ; plus likvido (e-blo, ne-pre), post la unua el ciu alia
~i (tr) 1 Esti ce la ~o, formi mem la ~on de io: j gtupode konsonantoj, kiam la vokaloj estas apartig-
Jordano ~as oriente la landonx ; longa mum ~as ; i ta j per pli ol unu konsonanto (ar-mi, es-tro, tem-
tiuflanke la bienon ; la parko ~as la kampojn ; (f ) lia plo). fermita. streco^o O ~o, ce kiu la
eagreno ~is la malesperon; do ~as malrespekton. strecado riskas estigi rompon. temp~0. Difinita
2 = ~igi 2 : oni devas sin /-w , sin discipline sub- momenta, antaü kiu io devas finigi : la komitato ne
meti7 ; la arto de verkadu ec se gi volas sin nur j finis (sian laboron ) al la difinita temp~oz\ la
per farado de tradukoj [ ...) z\ tiuj 28 sonoj ne ekzist- ! temp~o de la akcepto de la kontrakto falas en
as ie aparté en forma difinita k severe ~ita7. ^a 1 Oktohro. osr ~tempo. temp~a ( pp borsnegoço)
Prezentanta ~on: ~a linio, signala. 2 Estanta ce la Tia, ke oni fiksas la prezon ce la kontraktado, kke
~o: per milito preni Polujon tutan an nur ~an pec- ' la livero kontraft tiu prezo plenumigos je posta
on?7\ ~a okazo. *~igi 1 ( iu) Fiksi, difini. montri difinita dato: temple aceti , vendi.
per iu signo la ~on cie: delegitaro komisiita par ~igi
la novan teritorion; rsjjgi parkon per fosajo, tcrenon
per flagoj. 2 (iu aft io; f) Fiksi , haltige difini la dis- moiuskoj el la klaso de duvalvuloj, kun ovoformaj
vastecon, la disvolvigon de afero materia aft morala: valvoj havantaj malgrandajn «orelojn».
malhelpi troan vastigon de io: monta ~igas la vid- limak/o b 1 (ark.) = gastropodo: havi kun si
on ; r^igi siajn penojn. sian esperon, sian ambicion; sian propran domon kiel la la sianz. 2 Surtera
mi ne povis ~igi per kelke da vortoj mian interparol- molusko (Umax k.a. g-oj) el la klaso de gastropod-
adon kun vi7-; mi r̂ igis min nur per tio ke mi skribis oj. relative granda besfo sen konko, manganta
mallonge la dogmojn7 ; pro manko de loko mi ~igas precipe vegelajojn. tw bukceno, he/iko, testacelo.
min je la plej necesa7; fa tutu demanda ~igas sin ~a. Rilata al la ~o: (f) cu mia spirito devas lasial-
(~igas) al jeno7 ; ta statute ~igas strikte la povojn ligi sin al la ~a irado de la materia? z. *vi (ntr)
de la direktoro ; de/egito kun ~igitaj povoj ; mi long - j Malrapide iri , kiel ~o. mar~o. Grupo de senkonk-
an tempon ~igadis min nur per revado7. vs? redukli. | aj, maraj moiuskoj supraje similaj al ~oj, responds
restrikti , kontenligi. '•«iga. Prezentanta ^igon : j al la ordo Nudihranchia.
~iga kondico. klauzo. ~ig(ad)o. Ago de tiu, kiu ! limand/o b 1 G. ( Limanda ) de maraj fisoj el
~igas: nasko^igo (naskoreguligado); la ~igado de pleftronektedoj (Limanda limandah kies flanka linio
la armadoj. '«igi. Esence konsisti el , ne esti pli estas forte kurba antafte. 2 Ordinara, NE Atlantika
ampleksa ol : ciuj liaj pretendoj ~igas je la edzig- sp. ( L. limanda) de ~o. csv plateso, fleso, hipogloso,
permeso. apud~a. Estanta apud -̂ o: eu gi estas rombo, 2 soleo.
urbo apud~a?7- ; apud~a stacidomo. cirka ü^i. limb/o 1 Plata parto de folio, sepalo aü
Cirkafti kiel ~o: marcoj cirkaiï ~iraj de a.ltaj petalo, distinge de petiolo aft ungolo: ~eca tigo
domoj7. dis~i. Dupartigi : dis^i la harojn7 (dis- |
kombante ilin laft rekta linio); fart dis~on inter la •

okupita k la neokupita landopartoj. demai kacio. j
Sarnia 2. Havanta almenau unu saman ~on kun: ,
niaj du bienoj estis sam -^aj ; sam~aj celoj tie \
epidermo.sen^a. Tie! vast a, granda , ke gi ne bavas ;
~on: sen^a midtego7 ; kreitajo [ . . . j tie! sen~a per
siaj kapabloj! z ; sennit indnlgo7-, furiozo 7, mal -
gojo7 ; la tie!a regno estas sen~a, tie! same kiel la ;
amo de Dio7; sen~u spaco7 , tempo; [... J vi tunas j
min sen~e7. US’ senfina. trans^igi. Iri trans la ;~on : avertit la popolon , ke U ne trans~igux . !
agewo. Ago, trans kiu oficisto, specialisto k .a. ne ; 1) limao. P. 2-3) limako. 2) Umax maximus; 3)
plu rajtas daûrigi sian profesion , k devas emeritigi. : Arion rufus. a) piedo; b) kapo; c) tentakloj, la
akvodiS'N'O * Linio de altajoj, transe de kiu la ' supraj finigantaj per okuloj po unu; c) buso; d)
akvoj fluas en diversaj direktoj. altitud^o * )- \ sildo; e) pulma orifico.

Lim/o. Cefurbo de Peruo (77°03’ U, 12°03’S).
lima/o b G. ( L i m a ) de nagkapablaj maraj
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(SIN. kladodio). 2 ¥ Periferia ringoforma regiono:
~o de ovala foso (en dekstra atrio). 3 JL X Gradita fruktoj estas citronoj k kies ligno estas uzata en
rando de cirklo en astronomia, geodezia, topografia fajna meblofarado. Sin. citronujo. cs3 limeo, limedo.

'veno (K) Monoterpeno, C ]()H , 6, agrable citron-
odora, troviganta en la esencoj de citrono, orango,
bergamoto, karvio k aneto.

limonad/o Y Trinkajo, farita el dtronsuko (au
iuj organikaj acidoj), akvo k sukero. US’ sodakvo.
~istO. Produktisto au vendisto de ~o.

iimoni/o ^ G. ( Limonium, sin. Statice, el
arbeto hejma en E Azio. parenca al limono (citron- plumbagacoj) de plantoj— unu- k plur-jaraj herboj k
ujo), kun malgrandaj, ovalaj, daüre verdaj, nur fin- arbustetoj— kun folioj parte au tute en elbaza
évolué hele flavaj fruktoj, havantaj acidetan sukon, rozeto, integrâj au plume lobaj k kun kvinnombraj
uzatan en la tropiklandoj k Usono same kiel citron- floroj en cumoj ofte ornamaj; kosmopolita g. de c.
suko. SIN. verda citrono. car limedo. 2 Frukto de 350 sp-oj, pluraj poromame kultivataj.

limonit/o ® Malhele bruna miksajo de feraj
mineraloj, ciuj au plejparte hidrosidohavaj, i.a.
goetito k hematito.

limoz/o b G. (Limosa ) de birdoj el la ordo de
karadriformaj, fam. de skolopedoj, kun tre longa,
suprenkurba beko k longaj pintaj flugiloj.

limul/o b 1 (ss) Mara artropodo (unuspecia g.
Limulus polyphemus ) el la subklaso de ksifozuroj,
parenca al la trilobuloj, vivanta ce la E marbordo de
N Ameriko ; gia korpo konsistas el granda.
duoncirkla cefalotorako («kapo»), malpli granda
abdomeno, k longa , ponardoforma vosto. vsr
trilobuloj. 2 (vs) ~edo. ~edoj. Fam. (Limulidae),
ampleksanta ciujn nun vivantajn ksifozurojn, t.e.
~o k parencaj g-oj.

limuzin/o. Fermita automobilo; kelkaj modeloj
kun faldebla kapuco.

lin/o G. (Lirtum el ~acoj) de plantoj—unu-
limf/Oz 1 ¥ (lympha) Flava au senkolora likvo, k plur-jaraj herboj, arbustetoj k malaltaj tufarbust-

konsistanta el akvo, proteinoj, lipidoj k.a., enhavanta oj— kun malgrandaj, sidaj, integrâj au malmulte
Ieükocitojn k cirkulanta en vaskuloj (~ovaskuloj) dentaj folioj, kun regulaj, 5-nombraj, blankaj au
tra la tuta organismo: ~o transportas al la sango okulfrape koloraj (ofte b(uaj) floroj k kun 8- au 10-
grasojn de la intesto, proteinojn el la histoj ktp. csr kameraj kapsuloj; c. 180 sp-oj el la mezvarmaj,
intercela likvo. — ~opoezo. 2 (evi) = sevo. ~a.
Rilata al ~o au enhavanta ~on: ~r// vaskuloj (~o-
vaskuloj). ~oida. Aspektanta kiel ~o k ~onodoj:
~oida histo (retikula konektivo propra al la ~oidaj
organoj, ~onodoj, lieno, tonsiloj, timuso ktp).

iimfangit/o Y Inflamo de la limfovaskuloj. Sin.
limfangiito.

iimfat/a Y Rilata al unu el la kvar temperamentoj
laü Hipokrato. c®3 kolerika, nervoza , sangvina.
Msmo Y Temperamento ~a, t.e. ofta distrofio de
la infano, karakterizata de plivolumenigo de limfo-
nodoj, paleco k generate senvigleco. ~ulo. Persono
~a: ~ulo estas dispoziciita al astenio k kronikaj i
afekcioj (ekz. skrofolo, tuberkulozo, rakitismo). j

limfocft/o £ Blanka giobulo kun unu dika globa j
nukleo. car leükocito.

iimin/o 'F Limo, sub kiu donita ekscito cesas esti
perceptebla; minimumo da nervekscito postulata,
porestigi sensacon: sub~a percepto.

limne/o b G. (Limnaea) de nesalakvaj gastropod-
oj kun konusa, komeca konko.

Limog/o. Francia urbo, kun fabrikoj de
porcelanajoj ( l °15’E, 45 49’N). ^io. N-Okcitania
regiono cirkaü ~o.

limon/o * Sp. de citruso (Citrus limon ), kies

au matematika instrumento.
Limb/o ft Vestiblo de la lnfero, en kiu restadas

la animoj de la infanoj mortintaj anta ü la bapto:
kiom da homo} svebadas en ci ~o korcagrene! K .

Limburg/o. Regiono (iama duklando), dividita
inter Belgio k Nederlando (5°30’E, 51°N).

lime/O 1 Sp. de citruso (Citrus aurantiifolia ),

~o 1 . SIN. verda citrono. ~ujo = ~o /.
Ilmed/o 1 Sp. de citruso (Citrus limetta),

arbo kun fruktoj similaj al citronoj, sed pli globaj,
unuope havantaj grandan mametajon, cirkaüitan de
okulfrapa malaltajo; pulpo dolca au acida. car limeo.
2 Frukto de ~o 1 . ^ujo = ~o 1 .

iimerik/o Kvinversa serca poemeto, de brita
deveno, kies efiko bazigas sur erotiko, absurdeco k
surprizaj rimoj.

limes/o 1 A Elemento, al kiu funkcio alproksim-
igas, kiam la argumento strebas al iu punkto: la
de 1/A% kiam x strebas nefinien , estas 0. us*

supremo, ~a infimo. 2 j[ Pli-malpli kontinua fortika
linio, kiu défendis kontraû la barbaroj la landlimojn
de la Roma imperio: la kontinenî a sekvis
proksimume la valojn de Rejno k Danubo. car Cinia
Murego.ferkurteno.

limet/o (evi) = limedo.

Mediteranea k subtropikaj regionoj, pluraj kultivataj
por ornamo k unu ( L. usitatissimum) multe utiligata,
parte por la teksajindustrio (la kf. fibro~o), parte por
la semoj, e) kiuj oni ricevas oleon (la kf. oleo~o): la
prilaboristoj de ~o kombitax.~ajOz.Teksajo el ~o: sep angeloj, vestite per ~ajo
para k LUMAN. EST tolajo. ~Oleata acido (E)

~oleo, ~oleumo.

a

t «

H
a

lino ( L. usitatissimum): a)
tigo ; b ) folio ; c ) floro ; c )
frukto (kapsulo) ; d ) semo.
Be k LMD.limulo
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Nesaturila escnca grasacido. C|7H„COOH. trovig- ! lingv/o 1 A Sistemo de signoj, per kiu la homa
anta i.a. en ~oleo. ~semo. Semo de ~o: ~sema ; sperto estas analizata k esprimata, diverse laü la
faruno. astero~o 4* G. ( Asterolinon el primolacoj) j homgrupoj, k kiu posedas du sistemojn de unuoj
de 2 sp-oj de malgrandaj, unujaraj herboj el la ; (morfemoj k fonemoj): ~<? estas pure kondica signo
Mediteranea regiono, N Afriko k U Azio. j de ideoj, kiu povas plenumi sian difinon nur tiam, se

linalol/o (K) Alkohola monoterpeno, C,0Hl 7-OH, j ciuj uzas gin severe egalez ; familia, etna, nacia ~o;
odoranta kiel bergamote k lavendo, troviganta i.a. j artefarita ~<JZ; ~<? internaciaz\ la hispana1,
en la esenco de sp. de bursero { Bursera delpechia- } francaz; en la E. ni vidas la estontan ~on delà
na) k en la gerania esenco: ~<7 acetato estas la cefa i tula mondoz. 2 Subsistemo interne de ~o, rigardata
odorsubstanco de bergamoto. ! kiel karakterizajo de speciala grupo de individuoj aü

linari/o 4* 1 (ss) G. ( Linaria el skrofulariacoj) | de aparta fako: la konutna, scienca, teknika ~o\ la
de unu- k plur-jaraj herboj kun mallargaj folio j k ! biblia, popola la de la metiistoj, stelistoj
kun longaspronaj, diverskoloraj floroj unuope aksel- ! ktp; paroli per ~ojN ( vst glosola/io ). «3* idiomo,
aj au en apeksa grapolo aft spiko; c. 150 sp-oj el | dialckto. jargono, slango, ~ajo 2. 3 Iu signosistemo,
Eüropo. Azio k N Afriko, multaj pororname kultiv- ! kiu servas por komuniki inforinojn, esprimi pensojn
ataj. 2 (vs) ~o / k parencaj g-oj ( i.a. cimbalario), ! aü sentojn: la ~o de la bestoj: la algebra (BS*

gesto~o)\ (f) la ~c> de la koro, de la rigardoj. 4 fi
A Difinita aro de signocenoj, ofte kun difinita

nelega tribunalo, laü la manière, kiun la sudistaj | formula (kontraste al homa ~o); régula,
usonanoj uzadis kontra ü la negroj. KS* Ku-Kluks- I kunteksto-nedependa ~t>; asembla ~o. ~a. Rilata
Klano. ^/(ad)o. Ag(ad )o

lind/a. Ailoge placaspekta. ~uf (in)o. Homo ~a: I Respondoj (de Z. ); la ( L )~a Komitatoz.^ajo 1
amindumi r̂ ulinojn, kia rava kafvarï !. ear be/eta. j Dirmaniero, esprimo propra al unu ~o. osr idiotisme.

Hne/o 1 Mezurunuo de longo, 1/12 de colo au I 2 Maniero uzi ~on propra al iu persono, verkisto,
2,256 mm. 2 J, Maldika snuro tie zorge elfarita: | grupo. regiono k.a.: la malvarma ~afo de la komis-~o por sondado. 3 4? Konduktiloj, uzataj por porti j aro ciam perturbis sin rE. ~iko. ~o.seienco. MStO.
elektran energion laü fiksita vojo: unuopa (ce kiu la j Specialism, kiu studas la ~ajn fenomenojn : konsil-
tero servas kiel returna konduktilo), duopa ~o ( kun igu neniam kun ~isto, konsiligu nur kun personoj
du konduktiloj) ; ~o de konsumanto (branco de j kiu] havas filologian senton k havis multe da
distribua ~o, iranta a! la instalajo de konsumanto). \ praktiko en E?\ vs? filologo, poligloto. ~istik0z.
KS* drato, kablo. dudrata ~o. Granddistanca ! ~osctenco. inter -̂îstiko. Scienco, kiu esploras la
telefon~o el duopa konduktilo, funkeianta kun i kondicojn ~o.seiencajn, kulturajn k sociologiajn de
amplifiloj inter la amplifaj stacioj; (analoge: | komuna norma ~o, uzebla en la internaciaj rilatoj.
kvardraia ~o). granddistanca ^o. Telefon~o ' esperantologio. meta~o. Konvcncia ~ajoau
por publika trufiko je granda distanco, ekz. por j eiementoj de ~o, uzataj por priskribi ~on, ekz.
interurba telefonio. plurstacia ^O. ~o. al kiu du j gramatika terminaro, leksikografiaj difinoj, vortoj k
aft pluraj stacioj de abonantoj estas konektitaj. §ar | esprimoj, kiaj «signitl», «t.e.» ks. du^a. Prezent-
asocia stacio. kondukto~aro = reto de ~oj. ; anta aü uzanta du ~ojn: da~a surskribo, regiono.
kontaktewo. Elektra supertera ~o (nuda drato) j diweco, ~ismo. Stato de homoj, kiuj kapablas
por provizi kurenton al trakveturilo aü trolebuso per ! uzi égalé du ~ojn. — diglosio. cel~o. ~o, en kiun
kurentodeprenilo. 4 V Konduktiloj aft optika fibre j oni fradukas. esperant^a. Esprimiganta en E.: la
uzataj por porti telekomunikajn signalojn: unu ~o ! esperant^a gazetaro, literature. font^O. ~o, el kiu
povas havi nmltajn kanalojn\ telefonio; alstacia i oni tradukas. franc^ano2. Persono, kies sola aû
~o (~o inter stacio de aboninto k la centralo ) ; j cefa ~o estas la franca : svisa , belga , kanada
rekt ~a , sen~a uzado de aparalo. use plekti . j franciano. fremd^a. Prezen tanta al persono ~on
transsenda ~0 (pp la provizo de elektro) ~o, plej ! fremdan al gi: bone kompreneble k tamen fremd^e
ofte alltensia. servanta por la transsendo de elektra i sonis la Dana devizoz. gestO^O. Sistemo de
energio el generatora stacio a ü substacio al aliaj j komunikado per mansignoj, uzata de surduloj: ciu

• lando, regiono ait komunumo|... j havas sian propr-
i an gestolon M. help^o. ~o, rigardata kiel helpanta

entute c. 230 sp-oj.
linc/t (tr) Mortigi laü decido de memstariginta

al ~o(j): ~<v dokumento. esplow, apartajo', ( L)~aj~ i.

:

stacioj au substacioj.
Line/o. Sveda botanikisto ( C. von Linné, 1707—

1778), aülorode klasifikodc la plantoj, de ladunoma | la komunikadon en plur~a situacio. kas^O.
nomenka î uro k priskribinto de dekmiloj da specioj. I Sekreta ~o. masin~oS ~o, kiun rekte interprétas

linear/a A (pp bildigo f ) Obeanta la regulon | komputila aparalo. ns* asembla ~o. mond^o. M)

f (.\’+ty) = f { x ) + t f{ y ) por ciuj vektoroj .v k v k ciuj ! destinita por tutmonda uzado. plan~o.~o, konscie
nombroj l : sistemo de ~r// difercncialaj ekvacioj: i kreita laü difinitaj kriterioj k destinita al uzado inter
~e dependaj vektoroj; ~^/ space ( vektora spaco). j divers~aj homoj. pont /^o. ~o, en kiun oni
ss* afina. du, tri, ... plur^a ( pp funkcio kun du. j tradukas ion. poste plu tradukotan en alian Mm.
tri ... pluraj variabloj) Estanta ~a en ciu variablo, | plur^a. Uzanta plurajn ~ojn. cF poligloto.
kiam la aliaj estas fiksaj. j progrartwo ë Formula ~o, en kiu oni skribaS

iingam/o © Homa peniso. kult -objekto de ! kompulilajn programojn: altnivela, ordonem,
hinduoj, kiel simbolo de la seks-misteroj: tiam mi ! deklarema, funkeiema programs, os’ instrukcio,
ekvidis tiun ~z> /; el la songo 1’ . ê ' jonio. j iradukilo. psiko~istiko. Scienco, kiu studas la
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parolan agadon el psikologia vidpimkto. signo~oM. altajn punktojn en montoceno. flOS^O .J, Nivelo,
Gesto~o. SOCi~istiko. Scienco, kiu studas la gis kiu enakvigas sipo. kapus~o ^ Akso de la
rilatojn inter la fenomenoj ~aj k sociaj. torwo. ~o, sipo, montrita per streko desegnita sur la interna
en kies vortoj iuj silaboj havas tonon 6 kun leksika flanko de la kompasa vazo. kudro^o. Kudro tiel
valoro. unu~a. Prezentanta aü uzanta nur unu ~on. farita, ke gi aspektas ekstere kiel ~o: teni la manojn

lini/o 1 A Bildo de intervalo per kontinua bild- kontrau la kudro~o de la pantalono. linwo. ~o
igo: rekta, kurba ~o. 2 A Tia streko formita el ciuj servanta kiel limo: en gi kusas ia lim~o de la
punktoj, kiuj havas unu saman econ: izotermaj ~oj\ prudento7. nivel~0 1 A Imaga ~o, kuniganta la
~oj de forto ; la nivel~oj : (abs) la ( L )~o j punktojn de égala potencialo. 2 M. Sur mapo
(ekvatoro); de loko (sur mapo tiu strekita ~o, desegnita kurba ~o, kuniganta ciujn punktojn de
kiu trapasas tra la loko, sur kiu staras la observanto). unu sama nivelo. izobato, izohipso, talvego.
3 Kontinua, pli-malpli larga streko, videbla sur ond~a. Prezentanta ondigantajn formojn. paf^O.
suprajo: spektra ~o (emisiita a ü sorbita Imaga ~o, iranta laü la akso de la pafiltubo ce la
elektromagneta radiado en difinita frekvenco, pafo. punkto~0. ~o, konsistanta el serio de
aperanta kiel ~o en la spektro); (a ~oj de la spektro punktoj, la ü kiu oni devas detondi bileton ks.
de kemia elemenio; la ~oj de la mono (~o de vivo, servir^o .*£- En teniso, retpilko ks, ~o, malantaü
de riceco, en kiromancio); li jetis sur la paperon kiu staru la serviranto, ne transpasebla gis ekflugo
tiun faskon da ~oj, el kiu aperis la tutajo, plena de de la pilko. sarg^o ^ Sur la flanko de komerca
[...] harmonioL\ tiri , desegni ~on; (analoge ) sipo desegnita ~o, gis kiu povas enakvigi la sip-
belforma (konturo) de la husoz; havi purajn korpo. tus~0. Taco. voj~0 1 La terenstrio, sur kiu
~ojn. 4 Tia streko, montranta apartigon, limon: ~o kusos aü kusas konstru-ata, -ita, -ota vojo, kiam oni
de demarkacio; (la literoj) aspektis f . . . J kvazaü i/i konsideras gin la ü la preterpasitaj aü interligitaj
falpusigus super la ~oj sur kiuj Hi devis stari7 ; lokoj. 2 ~o, strekita sur tereno, mapo au piano pri
trapasi la ~on (markitan sur la grundo de sportejo, vojo projektita aü konstruita.
tenisejo ks). 5 Vico de personoj a ü objektoj, !iniment/o Likva aü nedensa kuraciio por
arangitaj unu apud la alia : ciuj staru nun en unu smiri au froti: amoniakkamfora ~<y.
~o!\ li sidas en la tria ~o\ semi legomojn laCt ~oj: ! *link/o b G. ( Lynx ) de mamuloj el la subordo de
duobla da arboj\ bataliono ordigita laü tri ^oj ; ! rabobestoj, fam. de felisedoj, kun hartufo ce ciu
~o dafuortoj, da tranceoj; front~o. tsr kolunmo. 6 ! orelpinto.
Serio de vortoj, skribitaj aü presitaj laü difinita
direkto: ciu pago enbavas tridek ~ojn ; la ~oj de la
cinaj libroj estas vertikalaj ; legi inter la ~oj (eltrovi
la kasitan sencon); signetoj super^aj k sub~ajz. -H*
longo 3. 7 Trafikservo, regule funkciiganta veturil-
ojn, sipojn, aviadilojn kc laü difinita kurso: la cefa
~o de la Danaj fcrvojoj7 ; uzu la aütobuson de la
~o 34a\ sip~o , aer~o ; (analoge) la numenioj
flugas en serpentforma ~oz. 8 Serio de personoj
sinsekvaj en la tempo: montri longan ~on de
herooj ; deveni de rego laü rekta ~o ( de
genealogio); patrin^a avo. 9 j[ Cefa parto de armeo Nesaturita, esenca grasacido C ( 7H?9-COOH, kun
aü floto, de kiu dépendis la sorto de la batalo: sipoj i unu plia duobla ligo ol la parenca linoleata acido.

iinoieumo Vd oleo.

linko.

linoien/o <K) Radiko de ~ata acido. ~ata acido

el la ~o, regimentoj el la ~o (infanterio). 10 (evi ) =
lineo. regresa ~o Vd regresi. Rilata al ~o(j):-vo arango\ ~a desegno (en kiu nur la ~oj estas k fandado de unupecaj tekstolinioj el piumbalojo.
markitaj); spektro. ~e. En ^a arango. (tr) ~isto. Tiu, kiu kompostas sur ~o.
Fari ~ojn, marki ~ojn sur io: ~ita papero. ^aro }.

Arode kvin horizontalaj ~oj, sur kiuj estas lokitaj la bloko horizontale metita sur la fostoj de fenestro aü
diversaj notoj. ^igi. Arangi laü ~oj: ~igi monerojn j pordo. irg’ sojlo.
sur la tablo. /^ilo. Ho por streki ~ojn : diverskurba
MIO. B®3 rektilo. inter^O. Spaco inter du ~oj de ks, per sublimado je tre malalta temperaturo k sub
presita au skribita teksto. KT fileo. aer^O, -̂ o de vakuo, por konservi ilin.
aviadiloj. biank^o /// Metala plato, intermetita
into- la ~oj de tipoj, por ilin disigi. cel^O. Imaga \ i.a. pro silkindustrio.
rekta ~o, kiu trairas la celfendon, la celgrajnon k la | © Itp/O 1 ¥ a) ( labia oris) Ciu el la du movebl-
trafotan punkton. isr celpunkto. ôen .̂ Kurbo de aj karnorandoj de la busaperturo, kiuj tuse trovigas
œno au snurego, pendanta inter du fiksaj punktoj. antaü la dentoj: la supra , ma!supra ~o -y mallargaj
(internacia ) dat~0 ~o. proks. koincida kun la kunpremitaj ~oj: viaj ~oj estas kiel ruga fadenox;
180° meridiano, oriente k okcidente de kiu la dato j la karmina koloro de la ~ojy\ mordeti al si la ~ojnCj
malsamas: oni aldonas l a/ la tagnumero, kiam oni j (signe de cagreneto): plenblovi la ~ojn7 (maiafable
tranêas gin de oriente okcidenten, k deprenas / en j rigardi); fari la dikan ~on (paüti ). b) Ciu el duopaj
la mala okazo. first^O * ~o, kuniganta la plej j lipformaj elementoj: vulvaj ~oj. SIN. labio 2. c)

linotip/o 1.7 Tipografia masino por kompostado

lintel/o iH Stona, betona, ligna au fera trabo,

liofiliz/i (tr) $ O Senakvigi substancon, celaron

Lion/o. Francia urbo (4°50'E, 45°46’N), fama
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(analoge) la ~oj de vundo. — ~angulo. 2 Tiu parto emociojn de la poeto. 1 Rilata al 1. 2 §J
de la vizago, rigardata kiel organo de karesado: Destinita por sursceneja kantado: ~a dramo,
mielo gutadas el viaj ~oj, ho mia fiancinox; am’ komedio. car opera, opereto. 3 Rilata al ~o 2:
svingas sian vipon, al pelante ~onK ; memor’ de poemo. strofo. ~ismo 1 CÇD La ~a genro, celante
viaj ~oj bruligas mian sangon. 3 (plurale) Tiu sama komuniki per bildoj k ritmo la intimajojn de la koro.
parto, rigardata kiel organo de sinnutrado: de la 2 (f) Pasia, poezia maniero de sentado: burgo tute
manoj gis la ~oj la sup' elversigis7 ; la ~oj ne senigita je ~ismo. ~istO. Poeto praktikanta la
montru, kion mangis la husoz; // havas ankoraü ~ismon /. ^ulo. Persono plena de ~ismo 2: kiam
lakton sur la ~ojz (li estas nespeitulo); leki al si la oni estas juna, oni estas ~ufo7.
~ojn (esperante regalon); dolce smiri a! iu la ~ojn7- liriodendr/o 4* G. (Liriodendron el magnoliac-
(nutri per promesoj). 4 Tiu sama parto. rigardata kiel oj) de falfoliaj arboj kun 2-4-lobaj, apekse detranc-
organo de la parolo: li ciam havas tiun saman vorton j aj folioj k kun 3-sepalaj, 6-8-petalaj floroj iom
sur la ~oj\ mi havas nelertajn ~ojn : kiel do | tulipoformaj; 2 sp-oj kultivataj por omamo k ligno:
Faraono min aüskultus?x (~f balbuti); kiu retenus Cinia ~0 ( L. chineuse ) el Cinio; tulipa ^0,
siajn ~ojn, estas sagax; malpiajon abomenas miaj Virginia (L. tulipifera ) el E Nord-Ameriko.
~ojx\ lia nomo flugos sur la ~oj de la homoj; la SIN . tuiiparbo. csf magnolia,
sankta ~o hantas nun savage!7. 5 <4* La ~forma
supra aü malsupra parto de kunigpetala korolo au de tegmento).
kunigsepala kaliko, ekz. ce la lamiacoj k skrofulari-
acoj. SIN. labio. ~a. Rilata al ^o(j): ~a sono; (f)
~a kulto (ne kora, intima); ^ unu~a aü du~a
korolo, kaliko. ^i (tr) Tusi per la ~oj: ~/ boteIon,
blovinstrumenton. ~eto ¥ Ciu el duopaj lipformaj
malgrandaj elementoj: vulvaj ~etoj. ~ego. Dika,
pendanta ~o: ~ego de azeno. os’ komisuro.
faült~o Vd faülto. lepor~o ¥ Denaska misform-
igo, ce kiu la supra ~o estas fendita.

(2) iip/o ® Mil de lipido (pref-e uzata): ~olizo,
r^ oproteino. ^azo ® Enzimo, katalizanta la
hidrolizon de lipidoj: pankreata ~azo. fosfcwazo
® Enzimo, katalizanta ia hidrolizon de glicerofosfo-
lipidoj. ~Olizo $ ® Hidrolizo de la lipidoj en la
organismo. ~omo f Negrava tumoro, konsistanta el
subhaüta grashisto. ~oproteino Vd proteino.

Lipar/oj. Grupo de Italiaj insuloj, norde de
Sicilio (!5°E, 38°35’N).

iiri/i (ntr) Milde flustri (pp akvo sur stonoj aü de

lis/o (y.Arango vertikala (alt~a) au horizontal*
(bas~a) de la varpfadenoj de tapiso.

Lis/o. Rivero, fluanta tra Francio k Belgio en
Skeldon (3°44’E, 5l°02* N ).

lisamfibi/oj b Subklaso ( Lissamphibia) de
amfibioj, ampleksanta la nun vivantajn amfibiojn.

Lisbon/oz. Havenurbo k cefurbo de Portugalio
(9°08’U, 38°42’N).

lisp/i (ntr) Misprononci la siblajn au gingivajn
konsonantojn (ekz. th anst. s, z anst. j. s anst. s).S’
blezi, kartavi.

Lisp/O S Programlingvo, aperinta en la 1950aj
jaroj k multe uzata por artefarita intelekto (LISP).

list10. Serio de nomoj de personoj au aferoj,
skribitaj unu sub alia k apartenantaj al unu sama
klaso, kategorio ks: ~o de kandidatoj, de varoj,
genealogia ~oz\ mi forstrekis lin el la ~o de miaj
amikoj; nigra ~o (de nedezirataj personoj, klientoj

lipid/o ® Ciu ei la naturaj esteroj el alkoholo k ks). ~i. Fari ~on el elementoj. ~igi. Ordigi en
grasa acido, eventuale kombinitaj kun alispecaj ~on. dissendo~0 1 ~o de adresoj, al kiuj Mi
moîekuloj, k ciu el analogaj naturaj substancoj en- | dissendas cirkuleron. 2 S Forumo en komputila
akve ne solveblaj (grasaj acidoj, esteroj de glicerolo, reto, funkcianta tiel, ke mesagoj senditaj al iu centra
sfingolipidoj, longmolekulaj alkoholoj, vaksoj, adreso automate dissendigas al ciuj abonantoj. 0.

terpenoj, steroidoj, vitaminoj A, D k E, karotenoidoj I retnovafoj. ligil^O S Datenstrukturo prezentanla
ks): ~oj estas unuj el la cefaj konsistajoj de la celoj j -̂ on per datenopoj, el kiuj ciu enhavas referenconal
de la vivuloj; butero, animalaj k vegetafaj grasoj k ; la sekva datenopo. csr ceno, vico. mankO^O. M)

oleo konsistas el ~oj. csf lipoQ). glucidoj, proteinoj. | de la mankantaj elementoj de difinita aro (ekz. de
~azo. Lipazo. fosfo^o. Malsimpla ~o ei glicer- I postmarkoj, sercataj de filatelisto). preZ/^O. M) (fe
olo, du grasaj acidoj k fosfatida acido, grava konsist- j la prezoj, difinitaj por la artikloj vendataj de firma:

ajo de la celaj membranoj. Sin. glicerofosfo-̂ o. c^r servo^o. ~o de la oficiroj vokeblaj al militseryo /

fosfatido, lecitino. glicerolo. ~o, kies alkoholo au de la oficistoj, vicigitaj lau sia ago, servodaurob:.-
estas glicerolo. glicerofosfo~o. Fosfo~o. valor^o. ~o de la valoroj, kies kurzoj estaskvot-
sfingo^o Vd sfingo. I ataj ce la borso. vin^O. ~o de la vinoj, proponatej ;

lipotimi/o Y Senkonsciigo kun konservo de | en restoracio. vizit^o. ^o, sur kiu la studentojdev:J
as subskribi sian nomon por atesti, ke ili vizitis la
kurson. erwigi. Enskribi en ~on: en~igi libronm
katalogon, akciokompanion en la valor~on. jÿ

listel/o. Mallarga randa elstarajeto de arkitektun ;
omamajo, au de monero, medalo ktp: faru cirkaük -
tabio mallargan ~onz ; nsr modluro. foldOM)

Vergo, kiun oni ensovas en foldojn de du apudaj
tabuloj anst. lango.

listeri/o ?. G. ( Listeria) de mallonge bastonet
formaj eübakterioj, el kiuj L. monocytogenes trovigfê

spiro k cirkulado, la unua grado de sinkopo.
(D lir/o Antikva muzikinstrumento, kies

kordoj estis vertikale strecitaj inter du simetrie
kurbaj komoj, k estis plukataj akompane de kanto:
prikanti iun sur la ~o. (L)~o Boreala
konstelacio { L y r a ) , entenanta Vegon. ^ismo.
Lirikismo.

(2) lir/O i Monunuo de Italio.
lirik’o Poezio,1\kiun oni kantis kun akompano

de liro ©. 2 kiu esprimas la proprajn sentojn k

!
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i.a. en laktajoj k povas estigi malsanon ce homoj k
bestoj. ^OZO|Sepsemio, kaüzata de ~o, aparté
grava ce novnaskitoj k gravedaj au jus akusintaj inoj.

lit/o 1 Meblo, uzata por kuse ripozi, dormi,
seksumi: parada ~o kun silkaj kurtenojz\ tuj Hi ek-
saltis el la ~oz; sur la pieda parta de la ~o kusis
infanoz\ kiu amas la ~on, ne akiros profitonz\ mi
pretigis la ~on, k tiu havos la plezitron!z\ post ni
(geamantoj) profunda ~ w; ne militen! (estas
preferinde amori, ol militi) ; duloka, gemela
~kadro , ~kapo , ~kuseno , ~vesto. ns* lekto,
matraco, somiero, kusujo. 2 Loko, kie kelkaj sovagaj
bestoj, ekz. leporo, noktas subciele. SIN. kusejo.
~ajO. Cio, kio servas por arangi ~on (matraco,
Mukoj, kovrilo). el^igi.. Levigi el ~o. erwigi.
Kusigi en ~o. du â. Entenanta du ~ojn: du~a
êambro. klap~o. ~o kun metala, kunfaldebla
framo. pajlô o. Nekomforta kusejo, konsistanta
êefe el pajlosako. pend~0. Hamako. port~o. ~o
kun tegmento, kurtenoj k portostangoj, tiel ke gi
povas esti portata de homoj au bestoj. csr portsego ,
palankeno. tabul^O. Militista au malliberula ~o,
konsistanta nur el tabuloj: la soldatoj kusis sur la
tabul~o de sia gardista cambroz. tendo~o. ~o
por sportisto, tendumanto ks. ter~o. Masonajo el
nebakitaj brikoj, en kiun oni enkondukas fumon el
fomo por gin varmigi, k sur kiu oni dormas nokte k
sidas tage en orientaj landoj.

litani/o 1 ft Prego, konsistanta el longa serio
da mallongaj alvokoj al Dio afi sanktuloj. 2 (f )
Longa k teda elnomado, elnombrado: senfina ~o da
plendoj, riprocoj.

litargir/oz ® Plumba oksido, PbO, orangoruga,
lamenforme kristaliginta post fando, uzata i.a. en
pretigo de glazuro.

liter/o 1 Ciu el la formoj, kiujn povas alpreni
grafemo: sur la abocolibro staras ciuj ~oj grandaj k
malgrandaj7- (majusklaj k minusklaj); supersignita
~oz (capelita ~o)\ kursivaj, grasaj interspacetitaj
~oj\ muta ~o (ne prononcata). — tipo. 2 ( f )
Formulado per skribitaj vortoj: Hgante sin ne per la
~o de siaj dogmoj, sed nur per ilia komuna spiritoz\
la decido de la kongreso restos simple nur malviva
~oz (ne atingos efektivigon); // obstine tenis sin je
la ~o de la kontrakto.

prononco en la koncema vorto; ekz. la rusa vorto
signifanta «kies» estas transita per «kotorogo»,
dum gia proks. fonetika transskribo estas «katoravo».

literator/Oz.Literaturisto.
literatur/o 1 Tuto de la verkoj, uzantaj la

lingvon k koncernantaj la vivon k kulturon de iu
homa grupo, epokok.a.: la konstanta kreskado de
nia iom post iom silentigos niajn malamikojnz\
fakultato de ~oz. 2 Tuto de la verkoj, presajoj ktp
pri iu temo: la pri Goeto, pri Faüsto, pri iu mal-
sano. r^historio. ~a. Rilata al la dank’ al
konstanta aperado de novaj verkoj ~aj la mondo
vidos, ke nia afero f ...] régulé progresasz. ~istO.
Verkisto de ~aj verkoj. bel~az. Beletra.

Iiti/0z ® 1 Elemento, Li, atomnumero 3, atom-
maso 6,94: klorido LiCl, ~aj kombinajoj. 2
Metalo alkala, blanka, tre maldensa.

litiaz/o ¥ Formigo de stonetoj (kalkulusoj) en
unu glando, veziko ktp: rena, saliva, lakta, gala ,
intesta ~oj. SIN. gruzmalsano.

litin/o ® Hidroksido de litio, LiOH.
litograf 1 i (tr) 4/y Reprodukti sur papero per pres-

ado skribajon au desegnajon, antaüe gravuritan sur
la ücela §tono. ~ajo. Tia reproduktajo. ~i80.
Tekniko k arto de ~isto. ~isto. Tiu, kies metio estas
~ado. us- ofseto.

litoiogi/o 0 Parto de petrologio pri la fizikaj
karakteroj de la petroj.

litopon/o ® © Blanka pigmento, miksajo de
zinka sulfido (ZnS) k baria sulfato (BaS04), uzata
por la fabrikado de farboj.

litops/o 4* G. ( Lithops el aizoacoj) de plurjaraj,
sukulentaj preskaü sen-tigaj plantoj kun grupo de
folioj daüraj, duopaj, mallongaj, dikaj, obkonusaj;
c. 35 sp-oj el S Afriko, pluraj pote kultivataj.

litorin/o b G. (Littorina) de moluskoj
el la klaso de gastropodoj, kun
ronda, spirala konko, vivantaj en la
intertajda zono de la marbordo. nar
heliko, limako.

Iitorn/o b Granda sp. de turdo
(Turdus pilaris) kun grizaj verto, kapo k postdorso.
SIN. griza turdo.

litosfer/o 0 Supra, rigida tavolego de la ter-
globo, ampleksanta la kruston k la ekstremsupran
parton de la mantelo. cs* astenosfero.

litoskop/o ¥ Ho, uzata por vidi k mezuri stonon
en la veziko.

litorino.

rssfiguro. ~e.Guste, kiel
skribite: mi (ombro) ricevis karnon k ostojnz\ mi
simple k ~e ofte ne havis ec. kion mangiz. ~umi (tr)
1 Nomi unu post alia la ~ojn de vorto, teksto: kiel vi
lianas vian nomon?. 2 (f) Pene k mallerte legi. cæ
silabi. A/umilO S Programo au parto de programo
por kontroli ortograFion per vortlisto de la koncema
lingvo. ~a-cifera Ë (pp signaro. kodo au datenoj)
Estanta ~o au cifero, aü rilata al ~oj au ciferoj. —teno.cef /vo1 Omamita ~o en komenco de capitro, sp-oj, kelkaj poromame kultivataj.
libro ks. 2 Majusklo. et^O. ~o, kiu ne estas cef~o.
lau^a. Sekvanta skrupule la ~on: absoluta k lau~a
regulecoz. laüvorta. rug/^a. Presita per
komenca(j) ruga(j) ~o(j), por altiri la atenton de la
leganto: rug~a dato en la kalendaro; (0 en nia griza
tago lumas minutoj rug~ajK. trans~i (tr) Anstataü-
igi la ~ojn de vorto de unu lingvo per la unuope
respondaj ~oj de alia lingvo, sendepende de ilia

litosperm/o 4* 1 (ss) G. ( Lithospermum el
boragacoj) de c. 45 sp-oj de unu- k plur-jaraj herboj
el la mezvarmaj regionoj. 2 (vs) ~o 1 k parencaj g-
oj, herboj, arbustetoj k arbustoj kun blankaj, flavaj,
bluaj au violbluaj tloroj en skorpioidaj cumoj; c. 55

litot/o (§) Stilfiguro, konsistanta en esprimo
malpli drasta au energia ol la ideo, kiun oni volas
komprenigi, ekz.: «li alportis al mi ne malgrandan
helpon» (li alportis tre gravan helpon): «mi vin ne
malamas» (mi vin amegas), « li estas sparema» (li
estas tre avara). eüfemismo, hiperbolo.

litotomi/o ¥ Fragmentigo k eltiro de stono el la
urina veziko.
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l î totr îcî/oz f Disrompo de stono en la urina
veziko, por ke gi elfluu kune kun la urino.

litov/o2. Ano de la cefa gento de (L)~io. (L)~io,~ujo. Regno ce la Balta Maro (Vilno). EST Litvo.
litr20. Kapadta mezurunuo por likvoj au sekaj

materioj, valoranta unu kubdecimetron: masinoj, | ( 10°18'E, 43°32’N ). ( I )~0 ^ Raso de kokino,
pumpantaj la akvon en la kvanto de 135 mil ~oj en j selektita en Usono (sub la nomo Leghorn), produkt-
miniito7, deci~2o. Dekono de ~o. deka^2o. Dek | anta multajn ovojn.
~oj. duon~o. Pindo.

j iivon/o. Ano de gento, loganta en (D'via, ;
! (L)~io, ^lljo. lama balta provinco de la Rusiai
i Imperio, nun dividita inter Latvio k Estonio (26°E
I 57°N ).

Livorn/o. Toskania havenurbo ce Mediteraneo

livre/o. Distingiga vesto, ordinare kolorai;:
litrum/o ^ G. (Lythrum el ~acoj) de unu- k galonita, kiun portas la servistoj de unu samadoaa?

plur-jaraj herboj—iuj malsupraparte lignecaj—kun au mastro. «s* uniforme. ~ulo. Servisto de nobeio,
purpuraj, rozaj au blankaj periginaj floroj en riculoks.
verticiloj ariginlaj en apeksajn spikojn, k kun du-
kameraj kapsuloj multasemaj; kosmopolita g. de c.
35 sp-oj, i.a. salikario.

liturgi1o 1 j[ Publika servodevo, plenumita sen-
page de rica Atenano. 2 O Arango k formulait) de la
kuitaj ceremonioj k pregoj, difinita de kompetenta
instanco: la katolika, anglikana, lamaista ~a. | komponita substanco al iuj e! giaj kunmetajoj. RIM.|
Rdata al la ~o: fari ~an servoir, ~a jaro (eklezia). | En kunmetajoj, se la maldekstra elemento estas non».

Litv/oG X Grandduklando, kiu ampleksis Litovi- j de moiekulo, la signifo estas «~o de» (gluko^o,

liz/o 1 Detrua dissolvo: a) $ Transformo de geto
al solo, per aldono de akvo, pro la efiko i.a. de
enzimoj: ciuj digestaj fenomenoj reduktigas al
b) $ If Detruo de celoj au de histoj pro la efiko deagv
antoj fizikaj, kemiaj au biologiaj: mikroba »o|
ôel~o, nukle~o, fihrino^o. 2 ® Malkombinodl

on. Belorusion k Ukrainion, k gis 1795 estis unuigita j lip(id)o~o, proteiiwwo), dum se gi estas ~rimedoli
kun Pollando. 'vano. Loganto de du iama regno, kiu | signifo estas «~o per» (elektro~o, foto~o).#
gis 1915 restis, sendependa de la Pola Regolando, hidrolizo. pirolizo. ~i (tr) Fari ~on: post koagulifr;
sub la rusa regado: Z. estis ~ano. sed ne Litovo.

liut/o } Malnova kordinstrumento, iom simila
al mandolino: Amelia 1... j ludas sur ~oz.

liv/a. Maldekstra: girado\ turnu ~en tuj post
la angulo!. —+ giri . ~uma Â- Maldekstruma. cse molekulojn. elektro~iz ( tr) ® Malkomponi
dekstruma.

la lakto estas ~ita en la stomako; viruso ~as celon;
'vigi. Igi ~ ita : celo ~igas. ~osomo ÿ ($
eukariotaj celoj) Vakuolo kun acida enhavoir;
enzimoj kapablaj hidrolizi encelajn organikajf

elektroliton per kurento: elektro~a determinadoà;
kupro, argento. fotO'V'i ® Malkombini per lunto:
foto~o de akvo estas grava fenomeno en fotosùtiesû
hemo~Q ( j Detruo de la eritrocitoj k liberigo del§
hemoglobino, kiu donas lakan aspekton al la sango:.
hemo~a substanco, hcmo~ita sango. hemo<*ll$
( kn) ÿ ^ Substanco, estiganta hemo~on: serf
hemo~ino ( post transfuzo de fremda sango)f
hemo~ino de kobro. de mikrobo. keratOM)

de kerato per kemiaj lerapiaj substancoj.
lizerg/o ® Radiko de /^ata acido (en kunméi

lived/o -- lividajo
liver/i (tr) 1 Havigi al acetanto la postulitajn

varojn: ciun kanajlan komerciston mi imposte dev-
igos, ke li ~u po tri pudoj da vaksoz; ~ota en la
kuranta monoto, plej malfrue en Januaro; M krud-
materialon al fabriko, viandon al anneo B; ~/ gis la
domo de iuz; (ironie) f ïsistino, kiu ~as la insultajn
vorfojn al fri estinuitaj gazetoj7-. csr provizo. -4
r̂ aüto, r^tempo. 2 Transdoni en ies posedon: ~/‘ al
iu dükunientojn B; nur panon, mangontoj sin
trovosz\ monhclpon al amiko. 3 (f, io) Havigi, ; ajoj). ~ata acido ® f Organika acido, deriv^disponigi al iu : nego ~as akvon a! la kampojz\ | de unu el la alkaloidoj de la sekala ergoto.*8jj|
brando ~as vivigan varmon a/ lia organismez; la \ dietilamido. Derivajo de ~a acido, ege haluciir
farmbieno ~is pli k pli multajn cagrenojnz; la rie- substanco, ec je etaj perbuse uzataj dozoj (LSD;#
ajoj ne ~as la fe!iconL\ tio ~as bonan rimedon por pli guste LSD-25). fër meskalino,

eviti gripon; la U .V. la radikojn midaj. ~ado. j iizin/o ® Aminacido, NH2-(CH2)4-CH(NH^Ago de tiu, kiu ~as: ili estis devigitaj al ~ado de j COOH, unu el la 20 cefaj aminacidoj de la protêt
grandaj grenkvantoj. ~ajO. Tio, kiu devas esti oj, esenca por la homo; simb.: Lys.

Lizip/o. Helena skulptisto (4a je a.K.).
Lizistrata. Helena virina nomo, k titolo#;

m

.T~ita: la ~afo maffrtdgis. ^antO. Tiu, kiu havigas
varojn lau interkonsentitaj kondicoj: ~anto de la
kortegoz. «rtr* peranto. j komedio de Aristofano.

Liverpol/o. Anglia havenurbo ( 2°57 , U , i lizozim/o ÿ Antimikroba enzimo de salivé
53°24’N). | larmoj, k.a. sekrecioj. $|

livi/o b Sp. de kolombo (Colomba livia ) , kun j ljam/o C5 Laino.
blanka dorso, prauio de la domkolomboj. SIN. rok- j Ljaüning/o. Provinco en la NE parto deCink.v
kolombo. iœ enado, palumbo. | Ljubljan/o. Cefurbo de Slovenio (14°32|j$

Livî/o. Romana vira nomo, i.a. de la historiisto j 46°04’N ).
Tito ~o (c. 60 a.K .- c. 10 p.K.).

livid/a Y Havanta koloron blanketan, iom verdetan
au violetan. ^ajo. Violeta parto de la haüto kaüzita !
de malvarmo, konluzo au de iuj afekcioj: kadavra j

(makulo aperanta piurajn horojn post la morto). | (0°32’U, 47°33’N ). nsr Luaro.

M
Mm

M

1;SLjusun/o. Granda havenurbo en E partons
Cinio (121° I 5’E, 38°48,N).

Io! Interj., uzata por atentigi. væ halo.
Loar/o. Francia rivero, fluanta i.a. traAnj#

mm
73M



687lobo logatomo

lob40 1 V Rondforma elstara parto de organo:
~oj de cerebro ( lobi cerebri ), de pulmo; kvadrata
~o (de la hepato); (analoge) ~o de la orelo ( pend-
anta malsupro de la oreia aüriklo). 2 4* Pli-malpli ! belulinoK ; al~a spektaklo ; nur por fari al~an
rondkontura eltrancajo en organo
(talo, limbo de folio, de petalo
k.a.). 3|En rozo, ciu el la
partoj de la cirklo, kiu elstaras el
la intemo. ~a 1 Rilata al ~o. 2

bongusta, por ~i / : Hi provizas la fishokojn per
~afo7 ~igi. Igi ~ata: la hando ~igis de la viando-
peco. al~a. Kapabla al~i: si estas ricornama, al~a

^ I impresari eksteranz. al~i. al iu, al io: sed se li
j vin al~os al la maro? L\ et per dolca kuko vi min ne
I al~osz; jen Mi al~os sin, kondukos sin en dezert-

llfijitt | onx; (f) pli al~as kulero da mielo, ol da vinagro
LiiBPS ! barel°Z

' *° kredon al~asz\ propra supo brogas,
iHjjjm I frem^a cillas7. al*»o. Altirforto de tio, kio al~as:

| a! tin al~o la fiegistino ne povis kontraüstari7.
j de~i. ~i al faro, rigardata kiel malaprobinda: kiu
| demono tiel vin de~is? z; nede~ebla gardanto (sap

I korupti)\ de~igi per vinox; pli spéciale, ~i al seksaj
j rilatoj: de~i ies edzinonB\ de~i knabinon 7 ;
j de~ado de neplenaguloj. el̂ i . Eltiri, elirigi, ^ante:
! trompanto el~as sin el fidelaj hrakoj de edzo7\ (f)

lobari/o 4* G. ( Lobaria el ~acoj) kosmopolita i el~i ies konfidon7', jam multe da scioj mi el~is de /’

gardistoj7. for~i. ~ante, deturni, deflankigi: for~i
lobeli/o 4̂ G. ( Lobelia el kampanulacoj) de j virtu/ojn al vojo malbonax\ oni penas for~i vin per

herboj, plejparte plurjaraj, kun alternaj folioj k kun j lertaj frazoj7 ; vi lasosfor~i vin k vi adorklinigos al
neregulaj, bluaj, rugaj, llavaj au blankaj floroj unu- j alia] diojx ; la plimultoj da Hi estis for~itaj de la
ope akselaj aü en grapolo; c. 300 sp-oj el la tropikaj. ! idea7; se mia koro for~igis al virino [ . . .] x ; tio
subtropikaj k mezvarmaj regionoj, multaj por- ‘ estas [ ...) for~igoj de juna persona, kiu ankorau
orname kultivataj k kelkaj ( i.a. L. inflata, el N j nenion vidis7 ( kiu estas naiva). mal~ i . Naski
Ameriko, k L. tupa, el Cilio) medicine uzataj.

m

~ohava. ~etO. Malgranda ~o:
4> ~eto de talo de likeno; ©~eta pumpilo. trî uloj é Klaso
(Trilobita) de maraj artropodoj el
paleozoiko (de kambrio gis
permio), kies korpo estas laü-
longe k laülarge tri~a. naz^o
Vd nazo.

BL- üJJ

iobo.
tri~ulo. F.

de 60 sp-oj de grandaj foliecaj askolikenoj.

malplacon, maldeziron, malinklinon: li ciam malais
lod/o 1\Angla k germana mezurunuo de | min per siaj krudaj manieroj; ekzistas arboj, same

pezo (duonunco). 2 © llo, konsistanta el pezajo k ! kiel homo), kiuj mal~as de /’ uiiua rigardo7. «3
§nuro, servanta al la masonisto por determini la j abomeni , naüzi. seks^O. Al~o, devenanta de
vertikalecon ( vertikalilo), au al la maristo por ! aparté elvokivaj sekskarakteroj. trompai. Trompi,
mezuri la profundecon de akvo, lago, maro (plumbo- j ~ante: la serpento trompais minx.
sondilo). (2) log/oz vL Instrumento, konsistanta el flospeco
F lodikl/o 4 Ciu el la du (malofte l au 3) tre mal- j ligita al lineo volvita sur bobeno, uzata por mezuri
grandaj k generale senkoloraj tepaloj, kiuj konsist- j la rapidecon de sipo: navigi lau la (kalkuli per
igas la perianton de poacoj k situas fronte al la supra j gi la pozicion de la sipo). — ~libro.
glumeto.

loes/o = leüso.
® log/oz (en L. B.: log’o) H Kapacita mezur-

unuo, c. 0,5 l : la pastro prenos iom el la ~' o da
; lof/i (tr) vl Gvidi (sin, sipon) al la direkto, de kiu oleo kaj versos sur sian maldekstran manplaton x.

blovas la vento. ~o. Tiu tlanko de sipo, kiu estas Logan/o. Eltrovinto ( M. Logan ) de (l)^berujo.
elmetata al la vento. leo. Direkti (sin, j ( l )^bero 4̂ Frukto de (l)^berujo. ( l )/N/berujo.
Sipon) for de la direkto, de kiu blovas la vento. ; Tufarbusta rubuso ( Rubus loganobaccus ) kun
mal̂ e. En pozicio sirmata for de la vento. I longa j, maldikaj, kusantaj sosoj k kun 4-5 cm

iofi/o b G. (Lophius ) de maraj fisoj kun grandaj ' longitj, malhele violrugaj fruktoj, kiuj havas guston
kapo k buso sed mallarga cetera korpo, vivantaj sur j akvece dolcetan ; kultivata, precipe en Ameriko, por
la marfundo, tre bongustaj. /s/ (o)formaj. Ordo j fruktoj taügaj por konservajoj.
(Lophiiformes ) de teleosteoj, ampleksanta tre j logani/o 4^ G. ( Logania el -̂acojjdec. 25 sp-oj

j de plurjaraj herboj au de tufarbustoj el A üstralio,

ï © log/i (tr) 1 (iu) Peni altiri al si per karesa ! Nov-Zelando k Nov-Kaledonio.
voko, per prezento de io bongusta, agrabla ks: ~/ : logaritm20 A ( pp nombro x k bazo b )
muson per lardoB; knabeton per kuko, knabinon j Eksponento y, per kiu oni potencu la bazon b por
per dolca rigardoB; se pekuloj vin ~os, ne sekvu j ekhavi x; do validas y = log^x, se k nur se by = x : en
ilinx. 2 (io) Prezenti tian intereson, placon, ke oni j la kompleksa ebeno oni devas atenti diversa jn
gin deziras: la tapiso estis dika, c.io ~is al dorm- j brancojn de la ~o. — karakteristiko, mantiso,
ttoz\ la promeso de tiel franda titolo ~is multajn en j eksponencialo. dekbaza ~0. La ~o, kies bazo
k arbaronz; en juneco ~as, en maljuneco tedasz; ' estas 10. natura ~0. La ~o, kies bazo estas e =
beleco ~as, virto apogas7 (ce edzigo); espero ~as, I 2,71828.... ordinara ~0. (evi) - dekbaza ~o. ~a.
éspero mensogasz; teatro tute ne ~as min. tfir tiri, j Rilata al ~o: ^a derivo\ papero.
tend. ~0. Altirforto de tio, kio ~as: kiel rezisti | logatom/o. Ciu el la sensignifaj unusilaboj,
$kjn ~ojn? ; cedi al la ~oj de 1’ aventura; ili ne plu ; karakterizaj por iu lingvo, uzata j por kontroli la
ïsekvos la ~ojn de sia malbona korox , la hom’ sekv- | komprenon (ekz. en psikolingvistiko): en 1933 la
Me ebrie ~on de pasa ombroK ; la cefa de la \ Internacia Telefona Komitato adoptis esperant-
kongreso estis la teatrajo. ~birdo. ~ajO. Peco i alfabetajn ~ojn.

diversformajn fisojn.
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logik1o 1 4> Scienco pri la formoj k legoj de la | (ntr) Komenci ~i au (tr) alpreni kiel ~ejon: ili trovis
valon en la lanclo Sinar, k tie ek~isx. en~igi. Sin
loki en ~ejon: en~igi en mansardoz, en ia hoteloz.
prl^i (tr) ~i 2: Jerusalem estis prilogata kaj bon-
stata x. sub^ateco. Stato de regiono, lando ks, en
kiu la nombro de la ~antoj estas nesufica proporcie
al la ebloj de produktado. trans~igi. Sangi sian
~ejon, k okupi alian : li devis trans~igi tre ali-
en [... (. tule sub la tegmenta7 ; en ciu trans~igo
estas porto de ruinigo7. tro^ata. Tro dense ~ata:

pensado: fakultato de filozofio k ~oz; la traktato de
Aristotelo pri la ~o ; formula, aplikata, matematika~o. 2 Kohera k konsekvenca rezonado au argument-
ado: cu ekzistas ec guto da senco k ~c> en tiuj
mokoj?7 ; ni tiam pekus kontrau la ~o7 ; la ~o
kategorie ordonas, ke por ciuj nomoj estu unu égala
ortografio7 ; en sensignifa kondica nomo kial ni
bezonas ~on?z. 3 Maniero de rezonado propra al iu
persono: kia mirinda k naiva ~o/ z. 4 (f ) Racia,
kvazaü sintrudanta siiisekvo de aferoj: la de la j tro^ata regiono; (analoge) tro^ata lernejo, trajno.
okazafoj, de lafaktoj, de la historio. ~a 1 Konforma ! amas~ejo. Loko, kie oni disponigas al turistoj,
ai la ~o: ~a indukto, dedukto; lingvo absolute | studentoj kc litojn en komuna cambro por malalta
estas lingvo senvivaz; se ni por ia idiotismo ne | prezo. pas^i (ntr) ~ i kiel gasto, ne konstante:
trovos pli bonari esprimon pure ~an [ ,..JZ; la vera fremdulo k pas~arto mi estas ce vix. ns? migri.
stilo E-a estas nur stilo simpla k ~az.2 Kapabla -~~e somer^ejo. ~ejo, uzata nur dum somero: la
rezoni au konduti: vi ne estas ~a!. ^eco. Eco de io cikonia paw havis somer~ejon sur unu domo en
~a: komuna gisnuna uzado devas htdi en lingvo pli Jutlandoz.
gravan rolon ol seke teoria ~ecoz. /vistO.
Specialisto pri ~o I . ne^a. Kontraüa al la ~o / k 2.
. Iogogrif2o 1 Enigmo, ce kiu oni devas laü la
proponitaj difinoj diveni plurajn vortojn , kiuj
prezentas la samajn literojn en diversaj arangoj !
(ekz. pulo, lupo, pluo ) , au diferencas inter si per po |
unu aidonita litero (ekz. audi , lavdi , plciudi ,
aplaüdi ). 2 (f ) Nekomprenebla frazo.

log/i 1 (ntr) Pli-malpli daüre restadi en loko, kie
oni kutime vivas: en Parizo, en la strata X , en la
tria etago7 ; li ~as ekster la urbo7, en la firio de la koncernas la koncentradon k proviantadon de la
mondaz; ~j sur angulo de tegmenfox; mi ne ~as ce armeoj.
mia fratoz\ ~i inter sagulojx ; siaj piedoj ne ~as en \ lohi/o = lokio.
sia domox (si emas promeni au vojagi) ; (f) onto k
puna r^as komune7 ; mi. sago, r^as kun la prudentox\ i la ~aj trupoj; ministro. 2 Aganta konformeal
en mia koro ~as pli da suferado pro vi, ol [... ] N. 2 | tio, kion postulas la honoro, sincereco, fidelecoalla
(tr) Daüre okupi: dense ~ata urbo7 ; arbaro ~ata de j promesoj: mi rimarkis, ke oni atendas de mi ion pli
sennombraj birdoj7; formikejoj , el kiuj ciu estis i ol mi laü miaj konvinkoj k en ~a maniero povas
logata de centoj da estajetoj7. ~a v Havanta ~on ; doni7 ; partopreni en la kongreso ciu Idislo havasla
( ie): grundo^a, petrosa, sel^a likeno; plej multaj j rajton, se li nur submetas sin al la regularo
saksifragoj estas rok~uj. RIM. ~a respondas al la L- j arangi ~ajn elektojn ,; la propono (pri sangoj) devas
a suf-o -cola.~(ad)o. Ago de tin, kiu ~as: ricevi ce | csti farata ne per atakado k subfosado, sed pace k
iu ~on k natron, ^adejo. Domicilo. ~anto. j ~cz. cs* honesta. mal~a. Malfidela al la regantaj
Persono, kiu -̂ as ie: miliono da ~antoj7 ; fa ^antoj | instancoj au al la lego de honoro. «y perfida.
de unu urbo7 ; vettos malfelico sur ciuj ~antoj de la j lojt/o d Mangebla rabfiso (unuspecia g. Lota
landox; la lan~antojz. ~antaro.Tuto de la ^antoj, | lota ) el la fam. de gadedoj, vivantaj en nesaiaaü
ekz. de urbo, lando kc: landoj kun divers/ingva \ saleta akvo, precipe ce la fundo de lagoj k nerapid-
r^antaro7. ~atO 0 Vivulo sur au en kiu saprofite, j fluaj riveroj.
simbioze au parazite ~as alia vivulo. -̂ateco. ; lok/o 1 Difinita parto de spaco, kie trovigas
Maniero, kiel urbo, regno ktp estas ~ata: densa, | persono au objekto, au kie okazas ago: la ~o sur bu j
maldensa ~ateco. ~ebla. Tia, ke oni povas tie ~i: | vi status estas tero sanktax ; sercu Iin en alia ~oz;
r̂ ebla landox. ^ejo 1 Loko, kie oni ~as: ~ejo de | montru al ni la ~onz ; ne povi resti sur la sam \

birdoj , de formikoj ; ( f ) en la domo de mia patro j ~oz; iri cerpi akvon en tre malproksima ~oz; /(
ekzistas multe da ~ejojz. 2 Aro da cambroj, j havas la kapon sur gusto remeti libron surgiai
prezentanta unu tuton, k ~ata de unu familio: mia i ~on ; mankas jam ni ne disponas sufican^n
r^e/o—mia regejo7 ; se silentas chasejo, malpacas ! por publikigi vian vcrsajon; trovigi sur la ~o
~ejoz; apud mia ~cjo estas tri lueblaj cambrojz; la j de la akcidento; ne restas ~o por ia dubo; la agado j-
~ejmastrinoz. est domo, hejmo. ~igi. Havigi ~ejon havas ~on en Elsinoroz; la de agado estas^|al iu: ~igi amikon ce si; ~igi laboristojn en barako; antaü la domo de G. D.z ; ia malfacila bataladof
bojkoti ~igistinojn, kiuj elektas siajn klientojn laü havis ~on en sia brusto7 ; tablo ce kiu havis ~onk
rasaj kriterioj. ~loko. Regiono, kie oni ~as: kiam interparolado7. 2 Difinita parto de spaco, kie da J;
en mia ~loko ekzistas komunumo de liberkredanojz; | haltas, logas, laboras ks: mi saltadis la tutan tagm\|
la luno estas kapabla servi kiel ~loko por vivantaji i de al ~o7 ; (por si) ne estas sub la sunoz; tki f
estajojz; ilia ~loko estis de Mesa gis Sefarx. ek^i j estas la ~o de mia laborado; li ne plu revenas en a

logi/o 1 <§ Malgranda fako kun flankaj septoj
k kelkaj segoj por spektantoj. cS" balkono, galerio,
parlera. 2 JM Galerio, large malfermita sur la
ekstero k flanke subportata de muroj, kolonoj afi
konzolaj subportiloj, ordinale ce supera etago de
domo au palaco: la ~oj de Rafaelo, de la Bleza
kastelo. altano, balkono, portiko, teraso. 3 Ejo,
en kiu kunvenas framasona grupo, k tiu ci grupo
mem: ^mastro.

logistik/o *6 Tin branco de la militarto, kiu

lojafa 1 Fidela al la estro, la rego, la registaro:

z.

.j
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sian domon; lia ~o ne plu rekonos linx\ eu Vi tiam
pereigos k ne indulgos la ~on (la urbon)?x; eu vi ne
volas iom sangi la ~on, prineo?z (vojagi); logi en
montara ~o ; tiu gardeno estas amata de
birdojz; sur ciu alta ~o (kultejo) vi kusigis vin kiel
malcastistinox ; la Sanktaj ( L )^o j ( kie vivis
fondintoj de religioj); (f) estas tie ci ne la gusta
por tion priparoli; cio dépendus de la tempo, de la
tono k de la ~oz.3 Difinita parto de spaco, rezervita
al iu êe ceremonio, festeno, en socio ks: mi ankaù
~on sur ia tero okupasz ; kiu bone sidas, tiu ~on nesanguz; kiu plejfrue venus, pli bonan ~on prenasz;
modestan ~on elektuz; sur la ~o de cminentulo ne
starigux ; estos ciam por vi ce mia tabla; ne
beligas homon, sed homo la ~onz ; eedi al iu la
~onz; returni iun sur lian ~on; okupi en la soeio
~on de laboristinoz ; mi, sur via ~o, forrifuzusz;
havi varman ~onz (p: ce la fajro; f. profitan ofic-
on). 4 Difinita parto, kiun oni konsideras en objekto,
tutajo: li grimpis gis la plej alta de la arbo ; mi
jlugis de tie en la plej profundan ~on de la rivero7-;
cerpi akvon en la plej pura ~o de la fontoz\ kurbigu
hoko laü postuloj de / ' ~oz. 5 Difinita parto, kiun
oni konsideras en la homa korpo: se la tnakulo restis
sur sia ~o k ne disvastigis sur la haütox ; vundan
~on protektis, alian difektisz\ piki al iu la vundan
~onz\ al dolora ni manon etendas7. 6 Difinita
parto, kiun oni konsideras en teksto, libro: traieginte
tre atente la ~ojn (de la letero), kiujn vi signis per
ruga krajono7 ; kiun ~on mi legu al vi ? z; vi
komencis traduki unit ~on el la «Rabistoj»1; nur en
unu mi devis uzi «registreto» anstataü [...]z.
/«a. Speciala al unu ~o; ne transiranta la limojn de
iu ~o: la ~aj gazetoj , kutimoj ; la ~a E -ista
movado; la komitato; anestezo; koloro
(en historio, filmo, dramo). ~i (tr) Meti en iun ~on,
trovi por iu au io ~on: li ~i$ antaü la gardeno la
kerubonx ; ciujn objektojn ili sur du sargveturil-
ojz\ ili povis ~i en si nur du gis kvar homojn7-;
Stella prêterglitis tien k ~/'s sin post la piano; ~i la
gastojn ce la tabla; keston en la cambraB; se vi
povus disigi de via filineto , se vi ie sin ~us,
tiam [...]z; vorto mallerte ~ita en la frazo. ~ado.
Ago de tiu, kiu ~as. ~aro A La aro de ciu j punktoj,
kiuj plenumas donitan kondicon. ~etO. Malgranda
M>: nenie sur la tuta vojo oni vidis ian ombran
<yetonz ; en lia koro trovigis neokupita ~etoz. ~igi.
Preni, ricevi difinitan ~on: metastazoj povas ~igi
en iu ajn punkto de la organismo. ~igo T Punkto,

e kie patologia procezo ~igis: cerba, hcpata ~igoj de
hidatida kisto. /vumî Limigi al malvasta regiono:
^limita perturbo, ~umiia ondo.de~i. Deigi de gia,

; lia, §ia ~o; de~i pezan srankon; de~i funkeiulon;
j?; barakaro por de~itaj personoj. de~igo Difekto
•• en kristalo karakterizata de manko de atomo. dis^i.
I Meti dise en kelke da ~oj: dis~i meblojn en la

êambroB; la dis^igo de la karavano okazos sur la
t granda placo. lTliS/^i. Meti en negustan ~on :
l mis~i libron en biblioteko. re~i. Meti en la antaüan
l <yon. transit. Meti en alian ~on: trans~i sian
f havajon en alian logejon ; trans~itaj minoritatoj.
: tranS/vigo ÿ Mutacio pro disigo de kromosoma

parto, kiu fiksigas al alia ~o de la sama kromosomo
au ai alia kromosomo. unil/^a. Disponiganta nur
unu ~on, por sidi au kusi: unu~a aviadilo, auto,
lito. flekS^O. ~o, kie io fleksigas: la fleks~o de la
brako. gen^O. ~o de kromosomo, kie estas geno.
kruC/^O 1 ~o, kie fervojo krucigas kun fervojo au
fervojo kun rivero, kanalo ktp. 2 4- ~o, kie
konduktiloj, lineoj au duktoj krucigas unu kun alia.
EST tiodo. mank/^o. Malplena ~o en listo, teksto,
ks: se lia historiisto ne timus la mank~on en la
tabelo de intersekvadoz ; p /enigi mank~on de
papiruso per konjektafo. servewo. Ofico en aliuia
domo: Kristino intentas akeepti servo~onz ; sian
konstantan servo~on li forrifuzisz. Spar^i. Aceti
valorpaperojn au konfidi sian monon al banko,
sparkaso ks. EST investi 3. RIM. lok estas ofte uzata
en kunmetajoj kun la senco au de vilago, urbo
( ban~o. kurac^o, logr^o, naskig^o ktp) au de
spaceto en domo au vagono (dorm~o, fajro~o,
kus~o, sidr^o, starr^o ktp).

lokal/o. Parto de konstruajo, kun difinita
destino, precipe pp logado au komerco: lui , viziti
~on; la polico okapis la ~on. car ejo.

!okaliz/iz (tr) Determini la gustan lokon, kie io
estas au estis lokita : ~i tumoron, fremdan korpon
en la irtesta; ~i la fonton de epidemio; submar-
sipon per la sono. limigi. cerebra ÿ Y
Determino, sur la kortekso de ciu hemisfero, de la
regionoj respondaj al difinita sensiveco de la haüto
k sensorganoj, au al difinita movkapablo de iu
korpoparto ktp: cerebraj ~ajoj ( la tiel determinitaj
regionoj). ehcwi O ^ Elsendi (ultra)sonojn k ~i
objekton (ekz. obstaklon, predon) per ricevo de iliaj
ehoj: eho~o grave rolas ce delfenoj k vespertoj.
eho~ilo O b Aparalo au aro de organoj por
eho~i. car1 radaro, ehosondilo.

lokativ/o A Kazo en iuj lingvoj, esprimanta la
lokon, kie okazas la procezo.
!okaüt/o £ I Fermo de unu au pluraj entreprenoj,

decidita de la dungantoj por altrudi al siaj laboristoj
cedon pri siaj postuloj. E^" striko.

ioki/O ^ Sanga elfluo, venanta post la akuso k
daüranta de du semajnoj gis unu monato.

lokomobifo. Vapormasino, muntita sur radoj.
tiel ke gi povis translokigi sur vojoj, pasintece uzata
por funkciigi drasmasinojn ks.

lokomotiv/o Ém Surrele veturigebla trakei-
masino, movata de vaporo, de dizelmotoro aü de
elektro, servanta por translokado de vagonoj: ses-
aksa ~o; ~estro.

lokr/a f (pp modalo) Uzanta la naturajn tonojn B
gis B'.
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%
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loksi/o & G. (Loxia ) de birdoj el la ordo de j egalaj proporcioj) k generale ankaü de humo:
paseroformaj. fam. de fringedoj, kies bekpintoj j rezidua, rivera, glacera, eola ~o. eg* leüso.
estas tiel kurbaj, kc ili krucigas. SIN. krucbekulo. j CD lombard/i (tr) Deponi ce tiucela oficejo

garantiajon kontraü mona alprunto: ~/ sian pos-
loksodromi/o © 1 Linio desegnita sur sfero, j horlogon, sian skribmasinon. ^ejo. Tia prunto-

tiel ke gi trapasas ciujn meridianojn egalangule. 2 j deponejo: privata, urba ~ejo. ^isto. Tiu, kiu
Linio sur marmapo, laü kiu iradas sipo, kiu ne sangas j pruntedonas monon kun interezo, kontraü la

garantio de deponita persona posedajo.
© lombard/o 1 X Longobardo. 2 Logantode

~io. ~a. Rilata al ~oj: arkitekturo, pentrarto,
oratoro povas cerpi argumentojn por sia propra | (L)~ioz. ~ujo. Regiono en la N parto de Italio, ce
terno. 2 (evi) = lokaro. j la piedo de Alpoj (Milano).

lokust/oz 1 ft Saltanta insekto (unuspecia g. ; Lome/o. Cefurbo de Togolo ( l °30’E, 6°07’N).
Locusta migrâtaria ) el la ordo de ortopteroj, fam. de ! London/o. Granda Anglia havenurbo k cefurbo
akridedoj, el Europo k la Mediteranea regiono, kiu j de la Unuiginta Regolando (0°04’U, 51°30’N).

long/a 1 Havanta grandan etendonenla
direkto de la plej granda dimensio de la objekto: Mi
bastono, krajono, cigaro; ~aj brakoj, harojz ;"d
strata. rivera; cambra duoble p!i ~a, ol larger,
subvesto, pantalono, surtuto; (analoge) ~aj leterojH
~a roniano, pocmo\ ulno~a nazo. 2 Havanta ian
difinitan dimension laü tiu direkto: la strato estas

pinikolo.

sian direkton.
iokuci/o. Fiksa esprimo.
!okus/o 1 c9> Ciu el la generaiaj ideoj, el kiuj

kelkfoje tromultigas k amase migras, del ruante
vegetajaron k kultivojn. ir-r migra akrido. 2 (evi) =
glavsaitulo. nae akrido, grilo, saltulo.

lokustel/o ft G. ( Locustelia ) de birdoj el la ordo
de paseroformaj, fam. de silviedoj, kun ronda vosto
k kanto simila al tiu de glavsaitulo. SIN. grilbirdo.
o®' akrocefalo, fHoskopo, hipolao, silvio.

lol/o 1 (ss) Sp. de lolio (narkola lolio), mal- i mil metrojn ~a 15; la vojo gis la kabano estis ~aje
agrabla grenkampa trudherbo, kies semoj estas j apenaü kvin pasoj. 3 Havanta grandan etendon en la
venenaj pro enhavo de aikaloidoj produktataj de j tempo: r^a sitfcro7 , esperoB, dormado1, kune-
mikroskopa fungo ( Acremonium lolii): lia malamiko ; sidado7, parolado, pacienco\ ~aj someraj tagoj;
venis k sends ~on meze de la tritiko^. 2 ( vs) = lolio. j gemo\ post ~aj klopodojz. 4 A ( pp fonemo)

^herbo. Ciu sp. de lolio furage au gazone kultivata. - Diferenciganta de alia fonemo per pli ~a dauro
(proks. 50%). /ve. Dum ~a tempo; multe da tempo: ;

atendi7, restiz, logi7: la afero daiiris tre ~ez; :

lolo : a) radikoj ; b) j pardoiui ke mi parolis tieI ~ez; por ne rakonti^ )

tigo ; c ) folio ; c ) j mi simple diros vazo rompita ~e sin tem\{
spiko; d) spiketo; e) kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam
malsupra glum.eto konstruitaz; kiel ankoraü mi aüdos sonadm
kun aristo ; f ) frukto de korno? x ; car antaü
(kariopso). C.

rsje
;

(jam de ~a tempo) iff
| rompis vian juron7 \ antaü pasinta7-, enlfc
I generacio de antau~ez; mi anoncas antau~c rim
| kio ankoraü ne okazisx ; jam de ~e (de ~a tempo) ;
! mi scias Volapiik povas esti nomata jam ét -

ioli/o G. ( Lolium el poacoj) de unu-. du- k ; mortinta7-, la tuta ideo estus jam de ~e senkre&f
igita7: fragmentoj el de ~e malaperinta tempo1M
~e, dum..., tiel ~e, kiel... Kunmetita subjunkeiojj

plur-jaraj herboj kun maldensa spiko el plataj spik-
etoj unuglumaj (escepte de la apeksa, dugluma),
unuope sidaj en elkavajoj de la spikakso k almetaj j signifanta «dum la tuta tempo, dum kiu...»: tiel**#
al tiu Ci la ü la interna flanko: 8 sp-oj el Europo, j dum la situacio tion postulas, mi ne forlasos mièj
Azio k N Afriko, el kiuj gravaj furagplantoj k j postenon. tiel ~e, gis... Kunmetita subjunkeiô,*
gazonherboj (ekz. multjara ~Q, L. perenne ) k unu j signifanta «dum la tuta tempo, gis (io okazas)»:«y
trudherbo (narkota au lolo, L. temulentum). nagcis sub la akvo tiel ~e, gis mi pensas, ke ili

!oiig/o ft G. ( Loiigo ) de cefalopodoj kun torpedo- j jam ne vidas7. 1 Etendo de iu aü io,
forma korpo k triangulaj flankaj nagiioj. or-r ! laü la plej granda dimensio: tiu ci rivero havasMi
argonauto, cefalopodoj , kalmaro, naiitilo , polpo, j kilometrojn da ili staris fiere unu apudlaaM

] kvankam ilia estis tre malegala7: la korpofalisii
; etendigis laü sia tuta grado de ~o (longitudo).
! 2 A a) Grando de kurbo au linio: rekto havt^| nefinian ~on. b) (pli generale) Unudimensia %|
I havo. — kurbo. rektifi. 3 0/ ~o / de difinita link) dé )
! presota teksto. SIN. lini^o. ^eco. Eco detio, laf|
; estas ~a: H admiris la ~econ7 (de la oreloj de||
! leporo): la ~eco de la laboro lin lacigis: malegé;

lom/o 1 /J Grundo, konsistanta el miksajo de ~eco de la vokalojz. ^ega. Tre ~a. BS* se/^^sablo. argilo k humo, generale fruktodona. 2 © ~igi, pli~igi. Fari ion ~a, pli â: ~igi jupon; tife
Dctrita kontinenta sedimento permeabla, konsist - j ~igos vian vivonx. ^igi. Igi ~a: la tagoj*ig$|
anta el miksajo de argilo, silto k sablo (en proks. ; printempo alvenas; ~igo de risorto. laU/^a G (|||

septo.

loligo. P i
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vibroj, osciloj) Tia, ke gia amplitude) estas en la | iop/o Kompleta turnigo de aviadilo en
direkto de propago. transversa, laü^e. Laü la ] vertikala ebeno cirkaü gia transversa akso, dum kiu
direkto de la ~o: mi travojagis Danujon laü~e k gi tenas la supran suifacon de la aloj sur la intemo
laülargez; mi flugis laû~e k laülarge super la tuta de la tiel farata trajektorio. ~i (ntr) Fari ~on.
marcejo2; ili saltetis laü~e de la brancoj gis si2; li lorant/o 4^ G- (Loranthus eî ~acoj) de nur unu
ekiris laü~e de la dunoj2. mal~a 1 Havanta mal- sp. (L . europaeus ) , arbusteto el SE k C Europo,
grandan etendon laü sia plej granda dimensio: duonparazita ai fagacoj, pii malofte al olivarbo k
mal~a tenilo, vesto, barbo, frazo ; du iaj mal~aj kratago.
homojmangis salmon2. 2 Havanta malgrandan daür- lord40. Titolo de feüduloj k nobeioj, au de iaj
on: mal~a kunsido, kolero, felico; mal~a dormo2; j aitfunkciuloj en Britio: Temple 2 ; la
en la mal~aj tagoj de la jam2; la arto, mal~a ! kanceliero2; ebria kiel la Cambra de la ( L )~oj
la vivo. SIN. kurta. mal^e. Dum mal^a tempo; (supera cambro de la Brita parlamento). ~ino.
malmulte da tempo: gi rakontas jeu mal~e , jen Titolo de britaj nobelinoj. KS* sinjoro, mosto.
~e2; kiu dormas ~e. vivas niaise2; se mal~e diri. j lordoz/o Y Troa antaüenkurbigo de la lumba
malA/eco. Eco de iu au io mal~a: mal~eco estas vertebraro.

Lorelej/oz 1 Rifo sur la dekstra bordo de Rejno.
2 Fabeia estajo, kiu en tiu loko pereigis la sipistojn
per siaj kantoj (rsr sireno).

Loren/o. Francia regiono, iama duklando
(Nancio, 6°ILE, 48°4 rN). '̂ ano. Loganto de tiu
regiono. Lotaringo.

lori/o b G. ( Lorius) de birdoj el la ordo de
psitakoformaj, vivantaj en A üstralio k apudaj

f k.t.p.— la mal^igo de «kaj tiel plu» , c®' siglo. insuloj, sin nutrantaj per nektaro. c®’ keo.
simbolo. ne~a. Sufice mal~a: post ne^a atendo li

la cefa kvalito de epigramo. mal~igi . Fari pli
mal~a: oni povas tre mal^igi al si la vojon , se oui
iras [...] z; mi volis la historion de la virino
mal^igi2; ponto kiu mal~igas la interspacon ce ta
transportado de la ovoj2; la jaroj de malpiuloj estas
mal~igitajx; malligota artikolo: mai îgo 1 Ago
mal~igi. 2 Konvencia mal~igita formo de vorto au
sintagmo: s-ro estas la mal~igo de «sinjoro» ,

loris/o b G. ( Loris ) de S-Aziaj prasimioj, mal-
ninakeeptis. ne~e. Dum ne~a tempo: malsparulo rapide movigantaj. senvostaj, kun mailongaj oreloj.
guas ne~c, avarulo neniam2; la pastro, kiu morris ir®* galago, indrio, lemuro, tarsio.
antaü ne~e ( au: antaü ne~a tempo), logis [ ...) 2;
antaü ne~e mi havis la intencan [ ]z; post ne~e
mirevenos!. trewa. Da ü ranta tro ~e: tro~a

lorn/o % Optika tuba instrumenta por
observi malproksimajn objektojn, kiu kolektas la
lumon per granda lenso k pligrandigas la bildon per
okulario: navigacia, astronomie ~o ; la ~o Nico
estas 76 cm diametra. tr®* teleskopo. dll^eto.parolado. c®1 teda. lini~o Oi ~o 3. ondo~o V

ÿ Distanco inter du sinsekvaj punktoj de ondo, kiuj
Testas en la sama fazo. Binoklo.

Los-Angeles/o. Kalifornia havenurbo
( 118°15’U, 34°03’N).

lot/î (ntr) Konsulli la sorton per ~o: ni ~is inter
la pastroj pri la ofera liverado de lignox ; ni ~u, por
ke ni eksciu, pro kiu trafis nin ci tiu rnalfelicox ; pri

§: • longeron/o Ciu el la cefaj laülongaj membroj mia tuniko ili ~asx ; ~i , pri kiu ludos la unua. ~o 1
: de fuzelago, planeo au nacelo.

^
Objekto (sagoj, osta kubo, bileto kun numéro k.a.),

tongisim/o V (M. longissimus ) Ciu el la du tre ! kiun oni jetas au elektas, k laü kies hazarda pozicio
Tlongaj muskoloj, la kapa k la dorsa. au indiko oni ion décidas: sur la baskon oni jetas

Iongitud8o 1 * La angula distanco, mezurata ~onx ; la ~o falis sur linx, por lix ; la ~o trafis
T laü la ekvatoro, inter la meridiano de loko k la Jonanx ; la estas tiritax ; la ~o décidas2; la
% Grenviêa meridiano. 2 (ark.) = rekta ascencio.
|l longobard/Oz Î Ano de germana gento, kiu

ginvadis Italion en la 6a je. (L)̂ lo, ûjo. Regno
|fondita de la ~oj en N-ltalio.

« T !on§/o. Longa snuro, per kiu la cevaldresisto
itenas lacevalon, dum gi pasas rondire.
|‘i lotlicer/o G. ( Lonicera el kaprifoliacoj) de

fal- k daüra-foliaj arbustoj, volvigantaj au ne, kun
kontraüe duopaj folioj, kun dulipaj, longtubaj floroj
|kkun berecaj fruktoj ofte tre venenaj; c. 180 sp-oj,

precipe N-hemisferaj, multaj poromame kultivalaj.
Lcr kaprifolio, ksilosteo.
Içlontan/a. Malproksima, tempe au space :
sjiemoras mi pri am’ ~a. ^O. Maiproksimo, foro:
Éjimdo vi iras?—Al ~r)/K.
; l- look/o ô, Siropsimila medikamento, formita el
limulsio k mucilago (migdaleca ~o) au nur el
mucilago (oleeca ~o).

T V longan/o 1 Sp. ( Dimocarpus longan el
!sapindacoj) de arbo el Hindio k Srilanko, parenca al

; rambutano, k u l t i v a t a — a n k a ü en Florido k
Kaiifornio—por glatselaj fruktoj, mangataj fresaj. 2

La frukto de ~o /.

| cesigas disput.ojnx. 2 Tio, kion iu ricevas kiam oni
~is: se mi nur gajnus la grandan ~on!2; la dua
estis por Simeonx ; inter la glatajoj de la valo estas
via porto, ili estas via ~t> x; (f) tia estas la sorto de

1) lonicero (Etruria ~o, Lonicera etrusca): a) tigo;
b) ordinara folio; c) apudflora folio; c) floroj; d)
fruktoj. C. 2) lorno.

L .
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niaj premantoj, k la de niaj rabantojx; mizero, Faceto de tajlita gemo. 4 (evi) = rombo 1. ~e. Laü
malsato k movto. jen ilia ~o. ~e. Per ~ado: ~e la arango de la bildoj sur okkaroa ludkarto: ^
dividi la teronx; la estraro estis ~e elektitaz. ~adO. plantita arboparko.
Ago de tiu, kiu ~as: Josuo faris al ili ~adonx; en j LSD Vd lizergata.
Ateno, oni elektadis la jugistojn per ~ado. es? j lu/i (tr) Ricevi ion, por gin uzi dum difinita ;
loterio. — aükcio. ~ajO. ~o 2. ~umi (tr) Dis- tempo, pagante interkonsentitan prezon: logejon,
doni, atribuante ciun parton per ~ado: oni ~umis la meblojn. balvestojn; dometo, kiun ili ~isz; ~adoà
heredajon inter la füoj\ la ~umitaj lokoj. aütomobilo por unu monato. SIN. ~preni. es3 farm,

Lot/oz H Patriarko, kiun liaj filinoj ebriigis por prunti. ~antO. Tiu kiu ~as: la ~anto devas pagih ]
koiti kun li. ~prezon je la wma de ciu trimestro. ~ebfa. Tia, ke ;

Lot/o. Francia rivero (0°20'E, 44°19'N). | oni povas gin ~i: apud mia logejo estas ~eblajtri
cambroj7-. ^îgi. Doni ion al iu, por lia uzo dura
difinita tempo, ricevante interkonsentitan prezon.
SIN. ~doni: mi ~igis mian apartamenton por la ?
daüro de mia forestado\ budo por la ~igadode
boatoj. ~igantO. Tiu kiu ~igas: la ~iganto rezen-
as a/ si la rajton repreni por sia uzo la ~domon en
la okazo. se [... ]. vic~igi. ~igi parton de domoafi
logejo, kiun oni mem ~as. cambrcwigantO. Tro< ;
kiu ~e disponigas cambrojn de sia domo al logantoj. j

Luan/o. Cinia rivero (119o05’E, 39°25’N). 4
Luand/o. Cefurbo de Angolo (15°E, 10°S).
Luar/o. Rivero en C Francio (2°10’U, 47°17’N).

~eto. Rivereto, enfiuanto de ~o ( 1°48,E,|
47°52’N ). ~valo. Parto de la valo de ~o inter
Orleano k Angero. — Anjuo.

Lub/ox = Libiano.

Lotari/o. Germana vira nomo. i.a. ï de imperi-
estro ~o la Unua (795-855), nepo de Karolo la
Granda.

Lotaring/oz ï Regno Mezepoka (sub regado de
Lotario la Unua, inter tiamaj Francio k Germanio),
kiu poste dividigis en la duklandojn Brabanto k
Loreno.

loterFo 1 Hazardludo, laü kiu la partoprenanloj
ricevas numeritajn biletojn, kiuj rajtigas itin al
sancoj pri gajno, montrota de la lotado: mi mem ilirt
gajnis en la ~<?z. 2 (f) Afero de hazardo: edzigo
estas mira ~o; la diverskolora ~o de la vivo, en kiu
multaj metas en la bidon sian senkulpeconz. ~a.
Rdata al ~o: bileto.

lotussO 1 4* G. (Lotus el fabacoj) de plantoj— I
unu- k plur-jaraj herboj k kelkaj arbustetoj— kun j
trifolieraj. dustipulaj folioj, kun pedunklaj, flavaj, j Lllbek/oz. Germania havenurbo ce la Balte
blankaj au rugaj floroj unuopaj aü en umbelo, k kun I Maro, iam libera urbo (10°42’E, 53°52’N).

Iubrik8i (tr) O Meti substancon spéciale glitenHiplursemaj, cilindraj gusoj; c. 100 sp-oj el la mez-
varmaj regionoj de la N hemisfero. 2 AV Tri akvo- j igan inter du frotigantajn surfacojn, por faciligi lâ ;
plantoj de la g-oj nelumbo k nimfeo, gravaj en la glitadon k malhelpi la rajpon: ~i aksolagron, nak >

antikva arto egipta k hinda: Hindia ~o, blanka on. raddentaron. isr olei , smiri. /vo. Ago ^i : meto-
Egiptia ~o, blua Egiptia ~o. 3 O Frukto, kiu laü
greka legendo forgesigis la patrolandon al la homoj,
kiuj gin mangis. 4 4g Sp. de zizifo (~ozizifo) el N
Afriko k S Eüropo, dorna trunkarbusto, kun flavaj, ! kloso, ordinare uzata en pregejoj: ili alportuali
preskaü globaj fruktoj, al kiu oni atribuas ~on J. j oleon [ ...J. por ke ~o brulu ciamx -,mi cesigos êeik
.SIN. ~arbusto, ~ozizifo. Hindia ^o. Hindia ! la bruon de muelilo k la lumon de ci tiepeté %

~o\ ringo~o. ~ajO.Substanco. uzata por ~i:
likva,oleeca, seka. solida. ~ilO. Aparato porM. p

lucern20 1 Pendanta lampo, kovrita per globa j

nelumbo. Egiptia ~o. Blanka aü blua Egiptia ~o. | is la argenta ~o de memoroz. 2 (f) Eminenta, kleüQ
bianka Egiptia ~o. ~nimfeo. blua Egiptia ~o. | persono: vi ne devas plu iri kun ni en militon, porte:j
Blua nimfeo. ~arbustO. ~o 4. ! ne estingigu la ~o de Izraelx; malestimata ~etoS *

estas antaü la pensa j de feliculojx. '

Lucern/o. Cefurbo de la samnoma Svislandâ
kantono, ce la Lago de la Kvar Kantonoj (8°l8’6:I
47°04’N ).

Luci/o. Romana vira nomo.

fî

: V.';lotuso 1 (hara ~o,
Lotus hispidus) : a )
tigo ; b) folio ; c) floro;
c) frukto. C.
Vd ankaü nelumbo.

Lucian/oz. Vira nomo, i.a. de heiena satili|
; verkisto (2a je p.K.). i
j lucid/a Havanta komprenkapablon ne tia||! helpatan de pli-malpli perturbitaj sentoj: ~amenso;
| intervaloj de ~eco (inter krizoj de maltrankvileco; j

| angoro, frenezo).
Loven/o. Urbo en Brabanto, kun grandaj i Lucifer/o ü* Supozita nomo de Satano, ôefb <&§

universitato k bierfarejoj (4°42’E, 50°52’N). * la ribelintaj angeloj.
loz/a 1 Malstrikta, malstrecita, malkompakta : I Lucili/o. Romana vira nomo.

r^a bluzo. pantalono; ~e ligita snuro. 2 (pp varo) j Lucin/o O Romana diino de la akusado, oftej
Ne enpakita: kargo. i identigita kun Junono.

lozang2o. Nomo de kelkaj romboformaj objekt- | lucioi/o b G. (Luciola ) de insektoj, el laordodé
oj, i .a.: 1 ÎP Figuro. simb. de lancopinto. 2 Mal- j koleopteroj, portantaj lumantajn organojn, vivante^granda peco el medikamenta sukerajo, kiun oni lasas | en S Europo; tre parencaj al lampiroj, sed ambaë
fandigi en la buso: kontraütusa ~o. ier pastelo. 3 ! ino k virbesto estas flugilohavaj k tre lumantaj. %̂
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lud/i 1 (ntr) Vigie, libéré, kaprice, sencele sin premiitoj oran aü argentan floron); (f) gi estis ~o, de
kiu oni povus kreviz ; averti s-ron C., ke , se li
komencos tro dangeran ~on. ni estos devig -
ataj [...] z.
muzikanto 'au aktoro: malgranda pupa teatro, kiu
estis arangita por ~oz; krimulo [...] en teatro sub la
influo de tusanta eksentas [— ]z; la ~o de V
aktoroj estu reto por kapti [... ]z; bêla de la
orgeno, orkestro; interrompi la ~on. 5 Tuto de la
§ancoj au atutoj, kiujn disponas unu partoprenanto:
mieno fiera al mizera7; li havis tri regojn en sia
~o. m- mano. 6 © Eblo movigi: peco, kiu ne havas
sufican ~on. ^ado. Agado de ~anto(j): partopreni
en la ~ado7 ; gui la ~adon el sia logejoz.
elektronika ~o. Cia ludo, praktikata per komput-
ilo, en kiu programo regas la cirkonstancojn
(dekoracio, movoj, bruo ktp), arbitracias k ofte rolas
kiel kontraüulo. ~antO. Persono, kiu ~as, precipe 3
k 4. ~ejo. Loko, destinita por la praktikado de iu
~o: keglor^ejo. ^ema. Havanta inklinon al ~oj:
~ema knabineto, kato. ~ilO. Objekto, per kiu infan-
oj ~as: ~ilo, kiu plej multe altiris al si la atenton,
estis bêla kastelo el papero7 ; la cambro de la infan-
oj estis plena de ~Hoj ( t.e. pupo, infana kaleseto,
balanccevalo, rajdvipo k .a. ) z ; (f) al la virino Hi
diras : estu ~ilo, servit kiel amuzilo al la viro!7 ; esti
r^ilo de la maro, de la sorto. ek~i (tr/ntr) Komenci
~i: la tintiloj ek~is carme7. for~i (tr) Perdi ce ~o:
for~i sian lastan luidoron , sian tutan bienon.
inter~o. Peco de muziko, sufice mallonga por esti
~ata inter du pli gravaj. u3f intermezo. kurwanto.
Tiu, kiu partoprenas kun iu en ~o. baskul^O 1 ~o
per baskulo. 2 (f ) Politika manovro, kiu konsistas en
la alterna favorado de du aliaj,.inter si malamikaj
partioj, landoj ks. blindo^o. ~o, en kiu unu ^anto,
kies okuloj estas kovritaj per tuko, provas kapti alian
k ekkoni ci tiun per palpado. cerbum^o. ~o, kies
rezulto dependas nur de la mensa lerteco de la
~antoj. danwo. ~o por du personoj, konsistanta el
tabulo, dividita en 100 (franca ~o) au 64 (angla)
kvadrataj celoj, alterne nigraj k blankaj, k el du
serioj de diskoj, resp. blanka k nigra. SIN. damoj. —on, Eshilon, Molieron (ties teatrajojn); jonglisto, kiu dampcco. ermit~0. Solitero. filmai (ntr) ~i en~as per ponardoj; (f) per la okuloj (okulumi); la filmo. glob~0. ~o per globoj ordinare metalaj, per

unua kiu rakontis la historion k mem ~as rolon en kiuj oni celas pli malgrandan globon (cs* celglobo).
gi7; funebron estas tre facile ~iz (sajnigi ); la globet~0. Infan^o per ~etoj ordinare vitraj au
yirtulon. aktori . 7 ( ntr ) O ( pp parto de stonecaj. hazard~0. ~o, kies rezulto dependas de
mekanismo) Facile movigi en difinita spaco: risorto. okazo, sanco k ne de la lerteco de la partoprenantoj,

: tdu bone ~as en sia logejo. ~O 1 Movoj de iu, io k kies cefa celo estas gajni monon (ekz. ruleto).
'vanta: la ~o de la hirundoj en la cielo; estas hop'vO. Marelo. kas^O. ~o, en kiu unu '--anto

f necesaal la infanoj; (f ) de la lumo en la foliaro, devas malkovri la aliajn kasitajn. mierwo. Mimiko.
|de là vento en la brancoj. 2 Distrocela okupo: tio miraklo^o ^ Mezepoka teatrajo, prezentanta la
!estas nur ~ol ; lacigi de la ~o; el fdozofia vidpunkto j historion de iu miraklo. paradiz~o. Marelo.

i la belartoj estas speco de de la imago; en polmo^o. ~o, en kiu oni jetas la pilkon kontraü
|îerco k ~o ofte sidas a/udo7 ; ~o aparté k afero muron per nuda polmo. prov^o % Prépara ~ado

% aparté1; eu la tutajo estis nur ~o de la hazardo7? de teatrajo, sen publiko: kostuma prov^o (kun la
!(koincido).3Ciu opa distro, en kiu la partoprenantoj kostumoj de la prezentado). Strategi~o. Cerbuma
î obeas difinitan regularon, bazitan jen sur la hazardo, tabul~o, kiu imitas militan batalon. tabulée). ~o,
|jen sur la muskola aü mensa lerto: meti ( ion) en la ~ata per pecoj, kiujn oni movas sur tabulo

k nonfda ~o kandelon ne valoras7; dam~o, pilk~o, geometrie organizita. trompai (ntr) Friponi ce
|monrsfo ; sportaj , Olimpiaj ~oj ; Floraj ( L )~oj mon~o. tuS~o. ~o, en kiu la casanto penas tusi
|(poeziaj konkursoj, en kiuj oni iam donacis al la alian ludanton, kiu tion provas eviti, sed kiu, tusite.

movi tien k reen en vivogojo: sur la strato ~is
amaso da infanojz; Gerda saltadis de gojo k
~adisz ; angiloj ~is en la akvoz ; la abeloj ~is
cirkaü la floroj; (f) la vento ~is sur la akvo kun siaj
haroj ; la radioj de la suno ~is inter la foliojz;
cirkaü la buso ~is svarmo da ridetojz; lia fantazio
~is cirkaü tiu ideo; fari sian taskon kvazaü ~ante
(senpene). es- danci. 2 Sin amuzi, plejofte kun aliaj
en komuna agado laü pli-malpli difinitaj reguloj a)
(ntr): la knabino ~is kun sia pupoz; ni u, kvazaü
ni estus marsanoj; kiu ~as kun koto (aca kunulo),
malpurigas la manojnz; neniam oni tie vidis tan

~antan kompanion, kiu sin interbatus sur busegoj k
piedegojz; (f) per vortoj; b) (tr kun la nomo de la
~o) miaj nepoj ~as edzigofestonz; infanoj ~adis
militon sur la herboz; ~/ blinduton; mm la ~iloj
komencis ~i jen «Ni ricevas gastojn» , jen «Rabistoj
kurbaj soldatoj», jen «Kasigo»7-; (f) ~i

' ventobatad-
on (pli da bruo ol da faro); c) (tr kun la nomo de unu
el la objektoj, uzataj por difinita ~o: karoon, la
regan kurieron , la blankajn globctojn. 3 (tr) Parto-
preni en hazarda aü sporta konkurado, laü difinita
regularo, laü kiu unu(j) perdas k alia(j) gajnas,
eventuale por mono: pilkonB; blindulo kartojn
M ne devas7; ~i brigon, jetkubojn; eu tiuj ci ostoj
mentis nenion alian, ol ke oni. ~u per ili keglojn?z ;
M kriketon, tenison, futbalon; pri alfa sumo, pri
kiso; (f) kun iu ~on de pugnojz. veti. 4 (tr)
Uzi muzikilon: ~i gitaron7 ; eu vi ~as violonon?z;
si ~adis la bonsonan liutonz. 5 (tr) Aüdigi muzikaj-
on per muzikilo: volu ion sur tiu ci jluto7 ; ~i
valson, simfonion; (abs) la akrido ~is per la flugilo
sur sia tibioz; si iras al la fortepiano k ~asz ;
fortepiano, sur kiu oni ~is jen lerte k sperte , jen
ternis ~iz; neniaj ranoj ~as bele, kiel polajG ; (1) li

c ne permesas al la Fortuno sur li ~adi , kiel sur fajf-
ilo1. 6 (f (tr) Prezenti sub formo de spektaklo: ~/
tragedion, komedionB; vi ~adis iam dramojn en la
universitato?z; al tiuj (akloroj), kiuj ~as ce vi rolojn
ridindajnz; tiu, kiu ~as la rolon de regoz; (analoge)
M Sajlokon, Desdemonan (ties rolojn); ~i Sekspir-

~batalo. 4 Prezentado, farata de

¥
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devas siavice transdoni la tuson a! alia. »sr blindo- Lukreci/o. Roma poeto (7' Lucretius Carus,l
98-55), disciplo de Epikuro.

© luks/o 1 Kutima uzado de rafinita k multe-
luclo. videcwo. Eleklronika ~o, bildigata sur j
ekrano. vort~0. lu el la diversaj kombinoj de vortoj j
similsonaj, sed malsamsignifaj, per kiuj oni atingas j kosta nutrajo, vesto, meblaro, vivmaniero: kortegu
ridigan efekton. os- kalemburo , mistranco, son- B; grandsinjoraj homoj naskitaj en ~oz; oui
alterna, kontraüknalo, proksinwmo, sencoturno, povis vidi en Hi bataladon [... ] de revo pri

kontrail la profunda mizeroz: mi estis juna, bela,è
Ludovik/o. Germandevena vira nomo, i.a. de kutimiginta aI ~o k nenionfaradoz; (aparté, tioj

multaj regoj de Franeio k regneslroj de germanaj rafinitajoj mem) imposto pri sed tiu ci zorgaè
landoj. ~ino z. Virina nomo.

luf/o 4̂ G. ( Luffa el kukurbacoj) de 7 sp-oj de
tropikaj unujaraj, monoikaj au dioikaj grimpaj herb-
oj kun kukurbosimilaj, pendaj fruktoj; 3 sp-oj
kultivataj en la vannaj landoj (subvitre en la mez-
varmaj) por fruktoj junstadie mangataj kiel legomo,
por lï bra vaskularo de la maturiginta frukto uzata
kiel vegetaja spongo au teksmaterialo k por laksigaj
semoj k radiko.

lugr/o © Malgranda laüborda sipo. rapide vetur-
anta, havanta 2-3 mastojn.

lug/o Malgranda sledo uzata en vintraj sport-
oj. (ntr) Glitveturi per ~o.

iuidor/oz. Mainova Francia ormonero.

rsjQ

pintumo.

j pri pH granda mallongeco jam estos ne neceso, Jfl

~oz (io malhavebla); rega mumio, cirkaüita à
granda ~o7. pompo, soleno, mondumo.
veluro. 2 (f) Ekstera, vivorica brileco: la tuta ~oà
la arbaro7: (f) sajnas doni spedalan ~on al skrii>
oj, se oni enmetas latinajon en Hi7-, 1 Enhar
anta, elmontranta ~on : ~a eldono, modeloit;,

j aûtomobilo: ~aj purpuraj kurtenojz; vesto\
kago7, logejoB; gastoj ricevis ~an regaladoii^j
estu malbenitaj, ke vi festenas ce ~aj tabloj/ x;d ;

j ne pavas permesi al mi tian ~an maiavarecon1] j
vivi large k ~ez. 2 (f) Brile vivoplena, ornamrica:;!
la r^a grundo de Hispanujoz; post la ~a regiotij
komencigas nur nepenelrebla arbaroz; tulipoh
ciuj floroj staris en plej ~a f lorado7: marcoj far$
~aj herbejoj7: de la sovagaj gis la plej ~ajroz<$§

verda herhotera7, ^ajo. ~a objekto.
Aria malgranda objekto, per kiu oni ornamas etager- !
ojn, kamenbretqjn ktp. ne~a. Ne havanta pli dij
ornamo, brilo ktp, ol necese : mendu por mi ne«m
sed komfortan cambron en modesta hotelo.maM

Luis/o, Luiz/o = Ludoviko.
Luizian/o- Unu el la statoj de Usono, cc la

Meksika Golfo (91°09’U, 30°26’N).
lukaO. Aperturo: 1 ordinare vitrita au kradila, en

tegmento, plafono au kelo, por enlasi lumon :
mansarda SIN. lunwo. —» bovoku/o, vazistaso.
2 fermebta per pordo au tabuloj, en la ferdeko de
sipo, por ebligi penetron en la holdon (pli precize: j Havanta kvaliton malsuperan al la normala:
hold~o ). 3 fermita per kovrilo el giso, kiu en la j nutradoz; mal~a litof .
strato, sur trotuaro ks ebligas al metiisto malsupren- I © luks/o Unuo de lumiga intensoenlt|
iri en kloakon, au subteran galerion. ^eto. Mal- j internacia sistemo de mezurunuoj (SÏ); simb.: I|||
granda ~o en pordo tra kiu oni povas ekvidi la j difino: I lx = 1 lm/m2 (lumflukso de unu lumenoîjf
personon, kiu sonoris. lurrwo. ~o / . j areo de unu kvadratmetro). :|j

Luk/o. Vira nomo, i.a. de evangeliisto. j luksaci/o If Nenormala desovigo de du aitibj|
iukan/o 8 G. ( Lucanus ) de grandaj insektoj el la j surfacoj, ordinare ostaj: koksa, denaska ~o\ po%

ordo de koleopteroj, kies virbestoj portas grandajn traumata ~i ( tr) Meti en stalon de ~o, elartlj
prenilojn ( mandiblojn) sur la kapo. SIN . cervo- igi : ~ita kristalino.
skarabo.

m
j Luksemburg/oz 1 Cefurbo de ~io (6°08’ j
i 49°36’N ). 2 Provinco en la SE parto de Belsio .

j U-Europa regno, inter Belgio, Franeio|j
I Germanio. &st leceburga.

Luksor/o. Egiptia vilago, sur la lokodcj
antikva Tebo, kun fama templo (32°40’E, 2504I’N||
la ~a obelisko en Parizo.

Iukt2i 1 Batali per la sola korpa forto, senarmitoj
lia femuro e/artikigis, dum li ~is kun tiux: enrttf

j fadla batalo ili ~is unu kun la alia7: M lo& j$
j reguloj. iiæ barakti. 2 (f) Peni, klopodi porvej
j malhelpon au atingi maifacilan rezulton: HdmM
i vivo iradis ~ante k strebanle7-, mi ~is k strebhfif
j la infano7: i’ere, nun mi sufice saferis k ~is!z\p,

Lukar»/o 1 Roma poeto ( M A. Lucanus. 39-65). j dia mi ~is kun mia fratino k mi venlM
—¥ Farsalo. 2 Loganto de ~io. ~io. Regiono de S j (naskante idon). 1 Senarmila korpa batalo;^Italio. de Jakobo kun la angelo. 2 Sporta konkurojji

kiu ciu provas renversi teren la alian, observai!
difinitajn regulojn. bokso, pankraco, judo$|
Strebo al io: senespera ~o kontraü la mortoMH
Spéciale arangita loko por ~o sporta. ^ist0.f|
kies metio estas ~i en cirko, foiroj ks.

I

J
- .v sc 1imrJ

?-
' . -i;

lukano. P.

lukr/i ( tr) Perlabori: li ~as dolarojn po mil en
scmajno: kiom vi ~as?\ li estas la ~anto de la tuta
familio. ^O. Enspezo ricevata de iu por lia laboro:
span el sia /^a. (io) Alportanta vivtenan mon-
on: okupo. posteno. Im

%
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Lukui/o. Roma generaio ( la jc a.K .), famiginta | ke ciujper li kreduH . 9 if Hela parto de pentrajo, j
prosiaemoal lukso k gastronomio: Y anaspasleêo j kiu la pentristo imitis la efektojn de la ~o: dism
laü la ~a maniero (kun konjako); (f) frandemulo.

lukum/O Y Turkdevena frandajo, konsistanta en | 2: la suno ~is inter la folioj7: Egiptujo, kie fa su
sukerita pasto, aromigita per amandoj, pistakoj ks. j ~is tieI vanne7: la lanternoj neniam ~is al mi, di

lul/i (tr) 1 Balanceti infaneton, por gin dormigi: | la luno. sed mi ~is al la lanternojz; la steloj ~is k
M bebon al la dormo: ~ario, ~kanto, ~korbo. csr j okuloj7 : sep lampiroj ~is del bone , kiel i/i povis
baj... baj..., ~u~u. 2 Balanceti per harmonia ir- ; diamantoj, kiuj havas kapablon ~/‘ en mal~oz.
reira movado: si scias kiel ~i la koksojn por altiri j (ntr) Jeti sian klaron sur: la radioj de la suno ~is s
la rigardojn de la viroj; la vento mi /de ~is la j siaj vangoj7: la luno ~is sur la plankon7: simp
brancojn: la boato estis ~ata de la focilaj ondoj: ! sklavo, sur kiim ~is nia hejma sunoz\ por ~i al i
~cevalo, ~sego. 3 (f) Kvietigi, ofte per trompaj ! ke Hi povu iri tage k noktex ; (f) ~// per Via viza}
rimedoj: estas pli bone, se la malvarmo de la nokto I sur vian sklavon! x : neniu radio al mi ~asz (en~us vin en la morton! z ; ~i ies suspektojn, sian j mizero). 3 (ntr) (pp okuloj) Vigie, vive brili : ,
cagrenon; sin en revoj (fan al si iluziajn esper- j blanko en siaj okuloj ~is kiel ce negro7,; Kala nen
ojn). ~a. Prezentanta harmonian, kvietigan balanc- | on diris, sed siaj okuloj ~is7: brilaj okuloj kiuj ~
adon: ~a movo, pasado, muziko. ~U. Onomatopeo, el la masko7: lia vizago ~is de infana gojo. 4 (tr) (
por luldormigi infanon.~ilo 1 Liteto de tre juna ark.) Pri~i : gi ~as mian malgajan vojon7: labon
infano, ofte balancebla. 2 (f) Naskigejo, origine jo: \ kiu ~as la solecon7. ~a. Daüre ~anta: 1 cielaj
Londono estis mia ~ilo : Egiptujo , ~Ho de la I korpoj: bela tago\ gi estis bcla kiel ~a elfoz; .
civilizacioz. 3 © Nomo de diversaj subteniloj, hav- ; bela ~a salono; (f ) ~a klarigo: 3 sajnis al si, kvaza
antaj formon de ~ilo: ~Uo de kanontubo: ~ilo de j si vidas la ~ajn okulojn de siaj fratoj7: ~a vizago1

ridetoz; ~aj estontajoj. fci* hela, serena, senkulpo
g lum/o 1 Fasko da radioj, kiuj, perceptate de la ! ~e. En maniero: estis suftce ^e. por ke oni pov,
okuloj, faras la objektojn videblaj: la de la | cion klare distingiz; mi ekbruligis fajron, tuj estos a
suno1,de la steloj, de lampo; si arangis, ke sia edzo ! vi pli vanne k pli ~ez. ~ado. Eligado de ~o. ^ajo
yidu la infanon nur ce la de la tagoz; kio kusas ' ~o J: estu ajoj sur la cieia ftrmajo!x. ^eco. Ec(

ti tie? Donu ~on!z; la lampo jetadis fortan ~on sur j de ~a korpo au objekto. ~eti. Eligi malfortan ~on
la palan vizagonz; ce arta rualpli klare of ce la j rugete ~etis la cielo7. ~etO. Malforta ~o: tra It
taga ~o montrigas la sulkoj7 ; vidi ta ~on (naskigi ); j f . .. J fenestra [...] penetradis senbrila ~etoz: dan
jperdi la ~on (blindigi). S’ flukso, intense , lukso. ; rozkolora ~cto aperis sur la vangoj de la regino7

hwieno.2 Tia ~o, kolorigata per intermetitaj diafan- j ^igi 1 Fari , ke io ^u , ekbruligi: vi ~igas mian
;ajoj au alia procedo: la bluet ^o de la luno\ ruga ~i /onx. 2 Provizi per ~o, liveri ~on al : ~igi
ÿkutime indikanta malpermeson plu iri); doni al in la : cambron per kandeloB; ( La Rego: ) ~igu al mi ,

verdan ~on (permesi pluiri, pf). csr 4. 3 Natura j for!7 : groto ~igira per torc.oj\ oleo . por ~igadox;
Jfonto de tia ~o: la grandaj ~oj, kiuj estas sur la ! rekta, duone-nerekta, nerekta ~igado.. 3 Helkolorigi:
0eloz; la norda ~o7\aiistrala ~o\ la zodiaka ~o. 4 j la martaj burgonoj ~igas la nigrajn brancojn. 4 (f )

I'Artefarita objekto, el kiu eligas tia ~o: cie aperis j Klarigi, evidentigi , komprenigi: tin frazo ~igas la
rugaj, bluaj k verdaj ~oj , kiujn ili portis en la , tutan argumentation ; kelkaj flankoj de la demanda
tnanojz\ ~oj tie ~turo\ eklipsa. konstanta ~o («sr j restas ankorati nesufice esploritaj nek ~igitaj. 5 (f)
Iblinko); 4- verda (ce la dekstra flanko), ruga (ce j Gajigi, serenigi, senzorgigi: rideto momenta ~igis
pmaldekstra flanko) ~oj de navigado; la ~oj tie | sian malgajan vizagon ; la Eternulo ~igas mian
mutomobilo ( plen~oj. duon~oj , parkad~oj.
ïÿrblinkoj, alarmoblinkoj, post~oj, bremso~oj ). 5
|J) Eco, kiu ebligas ekkoni, rimarki, jugi aferon ;

1 clmontriteco, publikeco: pro modesteco li
jmetasen ~on siajn meritojn7 ; tin cirkonstanco jetas | estas mia ~ilo, ho Eternulo! x. beko, lampo,
[ flenati ~on sur la aferon z; farigos , kulpo j kandelo, kande/abro, lanterno , lucerno , lustro,
ppyigosz\ de tiam ni ekhavis novajn ~ojn sur ci tin j reflektoro, spoto, torco , flamingo, lumjetilo.
:%mo.6 (f) Maniero, kiel objekto estas rigardata: loki ; ~elektra Vd efiko. duon^o. Malforta ~o, kies
jfentrajon enfavora (0 ce la de tiujfaktoj ni : radioj estas malhelpataj de maldiafanajoj: la mistera
Ijovas deklari [...]; tiun argumenton vi présentas en j tluon~o tie la vespero7. krepusko, klaroskuro.
Jite malgusta ~o7\ tin tro laùta titolo metus ; ek^i. Komenci ~i: ankaü al ni la suno ek~os!z ;
)jaajbomn ~on sur man aferon7.7 (plej ofte plurale) ! gis ck~os la matenox; (f) en si mem ankaü ek~is7\

Natura au akirita kapablo kompreni la aferojn: li I (ark.) se via okulo ek~us konsolon al mi!7.ek~igi =
jugis laü siaj limigitaj ~oj; la ~oj de la racio, de la ! ~igi 7. kontraiwe. En direkto kontraua al tiu, de
pisfo; la jarcento de la (la 18a); ( personige) mi j kiu venas la ^radioj. mal~a 1 Havanta nenian au

citi tiajn grandajn ~ojn, kiel ekz-e Bacon, j tre malmultan ~on: la nokto estis tie/ mal~a, ke ni
ÿ$i>fiitz , Pascal 8 Ül La hebrea au kristana ! nenion povis vidi7: mal~a kelo, cambro (ekz. en
j|j§do: tiuj homoj estas kontraihiloj de la ~ox; kiu I fotolaboratorio); mal~e kiel en karcero. irs? nigra,
Aùrdas al li, ricevas ~onx ; vidit , la infanoj de la j obskura. 2 Ne hela, ne brila, proksima al nigro: du
$0ploras!z; tiu venis [ . . . ] por atesti pri la por ; ekbriloj de fulmo trakuris tra la mal~a cielo7: liaj

arte la ~ojn k la ombrojn. ~i 1 (ntr) Eligi ~on

lancota sipo.

mal^onx. c-r hela. sennuba. ~igi. Igi ~a: levigu,
~igu, Jerusalem! x . ^ilo. Aparato, produktanta
~on : mi traespioros Jerusalemon kun ~ilojx :

neniam ! gvid^ilo: (t) la ~ilo de la malpiuloj estingigux: Vi

m
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fajraj mal~aj okulojz; mal^aj amasoj da migranlaj | bruligo de gasoj (metano ks) eligantaj el marcoj au
birdoj7: mal~aj lariraj arboj7\ mal~e verda maw7. | grundoj, kie putras organikaj koipoj; temo de multaj
3 (f) Malgaja, deprimanta: // vidas nar la ma!~an | supersticoj: koboldoj kun vag~o sur la capoz.
flankon de la aferoj\ mal~aj tagoj de mizero7 : j vers~ilo. ~jetilo vaste pri~anta surfacon (de
mal~aj antaüsentadoj7. 4 (f) Kontraüa al la racio, al | ferdeko, alterigejo ks).
la progreso: Hi vegetis en la plej mal^a nesciado: la
mal~aj jarcentoj (de la komenca Mezepoko); en ci I ambaüflanke de la spino, inter tiu k la koksoj: zom
tin kruela, mal~a tempo7. 5 H Kontraüa al la vera i vian ~on per g!avox; tial mia estas plena de
kredo: la mal~aj angeloj (diabloj). mal~0 1 Tute j dolorox: ci tie oni ridis, stelis, pincis fa ~ojn (delà
au preskaü tute plena manko de ~o: en la kaverno ; virinoj), gojkriisz. RIM. Z. kelkafoje uzis la pluralan
regis ma/~oB: ira densa maI~o briletas la cela7: j formon pp homo: kiel zono estas alligita al la ~oj
ties ~ilo estingigos meze de profunda mal~ox: (f) j de homoj : Jakob [ . . . ] metis sakon cirkaü siajn
karaj trajtoj englutitaj de la mal^o de la morto7. 2 j ~ojnx; la ligiloj de liaj ~oj malstrecigisx.Tio estas
(f) Malkiereco: tutaj gentoj lasitaj en la mal~o par j evitinda. ns" gropo , gluteo, kokso, pugo. 2 (f)
la profita de iliaj mastroj. fremduloj , [kiuj] suspektas j Eüfemisme, la spermujo: la nombro de ciuj animj,
unu la alian pro mal~o , ilin dividanta 7 . 3 I kiuj eliris el la de Jakob, estis sepdekx\ regoj
Malboneco, malpieco, pekeco: makuli la cielan ~on i eliros el via ~L> x ; la forto de la ~o malaper•

per agoj de mal~o~7\ mi ne devis rimarkigi , ke. mi j is ~ajO Y Tiu sama parto ce bestoj, destinita
travidis la agon de la mal~o7: (la Patro) liberigis j por kuirado : porka ~qjo kradrostita: bova ~ajo
nin el la potenco de mal~oN . mal êco. Eco de io j lardila kun krenia saitco. asc rostbefo, rcno. âlglo
mal~a. mal^igi . Fari ion , iun mal~a: la nuboj j f Subita doloro en la ~o pro fortostreco.
rapide mal^igis la cielon; mal~igi cambron per
kurtenoj', ( f ) religia pieco floris en mal~o per
mal~igado de Ut spirito7. csr obskurantismo.
post~oj ~oj ce la maiantaüo de veturilo. prî i | filumo de anelidoj, klaso de oligoketoj, vivantaen
(tr) (pp ~a korpo) Versi sian ~on al, sur: faira i la tero: la ^o elrampis el la malseka teroz. SIN. ter-
kolono. por pri~i al ili la vojonx : la suno priais ; vermo.
liajn blankajn plumajnz; tie li sidis, pri^ita de. ta j
brûlanta kontraüa donio7; la templo estas primata
de la brilo de la suno7-, ( f) li havis jam la intencon
kritike pri~i la detalojn de tiu historio7. es* lumigi.
reliefigi. pri~iteco. Stato de pri~ita objekto: en la
mistera luna pri^iteco de la monta7, serwa. Tia, j
ke oni ne havigis al gi ~on. au gin deprenis de gi: i
scn~a astro , cambreto: ciujn fontojn de en la i
cielo Mi sen~igos pro vix. erar^o7 = vag^o. j
blinkô o. ~a avertilo kun intermitaj ~oj. fulm~0

Magnezia au alispeca forta ~o, uzala ce fotograf- i
ado en mai~aj lokoj. halt^o 4F Ruga lampo, j
ek~anta je regulaj intervaioj, por malhelpi la trail - j
adon de strato en unu direkto. lampée. Ce la ~o de j

lampo. lun~0. ~o de la luno: ili dancadis en la |
serenu lun~o7 : ekstere estis hela lun~o7 : ce ! zonoj (z ). GROWE k COWLEY. 3) Kokono, enhavanta;
lun~o7: lun~a nokto7. nord^o ~a atmosfera | ovon . AVEL.
fenomeno. elradianta el la norda (aurora borealis ) au
suda ( aurora australis ) magneta terpoluso: tarnen ne
estis mairie , la nord~oj brilis ruge k bele 7 . 1

plaforwo. ~ilo, enigita en la plafono de cambro. | sistemo de rnezurunuoj (SI ); simb.: lm ; difino;
es" lustra, piank^oj C# Tiuj ~iloj, kiuj, vicigitaj sur | 1 Irn = I cd.sr'1 (lumintenso de unu kandelo en area
la rando de scenplanko, primas la aktorojn. j angulo de unu steradiano).
reklarrwoj. ~aj signoj, prezentantaj litere au bilde 1 luminal/o -T?. Acido fenil-barbitura, uzata kiel|
reklamon pri varo ks: blinkaj reklam~oj. serd'vilo. ! sedativa medikamento. ' f â
~jetilo, kies fasko estas serce direktebla en rondira ; luminesk/i (ntr) (pp ne ardantaj substan«||
movo. surj/ ô. ~o de Suno: ok mimitojn k kelke da j Elsendi lumon; laü la kaüzo oni distingas: varrnw, :
sekundoj bezonas la sun~o por vojago de pli ol / 20 \ kemi~i (ekz. ce fosforo), elektro^i , frot~i (trilxwi). ;
milionoj da mejlojz; bêla parka kun sun~o k floroj7\ ; CSY fluoréski, fosforeski. ^O. Fenomeno, per kiu io|
en la sun~o7: verdaj sun~aj niontoj7. tag~0. La j ~as: la ^o de putrama lignopeco. kristalM).}
~o de Suno dum tago: la tag^on gi denove ekvidis7. ! Lumelsendo ce la kristaligo de iuj substancoj.|
trafik ôj V ~oj, kies grupigo, koloro k karakteroj ! frot̂ O, tribcwo. ~o. estiganta pro frotado.
reguligas la trafikon de ciaspecaj veturiloj surteraj, |
surakvaj k enaeraj. es" semaforo. vag^O. Facila k j
rapide estingiganta Ramo, produktata de la mem- ]

lumb/o 1 V Malsupra parto de la dorso,

lumbag/o = lumbalgio.
Lumbin/o. Naskigloko de Budho, en Nepalo.
lumbrik4o b Vermo ( Lumbricus k.a. g-oj) el la

lumbriko. 1) Viva individuo. 2) Kopulado de du
individuoj (hermafrodiîaj). kunigintaj per du muk^

lumen/o Unuo de lumflukso en la intemacia

y

lumpi/o Y Printemporulo.
Lun/o \ Natura satelito de Tero, k rondiranta ;

cirkaü gi: la fazoj de ~o estas ~arko, ~duono, :

" M
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| vin kontraü tiuj ~oj, kiuj metis sur sin felon de
safido!7 (por vin trompi); oni tin konas kief blankan
~onz ( li estas konata de ciuj); ~fantomo. ~a 1

la sunonz; la ~o en I talujo donas tian Iunion , Rilata al ~o. 2 Kruela, kiel konduto de ~o. ~ino.
ke [...]z; la lumis sur la imperiestronz; la ~o Ino de ~o: la ~ino , kin mamnutris Remon k
enbrilis tra la fenestro7: peti pri la ( ait : la ~on) Romulon. preri^O. Kojoto.
(ppiu neeblajo); nenia felico maturigas sub la ~o7 lupe/o D Konveksa lenso, kiu montras tre
(sur la tero); kreskanta, malkreskanta ~o\ ce la proksimajn objektojn, grandigante gis cirkaü dek-
~lumo. — rsjdattro , ~ fazo , ~ jaro , ~monato, | oble. SIN. grandiga vitro.
~semo. 2 = satelito 7. Rilata al la ~o: ~aj ! lupen/o 4* G. ( Lupinus el fabacoj) de unu- k
ebpedicioj; la (l )~aj radio]. dliona ~o. ~duono. j plur-jaraj herboj k arbusletoj kun longpetiolaj, mane
giba /vo. ~gibo. nova ~o. Nov~o. plena ~o2.
Plen~o. ~eto 1 lH Vizierforma volbo, kiu pénétras
alian pli ampleksan; karakteriza en baroko. 2 Juvelo
en formo de ~o: cenetoj, stc/eto k ~etojx. ^arko.
Fazo de (L)'-o, kiam pli-malpli granda parto de gia
surfaco ne estas prilumata de Suno: unua, lasta
~arko. ~duono. Fazo de ---o, kiam proks. duono
de gia surfaco estas prilumata de Suno: unua , lasta lupol/o 4* Sp. de humulo ( Humulus lupulus),
f^duono. SIN. duona ~o. ^gibo. Fazo de (L)~o, ! N-hemisfera, kies konusformaj inseksaj infloreskoj,
kiam pli ol duono k malpli o! la luto de gia surfaco kun glandohavaj brakteoj, estas utiiigataj medicine
estas prilumata de Suno k sekve videbla. SIN. giba k precipe en la fabrikado de biero (pro antimikrobaj
M). al~îgi (pp spacosipo) Manovri por mal- ecoj k liverado de amaraj substancoj per boligado).
supreniri al ~o k surigi sur gi . duon~0 1 j ~a medikago.
Speco de fuorto, en formo de angulo, starigita ekster j
fortikajo, por régi pordon .aü kurtinon. 2 ¥ Blanka
makulo, en formo de duon^o au de ~arko, ce la
bazo de la ungo. duon~a. Havanta formon de
duon~o: ¥ duon^a ganglio (grava ganglio de la
trigemela nervo, el kiu eligas la tri nervoj oftalma, !
maksila, k mandibla, G. scmilunarc ). kvarorwo ;
(evi) = ~duono. nov^o. Komenco de la unua fazo j
de ~o, kiam gi estas apenaü videbla, car nur etparle '
prilumata de Suno: la nov~o start's sur la cielo, oni
vidis la tutan rondan ~ot\ kiel blue-grizan globon
kun ora bordera7-\ la nov~o estas la signo de la j
komenco de la monato ce la islamanoj. plen^O. j lupus/o If Nomo dc kronikaj hautmalsanoj,
Fazo de (L)~o, kiam ties tula disko estas videbla, j invademaj k detruemaj, de tuberkuloza naturo:
car plene prilumata de Suno: ia pleura disvastigis \ eritema. pernia. tuberkuloza ~o.
lumonpreskau tagan7. SIN. plena ~O. ! Lurd/o. Gaskonia urbo, vizitata de pilgrimantoj

lunari/O G. ( Lunaria el brasikacoj) de unu- k ! katolikaj, kiuj esperas miraklajn resanigojn (0°03‘U,
plur-jaraj herboj kun grandaj plataj, elipsaj au
rondaj, tre maldikaj silikvoj; 3 sp-oj el C k SE
Eüropo, du pororname kultivataj. SIN. judas-
mon(er)o. c®* mon( ero )lierbo.

lunat/o ¥ (os lunatum ) Osto, situanta en la supra
karpa vico, inter la skafoido k la trikvetro.

~gibo kplen^o: sendi raketon gis ~o.
( I)~0 1 Tiu astro, tradicie rigardata kiel nokte

prilumanta la teron: vespere guu ~on, sed ne sercu

kunmetaj folioj, el lancetformaj folieroj po 5-17, k
kun blankaj aü okulfrape koloraj floroj en apeksaj
grapoloj spike arigintaj ; c. 200 sp-oj el la
Mediteranea regiono. tropik- Afrikaj montaroj k
Ameriko, pluraj kultivataj por ornamo k kelkaj por
furago au verda sterkajo ( •—* sterki ).

lupin/oz (evi) = lupeno.

lupolo: a) tigo; b)
folio ; c ) inseksa
infloresko. C. (Vd
grimpi , grimpo-
plantoj) .c

a

43°05 N).
Lusak/o. Cefurbo de Zambio (28° 17 ' E,

15° 23’S).
lustr/o. Plurbranca pendlumilo: latunu 7

kristalornamita cse kandelabro, lucerno.
Illt/i (tr) Kunfiksi metalajn pecojn, almetante

lunatik/o 1 (ark.) Sovnnambulo. 2 Homo j inter ili fanditan metalon, sed no fandante la
koncernajn pecojn mem: statut , argenta ~o. csf

|lunc/o Y Mallonga k malpeza mango cirkau j cementi , veldi . ^ajo. La substanco, per kiu oni
tagmezo en la landoj, kie matenmango k vesper- j ~as. ~ilo. Aparato uzata ce —ado ; martela ~ilo:
mango estas abundaj. k ne tro malproksimaj: RIM. ! elektra ~Ho. al~i. Fiksi per '-ado al Cc!>. peco:
Neuzuci tiun vorton anst. tagmango. ‘-i (ntr) Fari | al~i krocilon alferstango. hard^i
tian mangeton. ~ejo. Ejo, ofte situanta on la labor- ; lute/o ( corpus luteum) ¥ Fluva supraje
lokalo mem, kie oni povas rapide k maimultekoste j de ovario, aperanta ce la demeto de - • •• .! . 3: . Hava

fkn. rapidmangejo. korpo. ^iga hormono o Posthij-- . ..-000110.
ff . lund/0. La tago de la semajno inter dimanco k . kiu stimulas la estigon de k auk .. ... vecon

; de la in- k vir-seksaj gonadoj, de la ut - .'o k de la
k. lup/o b Sp. (Ca/tis lupus ) de sovaga rabobesto ; mamaj glandoj. ^vino (g) Flava pigmeu;

Ici lag. kaniso, similanla altkruran hundon k vivanta • luteci/o ® 1 Elemenlo, Lu , a o u ;
' en arbaroj: hurlas, ululas; el la slcpo ilin ] atommaso 174,97, lantanido: ~a klorid..- LuC!, ;
Iprirabosx ; (0 tie elvoku ~on el la arbaroz; garda ! ~r// kombinujoj. 2 Malofta melalo.

ege kaprica k humorsanga.

kmardo.
'•-0.
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Luter/o. Germana feologo, unu cl la iniciatintoj
de Reformacio { M . Luther, 1483-1546). ^ano.
Adepto de ~o. (I)~(an)ismo $ Doktrino, kiu
resumigas en la Kredkonfeso de A ügsburgo. «S*

kalvinismo.
lutr/o b G. { Luira ) de mamuloj el la subordo de

rabobestoj, fam. de musteledoj, malgrandaj, kun |
naghauio inter la piedfingroj, vivantaj ce riveroj k |
lagoj, k mangantaj fisojn ; felo tie bela k satata; vivas |
en Europe, Azio, N Afriko k N Ameriko. sa*’ mustelo. |— kojpo. mar~o. Sp. ( Enhydra luths) parenca al j~o, vivanta sur la marbordoj de N Pacifiko k
manganta moluskojn, kruslacojn, ekinoidojn k.a..

Ilizern/o 4f t Sp. de medikago { Medieago sativa),
plurjara herbo kun staraj tigoj, kun Irifolieraj folioj,
kun generale bluaj aü vioietaj floroj en oblongaj,
densaj grapoloj, k kun helicaj gusoj; ofte kultivata
furagplanto, origina el SU Azio, naturigitaen
Europe» k N Ameriko. SIN. kultiva medikago.

luzerno: a) tigo; b)
folio ( trifoliera); c|
infloresko; c) flora; d|
frukto (guso). C. %

! %

f
Luziad/oz = Luzidoj. |
luzitan/o A Ano de la gento, kiu logis sur la Ü

marbordo de Iberio. (L)~io 1 Romia provincoeol
Iberio. 2 W Portugalio. «s* Luzo.

Luzon/o. La plej vasta el Filipinoj (12l®È
16°N).

luzui/o 4? G. { Luzula el junkacoj) de plurjàrç
herboj generale haraj,- kun gramineecaj folioj k kÉ
trinombraj floroj en glomeruloj arigintaj en spik-i
umbel-formajn infloreskojn; kosmopolita g. (tel
115 sp-oj, kelkaj garderie kultivalaj.

Lvov/o. Urbo en U Ukrainio (24’Ol’E, 49°50llf

lutro.

lutreol/o b Sp. de mustelo ( Musiela lutreola), I
vivanta ce aü en akvo. kun tre valora felo kastan-
bruna; nur la lipoj k rnentono estas blankaj; tre
parenca al vizono. SIN. Eüropa vizono.

luv/i = board i.
Luvr/o. Eksa rega palaco, nun cefa artmuzeo en

Parizo.
Luz/o & Filo de Bakho k legenda prapatro de la j

~idoj. ~ido = luzitano. >̂ idoj é-i Epopeo de I
Kamoenso pri la malkovro de Hindujo (1572). I
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m. I- Konsonanto, voca naza labialo.
Il - La deksepa grafemo de la E-a alfabeto, uzata j ~on!7.
i.a.: A. (maj.) kiel: 1 Romana cifero: M (mil); 2 j madi/o G. (Madia el asteracoj) de staraj
simb. de marko (monunuo), A de mega/ ; B. (min.) herboj kun flavaj kapituloj; 18 sp-oj el NU Ameriko
kielsimb. de; metro, A mil»/: mm (milimetro). k Cilio, i.a. la kultiva ( M . saliva ), el Cilio,~0. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.

maat/oz. Sipano de rango varianta lau la epokoj semoj liveras mangoleon.
k statoj, de sipsubestro gis cefmaristo.

mac/o 1 D y Plata kuko el nefermentigita
pasto, kiun la hebreoj mangas dum Paska tempo.
2 = oblato.

j (m)~0. Vino el ~o, au analoga: ni havas gubernian

kultivata en Mezeüropo, unujara furagplanto, kies

Madjaprades/o. Unu el la statoj de Hinda Unio
(Bhopalo, 77°36’E, 23° l6’N).

madjar/o. Hungaro (kun emfazo etna au poezia).
Madon1o (ankau min.) La patrino de Jesuo:

macls/o Arilo de la semo de muskato, uzata la ~oj de Rafaelo\ tiuj eternaj ~oj suficege tedis aI
kiel spicajo k aromajo.

macedon/o = makedon/o.
macer/i (tr) 1 'T?, ® Lasi korpon en malvarma

likvo, por solvi giajn solveblajn substancojn : ~i
planton en alkoholo, fruktojn en vinagro ; ~i maIion
(en bierfarado). cs* ekstrakti, infini, mariai, magi,
saturi, trempi. 2 0 Pentocele turmenti la propran
korpon. /v(ad)o. Ago ~i k la rezultanta procezo.~aJo. Likvo, rezultanta de ~ado. nsr alkoholaturo.
Mljo. Granda kuvo en bierfarejo au vinfarejo por la
<vado. bero^ajo y Vinberkaco, kiun oni elpremas ! madrigal/o 1 c?:> Lirika poemeto kun galanta

; (porblankaj k multaj rozaj vinoj) au fermentigas, au enhavo, origine (en Italio, 14a je) fiksforma versajo,
unue varmigas k poste elpremas (por rugaj vinoj). konsistanta ei dekdu dekunusilabaj versoj ; ( f )

macutak/o Sp. de trikolomo (Tricholoma Aminduma, delikata komplimento. 2 }- Plurvoca
matsutake ) , aroma, manginda ombrelfungo el j kanto kun kontrapunkta imito, sen instrumenta
Japanio.

© mac/I (tr) Dispremi en la buso per la dentoj:

mi!z.
Madras/O. Hindia havenurbo (80° l 3,E. 13°05’N)

k cefurbo de Tamulio. (m)~o. Buntaflora stofo el
sitko k kotono, uzata por skarpoj, kaptukoj ks (laü
la nomo de la urbo).

madrepor/o d G. (Madrepora ) de seskoraluloj,
kies kalksubstanco estas rica je tre malgrandaj
poroj. SIN. stelkoralo.

Madrid/o z. Cefurbo de Hispanio (3°43’U ,
40°24’N).

akompano. ~umi. Eldiri galantajojn.
maduk/o G. (Madhuca, sin. Bassia, el sapot-

jgluti,ne ~inte! (pp piloloj); (f) okuloj ardis, voriojn acoj) de c. 100 sp-oj de laktosukohavaj arboj el
// M'îg; la silabojn. ^ mueli, ~dstomako ; ~ ; Hindio, k Maiajzio, i.a. du Hindiaj sp-oj kultivataj k
gumo. ^v(ad)o. Ago de tin, kiu ~as: la ~ado estas ekonomie gravaj: butera (M. butyracea. SIN.

mcesa al la digestado. ~ilo. Aparato, por dispisti buterarbo), el kies semoj oni fabrikas specon de
la solidajn nutrajojn. re~i 1 (pp kelkaj bestoj, ekz. butero; longfolia ~o ( M . (ongifolia ), kies ligno
bovo, kamelo) Revenigi el la sfomako en la buson k j estas carpente uzata k el kies semoj oni ekstraktas
ree ~i: ciun bruton, kiu havas disfenditajn huf- | oleon, solid igantan je 16- I 8°C.

fpjn [...} kkiu re~as ~itafon, vi povas mangix. 2 (f) j madz/o 1 % Peza, metalkapa klabo, uzata cn
Volvi en sia kapo ciam la samajn pensojn ; longe j Mezepokaj bataloj. 2 Similforma bastono, kun

ijnediti, pripensi: re~i sian vengemon ; sensuka ! cizelajoj el argento aü oro, insigno de altaj funkcioj
ï jempo de kastritoj, kiu tailgas por nenio, nur por j (urbestro, universitatestro k.a.). ~ulO. Oficisto, kiu

.re^adi lafawjn de la antaua tempo1. re~uloj b ! en ceremonioj portas la ~on.
vSubordo (Solenodontes) el la ordo de parhufuloj, j

^
Mafi/o. Sicilia sekreta krimula asocio. (m)~0.

ifmpleksanta la fam-ojn de cervedoj, bovedoj, giraf- j Cia sekreta krimula asocio.
||doj, kameledoj k.a., t.e. la animalojn kun speciala

ffprmo de la stomako, kiu ebligas la re~adon. —|pbomaso, centipelio, omaso. ramena. krak~i.
; Rompi per la dentoj kun krakbruo. paper^ajo.
;Muldokartono. tabak^i (ntr) ~i tabakon, por en-
||titi la sukon. j magazen/o 1 Ejo, kie oni konservas proviz-

@mac/0. Mateo. j ajojn. komercajojn kc: por salo, por greno; (f)
macet/o. Larga, peza trancilo, uzata en la pra- j treni kun si la tutan ter^on de Vulkano7 (armilaron).

JÉbarojdeS-Ameriko. j 2 Vendejo pli granda k diversvara, ol butiko: la
Madagaskar/o. Granda insulo k regno en la ! drosko balds antaii unu el la plej luksaj ~oj de la

pinda Oceano (Antananarivo). ~ano. Loganto de | strata S.z : fenestraj ekspozicioj de la ~ojz ; ~o de
ÿ-NO.fâ* Malagaso. i juvelisto7-, ( ili ) en la profunda de la ~o estis okup-
ÜM&dan/Ô 0 Hindua dio de amoro. j itaj de elektado de mitologiaj grupoj7. 3 Sargilo de

fotografilo. filmaparato, pafilo ks. en^igi. Stapli,
akumuli en ~on . cen~o. Cenbutiko.

mag/o 1 Ce la Medoj k Persoj, pastro de la
Zoroastra religio. 2 Ce la helenoj k Romanoj,
astrologo. la Tri (M)~oj 'Q* La tri legendaj saguloj,
kiuj, lau la Matea evangelio, venis adori la jus
naskitan Jesuon.

. Madejr/o Insulo en Atlantiko. okeidente de
tMaroko, apartenanta al Portugalio ( 17°U, 32°40’N).
mm
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magazin/o. Perioda revuo, generale ilustrita, k j anta au estiginta el ~o: ~a petro (el solidiginta ~o,
enhavanta artikolojn pri tie diversaj temoj: la j ekz. diorito, granito); granita , bazalta ~i§0.
«Monato». Estigo de ~o pro fandigo de termaterialo: ~igode

Magdalen/oz, MagdalenaN . Kromnomo de la termantelo, de metamorfaj petroj. ns* anatebo.
Maria, («tin el Magdala»), unu el la virinoj, kiuj ~ismo. Tuto de la ~aj fenomenoj (estigo, movigo,
cirkaüis Jesuon k la unua, al kiu li aperis postmorte; kristaligo).
uzata kiel virina nomo. magnat/oz 1 i Eminenta nobelo en Hungariok

Pollando: car honto por nobelo cedi al ~o!°. 2 (f)
Ricega k influhava potenculo en industrio, negoco,
financo: la ~oj de la stalo, de la petrolo.

magnet/o 1 Magnetito. 2 Objekto (ekz.
metalpeco), al kiu oni komunikis tiun altiran econ:
uzi ~on por kolekti pinglojn ; bufferoformaf

j klosforma, daüra, nedaüra ~o\ (f) nur la filino
i povis esti la kiu lin altiras7.3 = ~omasino. *4
1 Havanta la econ propran al ~o: peco dafero, kiu
fa fas tra spiralo, farigas ~<r/ bobeno; ~a

magi/o 1 Tuto de la procedoj k ritoj per kiuj la montrilo de kompaso. 2 Rilata al ~o: ~a
operacianto kredas povi efiki sur la okultajn fortojn fenomeno. forto; ~a meridiano; ~a bendo; ~<2
de la mondo k obeigi ilin al la homaj deziroj: la ~o stria (ekz. sur bankokarto); kampo, momanto,
estis fa verafonto de la artoj k de fa sciencoj; imit- vario (deklinacio 3 ), kampintenso. 3 (f) Mistere
eca , simpatia (efikanta per imitado au kontago); altiranta per nekontraustarebla forto: ~a rigardo;
btanka (bonfara), nigra (malbonfara) tat religio. I mi kredeble Havas en mi ion ~an. kio attiras ciujn— cinimismo, envufto, okultismo, sakraniento. 2 (f) j kanajlojn7. «as* magia, sorca. ~i (tr) Komunikial
Miriga efiko, iel simila al tiu de la propredirita ~o: I ferpeco, ordinare per frotado kun ~o, la altirecon
la de opera, de la vortoj. 1 Bazita sur ~o, j de ~o. /'-ado 1 La procedo, per kiu ~a korpo
sorca: povo, ~a bastono. 2 (0 Havanta ekster - estas ~e polarigita. 2 Vektora grando, atribuitaal
ordinaran efikon: tiuj paroloj fans ~an impreson: substanca elemento k égala pri grandeco k direkto
serpenta j per sia rigardo ~e alforgas la birdojn7. al la kvociento de la ^a momanto de ci liu
«38* rava , sorca. —¥ lanterno. ~ado. Ago, efiko ~a: elemento per gia volumeno; simb. : J (ankaü:
\' i.du do, tio ci estas la into ~ado, kiun vi envolvas j intenso de ~ado). ^ebleco Konstanto,
en sanktan nebitlon7-.^isto. Homo kiu praktikas la ; karakterizanta iun ajn fero~an materialon, k égala
~on: vira ait virino, se Hi estas ~i.stoj ait sorcistoj, | al la kvociento de la intenso de ~ado per la -va
estu mortigitajx. nap mago, prestidigitisto. j kampintenso, kiu produktas gin ; simb.; K (kapa).

magistr/oz. Persono, posedanta universitatan j ~igebla ClTia, ke gi povas esti ~igita. »̂ism10l
diplomon pli altan ol licencio, akireblan generale | Tuto de la fenomenoj rilataj al la Mtj k
post kvarjara universitata studado. ^eco. Rango de | movigantaj elektraj sargoj. 2 Fako de la fiziko, jm

! tiuj fenomenoj. 3 Potenca mistera influo (kvazau
magistrat/oz. Gvidantaro de urbo au municipo: i altiro) de iu al aliaj. ir^' hipnotismo. animate

la alte estimata anoncigas [.. . ]z: malpaco inter | 'v-lsmo (ark.) = hipnotismo. ~izi. lnflui per Msmo
la ~<9 k la gildoj1. ~ano. Membre de urba au ; 3: (f ) ili aligis a! gi, ~izitaj de la volo de /’aütoroK

«as* hipnotizi. ma!~i, sen~igi. Redukti ~an korjk
magm/o © Varmega (almenau 600°C) likva i on al ~e neutra stato. ^omasino. Elektra masino;

materio, estiginta profunde en la terkrusto, kiu i kiu produktas elektron per la efiko de ~oj sur turn-
sangigas al petroj solidigante pro malvarmigo, au I iganta cirkvito. palecwo ® Magnetismo de la ter-
en la profundo ( plutonaj petroj ) au sur la surface j globo en la pasinteco. parafa (pp substanco)
{ vulkanaj petroj ) de la tero. lafo. ~a. Konsist- \ Produktanta induktitan ~an kampon samdirektanal

i ekstera ~a kampo. «a? diamagnela. para^iSTOO.
; La aro de fenomenoj rilataj al para~aj substance^j elektro/^o Artefarita ~-o, konsistanta el fera
: stango. cirkau kiu estas volvita elektra fadeno k kiu
: ~igas, kiam la kurente trafluas la volvajon.

elektro^a (pp fenomenoj) Rilatanta al reciproki
i efiko de elektra kurento sur ~on au elektroMW, ao

per vario de la ~a altemo al la indukto de elektro-
: motora forto. au de kurento. elektro^ismo. Tuto
! de la fenomenoj rilataj al elektraj sargoj k ~oj.

magmo. Diversaj trovlokoj de ~opetroj : a ) fero^a ( pp materialo) ~ebla tiel, ke gi restas *!;
batolito ; b, c ) vejno ne konforma ( b) aü konforma : ec post forigo de ekstera ~a kampo. kampOMk
(c) al la strukturo de la trairitaj terenoj: c) lakolite ; ! Tiu parto de elektra masino. kiu estas destinitautoto
d ) folieca vejno: d-e) vulkana konuso pinta (d ) , j por la produktado de ~a flukso. VSIN. induktanto.4;
sildoforma (e) . : elektromagneta kampo. tero^lsmo. ~ismo de là

magazino

magdaleni/o Ff Lasta kultura facio de la mal-
frua paleolitiko, de c. -17 000 gis -10 000 j, en U
Eüropo, karakterizata de seka malvarma klimato.
multigo de la rangiferoj k florado de la skulpta k
pentra artoj.

Magdeburg/o. Cefurbo de Saksio-Anhalto ce
Elbo ( 11°38’E, 52°07’N).

Mageian/o. Portugala navigisto (c. 1480-
1521): \ ~aj mtboj. ^a Markolo. Marbrako inter
la S parto de Ameriko k Fuegio (71°U, 53°S).

~o.

municipa konsilio. ~ejo. Urbodomo.
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r
! terglobo, kiun evidentigas la deklinigo k subklinigo

de la ~a nadlo de kompaso.
magnetit/o © Mineralo el kuba feroksido,

Fe(II)Fe(III)204, sub formo de nigretaj okedroj au
granulaj masoj, posedanta magnetajn ecojn, i.a.
altiri iujn metalojn, precipe feron; grava fererco.
SIN. magneto 1.ES* goetito, hematito, limonito.

magnetofon/o. Aparato por magnete registri
sur bendon sonojn k por reprodukti ilin. SIN. son-
bendregistrilo. kasedilo, magnctoskopo.

inultaj; c. 100 sp-oj el SE Azio k N k tropika
Ameriko, multaj pororname kultivataj, kelkaj kun
selo medicine uzata. ter tuliparbo. (̂o)fitoj. Filumo
( Magnoliophyta) el semplantoj. SIN. angiospermoj.
~opsidoj. Klaso (Magnoliopsida) el angiospermoj.
SIN. dukotiledonoj.

V

l&cfi
c! ; \ fW ) c

-TT','

^ magnofio: a)
tigo; b) folio; c)
floro ;ô) frukto
(plurfoliklo). JB.

1
h 1 S - C

//>'

y a ? 3
magot/o b N Afrika simio el la g. makako

(Macaco, sylvanus), la sola sp. de antropoidoj, kiu
trovigas ankau en Eüropo (en Gibraltaro). Kg3 resuso.

magr/a 1 Malgrasa: longa maljunulo; ~igi’.
malsana ~egeco\ karbo (entenanta de 88 gis
90% da karbono k donanta mallongan flamon). 2
( pp viando) Konsistanta cefe el muskola histo, ne el
graso: porkripo. 3 Tro simpla, malrica mal-
abunda: ^a rikolto, pensio; ~aj jaroj (en kiuj la
vivteno estas malfacila).

Magreb/o. La NU parto de Afriko.
rrtagang/o 4* Cina hazardludo, en kiu parto-

prenas kvar personoj per ordinare 144 signitaj blok-
etoj el osto kun bambua tegajo.

magor/i £ Tro subskripcii ce emisio, esperante
tiel akiri la deziratan nombron da biloj.

Mahab(h)arat/o é,t> Unu el la du cefaj epopeoj
de Hindio. fcf3 Bagavadgito, Ramajcmo.

mahagon1 o 1 4? Sp. de svitenio (Swietenia

EEJ V \!
magnetofono . 1 ) kun

i- kasedoj; 2) kun bendo.
a) klavoj; b) regbutono;
cjkasedo; c) bendo; d) indikilo. CG.

\T.-; ô 6
\ 7a

magneton/o Magneta unuo atoma . uar
elektrono.

magnetosfer/o ^ Tavolego de magneta kampo
cirkaü Tero k aliaj cielaj korpoj (Suno, planedoj):

de Tero komencigas c. 1000 km super ties
surfaco.

magnetoskop/o. Aparato por magnete registri
sur bendon samtempe sonojn k movigantajn bildojn
el kamerao aü televidilo k por reprodukti ilin per

v televidilo. SIN. vidbendaparato, videobenclregistrilo.
BS* magnetofono.

magnetron/o 4? Diodo, en kiu la fluo de
elektronoj estas regata de ekstera magneta kampo j niahagoni ) el Kubo, arbo kun kontraüe duopaj,
porprodukti mikroondan radiadon, uzata en radaroj j plume kunmetaj folioj, kun malgrandaj floroj en
k mikroondaj fornoj. paniklo, k liveranta ~on 3.2 «£*•“ Ciu tropika meliaco

magnez/o ® Oksido de magnezio, MgO (el la g-oj svitenio, Amerika, k Khaya, Afrika), liver-
(ianhidra ~o) aü hidroksido de magnezio, Mg(OH)2 j anta ~on 3. 3 Ligno densa, malmola, rugbruna,
{hidrata ~o ), uzata laksige k antidispepsie.

magnezi/oz ® 1 Elemento, Mg, atomnumero
12, atommaso 24,31. 2 Metalo argentoblanka,
maldensa, kiu inkandeske brû las en aero, kombinig-
ante kun oksigeno; klorido MgCL; ~aj kombin- | i^r teravado.
ajoj ; ~a miksafo (reakcianto je fosfata acido, j maharag/o. Hinda suvereno.
MgCl2 + NH4C1 + NH4OH); ~a hidroksido estas Maharastr/o. Unu el la statoj de Hinda Unio
uzata kontraü troa stomaka acideco. ~fulmo. (Bombajo).

magnezit/o © Mineralo, konsistanta el Mahatm/o. Titolo («granda animo»), donata en
romboedra magnezia karbonato, MgCOv grava I Hindio al la plej grandaj saguloj.

: erco de magnezio. nar dolomito. j Mahavir/o. Alnomo de la fondinto de la gainismo.
magnitud/o. Nombro (difinita laü logaritma j Mahomet/o. Araba profeto, fondinto de Islamo

skalo) karakteriza de: 1 %, la helo de astro aü de j (Muhammad, c. 570—632): la luno de ~o radiis de
aliaj êielobjektoj: ~o de cielkorpo estas ju pli ! la templaj kupoloj7-. RIM. La formo Mohamedo
malgranda, despli la korpo hela; absoluta, sajna } estas preferinda. — Korano. -̂anoz (evi ) = islam-

2 © la energio de seismo je ties fokuso: ~o de | ano.
seismo estas ju pli granda, despli la seismo farta.

magnoli/o 4? G. ( Magnolia el ~acoj ) de I daürafoliaj arbustoj kun ledecaj, alternaj, plume kun-
monoikaj, daüra- aü fal-foliaj arboj k trunkarbustoj j metaj folioj, havantaj dornarandajn folierojn, kun
kun grandaj integraj, ofte ledecaj folioj, kun grandaj, ! hele flavaj floroj en grapolo aü paniklo, k kun bluaj,
unuopaj, blankaj, rozaj aü purpuraj, ofte odoraj floroj j tre malofte rugaj beroj: c. 100 sp-oj el SE Azio k N k
k kun fruktoj el helicarangaj folikloj po pluraj aü | C Ameriko. pluraj gardene kultivataj. —* mahagono.

uzata por farado de luksaj mebloj. —4 mahonio.
mahajan/o ju Movado, disvolviginta de C Azio

gis Ekstrema Oriento, celanta popularigi la budh-
ismon k bazita sur aitruismo. SIN. Granda Vehiklo.

mahoni/o 4r G. ( Mahonia el berberisacoj) de
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mahut/o. Prizorganto k kondukisto de elefanto,
sur kies kapo li ordinare rajdas.

Mah/o. Austria fizikisto ( E. Mach, 1838-1916).
(vn)**o Kvociento de la rapido de moviganta
objekto (ekz. pafajo, aviadilo) per tiu de la sono en
la medio (ekz. atmosfero), en kiu gi movigas: flugi
je 2 , jê 3 ~oj. — sonnmro, supersona.

mahinaci/o. Sekreta intrigo, ruza komploto:
malamiko plena je (langera k mis fera ~ojz.

maiz/o 4e 1 Sp. de zeo ( Zea mays el poacoj)
de unujara, monoika herbo 2-4 m alta, kun grandaj
folioj, kun apeksa virseksa infloresko (paniklo) k
kun akselaj, ofte unuopaj inseksaj infloreskoj en
formo de dikaj, cilindraj spikoj cirkaüitaj de largaj
brakteoj; origina el C Ameriko, tre vaste kultivata
por la amelricaj, mahnolaj grajnoj, kiuj estas grava
greno uzata por besta k homa nutradoj: kaco, flokoj,
faruno, mangoleo, furago ktp: kampo de ~oK. 2
La grajnoj de ~o 7. —4 polenta. krev/N/O, puf^O Y
^grajnoj, krevigitaj per rostado, sukeritaj au salitaj.

Majn/o 1 * Nomo de riveroj Francia (0°36’U,
47°24’N ) k Germania (8° I 7’E, 49°59’N):
Frankfurto sur ~oz. 2 Z Unu el la statoj de Usa»
(69°47’U, 44’19’N).

majolik2o. Speco de malnova krudspeca fajencç
diketa k glazurita, de itala aü hispana origino. &

majonez/o y Malvarma densa saüco, konsft
anta el ovoflavo emulsiita en oleo k citronsuko îi
vinagro, spicita per ekz. salo, pipro, mustardo: ajk
~o.es" remolado.

major20 Supera oficiro de la ter- k m
armeo, kiu rangas inter kapitano k subkoloneto,)
ordinare komandas batalionon.

Major/a . Nomepiteto de granda lago intf
Piemonto, Lombardio k Ticino, kiu entenasl
Boromeajn insulojn (8°42’E, 46°N).

majoran/o Sp. de origano (Origanum map
rana), daüralolia arbusteto el Cipro k Turkio, tuf
monde kultivata, kun blankaj aü rozetaj floroj;}
sekigita planto estas uzata por medicino, spicadof
esenco. f

majorat/o Hereda ordo, laü kiu la pie,

maljuna filo heredas la familian bienon k difiniûji
rajtojn.

majordom/o. Intendanto de princa domoi
Italio aü Hispanio.

majoritat/o 1 (pp homgrupo) Plimulto.2?
plenageco.

Majork/o. La plej granda insulo en Balea/o
(3°E, 39°30’N). Minorko. J

Majot/o. Insulo el Komoroj, apartenantâl
Francio.

Majsur/o. Eksa nomo de Karnatako.
Majur/o. Cefurbo de Marsalaj Insuloj (171°12|

7°09’ N).
majstr/o 1 En la iamaj korporacioj, tiu, k)

pruvis sian sperton per liuceîa ellaboritajo, esj
akceptita de la aliaj korporaciestroj kiel egaluto^:maja/o. Ano de la indiana gento, kiu starigis de rajtis dungi sub^ojn k metilernanlojn: konigas^la 3a gis la 15a je potencan regnon en C Ameriko: ! lait sia verkoz ; la masona ~oz ; ci tie li ttêi

la ~a lingvo, civilizacio. | germa/tan ~on, kiu donis al li laboron1', la *j)

Majenc/o. Urbo ce Rejno, cefurbo de Rejnlando- ! kantistoj (fama germana gildo); (f ) li estas ~flf
i aferoj de kolorojz (tre sperta); trovi en iu sian

majest/a. Inspiranta admiran respekton pro sia j konfesi iun sia ~o ( rekoni ties superecon);
impona aspekto aü dignoplenaj manieroj: kiel \ Korporacie aü lege konfirmita specialisto:
rego B; tiuj ~aj figuraj ce la podio min silentigis; j is!a ~o-botisto\ ~o-piloto. 3 Respekta titolodwa
agio, kiu a/te flugas7-; kapo sed cerbo modestaz; de disciploj al ilia instruanto: la Eternulo eksterÿ
(analoge. pri detalo, sinteno k.a.) per paso serioza k el la tendoj de Jakob ~on k disciplonx ; jüiipkj
~a gi (la ombro) sin prêtersovas7: Tiu , kiu gvidis parolo de la ~o; (abs) la ( M )~o. 4 Granda àf
per Sia ~a brako la manon de Moseox ; de gis (precipe pp pentristoj): muzika ~o; la malftif
ridinda estas nur unu paso7-, la cigno etendis j ~oj (pentristoj inter la 13a k 17a je); la ms
siajn fiugilojn7-.m grandioza , pompa. — troni. ~0. ; (formulo, per kiu oni montras al anonima pentri^f
Eco de iu, io ~a: malrespekti la ~on de la Lego; la | aldonante la nomon de urbo aü de pentrajûj

de la Eternulo plenigis la tabernaklonx ; timo i Titolo de diversaj religiaj universitataj aü hool
antaü la de Lia grandecox ; la ~o de la Alpqj ! oficoj: la ~o de la ceremonioj; la granda

l Universitato, de la Malta ordeno, de la Temp' '

Majmonid/o. Hebrea Hispania medicinisto, • 6 La plej alta el la tri framasonaj rangoj:
ordinaraj logioj: (f) la ( M )~o de /’ mond&

majn/0 b Sp. (Gracula religiosa ) de SE-Azia j ~a. (nda je ~o: verko; (ironie) ~apreS
birdo el la fam. sturnedoj, kun nigra plumaro k ; nun! z; ~e cizita Ugnoz. ~i 1 (ntr) Esti eminâi
flava beko, kapabla imiti diversaspecajn sonojn, i.a. \ pri io: li ~as en elokventeco. 2 (tr) Pri/vL^Objekto, en kiu la elfarinto pruvis sian

- i

J

*

4
T

maizo: a) radikoj ; b)
tigo; c) folio; ô) virseksa

| infloresko; d) inseksa
infloresko ; e) maskla

^ spiketo ; f ) î riopo de
stamenoj; g) infruktesko

) (spiko de grajnoj).

S

15

i

%
Maj/o. La kvina monato en la Gregoria

kalendaro: la Unua de estas la tago de la
internacia laborista solidareco ; ( m )~arbo (kiun

-i
-M

dekoraciitan oni planlis la unuan de ~o en ies
honoro); ( m )~floro ; ( m )~skarabo (melolonto).
~a. Rilata al ~o: la ~a stango7- (~arbo).

Palatinato (<8' 16’E, 50°N).

montoj. t®’niosto, glow. —4 ~atenco.
Æ-:

filozofo k teologo ( 1135-1204).

la homan vocon.
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~afo de (...] bongustoz. ~eco. Titoio, kvalito de
M>. êca. Inda je ~eco: tridekkelk-jara virino kun
~eca hartubero malantaii la kapoz.^igi. Igi ~o.~ino. Virino, kiu ~as: la dancistino asertis, ke si
estas en ciu rilato ~inoz. ^overko Vd verko.

Makbet/O. Skota rego k c£> heroo de samnoma
Sekspira dramo.

makedon/o Ji Ano de ( M)~io / : vi, Aleksandro,
kondukadis viajn ~ojn aI la batalo ce Arbela! z. 2
Ano de la slava ôefa gento de ~io 2. ^a. Rilata ai

prM (tr) Uzi, kiel ~o: la fortojn de la naturo oni ~o au (M)~io: Aleksandro la ( M )~az. (M^io,
devas pri~i sekretez; li pri~as la poezian lingvon. ~ujo 1\Balkania lando, regolando en la antikva

sub^vo1 Laboristo, kiu faris sian lemotempon, k tempo, nun dividita inter Bulgario, Grekio k ~io 2.
por plispertigi migris ordinare tra la tuta lando, au 2 1 Regno, okupanta la NU parton de ~io 1
eê fremdlande: Suista sub~oz\ fari sian sub~an (Skopjo). ^iano. Civitano de (M)~io 2.
vojagonz. S3" laborestro, submastro. 2 La meza el j makeri/o G. (Machaerium e! fabacoj) de
la tri framasonaj rangoj. skermo^o Vd skermi.

Majtrej/o fa Unu el la bodisatvoj, savonto de
budhismo, naskigonta post 5670 milionoj da jaroj.

majuskl/o Ul Litero el la serio A, B, C, uzata
ekz. en la komenco de frazo au nomo, en titoloj, au
por emfazo: skribu la familian nomon ~e. ew
teflitero, minusklo. ^eto. Litero kun la formo de
M), sed samgranda kiel minusklo de la sama serio.

i : major/a 1 La pli granda el du aferoj, klasoj ktp:
3 la ~aj profetoj', serio (en brigo: pikoj au
keroj); O ~a tenno (la unua de silogismo); f
epilepsio. 2 } (pp gamo) Tia, ke la trito k sesto de la
toniko havas la frekvencproporciojn 5/4 k 5/3); (pp
iûtervalo) Ekzistanta inter la toniko k la dua (9/8), la
tria (5/4), la sesa (5/3) k la sepa (15/8) tono de ~a
gamo. œ minora.

i ; Maka/O. Havenurbo (regata de Portugalio gis
1999) sur la bordo de S Cinio (113°32’E, 22°15’N).

Makabe/o Î Unu el la kvar famaj membroj de
bebrea familio, kiu gvidis la rezistadon de Judujo I kontraktofarado au eblecoj de kontraktofarado, ekz-e
kontraü la helenismo en la dua jc a.K.. ^oj 3 ! pri aeetoj, frajtoj, krediioj ks: ~ipri teksajoj. ~ajO.
Titoio de kvar bibliaj libroj, parte agnoskitaj dua- i Profito. kiun enspezas ~anlo» ekz. asekura ~isto. c?3

ikanonaj de la eklezioj grekortodoksa k katolika.
makabr/a (pp sceno 3 , etoso, serco k.a.) Elvok-

lianoj k kelkaj arboj, ci tiuj uzataj por palisandro; c.
120 sp-oj, precipe el tropika Ameriko.'

maket/o 1 Malgranda modelo, el vakso,
argilo k.a., de skulptajo. 2 Reprodukto, je malgrand-
igita skalo, de aparâto, konstruajo, dekoracio ks.

Makiavel/o. Jtala politikisto k historiisto (N .
Machiavelli , 1469-1525). ~a (anka ü min.) 1
{Conforma al la principoj de regado rekomenditaj de
~o. 2 Ruze k tromploge perfida. ( m )^ismo.
Politika au socia agmaniero, bazita sur la mal-
rekono de cia moralo, sistema uzo de trompado k
strebado ai la propra avantago.

makis/o 1 ^ Arbusta mediteranea vegetaj-
aro (vs ekosistemo), tre densa, ofte ne trairebla k
dorna, generale sur nekalkaj grundoj: Korsika ~o. 2

I Loko. kie kreskas / . 3 Soleca Ioko, kie rifugas k
I organizigas ribelantoj, partizanoj ks. ^ano. Partiz-
j ano, aganta en ~o 3.

mak!er/i (ntr) IS) Profesie servi kiel peranto pri

kurtago, provizio, procento. ~isto. Persono, kiu ,

havante mem nenian financan riskon, agas en la
nomo de komisianto, kunigas du partiojn k prizorgas

Makadam/o. Skota ingeniero (./. L. McAdam, ! la imerespjn de ambaü: asekura ~isto (kiu peras
|1756-l836). (m)̂ 2o. Tavolo el kunpremitaj ston- j inter asekuraj kompanioj k klientoj). v-W peristo.

rompajoj k sabio, eipensita de ~o por surkovri strat - j svatisio. biio~isto. Tin. kiu ~as biiojn ce borso.
ÿjfl, vojojn ks : ’ ~ita vojo ( vojo surkovrita de i makoli/o Y Koredevena alkoholajo el rizo, mal-
Isfelto). R®" asfalto. (m)^i (tr) Surkovri per (m )~o: i forta, ne distilita, fermentigita per malto.
ÿgitaavenuo. | makram/o % Ornama punto el noditaj snuroj.
ï makak/o b G. { Macaco) de simioj el Azio, N ; makro/ A- Pref., montrant»; 1 grandegecon ait
Âfriko k Gibraltaro, kun elstarajo super la okuloj k I grandskalecon: ~molekufo, ~kosmo. ~anaUzo.

vosto mallonga aü malesta, cr magoto, resuso. ' ~ foiad<>. 2 (precipe y ®) ion nudokule videblan
makaon/o b Sp. j ( makroskopan): ~faüno. ~organisme. EST mikroi.

ÿapiliono { Papilio machaon) ~0 fi Simbolo au frazo en la teksto de komputila
sulfurkoloraj flugiloj ' programo ks. kiu estas anstalauigita per antaue
nigraj makuloj k vejnoj, dillnita teksto antau la pliia prilaboro de la teksto:

prttblua rubando k rust- : ~diJvi<K ^rrakiilo ; -substitue. — ^instrukcio.
piora makulo sur la postaj ® yjgK ! ~k /avo
pgiloj; vivas en Eûropo k 1 makrobiotik/o V Azidevena. speciala vivo-
ÉAfriko. SIN. hirundvost- makaono. maniero k dietsisteino, precipe bazita sur legomoj k

, grenoj, sen kemiaj aliionajoj, k klasifikanta nutrajojn
|makaron1o Y Frandajo el pistitaj amandoi, lau la principoj de jino k jango.

^sitaj kun sukero k kirlita ovoblanko: raa torto.
Makaronezt/o c- Biogeografia regiono, konsist

^ael Acoroj, Madejro k Kanarioj.
'fmakaroni1oj y Pastajoj el tritika faruno. muid-

en formo de pli-malpli longaj au d i k a j tuboj.
;ÿàtaj au sulketitaj: gratenitaj. bakitaj ~oj. r ;v
Weloj, pastajo.

anta morton.

pihirundvosta papilio.

makrocefa!/oz (ark. ) - kacaloio.
makrofag/o ^ C.

'e io de ia imuna sis lemo, abunda
on la kunlgaj hts loj : --oj jagot itas bakteriojn l
ceiaju nthojn. k prvu'ntas anligenoju iimfocitoj.

makroMd/o 3 yo ( kn ) Anitbio! n- inhibanta
funkeiadon dc la bakler ia j r i i >os!> nioj. uzata i.a
koutrat i infektaj t t ïa lsanoj de la spirvojoj.

W
fv
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makrometr/a = makromova.
makrop/oz, makropod/o b G. { Macropus ) de

konscicnco. infckti, kontagi. ~etO. Malgranda
~o: malnova ekzemplem. kun kelkaj ~etoj. MSflK)

kanguruoj, Australiaj saltantaj marsupiuloj kun trc j Formo de abstraktismo, aperinta c. 1950, uzanta
longaj postaj kruroj. «a* valabio. ~edoj. Fam. j sprucigon de kolor~oj sur tolon, paperon ks. senMl
{ Macropodidae ) de marsupiuloj, al kiu apartenas j 1 Ne havanta materian ~on: sen~a antaiituko, pos-

tuko, tablotuko. 2 Ne havanta moralan difekton:
makroskop/a 1 <§ © Nudokule videbla. SIN. ! sen~aj morojz ; konscicnco sen~a estas kusenoplej

okulvidebla. 2 Granda, konsistanta el multegaj ! molaz; ne ~u la gloron de la patroj, kiu jam en l&
j daüro de 7 jarcentoj konservigis sen~az: ft la sen-
i ~a koncipiteco (de la patrino de Jesuo). serwgf
j Forigi la ~ojn. foli~ozo 4* Kategorio de plant-
| malsanoj, karakterizataj de la formigo de foliMj

I pro loka moitigo de histo: folî ozoj ofte estas kak-
j ataj de parazitaj fungoj. SUn~oj\ ~oj en la
; fotosfero de Suno, karakterizataj de tre intensa
| magneta kampo k relative malvarma temperaturo.

maku!atur/oz 1 0/ Paperfolio, malboneaü
makule presita, k jetota al rubejo au uzata kiel pak-
papero. 2 S Komputila memoro okupata de ne plu
bezonataj datenoj.

makumb/o 0 Ceremonio religia k magia delà
| brazilaj negroj.

makzel/o 1 b Ciu el la du ostaj arkajoj delà
buso de la vertebruloj, en kiuj estas fiksitaj la

maksimum3o. Plej granda atingebla kvanto au dentoj, k kiuj servas por maci au kapti mangajon://
plej alta grado: postali de siaj lernantoj la ~on de trovis fresan ~on de azeno [...] k mortigis per gi
diligenteco. KST minimumo, supremo. ~a 1 Ating- | mil hoinojnx; supra, nialsupra ~o. 2 Q La efika
anta la plej altan gradon atingeblan: la kosto, I aperturo de kalibrilo, boltilo ks. ^oj V La tutode
prezo; la temperaturo', ~a justeco estas mal- j la macaparato de la homo: la skeleto de la ~oj
justa. 2 4* (pp sp-a epiteto de plantnomo) Plej j konsistas el tri ostoj, du supraj au maksiloj, unu
granda planto au planiorgano en la genro, ~e. Ne nialsupra aii mandiblo: bndo estas sur la ~oj de la
pli oî ; ne pli mulle ol : la koncerto daûris ~e du popolojx ; ( 1) la ~oj de tenajlo. csr vango.
horojnB; mi forestos tri tagojn. ^ejo A (pp j serwuloj b Superklaso ( Agnatha ) de vertebruloj
funkcio) Punkio, kie la funkcio alprenas sian ~on. j sen ostaj ~oj; nun vivantaj g-oj estas nur petromizo
sargo~o © La totala nombro da tunoj da kargo, I k miksino.
akvo, provianto, moveblajoj k vicpecoj, kiun sipo

i.a. ^o k ampleksanta la kanguruojn.

atomoj. «ear mikroskopa.
Maks/o. Vira nomo: kara ~o! Kiam venos la

klimakso? Sl.
maksil/o 1 V ( maxilla ) Para krania osto, portants

la suprajn dentojn . EST makzelo. 2 b Para organo de
la busa macaparato de artropodoj, situanta tuj post
la mandiblo. ~a. Apartenanta al la o: nervo
(unu el la tri brancoj de la Irigemela).

maksim30. Principo de konduto, verajo pri la
vivo, esprimita koncize: la ~oj de Larosfuko; la
kvin ~oj de budhismo ( pri sindeteno de mortigo,
stelo, malcasto, mensogo k ebriigo. dekalogo ).
EST aforismo, devizo. moto, sentenco, proverbe.

Maksim/O. Vira nomo.
Maksimilian/o 2. Vira nomo, i.a. de pluraj

germanaj imperiestroj k princoj.

© mal/. I - Pref. montrants ideon logike
kontrauan ai tiu, kiun montras la rad.: plonge,
^ plena. ~utila: ~akeepti , ~slosi , ~havi , ~kovri\

amiko. ~homo, r^buno; ~pli, ~super: ES* ig/ ID
c ): de, dis. ne, sen. RIM. Dépende de la signifodelâ
rad., mal au montras nete la rektan kontraüon,
facile distingeblan disde la simpia neado: ~laüdi,
ne !aüdi\ ^ prosperi, ne prosperi: mutila, neutila;
au signas nur pli fortan neadon: ~agrabla,

povas ~e transport i.
Maksvel/o. Skota fizikisto ( J . C . Maxwell ,

1831-1879). (m)~o Elektromagneta cgs-unuo
de magneta flukso. us* vebero.

makul/o 1 Malpura au dif'ekta loko sur io:
grasa, inka ~o ; en diamante, oui metis ~on en
mian kalkulon7 ; se al mia mono alg luigis ~o x ;
kontraür̂ a likvo. 2 Naîura kolora punkto: ~oj de la
haüto, de la felo ; denaska, mongo/a ^o (de homa ! neagrabla, nekonipetenta, malkompetenta.
hauto): ~hara hiindo7 ; V la ( flava ) (de la II - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~0.
retino; manda { lutea ) ) ; % la sunaj ~oj (sun^oj): Kontraüo: rekte la ~on de tio. kian vi deziris/z{
la granda ruga ~o de Jupitero. cssv lentugo. 3 ( f ) tiamaniere vi estas la ~o de aliajx (virinoj); ML
Malbona parte, difekta punkto: neniu sanktulo estas j Prezentanta kontraüecon : kiel do interkonsentigilà
sen tiu capitro estas ~o en la verko; tio jetas j du sajne ~ajn konkludojn?7-. ~e. En kontraüa
r^on sur Han karakteronz; gi estas por mi ~o en la | senco: vian proponon mi ne forjetas, tide ~et.M ;

okulo7 (geno. ofendeto; —> osto ) ; homoj, kiuj est- ! vorto. Antonimo. ©
as { . . . ] ~oj k hontindajojN. ~a. Prezentanta : @ mal/o ® Mil de maluso. uzata en kunmetajoj.

o( j)n: ~a vesto. cemizo ; ~a frukto ; (f) se vi ec j ^ata acido. 2-hidroksibutandiata acido, H00G4

lavus vin per natro , via ma/ virfo îamen restas ~a • CH 7-CH(OH)-COOH, trovinganta en acidaj fruktoj,
antaü mix: ink^a tempo7- ( tempo de la presajoj). ; i.a. porno. SIN. pomata acido. EîC maleo d>, malono.

( tr) 1 Fari ~ojn sur, kovri per ~oj: siajn :
manojn, suojii. 2 (f ) Difekti la purecon, la reputaci- ;

on: la tekston ~c/.v tro da preseraroj ; ies honor- ;onz ; soldo ne ~asz ; sc kalumnio ne brûlas , gi I
almenai7 ^as7 ; malamante ec la veston ~itan de la
karnoN (cion, kio koncernas la malpiulojn ); ~ita • 36°43'N). ^a. Rilata al ~o: la vino.

/-v/

Malab/o. Cefurbo de Gvineo Ekvatora (8°47’E,
3°45’N ).

Malabar/o z. SU bordo de Dekkano (75°E,
12°30’N).

Malag/o. Havenurbo de Andaluzio (4°25’U, -:
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malagas/o. Ano de la cefa gento de
Madagaskaro. ~a. Rilata al ~oj: la lingvo -,
( M )~a Respubliko (Madagaskaro).

Malahi3La dekdua el la malgrandaj profetoj.
malaj/oz. Ano de gento, loganta en Malajzio k

en la Oceaniaj insularoj. ~a. Rilata al la ~oj: la
~a lingvo.

malajal/o. Ano de la cefa gento de Keralo. ~a.
Rilata al ~oj: la ~a lingvo evoluigis ege sanskrit-
emajn stilojn.

Malajzi/o. Regno federacia en SE Azio, konsist-
anta el la Malaka Duoninsulo, N parto de Borneo k
cirkauaj insularoj (Kuala-Lumpuro).

Malak/o. Malajzia havenurbo ce la samnoma
markolo (102°14’E, 2°12’N). ~a Duoninsulo.
Duoninsulo, sude de Hindocinio, inter la Hinda
Oceano k la Cina maro (101°E, 6°N).

malakit20 0 Mineralo el monoklina, kupra(ll)
karbonato-hidroksido, Cu2C03(0H )2, bele verda,
polurebla, uzata por fari juvelojn, omamajn vazojn
ktp. ~a verdajo ® Organika verda kolorajo,
C23H25N2C1-

malakostrak/oj b Subklaso (Malacostraca) de
krustacoj, ampleksanta precipe la pli grandajn
krustacojn. «sr entomostrakoj.

malarbo f Akuta k infekta malsano, ofta en

Mali/O. Regno en U Afriko (Bamako).
malic/a 1 (iu ) Konscie malbonfarema kontrafi

aliaj, deziranta malutilon k malfelicon al aliaj: ~a
koro z, busoz;
diablo povas ridiz. us* perversa. 2 (io) Farata kun
deziro malutili al iu , malfelicigi iun : ago
parolo, intenco; kin havas ~an celon, ofte perdas
sian propran felon7-. ~0 1 Intenco malbonfari: la
~o de la lipojx ; miaj paroloj ne havas falson k
~onx. 2 ~ajo: en sia koro li préparas ~onx: kin
faras signon per la okuloj tin intencas ~onx ; ne
ekzistas juneco sen kapricoj, nek maljuneco sen
~oj\~ajO. Io ~e farita: intrigoj k ~ajoj estis
forgesitaf1. ~eta. Inklina mokpetoli, ataketi per
sercoj. ~ulo. Estajo ~a: kin intencas fari malbon-
on, tiun oni nomas ~ulox.

malign/a f Havanta malbonan prognozon: ~a
malsano (grava k insidema); tumoro (general-
igema k mortiga); ~eco de afekcio. csf benigna; (f)
~a okulo ( kiu , lau popola superstico, kapablas
sorce malutili al iu ). /vj. Havi ~an efikon: la ~anto
(kiu, laü popola superstico, kaüzas al aliaj malbonon
per sorcarto). use malicokula.

malmi/o 0 1 Nomo de la tria k lasta epoko de
jurasio. 2 La responda serio.

malon/o ® ~ilo (en iuj kunmetajoj). ^ata
acido. Propandiata acido, COOH-CH2-COOH. cr
malo ®, maleo ©. ~ilO. La radiko -CO-CH2-CO-:
~ureo (SIN. barbituro).

Maipig/o. Itala kuracisto k anatomiisto ( M. Mal-
pighi, 1628-1694). (m)~a tubo b Urina organo de

I la artropodoj.
malstrom/o m Mara akvokirlado (laü la nomo

infero! z ; li ridis ~e , kiel mirr^>a

varmaj marcaj regionoj, kaüzata de sporozoo de la
g. plasmodio, k inokulata per piko de kulo el la g.
anofelo. BS* anofelo. ^ologio. Studo de ~o k de
gia kuracado. /'•'Oterapio (ark.) Terapia inokulo de
la ~a hematozoo, pasintece uzata por kuraci sifilison
de la cerbo k mjelo.

Malavi/o. Regno en SE Afriko, inter Zambio k
Mozambiko (Lilongvo). lago. Granda Iago ce
la limo inter ~o k Mozambiko (34°30’ E, 12°S).

Maldiv/oj. Insularo k regno en la Hinda Oceano
(Maleo).

©male/o 1 o Ligna dukapa martelo, kun pli-
malpli longa tenilo, uzata de lignajistoj, de kroket-
ludantoj, (metala) de kirurgoj kc. 2 ¥ (malleus) La
plej granda el la orelaj ostetoj, ligita al la miringo k
artikita per sia kapo al la inkudo. 3 f Infekta
malsano de la cevalo, transdonebla al homo: la ~a
hacilo ( Pseudomonas mallei ). (tr) Platebenigi j ® Sukero, disakarido, konsistanta el du molekuloj
per ~o: ~i blankan gison, plumbo/r, ~ebla metalo. j de glukozo, trovebla en ~o k kiel produkto de la

@ male/o ® Radiko de ~ata acido. ~ata j hidrolizo de amelo au de glikogeno. grerwozajo.
acido. m-butendiata acido, m-HOOC-CH=CH- j Ameo.
COOH. malo d>, ma/ono.

de la kirlakvejoj en la Norvega maro, ce la Insuloj
Lofoten,13°E, 67°48’N); (0 Kapturna agitado.

malt3©. Germinta sekigita greno, ordinare
hordeo, uzata por fabriki bieron. ~azo ® Enzimo,
kiu katalizas la hidrolizon de ~ozo al glukozo.
~ejo. Fabriko de ^o. ~i ( tr) Aldoni ~on al io:
~ita faruno , gisto. ^igi. Transformi al ~o.
~igado. Procedo, kiun oni aplikas al diversaj
grenoj, por sangi ilin al ~o: ~igado konsistas el
ekgermo k sintezo de enzimoj. i.a. amelazoj. ~OZO

Malt/oz. Insulo k regno en Mediteraneo, inter
Male/o. Cefurbo de Maldivoj (73°30’E, 4°10’N). Sicilio k Afriko (La-Valeto). ~a. Rilata al ~o:

maleol/o 1 ¥ (malleolus ) Ciu el la du ostaj lingvo; ~a ordeno (kavalira ordeno kristana); ~a
elstarajoj ce la ekstera k la interna flankoj de la febro (brucelozo).
piedartiko. 2 Piedartiko: havi maldikajn ~ojn. ; Maltus/o. Angla pastro k ekonomikisto (T. Mal-

malgas/o = malagaso. j thus, 1766-1834). (m)~(an)a. Rilata al ~anismo.
malgra ü. Prep., signifanta «neatentante (m)~(an)ismo. Teorio, lau kiu la kresko de la

kontraüstaran ies volon au ian fizikan baron»: vi logantaro devas esti brémsata ; (vs) Idearo, favora al
eliris ~ mia malpermeso’, vi pat ience eltenis ~ la kontraükoncipaj metodoj; (f): ekonomia ~anismo.
multaj atakoj k malagrablajoj7 -, de la momento, kiam
ili faras la unnan viziton en E-ujo, ili ~ sia propra
volociam pli k pli entirigas al la legoj de tin landoz;
~ la pluvo da kugloj, li starts. +* ke. Subjunkcio
signifanta «~ tio, ke»: estis ankorau sufice varmege,
~ ke la suno staris jam malaitez. trw kvankam.

malus/O G - ( Malus el rozacoj) de falfoliaj
arboj k arbustoj kun simplaj folioj. kun 5-sepalaj k
5-petalaj, blankaj, rozaj au rugaj floroj k kun fruktoj
(sajndrupoj nomataj pomoj) ambaufine konkavaj
(kvazaü enpremitaj); c. 55 sp-oj el la mezvarmaj
regionoj de la N hemisfero; multaj sp-oj k kf-oj
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kullivataj, iuj por omaina floraro, aliaj por mangeblaj Homologa organo ce virseksaj mamuloj (inkl.\m
fruktoj. SIN. pomarbo 2. doma ^o. Sp. de ~o ( M . on). 2 Tiu sama parto ce virinoj, rigardatakid
domestica ), arbo origina el C Azio, hejma en amorlogajo: niafratino ankoraü estas malgrando,l
Europo ekde prahistorio, vaste kultivata por la ~ojn si ankoraü ne havasx; viaj ~oj estu al miM
produktado de porno j / . cse pomarbo / . sovaga ! la penikoj cle la vinbertrunko!x; tie palpigis iltf
~0. Sp. de ~o ( M . sylvcstris. sin . M. acerba) , \ virgaj ~ojx ; si forigu la malcastecon de sia vizajj)
sovaga. tre parenca al la doma ~o. ~oideoj. ! kaj la adultemecon de siaj mamoj!x.
Subfam. ( Maloideae. sin. Pomoideae el rozacoj) j ~zono. ~a. Rilata al ~o: absceso. ~inga
karakterizaia de gineceo el 2-5 karpeloj mal- i ~zono. <-̂ uloj <5 Klaso { Mammalia ) de vertebruloj
supraduone kunigintaj en receptaklon, de malsupera ce kiuj la inoj nuiras siajn idojn per sia lakto: hoai,
ovario k de kama frukto (sajndrupo, konsisianta el hundo. baleno estas ~uloj. ^algîo ~a doloni
la karpeloj kunigintaj kun la karniginta kaliko) ~ektomio Y Ablacio de ~o. de~igi. Senigi idoç
generale el 5 kameroj kun parieto pergameneca (ce je ~nutrado, por alkutimigi gin al nelikva nutr$
pomarbo), dise skiera (ce pirarbo) au lignomalmola kiel infano de~igita. tie! estas en mi mia anim\

la de^igado estas, por la psikanalizistoj, la origiiï
de multaj kompleksoj.

mamb/o } Danco el S Ameriko (jaroj 50 dek
20a je).

mamluk/o A Membro de militista korpuso,
konsisianta origine el sklavoj, k konkerinta latronM
de Egiptio en 1254. .j

Mamon/o Ü Riceco, rigardata kiel idolo mal-
bonfara: vi ne pavas servi al Dio k al ~oN; ne,pti
ciuj trezoroj de ~o! z.

mamut2o y G. (Mammuthus) de fosiliaj elefart-
edoj, diversgrandaj, kun du longaj, suprenkurtajl
dentegoj en la supra makzelo; vivis dum pleistocene ]
en arktaj regionoj de Eü razio k N Ameriko; la pty
bone konata sp., Mammuthus primigenius, grant:
kiel la nuntempaj elefantoj, kovriia de longa laneci
hararo, estis ofta dum la lasta glaciepoko;§>

dinoterio, mastodonto. ^a (i) Grandega: totyj
~a, sed sago liliputa1. —4 ko!osa.

man/o 1 V {manus) Ekstrema, artikigita pane
a i [ de la brako de homo au de simio, havanta kvin fingt:;

^ ojn, el kiuj unu estas kontraümetebla al la ceteoji;
malvazi/o. Dolca greka vino. etendi la ~on al ioz\ metu vian ~on en vian sinoéfi
malversaci/o £*& Frauda alproprigo de mono, mi nerapide ensovas la ~on en la posonz; kavalitfjl

en la plenumado de privata au publika ofico. rajdas kun falko sur la ~oz ; ~on lavas7,(||
Malvin/oz. Virina nomo. inlerheipo); mi lavas al mi la ~ojn (pf); ü opoM

mam/o 1 V ( mamma ) a) Tiu elstara parto de sin kontraü la unua per la ~oj al lia ventro1', train
la brusto ce hominoj k simiinoj au de la ventro ce la fenestra ensovigas ~oj kun petosknboj2; la liniojk
ceteraj ~u ünoj, kiu entenas la laktoglandojn: se vi la ~o; cent dudek mil homoj, ne povantaj distinps
estas al mi kiel frato, kiu suais la ~ojn de mia inter sia dekstra ~o k sia maldekstrax. isr ~dom,}

patrino!x; ce sakaioj donas siajn ~ojn k nuiras | ~kavo. ~plato. pojno, polmo. piedo. -4

siajn idojnx\ melki la ~ojn de bovino. —4 ~ frato. j ~jlegi, ~premo, ~uzi. 2 Tiu sama organo, rigardata
r̂ mezuro. ~nutri , ~pinto , ~suci , ~su.cigi . b) j kiel iio de agado. elfarado: // faris cion per

fingroj de siaj ~oj7"\ de djligentulo ricigaski

~globoi.

(ce kratago. mespilo).
malv1o G. ( Malva el ~acoj) de unu-, du- k

plur-jaraj herboj kun kvinnombraj floroj, karakteriz-
ataj de 2-3-braktea kromkaliko, k kun fruktoj (fend-
akenoj) el verticilaj akenoj po multaj; c. 40 sp-oj cl
Europo, Azio, N Afriko k tropikaj Afrikaj montaroj;
kelkaj sp-oj estas oftaj trudherboj medicine uzataj
( i.a. la sovaga ^O, M . sylvestris ), dum aliaj estas
pororname kullivataj ( i.a. la moska ^O, M . mos-
chata ). ISP alteo, abutilo. 1 Rilata al ^o:
infuzajo. 2 ~okolora, inter roz- k viol-kolora.

c 4\v ;C \
<2 \ malvo (sovaga ~o): a)

tigo; b) folio ; c ) floro ;
c ) frukto (fendakeno) ;

& d) fruktero (akeno). C.
r/v / \v

1) mamo. ^uloj : skeieto de kuniklo. a) kaninoj ; b) molaroj ; c) kranio; c) skapolo; d) vert8||
koiumno: f ) vosto: g) fernurosto ; g) fibuio: h) tibio; h) kaikaneo; i) metatarso; j) tarso; k) humerbijl
kapo de ulno : rn) uirio; n) radiuso: o) karpo p) metakarpo. 2) mamuto. CG. • 'I
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sperta ne restas sen panoz\ dekstra ne scia, diino en~igisz. kvar~a U Havanta kaptokapabiajn,
kionfaras la maldekstraz ; du r^nj faras cion, sed manecajn piedojn (pp simioj). kvar^uloj (ark.) =
unu nenionz; havi ion sub la ~oz (tuj uzebla); havi antropomorfoj. bul^O f Denaska au akirita mis-
pruvon en la ~oB; kiel per turno de la ~o, cio mal- j formigo, en kiu la estas refaldita al la antaübrako.
aperisz\ energie meti la ~on al la laboro; ligi la ! «r bulpiedo. dekstra~a f Uzanta pli facile sian
~ojn al iu (senigi je aglibero); Hi adorklinigis antaii j dekstran ~on. maldekstra~a f Uzanta pli facile
lafaritajo de siaj ~ojx: se via dekstra ~o faligas sian maldekstran ~on. maldekstra~ulo z. Mal-
vin, detrancu kforjetu ginN. «s* brako. 3 Tiu sama dekstrulo / : Ehud , maldekstra~ulox. plerwo.
organo, rigardata kiel ilo de akiro, ekposedo: j Tiom, kiom povas enteni fermita ~o: li prenu plen-
ankoraü la gajno ne estas en la ~oz\ la stono [...] ! ~on cl la farunox ; li sirkolektasplen~on dafloroj7;
trafisen la ~ojn de diversaj aôetantoj7 ; vidas okulo, j kelke da plen~ojz. propra~a (pp skribajo) Ne
sed ne trafasz\ et lia ^o ciu monero elglitasz ; \ diktita, sed venants de la ~o mem de la aûtoro: vi
reveni kun plenaj ~oj; kun la peko (stelitajo) en la ! indigos lin je via propra~a skribado?z. propra~e
~0Z; meti, jeti siajti ~ojn sur la heredafon de alia; k 1 (pp skribado) El la ~o mem de la aûtoro: kiu diras
viforiris kun malplenaj ~oj? z. 4 Tiu sama organo, ke la tuta libro devas esti propra~e skribita de unu
rigardata kiel ilo de povo, potenco, mastreco: Saul persono?7-, non si mem propra~e aldonis en post-
prenis en siajn ~ojn la regadon super hraelx\ teni j skriboz. 2 Per la faro, ago de la persono mem: en la
en siaj ~oj ies sortonz; teni iun per fera ~oz; î rnezo de siaj helpantoj li laboris propra~ez; kreante
kontraü forta ~o la lego estas vanàz\ la afero estas j par ili (miaj verkoj) propra~c gravajn konkurant-
en la tutc gusta ~oz (por sukceso); humiligu suh siaj j ojnz\ propra~e li alportu la fajrqferonx.
(de via mastrino) ~ojx; la sorto de la afero kusas en j (D mana/o 1 21 Nutrajo, mirakle donita de
la ~oj de tiu Ligoz\ fall en la ~ojn de iu B; lia vivo ! Javeo al sia popolo en la dezerto. 2 Solidiginta suko
estas en viaj ~oj. 5 Tiu sama organo, rigardata kiel de frakseno, uzata kiel laksiga medikamento.
ilo de bato, puno: etendi sian ~on kontraü iux\ li (?) mana/o © En la praaj socioj, principo de
pereu de la ~oj de la Filistojx\ via ~o (vengo) esta j animita au senanima vivo, konceptita kiel potenco-
sur mi! x\ pastro, kiun mi sufokis per mia propra j dona, ekstermorala k senpersoneca forto, disa en la
»0Z; viaj ~oj estas makulitaj per sangox. vsr j ajoj k estuloj, sed pli dense akumulita en kelkaj el
pugno. 6 Tiu sama organo, rigardata kiel esprimilo ; ili (montosuproj, kverkoj, starantaj stonoj, regoj,
de sentoj: karesi per la ~oz; mi levas mian ~on a! ! gravedulinoj, frenezuloj, haroj k.a.), k utiligebla por
laEternulox (vokante); mi prenais al li la ~onz (en I la bono au la malbono. — tabuo, rito, sakramento.
signo de amikeco); levi la ~on por fari juron1 (en j Managv/o. Cefurbo de Nikaragvo (86° I 5’U,
signo de lojaleco); lasi fali la ~ojnz (senkuragigi); li ! 12°10’N).
kisas al si pasie la ~onz\ kunflamo en la brusto mi j manager/o. Persono, kiu prizorgas la negocajn
petis vian ~onz (proponis edzinigon); edzigo per la | aferojn de sportaj au artaj entreprenoj, au de sport-
maldekstra ~o (nelega); kunmeti la ~ojnz (preg- | istoj au artistoj.
ante); interplekti la ~ojnz (de malespero). 7 Tiu i Manam /o. Cefurbo de Barejno (50°33’E,
sama organo, rigardata kiel ilo de desegno, skribo: ; 26°12’N).
lie oni rekonas la ~on de la artiste, si sentis, ke sia j Manase 21 Nomo de patriarko k de rego.

iras facile7', vi ne posedis en via ~o suficajn j manat/o b Amerika sp. { Tricheeus manatus ) de
rimedojn de sciado, de sperto7 ; eu vi konas la skrib- herbovoraj akvaj mamuloj el la ordo de sirenoj. «ar
an karakteron de V letero?—Gi estas ~o de dugongo.

Hamletoz; gi estas lia ~oz. 8 ép Tuto de la kartoj, J mancinel/o ^ Sp. de hipomano (Hippomane
disdonitaj komence al ciu ludanto. ^a 1 Rilata al | mancinella ), arbo el Meksiko k Antiloj, apudmara,
M>: muldajo; ~<r/ krano. 2 Farita per ~oj: ~a | rnonoika, kun tre venena laktosuko uzata por sagoj,
laboro, metio\ skribi ~e. ^eca 4/* ( pp folioj) j kun dentaj folioj, kun malgrandaj, ne tre videblaj
Karakterizata de entrancajoj, folieroj au ripoj, radi- : floroj k kun pomformaj fruktoj.
antajel la sama punkto, same kiel la f îngroj de ~o: ! Manc/o. Hispania regiono, en kiu Cervanto
r- jeca folio, limbo, rip-aro; folio ~e entranca, kun- j lokis sian Donkihoton (3°U, 39°N).
meta. ^ego. Grands, dika ^o. -̂eto. ~o de i Mancestr/o. Grands industria urbo en Anglio
'infano. Mlo g|Tiu kurba peco de pordfermilo, sur | (2° I 5’U, 53°29’N): la ~a skolo (anoj de la libera
kiun premas la ~o por fermi au malfermi pordon. es" | komerco).
ûnso, klinko. ~umo 1 j[ Punta garnajo, kiu j mancur/o. Ano de la cefa gento de ( M )~io.
.omamis la ~artikojn. es5 ruso, jaboto. 2 Speco de j (M)~fo, ^ujo. Industria regiono en NE parto de
tubo el gladita tolo, almetita ce la fino de cemiz-
maniko: ~umbutonoj. ^umi = ~uzi. ~en~e. Kun
M) en 'vo: promeni ~en~e. ambaü̂ a. Kapabla | ekzamenigo apartenis al unu el la 9 klasoj de la stat-
uzi égalé facile amba ü ^ojn , por fari ion. j oficistoj: la (klasika) lingvo.
ambaü've. Per ambaü ^oj (tenante iun objekton). ; mandarin/o # Speco de orangeto, tre dolca,
êe^e. Tute proksime k uzoprete: li havas ciam pip- j kun bonodora, loza selo, frukto de ~ujo. ^ujo,
mêe~e. cirkaü~0. Braceleto. en^igi 1 Meti al j ^arbo. Arbeto el la g. citruso ( reta citruso), el SE
iu en la ĵn: Mario en~igis al si tiun skatolon kune ; Azio, vaste kultivala en la sufice varmaj landoj. SIN.
kun la modela7-. 2 Konfidi al ies gardo: a! mi vin la i reta citruso. œ fortunelo, klementino.

Cinio (!26°E, 45°N ).
mandaren 2o\ Unu el la cinoj, k i u j post
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mandat 1 o 1 Rajtiga komisio donita al iu,
reprezenti la rajtiganton k agi en ties nomo: de
deputito; kolonia ~o kontrolata de la Ligo de
Nacioj. 2 Dokumento, per kiu oni donas tian
komision. 3 Dokumento, per kiu oni ordonas pagi
difinitan sumon al difinita persono: post~o.

mandibl/o 1 V (mandibula) Oslo de la malsupra
makzelo de la vertebruloj: la ~a nervo ( N. mandi-
bularis. unu el la tri brancoj de la trigemela). 2 8
Analoga, para organo de la busa macaparato de
multaj artropodoj (ce miriapodoj, krustacoj k
insektoj). csr maksilo.

mandol/o } Malnova tipo de mandolino, iom
simila al liuto.

mandolin10 Korda muzikilo kun longa tenilo,
fretoj k duonsfera sonkesto, sur kiu oni ludas, pluk-
ante la kordojn per plektro: Napola, Milana , plat-
dorsa ~o. esr gitaro.

mandori/o ^ Ovala glorkrono cirkaü bildo
de Kristo au Maria , aüreolo, glorkrono, nimbo.

mandragor/oz 1 4> G. ( Mandragora el solan-
acoj) de plurjaraj herboj parencaj al beladono, tre
venenaj, kvazaü sen-tigaj, kun karna, dika tubera
radiko, homoforma pro dividigo en du egalajn part-
ojn, k kun grandaj elbazaj folioj; 6 sp-oj hejmaj de
la Mediteranea regiono gis Himalajo, i.a.: aütuna

(M. autumnalis ), kun nigraj radikoj k violetaj
floroj, pasintece uzata en sorco; oficina ~o (M.
qfficinarum), kun verdaj, flavaj au blanketaj floroj,
medicine uzata, estima objekto de supersticoj, i.a.
seksaj. 2 “£v: Radiko de la aütuna au de la oficina ~o.

mandren/o O 1 Vertikala aksopeco, sur kiu
lornisto fiksas la prilaboratajon. rar cuko. 2 Cilindra
stango, cirkaü kiu metala peco estas forgata au form-
ata. 3 Speco de borilo, por grandigi au egaligi truon
en peco. 4 f Rigida stangeto, kiun oni enmetas en
esplorilon, kateteron ks, por malhelpi ties kurbigon.

mandril/o U Sp. ( Papio sphinx ) de simio el la
subordo de antropoidoj, fam. de cerkopitekedoj,
kun granda, kolorrica facio, brilkolora posta jo k
mallonga vosto, vivantaen U Afriko. osr paviano.

maneg/oz 1 Ekzerco. per kiu oni dresas eeval -
on. 2 Konstruajo, kun tera planko, kie oni dresas la
rajdcevalojn k instruas rajdarton.

maneken/o 1 Artikita, homsimila pupo, kiun
pentristoj au skulptistoj uzas por anstataüigi pozist-
on. 2 Simila pupo. au nur supra parto de gi, kiun
tajloroj uzas por algustigi vestojn au por elmontri
ilin al la publiko. 3 Homo, kies metio estas surmeti
k prezenti al la publiko la novajn kreajojn de la
kudroarto. SIN. modelo.

manes/oj 0 Ce la Romanoj, la diigitaj mortintaj
prapatroj.

mang/o 4* Frukto de ~urbo; drupo karno- k
suko-rica, generale ovo- au kor-forma, 5- l 5cm
longa, maturstadie flava au oranga k terebentine
odora , enhavanta unu semon grandan , densan,
fibrecan, adheran al la fruktokamo. ~ujo, ~arbo.
Tropika fruktarbo ( Hindia mangifero) kun lancet-
formaj, malhele verdaj folioj k kun blankete rozaj
floroj produktantaj ~ojn; hejma en N Hindio, multe
kultivata en la tropikaj iandoj k Kalifornio.

mangan/o (K) 1 Eiemento, Mn, atomnumero
25. atommaso 54,94. 2 Metalo grizeta tre durak
rompigema: récita acido, H2Mn04; per^ata acido,
HMn04. —*~stalo. per^ato ® Salo el per^ata
acido, precipe la kalia per^ato, KMn04, kiu, solvita
en akvo. estas tre efika desinfektajo.

mangîfer/o 4* G. ( Mangifera el anakardiacoj)
de daürafoliaj, poligamiaj arboj kun ledecaj folioj,
kun malgrandaj floroj en granda paniklo, k kies
fruktoj (drupoj) estas mangoj; 40-60 sp-oj el
Hindio k Malajzio, i.a. la Hindia { M . indica) au
mangarbo.

mangl/o 4* Sp. de rizoforo ( Rhizophora
mangle), aroma k rezindona arbo, kreskanta ce la
lagunoj de Antiloj k SU Pacifikaj Iandoj.

mangostan/o Sp. de garcinio ( Garanti
mangostana ) el Malajzio, da ü rafolia arbo kun
elipsaj, ledecaj folioj k orangograndaj, malhele
rugaj, mangebiaj beroj, kies gusto estas inter tiu de
persiko k de vinbero.fâ: gumigutarbo.

mangostano: a)
tigo , b) folio; c)
floro; c) frukto; d)
sekcajo de frukto;
e) semo. B.

mangrov/o 4* Pii -malpli saleja arbara veget*
ajaro de la tropikaj marbordoj, en kiu plejkovras
precipe sp-oj de rizoforo, pterokarpo k avicenio.

mang/i (tr) 1 Maci k gluti (solidajn), gluti
( likvajn ) nutrajojn: mi ~is bongustan ovajon2; M
panon sen butera2; la pecon, kiun vi ~is, vi elvom-
6>5X; ne bone estas ~/ tro multe du mielox; venu,MI
de mia panox\ la lipoj ne montru, kion ~isla
busoz ; bald.au povis veni la sovagaj bestoj k M ili-
ajn korpojnz: (abs) oni havis suficege por ~iz; la
infano ploras, car gi volas ~/z. est dieto, frandi,.
gustumi , vori. 2 Same fari laü difinitaj sociaj morqj:
la popolo sidigis, por k trinkix\ kiam vi sidi§os,
por ~/‘ kun reganto [ Jx; si devigis sin en la
kuirejoz; se vi ne ~as ta karnon de la Filode

mango. ~arbo: a) tigo: b) folio; c) infloresko;ô|
du fruktoj (~oj). B (modifita). 4
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homo [...] vi ne havas en vi vivonN ; ciu ~as, kiel li
arangasz. eg* gastronomio, menuo, tablo. 3 Nutri sin
el kutima, difinita nutrajo: mi neniam ~as viandon ;
ekster tio ci ni ~as verdajn legomojn, fruktojn k
berojn, kiujn alportas cinfoje la respanda jar-
tempoz; lupo lupon ne ~asz; vulpu mienon sangas,
sed plue kokidojn ~asz. 4 (io) Konsumi, foruzi :
rusto ~as feron, k zorgo la homonz. 5 (0 Avide
karesi: ~i tun per la rigardo7; la bebon si ~is per
kisoj. *vo 1 Ago ~i: kiu pensas pri ~o, kiu pensas
pri dormo?7 ; (ss) Ago ~i nutrajon pli-malpii arte
pretigitan, je difinitaj horoj ciutage: maten^o. tag-
~o, v e s p e r ; kiaj estas la horoj de la ~oj? ; veni
post la ~oz\ gi estas mustardo post la ~oz; ü* la \ tra~i. Gisfine ~i: kiel veston tra~os ilin tineoj, k
sankta ( M )~o (la lasta ~o de Jesuo kun la disciploj,
kiun la tradicio rilatigas kun eükaristio). 2 Tuto de la
nutrajoj, konsumataj dum ~o 1: fremda ~o havas
bonan guston7 ; ili regalis lin per bicro k bona ~oz.
3 (evi) = plado 2: ne spicigas de mastrina bel-
eco7; unu ovo malbona tutan ~on clifektas7 ; kio tie
estas?—Supo k rostajo.-—Kiel , nur du ~oj?7 ; pli
bona estas ~o el verdajox (ol bovajoj); el tiaj ci
simplaj materialoj mia edzino préparas ~ojn, kiujn
mi certe préféras al la ~'Oj el la kuirejoj de la plej
bonaj hotelojz. ^ado. Agado de tiu, kiu ~as: dum
la ~ado venas apetito7 ; oni metis ilin en la kuirpot-
on, tar oni pensis, ke ili servas al ~adoz. —A*ado.
Sinnutrado per - o: ceval~ado, fis~ado, ter^ado.~ajO.Tio, kio povas esti ^ata: multe da ~ajo estas
sur la kampo de malriculojx ; la formikoj [...] en
someropretigas al si ~ajonx ; niajn cetercijn ~ajojn
mi acetas tie7 ; pleüronektoj, kiujn ec rego nonius \
belega ~ajo7 ; (f ) la popolo farigis ~aJo por la
fajrox ; ne timu la popolon de la lando, car nia
AOTAJO ili estasx. cs3 nutrajo, kuirajo. ~ebla. Tia,
ke gi povas esti ~ata: ne ciu kreskajo estas ~cbla7;
butiketokun ~eblajojz ( ~materialo7 ). ~egi.Multe
k avide ~i: drinkemulo k ~egemulox ; (f ) jaluzo
~egislinB. ^ejoz. Loko, kie oni ~as: la ~ejo de la
monahoj, de la soldatoj ; malkara ~ejo; de tiu tempo
mi ~adas en la ~ejo de f ... jz. csf refektorio,
restoracio, ~ocambro. A»eti. Malmulte au senapetite
M. A^tO. Malabunda, mallonga ~o: vojaga ~eto.
S’ lunco. A/igj 1 Fari, ke iu ~u: vi min ~igos, mi
vin trinkigosz; mi ^igas mian cevalon7. 2 Fari, ke
io estu ~ata: se via malamanto estas malsata, ~igu
al li panonx; mi ~igos al vi la koton de la strata!.
*ilO. Trancilo, forko, kulero, bastoneto au simiia j

on sin nutri same el kamo kiel el vegetajoj. SIN.
ciovora. cirkaÜA»i. ~i la eksteran parton de io: Hi
cirkau~os ciujn arbojnx ; cirkau~itaj ostoj7. csr
rongi. forA^i (tr) Tute konsumi per ~ado: forais en
merkredo, ne sercu en vendredoz ; kiam kato jam
for~is, forpelado ne helpos7; la hundoj for~os la
karnon de lzebelx ; (iu popolo) formas vian rikolton,
viajn safojn, viajn vinberojn k viajn figojnx ; (f) la
glavo formas jen tiun, jen alianx; tio for~is liajn
lastajn fortojn. cs" vori. kurwanto. Tiu, kiu parto-
prenas en komuna ~o. malA»i (fm serce) 1 Feki 2
Vomi. postA/a. Okazanta post ~o: post^a stomak-
doloro. SllbA/ajO. ~ajo de malalta nutrovaloro.

kiel lanajon tra~os ilin vermojx. abel~uio.
Mecopo. (ordinara ) abel^ulo. Sp. de meropo
(Merops apiaster ). bluvanga abelA/ulo. Sp. de
meropo ( Merops superciliosus ). homA*ulo 1
Kanibalo. 2 Tigro, leono, kiuj lemis ataki la homojn.
krak~ejo. Simpla restoracio, kie oni ^as stare k
rapide, lad^o Y Konservita ~a]o, enfermita en lad-
skatolo. matenA/i, vesperA,j (ntr) je tiu j
tempoj de la tago; tag^i (ntr) ~i cirkaü tagmezo.
rapid^afo. ~ajo acetebla en rapid^ejo.
rapidA#ejo. Simpla restoracio, kie oni ~as rapide,
eventuale starante: autorapid~ejo (rapid~ejo, kie
oni povas en sia aüto). irr kafeterio , luncejo.
satA/ j. /N/ i gissate. teA^o. Malpeza mango dum la
posttagmezo, kutime konsistanta el teo, kukoj,
keksoj au sandvicoj. ungoA/ema. Havanta la mis-
kutimon cirkau^i siajn ungojn.

manju/o Y japana vaporumita bulko, havanta
interne rugajn fabojn mole kuiritajn kun sukero.

mani10 1 Fortega nenormala konstanta inklino
al io: gi infektis vin per la ~o farigi granda homo7-.
2 Stranga au ridinda kutimo. esc kaprico, rulino.
~Ulo. Homo, suferanta ~on: (la pionirojn de L.I.
oni ) montradis per la fingroj, kiel ~ulojnz. car
frenezulo. erotOA/O 1 Obsedo, karakterizata de
seksaj imagajoj. 2 Delira iluzio esti amata.
etercwo. A,O ebriigi per etero. megalOA/o 4^
Delira sindromo, karakterizata de memekzalto k
ciograndigo. mltOArO 'T Psika malekvilibro,
karakterizata de emo al falsado de la vero, al
mensogo, fabelado k simulado: Bofronto estis eble
mitabula. tokSO~o Vd tokso. vago^O If Mal-
saneca impulso vagadi.

manier/o 1 Rimedo, procedo, agospeco laü
objekto (ekz. asparagotrulo au limaktenilo) por ~i. i kiu afero farigas au okazas: la klarigon ili donis en
ss* semco. A^ilaro. Tuto de la iloj k vazoj, kiujn diversaj ~oj7; oni komencis preparadi ilin en tute
oni uzas por ~i; surmeti , formed la ~ilaron. cs’ alia ~oz\ tio okazis en stranga ~oz\ se ili nur
kovri. A/tijo. Ujo, el kiu estas ~ate. car gamelo, elektos la gustan ~on de agado7 ; la ~o, kiel oni
telero, kripo. A,(o)meto. Ciu el la sinsekvaj partoj donas, valoras pli ol tio , kion oni donas; tio estis
deceremonia A,O, konsistanta el la diversaj pladoj, nur ~o esprimi ilian dankon; la skriban ~on de
kiujn oni samtempe metas sur la tablon k samtempe Javal (sen capelliteroj) mi tute ne aprobis7. 2 Speco
formetas (supoj, fisoj, entreoj, viandoj, desertoj): de agado, kutima al iu, iun karakterizanta: lia seka k
poste oni donis la samajn ~metojn denovc de la komika ~o de agado7 ; li ensucis liberspiritan ~on
komenco7.cs* seiyico, surtablo. al^ajoj. Akcesoraj j de pensadoz; ili rakontis la historion en sia ~oL;
~ajoj, kiuj akompanas la plej gravan regalajon: \ tio tute ne estas mia ~o arangi la aferojn ; (spéciale
verdaj, krudaj al~ajoj ; fisaj , porkaj al~ajoj ; I ) pentrajo km la ~o de Rafaelo; tiu artisto havis
al~ajoj de sakeo. cef^ajo. La plej nutranta parto j plurajn ~ojn; verko el la unua ~o de Vermeer (—de la A/O. us5 rostajo. CiO~anta b Havanta kapabl- j rnano ). ~oj. Eksteraj formoj de konduto, sintenado
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Manihe/o. Persa fondinto de religio (215-276).en sociaj rilatoj: nobelaj ~oj lin (listingis''- : tia
klcreco k grava] ~oj! z : li vivas ankoraü laii la j ~ano. Disciplo de ~o aü de ~ismo. ~ismo 0
malnova] ~o j z : tio estas a/ ilanda] ~oj , tian | Doktrino, laü kin Satano estas kuneterna kun Dio, l
sintenadon ni hejnic neniam perniesos! z: jen bela] I la mondhistorio estas la batalo inter la du cef-~oj!\ mankisi laii la hungaraj ~oj. â. Esprimanta ! principoj de bono k de malbono. dualismo.
~on: la ~aj advcrbo], adjektoj, subpropozicio]. ~e.
En ia ~o: ali~e, sam~t,z. sia~e7, tia^e: kia^e7 j brakojn: la angeloj tenis sin forte je la ^oj de la
(ofte uzata ansi. kiel . por eviti intcrmikson kun la | cemizo7: kuspi siajn ~ojn\ mandarena, safkrura,
aliaj sencoj de tiu vorto) . tia~e. En tia ~o. KS* del l ! pufa ~o\ ~truo. 2 >^- Tubforma tolajo, libère
a ). ~ismo 1 tV Stilo, karakterizita de strebado al ! svingiganta en la aero supre de stango, porindikih
distinga ~o k al simetrio la ü dukurbaj linioj, ; direkton k forton de la apudtera vento. 3 Cilindn
naskiginla en Italic k evoluinta inter la Renesanca i parto de flago. al kin oni ensovas la stangon.

duorwo. ~o, kiu kovras nur la supran partondeb
brako. seiwa. Ne havanta ~ojn: sen~a robo.

Manik/o 1 La Kanalo de Atlantiko, inter

manik/o 1 Parto de la vesto , kovrantala

stilo k la baroko (c . 1550- 1640). 2 f Afekta
gestado k parolado, karakteriza en skizol'renio au
gravaj personeco-perturboj . ^isto. Pentristo ,

skulptisto, kiu apartenas al la ~ isma tendcnco.
bon~a. Praktikanta la ~ojn de la mondumo: junaj,
bon~ajr belfiguraj komizoj7. dir^O. Aparta
arangi vortojn por esprimi difinitan ideon :
familiura , patosa dir~o. malbel^a. Havanta | manflegi . ~isto. Tiu, kiu profesie ~as.
krudajn ~ojn : pie] volont é li al la vivanto lu] j Manil/o. Cefurbo de Filipinoj ( 120° 59’ E,

1

elbatus amban okulojn. sed tio estas tro malbel~a7. ! 14° 35 * N).
uz~o. ~o. kiel oni devas uzi aparaton, substancon. | manilkar/o 4ft G. ( Manilkara , sin Aclirasi
kuracilon ks : la uz~o estas indikita sur la skatolo. ! Sapota, el sapotacoj) de c. 65 sp-oj de laktosuto
sur aparta prospekto. vid^O. ~o, kiel iu persono i havaj, tropikaj arboj, i .a. sapoto k balato.
vidas la situacion , ia aferon . viv^o. ~o. kiel iu j maniok/o Sp. de manihoto ( Manihot escif
arangas sian kuliman sintenadon, mastrumadon kc: | lento ) el U Afriko, tufarbustoj kun grandaj kamecaj,
pia k serioza estis la viv~o de la rabeno7: tio estis j mangeblaj tuberoj, similaj al tiuj de dalio, el kiuj
vivrvo eerie ne konforma al ia régula] de Ut j oni produktas ~amclon k tapiokon; du eefaj kf-oj:
higieno7. tranc '̂O. ô , kiel tajloro altrancas la | dolca ~o, kun tuberoj sen cianida acido, malpli
stolon : ciu tajloro bavas sian tronchon7. grandaj ol tiuj de la amara ~o; amara 0̂, 2-31.

manifest1o. Solena skriba deklaro de registaro, alia , kun grandaj tuberoj venenaj pro enhavodk
parlio, skolo ko, por sciigi k klarigi al publiko sian cianida acido facile forigebla per akvo au vartno;
opinion : ni dissendos ~on al ciuj kvarflankoj de ta ! vaste kultivata en la tropikaj landoj.

monda7: ( M )~o de la Komnnisla Partio ( 1848 ) ; j
( M )~o de la Sennaciistoj (1931). &S* proklamo. ~i |
( tr ) K lare vidigi ( opinion , partianecon ktp) per ;
eksteraj signoj ; la universataj kongrcso] ~as antau i
la monda nian pacan programon. nsr proklami , I
aperigi . evidentigi . *̂ ado. Ago de tiu, kiu ~as : i
kongreso estas propaganda ~adoz: ci tiu knnveno \
estas potenca ~ado de laborista kulturstrebado. j~ ig « . Igi klara, evidenta per eksteraj signoj: ni !
dankas pro la ^iginfa bonvolo: ankaii en la aspekto \~igas la laraktero de la genfo: la ekonomia inter- j manioko: a ) tuberoj : b) tigo ; c ) folio; ô)
dependeco pli k pli ~igas en la mina Europo. nsr ; infloresko ; ci ) frukto (guso) . B .

apéri. sip^O. Listo, specifanta la kargon de sipo k j
mencianîa la nomojn de giaj sendintoj. j I

manifestaci3o. Amasa publika, piej ofte sur- j manipul2! (tr) 1 Funkciigi per uzo de la mano;.
strata, elmontrado de opinio, precipe por sociaj au i O kranon , saliHoir, 'f ~i membran artikoHj
politikaj celoj: eu ni kunvenas, porfari ~on k sekve \ vertebrojn ( «cr kiropraktiko ). 2 (f) Trakti pli-malp^propaganda/!? z: imponanta grandioza ~o de inter- \ partie, nelojale : oni ofte ankoraü ~adis kun laiego
popola frateco7-. (ntr) Fari ^on: la sindikatoj arbitrez: tekston (por igi gin signifi la dezirat^~os morgaü por pli altaj salujrojM. kontraÜ-^O. : on); ~i kunvenon: la informo-~antaj potenculojà
Tia surstrata kunveno, celanta oponi organizitan V Uzi morsan -̂ ilon. ^O. Ciu el la diversaj part^~on : la dekstrulo] arangis kontraü-^on M .

Francio k Anglio (3°U , 50°N) : la ~aj Insuloj
(2°20’U, 49°N). 2 Z Departemento en Normandio]
( l °30’U, 49°N).

manikur/i ( tr) Estetike flegi la manojn. Sut !

; de mana laboro, de malsimpla operacio: la wma ~0
manihot/o G . (Manihot el eüforbiacoj) de j estas la miksado de faruno kun butero. /̂ ado. Ag

plurjaraj herboj k arbustoj kun mane 3-7-lobaj I ado de tiu, kiu ~as : si rigardis la ~adondeveé\
folioj k kun senpetalaj floroj en akselaj au apeksaj J ado k acetado. kiu havis lokon ce ambaii flankojà
grapoloj au panikloj: c. 100 sp-oj el tropika k sub- j la tabla7: la ~ado de tiuj substance estas danois,
tropika Ameriko, pluraj kultivataj por ornamo aü ; A andante la ~adon, mi tuj rekonis mian korespatdi
por mangeblaj grandaj tuberaj radikoj. IST manioko. ; anton. genetika âdo $ O Intenca sango de la
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genaro de vivuloj per la enkonduko de fremda i truo, breco, fencio. sen~a 1 Kompleta, plena. 2
segmento de DNA. B3P transformo 2, trunsgena. Sendifekta, tute bona, perfekta: sen~a respondo\
MlO V Mana interrompilo, kiu en cirkvito de sen~aj rimoj. versoj. seninter^a. Seninterrompa,
telegrafaj aparatoj ebligas la sendon de signaloj: ! kontinua. konsci'vO, memor^o. Pasema perdo
morsa ~ilo (morsa klavo); piana ~ilo (~iio, regata j de la memoro au ec de la konscio, kaüzata de troa
per premado de klavoj analogaj al tiuj de piano, j lacigo aü de toksigo per alkoholo, opio ks. mas~0
ekz. telegrafiaj sistemoj de Hughes k Baüdo); tajpa j D Diferenco inter la maso de atoma nukleo k la
~ilo (senda arangajo de teletajpilo, enhavanta klav- | sumo de la masoj de giaj eroj en libera stato.

nutro~o $ ~o de unu aü pluraj nutroelementoj
manis/o d G. (Manis) de sendentaj mamuloj el | nepre necesaj por la bonfarto k reproduktigo de

Afriko k S Azio, kies korpo estas kovrita de kornecaj j vivuloj: edemo pro nutro~o\ nutro~aj malsanoj.
skvamoj. ~uloj. Ordo de mamuloj ( Pholidota), j profit~o. Perdo, konsistanta en la nericevo de iu
ampleksanta la g-on ~o. | profito. tavol^o 0 Malesto de tavolo( j) en

Manitob/o. U provinco de Kanado (Winnipeg , ' sedimenta serio. SIN. hiato 2. r-ar ncakordo.
Manks/O. Loganto de ~insulo. ~a. Rilata al

I ~o aü ~insulo: ~a kalo (senvosta). ~insulo.
j Insulo inter Anglio k Irlando, dependanta rekte de
j la Anglia krono (4°40’U, 54°lO’N).
I manometr20. Aparato, servanta por mezuri la

kvanto, por atingi normalan kompletecon: ~as la premon de fluido. sfigmo^O If Iu arteria tensi -
numeroj 2 k 8 de la jarkolekto; ~as klapo en Ha metro.
kapoz\ por gasto ne petita ~as kulero7; se haroj ne manovr/i 1 (ntr) Fari ekzerce movojn k
~us, oni kalvon ne havus7 ; nenio ~as al lia glow; direktosangojn laü komandoj aü piano: la eskadro,
tamen ~is fraulino K , sed si ne ~is en la pensoj k j flow, regimento, aviadilaro ~as ciujare. 2 (ntr) (pp
paroloj. 2 Tute ne esti, aü esti en ne sufica kvanto, j trupo, sipo. aviadilo ks) Fari laucelajn movojn k
por kontentigi la bezonon: homo, al kiu ~as panox; \ direktosangojn, por esti en fa plej taüga loko aü
MS al si vocoz\ otnbro ~as ci lieB; ~as honestaj i pozicio por plenumi sian intencon: Hi lerte ~is por
homoj8; sc honioj ~as. infano ankaii estas homo7-’, j cirkaubari la malamikan tacmenton; la sipo ~is por
ce tro gentila ekstero ~<r/.s sinceroz; ~/s al Petro j eniri en la haveno. 3 (f) (tr. aü ntr). Lerte, artifike
klopodoj, li acetis al si donwnz; en nia urbo la i klopodi, por atingi celon : si lerte ~as kun siaj
logejoj terure ~as. 3 (kun ke) Doni senton de ne- ! adorantojn: la opozicio ~is en la kuliso; la ambait
normaleco, nekompleteco, nekontenteco: tie ~is al lingvojn vi konas tro malmulte, por ke vi povu
ni, ke vi ne Ceestis; (ironie) mm ~as ankorait , ke ni kun ili7-’, mirinde lerte li , kanajlo, ~as la kartojn!z\
farigu virinoj!7. ne ~i. Esti abunda aü en pli ol li estas dangcra ~anto. 4 (ntr) Êêê ( pp trakveturilo)
sufica kvanto, por kontentigi bezonon, aü efektivigi ; Veturi, ne kiel trajno, sed normalkaze nur interne de
agon: ec inter piuloj ne ~as peku/ojz; kie pano ! slacio, inkluzive de industritrakoj: la lokomotivo ~is
estas, tie musoj ne ~asz; al malriculo infanoj ne j por atingi la kontraüan kapon de la vagonaro. 1
MXSZ; al la papero ne ~as tolero7\ ne milite ~is, | Milita ekzercado, sajniganta batalon: la finafazo de
ke ili elparolu la tutan vortonz; jam ne multe ~is , j la ~oj\ ~uniformo’, (f ) tie ripozis la cikonioj post la
ke mi jam ire fundajn esplorojnz; jam ne multe ~i$ , j grandaj ~oj7.2 Laücela direktosango k movado (de
kelifalus. BS* preskaü, apenaü ne. ~0 1 Foresto de j sipo ks): ~oj per direktiio, per masinoj. 3 (f ) Lerta
io aü iu necesa por kompleteco, normaleco: en la agadplano: politikaj ~oj; la ~oj de la Dclegacio ;
fina glosaro mi konstatis multajn ~ojn ; plenigi \ borsaj ~oj. ~istO. Laboristo, kiu efektivigas
~on; nigro sur blanko pruvas sen ~oz. 2 Foresto ] ~otaskojn. mis^O. Erara, malgusta ~o (pf ).
de necesa kvalito: internacia lingvo forigus tiujn !
~ojn\ malgraü siaj ~oj li faras grandajn servojn B; '
kio al unu sajnas esti ~o, estas rigardata de alia \
kiel supereco; mi esperas, ke nia trupo estas libera \
de tiaj ~ojz. ter difekto. 3 Foresto, nesulica kvanto
de io bezonata : eraroj de juneco k ~o de pri- !
penso7; de oro ne estas malhonoro7”, li mortos \
pro de edukox; ce de prikonsiligo popolo | trovigas en la pli kruta parto de tia tegmento.pereasx; (abs) sur ciu flanko nur ^o k ~o7 ( —+ \ mant/o 6 G. (Mantis) de rabaj insektoj parencaj
eliro)\ kiu donas al malriculo, tin ne havos ~onx. ; al blatoj. kiuj, atendante casajon, sidas kun la
.-4 ~olisto, r^omalsano ^a. Prezentanta ~o(j)n : | antaüaj kruroj levitaj tie!, kc ili similas al pregantoj.

kolekto. US’tnagra. ~anto 1 (pp kurso) Tiu. kiu j
enskribigis k ne ceestas. 2 Soldato. pri kies sorto i
bninenion scias, ^igi. Lasi, ke io ~u; preteriasi : li
~igis nertion el cio, kion la Etcrnulo ordonisx; li ne ;
Mg/s ec unu vorton7-’, tiuj administrantej liveradis i
mangprovizojn ( . ..]. nenion ~iganfex. ^ohava. ,

>va. /voloko. Loko, kie io ~as: stop! ~olokon. v*’

aron analogan al tiu de skribmasino). i

Manitu/O 0 Bona aü malbona spirito, dio, ce N-
amerikaj indianoj.

Manj/o. Karesformo de Mario.
mank/i (ntr) 1 Ne esti au esti en ne sufica

Mans/o. Urbo en U Francio (0°!2'E, 48°N ).
~io. Regiono cirkaü ~o. — Majno.

mansard20 1 iÉ Tegmento, kies deklivo konsisl-
as el du ebenoj, la pli alla preskaü horizontala, la dua
tie k r u t a : ~o ebligas arangi subtegmentajn
cambrojn. 2 Spaco sub tia tegmento: Marta eniris en
sian cambrcton en la ~o7. 3 Cambro, kies fenestro

manto ( Mantis
religiosa) : ino.
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mantel/o 1 Vasta longa senmanika vesto, per j Teron sur unu ebeno. veter~o. ~o, montranta la
kiu oni kovras la aliajn vestojn: ilia ~o flirtis en la \ antaüviditan veteron sur konccma regiono.
ventaz; kozaka. kavaleria. kortega. rega ~<?. uæ
burnuso. pelerino. 2 Longa vesto kun manikoj por
kovri la aliajn vestojn, sed ne tiel algustigita kiel
palto: vojag~o, pluv^o. kitelo, surtuto. 3 b la plej grandan parton de la terglobo, ofte kontraste
Haütfaldajo, kiu kovras la korpon de molusko. 4 kun la seka tero aù la sensala akvo: laüdu la ~on,
Gamajo, elstaranta super k ambaüflanke de fajrujo. ! sed restu sur teroL\ li jam estas trans montoj k ~ol\
5 (0 Trompsajno, preteksto: sub de afableco li j malaperis, kiel stono en ^onz ; ciujn riverojn
kasas senmezuran egoismon: sub la de la krist- j ricevas k tamen ne krevasz; sur la fundo de la ~o\
ana amo; sub la de la nokto. masko, vualo.6 ! vêturi sur la vento kuris trans la marcoj al lû
© Tavolego de la terglobo, situanta inter la krusto k j libera ~</z; la farigis glata k trankvilaz\ mai-
l'd kemo: supra ~o (gis 700km); malsupra (inter j kvieta x; saùnio el la kiu ruligadis sur la
700 k 2900km). ban~Oz. ~o, kiun oni surmetas j hordonz\ la alto (la ~o trans la trimejla limode
post bano. blazorwo 55 Vasta senmanika vesto, j la teritorinj akvoj); la libereco de la la vasta,la
kovranta blazonsildon k giajn ornamajojn. dam^O. j spacci ~o. —* ~bordo, ~kolo. navigi. 2 Unu difinita
Alkemilo. frizo~0. Malpeza ~o, uzata por sinni la j peco de tiu etendajo, parte au tute cirkaüita de tero:
vestajojn de homo dum hartondado, sminkado ks. \ la Meza ( M )~o (Mediteraneo, 15°E, 35°N); laSuda
kablcwo. Kovrajo, plej ofte konsistanta el plumbo j ( M )~o (de Nederlando, 5°30’E. 52°30’N); la Sudaj
au alia elasta materialo, kiu servas por sinni kablon j ( M )~oj (Suda Oceano); la Ruga (38°E,

22°N ) ; la Norda ( M )~oz (4°E, 57°N), la ( M )~o
Morta (35°30’E 3 l °30'N ); la sep ~p/ (la tuto delà
oceanoj). 3 \ Ebenajo sur la surfaco de Luno. 4 (f)
Grandega kvanto: ~o da sango, da sablo, da polvo,

I da mizerojz; la urbo disvolvis antaü li ondigantan
mantis/o 1 À ( pp logaritmo) La logaritmo ; da tegmentoj; li englutis ~on da teoQ\ inter

minus gia karakteristiko, 2 S En glitkoma prezento | dira kfaro estas ~oz (granda diferenco. «S’ abisrn,
de nombro, la eiferoj de la nombro sen indiko pri la j rnonto ). ~a. Rilata al ~o: ~a akvo; ~a batalo\ M?/
pozicio de la komo. trse eksponento.

mantr/O 1 0 Sankta frazo el Rigvedo, havanta
realigan forton de prego. 2 (f ) Frazo, ripetata
kvazaü magia formulo.

Mantu/o. Lombardia urbo (10°47’E, 45°08’N).
^ano. Loganto de ~o (i.a. Vergilio).

Manu/o 0 Legenda kompilinto de la lega kodo j elteni la ~ajn fortojn. ^meze. Tre malproksime de
de la binduoj.

Manuei/o. Vira nomo.

Maput/o. Cefurbo de Mozambiko (32°35’E,
25°58'S).

mar/o 1 Vasta etendajo da sala akvo. kiu kovras

kontraü malsekigo. pot^O. Tegajo, el kolorpapero
ks, servanta por kasi k omami florpoton.

mantil/o. Larga punta tuko, uzata de hispanaj
virinoj k kovranta la kapon k la sultrojn: (si prenis)
sian silkan ~onz.

i kreskafoj; ministro pri ~aj aferoj. ~ÎStO. Homo,
j kiu iel vivas el la maro: penu. ke tiuj ci ^istoj venu
j al la rego. ili havas leteron por liz\ gastejo pot
• ~istoj\ ~ista lorno. «rs* sipano. sipisto, fiskaptisto.
j ^istaro. La tuto de la ~istoj sur unu sipo, en unu
j regiono aü lando. /'-eltena. Tia, ke gi kapabias

la -~~ bordoj. ^tauga (pp sipo) Kapabla navigi,
apud^a, êe^a. Troviganta. apud aü ce la ~o:

manufaktur2o. Granda laborejo, kie oni j apud~a banlokoB; ce~a lumturo. erwigo. Loko,
produktas pogrande komercajojn el krudaj material- j kie rivero enfluas en la ~on. sub^a 1 Troviganta
oj. KT fabriko. ~i (tr) Produkti en ~o: ~i tolajojn. [ sur la fundo de ~o: sub^aj algoj\ sub~a kablo,

manuskript1o 1 Dokumento, libro mane skrib- j îunelo. 2 Kapabla navigi sub la ^surfaco: sub~a
ita: antikva ~o de la Biblio. sssf' papiruso. skrib- i sipo; (analoge) sub~a caso, trans^a. Estanta trans
rulajo. 2 Manskribita a ü tajpita ekzemplero de i la ~o: trans~a lando, komerco; cio trans~a estas
verko, destinita al preso: li postlasis multajn ~ojn, | canna k karaz\ car ve! transie estas miaj karajPif
ankoraü ne eldonitajn. ~e. Sub formo de ~o: ta | alta^a. Rilata al la alta ~o: alta^a sipestro.
dua volumo kusas ce la eldonisto. j marabu/oz U Sp. ( Leptoptilos crumeniferus) de

maori/o. Ano de Polinezia gento, vivanta I granda birdo el la ordo de cikoniformaj, kiuri
precipe en la N parto de Nov-Zelando. j karakterizas longa ha ü ta poso sur la brustok>

map80 1 Folio, sur kiu estas konvencie lïgurita i trankvilaj movoj, k kiu vivas en la dezertaj partojde
pli-malpii granda parto de la tergloba surfaco aü i Afriko k S Azio.

porcio de la aslra cielo : geografia , geologia. j marabut/o C Asketa ermito. ^ejo. Sanktejosur
astronomia ~o, land~o, stel~o. 2 A (pp sternajo) j la loko, kie tombokusas tia ermito.
Loka koordinatsistemo ( bildiganta parton de la j Maranj/o. Perua parto de Amazono.
sternajo en eü klidan spacon ). — atlaso 2. (tr ) ; marant/o 4^ G. ( Maranta el ~acoj) de plurjaraj-s
Desegni ~on I . ^aro. Kolekto de ~oj /. atlaso ; herboj kun ofte okulfrape koloraj, ornamaj folio],
/ . /^isto. Tiu , kiu profesie desegnas ~ojn / . nsr ; diferenca de kalateo pro nur unukamera, unuovola
kartografo. ^oteko. Ejo, kie oni klasas k konserv- 1 ovario k pro infloresko branca, malmultaflora; ê. 205
as ~ojn / . mar^o. Desegnajo de maroj kun iliaj j sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj kultivataj por
bordoj : Merkatora mar~o (descgnita la ü la j ornamo (ekz. M . leuconcura ) a ü por rizotWf
projekcio de Merkatoro); gnomona mar~o (desegn- | ( precipe M . arundinacea), el kiu oni produktaf
ita laü la gnomona projekcio, en kiu la cefcirkloj ! farunon (csf aroruto ) uzatan kiel facile digesteWan ;

aspektas nekurbaj). mond^o. ~o, prezentanta | nutrajon k por farmaciajoj.

S
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margen1o 1 La blanka parto de pago cirkaü la
parto skribita aü presita: skribi notojn en la de
teksto; mistranci la ~ojn ce la bindado; zorgu
konservi la ~ojn, se vi enkadrigos tiun gravuron. 2
@ (analoge) Zono cirkaü reliefajo k pli spéciale
kontinento: kontinenta ~o (submara zono, transiga
inter kontinento k la oceana fundo); neaktiva ~o
(supre suben konsistanta el la kontinenta breto, la
kontinenta deklivo, k la kontinenta glaciso); aktiva
~o (samkonsista kiel la neaktiva, sed kun fosego
anst. glaciso k karakterizata de tertremoj k erupci-
oj). — subsovigo.3 (f) Kondicaro ce la limo, cirkaü
kiu iu afero cesas esti ebla, vivipova: entrepreno
troviganta ce la de profitodono; valoro kalkulila
kun erar~o de 11100. 4 (f ) Kroma kvanto (da
mono, da tempo ks) trans la necesa: gardi ian ~on
de sekureco; ~o de garantie) (diferenco inter la
valoro de la garantiajo k la pruntita sumo). ~a 1
Troviganta sur la ~o(j): ~aj notoj; (f) konscio
( kiu najbaras la klaran). 2 Troviganta ce la limo de
ekzistebleco: negoco, entrepreno (kiuj ne plu
kapablus funkeii, se la vendvaloro de la koncerna
produkto malpliigus sur la merkato). 3 £ Aldonig-
anta fare de aldona unuo de varo aü servo (pp utilo
k pri kostoj), fare de faktoro de produktado (pp
produktiveco). ~ulo. Persono, kiu vivas laü propra
maniero, ignorante la legojn k la sociajn regulojn aü
morojn. kronwo In Kroma spaco en la komenco
de linioj de teksto. ear desovi, alineo.

mari/o. Ano de gento, loganta en (M)~ujo k
cirkaüaj regionoj. (M)/vujO. Respubliko ene de la
Rusia Federacio, nord-okeidente de Tatario.

Mari/o. Nomo de viro aü de virino (kares-
formo de la virina nomo: Manjo, Marinjo).

Maria. Virina nomo. EST Mario, ft Sankta /^a.
La patrino de Jesuo. Dipatrino.

Marian/o. Vira nomo.
Marianaj lnsul/oj. Insularo en S Pacifiko,

oriente de Filipinoj; aütonoma stato, asociita kun
Usono (Garapano).

marihuan/o. Miksajo de sekigitaj foiioj k floroj
de kanabo, uzata por fumado. hasiso.

Mariland/o. Unu el la statoj de Usono (76°30’U,
38°59’N).

marimb/o } 1 Primitiva ksilofono, konsistanta el
objektoj skale arangitaj, sur kiujn oni frapas: stona,
kukurba 2 Modema analoga jazinstrumento.

marin2! ( tr) y Trempi dum kelka tempo, en
vinagro, vino aü oleo kun spicoj, viandon au aliajn
mangajojn poste kuirotajn: ~i kapreolan kruron,
haringojn. betojn. pekli. ^ado. Tia preparo de
mangajoj. ~ajo 1 Tiel preparita viandajo, fisajo. 2
La likvo, en kiu estis ~ita io, k kiu servas ofte por
spici la saücon.

marionet1o 1 Malgranda homfigura pupo, kun
moveblaj membroj movataj per fadenoj aü risortoj:
se cio finigas, kiel sengusta ludo de ~oj?l\ la ~oj
dancasz; teatro de ~oj. tw pupo. 2 (f) Homo sen
karaktero, sen propra volo. os’ pulcinelo.

® mark/o 1 Speciala signo, metita sur io k
servanta por rekonigi k distingigi gin: meti ~on sur

j libron, sur la tolafon de internulo. 2 (3! Originala

maraskin/o y Likvoro, farita el nigraj cerizoj
en Adriatika regiono.

marasm20 1 Malsaneca ekstrema malgraseco k
senvigleco. car apatio, inerteco, kadukeco, paralizo.
2 (f) Plena senaktiveco: la komerco estas en ~o. vsr
stagni.

marasmi/o 4* G. (Marasmius el ~acoj) de
ombrelfungoj kun lamenohava, malmulte karna
bazidiujo, emanta sekigi sen putri; kosmopolita g.
de c. 350 sp-oj, i.a. M. oreades, manginda, facile
sekigebla k konservebla.

Maraton/o\Urbo en Atiko, fama pro la venko
de la Atenanoj super la Persoj (23°58’E, 38° lO’N).
(m)/vO Vetkuro 42,2 km distança.

maraved/o i lama hispana monero, valoranta
dudekonon de realo.

Marcel/o. Vira nomo.
Marcial/o. Latina poeto, a ü toro de epigramoj

( M. Martialis,c. 40-104).
marcipan/o y Dolcajo. farita el densa pasto

kun pistitaj amandoj k sukero: kiu sercas ~on,
perdas sian panonz (kiu tro multe deziras, nenion
akiras. — bono )\ kremajo, kuko. torteto. væ
frangipano, makarono, nugato.

marc/o 1 Akvujo de senflua densa akvo kun
malseka, mola fundo, konsistanta plejparte el mal-
kombinigintaj vegetajoj: ratio ec en palaco sopiras
pri ~oz; el la fonto farigis staranta ~<? z; vezik -
kovrita ~oz. ~okoko.2 (1) Malbona stato, el kiu
oni malfacile povas eliri: putri , droni en la de la
nesciado, de /’ nüzero, fall en la ~on de superStic-
oj; antaü tiuj estis malfermiganta la tomba, antau ci
tiuj—morala ~o z. 1 Prezentanta ~on :
sanceliganta teroz. 2 Rilata al ~o: ~a febro
(malario), vegelajaro. <̂ ejo. Terspaco, kie abundas
M)j: sovaga ~ejoA; kelkmejlan spacon okupas tin
~ejoz. ^eto. Malvasta ~o: mizeraj vestoj, kiuj
aspektis kvazaü Hi estus lavitaj en ~etoz. «3? flako.
eiwigi. Profundigi en M)n. sal~o = sallaguno.

marcand/i (ntr) 1 Diskuti pri la prezo de io,
por aceti gin pli malkare : oni ne ~as ce ni , la
prezoj estas fiksitaj!B; // acetis cion, ne riante. 2
Diskuti cele al interkonsento, kompromiso. "v(ad)o.
Ago de tiu, kiu ~as: aceti ne devigasz; (f) la
teksto estis voedonita post longegaj ~oj ( —*
kompromiso). ^ajo. Io, kion oni acetis je favora
prezo post ~o.

mard/o. La tago de la semajno inter lundo k
meikredo. Karnavala M~o La lasta ~o antaü la
Granda Fasto.

Mardllk/o 0 La cefa dio de Babilonio. «S’ Belo.

marel/o 4 Infana ludo, en kiu oni devas, salt-
ante sur unu piedo, pusi plateton tra la fakoj de sur-
tere desegnita piano, gis la lasta, nomata hejmo au
paradizo.

Margaret/o B. Virina nomo.
margarin10 y Cia grasa substanco, produktata

porkegi imitu k anstataüu buteron: besta, vegetaja,
sunflora, dieta ~o. 'vi (tr) Kovri per ~tavoleto: ~/
panotrancon, gratenujon.

margraf/o j[ Titolo de iuj princoj de la Rom-
germana Imperio.
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desegnajo, vorto, kombino de literoj, nombroj k.a., planto, por ke gi enradikigu k poste apartigu kk!
kiu ebligas distingi la varojn de unu fabriko disde nova planto: tio estas ~o de mia plantadol\
tiuj de la aliaj: tipografia ~o\ registrita ~o\ fabrik- (evi ) = stolono: e/iros ~o cl la trunkox. csr drajo.1

stat~o\ protektado de la ~oj\ ~c> de juvelisto; i (evi) Ciu elkreskajo, plantido, trunkido, brancido: li
( analoge ) kin estas la ~o de via aiito ? : mi j ~oj de la vinbergardeno disjetigisz. ~\ (If!
rekomendas ci tiun ^on de konjako : fajna ~6> de j Reprodukti plantojn per ~oj: dianton, ornant
campano. 3 Objekto. havanta distingan signon k | arbuston. use stiki , grefti. ~ado. Procedo de it
servanta por akiri ion : ce ludo; teatra ~o\ ! produkto de plantoj per ~oj.
asidua ~o (ce konsilio. akademio ks). nsr jetono,
kontramarko. 4 Disî inga linio, pozicio, de kiu
konkuranlo devas ekiri. (tr) Meti ~on sur: ~i
sian pakajan B, siajn naitukojn, la pagan de citajo,
dehakotan arbon: ~i krajone la preserarojn; ~i
per pcco de kreto krucon sur la pordoz\ ~/ per stel- aro posedos la rimedojn de produktado k intersange,
eto !a radikujn oficialajn. ^ilo. Aparato, por ~i : (m)^isto. Adepto de ~ismo.
r^ilo ce bilarda: ~ilo por tolajo. ~hava. Surhav- marmelad1o Y Speco de konfitajo el frukloj
anla ~on de firmo, garanti ita. bonkvalita: ~hava kuirilaj kun sukero sufice longe, por ke ili
vino, akvo~0. Filigrano 2. brûlai. Stampi la konsistigu densan kacon: ceriza, prima, rozfruklo,
sultfon de krimulo, la dorson de safo, bovo ks, por tritavola ~c>. «3* kompoto, catnio. ~ujo. Ujo, a
povi ilin rekoni. frag/^o. Tubereto ce la suprajo de kiu oni konservas au surtabligas la '--on.
la haüto, kun formo k koloro de frago. glu~0. Al- i marmit/o Y Kuirvazo kun du ansoj k kovrilo, el
gluebla bildeto, sen posta valoro. gvid^O. Signo ! metalo (stanita kupro, fero. aluminio), en kiu ots
ce vojo, ce marbordo ks, servanta por gvidi. i faras buljonon, supon, raguon ks. SIN. kuirpoto,
kalkul~o. Disketo, servanta por faciligi la kalkul- j viandopoto. esp kaserolo, pata. prem~0.
ojn. kontrol^i. 0 Kontroli k ~ i per gradiga j kiu pro la premo de la vaporo kuirigas pli rapide la
streko enhavmezurilojn, pezilojn ks. lau stata j mangajoj. its* autoklavo. stufuja. :•

ordono. kvitanc^O. Speciala ~-o, atestanta la pag-
on de proporcia imposto okaze de la pago de suldo. | grandkristala, ofte enhavanta kolorajn vejnojn pro
normewi. ~i sur ajo la fabrik~on, certigantan la j malpurajoj, uzata en konstruado k skulpturo. 2 f)
bonkvaliton de la fabrikajo. post^o. Presita, plej-
ofte ortangula, generale dentita paperpcco, kiun oni
aigiuas sur letero, karto, pakajo ks, por pagi la
afrankon: b/oko, kolekto da post~oj. vw fHotelo,
stanipo. teleforwo. ~-o, en formo de monero, kiun

Marks/o. Germana filozofo k ekonomikisto (£
Marx, 1818-1883). (m)/vismo ® Histori-sorii
doktrino, bazita sur la materiismo k teorio prih
valoro, antauvidanta anstataüigon de la kapitalism»
per la komunisrno en senklasa socio, kie la laboristr

marmor/o 1 © Polurebla kalkpetro, tute

~o / k cia petro polurebla k uzata kiel gi: tult
supre staras si mem en blanket ~oz : tiel bela. kii
povis krei nur la natu.ro k la plej gronda majstroè
~oz, la konstruita el ~o kaiedra pregejû
(katedralo) de Florence7,; Marta staris, palakitl
~o7\ rumina, —a. Farita el ~o: belaj ~aj sfatuofi
(0 viajn ~ajn sultrojn per kisoj frapi skurge! K.4
(tr) Koiorigi, imitante la kolorojn de ~o. (M)*a
Insularo. Turkia insularo en la (M )~a Maro,
(M)~a Maro. Maro inter la Maroj Nigra k Egei
(28°E, 40°40’N). ^ejo. Laborejo, kie oni prilabor-
as ~on. ~umi (tr) Imiti per farboj la -̂ajn vejnojiv
sur io : ~u.mi murbazojn, paperon ; volumokà
~umitaj tranepartaj. jaspi, vejni.

marmot/o G. (Mannota) de mamuloj elk
ordo de ronguloj, fam. de sciuredoj, kiuj dormasdira:

markez/oz m Alero orientita lau suna direkto, ! la tula vintro en subtera reto de galerioj. vstzizelo,:
destinita por sirmi kontrau sunaj radioj. tol^o. |
Analoga sirmilo, konsistanta el tolkurteno, kiun j
speciala aparato oblikve etendas por sirmi montro- j
fenestron, kafejterason ks kontrau la suno. —4 alero.

markgraf /oz = margraf/o.
marki/o A Regiono au provinco, kiu konsistigis ;

limparton de imperio: la ~o de Brandenburgio. —4 !
markizo. ( M )^o m Regiono de ltalio, inter j mamuloj el la ordo de marsupiuloj, fam. de;
Apeninoj k Adriatiko (Ankono. 13°3 l ’E.43° 36’N). didelfedoj, kun longa vosto tie prenpova, ksenvera

marsupio, aspektantaj kiel ratoj; vivas en S kCs
Ameriko k Meksiko. c®* dielelfo. zjdi

marn/o @ Sedimenta petro ne au ne tre kdia%;
Markiz/oj. Insularo en Franca Polinezio ( I 39°U, precipe konsistanta el miksajo de kalcito k argüajj

mineraloj: enhavas 35-65% da argilaj mineral-,
markot/o 1 Branco, kiun oni metas en oj , argila 65-95 % , ~a kalkpetro 5-35^1malsekan teron au muskon, ne apartigante gin de la | dalomita (kun dolomito, sen au kun kalcitoV =

oni uzas en publika telefonbudo.
(2) mark/o\1 Unuo de pezo en kelkaj Eüropaj

landoj. 2 Z Monunuo de Finnlando k Germanio. es*

pfenigo.
Mark/oz. Romana vira nomo, i.a. de evangeli -

isto. al kiu estas dedicita baziliko («de Sankta ~o»)
en Venecio. /^-A ü relio. Roma imperiestro k
filozofo (121-180).

marketr/i ( tr) Inkrusti lignon per mozaiko el
multekosta ligno, perlamoto k.a.: ebona tabla ~ira
per testudafo: fajna ~o.

WÊ marmoto.DR :mb

éMrz m
I

marmoz/o b G . (Marmoset ) de malgrandajs

markiz'o. Nobelo, ranganta inter duko k grafo
(origine: markiestro). ~eco. Titolo de ~o. ~ino.
Edzino de ~o.

9°S).
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I el la arbaroz\ ni el~is en la nokto, cirkaü mil
! personojz. en~i (tr. au ntr) Invadi: la Germanoj
I en~is en Aüslrion , ne renkontante reziston.
| prêterai ( tr. au ntr). ~i preterirante: (f ) la pasint -
| ajo prêterais antaii li kiel en festa procesioz. RIM.

j Mars estas uzata interj-e kiel militista komando: «

~»! «Hait!» «Front!»7-.
marsal/o 1 En diversaj regnoj, plej aita rangulo

en ter- au aer-armeo (en Francio, nur honora titolo).
2 En kelkaj regnoj, kortega au stata altoficisto.

Marsaiaj insul/oj. Insularo k regno en
! Mikronezio I . ( Majuro).

Mart/o, La tria monato en la Gregoria
kalendaro.

Marta. Virina nomo, i.a. de heroino de la
samnoma romano tradukita de Z.

martagon/o Jfr Sp. de iilio (Lilium martagon )
el Eüropo k U Azio, kun vioiete rozaj, purpurmakulaj
floroj.

martel/o 1 Batilo, konsistanta el peza ferpeco
marot/o. Preferata esplortemo au okupo, kiu ne | kun ligna tenilo k servanta por enigi najlojn, forgi

estas la cefa ag-objekto de homo, as* amata ceval- j feron ktp: al vi ne placis sitelo, laboru per (f)
eto, hobio, satokupo.

Mars/oz 1 0 Romana dio de la milito : la Orela osteto = maleo. 3 Metala globo (7,257
ciklopoj por ~o forgante la armajonz. 2\ Unu el kg), ligita per slaldrato al mantenilo, kiun oni jetas
la pli malgrandaj planedoj, ruga, la kvara ekde j per rotacio. ns* ~jeto. ~j (tr) 1 Batadi per ~o: en
Suno. ~ano. Fikcia loganto de tiu planedo: invado ! autuno lafolioj aspektis kiel ~itaj kupraj lamenoj7 ;

j ( f) ciuj r̂ aclis per trancilo ait per osto sur la tabloz
Marseji/o. Granda havenurbo en Provenco j (por esprimi gojon). ns* cizeli. batetendi. 2 *6 Dis-

| premi, forfrakasi per obusoj au bomboj: baterioj
Marseljez/oz. Revolucia kanto, iginta la nacia ; ^is la malamikajn tranceojn. 3 (1) Aparté k forte

akcenti: li ~is ciun vortonz. ^ado. Ago de tiu, kiu
marsk/o •

')* '0 Ebena regiono, estiginta per j ~as: oni aie audis la ~adon de la forgistoj. ~ego.
Tre peza ~o, kun longa tenilo. ~beko. La pli mai-

marsupi/o b (marsupium ) Ventra haütposo, ce j dika parto de la ~kapo, konlraua al la faco. ^faco.
lainoj de grupo de primitivaj mamuloj, en kiu trov- ! Plata au konveksa parto de la ~kapo, per kiu oni
i|as la mametoj k kie kusas la idoj dum la unua I batas. ^kapo. La metala parto de ~o, kontraste al
tempo post la naskigo. ^uloj. Ordo ( Marsupialia ) j la tenilo. ^masino. Masino, konsistanta ei tre
de primitivaj mamuloj el Australie k S Ameriko, ; peza maso el malmola stalo, kiu levigas k falas inter
kiujn karakterizas la posedo de ~o: didelfo, ; gvidkolonoj, k uzata por forgi dikajn pecojn.
mkropodo, marmozo estas ~uloj.

mars/i (ntr) 1 Iri per egalaj pasoj, kiel soldatoj, | ~i metalon, ne varmiginte gin.
sportistoj, solenantoj ks: unite ~is la luktistoj. poste
ladiskojetantoj ; ek~is la procesio7-, estas kvar, kiuj j martes/o d 1 G. {Martes ) de mamuloj el la
*»asbele: I...J leono [...], cervo [...], virkapro f . . . ] j subordo de rabobestoj, fam. de musteledoj, al kiu
kregox; takte ~i. deftli, paradi. 2 Pasadi iom | apartenas foi no, zibelo. 2 Sp. de tiu g. ( Martes
longan vojon, por promeno aii alicele: sur la trotuaro j martes), kun malhele flavebruna felo k granda
MS paro da homoj, viro k virina1\ Hi ~is per pasoj j flaveta gorgmakulo.
facilaj k rapidajz; sekvu min pluen sur la vojo, sur \ martingal/o 1 Rimeno, pendanta inter la antaüaj
kiu ~as la malgaja figuro de malrica virinaz. 1 j kruroj de rajdocevalo, por malhelpi gin baurni ktp. 2
Egalpasa régula au solena irado: tie/ la rego iris en j 0 Vertikala stango sub la forjibo de velsipo. 3 4
parada ~oz; la tamburo kadencis la ~on de la ! Sistemo de sérié progresantaj ludmetoj ce hazard-
trupoj.2 lom longa irado: tio estis tre peniga ~o en j ludo. 4 A Vico de stokastoj, posedanta certajn ecojn,
lasablo.3 Muzikajo, akompananta k reguliganta la j kiuj generaiigas la nocion de justa ludo.
pasadon: funebra ~oz\ himno [...J , (kiu ) finigos j martini/o y Koktelo el gino k vermuto.
Idelbrua, vigliga (...] ~oz. 4 Sporta konkurso ! Martinik/o. Unu el la malgrandaj Antiloj,
en la sportobranco atletiko. ^adi. Longe ~ i , ! Francia departemento (6 l °05’U, 14°36’N).
precipe por korpa ekzerco. ~adO. Longa, daüra

sabla ~o. (tr) Plibonigi grundon per ~o. ~adO.
Procedo de grund-plibonigo per ~o. ~opetro,
A/OStono0 Koheriginta petro samkonsista kiel ~o.

Marn/o. Francia rivero, kiu enfluas en Sejnon
(2°25’E, 48°49’N): la bataloj ce ~o (1914, 1918);
la ~o-Rejna kanalo.

marod/i (tr) Steli, por sia propra uzo k mal -
grandakvante, terproduktojn en la kamparo au !
kortobestojn en farmodomo: li ~is sakon da ter-
pomoj.^isto. Tiu, kiu ofte ~as.

MaroksO. Regno en la U parto de N-Afriko
(Rabato, 6°53’U, 34°N).

maroken/o. Delikata, safa au kapra kolorigita
ledo: leterujo el ~o\ ~aj suoj7- , bindajoj. ( tr)
Pretigi laü la maniero de la vera ^o: ~i bovidan
ledon.

maron/oz. Mangebla, bonkvalita kastano.
~kukurbo.

maron î t/o Ÿ Ano de katolika eklezio kun
orienta ritaro en Libano.

i esti inter ^o k ambosoz. §s* maleo. ~bato. 2 V

de la ~anoj.

(5°22’E, 43°I 7’N). -4 Masilio.

himno de Francio.
sedimentado de mara slimo sub influo de la tajdo.

akvo^o = akvobato. fal^ego. ~masino. frid^i.
Marten/oz. Vira nomo.

martir1o 1 Homo, kiu suferis torturojn au mort-
My.duono de la kortego partoprenis en la ~adoz; j on pro sia kredo: mi vidis la virinon ebria de la
Id Longa ( M )~ado (de pli ol kvinmil km, farita de ! sango ( .. .] de la ~oj de Jesuo N ; la hebreaj ~oj sur
la cina Popola Liberiga Armeo en 1934-36). el~i j la stiparoj de la fnkvizicio. —4 ~lihro. 2 (f) Homo,
(ntr) Eliri (plejofte pp multaj homoj): ili ciuj el~is | kiu multe suferis pro idealo: la ~oj de ta scienco.
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de la liberpensado. ~eco. Stato de ~o. ~ jgo.
Torturoj, morto, suferataj de ~o. ^igi. Fari iun ~o:
Nerono ~igis multajn kristanojn; (f ) ~igi hundon.

marubi/O G. ( Marrubium el lamiacoj) de
plurjaraj, malofte unujaraj herboj kun krenelaj,
krispaj folioj k kun malgrandaj blankaj au rugetaj
floroj en densaj sajnverticiloj arigintaj en apeksan,
maldensan spikon; c. 30 sp-oj el EOropo, mezvarma
Azio k N Afriko, i.a. la ordinara ~o ( M. vulgare )
medicine uzata.

mas/o 1 Nedifinita kvanto de materio. kiun oni
rigardas kiel tutajon, ne atentante pri la konsistig-
antaj eroj, nek pri la formo: da gelateno; la mal -
luma ~o de la mam: la altaj rokaj ~oj de la hordo
sajnis kapoj de gigantojz; arkitekturaj ~oj; skulpti
el la ~o. væ bloko. masivo. — amaso. 2 if Ciu el la
partoj de pentrajo, formanta unu tutajon por la okulo
aü pro la arango de la linioj au pro la intenso de la
koloroj: la ekvilibro dc la ~oj. 3 Kvociento de la
intenso de konstanta forto per la akcelo de la movo,

kiun gi estigas ce la konsiderata korpo; simb.: m: la
~o mezuras la kvanton de materio, kiun entenas
korpo. use inercio, peso. — ~manko , ~ocentro.
4 4- Komuna konduktilo en elektra cirkvito, kies
potencialo estas rigardata kiel reference: la ~o estas
ofte konektita kun la tern, t&r tern 8, casio. 5 £
Tuto de la posedajoj prenataj en konsideron en la
kadro de diversaj proceduroj, precipe en la kadro de
bankroto au heredigo. ~a. Rilata al ~o : ~a
volumeno. krita Minimuma ~o el iu
subslanco, povanta allasi nuklean fision necesa. por
ke estigu k daüru cenreakcio. Speclfa ~o de
la volutnena unuo de homogena substance, /̂ eto.
Malgranda ~o, i .a. tiu peco de mekanika sistemo,
kiu agas per sia inercio. al^igi 4- Kontaktigi kun la
~o. bio~0 <> La tuta maso 3 de la vivuloj, kiuj
kune konsistigas ekosistemon. kontraiwo O ^o,
kies pezo kompensas parte ian forton (ekz. de
risotto), unu~e. Unubloke. aer~o Vasta, sufice
homogena, samdevena kvanto de atmosfera aero,
moviganta lau unu direkto: polusmara, tropik -
kontinenta aer~o; la renkonto de du aer~oj formas
fronton. atom~0 Q ® Kvociento inter la maso de
atomo de kemia elemenlo k la dekduono de la maso
de atomo de karbono 12. — atomnombro. gis^O
O Regulforma ~o el kruda giso. molekul̂ o ®
~o de unu moio da pura substanco, t.e. la sumo de
la atonwoj de ciuj atomoj en molekulo de tiu
substanco. sapro^O <> La tuta maso 3 de la
organika morta materio de ekosistemo.

masag10 If Permana premfrotado k knedado de
muskoloj k artikoj por kuracaj celoj. uss* kinezo.
Ctrl Fari ^on aL atleUm^Mt muskolojn de la
brako. ^isto. Homo, kiu profesie ~as.

masakr/i (tr) Amase mortigi homojn, bestojn:
amasbuci. ~0. Ago ~i.

Masacusec/o. Unu el la statoj de Usono
( Bostono).

maser/o Amplifilo de mikroondoj per stimul-
ata elsendo de radioj. nar lasero.

Maseru /o. Cefurbo de Lesoto ( 27°30’ E,
29°28’S).

maseter/o V (A/. masseter ) La cefa muskolode
la makzeloj, kiujn gi fermas levante la mandiblon.

Masiii/o ï Antikva nomo de Marsejlo.
masiv/a. Konsistanta el densa, senintermanki

j materio; ne havanta malplenajojn: vazo el ~a m,
braceletoB; (analoge) la elefanto kun siaj ~aj

! piedojz. us" fortika , kompakta, solida. ~0. Arang-
: ( ig)o el tre densaj materiaj ajoj, i.a.: 1 florplantojai

arbustoj: da poploj, tulipoj. e3r bosko. 2 montoj:
Vogeza ~o. os’montoceno. csr bloko, maso.

mask/o 1 (ce la antikvuloj) Arîefarita vizago,
| kun tipaj trajtoj, kiun surmetis la aktoroj, por konigi
! de malproksime la personojn kiujn ili ludis: tragedia,
| komedia ~o\ fia ~o, kian faris al si Thespis1

j (Tespiso ) ; (analoge) ~oj de negraj sorcistoj, de
! tibetaj samanoj. 2 Artefarita vizago el pentrila
! kartono, per kiu oni kovras la vizagon en balo,
! karnavalo ks, por esti nerekonebla : groteska,
\ grimaça ~o\ el sub la ~o brilis siaj okuloj; ~obalo\
J (0 ofte oni devas surmeti ~ojn, por povi atingi siajii
! malamikojn7-. 3 © Vizagkovrilo, el dratreto, gazo

I ks, uzata ordinare por sitmi: skermista kirurga
| ~o. submura ~o\ gas~o. 4 fx Gipsa au vaksa

j muldajo de la vizago, farila el vivanta au mortinti
j persono: la ~o de Betoveno, de Napoleono. 5 d
j Naturaj au artefaritaj baroj, sirmantaj kontraü la
| surteraj vidoj au la pafado de malamiko. 6 (f)
| Trompa aspekto, sajno: mi volas averti la E-istojn,

I ke ili sin gardu kontraü la ~oj7 ; agi sub la modela
i virto , de la generala utilo. es' mantelo, preteksto,
| vua!o. 7 V- Maldiafana folio el kartono, plasto aô

metalo uzata de fotografisto, por ke sur la kopio ai
presitajo aperu nur parto de la reproduktota bildo aü
teksto. 8 ë Ceno de bitoj, k i u n oni per bulea
operacio kombinas kun dateno. por elekti parton <k
gi. (subakva) Akcesorajo por subakva nagado,
sirmanta la okulojn k nazon kontraü akvo, k ebL
iganta subakve klare vidi. (tr) 1 Kasi per ~o: /i
neniam volis ~/ sin ; (f ) la Delegacio konsistisel
r^itaj E-istoj7,; rimedoj, kiujn uzis s-ro de B. k s-ro

| C\, por ~ite ruinigi E-onz. 2 Kovri per trompa
sajno: ~i siajn sentojn, la veron; ~itaj paroloj*;
~ita nialsano (kun simptomoj trompaj). 3 m» Kasi

! ( trupon) for de la vidado aü pafado de la malamiko;

| duorwo. ~o el silko, kovranta nur la supran parton
| de la vizago. serwe. Montrante sian vizagon, sian 4

veran penson ks. sen~igi 1 Demeti ~on de iu. 2 ,
| (f) Montri la veran karakteron de iu aü io: sen~igi
i perfidulon. vest'll = ~ovesti: mi povus juri, ke k
1 estas vest~ita dio7.
| Maskaren/oj. Insularo en Hinda Oceano. » j
| Reunio, Maüricio.

maskaret/o * Forta ondaro. estiganta en river- j
! fino. kiam la tajda fluso enfluas en gin.

Maskat/o. Cefurbo de Ornano (55°E, 24°N). •

maskerad/o, Alivestigo. maskigado, ordinaré
; ce societa kunveno: mi imagos a! mi. ke la tuta i

afero estas ~o, ke tio estas ~a liberecoz; (f) la i
I nature estis kvazaü cirkaütrancita, alligita j
! estis plena ~oz. fsr arlekeno, domeno, pieroto.
; maskl/0 ÿ Virseksulo. ^a. Virseksa. fâ* inl,
1 femalo.

\

i
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Masoh/o. Austria germanlingva verkisto { L. von
Sacher-Masoch, 1836-1895), kiu pritraktis la
temon de deziro pri sufero en la seksaj rilatoj.
(rn)MSmo y Psika tendenco akiri guon el sufero
aü doloro, ss en seksa rilatado, vs en cia rilatado.
tS" sadismo. (m)'visto. Homo kun ~isma tendenco
k/au konduto.

mason/i (tr) Fortike konstrui ion el stonoj aü
brikoj, kunigante ilin per mortero au cemento:
muron, domon; traha domo kun ~ jta keloz\ en~ita
monsranko. — ~fermi. ^ajo. lo ~ita: hosa ~afo
(tia, ke la stonoj sajne elstaras el la fono de- la muro,
kiel ofte ce renesancaj konstruajoj); la ~ajo de via
domo estas nunfinita. nsr rahlo. ~isto. Homo, kiu
metie ~as. plen~iG = ~fermi.

masor/o Ü1 Tradicia tekstofiksado k kritika

la r-̂ on mernz\ plena sako ciun ~on al vi klinosz;
bona devas mem zorgi pri la klientoj. 3 Estro de
oficejo, laborejo, fabriko: interkonsento inter ~o k
laboristoj. 4 Ordonrajta posedanto: trezoro sen
Romo farigis la ~o de la month; la Centra Komitato
estas la plena k plej alta jugantaro en ciuj
demandojz\ materiala ~o de tiu ci lingvo estas la
tuta mondoz\ la spiritaj ~oj de la lingvoz. us*

proprietulo. 5 dft Planto, sur kiu sin nutras parazito
aü (vs) saprofito. SIN. nutroplanto. gastiganto,
logato, parazitito. 6 b Animalo, en aü sur kiu vivas
parazito. ~a. Rilata al ~o: ~a kotizo al la sociaj
asekuroj; alpreni ~an tonon. ^e. Kiel ~o:
decidi. ~i (tr) Regi, direkti, kiel ~o: // volis cion ~i ,
ec la lastan kuirknaboir, ia humiliga trihuto, kiun
suldas gentoj ~ataj al gentoj ~antajz. ~ajO.
~umajo: mi decidis arangi propran ~ajonz. ~6C0.
Rolo, rajto de ~o: la tutan ~econ pri E. Z. trans-
donis al la E-istoj. ~ema. Inklina al ordonregado.
~ino. Virino, kiu ~as: 1 roV de virino—bona
r*inoz ; du sinjoroj en uriu bieno, du ~inoj ce unu
kameno neniam vivas sen reciproka malbeno7; scn-
plumigi kokinon, ne vekante ~inonz\ li estas sia

aparato de la Biblio. A^istOi lu el la hebreaj kleruloj,
kiuj kontribuis al la ~o.

mast/o 1 Longa ronda trabo, pasintece el
ligno, nun el stalo aü aluminio, sur kiu oni pendigas
lavelojn de boato, sipo: starigi, kusigi la ~on\ du-
peca, tripeca ~o: la sipo portas sur la antaüa ~o
la standardon de Brernenoz\ la saüma akvo. minac-
ante sin transjeti super la ~ojz; la cefa rompigis ! propra ~inoz ( li estas fraülo); 2 la ~ino mem, kun

nudaj piedoj k ne kombitaj haroj, akceptis la gast-
ojnz; 3 la ~ino de la oficejoz, de la magazenoz.~umi 1 Purigi k ordigi cion en hejmo: si rounds
kun silenta efiko. 2 Zorgi pri cio, kio koncernas la
administron de domo, bieno: la homoj, kiuj tiam log-
is en la dometo, ~umadis sian malgrandan vilagan-
an posedajonz.3 = ~i: en Palestine iam devos ~umi
nur la Hcbreojz. ~umo £ Aro da personoj, logantaj
en la sama domo, havantaj komunan ekonomion k
rigardataj kiel unuo de konsumantoj. ^lima. Rilata
al la ~umo aü ~umado: ~uma edukado de knab-

en la mezoz.^ bumo. busprito, butono, jardo, topo.
2 Simila stangego, el ligno, fero, latiso, betono serv-
antakiel subportilo: tripieda de kirassipo; anten-
~o, flag~o, signal~o\ por elektraj konduktiloj.
'varo. Tuto de la ~oj sur unu sipo. ~istO. Sipano,
kiu zorgas pri la manovroj de la veloj. ~izi. Provizi
per ~o(j). du-, tri-, kvar~(ul)o. Sipo kun resp.
du, tri aü kvar ~oj. belega tri~uloz. sen~igi.
Senigi (sipon) je giaj ~oj. brarrwo. La supra parto
de tripeca ~o. cef ~0. La plej alta, meza ~o ce
tri'vo (ce kvar~o estas du cef^oj, la antaüa k la
posta). front~o. La anta üa ~o. kargcwo. Lev-
bumo. kruc~Oz, post^o. La malantaüa
latis^O 4r Latisa ~o por subporti granddistancajn
konduktilojn aü antenojn. top^o. La supra parto
de dupeca ~o.

mastik/o 1 Rezino, ricevata per incizo en la
trunkon de lentisko. 2 Miksajo el kreto k linoleo, j interfacon por en- k el-igado, ks. ^umistino.
kiu malmoligas sekigante k servas por alfiksi vitrojn
al fenestroj. 3 ^ Nomo de diversaj pastecaj
substancoj, uzataj por stopi truojn aü kunigi objekt-
ojn. -+ cemento, luti. ~i ( tr) Stopi aü kunigi per
M). A*arbo 4(r Lentisko.

mastodont/o 0 G. { Mastodon ) de mamuloj el la
fam. de elefantedoj, kiuj vivis en terciaro (mioceno
k plioceno). parencaj al la nunaj elefantoj sed kun
du paroj da dentegoj. dinoterio, mamuto.

mastoîd/o V ( processus mastaideus ) Postorela
elstarajo de la temporalo.~itO T Inflamo de la ~o.

mastr/o. Tiu, kiu havas iaspecan regopovon,
i.a.:1 Posedanto k cefo de domo, logejo, bieno: kie
sldav’ regadon havas, tie baldaü sklavasz; ~o el-
babilis, gastoj ne silentosz\ ~o en vojo. servantoj en sub~0. Laboristo, elektita de ~o p>or direkti aliajn
gu;oz (— kato); venu a! Plutono: kiel novaj gastoj ni laboristojn. bierwo Vd bieno. cerwumado <>
salutu la ~onz\ mi volas cion ekstermi , kio haras al Maniero ~umi la produktadprocezon, kiu celas kiom
mi la eblon esti ~oz ; esti ~o en sia domoz. væ eble plej indulgi la medion, konsiderante ciujn fazojn
sinjoro. 2 Estro de gastejo, drinkejo, hotelo: la
diras, ke li ne plu donos tagmangi!z; mi vokos al vi

inoj ; la ~umaj aparato j (elektraj kuiriloj,
polvosuciloj ktp); plenumi la r̂ umajn laboroj/v,
vi!ag~uma kolektivo. ekonomia. ~uma
sistemo, ~umilo g Programaro, kiu direktas la
funkciadon de komputilo, asignante memoron k
tempon al taskoj, administrante dosierojn, provizante

'vQ.

Laühore pagata servistino. ^umado. Administro de
la hejma vivo, inkluzive de la purigado, nutrado,
acetado k vendado ktp: kun la intenco aüdi ion pri la
~umado de tiu ci modesta k bêla hejmoz; si bone
scias la ~umadon; ha! kia bruado k ^umado estas
tie en la malnova monteto de elfoj! z. ^umajO.Tio,
kion oni ~umas; prizorgota hejmarango: ci tiu virino
havas nenian ~umajon, si trovigas en mizeroz ;
bonordaj virino j [ ...} sidas hejme , gardas sian
~umajonz; konduki la ~umajonz; ili devis nient
prizorgi sian malgrandan ~umajonz. ge~oj. La
~o k ~ino (plejofte rilate al gastoj). menwumado
£ ~umado de entrepreno fare de gia personaro mem.
serwa. Ne havanta ~on: sen~a, ruina dometo.

en tiu procezo. feud^O\Nobelo. posedanta bien-
on, de kiu dependas aliaj bienoj. galer^O. Sipestro

r^>0
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de galero. hotel~0. Hotelisto. kvartir~0 © Cef-

maristo. zorganta i .a. pri la stiraj dejoroj. spin~o.
Industriisto, kiu posedas spinejon.

masturb/i ( tr) Eksciti ies seksorganojn per la
manoj. aliaj korpopartoj au iuj objektoj: pli klare
dirite, mi ~is linPM. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu iun
~as: reciproka ~ado\ kutime ~ado rezultigas
orgasmonAZ. mem~(ad)o, sirw(ad)o. ~o al si .
pSr- onani.

mas/o 1 Ciu el la nodoj. kiun formas la lanaj,
silkaj ks fadenoj en trikita teksajo au en reto: rekta ,
inversa kuntriki du ~ojn: aldoni ~on: surmetu
84 ~

manovrataj iloj nietalajn , lignajn , plastajnb
krudpecojn. vapor~Oz O ~o, en kiu efikash
ekspansia forto de la akva vaporo. ?

© mat/o. Maldelikata kovrajo au tapisod
plektita pajlo, junko, basto, stipo ks: tapisonu
deziris , ~on akirisz ( — Scilo ) . es* tatamt.
kolizi~o © Dika ~o, antaüpreta, por stopih
eventualan brecon faritan de kolizio. Stop~eQ&
Dika, granda ~o, kiun oni desovas de la ferdekoè
sipo, por provizore stopi brecon en la sipmuro. t

(2) mat/o 4 Situacio de sakigita rego, kiu K
povas trovi alian sekuran celon, nek ricevi hefya
de iu alia peco. (ntr) Esti en ~o. ~igi. Metia
~on. sak/v! Interj. , per kiu sakisto anoncas al à
kontraüulo. ke ties rego estas k saka k ~a. «

sovis ira la ~oj de la reto. 3 Buklo, laûvole strec- matador^o 1 Homo, kies profesio estas matip
ebla au malstrecebla, formita per snuro k povanta per spado taüron en taurobatalo. 2 (f) Homo »
servi por cirkaükapti, cirkaülaci , premsufoki kc. c®5 influa, ludanta cefan rolon en iu afero: la ~ojdek
lazo. 4 4- V Aro da brancoj, kiuj interkonektigas ce finança, de la administracio. korifeo.
nodoj k formas fermitan cirkviton. âro. Tuto da
interkonektitaj aparatoj, stacioj au homgrupoj :
~aro de radiotelefonio; ~aro da spionoj , da | de futbalo, de teniso.
rezistantoj. tsr reto. dis^igi. Malstreci au malfari j
la ~ojn de io: dis~igi malnovamodan trikajon. j
nedis~iga. Tia, ke giaj ~oj ne malnodigas au
rompigas: nedis~igaj niloua j strumpoj.

masin/o 1 Aparato, plejofte kunigita kun
motoro, k servanta, transformante energion, por
atingi difinitan efikon pli facile k rapide, ol povus
manlaboro: unu el la ~oj restas sen funkciado7”,
per ~o mi neniam kudrisz: la turbinaj, dizelaj ~oj
de sipo; dras~o, fIug~o, kalkul^o, kardo^o, kned-
~o, kudro~o, lav~o, lev~o, milit~o, skrib~o,
vaporr^o.+te~o ktp. 2 4=- Elektroprodukta aparato:
eksterpolusa ~o (elektra ~o, kies kampmagnetoj
trovigas en la statoro); kompunda (kontinu-
kurenta generatoro au motoro. kiu havas kombin-
ajon de sérié k paralele konektitaj ekscitaj volvajoj):
nesinkrona ~o (alternkurenta ~o, kies rotacia

ojn ; si komencis prcterlasi ~ojn, por ke la
strumpo pli mallargiguB. — ~tcnilo. 2 Ciu el la
aperturoj, kiujn tiuj nodoj lasas inter si : la fisoj sin

matc/o. Sportludo au sporta konkurso, faute
arangita inter du atletoj au du teamoj: de bokstk

i
mate/o 1 S-Amerika arbo de la g. ilekso,

precipe de la sp. Paragvaja ilekso, kies rostitaj fbfaj
estas uzataj por prepari aroman, tre stimula
infuzajon. 2 Tiu ci infuzajo, kelkfoje nonte
Paragvaja teo. ~arbo = ~o / .

Mate/o. Vira nomo, i .a. de evangeliisto.
matematik o. Dedukta scienco por problcà

solvado k evoluigo de solvometodoj. ~a. Rilatai
~o: problemo, rezono; prccizeco2-, certtci
/vlsto. Sciencisto pri ~o.

maten/o. Parto de la tago ekde la sunlevij>o|#
la tagmezo: «Bonan ~on! » respondis ci tiu, car k
horlogo ja estis jam batinta dekduz\ eklumaè,
tiun ~on mi dormis neordinare longez\ unu*9i
brue transflugis la cikonioj7-. —+ ~rugo. ~a. Rite
al ~o: horo estas plena de oroz; ~a nebuleto\k
~a stelo. ~e. En la ~o: rida ~e, ploro vesperêj
frue ~e G. volis forvojagi7 ; kiam ~e si vekifr
is l . . . ] z. âs. Estas ~o: ~as, vesperas—ktap
malaperasz.^igo. Komenco de ~o: la lamporeé
neestingita gis la ~igoz. fru~e. Frue eh la ~o. 4

materi10 1 Tio, kies ekzistadon ni percepte
per la sensoj, k el kio konsistas la univeii*
(kontraste kun la energio): la modernaj teoriojfé.
la neniigo de la ~o\ Pearson difinis la
«ne~o en movigo»: la lego pri la konservo àt %

ne per mano : puntoj , tapisoj fabrikataj ~e j fcïf atomo, elektro, substanco. 2 Parto el tiu#
(mekanike ). 2 (f) Sen konscia volo, kvazaü per ~o, j kiu prezentas apartajn ecojn al nia analizo:
aütomate : agi nur H mensogas ~ez. ^aro. | likva , solida ~o\ la viva fragmento el osta*%
Tuto de la ~oj, uzataj en unu entrepreno. sur unu ; [ . . . Je/ kio estis la ~o, kiun li havis en siaj testikojLl
sipo ks. ~ejO. Ejo, en kiu trovigas la ~oj: la ~ejo j la ~o de tiuj strangaj objektoj estas aparté demi
de sipo, de fabriko. ^estro. La plej supera oficiro- | peza; la fisia inerta ~o. væ formo, materialo.3l
ingeniero sur sipo. ~ismo. Industria stato, en kiu j Nespirita, eksterkonscia kaüzo de perceptoj: êu0;

manlaboro estas pli k pli anstataüata per ~oj. ~istO i alte fluganta spirito devas lasi alligi sin (...) dit
1 Homo, kiu metie prizorgas, funkciigas ~on. 2Z | ~o?z. interstela \ ~o disa inter la stdoj
Homo, kiu en teatro starigas la dekoracion sur gusta j konsistanta el gaso neûtrala au jonigita, pobl^loko. ekscit~o 4^ Helpa generatoro, destinita j kosmaj partikloj. malluma ~o\(laû lap^;
produkti apartan kontinuan kurenton por eksciti la i eksploda teorio) Maso ne emisianta lumon, evktafei
polusojn de la cefa ~o. il^O. ~o, anstataüanta la j igebla nur pro la gravito de astro, k konsistigan&f :
manon de laboristo k transformanta per mekanike j pli grandan parton de la maso de la universo.

rapido ne estas precize proporcia al la frekvenco de
la sistemo, al kiu gi estas konektita); sinkrona
(alternkurenta ~o, kies rotacia rapido estas precize
proporcia al la frekvenco de la sistemo, al kiu gi
estas konektita ). 3 ( f ) Malsimpia arango, por atingi
difinitan celon : la borna (korpo k animo) ; la
tera ~oz: plej malrapida estas la burokratisma
ekfunkciigi la ~on de la partio. ~a. Rilata al ~o:
~a difektigo, paneo\ ~a fabrikado. 1 Per ~o.
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Rilata al la ~o: oni konsideru unu ~an punkton | jetita rubajo, kiurt oni povas uzi kiel krud~on en alia
(©:en kiu oni supozas la ~on koncentrita); la plej j produktprocezo. teks~o. Krud~o por teksi: teks~o
alta Forto, kiu estas la kaiizo de la kaüzoj en la j vegetaja (ekz. lino), animala (ekz. lano, silko)
mondo ~a k morala7; la ~a strukturo de molekulo. ! minerala (ekz. asbesto), artefarita (ekz. rajono,
s* fizika.~©CO. Eco de io ~a: kredi je la ~eco de | viskozo), sinteza (ekz. nilono, perlono, orlono ktp).
la animo. ~igo 1 Transformigo en ~on: la * matine/o. Prezentado de teatrajo, filmo ks antaü~if>o de fotono. 2 0 Alpreno de ~a formo: la ~igo la nokto, ordinare en la posttagmezo.
de fantomo, de angelo. ~ismo d> Doktrino, laü kiu
la ^ estas la sola principo k la sola realajo en la
universo: la antikva ~ismo (de Epikuro k
Lukrecio), la mekanikisma ~ismo (de Dideroto k.
a.); la historia ~ismo (de Markso, laü kiu nur la
ekonomiaj faktoj regas la tuton de la socia, politika
k psika vivo). ~istO. Adepto de ~ismo. anti~o
M>, konsistanta el antipartikloj. ne~a. Ne estanta
M), ne entenanta ~on : la plimulto opinias la anini-
on ne~a.ne~i§0 Neniigo de ~aj partikloj kun
iliaj antipartikloj k responda estigo de energiaj
kvantumoj, laü la Ejnstejna formulo E = me2.
*material/o 1 Cia materia substanco, el kiu la

homa laboro produktas ion, au al kiu gi donas apart-
an formon: krudaj ~oj (el kiuj oni fabrikas la duon-
fabrikajojn aü la pretajn produktojn); ligno estas
bona brûla ~oz\ el kiu vi volas fari tiun statu- ;
on? z; el tiuj ci simplaj ~oj (tritiko, legomoj, frukt-
oj), mia edzino préparas mangojnz\ butiko de mang-
~ojz\ (f) vi ne estas vera Dano, kiel ni ciuj : ni estas
ankoraü el malnova ~oz. oar slofo. 2 Tuto de la
objektoj, iloj ks necesaj por ago, laboro: ciuj ~oj de
Sia estonta laboro, la libro, papero, plunio kusis pere de kiu oni povas fabriki similajn pecojn per
antaü si7; ni prirabis magazenon k ni alportas ~on stampado aü per fandado: ~oj por medaloj, moner-
(vestojn) por 50 el niz\ aceti ~on por sia presejo; oj, aütoplatoj. 2 l / / Muldilo, por reprodukti tipojn
ai la homa ~o\ perdo de ~o. væ Haro, aparataro, per fandado. 3 Muldilo el kartono, kiiin oni ricevas
maSinaro. 3 (f) Tuto de la scioj, necesaj por verki,
redakti, fari mensan laboron: la lingvo E. f .. . ] estas
fondita sur la internacia ~o, kiun ellaboris al si la
civilizita mondo memz; la libro prezentos suftce da~0 por legi7; cio, kion vi cktusas donas al vi ~on
por historio7 ; cerpi ~on en ies verkoB; (f) tio donis~on por meditado7, pripensado7\ gi donos al ni
mite da ~o por gajecoz. 1 Rilata al ~o:
difekto, malhelpoz, manko; ~aj provizajoj, rimedoj;

pruvo. 2 Rilata al la ekonomia flanko de la aferoj
de la vivo: se mi havus la ~an eblon, mi pten-
us [...]z; niajn ~ajn rimedojn ni gis nun uzadis sen-
planez; gravan forton ~an la Ligo alportos al nia
aferoz\ gi alportas al ili bonan ~an profitonz\ ~a
inastro de E. estas la tuta mondo7-; privilegioz\
certigi al si la ~an scndependecon. tst finança, uzataj.
mono, praktika.*+e. Konceme la ekonomian flank-
on: subteni ~e nian aferonz; tiu juna patrino | skribitaj ciuj, kiuj anigas al societo, administracio,
posedis nenion7; nenio estas ~e k morale pli trial- ! organizajo ks: studenta, hospitala, regimenta ,
utilaz. A'ismo 1 Kondutmaniero. celanta en la vivo ; prizona ~o. 2 Eltirajo el tiu tabelo ks, montranta la
jaa la korpan komforton, la monajn profitojn ks: numeron sub kiu ciu ano estas enskribita k atestanta
prediki malnoblan ~ismon. 2 (evi) = materiismo. pri la enskribigo: la ~o de SAT-ano. ~i ( tr).
:*fetO. Homo, zorganta antaü cio pri sia bonvivado. erwigi. Enskribi sur tia tabelo ks.
#** Epikuro. biO~0 f Substanco, tre tolerata de
Vivanta organismo: bio~oj stabilaj (nedifekteblaj, Romo. 2 (f) Maturaga, alte respektinda sinjorino.
ekz. vitalio k plasto, uzataj por koksaj protezoj), tute
mparte resorbeblaj (ekz. kolageno). krud~o © <r ferdeko.
Ankoraü ne prilaborita ~o, kiun oni uzadas en
fâbrikado: sekundara krud~o estas ~o, farita el for- | plantoj) taüga por la konsumado: ~aj sukaj berojz;

matiol/o dje G. (Matthiola el brasikacoj) de unu-,
du - k plur-jaraj herboj kun simplaj folioj k kun
grapoloj el ofte violetaj aü purpuretaj k odoraj floroj;
c. 55 sp-oj k multaj kf -oj el Eüropo, Azio,
Makaronezio k N Afriko, i.a. la blankhara ~o ( M -
incana ), el S Eüropo k N Afriko, poromame kultiv-
ata kiel multaj kf-oj kun dolce odoraj floroj divers-
koloraj aü ec buntaj. StN. levkojo. es* keiro, keiranto.

Matogros/o. Vasta altebenajo, en la U parto de
Brazilo (55°U, 15°S).

matrac/o. Granda, plata kuseno, remburita per
haregoj, pajlo, marherboj ks, sur kiu oni dormas, aü
ripozas: tra la dudek ~oj si sentis la pizon! z\ feloj
servis kiel ~oj k litkovrilojz; risorta (kun en-
metita risort-sistemo); pneümata (por tendum-
ado, plago ktp). dormosako, lito, rnato, somiero,
talamo, 'visto. Homo, kiu elfaras aü refaras ~ojn.

matras/o (K) (ark.) Vitra, longakola k ventra vazo.
matriark/a © Rilata al ~eco: ~aj restajoj.~eco. Socia organizo, en kiu la virinoj estras sian

familion k donas sian nomon al la infanoj.
matric/oz 1 Gravurita metala peco aü muldilo,

premante gin malsekan sur kompostajon, k el kiu
oni povas poste elfandi klison. 4 O Reliefa muld-
ilo, el kiu oni ricevas reproduktajojn per galvano-
plastiko. 5 A Aro de objektoj arangitaj ortangule en
horizontaloj k vertikaloj (horizontalaj k vertikalaj
linioj): simetria, hermita ~o; determinanto, trans-
ponajo de ~o. va? tabelo. 6 © a) (ark.) = gango 2.
b) Etgrajna aü sengrajna parto, kiu kunligas grand-
ajn erojn de petro. es" cemento, pasto.

matrikari/o dl* G. ( Matricaria el asteracoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj kun plume dividaj folioj
k kun radiaj kapituloj karakterizataj de blanka krono
k de flava disko sur konusa aü duongloba receptaklo;
7 sp-oj el Eüropo k Azio, kelkaj poromame kultiv-
ataj, aliaj, precipe kamomilo ( M . recutita), medicine

matrikul/oz 1 Tabelo, listo, en kiu estas en-

matron/oz 1 a Nobela patrino en antikva

matros/o © Ordinara maristo, laboranta sur

*matur/a 1 Plene kreskinta k (pp mangeblaj
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svingu la rikoltilon, car la rikohajo estas ~ax: la
kastanoj ~aj elfalis el la malhele- verdaj selojz;
(analoge) ~a fromago, vino; (f ) absceso. 2
Atinginta sian plenan kreskadon ; havanta plene
evoluintajn fortojn de la korpo k de la menso:
infano ne estas ~a homo7', bovo; ago tro ne
estas plezuraz; (f) talento. KS* plenkreska, plcn-
aga. 3 ( j ® (pp cela makromolekulo) Atinginta
definitivan strukturon k kapablon funkcii: jus sintez- metil-grupo, CH3-.
itaj makromolekuloj ( ekz. mesaga RNA. enzimoj )
ofte ne funkcias, Car Hi ne estas ~aj. 4 Plene
esplorita, provita: malutili al si per ia ne sufice
clekreto7; par ke la diskutado estu trankvila, ~a k
fruktodona7 ; pripensita k orde vocdonita
décida7-. 5 EJ (pp bilo, kupono ks) Atinginta la
daton, kiam oni devas gin pagi. ~eco. Stato de iu,
io ~a: oni ne devas atendi gis la ~eco, par kolekti
tiujn fruktojn; atesto de ~eco7 (diplomo donata al
lernantoj, kiuj, fininte la gimnazian kursaron,
sukcese plenumis la koncernan ekzamenon. cr
abituriento ). îgi. Fari ion ^a: ~igi legomojn per
varmigadoB\ artefarita ~igado de bananoj. ~igi.
Igi ~a: ^iganta j pomoj, knaboj. bovidoj; (f) nenia
felico ~igas sub la Inno7', la demando ne estas
sufice ~igintaz‘, la bilo ~igis hierau. ~igo. Stato
de iu, io ~iganta: konsumi sian grenon antau gia
~igo7', ni devas longe atendi la ~igon de la frukt-
oj7; ciuj miaj idealoj, iliaj naskigo, ~igac!o [ ) z;

~igo de makromolekulo konsistas el distranco de
segmentoj k kemiaj aldonoj; ~igo de mesaga RNA.
'vlllo. Homo ~a. its* adolto, adoleskanlo. ne~a.
Ankoraü ne atinginta sian plenan kreskon, forton,
provitecon: kapo ne~a k malforta7. tro~a. Pli ol
~a. fru^a. ~iginta antau la kutima sezono: fru^aj
fruktoj, orangoj. pizoj. seks^a. Atinginta seksan
'N/econ. KS- adolto, plenkreska.

matutin/o ft Horo 6. okazanta luj post nokto-
mezo.

Mazovi/oG. Regiono en la CE pailo de Pollando.
Mazuri/o. Regiono en la NE parto de Pollando.
mazurk10 1 Vigla pola danco, simila al polko.

2 }Tritakta muziko por tiu danco.
mazut/o O Gasoleo, utiligata por hejtado.
Mbaban/o. Cefurbo de Svazilando (3 l °06’E,

26°18’S).
Me (K) En formulo: 1 mil de metalo; 2 mil de

meandr/o. Unu el la serio da kurbigoj de rivero,
de vojeto. de ornamaj linioj. ~i ( ntr) ( pp vojo)
Serpentumi, hazarde vagadi.

meat/o ¥ (meatus ) Kanalforma spaco: interna
akustika ~o. RIM. Ne uzu meato kun la signifo de
orifico.

mebl/o. Movebla objekto, plej ofte faritae!
ligno k servanta por praktika au ornama uzo en
cambro, logejo, oficejo: artiste skulptitaj ~ojz', li
havas proprajn ~ojn: tablon, segojn, srankon, liton
ktp. — ~otenejo, ~ovendisto. ^a. Rilata al ~oj: lû
~a ario; ~a asekuro. (tr) Provizi per ^oj: tie
bele ~ita sinjorina cambroz; ~ita hicambro', (f)
bone ~ita mernoro. ~aro 1 Tuto de la ~oj en unu
cambro, apartamento, domo: stila ~aro. 2 FI X
Tuto de la objektoj, trovitaj en arkeologia tavolo au
en sepultejo. ~istO Meliisto, kiu faras, skulptas,
ornamas ~ojn. sen~igi. Forigi el ejo la ~ojn:
grandaj, sen~igitaj cambroj de malnova kastelo.
angul~0. Malgranda ~o, kun triangula formo,
destinita stari en angulo de cambro. leterM). MI,
kun mallevebla tabulo, sur kiu oni povas skribi, k
kun tirkestoj, por enfermi paperojn. telerM).
Sranko, en kiu oni tenas telerojn. pladojn, glasojn
ks.

Mecenas/oiAmiko de A ügusto, protektanto
de Horaeio k Vergilio.

mecenat/oz. Rica k malavara favorantode
beletro, arto au scienco. ^eco. Rolo de ~o: la

maur/o. Ano de tiu j arabaj triboj, kiuj konkeris ~eco estis tipa por la Renesanca socio.
Magrebon, Hispanion k parton de la U bordo de meô/o. Speco de snuro 1 el bruligebla k sorba
Afriko. ~a. Rilata al ~oj: la arto; la belegaj i materialo, kiun oni metas en lampon au en mezon
~aj halo) kun la oraj kupoloj7-. ES* mozaraba , de kandelo por konduki bruligotan substancon gis la
mudehara. (M)~ujo, ~lando\ Sub la Romia flamo. 2 preparita por konduki fajron gis substanco,
regado, Magrebo. kiun oni volas eksplodigi de malproksime. Slli

Maüric/oz. Vira nomo. brulsnuro. 3 t el sorba materialo, uzata por dreni
vundon, kavon ktp. -̂afo 1z Tindro. 2 Longa,

i refaldita ~o, tegita per vakso, k servanta por
| lumigado. KS* poslampo. ^/Ujo. Malgranda ujo, kun

oleo, en kiu trempigas ~o, uzata por lumigado.
med/o Y Alkohola trinkajo. farita el fermentigita

! mielo. SIN. mielakvo.
! med/o j[ Ano de gento, kiu logis en (M)MO.
j (M)~io, ~ujo. Regiono en Proksim-OrientoV

mazam/o 8 G. (Mazama) de S-Amerikaj mam- j (Ekbatano. 48°25’E, 34°48'N).
rnedal/o. Metala disketo, surhavanta amba^;

flanke bildon, signojn au surskribojn, stampita kk|1
Mazda/o 0 Kromnomo ( « ï lumino» ), k i u n memorajo pri grava okazintajo au kiel honorajo àF

Zoroastro donis al la plej alta Dio Ahura. /̂ ismo. mérita homo: li ricevis la oran ~on pro arto fc
La antikva irana religio, reformita de Zoroastro. scienco7', fronto k dorso de ~o. isr monero, ordenoS
~istO. Adepto de tiu religio. ! flanko 3. ~i (tr) Honori per ^o: ~ita veterano.f.

Mazep/o. Kozaka hetmano (1644-1709), kiu j medalion/o 1 Juvelo en formo de platama|*|
fermebla skatoleto, kiun oni ordinare portas per êeno

Maùrici/o. Insulo k regno en Hinda Oceano
(Portlu iso).

Mauritani/O. Regno en NU Afriko (Nuaksoto).
Mad Zedong. Cina politikisto ( l 893-1976),

cefa organizanto de la Popola Liberiga Armeo k
ekde 1949 cefa gvidanto de Cinio.

maÜZ0le20. Grandioza tomba konstruajo.
mav/a. Malbona. KS* misa.

uloj el la ordo de parhufuloj. fam. de cervedoj, kun
simpla ramuro. SIN. lancocervo.

sensukcese batalis kontraü la Rusa Imperio.
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| isto, terapiisto. ~ajO. Medikamento. esr kuracilo.
alternativaj ^oj. ~oj, kiuj prezentas altemativon
fronte al la tradiciaj okcidentaj alopatio k
farmakopeo; ili inkluzivas terapiojn, kiaj fito-
terapio, aromoterapio, homeopatio, akupunkturo,
kiropraktiko, osteopatio k ~ojn tradiciajn jam de
pluraj je en diversaj mondpartoj (Orienta ~o,
Afrika ~o). jur^o. ~a fako, kiu studas la solvon
de problemoj estigitaj de la apliko de la legoj.
sociala ~o. Apliko de ~o por praktikado de la
socialaj legoj, ekz. pri profesiaj malsanoj, higieno
en fabrikoj, sociala asekuro ktp.

Medic/oj. Anoj de familio, kiu regadis Florenc-
on : Katerino de ~oj. la ~a Venuso. Antikva
statuo de Venuso en Florenco.

medikag/o G. ( Medicago el fabacoj) de
plantoj— unu-, du- aü plur- jaraj herboj k arbust-
etoj—kun trifolieraj, grandstipulaj folioj, kun unu-
opaj aü kape arigintaj floroj k kun kurbaj aü helice
tordaj gusoj; c. 85 sp-oj el Eüropo, Azio k Afriko,
i.a.: arbusta (M. arborea ), el la Mediteranea
regiono, flavflora tufarbusto pororname kultivata.
kultiva ^o. Luzerno. lupola ~o ( M. lupulina )
unujara herbo kun tie malgrandaj, flavaj floroj en
ovalaj kapoj, k kun renforma, nedehiska guso; en
kelkaj lokoj uzata kiel verda sterkajo.

medikament20. Substanco, uzata kiel saniga
rimedo. nsr kuracilo, medicinajo.

Medin/o. Urbo en Hegazo ; C sankta pro la
tombo de Mahometo (39°52’E, 24°37’N).

medit/i (ntr) Longe fiksi k koncentri sian
penson sur io; enprofundigi en pensado: v7 ~is sur
via lito pri tio, kio estos postex; stomako malsata
nur pri pano ~asz\ atendis, ~is, gis en tombon eli-
ghtis7-\ vero ne bezonas ~/ nek spriti7”, plue M. ne
povis pri tiu malgaja historioz; mia maniero de
tradukado, kiu ofte devigas min longe pri tiu aü
alia esprimo7. pripensi. Ago de iu, kiu
~as: li respondis post minuta ~o7\ ~o de iu pri io\
frernda estas kasita7\ kontraü faro farita ne
helpas ~oz ~ado. Longa, daüra ~o: si levis siajn
brovojn kun komika mieno de pasanta ~ado7 ; Viaj
legoj estas mia tufa ~adox. êma. Inklina al ado:
tiarn si farigis si!enta k ~emaz. pri~i (tr) ~i pri:

! mia kunulino priais k decidis jenon7 ; pri~i la
vantecon de cio.

Mediterane80. Granda maro fermita inter

ce la kolo k en kiu oni konservas portreton, harojn
kc.2 Rondforma aü ovala bareliefo kun figurajo.

Mede/o o 1 Regidino de Kolcido, sorcistino,
edzino de Jazono k murdintino de siaj infanoj post
la malfidelo de sia edzo. 2 cff > Titolo de diversaj
tragedioj, cefe de Eüripido k Seneko.

medi30 1 La materia spaco (senviva k eventuate
viva), cirkaüajo, en kiu trovigas korpo, estajo: (K)
reakcia ~o; tera. akva ~o; ciu vivulo devas
adaptigi al sia ~o\ ÿ influa de la ~o sur la évolua
de la specioj; favora al kultivo de mikroboj
(buljono, gelateno ks). eæ biotopo, habitato, eko-
sistemo. — r̂ malpurigo, ~aktivulo, ~higieno,
~krompago , ~kvaIito , ~normo, ~ problemo ,
~protektado, ~rendimento, réserva, ~utiliga spaco ,

~zorgo. 2 Tuto de la sociaj cirkonstancoj k rilatoj
en kiuj iu persono agadas: familia, politika, intelekta

influo de la ~o sur la talento de artisto. B&
atmosfero, etoso. 3 La tuto de la senvivaj k vivaj
faktoroj en la cirkaüajo de vivulo, al kiuj gi rilatas
en ekosistemo. ekstera /vO ^ (pp vivulo) La
ekstero k (pp plurcela vivulo) la kavoj kontinuaj kun
la ekstero (ekz. digestotubo, spirvojoj). interna
M) <J (pp plurcela vivulo) Intercela likvo: la interna
~o de la vertebruloj konsistas el sango k limfo;
konstanteco de la interna ~o. — homeostato. ~a.
Rilata al la ~o. ~ologio. Studo de la rilatoj inter la
vivuloj k ilia ~o: histo/ogia ~ologio. ~afabla =
Mndulga. ~indulga û- Karakterizanta produkton,
produktoprocezon aü kondutmanieron, kiu kaüzas
relative malmultajn a ü neniujn ~problemojn.
«vkonscia Konscia pri la malbonaj efikoj de
produktoj, produktoprocezoj k kondutmanieroj al la
~o. kultiv~0, nutro^O ÿ Nutra preparajo,
uzata por kultivi mikrobojn , celojn, histojn ks.
ViVM). Tuto de la cirkonstancoj naluraj k kulturaj,
influantaj cion vivantan k la homan aktivadon.

mediaci/o tfà Procedo (ekz. en intemaciaj rilatoj,
en laborkonfliktoj k.a.), laü kiu ekstera persono
proponas solvon al neakordantoj, sed ne trudas gin
al ili. es3 arbitrat io.

medial/o A En kelkaj lingvoj (ekz. la helena),
verba voco, kiu prezentas la agon au ties konsekvenc-
ojnkiel koncernantajn esence la subjekton.

median/o 1 À (pp triangulo) La streko de
vertico al la mezpunkto de la kontraüa latero. 2 -â.
(pp finia vico de nombroj) Nombro lia, ke égalé
multaj nombroj superas gin kiel malsuperas gin. SIN. Eüropo, Afriko k Azio. tsr Adriatiko, Maro Egea ,
duilo. RIM. Pli precize, se la donitaj nombroj estas .v, Tirena. ^a. Rilata al ~o: la ~a klimato, flaüro ,
ix2 ... $ xn k n = 2k - 1 estas nepara, tiam la ~o civilizacio.
égalas al xk; se n = 2k estas para, oni povas difini medium20 0 Homo, kiu, la ü la spiritisma
gin kiel aritmetikan mezvaloron de xk k xk+,. sæ doktrino, havas la kapablon servi kiel peranto inter la
barilo, dekilo, centilo, plurilo. 3 V { N . medianus) homoj k la spiritoj de la mortintoj. ~a. Rilata al ~o:
Unu el la brakaj nervoj, facile vundebla ce la pojno. ~aj povoj. ~eco. Kapablo de ~o. îsmo. Praktik-

mediant/o }. Tono je trita distanco de la toniko. ado de ~o: estajoj devigataj per ~ismo sin konigiB.
mediastin/o V {mediastinum) Meza regiono de ; medol40 1 V (medulla ) Pulpeca mola substanco,

latorakakavo, entenanta la koron, ezofagon, trakeon pli-malpli grasa, pli-malpli sangabunda, entenata en
ktp. *v|tot Ciainflamode la ~akonektivo. ciuj kavajoj de la osta histo: ruga ~o de feto k

medîat/o. Unu el la amaskomunikiloj. infano, flava ~o de maturulo, griza ~o de mal-
rnedicirUo. Scienco pri sano k malsanoj, k arto junulo\ (f) havi ~on en la ostojz (esti energia k

kuraci. ^a. Rilata al la ~-o: verko, fakultato, kuraga); tiri la ~on (keman esencon, plejan grav-
konsulto, planto. /̂ Isto. Fakulo pri ~o. BW kurac- ajon) de iu teorio, verko. £§=• kerno, suko. 2 (evi) =
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tre malbonodoran likvon kontraü atakanto. melo.mjeio. 3 Interna parto de organo, kontraste al gia
kortiko: ~a substance» de la surrena glando. 4 1
(pp vaskulplantoj) La centra, mola. parenkima parto
de tigo au de radiko, cirkaü ita de cilindro el vaskul-
faskoj: la spongeca de sambuko; radio. 2
(pp algoj k likenoj) La interna parto, generale mal-
densa, de organo, kontraste al gia kortiko. îto Y
Inflamo de la osta ~o. ~ektomio Y Desekco de la
~a histo (pp la surrena glando). ~(o)patio Y Kn
de la afekeioj de la osta ~o. — mjelopatio.
osto îto Y Samtempa inflamo de osto k ~o.

Meduz/o O Ina monstro de la helena mitologio,
kiu havis serpentojn ansi, haroj k aliigis en stonon
ciujn, kiuj sin rigardis.
(m)~1o b Libere naganta. gelateneca, travidebla |
generacio de kelkaj celenteruloj. KSP polipo. brul^o. i
Cianeo. grand~oj. Klaso (,Scyphozoa) de celerent- | ~ezofago, ~kojlo, ~hepato, ~timuso, ~manio. -
uloj kun grandaj, nagantaj ~oj, el kiu kelkaj sp-oj megalosaür/o S G. ( Megalasaurus ) de granàj
forte urtikas al la hoina haüto. SIN. scifozooj. n3r mezozoikaj dinosauroj el la ordo saüriskioj, gB,

aürelio , cianeo , hidruloj. koraluloj. vitro^o. 12 m longaj rabobestoj, kiuj vivis dum jurasio.
Aürelio. megateri/o G G. ( Megatherium ) , parencasi:

bradipo, de gigantaj mamuloj, kiuj vivis dua;
kvaternaro en Ameriko.

Meger/o z O Unu el la tri Erinioj.
(m)~oz. Ruza, malica virinaco: mi estas certaM-
tiu babilema stelas min par siaj hebreoj/ B. 4?
Konduti kiel ~o: post ciit fama viro [...] starasm
ino. kiu lin ~as al ciam nova, gronda venkakiro*1

mustelo. — ~felo.
mega/ Â- Pref., uzata antaü unuoj k signifanta:1

miliono ( 106); simb.: M: ~dino, ~omo, ~{UM.
révolta. 2 ë (pp la grando de komputila memorito)
1047576 (220): ~bajto (MB), ~hito (Mb), ~hem
(MHz). Bsr kilo/ , gigaJ .

megafon/o. Forta laütparolilo por disaüdigojee
grandaj ejoj au sub libera cielo.

megaïit/o. Neprilaborita stonego, starigita izofe
en la bronzepoko au kuprepoko. fcr menhiro,
kromleho, dohneno. ~a. Konsistanta el pluraj *4
la ~aj monumentoj de Karnako, Stonehengi
( l °48’U, 51°11’N).

mégalo/ Y Pref., signanta la patologian pli-
volumenigon de dukto, organo k ( f ) psiko:

mefito. CG

(lin trude instigas). ç
megom/o -4 Megaomo. ^metro. Aparato por:

mezuri tre altajn rezistancojn. KT izolmetro. -S
mehar/o. Kurdromedaro. ~isto. Soldalo,

meduzo. vitro~o (SIN . aüreiio).

Mefist/o Av) Mil de Mefistofelo.

Mefistofel/o Nomo de la diablo en la
legendo de D-ro Fausto. MH: Mefisto.

mefit/o b G. ( Mephitis ) , parenca al melo, de
Amerikaj mamuloj el la subordo de rabobestoj. j jugon de la ~o? L.
fam. de musteledoj, kiuj sin defendas, elsprucigante \

kuriero, rajdanta ~on.
mehanik/o. Mekaniko. Ç;

mehanism8o. Mekanismo: la gronda horloge
~oz; eu miaj projektoj devas sin klini sub la few

mehanist/o. Mekanikisto.

C

5

mejozo. 1-5) unua dividigo: 1) profazo, 2) fino de la profazo, 3) metafazo, 4) anafazo, 5) fino delà j
dividigo ; 6-7) dua dividigo: 6) analazo, 7) fino de la dua dividigo. a) celmembrano; b) nukteo-

membrano ; c ) nukleolo ; c ) kromatino ; d ) paro da homologaj kromosomoj; e) mikrotubetojdejà j
spindelo; f ) centrosomo (konsistanta el du centrioloj) .

unua

f-
' A
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mehaniz/i (tr) Anstataüigi malnovajn laborfort-
ojn per masinoj: <-w armeon. agrikulturon.
motorizi.

mehanograf/o. Oficisio, kiu aplikas ~ion.
MO. Tekniko, per kiu oni registras la informojn
oficejajn, literajn au ciferajn, per traborado de slipoj
au paperrubandoj.

mehanoterapi/o Mekanikoterapio.
Mehlen/o. Urbo en Flandrio, fama pro sia punto

(4°29’E, 51°0I’N).
Mejbom/o. Germana medicinisto ( Meibomius,

1638-1700). (m)~aj giandoj ¥ Sebaj glandetoj
laûlonge de la palpebraj tarzorandoj. SIN. tarzaj
giandoj (gl. tarsales ). ^ito f Inflamo de la ~aj
giandoj.

mejl/o 1 Mezurunuo de longo por teraj vojag-
oj: romia ~o (1 472,5 m), angla (1 609,31 m);
franca ~o (7 422 m); germana ~o (7 500 m); sveda
~o (10 000 m). BS* kilometro. 2 Granda malpreciza
longo: kun ~oj da spaco kusis antad li la tutu
bordoz\ la sep~aj botoj; (f) ~olonga rakonto; ili
similis al ~e grandaj kankrojz. ^ostono. Tajlita
stono, metita laûlonge de vojo por indiki la distanc-
ojn. mar^o. Mezurunuo de longo por maraj vojag-
oj: la internavia mar~o (1852 m); la hrita mar~o
(1853,18 m).

mejoz/o $ Tuto de la du sinsekvaj dividigoj de
duploida nukleo , el kiu rezultas disigo de la
homologaj kromosomoj (dum la unua dividigo) k
éstigo de 4 unuploidaj nukleoj: la gametoj de la
plurcelaj animaloj formigas post ^a. Rilata al
M>: ~aj sporoj (Vd sporo).ear mitozo.
. mek/i (ntr) Kaprobleki.

mekanik8o 1 Parto de la fiziko pritraktanta la
ekvilibron, la movojn de la korpoj k la fortojn, kiuj
efikas sur ili. uar dinamiko, kinematiko. 2 Tiu parto
de la ~o, kiu rilatas al masinoj, aparatoj, iloj, utilig-
antaj la ~ajn fenomenojn. SIN. aplikata ~o. 3 © J*
Tuto de la moveblaj pecoj, kiuj transdonas la prem-

on de la fingro al la kordoj (de piano, klaviceno ks)
au al la klapoj (de akordiono, orgeno ks). aplikata
~0 ~o 3. ~a 1 Rilata al la ~o en la generate au
limigita senco: problemo, lego. 2 (f) Farata per
masino: ~a fahrikado ; ~a laboroB. ^ismo <î>
Teorio, la û kiu ciuj fenomenoj de la vivo povas
ricevi ~an eksplikon. ~isto. Specialisto en la ~o /
k 2. KS" fizikisto, masinisto. ciel~0 X Teorio de la
movoj de astroj. kvanturrwo Fizika teori-
sistemo, priskribanta la naturon je la nivelo de atom-
oj k malpli grandaj partikloj. tele/̂ O. Tekniko, per
kiu oni komandas je granda distanco ~an agon pere
de elektraj ondoj.

mekanism80 1 Sistemo de organoj au pecoj,
kiuj kunefikas en masino, aparato au en biologia
procezo, por atingi difinitan rezuiton: la ~o de
fusilo ; transmisia ~o\ salt~o\ (f ) la ~o de la
digestadoB. KS" radoaro , motoro. 2 Strukturo de
kunarangitaj elementoj k ilia maniero de funkeiado:
la ~o de la lingvoz, de la penso. 3 }. Teknika,
mekanika ludo, kontraste kun la efektoj.

Mekk/o. Cefurbo de Hegazo, religia centro de
Islamo (39°58’E, 21°30’N).

Meklenburgi/o-Antaupomeri/o. Unu el la
landoj de FRG, en ties NE parto.

Mekong/o. Azia rivero, kiu de Tibeto trafluas
Hindocinion gis la Cina Maro (106°E, 10°15’N ).

mekoni/o ÿ Fekajo de feto, eligata tuj post la
naskigo.

Meksik80. C-Amerika regno. ~ioz - ~o. Nov-
*̂ >0. Unu el la statoj de Usono (107°U, 36°N). ~-
urbo. Cefurbo de ~o (99°07’U, 19°26’N).

mel/0 U Mamulo (unuspecia g. Meles meles )
el la subordo de rabobestoj, fam. de musteledoj,
vivanta en Eü ropo k Azio, kies piedoj k ungegoj
estas plataj fosiloj. «sr mefito , mustelo.

melaleuk/o ^ G. (Melaleuca el mirlacoj) de
arboj k arbustoj kun alternaj au kontraüe duopaj,
ledccaj folioj odoraj pro esencoglandoj, k kun floroj

mekaniko 3. ~o de starpiano : a) kordo ; b)
dampilo ; c ) martelo ; c ) martel(kus)relo ; d)
dampil-levilo; e) dampilar-levstango; f) martel-
nukso; g) martel-flanêjo ; g) kaptilo ; h) kontraü-
kaptilo; h) cef-relo; i) ellasilo; j) bridilo; j) dampil-
kulero ; k ) levkorpo ; I) levkorpo- flango ; m)
kapstano; n) klavo; o) klavo-framo; p) balano
relo.

Po
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melampiro

en spikoj au kapituloj; c. 220 sp-oj precipe el j kovrajo k la kun gi rilata plantmalsano, kaüzatade
Oceanio, pluraj kultivataj por omamo k la du sekvaj I askofungoj el erizifaloj, i.a. de ojdio. KS" folisimo.
por kontraüsepsaj esencoj: kajeputa ~o (M. caju- ! meleagr/o & Birdo (unuspecia g. Meleagris
puti ). SIN. kajeputo. kvinripa ( M . quinquener- gallopavo ) el la ordo de galinoformaj, fara. dc

fazanedoj, kun vosto ventumilforme disetendeblak
melampir/o 4* G. ( Melampyrum el skrofulari- kun haütposo sub la beko, origina el N Ameriko,

acoj) de unujaraj, duonparazitaj herboj sekiginte j ofte tenata kiel kortbirdo. ~ajO Y Mangajo,
nigrigantaj, kun kontraüe duopaj folioj k brancoj, | preparita el ~o. use pavo.
kun ofte rugaj au violetaj brakteoj, kun flavaj au j
rugaj floroj en braktehavaj spikoj au grapoloj, k kun j
kapsuloj enhavantaj semojn po 1-2, kiuj tre similas !
al grajnoj de tritiko: c. 35 sp-oj el Eüropo, netropika j
Azio k N Ameriko, kelkaj satataj de la brutoj, i.a. la j
agra ~0 ( M . arvense ) e! Eü ropo k Azio. car bovin- j
tritiko. I

meiki724

via ).SIN. naü lo.

.
melampiro ( Melampy- I
rum pratense): a ) tigo ; !
b) folio; c) floro. Be .

meleagro. Virbesto. CG.

/ : a
Meleagr/o. Helena vira noino, i .a. de poeto,

melan/o. Mil de melanino en kunmetajoj (— publikiginto de la unua antologio (2a jc a.K.).
~ocelo), i.a. If : ~ismo. Nigre pigmenta stato de la j meleagren/o (ark.) = pinktado.
ha û to k faneroj pro troa produktado de ~ino. ! melen/o t Anusa eligo de nigra sango post

~emio. Enesto de melanino en la sango. /vomo 1 j digéstotuba hemoragio.
Malbonprognoza kancero de ha û to k apuda | mell/o 4^ G. ( Melia el ~acoj) de arboj kun
mukozo; gi devenas de la pigmentaj celoj de la | daü raj, unu- au du-oble plume kunmetaj folioj;
epidermo k ofte pliprofundigas k disvastigas al | tropika g. de 3 sp-oj el la tropika Malnova Mondo,
internaj organoj: ~omo minacas igi unu el la plej \ i.a. M. azedarach, el Azio k A üstralio, kultivatapor
oftaj hautkanccroj inter pa/ haütuloj. 2 Simila ! ornamo (pro lilak-koloraj k -odoraj floroj), ligno
maligna tumoro de laokulo. I (uzata i.a. por muzikiloj) k fruktoj, kies endokarpo

Melanezi/o. Parto el Oceanio, ampleksanta i.a. j («nukso») estas uzata por fari rozariojn.
melilot/o 4* G. { Melilotus el fabacoj) de unu-. k

du-jaraj herboj parencaj al trifolio k medikago, kun
melanin/0 ÿ (kn ) Malhela pigmento de la haûto, I trifolieraj folioj k kun floroj en akselaj, spikformaj

de kelkaj organoj k de iuj tumoroj. sintezata de | grapoloj; c. 20 sp-oj el Eüropo, N Afriko, Etiopiok
melanoceloj: la diverseco de koloro de la homoj i Azio, kelkaj kultivataj por furago, aliaj (precipe la :

fontas el la malsama kvanto k speco de ^o en ilia ; oficina ^O, M. officinalis ) medicine uzataj i.a. pro
haûto; ~aj tumoroj (au melanomoj). Vd melano. ! enhavo de kumarino.

melankoli3o 1 If Grava depresia perturbo, aparté melinit/o (K) O Tre forta eksplodajo, el trinitro-
karakterizata de intensaj k delirecaj kulposentoj: fenolo, ofte uzata en milita pirotekniko. Kg’dinamito,
povas inklinigi al memmortigo. 2 Stato de trinitro-tolueno.
konstanta sopira malgajeco k malvigleco: ni pelufor melis20 4* G. ( Melissa el lamiacoj) de 3 sp-oj
~on!. K3f spleno. ~a. Rilata al ~o: la kelnero estis j de plurjaraj herboj hejmaj de Eüropo gis SUkC
ciam ~az\ si levis al li ~ajn okulojn ; komponajo ! Azio, i .a. : oficina ^O, citron^O { M. officinalis)/;
kies tonoj ~e kunfandigis kun la junaj radioj7. Kg* | spica herbo citrone odora k gusta, kultivata porj
nigra, ^ulo If Malsanulo kun temperamento inklina j esenco rica je citralo k citronelalo, uzata i.a. porl
al deprimigo k senkaüzaj timoj. : medicino k likvoroj, origina el S Eüropo, naturigita

melas1o. Densa bruna siropo, la lasta patrina ' en N Afriko, N Ameriko k.a.. «rg5 citronelo, citnm
likvo de la sukerfabrikado.

Nov-Gvineon, Nov-Kaledonion, Nov-Hebridojn k
Figiojn ( 150°E, 3°S).

I herbo, citronverbeno. — ~akvo.
j melitokokoz/o f Malta febro, brucelozo.

melk/i (tr) 1 Elpremi la lakton el la mamojde ;

! bruto: kaprinon, kamelinon;^u bovon senfine.li
Melburn/o. Australia havenurbo, cefurbo de la I lakton ne donos7\ ~/ virkapron7 (provi neeblajon);

i (analoge) ~ / la venenon el serpento (por farmaciaj
meidu/o 4* Surplanta, generale blanka sim - j uzoj); (fm) ambaümane si ~is blankulon kflav-

melb/o Y Frandajo, konsistanta el frukto en j
siropo k servata sur vanila glaciajo kun frambo- |
pureo aü kirlita kremo: persika ~o.

stato Viktorio ( !45°E, 37°49’S ).



725Melkicedeko mem

ulon ¥ (ilin masturbis). 2 (f ) Ekspluate akiri, eltiri i an, ege sukorican kamon. 2 Frukto de akvo^o
profiton: li sukcesis ~i motion el la grupo; senfine j /. ret^O. Grupo (Reticulatus) de kf-oj de ~o / kun
~ebla bovino7 (pp persono aft entrepreno). ~ado. globaj au longformaj fruktoj, havantaj retecan selon.
Ago de tiu, kiu ~as: la ~ado estas farata dufoje en
la (ago. /vist(in)o. Homo kiu zorgas pri ~ado.
M>masino. Aparato, por automate k asepse ~i.

Melkicedek/o 1 Rego k « pastro de Dio
Plejsupra», kiu benis Abrahamon: ~ f . . .] elportis
panon kaj vinonx (por oferi al Dio).

Melkior/o. Vira nomo, i.a. de unu el la legendaj
Magoj.

melo/o b G. (Meloe ) de koleopteroj kun metal- | melono. 1) ~o (kantalupo). 2) akvo~o. VA. a)
brilaj, mallongaj, divergantaj elitroj, k kiu parencas j tigo ; b) folio ; c) ciro; Ô) frukto (peponedo) ; d)
alkantarido. | sekcajo de frukto.

melodi1o } 1 (kontraste kun harmonio) Sin- !
sekvo de tonoj, agrabla por la orelo. 2 Difinita |
muzika frazo, en ario, kanto ks: la ~oj facile finis
de lia lango7\ tiuj grupo] da sentoplenaf tonoj, kiuj longena ), unu- au plur-jara herbo kun grandaj fruktoj
iarn Sajnis al si angela ~oz ; la antikvaj, seriozaj (beroj) ovo-, glob- au long-formaj, blankaj, flavaj,~oj ekfloris7-. 1 Konforma al la reguloj de la I rugaj, bluaj, violaj au preskaü nigraj, firmakarnaj;
M). 2 Belsona, agrabla por la orelo: la ~a kanto de | origina el la tropika Malnova Mondo, kultivata en
najtingaloB. ~a minora gamo. Minora gamo kun I sufice varmaj regionoj, i.a. en E Azio k S Eüropo, kie
la sesa k sepa stupoj diesigitaj suprenire k naturig- j gi estas tre satata por prepari diversajn mangajojn. 2
itaj subenire. os3 harmonia. ^eco. ~a karaktero de La frukto de ~o / : Y farcitaj ~oj.
kanto.

melodram1o ^ 1 Teatrajo kun muziko ( 18a jc).
is* opero. 2 Popola dramo kun kortusaj emfazaj
scenoj k plej ofte felica elnodigo (19a je): «IM du
Orfinoj» estas daüre sukcesa ec sub filma
forma.

melolont/o b G. (Melolontlia ) de insektoj el la
ordo de koleopteroj, fam. de skarabedoj, kiuj mang-
as vegetajojn ; gia ordinara sp. ( M . melolontha) k
ties larvo faras malutilon al kultivplantoj. SIN. maj-
skarabo. soistica ~o. Sp. ( Amphimallon solsti-
tialis ) de ~edo, helbruna, tre parenca al ~o. SIN.
soistica skarabo.

melongen/o 1 Jf* Sp. de solano (Solatium me-

melongeno: a) folio ;
b) frukto (bero). VA.

melope/o }, Ritmita kanto, akompananta la
deklamadon.

melopep/o (ark.) 1 = kukurbo / ; 2 = pepono;
3 = capkukurbo.

melopsitak/o b G. (Melopsittachus) de papag-
etoj el SE Azio k Aüstralio; ofte tenataj hejrne en
kago, precipe la ondeca papageto (M. ondulants).

Melos/o. Unu el la Cikladaj insuloj (24°30’E,
36°40’N): la ~a Venuso (statuo trovita en tiu insulo).

Melpomen/o O Muzo de la tragedio.
Meluzin/O O Feino de mezepoka legendo, kiu

meloionto. 1) plenkreskulo ; 2) larvo. 3) fluganta j ciusabate igis serpento, k kiun la familio Luzinjano,
el kiu anoj regis super Jerusalemo k Kipro, rigardis
sia prapatrino.

mem. I- Partikulo, 1 kiun oni aldonas al subst.

plenkreskulo; a) elitroj . 1-3: F.

au al pron. ( foje sk ), por insisti pri la nealieco k
identeco de la koncernata persono au afero: mi

fl melon/o 1 sp. de kukumiso (Cucumis j devas ~ don plenumiz\ la prezidanto ~ préparas
tnelo), unujara, monoika herbo kun glob- au long- ! projektonz; mi ec ~ uzas tiujn vortojnz; lasi la
formaj, mangeblaj fruktoj (peponedoj) grandaj kiel akceptadon al la décida de la E-istoj ~ z; fiziko
homa kapo k kun sukplena karno maturstadie estas la nomo de la scienco ~7 ; tio tusas la esenc-
Wanka, flava, flave oranga au verda; eble origina el
UAfriko, kultivata en la tuta mondo kiel multaj kf-

kantalupo, citrolo. — ~arho. 2 “g»’ Frukto de
M) I. SIN. ~frukto. akvcwo 1 qfp Sp. de citrolo
(ordinara citrolo) kun mangeblaj, globaj, 30-40 cm
diametraj fruktoj, havantaj rugan, flavan au blank-

meloman/o. Muzik-amanto. ~eco, ~io. Amo
alla muziko.

on ~ de la demandoz; mi parolas ne pri la ago de
ekokupo sed pri la stato, en kiu mi trovigasz;
tion ci garantias al ni la karaktero ~ de ilia
lando7; mi deziras paroli al li li amas sin ~z;
mi amas lin kiel min ~ z; la komitato ne riskos
preni sur sin ~ la kreadon de tute nova lingvo7\ se



mexnbro 726 men»
vi volas trinki . prenu ( sk vi ) ~ akvon7 ; ciun j Dividi lau difinitaj partoj: dis~igi beston. frm
demanda. sed (sk vi ) ~ al vi komanduz; A7n kritikas j vorton; mi arangis plcnan dis~igon de la ideojt
kitrage. (sk / / / / ) ~ «'/ «c/.v malsage7-. 2 kiu signifas: j memstarajn vortojn7. dis^igi. Dividigi lau dife
«nur per si, sen helpo au iniciato de iu alia, fare k ; aj partoj: mi alkonformigis la dis~igon de lainft
vole de si sendepende de iu alia, spontanée, propra- j al la spirito de la lingvoj Europaj7.
move k propraforte»: malsagnloj kreskas sen j ,

plugo k sent' 7 ; kio ~ ne venas, li per la dentoj gin ! ^
prenas7 ; ne venos rato ~ at kato7; ciu el vi post
kelka meditado facile ~ trovos la respondojn7 ; la
celo de la Delegacio estis elekti ~ komitaton, kiu
esplorus la demandait7 ; tio estas komprenebla per
si ~z; la vivo jam ~ solvis la diritan demandait7.
RIM. 1 Estas rekomendinde meti la vorton mem
senpere post la vorto, kiun oni volas emfazi.
II - Pref.: 1 signifanta «sin de si pri si ~» k
uzaia samsence kiel /- / , por insisti pri la nealieco k
idenfeco de la koncernata persono en la apartaj
okazoj, kie la sama persono estas samtempe faranto
k suferanto de la ago: ~estimo ; ~amo; ~konservo ; j membro. ~o 1 : Vd skeleto. ~o 2. ~o de divers
^defendo ; amortigo ; ~kono ; ~portreto. j artropodoj: 1) de trilobito; 2) de krustaco; 3) c
~riproco; ~kontentez: tio ne estas aiitora ~fido7\ insekto (posta ~o de glavsaltulo). CHOPARD (|
~fidema7 ; ne perdi la ~regeconz. RIM. 2 En ci tiu STORMER (1-2).
u /.ado, estas preferinde, por kelkaj vortoj, uzi sin j
ansi , mem, por cenigi la signifon «sin mem» k eviti j
la konfuzon kun la senco 2 de la pref.: sinmortigo. j
sindcfendo, sinforgeso, sindonaz, sindoneco, sin -
garda7\ sinlwmiligo. sindenunco, sinemancipado j
ktp. 2 signifanta «per si de si ~ « k uzata sam- |
sence kiel / - 2, por montri, ke la persono, reprezent- ; uzata generale en vibrado (ekz. en lautparol
ata de la subjekto, agas spontanée k sendepende: j~ vole7 ; ~instruito ; ~leminto ; ~ farita homo ;
^disciplina ; ~helpi al si7 ; ~elektitaj heredoj7 ;
~stara regno ; referma klapo ; ~lumanta korpo ; |
~registra aparato ; ~ flamigema subslanco; ~sem-
iginta grenox ; ~komprenebla. ^evidenta, ~sekva.
HI- Memstare u/.atu morfemo, samsignifa kiel I - 1 ;

~o. Persono, konscia pri sia individueco: Hi sentas \
tion. sed nur daone. ilia alia ~o estas ce aliaj aferoj; !
!ia malbona ~o jam relevis la kapon. RIM. 3 En tiu j
senco Z. kelkafoje uzis la senfinajan formon subst-e: I
nur tiu ci nia ~ resta al mi fidela!. egoo. mio.

membr/o 1 ¥ Ciu el tiuj kvar moveblaj elstar- !
ajoj de la korpo ce homo k ceteraj vertebruloj, kiu j |
estas kunigitaj kun la trunko per artiko: la supraj |
(brakoj) k ma/supraj (gamboj) ~oj de homo ; la I membrano. cel^o. Strukturo de la ôekf

s

membran/o 1 ¥ $ Maldika hista lameno, fcj
anta iujn vegetajajn au animalajn organojn: lad

o de la stomako; sajna ~o (sajn~o); (analoge)H
nag~o inter la fingroj7. 2 0 ) Pleksebla lamfô

tamburo). SIN. diafragmo 5. cel~0 <$ Maldika|
iimiganta la celon. D3? gaino, kapsulo, muro, parti
muk~o ¥ Mukozo. nukleo~o ÿ Maldika|
Iimiganta la nukieon de celo. SIN. nuklea ^pseudo~o, sajrwo f Patologia histo, formi$
sur mukozo, ekz. en difterio. serewo ¥ Serozo. •

,1
antaüaj k postaj ~oj de bruto; ciuj liaj ~oj ektremis ; j polisakaridoj, formantaj la glikokalikon; b) ra)
siaj r^oj hezonis ripozon7. 2 d Movilo de anelidoj k ] lipidoj; c) proteinoj; c) kolesterolo; d) akvûÉ
artropodoj. csf * anteno, cilia , pseudopode. 3 Ciu ; partoj; e) akvo-neafinaj partoj; f ) eksterodf
movebla parto dc la korpo, escepte de la kapo: la ; celo (ekstera aü interna medio); g) internodel
petola ~o (lango); la seksa ~oz (peniso); estas pli j celo (celsolo).
bone por vi. sc ami el viaj ~oj (t.e. la okulo) pereus, j
ol se via tutu korpo estas fetita en gehenon7. osr j Memfis/o 1 Usona urbo en Tenesio (89°$!
apendico. 4 ( f ) Ano de societo, partio, familio, j 35°07’N). 2 = Menefro.
eklezio ks: aktiva de ia jugantaro7 ; li estas ~e> ; memor/i (tr) Konservi en la mensola
de la Parlamento ; nia societo havas 500 ~ojnB ; | ojn antaüe ricevitajn, la ideojn antaue akiri_̂ ^de la Akademio7 ; viaj korpo j estas ~oj de KristoN; i ~as ankoraü du aliajn okulojn7 ; sia filinoM
ec ~oj de Hia propra nacio7. 5 (f) Aparta, necesa ankoraü ame Sin ~as7 ; neniu phi ilin ~asz\ ffl|

m

la piecon de via junecox ; ~i vorton7, ft
lecionon, kantonz; ~i ofendon, bonfaron; nt ë
konstante ~i pri la pagodatoj7 ; tiuj tagojdeM
r^alaj en ciuj generaciojx ; ni devas ~i, Mf
lingvo devas servi (...) ankaü por la vivo1', *

difinita ero de tutajo: de frazo, de période ;
de ekvacio (ciu el la du partoj ciuflanke de la signo
de egaleco); dc progresio 'varo 1 Tuto de la
~oj de homo au besto. 2 Tuto de la ~oj de organiz-
ajo. ~eco. Eco de ~o de organizajo. dis^igi .

>a_



memori 727 Mendelo

kefari radikalan plibonigon ni povos cu vi j tempo ne~eblaz. re~i. Reveki , prezenti denovc al
/ pas ankoraü, kiel Taho volis vin engluti?z ; kiom mi
^as, la peco ne placisz ; (abs) kin volas mensogi .

si en la menso iun au ion el la pasintajo: kantu mnlte
par ke oui re~u vin* ; la lagojn kiujn mi pasigis en

devas bone ~/ z. ~0 1 La kapablo ~i : ekzerci sian via domo, mi ciam rê os kun plezuroz; la pekojn de
~on ; mensoganto devas liavi bonan ~onz ; mi j rnia jitneco ne re~u! x ; se la homo] volas fari al vi

malbonon, tiam re~u la historian pri Jozef2; mi
re~is , kion faris Amalek : nun iru k frapu
Amalekonx ; mi re~as, ke ion similan mi aiidis de

bavas nenian ~on por la cifcroj; refresigi sian ~on:
/ yo profunda (per kiu oni ~as sufice longe), ~6>
provizora (per kiu oni konservas la informojn

Relative mallonge). — nmemoniko. 2 Impreso, spuro j liz ; mi ekstermos la nomojn de la idoloj k Hi ne plu
daüranta en la menso k lasita de iu, io grava: honori
les ~on\ ankoraü fi esa estas la ~o pri /' mono de
niafratoz; vivi en la ~o de la homojz\ ekstermi de

tero la ~on pri ilix ; vian nomon k la ~on pri vi
sopiris nia animox ; la Pasko, kiwi ankoraü nun la
tiebreoj fiestas por etcma ~o pri sia liberigo7. —Homo. 3 Tiu parto de la menso, kiu konservas la
jakiritajojn: noti ion al si en la ~oz ; enskribi en sian
fgori1; mi uzas la okazon, por revoki en vian ~on la j aniaüajo ne estos re~igatax . 2 Esti simila al : la
nomon de S.z; pasinta doloro for el ~o!7 ; desegni j stonegoj rê igis per laformo ruinojn de citad(do B.
iportreton el la ~oB ; io gravurita en la ~c> ; de 1' j memorand/o 1 I Mallongigita raporto, aldonita
fiiïbulo de l’ ~o mi nunforvisos cion2; se ~o min ne ! al diplomata noto. 2 Kolekto de memornotoj pri
Pompas, vi estas Horacioz. — ~teni. 4 ë Parto de j proceso, kontrakto, eventoj k .a..
Jcomputilo, en kiu datenoj estas tenataj: cef~o (rekte
adresebla de la ceforgano); ckstera ~o (en flank - akademia société ks: ~o verkita por la kongreso de
Ifparato); virluala ~o ; okapi , malokupi ~on ;
fyhierarkio; ~kapacito; ~protekto; registri valown
ien legi datenojn en la ~on; sargi la ~on per
:idatenoj. B®5 dateningo, staplo. ^e. El la ô: ~e
|çsegni , kanti , citi . car parkere . al. Pro ~o al .

^ado. Procezo, per kiu oni ion ~as: tio malle help-

ùs al la ~ado de lecionoz: gis mia kapo parlas la j poeto (4a je a. K . ).
kapablon de cia ~ado! z ; ritmaj procedoj pri ~ado j menci3i ( tr) Diri kelkajn vortojn pri (io au iu) ;

^~arto). ~ajO. Objekto, kiun oni konservas pro j citi nomon au detalon, ne tusantan la ceftemon ;
>yode iu aü io: aceti ~afojn pri sia vojago ; tio estas j flanke atentigi pri : H plagiatis tutajn pagojn el ta
i/ ajo pri mi por ciuj generacioj x. ^ajoj c?a Re~oj,
féKribitaj de iu persono pri sia publika au privata ~ita. aludi. ~o. Ago, vortoj de tiu, kiu ~as: el Hi
§ivo. biografio. ^ebla. Tia, ke oni povas gin i neniu faris ion eminentan , kio meritus >̂ >onz ; honora

estos rê ataj* . re^O. Denova prezentado en la
konscio de antaüa percepto aü ideo: bongustaj
re~oj el la juneco levigis en mi7 ; sed la fadeno de
re~oj dissirigisz; ce la malgaju re~o ekfluis siaj
larrnojz; mi ma/ varmumas ankoraü per la sola re~o
pri [... Jz; eho de longepasintafa re~oz ; svarmoj da
re~ojz. re—igi 1 ~igi: ne resign al mi la belajn
tagojn!z; si re~igis al li pri la vikinga kasteloz; la

memuar/o. Eseo, disertacio, prezentota al

;7.rasoj .
menad/o 0 Frenezige ekscilita bakhantino.
menagerl/o 1 Loko, kie oni kolektas kuriozajn

bestojn por esploraj ceîoj aü por elmontrado al la
publiko. SIN. bestejo. 2 Tia kolekto da bestoj.

Menandr/O. Vira nomo, i .a. de helena komika

libro , ec ne riante la aütoron; la dato ec ne estis

M: facile ~ebla regulo. ~igi. Fari , ke iu ~u;
Refresigi en ies menso la ~on pri : teruro, kiu tro j estis farita pri la servo]. osr citado , noto. /^inda.
î$alfrue vin ~igus pri konsilo miaz; ~igu al viaj j Inda je ~o: aparté ~inda estas lia kontribuo; ne
Ivfirbatoj , k ili ~igu al la siaj, ke (... ]z; la propra ~indc! ( gentila respondo al pardonpeto) .

Pitèreso estas la plej bona ganta7 ; eu ne estas ; mend/i (tr) Postuli , ke iu faru ian poste pagotan
interese , se oni de tempo al tempo estas ~igata pri j servon aü liveru ian poste pagotan komercajon :

[ébjke [...]z; (tiel) ni ne devos etcme ~igadi al nia] j veston a! tajloro ; karbon. meblojn ; ~i cambron
%mikojpri helpo k subteno7 . ~igo. Ago de tiu, kiu j en hotelo : ~i kotleton en restoracioB ; vi jam de
Mgas: ci tion faru pro ~igo pri miN . ~iga. Farita ; longe kurus^i por H uniformetonz; sidlokojn en
f^Mgi pri io aü iu : dissendi a! (iu) ~igajn postajn j aviadilo, en teatro ; ~u atendu7 (senfine atendu); la
fmojn7 ; r̂ iga monumento. postwarko. ~igajO. Io, i 4 ~inloj pagisz ; grandan dankon pro la ~itaj 50
pfrMgas: oni donu sin al mi , kiel ~igajon pri nia j ekzempleroj7 . ^O. Ago de tiu, kiu ~as: eu venis
l$tiea vizitof 2; terura ~igajo el la mezaj jarcento jz. I nenia r̂ o? , la ~ojn mi plenumisz ; la ~oj ne kovras
fpfo'fi Aparato por teni datenojn : duonkonduktila | ec la koston de la anoncoj2; fari ~on de unu logio.
lplo ; magnetdiska , magneltavola ~ilo ; rekte — ~o!ibro. ~adi. Régulé, laübezone ~i , precipe
îûtikbla, ajnvica ~ilo ; laüvica ~ilo ; asocieea ~ilo ;
Modifebla ~//o; nurlega ~ilo ; visebla programehlapr/egû ~Ho. cr celo . magnetkema ^ilo ë
ÿpeco de komputila ~ilo, uzata inter 1955 k 1975,

SSjJçonsistis el ringetoj, magneteblaj en unu el du
’ :toj, âe la krucigoj de latiso el dratoj. ~inda.

kë gi méritas, ke oni gin ~u: ~inda okazajo,

>v$ignox. ~igajo. el̂ e. Uzante nur la ~on,

^̂teksto. es5 parkere . ne~eb!a. Tia, ke oni ne
tljvâs gin ~i: malsimpla , ne~ebla reguloB ; de post

(post la listo de la premiitoj) en konkursoB; ~o<̂ o

pp homgrupo, societo, publiko. âdo £ Tuto de la
oj pri varoj a ü servoj, kiujn la konsumantoj

kapablas akiri en difinita tempo k je difinita prezo.

Esr postuludo. ofertado. ~ilo. Surskribota folio por
~ i . anta ü^/ i. ~ i ( libron , albumon ks) antaü la
eldono: la antaü~antoj guos rabaton de unu triono.

mal~i. Nuligi ~on.
Mendel/o. Moravia botanikisto ( J . Mendel ,

1822- I 884 ) : la l e g o j d e ( pri la heredataj
karakteroj). (m)~Èsmo $ Teorio pri heredeco, laü

•w

Mÿ «
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Mendelevo 728 menopaûa
!kiu la heredaj karakteroj estas neciisigeblaj unuoj k

kies reapero dum la sekvaj generacioj sekvas
nombrajn legojn. genetiko. (m)~a <§ 1 Rilata al
la legoj de ~o. 2 Sekvanta la legojn de ~o: ( m )~a
heredo (pere de la nukleaj genoj).

Mendelev/o. Rusa kemiisto ( 1834-1907 ) :
tabelo de ~o (pri la kemiaj elementoj).

mendelevi/o (5) Transurania elemento, Md,
atomnumero 101, atominaso 258.

Menefr/o. Ï Cefurbo de la malnova Imperio en
Egiptio, sude de la Delto (31°20’E, 29°5 l ’N).

Menela/o c5p Mita edzo de Heleno k frato de
Agamemnono.

menestrel/o éh Mezepoka poeto-muzikisto. —aedo, bardo, rapsodo, skaldo.
menhir/o n Longa, vertikale starigita stono,

kun probable religia signifo, trovebla en Europo,
Azio k Afriko. BST megalito.

meniant/o 4* G. (Mcnyanrhes el ~acoj) de nur
unu sp. ( M . trifoliata ), plurjara herbo kun rampa
rizomo, kun longe petiolaj, trifolieraj folioj k kun

grapolo el rozete blankaj floroj, kies koroloestis
franga-barba; ofta en marcoj k borde de lagojeal
mez- k mal-varmaj regionoj de la N hemisfei
uzata por produktado de medikamento i.a. digestip
k apetitodona.

mening/o V (meninges) Komuna nomodelatB;

membranoj (duramatro, araknoido, piamatro) kaf
cirkaü tegas la cerbon k mjelon: encefalaj, mjd|
rsjoj. ~ito Y Kn de la ~aj inflamoj.

meningokok/o Sp. de eübakterio (Neissm
meningitidis) kun malgrandaj, globaj celoj, aga®‘
de homa malsano, la cerebrospina ~ito.

menisk/O 1 D Konkava au konveksa surface
kiu pro kapilara efiko formigas ce la supro de liba;

kolono en tubo. 2 Konkav-konveksa lenii
konverga. diverga ~o. 3 V Interartika fibre^kartilago: artika ~o ( meniscus articularis).

menisperm/o ^ G. ( Menispermum el 'vacog
de falfoliaj, dioikaj, lignecaj lianoj kun nigraj beroj
kies semoj similas al duonluno; 2-4 sp-ojel||
Ameriko k E Azio, uzataj por ornamo k medicim
SIN. lunsemo. j

menonît/o ü* Ano de movado, deveninta el|
frua Reformacio, rifuzanta la bapton de infanoj,!
eklezian aü toritaton k la kunlaboron kun la staj||

oj vivas nun kolonie en C k S Ameriko: tiujmiri$jh
r̂ oj [...J observas la dian ordonon: «Ne mortigu/»*. ,

menopaüz/o $ Definitiva ceso de la menstrej|
funkcio pro seniligo de la ovarioj k degenero de ties ;
folikoj: perturboj de la ~o. «af * kliniaktero.

!

I

4s

!

i

I

!

menhiro: vico

!
ÛI

%
t

NTE Grupo 1 Grupo 2 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 Grupo 11 Grupo 12 >Grupo 3 Grupo A Grupo 5 Grupo 6(1 ) (2) (3)

H Ï
1

hidrogeno1 1
1,01 Mendelevo. Tabelo de ~o: klasifiko de la kemiaj elementoj, Por ôiu

elemento estas indikitaj de supre malsupren: la simbolo (grase), la J
nomo, la atomnumero k la atommaso (ekz. H, hidrogeno, 1, 1,01). T
La asterisko (*) indikas la radioaktivajn elementojn.

Li Be
litio berilio2 3 4 I6,94 9,01 INa Mg *natrio magnezio3 ?11 1 2

22.99 24,31
Zn :K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu i jizinkokromio fero nikelo kuprokalio kalcio skandio titano vanado kobaltomangano4 19 21 22 23 24 25 26 27 28 2920

65,39 si39,10 50.94 52,00 54 ,94 55,85 58,93 58.69 63,5540,08 44 ,96 47,87
iCd IRb Sr Y Nb Mo Tc*

teknecio
Ru Rh Pd AgZr

tadmlo!

46-1
112,41,Ü

Irubidio itrio niobo molibdeno rutenio rodio paladio argentoslroncio zirkonio5 4537 39 41 42 43 44 46 4738 40
85,47 88,91 95,94 (98) 106, 42 107,8787,62 91,22 92,91 101.07 102,91

mCs Ta W Os Pt AuBa La Hf Re Ir
hidrargo

i
20W8

*Tl

cezio lantano hafnio tantalo volframo osmio iridio platenobario renio oro6 KM56 72 73 74 75 76 77 78 7955 57
178,49 180,95 183,84 186, 21 190,23 192,22 195,08 196,97132,91 137,33 138,91

Ra* Rf* Sg*
seborgio

Bh* Hs* Mt*Fr* Ac* Db* 7S
mejtneriofrancio radiumo aktinio ruterfordio dubnio borio hasio7 105 106 107 108 10987 88 89 104 I(268)(223) 226,03 ( 227) (261) (262) (263) (264 ) (265)

amGdCe Pr Nd Pm*
prometio

Sm EuNotoj: (1) nombro de tavoloj de
elektron-orbitoj ; (2) grupo de la
alkaiaj metaloj (ek.sklude de
H) ; (3) grupo de la teralkalaj
metaloj ; ( 4 ) grupo de la
halogenoj : (5) grupo de la
noblaj gasoj.

tat*4gadolinio
64

157.25

Lantan-
idoj

cerio neodimo europioprazeodimo samario m62 6358 59 60 61 im1S8M(145) 150,36140,12 140.91 144,24 151,96

BKiCm*
kuriumo

Th*
torio

Pa*
protaktimo

U* Np*
neptunio

Pu*
plutonio

Am*
americioAktini- uranio «Â94 95 96 $idoj 90 91 92 93

(247)(244 ) (243)232,04 231 ,04 238,03 (237)
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fb mens30. Tiu parto de vivanla estajo, kiu pritrakt- | la skribilo de la skribistojx. ~ema. Inklina al
asinformojn, konscie au ne: la kantado de la patrino j ~ado. ~ulO. Homo, kiu ofte ~as. ^isto. Homo,
herimarkeble restas en la ~o de la infano7; instru- j kiu konstante okupas sin per ~ado.
istoj, kiuj klerigos la ~on de mia fillnoz; ekspluati
ôion, kion ajn li posedus en la provizejo de sia ~<?z; | monatajo, monata elfluo. ~a. Rilata al ~o: la
la infano havis la ~on k koron de la patrinoz; amu j ciklo estas 28-taga; menopaüzo cesigas la ~an

fvian Dion per via tuta koro k per via tuta animo k funkcion.
per via tuta ~oN. BS" animo, cerbo, imago, intelekto,
penso, prudento, sago. — ~0stato. ~a. Okazanta en

\ là M>, rilata al gi: ciuj ~aj kapabloj malaperis, restis
f nur vivanta korpoz\ kalieuIado; la ~a energio;

honwj maîkapablaj aü kadukigintaj morale k ~ez.
| mensog/i (ntr) Diri tion, pri kio oni scias, ke

§|i estas malvera, au nei tion. pri kio oni scias, ke gi
festas vera: Dio ne estas homo, ke li ~/zsx; senhonte de esencoj utiligataj por produktado de diversaj

M'z; masinez , kiel kalendaroz , kiel funebra | farmaciajoj, likvoroj, sukerajoj k.a.: infuzafo de ~<y.
% paroladoz, kiel gazetoz; pri lando malproksima j ~ano ® Simpla, unucikla monoterpeno, C|()H20,
|estas bone ~iz; li ~as fiel , ke la muroj krakasz; la kies derivajoj estas gravaj natursubstancoj, i.a. ~olo

i Éuboficinedzino ~is al vi, kvazaü mi sin elvergisz; k timianolo. ~0l0 '"P, ® Monoterpena alkoholo,
mufoja r^into7-. ~0. Ago, vortoj de tiu, kiu ~as: C10H ,9OH, el ~esenco, uzata en farmacio. kat/vo.
|via imperiestra mosto tute ne povas prezenti al si , Katario.

kiaj diversaj ~oj estas verkatajz (rakontataj en
libroj); se reganto atentas ~on [...] x; mal-

Iproksimen ne kondukasz; por vendisto estas
inecesa apogoz ; diri , kuipi ~on. ~a. Bazita sur

prezentanta ~on: sen ~a rekomendo ne iras la
|yendoz; ~a ateslantox\ li metis ~an spiriton en la

; buson de ciuj viaj profetojx. ~ado. Konduto de
tiu, kiu multe ~as. ~ajO, Eldiro, teksto ks, bazita

^sur ~oj: Gi (la instruo de Dio) farigis ja ~afo per

menstru/o. Monata sangelfluo ce virinoj. SIN.

ment/o ^ G. ( Mentha el lamiacoj) de plurjaraj
herboj kun akra, spica bonodoro, kun kontraüe du-
opaj, sidaj aü petiolaj folioj, kun malgrandaj, rozaj,
violaj aü blankaj floroj, 4-stamenaj k 4-petalaj, en
sajnverticiloj akselaj aü arigintaj en apeksajn spik-
ojn ; 25 sp-oj k multaj hibridoj, el la Malnova
Mondo, pluraj kultivataj por ornamo aü ekstraktado

menton/o ¥ Parto de la vizago sub la mal -
supra lipo: li kaptis al si la ~on (karespetole); si
havas duoblan ~on ( pro la grasigo); kirurgia
r^hendo; ^rimeno de kasko. ~a. Rilata al ~o: ~a
muskolo (M. rnentalis).

Wlentor/o <£> Amiko de Odiseo, kies filon
Telamaho li edukis. (m)~20. Saga konsilanto k
gvidanto de junulo. (m)^ri. Agi kiel ~o.

menu10 1 Y Sinsekvo de la pladoj (eventuale
skribita sur kartonfolio) kiuj konsistigas festan aü

| luksan mangon: arangi delikatan, rafinitan ~on.«r
mangkarlo. 28 Surekrane montrata listo de ebloj,
el kiuj la uzanto povas elekti per la muso aü prem-
ante kiavon: ~strio (kion oni aiklakas por aperigi
~on), tir~o (kiu malaperas, kiam oni cesas premi la

j musklavon), fal~o (kiu restas post premo de la
| muskiavo).
; menuet/oz j5 Tripulsa danco k muzikpeco de la

Grupo 17 Grupo 18ôrupo 13 Grupo 14 Grupo 15 Grupo 16 (4 ) (5)

i

£
B C N O F Ne

boro karbono nitrogeno oksigeno fluoro neono
5 6 7 8 9 1 0

10,81 20,1812,01 14,01 16,00 19,00 ; 17a je.?

I Al Si S Cl ArP i menur/o b G. ( Mentira ) el la ordo de pasero-
formaj, de grandaj A üstraliaj birdoj kun tre bêla
vostplumaro liroforma. SIN. lirvostulo.

menuver/0. Felo de la rusa aü Siberia sciuro,

aluminios siticio fosforo sulfuro kloro argono
13 14 1615 17 18

26,98 28,09 30.97 32,07 35,45 39,95
;> Ga Ge Se Br KrAs

galio kriptonogermanio seleno bromoarseno uzata por peltoj.31 34 35 3632 33
69,72 72,61 79,90 83,8074,92 78,96

In Sn Sb Te I XeI
I

imfio antimono teluro jodo ksenonostano
49 50 53 5451 52

114,82 118,71 121,76 126,90 131,29127.60

J Bi At Rn*Pb Po*
poloniotafio radonoplumbo blsmuto astato!$ 81 82 83 85 8684

1 204,38 (222)207,2 208,98 (209) (210 )
i
\
m

Lug Ho Tm YbEr
dsprozio holmio erbio iterbio luteciotulio
r 66 67 7168 69 70
452.50 164,93 167,26 168.93 173,04 174,97 1) mento (verda ~o, Mentha viridis) : a) tigo ; b)

folio ; c) infloresko; c) korolo k stamenoj , d)
brakteo; e) kaliko; f ) stiluso k stigmato. C.
2) menuro. Virbesto. DH .

Cf Es* No*
nobelio

Lr*Fm*

fermio
Md *

mendelevioIpomio

»!

ejnêtejnio iaùrenciom 99 102 (103)100 101
(252) (257) (258) (259) 262

i



730 merkàmero

mer/o (k) Baza, ripetiganta kemia radiko, j meristem/o 4* Embria histo, precipe ea!
konsistajo de pli-malpli granda kunmeta molekulo | apekso de la sosoj k radikoj, en kiu okazas div«|
(poli~o). di~o. Molekulo, konsistanta el du ~oj. i kreskado de la celoj k el kiu disvolvigas la speà§
mono^o. Molekulo, responda al ~o, uzata en la i igintaj histoj de maturaj organoj: apeksa, unmtj
fabrikado de poli~o. oligo^o. Molekulo, konsist- j duavica ~o. SIN. kreskopinto, kreskopunkto.
anta el kelka j ~oj: dekstrino estas oligo~o au | merit/i (tr) Havi pro sia konduto aü pro a
polira de glukozo. poli^o. Tre longa molekulo, ! ecoj rajton pri justa rekompenco aü puno; estiffli
konsistanta cl multaj ~oj: amelo estas polira de | je: ~i dankon, gratulon. estimon , atenton, sk
glukozo. poli~azo. Enzimo, katalizanta poli~igon. ! sorton, riprocon7, la morton7\ nigraj cevaloj, üf
poli~eco. Eco de poli~oj, kiuj diferencas inter si j ~is admiradon7- ; vi ~as esti grqfino7-; li ~0j,|
nur pro la nombre de ~oj. poli~igi. Kombini ~ojn \ oui lin honoris (oni efektive lin honoris), ke oiû%
en poli~on. malpoli^igi. Malkombini polwon en i honont (oni ne honoras lin, sed devus lion fan);l
mono~ojn. homopoll^o. Poli~o, konsistanta el ; artafo ~us, ke vi esta gia elpensinto7-; tiuj ostojè,
unuspecaj ~oj: polictileno estas homopoli^o de ! nenion alian, ol kc oni Indu per ili keglojn1; (akjj
etileno. heteropoli~o. Poli~o, konsistanta cl I se la gasto ~as. ec lia hundo profitas7-. ~01A$
plurspecaj ~oj: proteinoj estas heteropoli~oj de | eco, danke al kiu oni ~as ion: la ma/estimoM
aminacidoj. tetra^o. Molekulo. konsistanta el i seninditloj regalas al cfektivaz\ laü la
kvar ~oj. tri^o. Molekulo, konsistanta el tri ~oj. : siaj manoj homo ricevas redononx ; ciitj enteri$\
e(asto(poli)~o. Poii~o, karakterizata de elastaj ! estas plenaj de ~oj7-; havi ce iu krediton k «jij
ecoj: kaücuko estas elasto~o. RIM. La vortl'ino j ricevis handito laü sia ~oz ; ne kvanto, sed
mero trovigas en iuj sciencaj nomoj ne analizeblaj: ; décidas pri ~oz: mi perdus ec thin solan ~otif
izontero, mezome.ro k.a. i mi propravole mortis por giz; li akiris ~on, sS

merbromin/o G?. Ruga farbo, ne kaüstika nek j ante la patrujon. 2 & Frukto, kiun alportas ciuel|
toksa, antisepsajo, uzata anst. joda tinkturo; 2% | bonaj faroj, kies akumulo determines la renaskift
akva solvajo de dibromoksihidrargo-I’luoresceino, i de la bonfarinto sur pli alta stupo de la estulantl

finfine la alingon de la nirvano: akiri al si idjjt
mercer/o. Tutode la varoj necesaj al la kudrado, ! ~a. Ri lata al ~o, k sekve: 1 Havanta ~ojn:î

trikado, vestfarado ks. «sr galanterio. ~ejo. Butiko, ! timis, ke la aütoro eble estas ne sufice instruit
kie oni vendas ~on (ekz. bulonojn, fadenojn, pingi- i ~az\ servo ne pelita ne estas ~<7Z. 2 Tia, ke onip
ojn , kudrilojn kc). ^isto. Tiu. kiu vendas ~on.

merceriz/i (tr) % Prilabori kotonfadenojn per i Konforme al la ~o de la koncernato: li estis4
lesivo, por ke ili igu silke brilaj. i aplaüdita\ prove punite laitue7-. ~ajO. Tio, kiot

merd/o (fm ) 1 Fekajo. 2 (f ) Malbonegajo. ; oni ^is: redoni al iu la ~ajonz. mal~0. Ago, ec|
(ntr ) Feki : ili [ .. . ] ~as en la pantalono IS. ^ulo. ; pro kiu oni ion ne ~as: lia mal~o estas, li skiihf

gin (literon) ne rie , kie oni devas7- , sen^a. Nehav>

meretric/o, Amoristino. ^i. Praktiki la profesion ! anta ~on: mi estas tute sem^a k ne konataz. j
meriz/o ^ F)olôa cerizo. /^arbo. Arbo (beè

merg/i (tr) O Enmeti en likvon: ~/ kasonojn ; prunuso k varioj) sovaga aü kultivata, kies fnikfei
par digo\ ~itaj nasoj\ niton en acidon. ~igi. | estas ^oj.
Enigi en akvon, likvon : kie! akvc ^igas fisisto(' . j merkantilism/o £ Ekonomia sistemo, vid«|

Elmeli el akvo. likvo: mal~i la omarnas- \ la ricon de la lando (stato) nur en la akumuladodfî : v.Vf

ojn. mal^igi. Eligi el akvo. likvo: la suhmarsipo ! altprezaj metaloj, k liucele unutlanke akcelantâ.li
mal '̂ igis. ~okloso. Kioso. interne de kiu oni pligrandigon de eksporto per la protekto deeii^povas l'ari submarajn laborojn. — ~ohjektivo. : aj produktado, industrio, ckstera k transita kom||

mergul/oz= urio. ! k aliflanke limiganta la importon.
merg/o b G. ( Mergus ) de nagbirdoj cl la ordo de ! merkapto/ (B) Pref ., samsignifa al tiolo en!?

anseroformaj, kun longa. mailarga beko k kun korn- ! nomo de tioloj: ~etcmolo> OH-CH^-CH2-SH||
aj denloj. kiuj casas bestetojn mergigante. ; hidroksi-etantioio).

meridian2o 1\ Imaga cirklo. pasanta ira la . merkaptan/o ® Tiolo.
cielaj polusoj k a ü la zenito de iu ioko sur Tero ' merkat40 £ 1 La tuto de prupono k pt^|( loka r^o) au iu astro (astra ~o). 2 ^ Duoncirklo. j rilate al iu varo aü grupo de varoj: invadi la Brû#.

unuiganla la du terpolusojn: ciitj lokoj, situante;j sur \ an ~oir, servi novajn ~ojn\ studo pri la ~oj\k^unu sama ~o, iuivus la saman horon ( — hmgitudo, ; de la lawn de la kotono; jeti grandajn kvantojn||
horzono ): geografiaj ~oj (kiuj trapasas iu geograt’i - ; la ~on; la sitker~o estas saturita. -4 ^anom
aj u polusojn ) ; niagnetaj ~oj ( kiuj trapasas la i ~esploro. 2 En borso, stato de la proponffF
rnagnelajn polusojn ); la Grenvica ~o ( la nui . de ' postulo: la de la ( paper )valoroj, de la monofé

falis, estas firma: la pficiala. la libéra
merin/o Mispania raso de safo. kies longhara ; kontanta, la templima (analoge) la nigraj

lano estas tre delikata. -4 ~!ano. : ( de varoj malpermesitaj, oliciale taksitaj aü nti|
merlng/o Y Malpeza bakajo. l'arita ci kirlita ov- | facile troveblaj, k nclege vendataj je alta

blanko k sukero. ( tr ) Smiri per pasto: r-diu ! ^ado. Tuto de la agoj ce movado de varOj|]
pomkompolo. \ produktisto al konsumanlo. ^iko. Tckniko porpfl

Ê

:\

C20H 7OsBr2HgOHNa,.

~ is : laboro finira , ripozo ~a7~. ^e, la ü î

Aculo, sentaügulo.

de 'N/O.

si

kic oni niezuras la iongitudojn).

ïs
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;klientaron por ciuspecaj varoj aft servoj, kreante la | bazidifungoj, kies kama, glathimenia bazidiujo estas

senton, ke ili estas bezonataj. ^konforma <> j krustoforma au en formo de duoncapo perpendikla
Konforma al la postuloj de t.n. libera ~o: al la substrato (arboj); kosmopolita g. de c. 25 sp-oj,
konforma instrumento de mediopolitiko estas t.n. lignologaj, i.a. la tréma ~o (M. tremellosus ). sar
ekoimposto. Slir~igi. Disponigi varojn au servojn scrpuio.
aleventualaj klientoj. labor^o. Tuto de la faktor- j mes/o ü* 1 Diservo kalolika, konsistanta el la
oj, kiuj influas proponon k postulon de laboro. j liturgio de la Vorto k el la eükaristia liturgio: fariz,

merkred/O. La tago de la semajno inter mardo j kcnitiz ~on ; aha, mahauta ~o\ ~vazoj, ~vesto\
kjaüdo. Cindro^o ü* La unua tago de Karesmo, j niaten~o. vesper~o\ nigra ~o (servokulto al
düm kiu la katolikoj ricevas cindran krucon sur la j Satano, imitanta la -~ajn ritojn ). — ~servanto. 2 }
frunto. | Muzikajo, komponita por diversaj paitoj de ~o 1.

Merkur/o 1 O Romana dio de la komercistoj k ; ~a. Rilata al ~o.
Itelistoj. Hermeso. 2 X, Planedo, la piej
proksima al Suno.

Merkliri/o 1 Vira nomo. 2Z = Merkuro.

mesenter/o ¥ Mesoentero ( Vd mesol ).
mesag/o 1 Parola au skriba informo, sendi îa de

unit persono al alia. 2 Sciigo, kiun inspirito estas
komisiita transdoni al homoj. ^anto ^ Molekulo,
kiu modifas la aktivecon de specifa ricevanto per
transdono de biokemia ~o: interleükino estas ~anto

% merkuriai/o ^ G. ( Mercurialis el eüforbiacoj)
de unu- k plur-jaraj dioikaj herboj sen laktosuko
(kontraüe al eüforbio) k kun dukameraj kapsuloj; 8
Sp-oj el Eüropo, la Mediteranea regiono k mez-
varma Azio i.a.: unujara ~o ( M . annua ), unujara,
laksiga, gardena trudherbo; plurjara ~o ( M . | ~jsto. Kuriero. ret^oë en retposto.
perennis ), plurjara, arbara, venena, laksiga. i Mesalin/o. Roma imperiestredzino (de Klaüdio),

merl/o b Sp. de turdo ( Turdus merula ), kies lama pro sia amoremo.
ittoestas brunnigra, durn la virbeslo estas nigra kun Mesi/o 1 3 Mistera rego kiun la profetoj
flavabeko k tre bele kantas: ~ofajfas. opiniis devenonta el Davido, liberigonta la hebrean

merlang2o b Sp. de gadedo ( Merlangius mer- popolon k slarigonta, super konvertita mondo, la
langus ) kun malhela makuleto ce la radiko de la regnon de Javeo. 2 TJ* Jesuo Kristo. 3 ( f ) Homo
brustnagilo. K-r eglefino. ; rigardata kiel savanto. ~a. Rilata al la ^o: la ~aj

merlen/o & Gudra snureto trifadena, por fiksi | profetajoj. ~ado. Epopeo pri la ~o. ^anismo.
Kredo k atendado pri la ~o.

Mesidor/o|[ Dekdua monato de la franca
respublika kalendaro (20a de .!un.-l9a de Jul.).

Mesin/o. Havenurbo en Sicilio ( I 5°32'E,
38° U ’N ). ~a markolo. Markolo inter la Italia
duoninsulo k Sicilio.

de ht imuna sistemo: mRNA estas cela ~anto, grave
rolanta en la sintezo de proteinoj. CSP peranto 2.

boaton.

meskalin/o ® 4' Alkaloido de pejotlo (Meksika
kaktaco), kapabla estigi vidhalucinojn tre intensajn k
ofte tre precizajn: la halucinoj pro ~o daüras kelk-
ajn horojn k ne postlasas gravajn psikajn perturbojn.

meso/ ¥ Pref ., uzata por nomi la partojn de
; peritonea refaldo, kiu ligas abdomenan organon
i (segmenton de la digeslotubo au de la inseksa

merluc/o b G. ( Merluccius ) de fisoj el la ordo j organaro) al la abdomena parieto : ~entero ,
degadoformaj, fam. de gadedoj, i.a.: M . merlucius, j ~apendico ~kojlo , ~gast.ro, ~salpingo, ~ovario.

Vivantace la Eüropaj k N Afrikaj marbordoj, long- j ua* epiploo. — rnezo 3. ~0. Tiu peritonea refaldo.
forma, kun konkavetsupra kapo, grandaj skvamoj, ! ~entero. ~o, liganta la abdomenan parieton al la
du dorsaj nagiloj, el kiuj la malantaüa estas longa, ! maldika intesto. SIN. mesentero.

uhu longa anusa nagilo k sen barbfadenoj. ; mespil2o 1 ifp G. (Mespilus el rozacoj) de du
f } meromorf/a A (pp funkcio) Estanta la kvociento | sp-oj el la N hemisfero; pli konata sp.: Germania
de du holomorfaj funkeioj en cirka üajo de ajna j ~0 ( M . gennanica), arbeto kun grandaj lancetform-
punkto. HO. Bildigo, kies komponantoj estas ~aj j aj, integraj folioj, kun grandaj. unuopaj, blankaj

floroj k kun frukloj (berecaj drupoj) pometformaj,

1) merlango. 2) merluco.

Ênkcioj.
g merop/o b G. (Mcrops ) de birdoj el la ordo de
koraciformaj, mangantaj insektojn k havantaj oktil-
Ppe koloran plumaron. SIN. abelmangulo.
yinerostom/oj b Klaso ( Merostomata ) de
tieliceruloj, ampleksanta la ksifozurojn k la fosiliajn
Inàrskorpiojn.
f ?Merov/o. Nomo de pluraj Frankaj cefoj au
re|oj. A/idoj. Anoj de la unua dinastio de Frankaj
f|oj(5ajc-751). Karolidoj.
imeruli/o G . ( Mendias cl korticiacoj) de

i

mespilo (Germania
~o): a) tigo; b) folio: c)
floro : c ) frukto ; d)
semo. B.
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enhavantaj pii-malpli kunigintajn, lignecajn. unu- ! Ag(ad)o de iu, io de~anta: baldaü estas la de~o <k
semajn kernojn po kvin; hejma de SE Eüropo gis C | mia tabernakloN (karno); la de~o de ovoj. deMljo.
Azio, kvaza ü hejma en granda parto de la N ! Io débita; kalkuli la volumenon de la de^ajo. ti
hemisfero, gardene kultivata por acidetaj fruktoj, ! precipitajo, rekremento. de~igi. Igi débita: km
mangataj krudaj au konfititaj, kiam ili estas tro- granda malfacHo de^igas mia vestox; la metalo
maturaj au moligintaj pro frosto. 2 Frukto de ^o d e g a s unuforme sur la tutan surfacon.dis*»i 1 ~i
1. SIN. ~bero. ~ujo, ~arbo = ~ o / .

Mess/o. Lorena urbo (6°10? E, 49°07’N).
mestiz/oz. Ido de gepatroj, el kiuj unu estas

biankulo, k !a alia indiano. vw mulato.
© met/i (tr) 1 Doni difinitan lokon al objekto;

fari, ke io estu ie: la fiskaptistoj ~is sur sin siajn
vestojn7-; mi ~os sur min zibelan pcltonz: ~/ angil-
on en la kaserolon7 ; si ~is pezajn stonojn super la
senvivajn korpojn7 ; li ~is la stangon en la ringojnx;
li ~/,v siajn brakojh cirkaii Sian koIonz; al kin ajn
oui devas ~/ la pugnon, mi taügas por tioL; (f )
monon en entreprenon. 2 Doni difinitan lokon al
persono; fari, ke iu estu ie: ~i infanon en litonB; rw
steliston en malliberejonz; ~/ iun sur la tronon; sin
~i sur la genuojnz; la malricaj lernejaj knaboj ne
kantis, kiam la estinta sinjoro estis ~ata en la ter-onz; Moseo, kiu estis ~ita de sia patrino sur la akv-
on de Nile7. 3 Doni difinitan efikejon, koncernatec-
on al io abstrakta, fari, ke io trafu ien : ~/ demandon
al iu , plendon ce la jugisto ; ~i sur iun la tutan I influoj [ jz; (f ) el~u vian koron al instruox. 4
rcspondecon , la kulpon; ili ~is sian fidon sur (iun) Lasi sensirme al io malagrabla, dangera: /fl
Dionx ; rsjj sian esperon en la fitgon; ~i sian atenton nature) el~is nin nudaj k mizeraj sur la bordon de tin
sur ion; ~i gojo/ i , limon en ies koron; do ci tiujn ci granda monde7; gis kie povas iri la decidemeco
niajn vortojn en vian animonx ; mi sentis, ke mi ~as de persono, kiun oni cl~as al malespero!7; la umaj
sur la karton la ekzistadon nian7 ; '-w ordon en sian E-istoj paciencé el~adis sin ne sole a! konstanta
paroladon, limon a! sia ambicio, finon al la diskuto: mokado, sed ec al granda j oferoj7 ; el~i infanon (por
'W ion en forgeson7. 4 ( f ) Transigi iun, ion en gin pereigi); ke en okazo de rifuzo vi ne estu el~ata- i
difinitan staton; fari. ke iu , io estu ia: tin idco ~is lin al vana malagrablajo7 ; (f) lingvo internacia dm
en bonan humoronz; David ~is trionon de la popolo tonga tempo estas el~ata aI sencesaj venlojz\ do
sub la disponon de Joabx; iun en embarason, alia estis el~ita a! ruinigadoz. 5 Detale prezential
dangeron , mizeron; E-on je la servo de la la rnenso: li klare cl~is antaü mi sian tutan
proletaro ; la proveco de lia ideo estas ~ita ekster
cion dubonz. ~o. Ago, per kiu oni ~as: li estu
kondamnata cu al morto [...], eu aI ~o en malliber-
ejonx; la ~o de reklamacio ce la gusta instanco; ~o
de mono, de karto sur la iablon. ^ado 1 Serio de
agoj, per kiuj oni ~as: la ~ado de la imita stone de
fakultato. 2 Ripeta ago, per kiu oni plurfoje ~as: la
konstanta ~ado de reklamo en gazetoj montrigis j srankon; en~i fingron en la vaginon; la encode \
vana. al~i 1 Aldone ~i : al~i plumon al capelo; j mia infano en la gimnazionz ; gi postulus tie grand’
al~i flankan tubon al aparato: al tin anlautimo sin j an en~on dc monoz; legu k forbruligu la en~aJon;
alr^is alia pli grava. 2 ~i proksime al : si al~is lion j en~i datenojn en kompudlon. enigi. for^i (tr)1 j
manon al sia busoz\ si a/^is la infanon al la brusto j Flanken ion, pri kio oni ne volas plu zorgi:^wW.i
de la patrinoz; la patrino al^is la botelon al la buso j la aferon en la keston de forgeso7, gis la grekûjjj
k trinkis7-’, ili al~is sagou al la tendenox; al^inte al j kalendoj7 (— cirkivo )\ infano for^ebla for delà j
malgranda fajro poteton , jz. antaiwi. ~i antaü \ mamox\ chie dan malnovan skatolon vi trovos en la
iu: prezenti : si antaü~is a! ili kokidajon; antaiï ~u j for~ejo. câe preterlasi. prokrasti. 2 Definitive forigi J
Wajn argiimentojnx. apud^o. Apozicio. de~i 1 de si: for~u tiun antaüjugon7 ; for~i la malnovan j
~ i flanken tion , kion oni havis sur si : de^ i la ' homonN ; for~i de si cian oficialan rolonz\ foMb
capelonR; ili de~is de si siajn dimancajn vestojn7 \ \ sian oficon. B3f abdiki , demisii , rezigni. inter*!1
itérai ringon de sia ftngro; dc~i la ankron; (analoge) j Fari , ke io estu inter du aliaj aferoj: viaj manoj [\fceUj
de~i ovon. 2 Forigi de si ion abstraktan: de~i cian | fingroj) estas inter~itaj por kusoz: inierai blankajilf
arogantecon; de~i siajn pretendojn al io; mi de~as ! foliojn en libro; don mi scias, interdis la princo,sed
mian vivon mcmvole7-; de~i de si la andkvan Adam- ; kial 98; inter~ita propozicio, parentezo. 2 (0 Ekagi
on7-. 3 (pp likvo) Lasi surfundigi : la rivera de~as j en alero, koncernanta plurajn aliajn personojn: tùj%
orerojn ; metalo débita sur la katodon. de~(ad)o. ; interdit vin inter geedzoj ; vane sin pro la nobeloj .

disa(j) : li disais sian argentan mangilaron; la
disaitaj pecoj de horloge ; kiam la Plejpotenculo
disais regojn sur la te.rox. malkombini. 2 (pp
flosajo) disen akvon, kies lokon gi okupas: la
sipo dis~as dek mil titnojn. dis~o vL La pezodelî
akvo dis^ata de flosania sipo, k sekve la pezo de la
sipo mem. ei^i 1 (pp estajo) Malkovri au aperigi
organon, iom elpusante gin: se la drako ec el~ossi-
ajn dentojn kontraü mian spadon!7- ; el~i la okulon ï
vidi nulonz; pro graso e/^igis iliaj okulojx ; eu in
el~us batale kontraü mi dornojn? x. 2 (ion) Prezenti
al ies vido au flaro: el~u mielon, musoj alflugosz;
kion vi trovis? E!~u ci rie antaü tniaj parencoj/ x;
mm mankas ankoraü , ke ni el^u por vendado niai|
virgecon!z; ciu posante povis bone rigardilû
el^itajn komercajojnz. BSST* ekspozicii , elmontri.3
(ion) Prezenti senekrane al io, kio efikas surfin:
el~i substancen al radiado, plakon al infraruga
lumo; se oni fruktojn k grenon el~as al respondaj

historien7- ; senpartie el~i la problemon; cio êitio
estis elr^ata tieI detaie k science , ke
eMad)o. Ago de tiu , kiu el~as. ei^ajO. Tio, kio
estas ei~ita. el êjo. Loko, kie oni ion el^asalla
vido. I®' ekspozicio, vitrino, montrofenestro. el*eja
V- Loganta en loko el~ata al suno, vento, pluvoks.
en^i. —i en: en~i pilolojn en botelcton, librojnen
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jugist’ internas0 ; la ruzui indiferentan vorton inter-
dis pri proccsojuar interveni. kontrau-i. —i sur
lakontraüa flanko, oponi, kontrastigi. kun—i 1 —i
kunaj: si kun~is la manojn super la florajo k dankis
pro gi Dionz; kun~i fortojn; (K) kun~i substancojn
por reakcio. 2 Maletendi, fari, ke io okupu pli mal-
vastan spacon: la Alpoj sajnis al li kvazuii la kun-
ditaj flugiloj de la teroz; Rarnzes ordonis kun~i la
tendojnB. 3 Arangi kune plurajn elementojn, por
formi tutajon: li povosciis el stonoj k konkoj kun~i
tutajn sipojnz; pecoj , kiujn li kun^adis , en pfej
diversaj manieroj, por formi [ . . . ]z; el nudaj radikoj
kun~i vortojnz; la vorto «bezonesti» estas kun^ita
tute régulé1-, se oni volus kun~i plenan registron de
liaj bonaj ecojz; kun~i telegramon. kun—O. Ago
de tiu, kiu kun—as: saluti per kun~o de la kalkanoj; la nomoj de hidrokarbonoj. —ano. CH4, la plej
seesprimi gin per kun~o de radikoj jam ckzistantaj simpla hidrokarbono, cefa konsistajo de la natura
estas [...] tro neoportune2. kun —a, kun —iginta brulgaso. —anata acido. H-COOH, forta organika

Malsimpla, konsislanta (pp folioj) el folieroj, (pp acido, uzata en la lan- k led-industrioj. SIN. formiata
infloreskoj) el du au pluraj infloreskoj, ( pp frukto) el acido. —analo. H-CHO, sufoka gaso, kies akva
frukteroj: kun~aj estas la folio de rozo, la umbelo de 1 solvajo estas fonnolo. SIN. formialdehido. —anolo.
karoto, la frukto de frambo; duoble kun~a folio { kun j Alkoholo, CH 3-OH, toksa , estiganta i.a. ce seka
folieroj, kiuj mem konsistas el duavicaj folieroj); j distilado de ligno, grava solvanto, ankaü uzata por
mane, plume kun~a folio (Vd maneca, plumeca ). IGT denaturigi etanolon. —eno = —ileno. — ilo. La
divida, loba, kun—ado. Ripeta aü daüra kun—o; radiko, CH 3- , de —ano: ~Ua benzoato,C6Hs-C0-0-
maniero de la arango: kun^ado de vortoj estas CH3; ~ilamino, CH3-NH3. -ileno. La duvalenta
karaktera eco de la lingvo germanaz; la vortfarado radiko -CH0- , konstitajo de hidrokarboncenoj:
uzas du procedojn, la derivadon k la kun^adon. penta~ilenglikolo, HO-(CH7)5-OH . -4 karbeno,
kurwajO. Io kun—ita: formigas kemia kun~ajo; se ~ilenbluo. —oksio. La radiko CH3-0-, tre ofta en
laricevita kun~ajo estas tro longa aü ncpredza [...]. naturaj produktoj: en anizolo , la ~oksio estas
kurwita. Konsislanta el la kun—o de pluraj lingvaj elektrondona al la benzenciklo ; rezerpino havas
elementoj, por esprimo de unu kompleksa ideo: la kvin ~oksigrupojn.
formojn kun~itajn (ekz. «mi faradas, mi estis far-
inta...» kc ) oni devas uzi sole nur tiam , kiam la transpasas la koneernan objekton aü sciencon :
senco $in nepre postulasz; entute mi konsilas pli uz- j ~fiziko, —lingvo, ~teorcmo, ~kritiko, ~po/itiko.
adi ciam formojn simplajn anstatau kun~itajz.
prwi. Pretigi (lokon), —ante sur gin laücele arangit- I la poziciojn 1-3 de du substituitaj grupoj: —di-
ajn aferojn: /?n—/ la tablon1, saktabulon. cw mango- | hidroksibenzeno, ~kombinajoj ; ^direklanto-0. re—i. —i ion denove en la lokon, de kie oni gin ! (substituita atomo au atomgrupo, kiu direktas alian
for~is: re~u la oku/ vitrojn en ilian ujon; re~i el- j substituoton al — pozicio). 2 (pp salo k acido)
artikigitan membron. sub— i 1 —i en tian lokon, ke malpli da akvo-enhavo: natria ~bisulfito.
gi estas trafebla de io: kiu supren kracon jetas, sian
barbon al gi sub~asz; sub~i substancon al paliga transformado de la materio k energio, el kiu rezultas
procedo; via biciklo lie estas sub~ata al la pluvo. 2 j konstruo (use anabolo) k malkonstruo ( us* katabolo )
(f) Prezenti al ies priagado: sub~i proponon al la j de protoplasmo: konstrua —o (= anabolo), mal-
atenta konsidero de la kolegoj, al vocdonado; si estis konstrua —o (= katabolo). baza —O $ Kvanto de
edukata hejme, neniam sub^is sin aI ekzamenoz; energio produktata de ripozanta vivulo: la baza —o
opinio, kiun mi tute discipline sub~as al la décida de plenkreska viro estas c. 6700 kJ tage. —ajO. Cia
de la [ . . . ] Akademio7. 3 (f ) — i sub ies influon, | molekulo, partoprenanta en la —o: piruvata acido

estas grava ~ajo en la glukolizo k malglukolizo.—igi. Transformi substancon per la —o.
metacentr/o Idea punkto, kies pozicio rilate

al la gravita centro déterminas la ekvilibron de flos-
anta korpo.

metadon/o •"£. Sinteza analogo de morfino,
uzata anst. morfino en antidroga kuracado.

metafaz/o $ Fazo de milozo k mejozo, dum kiu
la kromosomoj arangigas ce la ekvatoro de la cel-

alian: supersitaj bretoj. Sur— j 1 ~i sur ion : sur~i
pansajon sur vundon; sur~i la manojn sur iun; (I)
kiam li surfis tro pezajn impostojn, la popolo for-
pelis linz; sur~o rompas, komparo trompasz. 2 —i
sur sin, kiel veston: kiu surras la zonon , ne
fanfaronu, kiel tiu, kiu gin de~asx ; siajn linajn
pantalonojn li sur~u sur sian korponx; si surfis
siajn vestojn k elirisz\ si surfis siajn okulvitrojnz.
tra—i ( tr) Tredi. trans—i 1 Fari, ke iu, io estu
transe : trans~i oksigenon en la histojn. 2 =
transmisii. trans—igi. Igi trans—ita: trans^igo el
naturo ordinara en naturon talentan estas malfacila
transiraz. mango—O Vd mangi. ordo—i. —i lau
ordo: en la sranko si ordonis kelke da telerojz.

© met/ (K) Pref., montranta 1 -karbonan cenon en

© meta/ A Pref., montranta ion, kiu entutigas aü

(Dmeta/ ® Pref., indikanta:1 (pp aromata ciklo)

metabol/o ÿ (pp celo, organismo) Procezaro de

povon au regadon: pienigu la teron k sub~u gin al
vix; li sub~is la tutan regionon a! la povo de la
FaraonoB; lando sub^ita al Romo, csr subigi.
sub—i sin, sub—igi. Cedi, pli-malpli volonté
antaü io aü iu: mi discipline sub~os min al ciuj
decidoj de la plimultoz\ ni devas sub~igi a! la
komuna disciplina7 ; ec la demonoj sub~igas al ni
per via nomoN ; ili pli k pli sub— / gas al la legoj de
tiu lando2. SUb—igo. Ago, stato de tiu. kiu sub-
Mgas: vivi en humila sub^igo al la kapricoj de la j spindelo.
edzino; virino lernu kun cia sub~igoN . sub—igi.
Fari, ke iu sub—igu: (vi volas) sklavc sub~igi min aI
viaj dezirojz. EST obei. super—i. — i ion super ion ! najbara vokalo.

metafiziko Vd fiziko.
metafoni/o A Modifo de vokalo sub la influo de
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metafor’o cp Vbrtfiguro, per kiu oni donas al j metamer/o 1 b Segmento 2. 2 ÿ Segmented
vorto signiibn alian, ol gia propra, k klarigeblan nur ! embrio. ~eco. Segmenteco. X
per sk-ata komparo (ekz.: « la kamelo estas la sipo ! metamorf /a © (pp petro) Transformigintas
de la dezerto» «mielo gutadas el viaj lipojz» ktp): ! fandigo pro niekanikaj, fizikaj (precipe varmoW
Hi malrapide mortadis—tio estas nenia ~o, sed j premo) k/aü kemiaj procezoj, el kiuj rezultas apai
terura efektivajoz\ oni povus diri , ke si havisflugil- j de novaj strukturoj k kristaloj. ^igi. Igi *4ti
ojn ce la brakoj, k tio rate ne estas senesenca ~o7. j ~igo rendras perdo de akvo, dam el altemfy\

metakarp/o ¥ ( metacarpus ) La kvin ostoj de la j rendras gajno de akvo. ~ismo. ~iga procezat
manplato de superaj vertebruloj, inter la kaipo k la j ~ismo regiona , kontakta , montariga, pred
fingroj. ~a. Rilata al ~o. us* metatarso. [ hidrotcrma, kolizia (pro kolizio kun granda aeroiM

metakrilata acid/o Vd akrilo. ! ifcr diagenezo.
metal/o 1 (K) ( kn ) Unuelementa substanco, | metamorfoz1 o 1 Transformigo de unuest$i

facile konduktanta varmon k elektron, k produktanta I en alian : la ~oj de Jupitero\ la ( M )~oj (pœmoèj

bazon per sia kombinigo kun oksigeno; simb. en ; Ovidio); (f ) vi aadis jam pri la ~o de la rejj§
formuloj: Me: ahmiinio, fera, hidrargo, kupro ks ; Hamleto7-. 2 b Sangigo de larvo en plenkresfaaj
estas ~oj. 2 Vulgara nomo de diversaj substancoj ! beston: la ~o de insektoj. mudo. — pupolf
solidaj k malmolaj kicl ekz. fero: la noblaj ~oj j © Metamorfigo. 4 (f ) Plena au grava sangigo eut
(plateno, oro, argento); blanka (alojo el stano k | stato au ecoj de iu : okazis felica ~o delij
plumbo. kun iom da kupro k antimono) ; la 19a jc j karaktero. ~i (tr) Transformi, aliformigi. duoiW
estis la epoko de la ~o, la 20a de la plaster. ~garn- j b (pp insekto) Havanta iompostioman, ne kompfete
ita kofroz; ~laboristo (hejma au etindustria). fera | ~on ( la junaj fazoj estas nimfqj): akridoj k libè|

O Fero 2 au unu el ties alojoj. alkala (K) j estas duon^aj. plerwa b ( pp insekto) Havaiâ
~o. apartenanta al la grupo de la unuvalentaj metaloj j kompletan ~on (la junaj formoj estas unue larvf
en la unua kolumno de la tabelo de Mendelevo: la \ poste pupo). serwa (pp insekto) b Ne hava#
alkalaj 'metaloj estas Li. Na. K , Rb. Cs. Fr. peza j ~ojn ( la jusnaskitoj ne notinde diferencas dèï

(K) ~o, kies denso saperas 6: O multaj pezaj plenkreskuloj). ;|j
~oj, ec en relative ma!granda kvanto. estas toksaj metapsiki/o = parapsikologio. d|
al multaj vivuloj. teralkala ® ~o, kies oksido metastabil/a Duonstabila ; iranta nur||
estas alkala tero: Ca. Sr, Ba, Ra estas teralkala j malrapide al stabila stato, se ne efikas specit|
r^oj. 3 55 LJnukromata koloro. kiu estas oro au kaüzoj.
argento. 1 Konsistanta el ~o : ^a mono
(kontraste al papera ); tego. kovro, tenilo\ ~aj
kombinafoj. 2 Rilata al ~o: voco (sonora kiel j piedo de superaj vertebruloj, inter la tarso klapiet
~o); la akvo jelis ~ajn rebrilojn. ~i, ^izi. Tegi ! fingroj. ~a. Rilata al ~o. m‘ metakarpo.
per maldika tavolo da ~o. ~igi. Sangi al ~o. | metatez/o A Fenomeno. konsistanta en san|
/̂ dona. Liveranta ~on : ~dona grundo, erco. j en la ordo de du fonemoj au silaboj interne de vo$
ne~o (K) (kn ) Unuelementa substanco, kiu ne estas j meîazo/o b Plurcela, hista animalo. *4~o, generale sen —a briio. malbone kondukanta j Animaloj. o3jJ protozooj (Vd zoo). ;;§
varmon k elektron k kies oksigenaj kombinoj estas j mete/o Atmosfera clemento aü fenomefi|
a û ne û traj au acidaj oksidoj : la precipaj ne~oj ! rilata al la klimato k vetero (ekz..: humido, nn|;
estas : arseno, bom, hromo, fluoro, fosforo, jodo, j vento k.a.); ~obulteno, ~ostacio. ~ologo. Spef
karbono. kloro, nitrogeno, oksigeno, seleno, silicio, j ulo pri la ~ologio. SIN. meteorologo. ^ologffi
sulfura. du~ ismo £ Mona sistemo, kiu bazigas • Science pri la atmosferaj elemenloj k fenomenojjj
sur du normaj mon~oj, oro k argento, k precize j pere de ili, pri la konjektado de la estonta veteri
fiksas la valoron de la rilato inter ili. unu~ismo £ j SIN. meteorologio. |
Mona sistemo, bazita sur unusola norma mon^o, j metempsikoz2o 0 1 Doktrino pri la postma?
t.e. aü oro au argento. presto 0/ Alojo el stano. ; transmigrado de la animoel iu korpo en alian.21
plumbo k antimono, uzata por inuldi tipojn. j transmigrado mem. merito.

metaldehid/o (K) Polimero de acetaldehido, • metencefal/o V Tiu anta ü a parto de lit
(CH3-CHO)n, blanka solida substanco, pasintece ; rombencefolo (posta cerboveziko). kiu konsisli^uzata kiel brulajo. nun por mortigi limakojn k helik - j la ccrel^elon k la ponton.
ojn en gardenoj. I meteor2o % Luma fenomeno, kauzata del

metaleps/o Esprimo cle koncepto per j renkontigo de ciela korpo— veninta el la spaÿ
nerekia riiato, ekz.: «sub la nego. pano» (la nego j kun la Tera atmosfero: gia lumo baldaii estintfjjfy
sirmas ia semon, kiu donos lu planton, kiu donos la ! kiel la lumo de minuta ~oL\ ( f) se la amasoié
grajnojn por la pano). j adoras ian luman ~onz (modon). —* meteor»à

metaiingvo Vd lingvo. \ ^a. Rilata al ~o: ~a duso (apero de multaj
metalografi/o. Science pri la metaloj. j la da û ro de mallonga tempo, nomataj lafi:|
metaloid/o (ark. ) = nemetalo. | konstelacio, el kies direkto ili sajne venas, efc;
metalurgiso. Industrie, celanta elfosadon de j Leonidoj). /^Stono. Aerolito.

’

.w
minajoj k ekstraktadon, fabrikadon k prilaboradon , meteorit/o % © Postrestajo de meteoro||
de metaloj: ~c/ / centraj:^istoj. j falinta sur Teron: ~o stona (SIN. aerolito ), metatig

A

A
meîastaz/o f Kancerrecidivo en alia korpopaift;
metatars/o ¥ (metatarsus) La kvin ostoj del

I

À

\
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meteoroid/o \ Cieia korpo, moviganta tra la j per konstanta ideorilato, ekz. de kaüzo ai efiko
( vcrsi al in la morton: mortiganlan venenon), de en-
tenanto al entenato { la tufa tablo eksplodadis per
rido7: tablanaro) au de signanto al signato (// rezign-
is la kronon: la regecon) ktp.

metop/o jj|Elemento de dorika friso, stonplato
|; tmetyb. Manlabora profesio, precipe hejme au ! dekore au figure skulptita inter du triglifoj.

etindustrie praktikata: de carpentado, de sufar- ! © metr/o 1 O Baza unuo de longo en la
ado; lerni ~on; ne rezonu pri tio, kio estas ekster j internacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: m;
via ~oz; tro da ~oj—profita] neniaj7 (restu ce la j difino: unu ~o estas la distanco trapasita de lumo
sama stablo!). ofico, okupo. — ~lernanto. ~a. j en vakuo dum l/299792458 de sekundo: la estis

?. Rilata al ~o(j): ~a korporacio; la ~aj moroj. j origine égala al dekmUionono de kvarono de fera

]. <yejo. Loko, kie laboras ^isto(j): lia ~ejo trovigis j meridiano; alportu al mi ~on da nigra drapo7.
tapude de stona pontoz; la aliaj submastroj de la j punkto. 2 Mezurilo, havanta uniwan longon :
0 r»ejo demandis lin7. ~istO. Tiu, kiu praktikas mezitri lau sia ~o7\ 3 qjb Ciu formo de poezia
l -von: ciu ~isto havis sian stab/on sur la trotuaroz. ritmo, difinita per la speco k la nombro de siaj pied-

oj: jamboj, trokeaj ~oj. tst verso, ~a. Bazita sur la
metionin/o ® Aminacido, CH 3 S-CH2-CH 2- j ~o: sistemo. ~ik20 c£> Scienco pri la diversaj
|CH(NH2)-COOH, unu el la 20 cefaj aminacidoj de specoj de versoj, ilia konsisto, ritmo, uzado k

kombinoj. «s* prozodio , versfarado. — metrik /o.
centi~ 1 o. Centono de ~o (0,01 ni ). decl^2o.
Dekono de ~o (0, 1 m). kilo^O. Mil ~oj ( 1 km),
kilcwilo Nombrilo, kiu sumigas la veturitajn
distancojn. us* ciklometra. kvadrat^o. Surfacunuo

spaco. B& meteorite, falstelo.
G meteorolog1o. Meteologo.
| meteorologi2o. Meteoiogio.

meteorism/o Y Abdomena svelo, kaüzata de
I intestaj gasoj.

I

laboristo, profesiisto. ne~istO. Amatoro.

laproteinoj, esenca por la homo; simb.: Met.
metOd10 1 Taüga pripensita procedaro por plej

bone atingi difinitan celon : ~o de instruado ;
praktika, logika, scienca kvankam tio ci estas
frenezo, gi tamen bavas en si ~onz. maniera,
vojo. 2 fy Procedo de mezurado: balistika ~o j égala al tiu de kvadrato kun unu ~on longaj egoj.
(pp torda galvanometro: karakterizata de la
maksimuma devio de nadlo , montrilo, de la
instrumento); kompenso~o (= nuf ~o ) ; 4 nul~o
(ce kiu la indika instrumento montras nulon en la
ekvilibra stato) ; 4 resonanca (ce kiu a 11-

kub^o. VoJumenunuo égala al tiu de kubo kun unu
~on longaj egoj. mili^2o. Milono de ~o
(0,001 m). mikrewo. Milionono de rn (10‘6 m).

C?) metr/o (en kunmetajoj) /V Mezurilo: alto~o.
amper^o, frekvcnco~o, pluvo^o ktp. RIM. La

frekvenca oscilcirkvito estas agordita al la stato de ! vortfino metro trovigas en neanalizeblaj nomoj de
resonanco) ; -4 substitua ~o (ce kiu oni unue j mezuriloj: hipsornetro , polarimetro k.a.. ~io.
konektas la mezurotan objeklon en cirkviton k < Metodo de scienca mezurado : antropo~io.
observas la indikon de la mezurinstrumento k poste j ~ologio. Scienco pri la mezuroj.
anstataü igas la mezurotan per konata, launormigita | metret/o H Volumena mezurunuo (c. 40 1): estis
/pbjekto k reguligas ci tiun, gis la indika instrumento ! rie ses akvokuvoj stonaj [. . .], enhavantaj po du gis
/ ree montras la saman devion); 4" télémesura ~o ' tri ~p/ N .
Kôe kiu oni mezuras iun grandon je lauvola ; metrik2o 1 Vd métro. 2 A Funkcio, kiu difinas
distanco) ; D tempobaza ~o ( bazita sur la tempo i distancon inter ciuj du punktoj de aro. ~a. Rilata al
kiel mezurilo). ~o de maksimuma kredindo | ~o; distanchava : spaco (aro provizita per

' Â,Metodo trovi sfimon de paramétra, maksimum- ; metrit/o If Uterito.
Slgànte certan funkeion ( la funkeion de kredindo). 1 metro/o V Fervojo por rapida pasagertrafiko eu
>0 de minimuma kvadratsumo 4L Metodo ! grandaj urboj k ties cirka ïiajo. kun linioreto picjparte
trovi stimon de paramétra, minimumigante la sum- subtera. SIN. metropoliteno.
on de la kvadratoj de la devio j de observoj disde 1 metroksil/o 4* G. ( M e trosyIon el arekacoj) de
konata ekspekto. ~a 1 Aganta lau ~o: spirito. ! arbaj pairnoj kun tre grandaj, plume kunmetaj folioj
2 Konforma al difinita ~o: gramatiko. paroi• j k kun apeksa. granda, plurjara spadiko: c. 5 sp -oj el
ado. ~aro. La kunaj ~oj en iu fako: la ^aro de ta ' L Malajzio, kelkaj, kultivataj por saguo. precipe la
kemio. <viko. Scienco pri la ~oj sciencaj, didaktik - ! sagua ( M . sagu )- au ki.es petioloj estas uzataj
aj ks. /̂ ikisto. Fakulo pri ^ i k o. ^ismo j* ; por fari murojn. v’#* sagnpalmo.
Movado fondita en Anglujo en la 18a je., disvastig- metronom2o } Instrumento. kiu origine funkeiis
ita precipe en Skotlando k Usono. ^isto. Adepto | perrisorto k pcndolelo. sed nun plej ofte per baterio.
deiMsmo. ^ologio. ~iko. kompenso^o : por indiki k reguiigi la rapidecon de la takto en
Mezur^o, ce kiu oni kompensas la mezuratnn : muzikludado.
Valoron per kontraudirekta efiko. Sus. nuG-ra. metropol2o 1 Origina iando ri Luc a! siaj koloni -
ttUlM).Kompens^o.

Metod/o. Kristana apostolo. ee la Moraviaj | en. rilata al ~o: la plimulto de la ~aj i rancoj7.
\ metropolit/oz 4 En la protoekk / io, episkopo
' en ccfurbo de Romia provinco; en la ortodoksaj
' eklezioj, supera episkopo. rangania inter ia episkot >-

ÿ metonimi/o c}> Stilfiguro, konsistanta en la oj k lapatriarko.

intersango de du voitoj, kies nocioj estas kunligitaj metropoliîen/o. Meiroo.

:

oj. 2 Cefurbo. rilate al la cetera iando. ^a. k.oganta

slavoj (9a je. ), icr Cirilo.
% metoksi Vd met!.
0 metoksil/o- metoksio ( Vd met/ ).
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Metuseiah/o D Patriarko, simbolo de viv -

longeco.
mev/o b Kn de diversaj blankaj k grizaj, au

blankaj k nigraj maraj birdoj el la ordo de karadri-
formaj, kun longaj flugiloj k knara krio, kies plej
gravaj reprezentantoj estas la laroj. SIN. laredo.
trifingra ^O. Sp. ( Rissa tridactyla ) de ~o sen
posta piedfingro. SIN. kitio. rab~o. G. (Stercora-
rius) de birdoj el la ordo de karadriformaj, grandaj
brungrizaj, ofte sin nutrantaj per rabo. SIN.
sterkorario. rid~o. Sp. de laro ( Larus ridibundus)
kun rugaj beko k kruroj, nigra kapo k ridsimila krio.

mez/o 1 Punkto. loko egaldistanca de du
ekstremoj, de du limoj: la ~o de la urbo. de la
rivero; sur la ~o de la strato estas multe da radojL\
kapti bastonon je la li direktis sin en la ~on de
la pregejo7-, ni l'enis al vi , Usonanoj, par pasigi en
via ~o unu semajnon7; trafi guste en la ~on. c5T
centro, kerno, sino. 2 Punkto, momento egaldistanca
de la komenco k de la fino: en de la vojo de nia
vivo; la de la noktoz, jaro\ la ~o de vojago, de
kanto; tag^o. nokto~o. 3 (0 Tio, kio estas égalé
malproksima de du kontraüaj ekstremaj gradoj: vero
k virto kusas en la la gusta, la ora ~o. 4 Tiu
parto de la iango, kiu ordinare kusas kontraü la osta
palato. 1 Estanta en la ~o: la kvartalo de la
urbo; nombro en séria; en la ~aj jarrentojz
( Mezepoko); lernejo (duagrada). 2 Troviganta
en situacio nek supera, nek malsupera: li estas de

kreskoz; simpla hebreo, de ~a klasoz\ lano de
r^a kvalito ; lernanto de intcligenteco. ^e. Nek
supere, nek malsupere: nota ~e bona. ~e de 1 En
loko au momento egaldistanca de du ekstremoj: ~e
de gronda plaça staras obeliskoz; la virino haltis
r^e de la strata7-', vi estos kiel dormanto ~e de tamarox; li vekigis ~e de la nokto. 2 En loko. kie oni
estas ciuflanke cirkaü ita: ties lumilo estingigos ~e
de profunda mallumox; ~e de kunveno k societox;
la Eternulo parolis al vi el de la fajrox\ vi lotos
~e inter /z/'x ; ~en en la bukedon oni enmetadis la
kandelon7\ (f) ^e de la kornuna gajecoz. ~li!o **
Ludanto en la ~o, ce futbalo. ~ umo A
Meznombro: pondita ~umo. ^umi ( tr) A Kalkuii
meznombron (de donitaj nombroj). ^ume. Average,

nokto^o Vd nokto. tag~0 Vd tago. RIM. mez(o)
estas uzata pref-e por formi: 1 nomojn de objektoj
trovigantaj pli -malpli gusle en la ~o : ~ctago ,
~muro. r^nombro ( ^onombro ) , ~osoprano\
r^epoko: ^masic; ^diastola. ~opalata; 2 nomojn
geografiajn: ( M )~-Ameriko. ( M )~-Eüropo, (M)~-
Afriko; la M^-lmperio (Cinio); 3 V nomojn de
organopartoj situantaj ~e de du aliaj de la sama
organo: ~arterio, ~ovejno, ~encefalo\ ~okarpo: 4
nomojn de organoj, aperintaj en la embriogenezo
post la primitivaj k antau la definitivaj: ~oblasto,
~onefro\ 5 (K) nomojn de izomeroj optike neaktivaj,
kvankam havantaj du nesimetriajn karbonojn, unu
dekstrengiran , la alian maldekstrengiran (en -
molekula kompensado): ~otartrata acido.

mezalianc/oz. Edzigo kun persono de malpli
alta klaso. es’ misedzigo.

mezant/o (evi ) = mediano.

mezembriant/o G. ( Mesembryanthenml
aizoacoj) de unu - k du- jaraj, sukulentaj, kuSaj.
herboj kun folioj unue kruce kontraüe duopaj, poste
alternaj, ofte grandaj k kamaj, k kun blankaj, flavf
au rugaj, unuopaj floroj supraje aspektantaj bd
kapituloj de asteracoj; c. 25 sp-oj el S Afriko.il
Mediteranea regiono, la Atlanlikaj insuloj, Amerifa
k Aüstralio, kelkaj poromame kultivataj.

mezenkim/o V $ Konektivo de la embrio, k»
naskas i.a. la konektivojn k vaskulajn histojnk ü
glatajn muskolojn.

mezenter/o (evi) = mesoentero (Vd mesol).
mezere/o 4* Sp. de dafno { Daphne mezerem\

! falfolia arbusteto. antau ekfoüado kun malgrant^rozaj, bonodoraj floroj en glomeruloj sur ia tuti’
longo de la brancoj de la jaro, k kun rugaj, veneffije.
drupoj sur la brancoj de la antaüa jaro; hejmaa

j Eü ropo k Azio, pororname kultivata k medicii»
i uzata.
! mezocefal/o V Mezkraniulo.

mezoderm/o $ Celtavolo de embrio, kilj
| formigas inter la ektodermo k endodermo: e/ 4§
j devenus i.a. dermo, skeleto, muskoloj, renoj, sango:,

mezokarp/o 4* La meza tavolo de la perikaft
! de frukto. esr epikarpo, endokarpo.
! mezolitik/o n Transira facio, post la paleoliÉo
j k antau la neolitiko, karakterizata de la mikrolitqj,
i pafarko, dekadenco de la arto k grada transpasoif

malnomadigo k al produkta ekonomio.
mezomer/o (B) Ciu el la du au pluraj formojéî

molekulo, inter si diferencaj pro strukturo dé sir
elektronnubo k rapide transigantaj de unu al la ali;
benzeno estas ~a molekulo. ~eco. Proprecode4;

molekulo. /^ismo. Fenomeno, rezultanta el ~eco/ 5
mezon/o Hadrono konsistanta el du kvarkoj.

cèr- bariono. le.plono. |
mezosaü r/oj ^ Ordo (Mesosauria) de mal?:

grandaj, maraj, anapsidaj reptilioj. el la karbonioE
permio de Afriko k S Ameriko.

Mezopotami/o2\ Regiono inter la du rivâ|ï
; Tigriso k Eufrato. hodiau parto de Irako (44°fj
| 33°30’ N); X gi estis, inter la 6a k la la jarmiloa,6
| brila fokuso de civilizacio. ew Sumero, Babilono.
j mezostik/o éh Poemo, en kiu la mezaj literojà;j ciu verso, sinsekve legitaj, formas nomon au vortœv:
! akrostiko. telestiko.

mezotint/o Speco de tuc-gravuro, per kifj
! oni ricevas duoritonojn.
; mezozoik/o 1 ® La dua k meza eraode"

1i

! fanerozoiko. ns3 kenozoiko, paleozoiko. 2\JÈ
\ responda eratemo. Jif

mezozo/oj b Filumo (Mesozoa, sin. Plarudoidè
el metazooj), kies reprezentantoj konsistas el tui|
unu celtavolo, cirkauanta unu grandan celon, klduj;
parazitas en la nefroj de maraj senvertebruloj. ^mezur/î (tr) Taksi k difini la grandecon de id,
komparante gin kun unu samspeca grando, elekt|j|

| kiel unuo: li ~is la !argon de la enirejo, (kkiïm$-
i ojnx; ~/

' la rapidecon de sipo, la altecon de motttôf
la pezon de hovido.la distancon inter du arbo}\ (kun
la nomo de la ~otajo kiel objekto): kiu ~is pèràa
mankavo la ak\'on? x ; li ~is sur tiu konstruajo ïËiïj.
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stangon laMarge k unu stangon laualtex\ drap-onz, kamponz; eu vi pensas , ke ni havas tiom da
mono, ke ni ~as ilin per buseloj?z; li smiris la fund-
on de la rsjilo, por ke el tio, kio estos ~ata, io restu
algluita7; (f) ~i

* ies moralajn meritojn7-; ~i la sekv-
ojnde elpaso', ~i lau tio mian postulon7 ; ~i laü sia j hinox. laiwe, kiel ... Proporcie, kiel : laitue, kiel
metroz\ Hi estas neprudcntaj , ~ante sin lau simemu. 1 Ago de tiu, kiu unu fojon ~as: per ~o
kpeso akirigas sukceso7 ; via estas nur proksim-
uma; la ~o de la vesto estis malzorge faritaB. 2
Sistemo de grandoj, per kiuj oni ~as: la ~oj legaj;
la ~oj por likvoj, solidoj , surfacoj; liniaj ~oj:
internacia komisiono de pezoj k ~aj\ neegalaj pezil -
oj, neegalaj ~oj [.. .] estas abornenajax; (f) la homo
estas la ~o de ciuj aferoj. 3 La kvanto, entenata en
iu MIO: tri ~oj da hordeox\ doni aI iu pienan ~on;
rjo pro ~o. 4 Tuto de la dimensioj taksitaj per
/yado: la suisto prenis ~on por sia malgranda
piedo7; mendante la robon, bv. doni viajn ~ojn ;
malprudenta homo neniam konas la ~on de sia
stomako7; giaj kolonoj k portikoj havis la saman
~on, kiel ce la unua pordegox ; kiu starigis giajn (de
latero) ~ojn? x ; en granda ~o: bildo en malgrand-
igita ~o. — skalo. — ~bendo, ~ flakono, ~glaso,
~rubando. 5 (analoge) Aro da industriaj produktoj
sanwaj: en tiuspeca artiklo la grandaj ~oj tnankas.
6 A Funkcio sur familio de aroj, kiu ~as ilian
amplekson : la teorio pri ~oj. 7 (f) Difinita , limigita
kvanto, amplekso, grado: tamen cio devas esti en
frusta ~6> z; en ci tio [ . . . ] devas esti observant la
deca ~oz; labori laü la de sicij fortoj ; lait de
ebleco7; verko, skribita en bona E. antan 25 jaroj,
en plena konservas sian bonecon ankaii nun7", en
certa ~o; li laudadis la birdon super ciuj ~oj7 ; la
~ode mia puno ankoraü ne p/enigisz; en tia ke

tempaj k du^ ilaj politikaj principojz. laiwa.
Konforma al la ~oj de iu: la galosoj estas por mi
lau~aj, kvazait fanditaj sur mia piedo7 ; la suoj
montrigis laü~aj k estis acetitajz. es" al~ita.
laiwe. Kun ~o: akvon trinku laü~e po sesono de

vi pagos, vi estos honorata. nekunweblaj =
nekomunonaj. nê ebla. Sen~a: la ne~ebla vojo
de la suno gis niz ; la ne~ebla, belega maro7.
serwa. Eksterordinare granda : sen~a gojoz.
supeiwa. Troa, troviganta super la ~o: cio super-
r^a estas teruraz. mlkrtwilo O lnstrumento por
precize ~i tre maldikajn objektojn per antaüeniro de
sraübo: okularia , objektiva mikro~ilo de mikro-
skopo. angul'vi ik angulojn en geodezio, ekz.
per teodolito. væ biri , goniometri. angul~ilo A
Duonrondo el papero, metaîo au plasto, kies rando
estas dividita en gradoj. angulilo. brusttWO.
Cirkaü~o de brusto. egal^a. Prezentanta egalan,
regulan ritmon: la cgal~a k mallaüta spirado de la
infanoz; egal^a rapideco de kurado en la dauro de
tuta jaroz.égalée. Laü la sama ~o: Li en la tempo
k la eterneco distribuis cion egal~ez ; ec la plej
bona homo ne povas esti en ciu momento de sia vivo
egal~e inklina por plenumado de bonaj faroj7.
iiwilo. llo, por ~ i iritan vojon de veturilo au
piediranto. okul ê. Tiom, kiom oni povas taksi per
la sola okulo, sen ~iloj: okul~e tiu arbo estas 4-5
metrojn alta. u®- nudokule. grerwoz. Buselo.
kokscwo. Cirkaü~o de la plej granda perimetro de
homa korpo sub la talio. maiTWO = brusto~o.
paŝ i. ~ i per la longo de siaj pasoj: la pastro mal-
rapide korton pas~isG. plerwe. En plena ~o: vi
guas pleurae gastamecon7. pug~0. Kokso~o: ciuj
virinoj devus [ . . . j havi guste la saman mam- k

[...]. 8 (f) Modereco, retenigemo, ~ateco: memori pug~onw. talî O. ~o de la homa korpo ce la talio.
pri ~o en laboro k plezuroz; li ne scias ~onz\ ter *̂ l. ~ i la surfacon de agro, herbejo ks: ter~a
petolado sen ~oz. 9 éf Kvanto de silaboj au de stangox\ tcr~ado\ ter~isto. —* geodezio. katastro.
piedojen unu verso. 10 J* Ciu el laegalaj daürpartoj, ! statur̂ ilo. Aparato, uzata por ~i la staturon de
en kiuj estas dividita muzikpeco, k kiu iras de unu j nuda homo, sov îlo © ~ilo, konsistanta el stango
êefpulso au de unu ~ostreko gis la proksima : ! k du bekoj, el kiuj unu sovebla, k ebliganta precizan
dupulsa , tripulsa takto, tempo. 11 = Longo j ~on de dikoj k diametroj per komparo de du skaloj.

5 /vado. Serio de ~oj; ago de tiu, kiu ripete. daüre j SIN. sovkalibrilo.
'vas: la ~ado de la tempo ; ~ado de tereno, de j
domsurfaco, de bieno. ~ajO. Détala priskribo de j
konstruajo, kun indiko de ciuj ~qj. êbla 1 Tia, ke j
oni povas gin ~i: la amaso de viaj scioj estas facile \

*ebla. 2 A (pp aro, funkcio) Tia, ke oni povas gin j mezuri.
M; kiu apartenas al la argumentaro de donita ~o: sov~ilo:
niante la aksiomon pri elekto, oni povas konstrui i a) korpo ;
jie~eblan funkcion. ~igi. Esti ~ebla: tio ~igas per j b) sovebla parto; c) brancoj por interna mezuro;
futoj k coloj ; (f) ne ciam per ago ~igas la sagoz. j c) brancoj por ekstera mezuro.

MIo. Objekto, per kiu oni ~as: kiu metis en ~Uon j
lapolvon de la tero? x , faldebla. kunmetebla ~ilo de
türpentisto; (f) ~ilo por ni estos la principo.
$f[...]z. ~istO. Tiu, kiu faras la ~ajon de konstru- solfego la trian tonon super la toniko ; 2 en la
;$o. *al~j. Preni ies ~ojn, por algustigi ( veston) k absoluta solfego la absolutan tonon E.

îbûbezone korekti : al~i veston al iuz\ al~ita robo © ml 1 Pron. uzata de iu , parolanta pri si : ~
$4 konfekcia ); al~itaj suoj ; salono de al~ado. j amas ~/? ment7. 2 La sama, uzata subst-e k signanta
élrkaUM). ~o de la cirkaüo de io au iu: cirkaü~o ies memon : la animo ekrigardis la kusejon, kie
de la talio, de la genuo, de cilindro.diwîla. Uzanta kusis la polvqformitafo, frcmda kopio de gia ~ z; la
lau la okazoj du malsamajn kriteriojn: tiuj barbar- rilato de mia ~ al la universo k al h eternecoz; la

5 (i g»

r» i’. i‘. i’. i*. rê v . v. v .r . y , Y,&

)t à a b

(Dmi } Silabo, kiu montras : 1 en la relativa
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sensignifa « ~ » de la persona, admirante sian j *miel/o. Sukera, odora nutrajo, ellaborata à
propran grandeconz. SIN. ~o. ~a. Riiata au j insektoj, precipe de abeloj, el la suko de floroj,f
apartenanta al kio ^a. tio bona7; via pana estas j nutri la larvojn: el la kadavro de leono li pretia
malpli freset. ol ~a7 ; nun adiaü, kara!z; ne j ~onx ; ne gutas el la cielo7 ; urson al m
estas la cevalo7 ; (f ) ~c/. k ~ en monda regas \ tiras per orelo7 ; (f) la huso de malcastulino elvé
ciam fri7 ( pii egoismo). ^O. La plej intima parto de j ~on x; mi„ kiu sucis dolcan la ~on de liaj jm
ies personcco: en ~a ~o kauris infanetoA.es* egoo. ~a 1 Riiata al ~o: ceiaro; gusto; ~ajk
memo. ~ajo. Tio, kio apartenas al ~ au koncemas oj. 2 Dolca kiel ~o: ~aj kisoj; la tempo7{IE

~n: ~ faris la ~ajon. la rahado estas viaqfero!7. tempo post la geedzigo). 3 (f ) Afekte, nesinc
mi/o ¥ f 6 Muskolo (en kunmetajoj): ~algio, j dolca: voco; flati per ~aj vortoj; lango

r^astenio. ~ofibretoj, ~ofibrito . ~oglohino. j koro kruela7. es" glata. —* medo. allogi, virnf|
~okardio . ~osarkomo. ^ito f Inflamo de la j flor~o. Nektaro 2.
muskola hisio. ^omo f Muskola tumoro. ~ono <£ j mien/o 1 Esprima aspekto de la vizagokdt:
Funkcia tinuo de la muskolo. ~opatio. Grava, ! sinteno: gaja, severa, memfida, ruza ~o; li Im
hereda muskola atrol'io. kardi^opatio Vd kardio. j tian misteran ~on! z ; rigardante la desegnajonh

miasm 1o. Malsaniga haladzo, eliganta el nevid - j de kontentigita kompetentulo7 ; Si petis lin ft
eblaj putrantaj eroj de organikaj substancoj: pesta i la rigardo k la ~o, ke li foriru7 ; fiera
amaso da ~oj7. J mal plena7 ; elektu edzinon laü deveno knelt

miaü ’ i (ntr) Bleki kiel kato: la kat '
^as, hundo j ~o7 ; havi vinagron en la ~o7 ; ili faris*4

devas boji7. j kvazaü. ili lahoras7 ; ( f ) ta Utero A havis fiers
mice!/o (K) Mullmolekuia ( i 0 X —0,3- 10'6 m j ~on7 ; vulpo ~on sangas. sed plue kokidojn mj

dimensia) ero de koloido en koloida solvajo: sapa i as7 ; tie la hordoj de la rivera perdus sian ridaé
formas ~ojn en akvo, kiuj kaptas malpurajojn k j ~onz. —» ~ leganta , ~ /udo. 2 If Karakteriü
sttspensiigas ilin.

miceli/o ifr Funga fadenaro. maso el interplekt- J esprima ~o de parkinsonuloj ; adenoida À
igantaj hifoj septaj (ce superaj fungoj) au senseptaj | hipokrata au agonia ~o. irs? fizionomio, ekslè
(ce malsuperaj fungoj), kiu konsistigas la vegetan | sajno, trajlo, sinienado. ~i (ntr) Havi ~onl

j aspekti : kiel malsanulo ; kokete ~i;|
I internacia j vortoj en E. ~as k e/ paroiigas pli sk

ombrelfungoj kun bazidiujo generale malgranda. s k germane ol latinide. grav/^a. Havanta grave
sen ringo k sen stipingo k kun capelo duongloba au | ~on: doktoro, kiu per sia grav~a trotadosè
konusa, lauradie stria ; kosmopolita g. de c. 200 sp-oj. j is [ .. \7 ; la cikoniojpromenadis gravée7 ; kuntè

Micen/o ï Cefurbo en Peloponezo (22°46’E, j igita gruv^eco h alproksimigis7. rigid~a. Sevff
| aspekta: la rigid~a mastrino de la oficejoz.

micet/o (ark.) = fungo. irür -micetl , - mikotf , \ migal/o b Avikulario
fitmgo. gisto, simo. ~ologio (evi ) = fungologio. | migdal/o ^ La frukto ( nukso) dé parti

^ozo = fungozo. eü^/Oj (ark.) = veraj fungoj | drupo kies ekstera tavolo (epikarpo k mezokarp;
(eksklude de la miksomikotoj k oomikotoj). ! estas ledeca, dum la interna (endokarpo) estas Ifgé

-micet/ & Suf., uzata por formi nomojn de j eca k entenas semon (amando). amara
klasoj ce la fungoj: asko^oj, bazidir^oj. r?' -mikoti. ! enhavanta amargustan amandon nemangeblan ^-mikotenl. ! cianida acido, uzatan i .a. por tarmaciajoj, sapqi

Mickjevic/o. Pola poeto ( A. Mickiewicz, 1798- j sampuoj. dolca ^o. ~o, enhavanta dolcagusja
1855), a üloro de «Sinjoro Tadeo».

micel/o (evi ) -micelo.
Micigan/o. Unu el la statoj de Usono (84°30’li,

42°46'N). ^lago. Unu el la kvin grandaj lagoj en
N-Usono (87°U, 44°N).

Midas/o O Azen-orela rego.
Midras/o Ül Biblia k rabena literatura genre, kiu j ^arbo. Fruktarbo (~prunuso) kun lancetfor®|

inspirigas de la Biblio k ilustras ties evenlojn k | pintaj folioj, kun blankaj au rozaj floroj aperat^doktrinojn per anedoktoj k legdoktoraj sentencoj. [ antaü la ekfoliado, k kies fruktoj (drupoj) estas
midriaz/o f Dilatigo de la pupiloj. ^iga. Estig- ;

anta tian efikon: ~iga drogo. B§' miozo.
midsipman/o En la brita militsiparo juna , c

suboficiro, ekskadelo, kiu poste farigas sub- ;
leutenanto. i

midz/i ( tr ) Voluptoccle leki k suci ies penison : |
okazas. ke la vira diras a / sia kunulino : «~u j
min > LB: nun la mniâtino ~as la atleton : (abs) si j
kaùre ~as ce Keleti-stacioSB. ~ado. Agado de tiu, !
kiu ~as: gisfina (au elcerpa ) ~cido (gis ejakulo). ;
frandzi, sesdeknaiii.

aspekto de la vizago en difinita malsano: lastl

parton ( talon) de fungo.
micen/o G. ( Myccna el marasmiacoj) de

37°43’N): la arto.
"ï

| amandon, mangatan kruda au uzatan por desert^j konfitajoj, pasto, siropo, oieo ktp. ~a. Riiata al
sukerajo (nugato); oleo. ~ino (K) SubstaÉ

el amaraj ~oj, heterozido, enhavanta nitriloni
~ata acido. «ar cianhidrino. ~ata acido ® G|j-

I CHOH-COOH, troviganta en ~a oleo. ^ujo;

b M
migdalo. ~arbo:|

y- tigo , b) folio; c) f!oro;|
fruklo (~o) ; d) ~oservi
epikarpo k mezoka^àt

ï

m%
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mihrab/o = hornico.
Miha Ü La sesa ei la malgrandaj profetoj.

Mihael/o Vira nemo (karesformo: Micjo):
r^ festo ( festo de Sankta ~o, la 29an de Sept .) ;
~mont<) ( insuleto ce la limo inter Normandie) k
Bretonio, sur kiu trovigas mezepoka abatejo). SIN.
Mikaelo.

origina el U Azio, mulle kultivata en varmaj region-
pj, precipe en la Mediteraneaj Iandoj k Kalifomio.
amara ~ujo, amara ~arbo. Formo de ~arbo.
produktanta amarajn ~ojn. dolca /̂ ujo, dolca
yvarbo Formo de ~arbo, produktanta dolcajn
/yojn. ter~o 1 Mangebla cipero. 2 La
mangebla tubero de ter~o /.

migmatit/o © Petro, konsislanta el miksajo de mijoz/o If Kn de afekeioj kau/ataj de diversaj
magmodevena (graniteca) k metamorfa (gnejseca ) j musoj au iliaj larvoj: hauta ~o.
materialoj perokule distingeblaj sur la tereno.

migr/i (ntr) 1 Iri de unu loko al alia mal- ; nur en beletro.
proksima, sen tre difinita celo: he, kamarciclo, kien vi ! Mikael/o. Mihaelo.
~as?7: silente li Ms tra la lando, kiu aperis al li ! Mikelangel/o. La plej granda el la italaj skuipt-
kvazaü fruktogardeno' *; kiel fremdulo li ~/.v en [ istoj k arkitektoj de Renesanco, ankaü pentristo k
fremda landu norden7: junaj ~antaj viroj7; (0 la j poeto { Michelangelo Buonarroti, 1475-— 1564).
legendoj ~as de lando al lando: la fenica alfabeto
Ms tra la tufa okeidenta mondo. ffâ" vojagi, ekskursi,

mikad/oz. Kromnomo de la tennoo, nun uzala

Miken/oz = Miceno.
mikobakteri/o ,2 G . ( Mycobacterium e!

promenadi. 2 Translokigi de loko al loko lau la ; aktinomicetoj) de eubaklerioj, ol'te aspektantaj kiel
bezonoj, ne havante fiksan sidejon : ~anta direktoro j baciloj, ekz. M . tuberculosis ( Kolia «bacilo»), aganto
de teatro7 (de marionetoj); la Araboj de la stepo j de la homa tuberkulozo, k M. leprae, aganto de la
r?as kun siaj gregoj, de paste jo al paste jo: ~anto mi j lepro.
estas sur la terox; (f ) sia portreto, Idun li estis
trovinta ce la malnovajisto, Ms relume al la mal-
novajisto7. ns5 vagi. 3 & Amase k période translokigi
de unu restadejo al alia k reciproke: estis la tempo,
kiam la cikonioj ~a.v norden B; ~anta beiiko da
haringoj: (f) li rigardis la stelojn ~antajn sur la

mikolog/o Fungologo. 'vio. Fungologio.
mikoplasm/o , 2- G. { Mycoplasma el ~aloj) de

tre malgrandaj eubaklerioj, el kiuj M. pneumoniae
estigas iajn pneumonilojn. ^oj ~aloj k du
parencaj ordoj. ^aloj. Ordo (Mycoplasmatales ) de
tre malgrandaj, multformaj eubakterioj senmovaj,

êieloB. 1 Ne havanta konstanlan loglokon: j senmuraj, saprofitaj, kunvivaj au parazitaj, iuj
laboristo, predikanto, aktoro: la ~aj kavaliroj de la j patogenaj al homoj k bestoj.

mikoriz/o Simbioza, nepatogena aü nefortemeiepoko. C£f- nomado. 2 © Transportita de glacero
for de sia devenloko: ^a bloko (el petro). A^ado. j patogena asocio de fungo kun la radikoj de planto.
Agado de iu, kiu ~as: la ~adoj de la Mongoloj: la ; -mikot/ 4* Sul’., uzata por formi nomojn de
birdoj ekvidis la celon de sia ~ado7 : la printempa | fiiumoj ce la fungoj: asko^oj. bazidi~oj. «sr

ado de la brutaroj al la Alpaj pastejoj: ( ironie) ! -micetl , -mikoteni .

Irovi pretekston por via nokta ~ado7 ; via ~ada
bastono7. c®3 turneo. ~antO. Tiu, kiu ~as au pro I subfilumoj ce la fungoj: asko^oj. bazidi^oj. r<r
sociaj kialoj, au pro plezuro. ^emo. Inklino al I -micetl , -mikotl.
k-ado. ekA# j. Komenci ~udon: li ligis sian tornistr-
pn k ekr-Jis en Germanujon, de who al urbo. sen
halto k ripozo7: li ek~is plnen, irons la altajn rnont-
ojn7. eM. Forlasi naskigejon por translogigi en j ~grunito, ~ filmo,

-mikoten/ 4ft> Suf .. uzata por formi nomojn de

mikoz/o f Fungozo. aktino~o f (evi ) =
aktinomicetozo ( Vd aktinomiceto ).

mikro/ Ar Pref. 1 monlranta: a) etecon : ~kosmo,
ondo. A/kanelo: b) (precipe <$

ffemdan lokon: kun tio li volis el^i en la mondon7 : ; © ) ion ~skope rnalgrandan : ^organisme ,

this Jehuda pro mizerox : en tempo de granda ; ~biologio: 2 (antau norno de mezuro) signifanta:
malsato, iu proponis. ke la junaj homoj el~u el la unu milionono ( I 0‘6 ) ; simb.: u ( mu): ~ampero ,
lando7: sipo plena de el^antoj: la elMnto finfine
enradikigis en sia nova patrujo: Dio elMgis min el ~skop2Q D 1 Optika instrumente), kies lensaro
la domo de mia patrox. el~(ad)o. Ago de tiu, kiu ; pligrandigas la observatan objekton k vidigas
el/yas: la el~ado de !a kamparanoj a! la urboj: \ objektojn, nevitleblajn per la nuda okuio. SIN.
mernacia oficejo studas la probiemon de la el^ado. ; foton~skopo, lum~skopo. vsaobjektivo, okulario.
in^i.Translogigi en fremdan iandon: dum tonga \ lupeo. 2 Analoga, neopiika instrumento.
tempo Usono libere entasis la en^antojn ; polira j ~skopa 1 Farata por au per ~skopo : ~skopa

'kpntrolado de la enMntoj. erw(ad)o. Ago de tiu. j préparajo: ^skopaj esploroj. 2 Tie! malgranda, ke
kiu en^as: favori la en~adon de terlaboristoj, de ' gi estas videbia nur per ^skopo: ~skopaj insektet -
minlahoristoj. for^i, Foriri. ~ante: li diris adiaü a! ! oj7, fungoj. 3 Kun grando simila al tiu de atomo.

siamajstro k forMs7: liaj gepatroj forMs en alian ; ~skopio. Bsploro pere de ~skopo.

urbon7. trans^i.Transiri , ~ante: vi trans~os el la ; eiektronA-skopo. ~skopo, en kiu la lumradioj
profundaj valoj en la montolandon7. trans^(ad)o. j estas anstatauataj de elektronfluo: elekfron~skopo
Ago de tiu, kiu trans^as: la trans^o de fa cikonioj7: { pligrandigas gis 100-oble pli ol la foton^skopo.
:0 la tranŝ ado de la animoj (osr metempsikozo).
(; migren/o If Grava doloro, ordinare atakanta nur
unu flankon de la kapo, oftc akompanata i .a. de
vomemo.

farado , ~metr:o ( — r^niezurilo ). use makro.

! foton^skopo, lum^skopo. ~skopo I .

ultra^skopo. Lum~skopo kun flanka prilumado,
ebliganta vidi objektojn, ne videblajn per ordinara
lunwskopo. skartAvskopo. Liektroiwskopo, kiu
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ebligas vidi la reliefon de la suprajo de objektoj.
stereo~skopo. Lum~skopo, kiu ebligas vidi la
reliefon de la suprajo de objektoj. tunel~skopo.
Aparato (distancmezurilo), kiu per tunelefiko eblig-
as espion suprajojn je la atoma skalo.

( i.e. Karolinojn) (Kolonja-Ponapeo). If
mikropil/o 4^ Malgranda malfermajo enli

tegumento de ovolo, tra kiu la polena tubo pénétras
en la embrian sakon.

mikroskopo Vd mikrol.

mikroskopo. 1) ordinara lum~o; 2) stereo~o. a) okulo ; b) okulario; c) tubo ; c) bareleto; d) objektivo;ep
plato; f) lameno kun lameneto; g) kondensilo; h) konkava spegulo; h) piedplato; i) stativo; j) reg-butof»?
de la makromova gustiga sraübo (kruda gustigilo); j) reg-buîono de la (ne videbla) mikromova Cjustiga
sraubo (fajna gustigilo); k) dentostango (kunigita kun la tubo) ; I) fotografilo; m) lampo; n) fotregilo.

mikrob20 Mikroskopa vivulo generale unu-
cela: bakterioj, protozooj, mikroskopaj algoj, mikro-
skopaj fungoj k virusoj estas ~oj. -‘-a. Ri lata al
~oj, ka ü zata de ili : malsano, fermentado.~ismo f Stato de la ~a flaüro en organismo aü en
organika medio, ^ologio. Studo pri la ~oj k ilia
agado. SIN. mikrobiologio. ^odetrua. Mikrob-
icida. ~icido f Substanco detruanta aü mortiganta
la ~ojn. anti~a. Celanta la detruon aü mortigon de
la ~oj.

mikrofon2o 4=- Instrumento, kiu transformas j
la sonenergion al elektra energio.

mikrokok/o , ç„ G . ( Micrococcus ) de globaj
eübakterioj, oftaj sur la haüto de mamuloj, i.a. de la
homo. ier stafilokoko.

mikrokosmo Vd kosmo.
mikrolit/o 1 n Malgranda silikosplito, ofte

geometria.elemento de prahistoria ilaro, cefe dum la ojn aü substancojn, tiel ke ilia j eroj aü pecoj nepteÿ
mezolitika epoko. 2 © Eta kristalo nur mikroskope estas facile apartigeblaj: la kartojn7' (antaü ludo); .
videbla, longforma, troviganta en vulkana petro. ; mian trinkajon mi ~is kun larmojx\ rivero, kiukuras
~a ( pp vulkana petro) Konsistanta el ~oj 2 , j <~/ sian akvon kun la akvo de Rejnoz; vi vidisfeim
nekristala pasto k eventuale malmultaj nudokule j ~itan kun potargilox‘, (analoge) ~i la rasojn (•#!
videblaj kristaloj: bazalto haras ~an strukturon. D®" ! kruci); ili sin en la bruantan amason; oni ne <vi||
porfira. la oficirojn kun la suboficiroj\ (f ) Dio ~is lalingv?

mikrometr20 1 Vd métro. 2 = mikromezurilo. ojn de la homojz. 2 Prepari por uzado, enmetantfc :

mikron/o (ark.) = mikrometro ( I 0'6 m). laü difinitaj proporcioj, diversajn substancojn egafcil
Mikronezi/o 1 * Grupo de insularoj en S diserigotajn : farunon kun oleoz ; ~i kelkajkï

Pacifiko ( 165°E, 5°N). 2 S Regno (Federitaj statoj specojn de tco. de tabaka, ~/ akvon kun vincr, li
de Mikronezio), okupanta parton de la ~aj insularoj ! venenon ~is por ni ciujz\ (ce la antikvuloj, prepari f

mikrospor/o 4* G. (Microsporum) de parazitaj
neperfektaj fungoj, kaüzoj de diversaj malsanoj &
homoj k bestoj; kosmopolila g. de 14 sp-oj, elkiaj
M. auduinii estigas ~ozon sur la kapo de homoj, pli
spéciale de infanoj. — mikrofsporo. f M>Z0<:
Dermatozo, tinio, kaüzata de sp. de 1 (Mâ
auduinii ).

mikrot/o b G. ( Microtus ) de mamuloj el la œrid
de ronguloj, fam. de musedoj kun malhelkolora ;

dorso k preskaü nevideblaj oreloj; la sp-oj de tiu g.’
similas cetere al musoj k ratoj, sed ne vivas ce homij
logejoj, i.a.: agra ~0 ( M . agrestis); kampa *04
( M . arvalis); nega ( M . nivalis ), EST kampomuso.

mikrotom/o ÿ Aparato, uzata por distranci blok ;
eton da esplorota materialo laü trancajoj nur kelkajn

j mikrometrojn dikaj por mikroskopa ekzameno. .;|j
miks/i (tr) 1 Intermeti senorde diversajn objekt-r ,



741miksi mil

la vinon por trinkado) en la pokalo, kiwi si ~is,
al Si duoblonN (csr versi). m- kombini. 3 (f) Kunigi
intime en sia psiko du diversajn aferojn, sentojn ks:
M la utilan kun la agrabla; vi, ~inte sercon kun
seriozajo7 ; pia sento de agrableco ~ita kun virina
scivolecoz. 4 (f) Preni unu objekton por alia, ne
kapabli ilin distingi: mi ne ~os pregejan turon kun
lanterna kolonoz; la signifon de du vortojz; Hi
estas tiel similaj, ke oni ofte ~as /7m B; «Homaran-
ismo» (ne ~u kun «kosmopolitismo» ) z. væ inter-
Sangi, konfuzi. sin /vi. Interveni en aferon, kiu estas
ne propra: mi ne povas ~i min en la aferon7; zorgu
vian metion, k ne vin en alian7 ; mi tute ne volas
min ~i en la kondakado de tiu aferoB; ne ~u vin en
nian konversacion. /va. ~ita. ge , bunta. RIM. La
rad. miks estas uzata pref-e por esprimi ~itecon:
~amasoz, ~banejo, r^batalo, ~devenaz, oloraj
êapojz, ~konsistaz, ~opoto, ~rasa, ~ospecaz,
reforma mondoz, ~edzigo ktp. ~(ad)o. Ago de tiu,
kiu ~as: zorga ~ado de la teoj, de ingrediencoj; nil!
Sidiris kun ~ado de cinikismo k naiveco. ~ajO. lo
konsistanta el ~itaj substancoj, objektoj: ~afo el
bombonoj, la vestoj de la virinoj (...] konsistis vid-
eble el ~ajo de modoj de diversaj tempo}1; ha, kia
seiwrda ~ajo tio estis!7; stranga ~ajo el legendoj,
prefjoj k kantoj7 ; ni evitu Babilonan ~ajon de sano, trafanta precipe la kuniklon.
dialektojz. ~ebla.Tia, ke oni povas gin ~i kun aliaj
ajoj: tiuj du teoj ne estas ~eb!aj. /vigi. Igi ~ita: ce miksomikotoj.
tiu levigo de la sipo, la objektoj denove ~igus inter
si7; via vino ~igis kun akvox; oleo ne ~igas kun
akvo; odoro de fumo ^igis kun parfuma de rozoj;
ridoj ~igis kun larmoj. interplektigi , kunfandigi.
*410. Aparato por ~i: por kokteloj. /vita.
Konsistanta el diversaj intermetilaj elementoj: ~ita
societo; tio eslos regno de ~ita konsistox; ~ita
salato, glaciajo; ~ita dietoz. al/vi. Aligi per ~ado:
V al~u sukerpuIvoron al la pasto.al/vajo. Tio, kio
estis al~ita : forigu de argento la al~afonx (—skorio). væ alojo. dis/vi. Disfluigi per ~ado: Y
dis~u du kulerojn da faruno en la saücon. en-vi
Sin, en~igi. Sin -vi: vi ne bavas la rajton en~i vin
en nian aferon7 ; la infanoj en~is sin en la parol-
adon7 ; precipe se en la aferon en~igas virino!z.
WWigo. Ago de tiu, kiu eiwas sin: kovri la mal-
sagajon (de la bopatrino) per sprita en^igo7 ; antaii
ol la registaroj trovos la demandon de L.l. inda je
ilia en~igoz; (f) kiom grandegan faciligon donas al
la lingvo la en~igo de konscia arto7; la afero iras
tre bone tute sen mia en^igado7. inter/vi 1 unu
kun alia k reciproke: la homo k la diablo internas
sian sangon7. 2 Senorde, konfuzmaniere ~i: niaj
amikoj tute erare interdis tiujn ci du projektojnz; oho! transposas ~on!7. ~obia 1 Prezentanta
oni ne devas inter~i la ambaü vortojnz; li aüdis la nombron , kiu estas al la antaüa kiel ~ al unu :
multajn inter~itajn k tre laütajn vocojnz. inter/vigi. ~obla plimultigo de musparo; la Eternulo multigu
Mgi reciproke: la bildoj mirinde inter~igis (en sia vin ~oble kontraü via nuna nombrox ; ~oble ~
spirito) z. inter /vO 1 Ago inter~ i: la naturo
fiziologie favoras inter^on de la gentoj7 ; konstanta
inter~igado de la popoloj7. 2 V Geno en ricevado,
kaüzata de apuda stacio, kies frekvenco estas sama
aü tro proksima al tiu de la aüskultata stacio. os*

perturboS. kun/vitafo. Ingredienco: la supo bezon- tmlionoj7. BS? promilo. /vopo. Grupo de ~ aferoj
as neniajn aliajn kun~itajojnz. mal~i. Apartigi la au personoj. el^O. Promilo. /vestrox. Militisto,

~itajn erojn: kelkaj likvoj ~igas ce alla temperaturo
k mal~igas ce malvarmigo. sen/va. Pura je cia
en~ajo. bat«vi. y ^i. forte skuante per forketo au
analoga ilo: oni bat^as ovojn porfari omleton,dum,
por fari saümovajon, oni kirlas ilin. fllS/vi. kun
pli malmultekosta substanco, por malaltigi la vendo-
prezon: fus~i lakton per akvo. beton/vilo. Trans-
portebla masino, en kies kuvo oni mekanike ~as la
materialojn por fari betonon (cementon, sablon, ston-
etojn k akvon). pistcwi (tr) Kune pisti du au plurajn
substancojn, por ilin ~i. ras/vj (tr) Kunparigi, por
reprodukto, du estajojn el malsamaj rasoj. BS3

mestizo, mulato. vin/vajo. Produkto el malsamaj
vinoj, mostoj aü vinberoj kune, ekz. el diversaj
regionoj au vitejoj, au el blankaj k rugaj vinberoj.

miksedem/o Y Afekcio karakterizata de
diversaj nutraj k mensaj perturboj, k kaüzata de
ceso de funkciado de la tiroido.

miksin/o 8 G. ( Myxine ) de maraj senmakzeluloj
sen okuloj k kun unu paro da brankaj truoj; la haüto
eligas grandan amason da muko. os3 pctromizo.
/voformaj. Ordo (Myxiniformes) de senmakzeluloj
ampleksantaj i.a. ~on.

miksom/o H Mola tumoro el muka histo.
miksomatoz/o ^ b Tre kontaga virusa mal-
miksomicet/oj 4e Cefa klaso (Myxomycètes ) de

miksomikot/oj ^ Filumo (Myxomycota el
protozooj, iam inkludita en fungoj) de unucelaj aü
plasmodiaj, senklorofilaj vivuloj, kiuj malrapide
migras sur la substrato (grundo, malnova ligno,
selo, fekajoj k.a.) k post ripozo transformigas en
sporujojn (ici" sporofrukto); c. 720 sp-oj el 75 g-oj.
SIN. mukofungoj.

mikst/a = mikskonsista.
mikstur/o y Miksajo el tre efikaj substancoj,

uzenda po etaj kvantoj, tute aparté pogute.
mil. Numeralo, esprimanta la nombron post

999 en la serio de la entjeroj ( l 000, M): ~ jaroj
foras ~jaronz\ dck~ dekstre, dek~ maldekstre7 ; ~
okcent naüdek tri7 ; kvardck ~ dukatojz; la ( M )~ k
Unu Noktoj (kolekto da orientaj fabeloj). /va.
Okupanta lokon post 999 samspecaj aferoj: la ~a
pago; la teruroj de la jam ~a. /vo 1 Aro de ~ (aü
f: multegaj) aferoj aü personoj: groson stelis—ho,
stelisto! ~ojn stelis— financistoz\ mi vivas multajn
~ojn de viaj tagojz\ Saul frapis ~ojn k David
dekr^ojnx; la vivon de ~oj vi havas sur la pinto de
via fingro, k el vi naücent-naüdek-naü jetis en
mizeronz. 2 La nombro 1 000: okcent naücent...

estas unu miliono. 2 Konsistanta el ~ partoj: kresk-
ajo senvalora, r^oblan semon cirkaü si jetante7; (f)
en la spaco nagis ~oblaj fluoj da homaj pensojz.
/vono. Ciu el la ~ egalaj partoj de tuto: litro estas
la ~ono de unu kuba metro; el multaj ~onoj farigas
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komendanta ~ soldaiojn. jar^o 1 ~o da jaroj : ; mil!/ Â Prêt. , uzata antaü unuoj k signify
post jar~oj ili alflugos traits la oecanol7 . 2 j milono ( 10

_
3) ; simb. : m : ~ampero. ~bar>.

Numerita ~jara période: en la dua jar~o antaü j ~granro, ~mctr2o.
Kristo. el~0. Promilo. jar^a. Daûrinta tra piuraj mili/o 1 G. ( Milium el poacoj) de 4 sp-q(

jar~oj: la Hebrcoj suferis jar~an martirecon7. ; unu- k plur-jaraj herboj el la N-hemisfera mezvai
Milan/oz. Cefurbo de Lombardio (9°11’£, ! Malnova Mondo, i.a. la sterna ( M . ejfusm,

45°28'N ). ~ io. La regiono cirka ù ~o. iama j plurjara, pororname kultivata. 2 (evi ) = mileo. j
duklando. j miliar/a f Karakterizata de mileofor®

mild 2a 1 Delikate, malakre impresanta la j elementoj: ~a crupcio. febro, akuta tuberkulozo.
sensojn: estis tied senhrne, la aero estis riel ~az: ck - j miliard 1o. Mil milionoj (109). car biliono. -iH
sortis post si ~<v , ce iom nekuraga viritta voco7: ~a j do. —* gigal. ~ulo. Homo posedanta ~on dams;
tuso, duonlumo. venta7: la posante ) tre pincis lin i unuoj en difinita valuto. •

'!
je la nazoz: leviganta deklivo7: la steloj hums ! milici/oz. Nekonstanta militistaro el civita%~e k klarez; en bêla dintanco, k vanne7 : ; ordinare volontuloj por la defendo de la narç
varmigi esplorotan substancon: ~a, vanna , ~e \ teritorio. isr partizano, gerilano, makisono,

ma!vanna klimato. P.3? dolea , kvieta, serena. softa , j milion/o. Mil miloj (10°): tin ci urbobm
subtila. mezvanna. 2 Agrabfe impresanta la senton; ; ~on du !ogantojz: (f) unu cl tiuj ridetoj, kiujeslt
malscvcra. ne kontraustarema: 1ernu ce mi car mi i ~oble pli malgojaj ol larmojz. B3f - - Mono,*
estas rsja k korlwmi/aN; ~c/ latigox, fï zionomio'7: j inégal. ~ll!o. Homo, posedanta ~on da monuÉ
rigardo. kiu efikas des pli akre. ju pli ~aj estas la ! en iu valuto.
okuloj , kiu j gin sondasz ; ta noblaformaj , iom ; milit/i (ntr) Batali per armiloj kontraü fienl
severaj trajioj de lia vizago estis pli ~aj ol j landaj armeoj au kontraü samnacia malamika paitüi
ordinare7 : kun ^a riproco7: ~a respondo kvietigas \ ta Ualdeoj revenus k ~os kontraü ci tin urbo\A^koleronx: // parolis al si pri la a/na ago7: ! niond’ eterne ~antaz: (0 du ~as, tria profitasz.lj~e/. Ksr indulga, serena. trankvila. 3 (pp vino) Sen- | batali . 1 Tin perforla k detrua formo, kipt
acida, foje duondolêa k sen forta karaktero. '-eco. ; alprenas politiko, porsolvi la konfiiktojn inter klæf
Eco de iu, io ~a: la ~eco. kiu de 1' ciclo en homo ; nacioj au regnoj: arangi ~on kontraü ht7: proklté
formo venus sur ia teron7 : la ~eco de la infanaj i dekiari. fari , gajni . perdi ~on; en!anda. eksterlaé
rememoroj. ~igi. Fari ~a: ~igi la akran guston de j dé fendu, agresa ~o : inlerfrata. intercivitana 4
medikamentoB; ~igi esprit?ton, siajn riprocojn. la j rcligia ~o: eksplodas. ekjlamas unu soldé
pitnon : malkontenteco, ~igata de sincera \ ~on ne faras7: oui ne plu lernos ~onx: ni iroseû
kompato'7 : r^igi la malamon. la disputon: ~igi la j iandon Egiptan , kie ni ne vidos ~on*: la re§0,&
krizon. la mizeron: tio digits la malfacila/ojn: ^igaj i kaüzis la ~ori7. RAV para. ~damagoj, ~krim:\
cirkonstancoj (de delikto). mal ~a. Akre, mal - ! (vs, 0 Ciu formo de grava konflikto kun aü senffi?
agrable impresanta: ili babilis pri la mollet tempo | de armiloj: malvarma ( per nearmiiaj rimedof;
(de la vintro), kiu komencigis7, paroii tnab^ajn vort - ! psikologia ( per propagandaj rimedoj) ~o. »If
ojn7 : mal~e admoni. riproci. irîy hrutala.kruda. i Koncernanta la ~on: parada ~aj préparadif

mile/o 4* 1 (ss) Sp. de panico (milia panico ). j kanto kiu gloras grandaju ~ajn agojn7. ~e 1 &
unujara herbo kun tre inalmolaj, brilaj, glataj grajn- ; ^o. per ~o: li iris ~e kontraü ciujn siajn na0
oj; malnova grenplanlo origina el C Azio, kultivata I ojn7 : ~e p/igrandigi sian teritorion. 2 En
en la varmaj landoj k S Eü ropo por grajnoj uzataj i maniero: li salutis /-, ^ajoj. Faroj de ~antf
por fari panon k kacon k por nutri hcjmajn k kortajn j ^ema. Inklina al ~o: ~ema popolo estas kancé
birdojn. 2 ( vs) Nomo de piuraj grenpiantoj. same ' de la mondo. ~estro. Tiu , kiu plejsupere komaal
uzataj kiel —o / , precipe cl la g-oj panico (~o /. = j (ofte W ) : la grandaj ~estroj. Aleksandro, HattibM
milia panico). setario ( bird~o. = Italia setario ) k i Cezaro. ~ismo. Militarismo. ^isto. ProfesiaauÉ
sorgo ('N/ego. = dukolora sorgo). — milia, ^ego. | ano: oui devas mortigi ci tiun homon, car li se/ fS
Dukolora sorgo, bird^o. Italia setario. i igus la manojn de la ~istoj*. ~istaro (ark.) f

milenarism/o = mileniismo. i Armeo: la ^nstaro de la rego de Babe/ X .
m îleni/o 1 Miljara daüro au datreveno. 2 Mil- j jj[ Cia aparato, kiun la antikvuloj uzis en siegoj, pet

jaru regaclo de Kristo, en iuj ncortodoksaj kredoj. i rompi muregon a ü jetegi stonblokojn. balisé.

! katapulto, ramo. aki ( tr) Konkeri. kruĉ i|
; Ekspedicio de kristanaj regnoj kontraü muzulmaj

por rekonkero de ia tombo de Kristo. montf^Modem» kiu disvastigas tra la tuta mondo:K
mileo 1: a) tigo: b) ; spertis du mond~ojn , 1914-1918 k 1939-1$$
folio : c ) infloresko j movo^o. ~o. en kiu armeo manovras,
(paniklo ei spiketoj) ; ; sido^o. ~o. en kiu armeo sin defendas en tranc$;

c ) du spiketoj : r*v defensivo.
militarism/o. Disvastigo k influo de lamilitep

‘ en iu nacio. SIN. militismo. anti^O, kontraü#
! klearo k sinteno kontraüa al la influo k politikdÉ

la milifemuloj.

''dsmo. K redo pri ~o 2.

I

f
S%
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militarist/o. Tiu, kiu inklinas al la uzado de | ion: konlrau ~oj mi farus ~ojn pH profundajnz;
militaj rimedoj, por solvi la internaciajn konfliktojn. ! eksplodigiz, ekbndigi ~on; ~forno, ~truo. 3 ^ W
anti-vO, kontrau^o. Tiu, kill kontraü batalas la | Eksplodkesto metita en la maro au en grundo, por
militarismon. j difekti per sia eksplodo la pezajn metalajn masojn

Miltiad/o. Politikisto k stratego en antikva Ateno. j (sipo, tanko ks) aü la individuojn, kiuj gin tusos au
MiltOil/o. Angla poeto ( J . Milton, 1608-1674), ! venos sufice proksime au magnete influos: !a kiras-

aütoro de «Perdita Paradizo».
milv20 d G. (Milvus) de rabobirdoj el la fam. de | irejon; ~balai, ~semi. ~a. Rilata al ~o: labor-

akcipitredoj, rustokoloraj, kun profunde fenda j isto, industrio; la ~aj ricafoj de lando. ~i ( tr) En-
vosto, i.a.: rufa ( M . milvus ) ; nigra ~o (M. | meti en foson au truon eksplodan substancon, por

renversi k detrui ion: ponton; ~ita vojo, remparo.
~ajO 1 = erco. 2 Cia utila mineralo au petro elfosita
el ~o. ~ejo. Tulo de la instalajoj, ~fosoj, galerioj k

| sipo dronis, trafmte ~on\ ~bari saneIon , haven-en-

migrans).os* agio, buteo, elanio.
Milvoki/o. Usona industria urbo, en Viskonsino

(87°55’U, 43°02’N).
mim/o. Aktoro, ludanta senparolan rolon k dependajoj, faritaj por la ekspluatado de la ~ajo: oui

esprimanta sin nur per mienoj k gestoj. ~i (tr) ] sendis lin en la sal^ejojn de Siberio ; la karbo~cjoj
Esprimi sentojn au pensojn per mienoj k gestoj. | de Anghtjoz ; marmoi ^ejoj de Kararo. ~isto 1
M^O.Alto de la ~ado. CEF pantomimo. ! Soldato, kiu taras ~ojn 2: amuzo estos, kictm la

mimeograf /o O Speco de multobligilo, servanta j ~isto per forto de sia propra pulvo en la aeronflug-
por reprodukti tekston skribitan per speciala plumo | os! z. 2 Laboristo en ~ejo. kontraü~i. Fosi, por
àü per senrubanda tajpado sur stencilon, k povanta j fari ~on sub la ~o de la malamiko k gin detrui.
Hveri grandnombrajn kopiojn. BîT fotostato, j sen^igi. Eltrovi k forporti la kasitajn eksplod~ojn.
hektografo.~i (tr) Reprodukti per stencilo. j sufcwi. ~i konstruajon, ponton ks. tra^i. Bari per

mimetism/o d Adaptigo de kelkaj animaloj al ! ~oj pasejon en maro. flos~0. Flosanta ~o, kiun
la medio per aspekto, kiu taras ilin malfacile vid- | oni lasas drivi en la malamikaj marakvoj.
eblaj au similaj al alia specio: de fasmo. j
ISP homokromio.
: rnimoz20 G. (Mimosa el fabacoj) de arbustoj,
arbustetoj k plurjaraj herboj kun alternaj, generale
duoble plume kunmetaj folioj k kun malgrandaj, !
blankaj aü violete rozaj floroj en spikoj au !
glomeruloj; tropika k subtropika g. de c. 480 sp-oj. i _
sentema ^o. Sp. de ~o ( M . padica ) , arbusteto, j Q
kies folieroj ce movo au tuseto duope starigas k
kuntusigas, dum la petiolo mailevigas; hejma en
tropika Ameriko, vaste naturigita, subvitre k cambre
kultivata. SIN. sensitivo. B®* akacio.

a

i g —'
fe;;.

d
mimozo (sentema ~o) :
a ) tigo; b) folio (duoble

•% plume kunmeta) ; c ) j
p yjfiêgita. infloreskpi c) frukto .

(guso). LMD.

c

b

a

mimul/o G. (Mimulus el skrofulariacoj) de
unu- k plur-jaraj herboj k arbustetoj kun urïuope I mino. ~ejo. a-d) surteraj instalajoj : a-b) sakto-
akselaj floroj, kies neregula korolo bavas cilindran I turoj kun (a ) lift -masino k ( b) ventolil(eg )o, c )
tubon violan, flavan aü rugan k kies stigmo havas du j karbo-lavejo , c) karbo-gradigejo , d ) rubo-
platajn lobojn, ci kiuj ce tuseto fermigas unu kontraü j monteto ; e-o: subteraj instalajoj ; e) cef -sakto, f )

Ta alia; c. 150 sp-oj el S Afriko, Azio k precipe j ventol-sakto ; g-g) liftoj : g) por karbo, g ) por
Ameriko, pluraj poromame kultivataj. SIN. simifloro. | ministoj ; h ) akvokolek.tujo : h ) sakto-fundo ; i )
\ © min/o 1 Entera au subtera kavajo, el kiu oni j kargejo ; j) transport -galerio ; j) ventol-galerio ;
jelfosas ekspluatebiajn substancojn au per pulv- j k -o ) produktejo ( produktado per la ü longa
iéksplodo, aü per hakado, masinborado ks: mal- j hakado) : k) malsupra ( transport)galerio, I ) supra
supreniri en la ~on ; la atakfronto de ~o; fer~o, j (ventol )gaierio, m) karbon-fronto kun hakmasino,
or~o, sal~o, ston~oz. use galerio, sakto. 2 •»*> Fos- ; n) progresanta subtena trabaro, o) stopajo (stona
ajo subtera aü kavajo en muro, ponto, roko kc, kien | k ruba ) ; p) tegtavolo ; r ) k.arbohava tavoio : s)
onimetas eksplodan substancon por renversi k detrui ; karbovejno ; s) faü lt-ebeno.
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(Dmin/oz (en L.B.: min’o) 1 D Unuo de pezo,
egalanta kvindek siklojn: tri ~’oj da oro estis uzitaj
por ciu cl tiuj sildojx. 2 £ Antikva monunuo, de
diversa valoro lau la tempoj k landoj: Sinjoro. via
r̂ ' o produkris dek BS* talonto, drakmo.

M î n-river/o. Granda Cinia rivero ( I 19°24’E,
26°N).

minac/i (tr) 1 (iu) Montri al iu per paroloj au
gestoj, ke oni intencas fari al tiu malbonon: kitt li
estas, tilt , kiu nin ~as? z ; iun per la finira , per
bastono. per morto ; li ~as al si mem per la
pugno7 ; (kun inf. signifanla la timotan agon) li ~i$
denunci nin, min bâti , rezigni sian postenoir, (abs)
rego donacis, sed polico ~asz ; kiu multe ~as, ne
estas dangera7; ~/ per pugno en la posoz; ~anta
rigarda; la nuboj formis ~antajn bildojnz. 2 ( io)
Evidentigi, ke gi probable baldaü okazos k alportos
malbonon: la infekto lin ~as; la dangeroj, kiuj la
gefratojn ankoraü nun ~as de la flanko de la patr-
iot )2,; (kun inf. signifanta la timotan agon) E. kreskis,
neniam ~ante disfali en dialeklojnz; tia agmaniero
~as farigi kutima; ni estis ~ataj de malsato; .0

specio (en dangero de maiapero; nsr rclikvo);
(analoge) falegon ~anta kamentubo7 ; (abs) ~as
fulmotondro, ribelo, pesta. — pendi , siegi , svebi.
r> jO 1 Paroloj. gestoj, per kiuj oni ~as: timi nck
r^ojn, nck batojn; ~oj ne mortigasz; de rego
estas kiel kriego de 1eonox ; oui fan' s al ni ne
proponojn, sed ~ojnz, (Q li estas por la regimo.
2 Probable okazonta malbono: konstanta ~o de
ruinigo ilin déprimas ; sub ~o de morto respondu al
miz. ~a. Entenanta ~on: kun ~a vidaz; kiel ajn
~aj estas miaj vortoj { ... ]z. ~e. Esprimante ~on:
Moor, r̂ e al Schweizer7.

minaret1o C Sveita turo de moskeo, de kies
supro muezino alvokas la islamanojn al pregado en
la difinitaj horoj: la gracia ~o.

minc/a. Maldika.
M î ndana/o. Insulo en Filipinoj (125°E, 8°N).
mineraPo 1 Nomo de ciaspeca neorganika

korpo au substanco. 2 © (K) Natura, kemia elemento
au kombinajo, generale neorganika, troviganta en la
terkrusto, plej ofte sub formo solida k kristala :
petroj konsistas el ~oj; argilaj ~oj ( Vd argilo). nsr
créa , petro. ~a. Rilata al, konsistanta el, karakteriz-
ata de ^oj: la ~<:/ regno** : ~a akvo (akva solvajo
de iaj ~oj kun saniga efiko, ofte vendata en
komerco); ~a (neorganika) kemio. -̂ igi 1 Modi fi la
akvon per aldono de ~aj kunmiksitajoj. 2 ® (pp iaj
elementoj, kloro. fluoro, sulfuro ks) Transformi
metalon en ercon, kombinigante kun gi. 3 (PP
vivuloj, precipe baklerioj) Transformi organikan
materion al ~aj substancoj. — malkomponanto.
sen^igado If Nenormala perdo de la ~aj
substancoj el la organismo: sen~igado rendtas el
troa eliminado au nesufica fiksado.

mineraiog7o. Specialisto pri ~ io. ~ i 2o.
Scienco pri la mineraloj.

Minerv/o O Romana diino de la mililo k de la
inteligenteco. vssr Atena.

Minesot/o. Unu el la statoj de Usono (93°07'U.
44°58* N ).

minestron/o y Lombarddevena supo el diversaj
legomoj kun viando k rizo aü pastajoj.

mini/. Pref., signifanta: «havanta minimumajnai
miniaturajn dimensiojn»: ~aüto, ~buso, ~golfo,
r̂ jupo , r̂ komputilo ; admirinda ~kultun
universalaM (puptealro); ~partioj [... J ne porto-
prenis la intertraktadon pri la registarformadou;
disaj grupoj de ~-insulojM. «as* niikrol.

mini/o7 (K) Orangoruga plumba oksido, Pb^uzata kiel pigmento en farboj por feraj objektoj;|
efikas kontraü oksidigo k rustigo: kelkfoje la ru$-
bruita feroksido , Fe0O5, estas nomata fera ~o.

miniatur10 1 Tre malgranda pentrajo, plej ofe
portreto, farita per akvarelaj farboj sur eburo,
metalo, pergameno kc: lia portreto en ~oz. 2 Mal-
granda arta objekto delikate prilaborita. ~a 1 RilaU
al ~o: la ~a arto. 2 Tre malgranda, eta: lamp),
radioricevilo. osf liliputa, nana, mini!. (tr) Penfti
~e. va? ilwnini 2. ~istO. Artisto, kiu ~as. 'vlgi|
Doni al elemento de aparato kiel eble plej mal*

grandajn dimensiojn. :%
minimum30. Plej malgranda atingebla kvanlo

au plej maialta grado: kunporti por la vojago^da pakafoj. infimo, maksimumo. ~a. Atinganta
la plej malaltan gradon atingeblan: postulo;
vendi je ~a prezo; la lego pri peno. ~e 1 Je U
~a kvanto, grado. 2 Almenau. /^ejo A (pp funkeio)
Punkto, kie la funkeio alprenas sian ~on. |

ministeri8o. Tuto de. la oficejoj k oFicistoj dew
ministra fako, k domego, kie ili trovigas.

ministr1o. Ano de stata registaro k ordinate
estro de iu difinila fako de la stataj aferoj: al la
de publika instruadoz; la de la Aferoj Efoter-
latldajz; pri finança j , pri ekonomio, pri:
kulturo M : fine aperis unu de la kortegoz; sen-
postena ~o. ^aro. Kabineto 3. ~ejo 1 Domego,
enhavanta la oficejojn de iu fako. 2 Tuto de h
oficistaro de iu ~a fako, deparlemento: la ~ejo
ordonis , ke cef -̂ O. La unua inter la ~oj,
havanta super ili prestigan a ü funkeian superecoi
sub'wO. ~o de malpli grava fako.

Mino/o O Rego de Kreto, edzo de Pazifao,
juganto en ï nfero. llako, Radamantiso. ^31
Rilata al ~o. 2 Rilata al la antikva, antauhelaii
civilizo de Kreto. ^/taüro. Ta ü kapa viro, idotfe
Pazifao k taü ro; gi logis en la Labirinto k vwis
gcjunulojn.

minor/a 1 La pli malgranda el du aferoj, klasoj
klp: 21 la ~aj profeloj; d> la ~a tenno (la dua de
silogismo); f ~a epilepsia. 2 J5 a) (pp interval?)
Estanta duonduto malpli granda ol majora; b) (pi
gamo) Havanta triton k seston ^ajn ( frekveuc*

proporcioj: 6/5 k 8/5). i&r harmonia, melodia.
minoritat/o 1 (pp homogrupo) Malplimulto.^neplenageco.
Minork/o. Insulo en Balearoj (4°E. 40°N).
Minos/oz. Minoo.
Minsk/o. Cefurbo de Belorusio ( 27°33,Éi;

53°54’N).
minstrel/o = menestrelo.
minus8. Konj.. indikanta: 1 subtrahon: 10-4=

6 (dek ~ kvar estas ses ): li ricevis duon kun

i

:

i



745minusklo miraklo

«S' plus ; 2 negativan nombron , en algebro, rigardis la juvelisto7; ne estas granda ~o!z; sur sia
temperaturo, elektro k.a.: ~ 10 gradoj (mil: -10°); vizago aperis k embaraso7 ; trankviligu vian
la ^-poluso, ~drato, ~borno. — ~signo. ! ^on k aüskultu7; la ~o de Ramies ankoraü pli-

minuskl/o Ui Litero el la serio a, b, c, kontraste j grandigisB. ~a. Esprimanta ~on: stari fikse kun
al majusklo. ! rigardado; ~e si rigardis la janulojn*. /vajo. lo

mfnut/0 1 Sesdekono de horo; simb.: min: la ~inda : kolonar , kio estas ~af ARHITEKTURAG. BS"

triakkvin ~oj; en la daüro de kelke da ~ojz. 2 Tre mirindajo. ^egi. Tre forte ~i: kiel ~egis la bela
mallonga tempo: ec ne lasantc al la ekzekutisto | Sara pro la amaso da multekostaj objektoj!7 ;
~on por akrigi la hakilon7 ; tia ~o kiel la nuna esprimo de sincera ~egoz. ~iga. Kapabla estigi
plene méritas, ke uni naskigu, sentu gin k poste
malaperu!7 ; personoj, kiuj sub la influo de unu
permesis enskribi ilian nomon7; kara estas dono en
~o de bezono7 ; s-ro R. en liberaj ~oj eldonas
cirkulerojnz; mi respondas ciun feteron, kiam mi
nurtrovas ~on da tempoz; ~on! (sk: atendu). 3 A
(pp mezuro de anguloj k arkoj) Sesdekono de
grado; simb.: \ ~a 1 Rilata al ~o 1: la ~a montr-
ilo. 2 Daüranta tre mallongan tempon: esdngigi ,
kiel la lumo de meteoroz ; sen ia ~a sauceligo7',
oferoj, kiuj povas doni nur ~an lumon7 (de vivo). sia patrinoz; la lingvo estas ~inde facila por lerniz.
BS* momenta, ^e. Dum tre mallonga tempo: ciuj

kreskantaj projektoj7. ~atoro = tempumsaltilo.
miocen/o ® 1 La kvara epoko de terciaro. 2 La

responda serio.
miogal/o b Mamulo (unuspecia g. Galemys

pyrenaicus, sin. Myogale p.) el la ordo de insekto-
voruloj, fam. de talpedoj, kies nazo formas mal-
longan rostron k kiu vivas en riveroj de Pireneoj, de
NU Hispanio k de N Portugalio.

miokardio Vd kardio.

~on: ~iga katastrofoz; danci kun ~iga elasteco7.~igi. Fari, ke iu ~u: kiel ~inda filo mi estas, se mi
povas del ~igi mian palrinon!7 ; via konduto sin
forte ~igas7 ; gia kolera tono min ~igis7. /s#inda.
Tia, ke oni prave ~as pri gi: gi estas ~inda qfero,
tiu tiraneco de sinjoroj la edzoj!7 ; ~inda elpensajo,
lerteco. /-vindajo. Io ^inda: la tuta mondo estas
vico da ~indajoj7 ; j[ la sep ~indajoj de la mondo;
la r^indajoj de la moderna scienco. miraklo.
~inde. En ~inda maniero: si estas ~inde simila al

mirabel20 Speco de mangebla, dolca pruno
malgranda, globa, flava, rugapunkta.

mirabil/o -Hfe G. (Mirabilis el niktagacoj) de
unu- k plur-jaraj herboj kun floroj unu- au plur-ope
cirkaüitaj de involukro el brakteoj aspektanta kiel
tubforma kaliko, dum la vera kaliko estas petaleca,
kunigsepala, funel- au rad-forma; c. 55 sp-oj el la
varmaj regionoj de Ameriko, pluraj pororname
kultivataj, precipe sajnjalapo { M . jalapa ) , el

! Meksiko, floranta nokte. fcr niktago.
mlokastor/o b Kojpo.

miop/a 1 Havanta nenonnale mallongan vid- j
kapablon, k ne povanta klare distingi malproksimajn |
objektojn: ~aj okuloj; ~u1o. 2 (f) Ne kapabla havi !
largan vidon de la aferoj; atenta nur al la detaloj au i
malgravajoj: dam vi, ~uloj, miras, kiel gi okazisl7.
1 *̂ eco.Stato de iu ~a. mal~a. Hipermetropa.

miopatio Vd mio.
mioz/o f Mallargigo de la pupilo. ~iga. Estig-

anta tian efikon: ^'iga drogo. B®* midriazo.
miozin/o $ Proteino de la muskoloj, kapabla

hidrolizi ATP-on k rolanta en la kontrahigo de la
muskola celo.

miozot/o G. (Myosotis el boragacoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj kun skorpioidaj cumoj
elradformaj, plejofte blukorolaj floroj; c. 100 sp-oj
ellamez- k mal-varmaj regionoj; populara simbolo
defidela neforgeso. SIN. neforgesumino.

mir/l (ntr) Senti impreson de surprizo pro io
stranga, neatendita, nekutima, eksterordinara: ciuj
~is pro la vortoj de graco, kiuj eliris el lia busoN;
mi ne ~as pri via senscieco; li ~is antaü tia lukso;
h legantoj ne ~u, ke ili trovos tiujn samajn erar-
ojnz; ni ne ~os, se morgaü iu dubos, eu7 [...]; la j
homoj ~as, kiamaniere povas aperi tiaj fantazioj7;
mi forte ~as, ke mi jam tic! longe ricevis de vi
nenian leteron7 ; mi ~as, ekscii, ke [...]; li ne ~is
plu, ke lia patro pasigas la tempon antaü la altar-
ojB; (ironie) k oni ~as, ke ni nomas dun ci landon
benitaB\ (ark. tr): mi ~as la sagecon de tiu ci
homoz\ vi eble mem miras mian paciencon7. ~o.
Sento, impreso de iu, kiu ~as: kun granda sin

%‘S
, <v \ :• /

2

b ô

1) miozoto (arbara ~o, Myosotis sylvatica). C. 2)
mirabilo LMD. a) tigo; b) folio; c) infioresko; c)
floro ; d) vertikala sekcajo de floro ; e) frukto
cirkaüita de daura kaliko

mirag/o 1 Optika fenomeno, okazanta en
varmaj landoj k konsistanta en tio, ke tre mal-
proksimaj objektoj aperas kiel proksimaj, k iafoje
renversitaj, kvaza ü spegulataj en akvo. SIN.
fatamorgano. 2 (f) Alloga iluzio: la ~oj de la glow.

mirakPo 1 Fakto, kiu sajne estas kontraüa al la
ordo de la naturo, k kiun la kredantoj atribuas al dia
interveno: eu mi ~on petu de 1' diino?7\ la ~oj,
kiuj farigadis per Kristo7; la ~oj de Lurdo, de la
Biblio, de Budho. — ~oludo. 2 (0 Mirindajo: ke li
evitis la morton, tio esds vera ~o ; mi faras ~ojn en
la turmentadoz; inter ~oj!7. ~a. Prezentanta
~on: r^a resanigo ; ~a cefverko. En ~a
maniero: apenaü mia frat' ~e resanigisz; ~e mi
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trovis savon1
. ~!StO. Tiu. kiu taras ~ojn : mi devus j

csti ~isto , se mi povus alkonduki vian obstinegan
malbonccon al konfesoz.

mirh/o 4* La sekiginta bonodora gumrezinoel
la trunkselo de du sp-oj de komiforo, uzata en
parfumindustrio k farmaeio. cse incenso, olibano.
balzamo, hisopo I . — mirido.

miria/. A- Pref., uzata antaü unuoj, k signifania
«dekmil» ( I 04): ~metro (10 000 m = 10 km). RIM.~ ne estas uzata en la SI-sistemo.

miriad1o. Grandega, nedifinita nombre: ~oj da
camhrojz; la ~oj da stcloj sur la nokta cielo: mi ne j
timas ~ojn da kontrauu/oj7'. :

miriapod/oj b Klaso ( Myriapoda ) de teraj sen- |
flugilaj artropodoj, kun ire multaj membroj servantaj j
por irado. osar diplopodoj. kilopodoj, skolopendro. j
araneoidoj. insektoj. j

mirid/o 4» G. (Myrrhis el apiacoj) de nur unu i
sp. { M . odorata ), plurjara, anizodora herbo kun 2- j
3-oble plume dividaj folio j k kun blankaj floroj en ! mlrmeleon/oz b G. (Myrmeleon) de insektojd
umbelo; Eüropa, kultivata por nutrajo (legomo au | la ordo de neüropteroj, kies larvoj kaptas formikoja
spicajo analoga al cerefolio). furago k farmaeio. i fosinte falkaptilon en la subio. SIN. formikleono. j

mirik/o 4 G . { Myricu el ~acoj) de dioikaj arboj | mirmidon/o O Ano de helena popolo, kiesre|È
k trunkarbustoj kun ovalaj au lancetformaj folioj k | eslis Peleo. j
kun malgrandaj floroj en spikoj au amenloj; sub - ! mirobolan/o 4 Frukto ( myrobolanus) deisj
kosmopolita g. dc c. 55 sp-oj, el kiu j kelkaj (precipe ! sp-oj de terminalio ( precipe Terminalia chebukj
vaksa ~o ) liveras specon de vakso ( ~a vakso ) uzata por medicino k tanado.- ~-prunuso.
pasintece uzata por vaksalumetoj k kandeloj. vaksa mlroksil/o 4 G. { Myrosylon el fabacoj) de 2-Î
^O. Sp. de ~o { M. cerifera ) el E Usono, kun fruktoj sp-oj de tropik-Amerikaj arboj kun dauraj folioj
kovritaj de dika tavolo rica je palmitata acido. j plume kunmetaj; M . halsamum estas ekspluatalt

miring/o ¥ Timpana membrano { membranet 1 por ligno (simila al liu de mahagono) k balzamoj:
rynipani ) : la transdonas la aervibrojn al la \ var. halsamum (sin . M . toluiferum) liveras ia Tolu®
maleo , unua el la orelaj ostetoj. ~ltO f Inflamo de j balzamon . dum var. pereirae liveras la Perut
la 'N/O. ~Otomio *f Incizo de ~o. I balzamon. ®r balzamarbo.

miristik/o 4 G. { Myristica ei ~acoj) de dioikaj j mirt/o 4 G . ( Myrtus el ~acoj) de arboj!
arboj kun ledecaj, dauraj folioj k kun malgrandaj j arbustoj kun kontraue duopaj folioj, kun blankajm
floroj; c . 70 sp-oj hejmaj de tropika Azio gis j rozaj floroj unuope au kelkope akselaj k kunmuM
Australio. aroma ~o, bonodora ~o. Sp. de ~o
{ Myristica Jragrans ) el Molukoj, malalta arbo kun
flavaj, preskau globformaj fruktoj; ce maturigo la
frukto malfermigas, aperigante unu semen, cirka ü -
itan de ruga arilo spicajc k medicine uzata («rr
maciso).SIN. muskatarbo.

Mirjam Ü1 Virina nomo, i.a. de profetino, fratino
de Moseo. Maria.

mirliton/o. Infana fluto, konsistanta el kava kas
kun, ce ciu ekstremo, baüdruca au papera membra»

mirmekofag/oz b S-Amerika mamulo (uiw
specia g. Myrmecophaga tridactyla ), el la ordo 4

| ksenartroj, kun longaj haroj, fortaj ungegoj, trifingflj
! piedoj, longa, tubforma kapo, vermoforma lango!
j granda vosto; gi mangas termitojn k formikoji
j ~edoj. Fam. { Myrmecophagidae ) de ksenartroj^j kiu apartenas ~o k tamanduo.

! semaj beroj; 2 sp-oj el la Mediteranea regiono kl
j Afriko. ordinara ~o. Sp. de ~o (M. commun|f
j Mediteranea, daürafolia, tie aroma arbusto kun mak
j grandaj, ovale lancetformaj folioj k kun nigrete bltif
' mangeblaj beroj; pororname kultivata k medicî
; uzata; iam uz.ala ce geedzigoj por la florkronode£:

j edziniganto: dedicita a! la militherooj ce la helenojt
' al Venuso ce la Romanoj. ~acoj. Fam. ( Myrtacecfi,

de dukotiiedonaj plantoj — daurafoliaj arbojf
I arbustoj— kun integraj, aromaj folioj k kun 4-1;
; sepalaj, 4-5-pelalaj, multastamenaj, epiginaj fldfpjg
! precipe tropika k sublropika fam. de c. 4 620 sp-ojd
j 129 g-oj, i.a. ~o, eukalipto, melaleüko k pim»
~oforma If Adj. kvalifikanta la karunklon $||
himeno post la akuso. kariofil^o = kariofilarbo.

mirtel/o 1 4 Sp. de vakeinio { Vaccinia
myrtillus ) , falfolia arbusteto kun angulaj, veri||
brancoj, kun ovalaj, pinlfinaj, dentrandaj folioj,
unu- au du-opaj floroj, havantaj preskau globs-
verdete au roze blankan korolon, k kun nigraj bo|j

i ( interne rugaj) kovritaj de blua pnjjnumo; enart§|
1) miristiko.. B. 2) mirto (ordinara ~o). M . a) tigo; ; oj k erikejoj de Europo k N Azio, kultivatap
b) folio ; c) floro: c) frukto (karna, dehiskanta per j mangeblaj fruktoj vitaminricaj, k medicine uzata.L
2-4 valvoj ce miristiko ; bero ce mirto); d) sekcajo ' rc> La bero de ~o /. ~bero. ~o 2.
do frukto . e ) semo; f ) arilo : g) sekcajo de semo.

;

!

;M
AMirt/o. Helena virina nomo. JA
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mis4/. I- Pref. signifanta: 1 ke ago estas ne- | havanta ion kasitan, sekretan, malklaran: ~a] signoj;
konvene, erare aü malguste farata : ~aüdi , ~citi , | ~ctj par la amaso teknikaj termina jz\ krimo\
r^kalkuli , rvkompreni , ~legi , ~pasi , ^ traduki , ! ordono, sciigo: fine la pordo malfermigis;

~trafi ktp; 2 ke eco aü ajo ne prezentas la esperatajn | la seniima ~a maro\ vojo kiu iris en la mondon ,
pozitivajn kriteriojn: ~edzigo, ~ forma. ~proporcio ; inter la ~ajn altajn altajojn k nekonatajn spacojnz;
kc.; en tiu uzo mis ofte sinonimas kun malbon-: . la kontrakto. kiun mi faris kun la firmo Hz.
~angeloj, ( M )~bursoK; la ( M )~vaIoK ktp.
Il - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~a 1 | mieno de sia edzoz. ~ajO. 3: multaj E-istoj vid-
Maltrafa: jeta de laneo. 2 Malbona : pro ~qj j as en tin ci kontrakto ian ~ajonz.
ten’ k donoK . ~e. Maikonvene, malbone: bidropso. j misteri/o éh Mezepoka dramo kun religia temo.
kiumembrojn formas*- , ~a okazajo aü ago. I mistifik8i (tr ) Trompi iun , ofte kun nur serca
A^ajO.Konkreta rezulto de ~o.~ulo. Tiu, kiu estas i celo, trouzante lian/sian kredemon. -̂ O. Ago ~i k
karakterizata de ~aj agoj: la ( M )~ulojK (damnitoj). ; ties rezulto.

misa!/oz ü* Libro, entenanta la riton k la pregojn
de la meso; meslibro.

~e. Kun // ciam kondutas la ~e ridetanta

mistik2a 1 Havanta kasitan, alegorian signifon :
la r̂ a senco de la Biblio', iaj stonoj, iaj arboj bavas

misgurn/o U G. (Misgurnus ) de nesalakvaj | par la primitivuloj ian ~an econ. 2 Rilata al la
Eüropaj k Aziaj fisoj el la ordo de ciprinoformaj, j ~ismo: la edzinigo de Sankta Katerina; la

j unuigo kun Dio\ ~aj aütoroj , libro/ ; (f) li sentis
~an amon al ta naturo. ~0 1 La tuto de la ~aj
manifestigoj. tar rnistero. 2 ^ Popolamasa fido,
formiganta cirkaü iu ideo k estiganta por gi ian
afekcian pasian alligitecon: la de la Revolucio,
de la paco; la ~o de. la « interna ideo». B3f mito.
A-ajo. lu konkreta manifestigo de ~o. <vemo. Emo

registaro al unu aü pluraj personoj, fari eksterlande kredi je misteraj, malklaraj k nepruveblaj kaüzoj k
traktadojn, observojn ktp : diplomatia, scienca, efikoj: romantika ~emo. ^ismo. Religia au
kultura ~o. 2 Komisio, donita de religia komun- filozofia doktrino k metodo, kontraüa al raciismo, k
iimo al unu aü pluraj el siaj membroj, disvastigi j celanta ekkoni per sento k imago, sed ne per
sian religion inter la nekredantojn: budhista ~o en | intelekto, la veron k precipe la diajn k postmortajn
Cinio, en Tibeto; kristanaj ~oj en Japanio, en i misterojn : la ekstazo, t .e. la unuigo kun la dieco,
Afriko; eksterlanda, interna ~o. 3 Tiu aro da estas ta celo de la ~ismo. ^ulo. Persono dedicita al
personoj, tiele komisiitaj: sendi ~on eksterlunden\ la ~a vivo: la islamaj ~u!oj en Persujo; la katolika
la ~o estis bucila de la sovagidoj. ^a. Rilata al j eklezio ciam malfidis la ~ulojn.
MK prediko\ ~aj elspezoj. ~ejo. Organizo k | mistral/o NU, seka k forta vento, blovanta en
establo de ~istoj: la jezidtaj ~ejoj en Paragvajo. j Provenco. KS* tramontane.
MSto. Ekleziulo, sendita eksterlanden prediki sian
religion. A,UIO. Membre de ~o / .
> misil/o Mm Pafajo mempropulsa k telekondukala
iaü parto aü tuto de la trajektorio: strategiaj ~oj j (90°12’U , 38°52’ N ). ~ io. Unu el la statoj de
(trafpovo inter 200 k 10000 km): ~oj kun atom- i Usono ( 92°06’ U. 38°37'N).
kapo; aer-aeraj, ter-teraj, ter-aeraj ~oj. anti^O. | mit1o 1 Tradicia rakonto pri la dioj aü praavoj k
Cia armilo aü arangajo, destinita malhelpi la agon 1 iliaj agoj en la komenco de la tempoj, plejofte kun
de malamikaj ~oj. kroz^o. Longaütonomeca ~o, | religia, drameca karnktero k etiologia valoro: la ~o
kiu povas sangi survoje sian flugprogramon (trakon, | de Prometeo; la polineziaj ~oj: (f ) la de la
altecon, celon ) tiamaniere, ke gi estas malfacile i Satiruso ce Hugo, use bildo, epopeo, folkloro ,

i legendo. rito , sakramento, simbolo. 2 L Komplekso
Misisip/o . Pie j granda rivero en Usono j da ideoj, ne strikte logike interligitaj, sed draste

! elï kantaj sur la homajn instinktojn aü nekonsciajn
| tendencojn; tiu komplekso, prezentala kicl reala,

# miso/o y E-Azia, sojfaba aü riza pastajo, farita i kapablas estigi ce popolamaso fenomenojn de
perfermentado: sojfaba ~o, dolca ~supo.
ÿ mister/O 1 0 En la egipta, Helena k Romana | pura rasa, de la pmvidenca homo, «a* mistiko. —
religioj, sekreta doktrino k kulto, kiu promesis al la j ~omanio. 3 (f) Tute fiktiva afero: la biografio de
inicitoj la senmortecon per simbola unuigo kun Bofronto estas plejparte simple ~o. ~a. Rilata al
mortanta k resurektanta diajo: la ~oj de Iziso: la | ~o: ia ~qj tempoj, poemoj\ (f ) pure vojago.
Ælèüzisaj ~qj. 2 ü* Dogmo, revelaciita de Dio k ne- i îgi . Fari , ke iu ideo farigu ~o: ~igi la «finan
atingebla per 1a nura racio: la de ta enkarnigo. j venkon» de E .. sen^igi . Depreni de populara
de là elaceto, de la Triunuo. 3 (f) Fakto, afero kas- j idearo gian ~an prestigon: sen~igi la rasismon.
ita au neklarigebla: la ~oj de posttomba vivoz ;
decifri la ~ojn de la naturo\ libro . kiu instruas la Scieneo. studanta la ~ojn. 2 Tuto de la ~oj en

ojn de la subtila lingvo de la Francojz\ lia morlo | d i fi n i ta lando a ü religio : la helena ~ologio.
nestis gis nun politika ~o. mr enigmo. ^a. En- i ôlogia. Rilata a! la ~ologio: ~obgia heroo.

fam. de kobitedoj, kun kvin paroj da barbfadenoj
cirkaü la buso.

mishant/o, miskant/o ^ G. ( Misefhjantbus el
poacoj) de plurjaraj herboj kun rnane arigintaj spiko j
el spiketoj cirkaü itaj de iongaj, silkecaj haroj:
tropika g. de c. 20 sp-oj el la Malnova Mondo.

misi/o 1 Grava komisio, oficiale donita de

Mistral/o. Provencalingva verkisto ( F. Mistral ,
1830-1914.)

Misur/o. Granda rivero, enfluanta en Misisipon

detruebla.

(89°13’ U, 29°10’ N ). -io. Unu el 1a statoj de
Usono (90°H’U, 32°17’N ).

i mensa kontago: la ~o de la sencesa progreso. de la

olog7o. Specialisto pri ~ologio. ~ologi1o 1! ~
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Mitilen/o. Insulo k havenurbo Grekia, en
Arkipelago (26°32'E, 39°08’N). —¥ Lesbo.

miting/o.Granda publika politika kunveno.
mitokondri/o c? Organeto de la eukariotaj celoj,

kun duobla membrano k interna DNA, grave rolanta
en la cela spirado.

mitoz/o Dividigo de cela nukleo al du nukleoj
genare identaj kun la unua nukleo; tiun dividigon
generale sekvas dividigo de la celo: dum ~o
kromosomo] videblas per mikroskopo. mejozo.
anti~a ÿ 02. (pp substanco, generale medikamento)
Malhelpanta la ~ojn: anti~aj mcdikamentoj estas
uzataj kontraü kanceroj k hiperimunigo.

~a valvo (dupinta valvo de la koro, inter la mal-
dekstraj atrio k ventriklo; SIN. maldekstra atrio-
ventrikla valvo); If stenozo, insufîeienco.e& tri-
kuspido. ~i (tr) Doni al iu la rajton porti ~on: (f)
do mi vin kronas super vi k ~as**. ~itO "f Inflamo
de la ~a valvo.

Mitra/o 0 Genio en la mazdaismo, iginta c. la
unua je a.K. la dio de misterreligio, kiu forte rivale
kun kristanismo. ~ejo. Subtera kultejo de ~o.
~ismo. La religio de tiu dio: la taür-ofero estisla
cefa rito ~isma.~istO. Adepto de ~ismo.

mitrajl/o £ Amaso da fer- au gis-rompitajoj, per
kiu oni plenigis iam la pafilegojn. obuso, kugl<

etajo.
© mitral/a = mitra 2.
(Dmitral/o M, Masinpafilo. ~a 1 Rilata al ~o.

~etO Malgranda, senafusta, portebla ~o.
Mitridat/o. Nomo de pluraj persaj satrapojk

regoj. (m)~izi. Preventi kontraü la el'iko de venenoj,
englutigante al la paciento pli k pli grandajn dozojn
de la koncerna veneno: ^izita kontraü la vipur-
mordoj. (m)~ismo. fmuneco kontraü venenoj,
akirita per ~izado.

mitul2o b G. ( Mytilus ) de relative grandaj
moluskoj el la klaso de duvalvuloj, kun nigre blua
pinta konko, kies ordinara sp. ( M . edulis) estas
mangebla. ~ejo. Baseno, preparita por la bredado
de ~oj.

mituto.

mizantrop/o. Homo, kiu malamas k évitas la
kompanion de la homoj. mizogino. ~eco. Mai-
inklino al kunvivado inter homoj.

mizer/o. Stato, inda je kompato pro ekstrema
malriceco au malfelico: la fortoj kreskas en la ~oz;
âio ja finigas, ankaü la ~oz\ tiel helpu min Dio en ;

~o!7 ; instruas ~o mangi panon sen butero7; el la
~o oni devas fari virton7 (rezignacie akcepti tion,
kion oni ne povas forigi ) ; fremda ne estas \
sufero7; ciu havas sian kasitan ~on7. — nigra.**
1 Kompatinda pro sia malriceco aü malfelico: kiella
plej ~a taglaboristoz; la vivo de la siberiaj lepr- \
idoj\ (subst-e) ne insulta ~an. ne moku malliberan1', •

~e gi falls sur la teron 7. 2 Fizike malbona,
malbonstata: al mi nomas la ~a nutrajo; metu êi \
tiun en malliberejon k nutru lin per ~a pano k <̂ a
akvo! x ; ~a cerkoz\ tie ~aj arboj végétas; ludi
rolon7 (— hunda); mieno fiera al ludo ~az (Wufi .
ce malbonaj kartoj). 3 Morale malbona, malsatinda:
~aj friponojz; se la ~a ekpremo de tiu êi <v<a
objekto (pistolo) egaligas la sagulon al la malsaf
ulo kalumnio7. ~\ (ntr) Esti en M): (f)|
kiam sako ~as (estas senmona), amo malaperasK
~ulo. Homo ~a: ~ulino! ec cemizon si ne havas!*. 4

mizerikord/o. Korfavoro k kompata pardonemo:|
la Dia ~o.

mizogin/o. Homo, kiu malamas, evitadas la -Q
virinojn au havas pri ili malfavorajn opiniojn.»0

mitozo. 1) profazo. 2) fino de profazo; 3) komenco
de metafazo; 4) metafazo; 5) anafazo; 6) telofazo.
a ) celmembrano ; b) nukleomembrano ; c )
nukleolo ; c) kromatino; d) centrosomo (konsist-
anta el du centrioloj); e) kromosomo. konsistanta
el du kromatidoj; f) mikrotubetoj de la spindelo;
g) centromero; g) kromosomo, konsistanta el unu
kromatido. 4

rnitr1o ij* Altforma dupinta kapvesto de episkopoj
k superaj prelatoj por la solenaj religiaj ceremonioj.
KS" cidaro, tiaro.~a 1 Rilata al ~o. 2 V ~oforma:
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mizantropo. ~a. Karakterizanta ~on: konduto\
~aj eldiroj.~eco. Psika stato de ~ o.

mjel/o V ( medulla spinalis ) Parto de la nerva
sistemo, entenata en la spino. cr encefalo.oblonga
*vO V (medulla oblongata ) Parto de la encefalo,
supra parto de la ~o. SIN. bulbo 2, ^encefalo. ~a.
Apartenanta al la ~o: bulbo aü ~encefalo. îno
$ Blanka grasa substanco, cirkaüanta la aksonon de
iaj nervoceloj, abunda en la ~o k cerbo: ~inaj,
sen~inaj nen’ofibroj. — platsklerozo, sfingolipido.
*vina ingo V ~ina cela tegago de iaj nervofibroj.
SIN. svana ingo. eæ glio. ^ito ^ Inflamo de la ~o.-vOpatio. Ciu afekcio de la ~o. — medolopatio.
polio~itO. Epidemia malsano, kaüzata de viruso k
karakterizata de inflamo de la griza substanco de ~o.
SIN. infana paralizo. vsr poliobulbito, polioencefalito.

mks, M.K.S. Sistemo de unuoj de fizikaj
grandoj, kies cefaj unuoj estas metro, kilogramo k
sekundo; bazo de la moderna Sistemo Internacia
(SI). —¥ sistemo. S/. cgs.

mksa, M.K.S.A. = mks.
mnemonik/oz. Arto helpi k plibonigi la memor-

kapablon. SIN. memorarto.
Mnemozin/o O La muzo de la memoro.
Moab/oz Ü Mita praavo de la ~idoj. ~ido.

Ano de gento, kiu logis oriente de la Morta Maro:
Rut, la ~idinox.

mobil/o Artajo el plaketoj, ekvilibre pend-
antaj de dratoj k turnigantaj laü la aermovoj. —stabilo.

mobilize (tr) 1 Kunvoki k militpretigi : unu
divizion, la kovrantajn tnipojn, la rezervojn, la tutan
industrion\ ~i la policon. 2 (f. ion) Peti helpon k
batalpretigon: ~i la publikan opinion; la partio ~is
ciujn siajn fortojn. 3 ÿ Fari rezervan substancon
havebla por ebla utiligo, modifo au transporto al !
alia parto de la organismo: la hepata glikogeno
estas laübezone ~ata. ~(ad)o 1 Tuto de la arangoj,
necesaj por militpretigi la fortojn homajn k industri-
ajn de iu lando. 2 Ago de tiu, kiu ~as 2. 3 La
fiziologia ago, per kiu io estas ~ata. mal~i. Pasigi
de la milita al la civila stato.

mocarel/o y Itala fresa fromago, globforma k
el elasta konsisto, konservata en lakteca likvo, el
bubalina, safina au bovina lakto.

moci/o. Oficiala propono dum kunveno por
estigi diskuton por nova lego, reglamento, kontrakto
ks: /v0 pri demisio de registaro M.

moèi/o Y E-Azia kuko el rizo, vaporumita,
pistita k knedita, kun formo bula, sed diversgranda.

mod/o 1 Nedaüra, kaprica kutimo, moro au
maniero, koncemanta precipe vestadon: vestita laü
laplej nova pariza , londona tiaj roboj estis
tiamen mezuri cion per mezwilo de la ~oz; la
alta «vert de mer! » gi estas la lasta ~<?z; vi
volas eligi el la prepucion?7 ; (f) tiu ci afero
estas tute ne en ~oz: pri tiuj ideoj estas paroii
kun ironia ridetoz; ~revuo, ~gravuroj. sæ furoro,
sensacio. 2 A Kategorio de la verbo, esprimanta la
sintenon de la parolanto rilate al sia dirajo. cæ
indikativo , kondicionalo, optativo, volitivo.
modalo, tenso. 3 -A.. Ce frekvenca distribuo, la plej

ofta grando, la plejoftanto. 4 (evi) = modalo 4 . ^a.
Ri lata al la ~o: ~a gazeto, novajo, sensacio; ~aj
artikloj, butikoj. ~ajoj. Roboj, capeloj, galanterio
laü la ~o. ^visto. Homo, kiu pretigas k vendas la
lastmodajn vestojn aü robojn. eks~a. Estanta laü
iama, ne plu aktuala ~o. eks~igî, e!*4gi. Cesi
esti laü~a. Iaü~a. Konforma al la lasta ~o. u-̂ O.
Volitivo. US-~0. Kondicionalo.

modal/oz1 O Ciu el la diversaj manieroj, kiel la
substanco aperas al la homa menso: laü Spinozo, la
ideo pri justeco, rememoro pri amaventuro k peceto
de granito estas diversaj ~oj de la sama substanco.
2 (Logiko) Speciala kondico, al kiu estas subordigita
la aserto de opinio: la ~ojde ebleco, de eventualeco.
3 A Formo, kiun la verbo alprenas laü tio, eu gi rolas
kiel predikato (finitivo), kvazaüsubst. (infinitivo),
adj. (participo) aü adv. (gerundio). 4 ) Ciu el la
diversaj pragamoj uzataj dum Mezepoko. ES* dora,
eola, friga, lida, lokra. ~a. Rilata al la ~oj. ~ecoz
<t> Maniero, kiel io estas, aü estas pensata.

model/o 1 Objekto, farita por esti imitata: ~o
de brodafo, de skribo; ~o de masino; estas tre
necese, ke mi mem prêtigu per argilo la ~onz (de la
statuo); pecoj, kiujn li kunmetadis porformi imitajon
de donita ~oz; fratoj, kreitaj ciuj laü unu ~o7\ E.
estas kreita de homo, kiu laboris tute sola, bavante
ne sole neniajn konsilantojn, sed ankaü nenian
antaüe aperintan ~onz. 2 Persono, kiu pozas antaü
artisto por esti desegne, pentre, skulpte ks prezentata.
EST pozisto.3 Homo, kiu surmetas altmodajn vestojn,
por prezenti ilin al la klientoj. 4 (f) Io aü iu imitinda
pro sia perfekteco: tiu aparato estas ~o de simpleco
k efikeco; (li estis) ~o de la moroj k klereco2; si
montras ~on de patrina amo; li estas la ~o de
boneduka maniero de vivadoz. ekzemplo, idealo,
tipo. 5 A Simpligita prezento aü priskribo de la
esencaj ecoj de sistemo aü procezo, uzata por kalkul-
ado, prognozado aü esplorado: matematika ~o; ~o
de atomo, de la ekonomio\ ond~o de lumo. ~a.
Inda servi kiel ~o: ~a konduto, stilo; por ciuj;
ec en la plej regno naskigas diversaj proponoj
reformajz. ( tr ) 1 Modli. 2 Muldi. ~igi.
Konformigi al ~o: [...] se niaj amikoj ciam ~igadus
sian stilon laü la stilo de «La E-isto» z. 3 A Fari
~on pri io: ~/g/ trajikon, la atmosferon. câ" simuli.~i!o. Formilo, muldilo. matrico, sablono. ~ino.
Ina ~o 2 aü 3. /^isto. Tiu, kiu desegnas la ~ojn de
laümodaj vestoj. et~0. ~o, farita laü malgrandigita
skalo, de masino, dekoracio, domo, skulptajo kc.
ark~i!o lH ~ilo el tabuloj, sur kiu oni konstruas
arkon, volbon ks. f̂olio, paper>vO. Papera folio,
havanta la formon de la diversaj partoj de vesto, tiel
ke, sternante gin sur la stofo, oni povas tiun tajli,
sekvante la konturojn de la paperpecoj. es- sablono.

modem/o ë Aparato por sendi k ricevi ciferec-
ajn datenojn per analoga Iineo, ekz. telefonlineo,
konvertante ilin al sonoj. os' modulilo.

moder/a 1 (iu) Tia, ke li, si sin detenas de cia
troajo: li ciam estis ~a en siaj ambicioj; ~a
politika partio ; (analoge) vivo ~a estas vivo
sendangera7-. 2 (io) Troviganta malproksime de la
ekstremajoj: prezo, postula; ~aj movoj. ~e. En
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maniero: mangi ; vivi ~e , nek tro interne , modiur/o jfi Ornamo, garnanta partondt
nek tro eksterez. ^(ec)o. Eco de iu. io ~a: vivo sen konstruo au de meblo, k konsistanta el paralekj

kondukas al mizero1; vi devas observi certan rubandaj eistarajoj, de kvadrata au ronda profite~econ, kin donas al cio harmonionz. ~igi. Fari ion
au iun ~a: ~igi la rapidecon de aittomobilo, la ard-
on de diskuto: par safo tondita Dio vcnton ~igasz\
~igi pnnon: ~igi ies koleron. ET mikligi. ^igajo

Materialo en nuklea reaktoro, kiu malakcelas la

(konveksa au konkava), au el kombino de tiuj
diversaj formoj. vsr astragalo , listelo, kanek
cimatio, toro. ^masino O Elektra masino fan
vertikala akso, sur kiun oni fiksas ilojn por f»i

ojn, foldojn, rabetojn ks. csr profil-frezilo (Vd
frezi ), turbomasino (Vd turbo ).

© moduli ( tr) 1 Variigi, nuanci la vocon: fn
rapidajn neü tronojn , emanantajn de fandigintaj
nuklcoj, k tiel ebligas pludaüron de la cenreakcio.
SIN. moderator». mal~a. Troa. ekscesa, ekstrema: j kanta tono. kiu en la Paska festo estas ankoraü m
mal~a apetito ; la korpa doloro. kiu akompanas \ ~ata tide spécialez; /a najtingalo ~is sian anm

| ekstazon. 2 V Variigi la amplitudon, frekvencon, a
; impulson de portondo la ü aüdfrekvenca aü alii

modern 'a 1 Apartenanta al la riuna epoko, j signalo, por tiel transsendi la signalon. ^adol
kontraste kun la antikva: la ~aj tempoj komencigas \ Nuancado de la voco: Hi per mirinde arangita
lam la fino de la Orienta Roma Imperio (1453). ET j imitis mo!an susuradon de ondigantaj stofoj1.2)

Transiro de unu tonalo au modalo al alia; gamsanga
3 V Ago ~i : ampHtudr^ado, frekvenc.r^ado, impuls-
r^ ado. ~ilo V Cirkvito au aparato por -ado,

vs? modemo. mal/^iV Rehavigi la originalan signal-
on el ~ita portondo. ET rektifi. mal^ado VU
procedo, pere de kiu ~ita ondo estas traktata tia-
manière, ke oni ricevas ondon, prezentantan proto;
la samajn karakterizajojn kiel la origina ~anta ondo.

ciun malr^econ7'. ET senhrida. limo.
moderator/o Moderigajo.

mezepoka . 2 Apartenanta al la nuna epoko,
kontraste kun iu antaua ; pie j nova, plej fresdata:
r^aj mebloj. idcoj. inventoj; stilo; la progresoj
de la scienco: hotclo kun komforto: la ~a
arto, poezio. ~eco. Eco de io ~a: oni ne devas
konfuzi ~econ kun pliperfekteco. ~igi. Fari, ke io
estu ~a: ~/g/ sian meblaron , la prezentadon de
revuo . la vendometodojn. ~ismo 1 Sistema
tendenco alpreni cion plej ~an. 2 ^ Religia mov- j
ado ( meze de la 19a jc ), kiu celis interpret la j
dogmojn laü ekzegezo k estis malaprobita de la j
papo k de la tradiciaj protestantaj eklezioj. j

modest/a 1 (iu ) Havanta malaitan opinion pri ;
siaj meritoj, siaj scioj ktp: vere granda homo estas j
ciam ~a B; paroli kun tono; ^a pri la salajro- !
korulicoj. cse humila. 2 ( io) Ne tre alla, ne tre
rimarkinda, ne tre valora: ~<ï domoz, vivo: lokon j
‘^an c /ektuz: kapo majesta , sed cerbo ~az: ~a j
siluacio, rango\ ^a estas nia kunvenoz; ~uj el- j
spezoj: mi trovis ~an lukson ce sirnpla metiistoz. j © modul/oz 1 = absoluta valoro. 2 A Gnipo
ET meza , modéra, sirnpla. ~eco. Eco de iu io ~a: • adicia, sur kiu operacias lingo tie!, ke estas plenum-
mi ginfaras ne pro ma/ vera ~ecoz: eble oni diras, | itaj la aksiomoj de vektora spaco (oni tiam parolas
ke mi volas « fanfaronadi pri ~eco»? z\ la ~eco de ! pri ~o super la ringo). 3 nul Mezurunuo de longo,
liaj postuloj placis at mi. mai^a. Havanta tro altan j servanta por indiki la proporciojn ; ce antikvaj
opinion pri si mem : Hi nudigadis sian mal~an j konstruajoj gi ofte estas la duondiametro dekolono
brustonz: pri la medalo mi ne povas konsenti , car ; ce gia bazo. 4 O Diametro de monero aü de
gi estus ma/^afo de mia flanko1. ; medalo. 5 O (pp dentrado) Proporcio inter la

modif3i (tr) Sangi la formon, unu ei la ecoj de io, j diametro de la origina perimetro k la nombrodegiaj
ne tusante la esencon: ~i artikolon de la statute , leg- ; dentoj. 6 = bloko 7. A (pp ekvacio k idealoafi
projekton; mi voedonigas nun la ~itan tekston: (K) ; sub~o) Valide post: aldono de elemento de la ideate
r^itaj rezinoj. ~(ad)o. Ago de tin, kiu ~as: la ~ado I au sub~o: du elementoj a, b en ~o kongruas
de la trafikplano postulis du jawjn. ~(aj)o. Tio, en 1 se a - b apartenas a/ N (oni tiam skribas a = b mod
kio io estas ~ita : enmeti ~ojn en la laborplanon. j N : elparoiu «~e N » ). —> kongrui 3.

modilon/o M Konzoieto, ordinare duvoluta, j Mogadis/o. Cefurbo de Somalio (45°2,E, 20N)T
Mogol/oz j[ Ano de la mongola dinastio, fond- ;

modl/i ( tr ) Formi el moligita materialo iun j ita de Timuro, k islamana imperiestro de Delhio.
plastikan objekton. kiun oni knedas k reliefigas per | ~a. Rilata al la periodo de tiu dinastio, t.e. 16-18
fingroj a ü per spcciala ilo, k kiu estas ordinare | jc: la ~a arto.
destinita por grandskala reproduktado: ~i argilon, | mohajr/o. Fajna stofo, teksita el haroj de
vakson. ^(adjo. Ago de tiu , kiu ~as: ~opasto, j Anguraj kaproj.
ekzercoj de ~ado. ^ebla. Tia, ke oni povas gin ~i. j Mohamed/o. Araba vira nomo, i .a. de IT
/s^ilo. Spcciala ilo por doni plastikan formon al ; profeto de Alaho ( tradicie nomata Mahometo).
moligita materialo. re^i. Ree ~i au (f ) modifi por I mok/i (tr ) Malsafe ridindigi: mi lasis min ~ik :
doni novan formon : ~/ vizagon. korpoparton ' ne estas bone tiel maljunan servantonz‘, la<
(doni pei kirurgio novan formon ). ; soldatoj ~is la frenezan prineonz; ne ~u mizeron'j

; moduli. 1) signalo, ne -ata. 2) la sama signalo;
post : a) impuls-ado ; b) amplitud-ado; c)::
frekvenc-ado.

subtenanta kornicon.
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de alia, car baldaü venos via7 ; fripona atestanto j mensa debileco) ; la ~iga punkto de vitroj, de
~as jugonx ; la ~anto estos ~ala7 ; ( f ) ne j rezinoj. mal'̂ al Malfacile au tute ne cedanta al
riveron, ne atinginte la teronz; (abs) suferoj sufokas ! premo: mal~a bifsteko, pankrusto; mal~>aj ovoj ;
k homoj ~asz; vi forfeits miajn konsilojn, liai mi \ trafos hakilo al ligno mal~az; (f) jugo propravoia~os, kiam timo vin atakos7. insulti , kritiki , j ne estas mal~az. dura, hardita. 2 Ne cedema,
rikani, sarkasmo, satiro. Enhavanta, esprim- j senindulga, senkompata: kim edzo plej ma!~>a estas
anta ~on: paroli kun tono ; en la voitof si addis | pli bone ol sola7-; mal~a koro , neceseco; kontraii-
nenion krom ~a maljustajo7. ~0. Vortoj de tiu, kiu j vola estas lego mal~az; (f) sian vizagon li faris pli
~as: envia ~o sukceson ne detruasz; nin ne tim- ! mal~a ol rokox ; mal~a vorto ekscitas koleronx ;
igas batoj de /’ sorto nek ~oj de /' homoj7-. ~ado. • popolo mal~nukax. ier bronza, fera, rigida, stona.
Ago de tiu, kiu ~as: ~ado de in pri iu pro io; la j stala. 3 A (pp parolsono) Karakterizata de streco de
unuaj E-istoj pacience ehnetadis sin aI konstanta ; la busmuskoloj. mal^eco. Eco de io mal~a: grado
~adoz; Hi pensas, ke lion ci elpensis la historio- ! de mal~eco de cemento. mal^igo. Stato de io, kio
skribantoj pro ~ado je la foririntaj generaciojz. j farigas mal~a: rnal~igo de la hepato; mal~>igo de
/vadi. Daüre ripete ~i: Hi ~adis nin guste en la i la koro de la riculoj. parwo. La ^a, interna parto
vizagonz. /vatajo. Celo de ~ado: vi phi neniam ! de pano. svel~a. Donanta la impreson de elasta
faros min ~atajoz. ~ema. Inklina al ~ado. ~eti. | ~eco: svel~a tapisoz.
Milde, simpatie ~i. /^inda. Inda je ~o. os" ridincla. ! (Dmol/o (K) La kvanto de substanco, kiu enhavas

moka/o1 Ekstrakvalita kafo (el Moka, 43° l 5’E, I tiom da (specifaj) partikloj (ekz-e atomoj, molekui-
! oj, jonoj. fotonoj) kiom da atomoj 12 gramoj da
' karbono-12; ~o enhavas proks. 6,02252 x 1023
I molekulojn. SIN. grammolekulo. K3r" Avogadro

13°18’N).2 Infuzajo de tia kafo.
mokasen/o. Piedvesto el cerva au simila felo,

origine uzata de N-Amerikaj Indianoj.
moks/o f Kaüterizo per apliko, stir punkto de la j ( nombro de ), uruwa. Enhavanta unu ~on en litro

korpo, de substanco rapide brulanta: la ~o estas ! dasolvajo: unu~a solvafo de salo.
antikva procéda ankoraü nun uzata en Japanio ;
~aj punktoj.

© mol/a 1 Facile cedanta al premo, facile
knedebla aü fleksebla: ~a vianclo , frukto, pano; ~aj
ovoj; ~a butero; ~a sapo; la ~aj partoj de la korpo j aktinopterigoj, kun pli -malpli ronda korpo flanke
(nek ostaj, nek kartilagaj); <~a kuseno, kanapeto7-; | plala, kun dorsa k anusa nagiloj tre malantaüaj,
~a litoz ; ~a litkovrilo7 ; si kusigis sur la ~a j kuntusaj kun vosta sajnnagilo, k kun haüto sen
muskoz; kiel ~a estas la herbo!7 ; ~a grundo; V la ] pikiloj, subhavanta dike kartilagecan tavolon.
~a palato (palata velo). 2 Ne tro nete, ne tro akre j COmolar/o V (denies molares) Granda mac-
impresanta la okulon au la orelon: <~aj konturoj; ~aj | dento, malanlaue en la makzelo de mamuloj: la
ombroj en pentrajo; treme ~a voco7 (virina); ~aj | homo havas 12 ~ojn. antatwo (dentes premola-
tonoj de muziko. es* karesa, milda, softa , tencra. 3 j res ) Dento inter kanino k ~oj ce mamuloj: la homo
0 Prezentanta relative pli faeilan uzeblecon: ~a j havas 8 antau~ojn. SIN. pre~o. pre~o. Antau~o
akvo (sen tro da mineralaj saloj, bona por lavi k | (?)molar/a (evi) = (unu )mola.
kuiri) ; ~a fe.ro ( pura, dratigebla ) ; ~tt karbo j molas/o © Detrita sedimenta formacio, dolcakva
(kontraste al antracito); ~a ligno (ekz. popla, au mara. nur parte turbiddevena, konsistanta el
kontraste al kverka); ~a stono (ekz. argilo, kontraste marnoj, sablopetroj k konglomerajoj, deponiginta
al marmoro). 4 A (pp parolsono) Havanta, eventuale dum la malfrua stadio de montarigo, k neakorda kun
inter aliaj artikulacioj, Jevon de la langomezo al la | la subkusantaj tavoloj: dolcakva, mara ~o. fliso.
palato: la ~aj konsonantoj estas oftaj en la slavaj j moldav/o. Civitano de (M )~io 2. (M)^io,
lingvoj ; (multaj) elparolas la «nj» kiel unu ~an j ~ujo 1 £ Danuba princlando kiu, kunigita en 1859
sonon7. 5 (f) Facile cedanta al fremda influo, ne tre ! kun Valahio, formis en 1881 la regolandon Rumanio.
firma: la koro de G. estis ankoraü tieI ~a, tiel ' 2 Z Eü ropa regno, inter Rumanio k Ukrainio
juna! z ; (homo) ~a kiel vakso7 ; ~a (kompromis- | (Kisinevo). 3 ^ E regiono de Rumanio. RIM. Estas
ema) parolo rompas ostonx. car scnenergia. ^aca. j preferinde uzi ~ujo en la unua, ^io en la dua k tria
Ne havanta la deziratan hardecon, strecitecon, | sencoj.
energion: ~acaj musko/oj ; ~aca karaktcro, stilo. | moldavik/o dk Sp. de drakocefalo ( Dracoce-
'vajo. ~a objekto. au ~a parto de objekto: la j phalum nioldavica ), unujara, aroma herbo hejma en

~ajo de panoB, de molusko, de frukto. ~eco. Eco i mezvarma Azio, kvazauhejma en C Eûropo k NE
de tio, kio estas ^a: la ~eco de lano, de matraco; j Ameriko, pororname kultivata.
(f ) la ~ecode virinajpozoj. ~igi. Fari ion ~a: ~igi ! mole/o 1 J, Ligna au stona digo, konstruita
vakson per varmo; ~>igi la «h> ; ~iga medikamento | anta ù enirejo de haveno, por sirmi gin kontrau la
(kiu malstrecas la histojn, ekz. kompreso, j ondoj k sendangerigi la sipojn. cr geto. 2 If Nomo
kataplasmo, irigacio ks); ~igaj trinkajoj (ekz. mielo, j de diversaj masoj, elpelitaj el la utero,

altea radiko ks). ^igi. Igi ~a: pro la pluvegoj la j Moleh Ü Moloho: el siaj idoj li donis al ~x.
grundo ~igis; (f) lia koro ~igis7 (pardonis). ~igo. | m o l e k u L o (K) Plej malgranda ero de kemia
Stato de io, kio ~igis: Y cerba ~igo ( lezo de ia j substanco, konservanta ankoraü la ecojn de la tuto,
cerba teritorio post hemoragio, ofte sekvata de j nedisigebia per fizikaj procedoj, konsistanta el

; mola/o b Fiso ( unuspecia g. Mola mold) el la
! fam . de ~cdoj, kun ronda korpo flanke plata ,

| granda (gis 3 m k 2 000 kg) ; unu el la Junfisoj.
j ^edoj Fain. (Molidae) de fisoj el la subklaso de
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atomoj, generale malkombinebla per kemiaj reakcioj ! moment/o. Tre mallonga, ne precize difinita
en pli malgrandajn erojn. ~a. Rilata al ~oj: la ~a | daüro de tempo: al li dum unu ~o sajnis. ke li vid-
maso ; ~a (rnola) bolpunktopliigo ; da~a rcakcio ; j as [ . . . ] z; nur unu ~on daiiras via (de efemero) /«te
~a kribrilo . granwo. Molo. makro^o. Tre I vivo7- ; ho restu, nur unu ~on ankoraü!7 ; en ~o\
granda ~o, konsistanta el granda nombro de samaj j parolo malvera ( restas ) nur por ~ox; aperas
au samspecaj elementoj. *ar polimero (Vd mero ).

molest/i ( tr) Malamike au insulte trakti. mal- j silento7 ; la malgranda estafo ~on ripozis sur unu
komfortigi : la policisto ~is la arestiton; li ~as la folio7 ; vi elektis por via livero tre maloportunan
kompatindajn kreafojn de la tero K.

moli/o Sp. de skino (Schinus molle ) , arbo kun longan tempon: ^a fajrero, paüzo, foto ; (analogc)
pendaj brancoj k plume kunmetaj folioj; hejma de j edzigo tro (decidita en ~o) estas longapenta1.
Andoj gis S Cilio, naturigita en Meksiko, kultivata | 2 A (pp parolsono) Tia, ke gia teno ne povas esd
por ornamo, por fruktoj uzataj kiel pipro k por rezino j longe daürigata (ekz. piozivoj, afrikatoj ks) r̂ e. En
uzata por medicino k macado. SIN. sajnpiprujo.

prudento , kiam pasis la ~o7 (gusta) ; da

~on z. minuta, sekundo. 1 Dauranta tre mal-

unu ^o : ~e Hi ruinigis k pereisx ; subite estai
molibden/oz ® 1 Elemento, Mo, atomnumero detruataj miaj domoj ; ~e miaj tendojx ; ( li promes-

as), por ~e liberigi de /’ petanto7 . ciiwe. En ciu
sinsekva ~o: ciu~e alvenis novaj gastoj . sanwa,

Okazanta en la sama ~o, kiel alia afero: du sam~aj
krizoj ekspiodis . Iast~e. En la lasta ~o: oni devis
aldoni lustre unu sciigon.

momordik/o G. ( Momordica el kukurbacoj) \
molini/o ^ G. (Malinia el poacoj) de 2-4 sp-oj de unu- k plur-jaraj herboj grimpaj, cirohavaj; â. 45

de herboj el la mezvarmaj regionoj de Eüropo, N j sp-oj el la tropika Malnova Mondo, kelkaj kultivataj 5
Afrtko k Azio. blua ~0. Sp. de ~o ( M . caerulea) , I por fruktoj mangataj krudaj au kuiritaj.
plurjara, tufiganta herbo kun floroj en longa, densa, mon/o. Pagilo au (ss) difinita kvanto da tiu
verdeta au violeta paniklo; humideja, pororname pagilo, uzata kiel intersangilo en aceto k vendo, k
kultivata. kiu povas esti : a) metal~o: Abraham pesis al Efron

la ~on , 400 siklojn da argentox ; b) fidata ~o: \
havata estas pli grava ol havita7- ; bezoni7 , prunti\
elspeziz, ricevi7 ~on ; tio hostis ankaü ~on7 ; man
akvon ni Irinkas pro ~ox ; por la ~o pastra prep, \
por la ~o romp' de lego7 ; (f) tio estas ja solida
~o! . — ~bileto , ~ fa / sisto , ~ farejo , ~herbo,
r̂ kesto , ~krizo, ~papero, ~paperujo, ~pareco,
~sako , rvsistemo . ~unuo ; c ) ciu ajn pagilo
ekvivalenta kun fidata ~o: havi multan ~on sur

42, atommaso 95,94, kun ecoj jen bazaj jen aeidaj.

2 Metalo blanka, rompigema. ^ato. Salo de ~ata
acido, H 2MO04: amonia fosfo~ato , ( NH4)3P04
(MO03)12.

Moliér/o. Franca komedi - verkisto (J . - B .

Poquelin, ps. Molière , 1622- 1673).

Mofis/o. Regiono sude de Abruzo.

Moloh/o 21 Kromnomo de la dio de la Amonidoj,
Milkom, k probable de Javeo, kiam oni bruloferis
infanojn al li : Hi alportas al la Dio de amo homajn
oferojn , k i e f a l fajrobraka ~o 7 . SIN . Moleh.
(m)~0 = moloko.

molok/o b Lacertulo (unuspecia g . Moloch
horridus ) el la fam. de agamedoj, kies skvamoj
portas pintojn po unu , dornosimilajn , grandajn
precipe sur la nuko k la kapo; gi vivas en Australio
k estas tute sendangera.

Moluk/oj. lndonezia insuiaro ( 126°E, 2°S).
molusk1o b Ano de ~oj. ^oj. Filumo (Mollus-

ca ) de plejparte akvaj animaloj kun mola korpo
kovrita de haüta mantelo k generale de kalka
konko; cefaj klasoj estas gastropodoj, duvalvuloj k
cefalopodoj ( ink~oj). ink^oj. Cefalopodoj.

»

bankokonto. fidata ~o. Pagilo, kies propra materia
valoro estas nula au multe pli malalta ol la nominate,
sed kiu estas akceptata pro fido de la publiko J
(stampitaj metaldisketoj au surpresitaj paperfolioj >
kun difinita valoro, t.e. paper̂ o). â . Rilataal ~o: f
~aj afero] . interesoj . vst finança , êro. Ciu 1
aparta peco de métallo: ora , kupra ~ero ; unu f
~ero ne estas ~o7 ; el lia mano ciu ~ero elglitasz;

moiv/o b G. ( Molva ) de fisoj el la fam. de gad- j oni lin konas kiel malbonan (faisan) ~eron7 ; ludije
edoj, kun tre longforma korpo, fadeno sub la mal- j fronto ait dorso de ~ero. eg5 dolaro, euro, franko,
supra lipo k tre pintaj dentoj. ns* merlango, brosmo, j marko, rublo , silingo , cendo , centimo , pfenigo,

lojto, eglefino.
momant/o D 1 Vektora produto de io per levil-

1!

I kopeko , penco. ^igi. Transformi en ~on: ~igi :
cekon; par la ~igo de miaj signoj de posto mi vin

brako: de forto (tordo~o); de movokvanto ; dankas7 . '̂ ujo. Possaketo por ~eroj: vidila £
dupolusa (la sumo de la produto el elektra sargo fundon de sia ~ujo7 (gi estas malplena ). *vdonaz. : j
k pozicio por aro de sargitaj partikloj). 2 Produto de Tia, ke el gi oni povas tiri profiton: ~dona ofico, if
polusa intenso per distanco au per produtoj de j entrepreno. ŜÎStemo2. Jura statuto, difinantala|
distancoj inter la polusoj: magneto, dupolusa , kvar- j valoron de la ~unuo rilate al oro au al fremdlanda ^mono, la regimon de la emisio k la kondicojn de -2

konvertebleco. esc titro. sen~a. Tute malrica: post f
la krizo li restis sen~a ; tiu publikigado lin vere|
sen̂ igis. grosso, ^eroj, havantaj malmultan f
valoron. judaŝ (er)o. Lunario. kas Ô 0 La|
kvanto de ~o, entenata en la kaso de butiko ks: Steli j,

la kas~on; kalkuli la kas~on en la fino de la tago. :§
lud~0. La ~o, kiun oni riskas en ludo. metalM). ^

polusa ~o. 3 Produto de io per funkcio de distanco:
inerci~o (produto de maso per la kvadrato de gia
distanco for de akso). SpilWO 1 ~o de movo-
kvanto interna de elementa partiklo. 2 Magneta ~o
de elementa partiklo, proporcia al la spina ~o de
movokvanto. tordô o Vektora produto de tord-
anta forto per la distança vektoro de la referenc-

punkto al la agopunkto de la forto.
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M) en formo de -̂ eroj metalaj (oro, argento, kupro
k.a.). paper~Oz. ~o en formo de biletoj: la lego
trudas la akceptadon de la paper^o kiel pagilo.
poâ'vO. Malgranda ~sumo, por la ordinaraj mal-
gravaj elspezoj: beta pos~o, mia patrol7-. pun~Oz.
'vo, kiun kondamnito devas pagi , kiel punon.
§rnir~0. ~o, per kiu oni subacetas iun. spar^ujo.
Skatolo, eventuale en formo de besto ks, en kiun la
infanoj metas la sparatajn ~erojn, por disponi poste
pli grandan sumon: la spar~ujo, kin estis el argilo k
havis lafornwn de porkoz. trink^O. Donaco de
kelkaj ~eroj al kelnero aü servisto. gratifiko.

monad/oz O Ciu el la apartaj simplaj nedivid-
eblaj substancoj, kiuj, laü la sistemo de Lejbnico,
konsistigas la elementojn de cio en la universo.

monah/o. Ermito au ano de religia komunumo,
submetita al specialaj reguloj (generale rezigno pri
personaj posedajoj k pri seksaj rilatoj ): kapuco ~on
ne farasz. begino , biksuo, bonzo, cenobito.
anakoreto, froko. ^a. Rilata al ~oj: ~a mantelo.
pelveto; ~a severeco; regularo.~ejo. Domo de
M)j. abatejo, konvento, refektorio.~ejestr(in)o.
Estr(in)o de ~ejo, ^ino. Virino, apartenanta al
religia komunumo k submetita al specialaj vivregul-
oj: klostraj, liheraj ~inoj. ~inejo. Domo de ^inoj.
BS' beginejo. ~ismo. Religia sistemo, bazita sur la
valorigo de la ~a vivo. eks~igi. Rezigni la ~an
staton. almoz~o. ^o, observanta la plenan malric-
econ k vivanta nur el almozoj.

Monak/o. Havenurbo k regno ce Mediteraneo,
apud Nico (7°25’E, 43°44,N): la princo de ~o.

monard/o 4* G. (Monarda el lamiacoj) de plur-
jaraj, staraj herboj kun floroj arigintaj en apeksajn
aü subapeksajn sajnverticilojn k cirkaüitaj de ofte | Malnova ( M )~o (Eüropo, Azio k Afriko), la Nova
okulfrape koloraj brakteoj; 12 sp-oj el N Ameriko, j ( M )~o (Ameriko); la romia, la slava, la anglo-

j saksa (0 la estas teatro; (analoge) la
Marsa ~o; la de Venuso.6 La tutajo de la hom-
oj: virino scias, tuta ~o sciasz; siru vin en du part-
ojn, la ~o than postulasl ; trovigos bonaj homoj en
la ~oz\ mi opinias ke la ~o estas freneza7 ; eu
estas eble, ke la tuta eniru en la gimnazion ?z ;

revuo. duon~a 1 Da ü ranta duonon de ^o. 2
Okazanta aü farata dufoje en ôiu ~o. ses/va.
Duonjara. tri~a. Kvaronjara. lun~o. Luna
miel~0. La unuaj semajnoj post la geedzigo. ro-
'-Oj. La ~oj, de Sept, gis Apr., kiuj estas en S
Eüropo la gusta sezono por ostromangado.

monazit/o © Mineralo, de flava gis orange
ruga, el monoklina fosfato (k/a ü siliciato) de
lantanidoj (k/aü torio), (Ce,La,NdTh)(P04, Si04),
akeesora en granitoidoj, kelkfoje koncentriginta en
aluvioj.

mond/o 1 La universo: oni multe disputis, eu
la estas eterna aü kreita; la kreo, la finigo de la
~o; la plej bona el la eblaj ~oj\ la fizika ^o ; la
komencaj polveroj de la ~o x ; sed en la ~o ekzistas
ja Dio! z. 2 Vasta tutajo, konceptata kiel havanta
sian apartan ordon: la ekstera (ciuj fenomenoj);
la Platona ~o de la Ideoj; la ~o de la songoj, de la
nekonscio\ la juda kvartalo prezentis etan ~on en
si mem; (f) si estas por mi tuta mirigan ~on da
tonoj li elsorcis el sia instrumentoz. 3 La tutajo de
Suno, planedoj k kometoj: la sistemo de la la
~o de Ptolemeo ; eu estas aliaj ~oj krom la nia?',
vojagantoj el alia ^o. 4 La terglobo, rigardata kiel
ekzistejo de la homoj: veni en la ~onz (naskigi);
vidi la lumon de la ~o (vivi); forlasi ci tiun ~on
(morti); elpeli iun el la ~o de la vivuloj7 ; li diris
adiaü al la ~<9 surferaz ; transiri en alian pli bonan
r^on (morti); de la alia neniu revenis.5 La tero,

~o.

aü parto de gi, rigardata kiel logloko de la homoj:
cirkaüveturi la ~on ; migri tra la ~o ; mi volas iri
en la malproksiman ~onz ; vojagi en la vasta
logi en la fino de la ~oz ; esti civitano de la ~o ; la

kelkaj kultivataj por ornamo aü medicino.
monarh/o = monarko.

monarhi8o = monarkio.
monarksO. Regnestro, havanta la titolon reg-

(in)o, imperiestr(in)o, princ(in)o ks. ~a. Rilata al
M) aü ~ismo: ~a regimo. ^isO 1 Regimo de
regno, kies estro estas ~o: absoluta, konstitucia, j fari bruon en la ~o; en la lingvo E. ni vidas la est-
demokratia ~o. 2 a©’* Tia regno, 'v îsmo. Doktrino
de la partianoj de ~io. ~istO. Partiano de ~io.

monat/o 1 Periodo de la luna rivoluo
dépende de la rilatpunkto: luna aü sinodika ~o (la
averaga intervalo inter samaj lunfazoj, t.e. 29 tagoj,
12 horoj, 44 min); stela aü sidéra ~o (la intervalo
inter la sinsekvaj konjunkeioj de Luno kun la sama
stelo, t.e. 27 tagoj, 7 horoj, 43 min); la luna
estas la bazo de la hebrea, araba k cina kalendaro;
en la kvina tago de la kvara ~ox. 2 Ciu el la 12 ne-
egalaj partoj, en kiujn oni dividas la jaron: Januaro
estas la unua de la jaroz. — ~fino, ~komenco.
3Daüro de tiu tempodivido (proks. 30 tagoj): pasis
plenaj du ~ojz\ post tri ~oj estos la edzigoz; por
tia tasko mi bezonos almenaü unit ~on; vojago de
tri ~oj. BS* trimestro, semestro. ~a. Rilata al ~o:
«a apero de revuo; ~a partopago; salajro.
Mjoz (fm) Menstruo. ciu^a. Okazanta aü farata
unu fojon en ciu ~o. du^a 1 Daüranta du ~ojn. 2
(Mtazanta aü farata unu fôjon je ciu dua~o: du~a

ontan lingvon de la tuta ~oz\ fari ion antaü la tuta
~o. 7 La homaj aferoj, okupigoj, sociostato: la ~o
ne estas tiel malbona, oni nur devas gin kompreniz;
mono ~on regasz; lasi la ~on iri kiel gi iras', preni
la ~on, kia gi estas; ekkoni la ~on; li pusis min en
la ~onz; kio en la ~o estas virino?7", rctirigi for de
la ~o; sed tio estas la renversita ~o!. 8 Pli-malpli
eleganta, rafinita parto de la socio: la kutimoj de la
alla ~o; kion do diros la ~o?\ se li ne (delogos
knabinojn), li estos nomata en la malsagulo k
mallertuloz; la granda, la bêla la unuan fojon
veni en la ~on ; la malalta ~o de la kamparoQ.
mondumo. 9 Cio, kio koncernas aü apartenas al
difinita sfero de aktiveco: la de la sporto, de la
muziko; la literattira, pentrista, gazetara ~o; la
de la negoco, de la aferoj ; la lingvo latina estas
komprenata de la tuta instruita ~oz.100 Tuto de
la interesoj k agadoj de la homoj, kiuj ne koncernas
la religion: cio, kio estas en la ~u, la dezirego de la
karno [...] k la fiereco de la vivoN; esti en la ~o,
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sect ne de la mia regno ne estas el ci tin
rezigni la ~on ; fori sian savigon en la ~o. 11
Emfaza maniero reliefigi superlativon: si estas la
plej bela en la ~oz ; la plej bona homo en la
neniu en la tuta ~oz\ tion mi farus por nenio en la~o. ~a. Rilata al la precipe en la sencoj 6-10:

katastrofo. epidemio; la ~aj zorgoj. ~afoj. La
surteraj ricajoj, vantajoj. ~umo. La altranga
bonedukita ~o: la tuta ~umo ceestis Han edzigon;
~ttmaj flatajoj ; si estas vera ~umanino.
duon~umo. Kategorio de libermoraj virinoj, kiuj
imitis la elegantan vivon de la altaj socitavoloj.
pra^o. La primitiva ~o. trans^a. Apartenanta al
la postmorteco: trans^a mesago. alt^a ,
grandma. ~uma: kid déganta k alt~a si estis! 2;
homo klera , grandma 2', grandma sinjorino 2:
grandee konafa2. *tut~a. Koncernanta la tutan
~on: kio montrus !a tutsan disvastigon de nia
afero 2; Sennacieca Asocio Tut^a ; la tnt^eco de
lingvo2: via sangado neebligus la plej gravait celon
de nia lingvo—la tut~igadon2.

Amoned/o '6 Sp. de korvo (Corvus monedula),
malpli granda k pli rapidfluga ol korniko, kun hel-
griza nuko. SIN.
korveto.

la paciento k donas signalon, se la parametroj de tin
ritmo transpasas iajn limojn). 4 = vidigilo. (tr)
Telekon î roii la funkciadon de aparato (en tele-
komunikoj, industrio ktp) au de organo (en
medicino) per ~o 3.

© monitor/oz (ark.) = varano.
mono/ 1 ® Prêt'., montranta, ke substanco estas

karakterizata de, au konsistas el, nur unu atomo,
funkcio, molekulo: ~klor-bcnzeno , ~oksido,

~mero. ~sakarido. nar dil , oligol , pol 'd , metl. 2 -
unu/: ~kotiledono (= unukotiledono): £ ~metal-
ismo (unumetalismo).

monodelf/o8 G. (Monodelphis) de malgrandaj,
S-Amerikaj mamuloj el la ordo de marsupiuloj,
fani. de didelfedoj, sen vera marsupio k kun mal-
longa vosto.

monodor/o 4 G. ( Monodora el anonacoj) dec.
15 sp-oj de arboj k grimpaj lufarbustoj el tropika
Afriko, i .a. M . myristica kultivata por bonodoraj.;
ruge k flave buntaj floroj k por ariiohavaj semoj
uzataj kiel muskato.

monofizit/o ft Homo, kiu kredas, ke estas niff
unu naluro (norne la homiginta dia) en la persono:
de Kristo. ~a. Rilata al la ~oj: la ~aj eklezioj
annena, jakobana, kopta. 4

monoftong/o A Vokoido, kies tembro estas
peroeptata kiel sensanga. isr diftango, triftongo.

monogami/o. Moro au lega sistemo, lau kill
vi.ro ne povas havi pli ol unu edzinon samtempe,!;
inverse, csr poligamio, poliandrio.

monografi/oz A Studo, priskribo de specify
objekto, persono, regiono k .a . ; 6b la samo lai
beletra vidpunkto. —•> eseo. t

monogram20. Du au pluraj literoj, precipe Is
komencliteroj de ies nomo, interplektitaj en desegn-
on : postuko kun brodita ~o.

monoik/a 4 (PP planto) Portanta sur unu m
individuo unuseksajn florojn au gametujgrupojn jfe
ambaû seksoj, k vir- k in-seksajn. «as* androgino,
dioika, poHgamia.

monokl/oz. Optika vitro, kun au sen muntajo. 1

por unu sola okulo. d
monoklin/a ® (pp kristalsistemo) Havanta

elemcntan celon, kiu estas neorta paralelepipedo, §)
monokoti!edon/oj 4* Unukotiledonoj.
monokromat/a Unukolora, unufrekvencai;

~r/ lurno. lasero. ~igilo. Aparato por produkff ;

~an 1union. 0*1
monolit/oz HM Kolono au monumento faritad •

nur unu bloko: la egiptaj obeliskoj estas ~oj.4»

Prezentanta ~on: menhiro: (f) la (blofeK
unueca) volo de la laboristaro. - j|j

monolog1o Sceno, en kiu unu sola person^estante au kredante sin sola, parolas al si mem:if
parolis cion tion ci kid ~onz; (analoge) teatrajopcfj
unu sola rolanto. 2 (f) Longa parolo, farita
persono en societo. ~i (ntr ) Paroli sola, al si mert,*?

monom/o A Polinomo havanta nur unu tennat|
monomani2o If (ark.) Alieneca stato, karakter||

ata de unusola (pensa au emocia) delira enhavo.
monomorfi/o A Enjekcia homomorfioî-jjj

generale, morfio kun analoga eco.

/%/£> *

i

!

monedo.

monem/o. Morfemo.
monel/o © Alojo precipe el nikelo k kupro, tre

rezisla al mekanikaj fortoj k al korozio.
monelmetal/o (evi) = monelo.
mongol/o. Ano de la cefa gento de (M)~io: la

imperia de la ^oj floradis inter la 13a k la 17a jc.
~a. Rilata al la ~oj: la ~a lingvo; la ~aj invadoj;
V la ~a faIdo. ( IVI )^io, ~ujo 1 w Azia lando,
sude de Siberio. dividita inter ~io 2 k Cinio
( Interna ~io, I 20°E, 45°N ). 2 I C-Azia regno, en
la N parto de ~io / (Ulanbatoro). ^ismo 3f De-
naska afekcio (sindromo de Down), en kiu la infano
prezentas oblikvajn okulojn kun ~a faldo k
epikanlo, piatajn (malaltajn ) nazostojn, rnallongajn
fingrojn k diversajn gradojn de mensa nesufico:
~ismo estas genetika malsano. karakterizata de la
ceesto de unu plia (47a ) kromosomo.

Monik/o. Virinu nomo.

monili/o 4 £» (Monilia ) de mikroskopaj fungoj
( ncperfekta formo de neurosporo), kies sporoj
( konidioj) formigas cene; c. 10 sp-oj, tre disvastig-
intaj, iuj kauzantaj diversajn plantmalsanojn, ekz.
fruktoputron k sosvelkon ce porno, piro k cerizo.

monism/o O Filozofia sistemo, reduktanta la
diversecon de ciuj korpaj k animaj fenomenoj al
unu baza principo: materiisma. ideisma

monist/o. Adepto de monismo.
(Î) monitor/o 1 Lernanto, servanta mem kiel

help-instruanto. 2 j[ Malpeza sipo, kun relative
grandaj kanonoj, pasintcce uzata en malprofundaj
maroj k en riveroj. 3 © Aparato por telekontrolado:
kardia ( videbligas surekrano la koran ritmon de 1ê
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k rakonto staras meze gronda ~oz. osr abismo,
maw. (M)~0 1 * Parto de pluraj propraj nomoj de
~oj: Blanka au Blank~oz (6°52’E, 45°50’N),
~o Kalva , ~aro de la Gigantoj ( 15°44 * E,
50°44’ N ) ; Fuji-~o (138°40’E, 35°20' N ). 2 I

monopoEo 1 Privilegio, donanta al persono, j Nomo de la plej maldekstra partio en la asembleoj
kompanio au stato ekskluzivan rajton fabriki au | de la Franca Revolucio: Robespiero estis la cefo de

la ~o. puba ~o ¥ Venus~o. ~a. Rilata al ~o(j):
la klimato, flaitro; ~aj kabanoj. âno. Loganto
de ~oj. /^aro 1 Masivo au ceno da kunigitaj ~oj.
fonnantaj tuton: la Kaukaza, Pirenea ~aro. 2 (vs)

~o, rigardata kiel restadejo, kontraste kun kamparo:
ferioj en ~aro; la gojoj, sportoj, akcidentoj de la

j ~aro. ~ara. Rilata al ~aro: ~ara regiono ; ~araj
j vivkondicoj. ~arigo © Estigo de ~aro: antaii-
! r^ariga, dum~ariga , post^ariga sedimentado ;
i AIpa , Hercinia, Kaledonia ~arigo. SIN. orogenezo.

ns* faltigo. +~etO. Malalta ~o, ofte kun ronda

monopetal/a 1 = unupetala. 2 (ark.) = kunig-
petala.

monoplan/o Aeroplano au glisilo, havanta
nur unu cefplaneon (aloparon ): alt-ala , bas-ala ,
mez-ala ~o; ombrela ~o.

vendi ian komercajon au plenumi ian servon: stata
pri pulvoj; havi ~on super la merkato. tsr

akaparo, kartelo, koncesio, trusta. 2 (f) Eksluziva
posedo: batall pri la ~o ekspluati la popolonB; vi
ne havas la ~on de kurago. ~igi. Redukti al ~o:
la Franca stato ~igis la tabak-industrion; trusto.
kilt ~igas la petrol-vendadon; (f ) spin liberan, de
neniu ~igitan acron7.

monosom/a = unusoma.
monoteism20. Religia au filozofia doklrino,

kiu asertas ekzistadon de unusola Dio, kreinto de la
mondo. supro: la sep ~etoj de Romo; ciuj ~etoj farigos

fruktoportajx ; la maInova ~eto de elfoj7; kunblov-
monotip/o U / Presmasino, kiu fandas k j ifaj sablaj ~etojz (dunoj). nar altajo. ~igi. Altigi

kompostas la literojn po unu. m- linotipo.
monoton6a 1 Unutona. 2 Enuiga pro manko de

diverseco: sekaj k ~aj sonoj, kiuj plenigas per KSP alvale. inter~0. Malpli alla trairejo inter duenuoz ; kiel solece k ~e pasas la tago!, ~eco. Eco
de io ~a: la ~eco de la ciutaga vivo.

monotrem/oj b Kloakuloj.
Monrov î/o. Cefurbo de Liberio ( I 0°47’ U ,

6°l8’N).
monsinjor/o ij* Honortitolo, donata de la papo.
monster/o ^ G. (Monstera el arumacoj) de

epifitaj lianoj kun aeraj radikoj k kun grandaj. led-
ecaj folioj integraj, truaj au plume duondividaj; 25
sp-oj el tropika Ameriko, kelkaj hejme kultivataj j plato. SIN. tenaro. 3 ¥ Meza elstarajo antaü la vulvo

k inter la ingvenaj faldoj. SIN. puba ~o ( mons

monoteist/o. Adepto de monoteismo.

kvazaû ~o: de via kolera blovo ~igis akvo7. al~e.
En loko situanta, en valo, pli supre, ol la priparolata.

~oj. tranŝ ano. Loganto trans la ~oj. Erc âro.
~aro ercorica, inter Bohemio k Saksio (13°E,
50°30’N). glaci~o = glaciinsulo. marrweto. ~o
kun proksimuma formo de mamo. pint̂ O. ~o, kun
pinta supro. Rok âro. Granda ~oceno de Alasko
gis Meksiko, laiilonge de Pacifiko tabl(WO. ~o
kun ebena suprajo. tombcwo Tumulo. Venus~Q

(f): 1 ~o en Turingio, kie legendo lokas la palacon
de Venuso. 2 ¥ La bazo de la polekso en la rnan-

poromama foliaro. irs? filodend.ro.
monstr/o 1 Estajo, besto au vegetalo, kun | pubis ). klitoro.

nenormalaj strukturo k formo: la naturo iafoje j
produktas ~ojn ; gloru Dion, ~oj k ciuj abismoj! z\ ;
mar~ojx. 2 (f) Homo, kiu mirigas au timigas pro j
siaj ekscesaj, nenormalaj ecoj: for, ho ~o! neniam |
montrigu en mia banda!z, de liipokriteco, de j
krueleco. ~a 1 Prezentanta nenormalan formon au i
strukturon: ~a floro, bovido. 2 (f) Miriga, timiga \
au malplacega pro siaj nenormalaj ecoj: mi, ~a j ( 10°!8’E, 42°20’N), kiu ludas rolon en la romano
malsagulo! z\ ~a faro ; (f ) projekto, vorto, I «laGrafo de ~o».
verso; granda capoz ; li ~e pentradis.

%. rnonstranc/o ^ if Ornamita montrilo kun |
hostiingo, generale similanta radiantan sunon, uzata j
por prezenti lau katolika maniero la eukaristion al |
adoro de fideluloj: super la sarkofago glimas ~o. '

mont/o 1 Granda natura amaso de roko k tero. j (pentristoj, kabaredoj ks), naskigloko de kubismo.
Montparnas/o. S kvartalo de Parizo, kie laboris

Montan/o. Unu el la statoj de Usono (112°U,
47°N).

Montanj/o. Franca eseisto ( M . de Montaigne,
1533-1592).

Montekarl /o . Parto de Monako (7°26’E,
43°44'N).

Montekrist/o. Insuleto en Mediteraneo

Montenegr/o. Baikania lando, ligita kun Serbio
en la regno Serbio k ~o (Podgorico).

Montevide/o. Cefurbo de Urugvajo (56o09’ U,
34°55’S).

Montmartr/o. N kvartalo de Parizo, anista centro

kiu altigas super la nivelo de la cirkaüanta grundo je
pluraj centoj da metroj: la piedo, la radikoj, la ; multaj pentristoj k renkontigis multaj literaturistoj
flankoj, la supro de ^o; kalkopetra, granda ~o; se ; en la jaroj 20-aj k 30-aj de la 20a jc..

Montpelier/o. Langvedoka urbo, sidejo deitéras sur la estas malvarme en la valoz ; ceno
.de ~ojz ; ne venas al ~o , sed homo homon j malnova fama fakultato de mcdicino (3°52’E.
renkontas7-; belaj rakonto j el trans la ~ojz; sovag- j 43°36’N).

jbestaj ~ojz; (f) la ondegoj levigis kiel ~oj; 1}* la ; montr/i (tr) 1 Elmeli al la rigardo ion, por fan
Ifrediko sur la ~o. væ dento, kresto, vulkano, alp- j gin videbla : moneron , cio farigos7 ; ~it a! i/i
lismo. 2 Alta, granda amaso: ~oj da kadavroj. da j vian novan veston7 ; ~/ sian langon a! la kuracisto;

ï Mhajoj, da paperajoj; promesi orajn ~ojnz; ni ne ! ~u viajn manojn. eu ili estas puraj; li ~is al ili sian
povas senfine toleri tiun ~on da mizeroj; inter faro • trezorejon x ; si krucigis la krurojn, ~ante per tio tre
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belformajn piedojn z; amikan frunton ~u al la fans al G.z ,~igis, ke, kiom da kapoj, tiom daopini- iregoz\ mi ~os al la nacioj vian nudeconx; la lipoj ojz. aperi, aspekti. 3 (iu) Sin ~i: vi ~igis moi-
ne ~u , kion mangis la busoz; la ~itajn vortojn ni farta en tago de mizerox; pli rapida ol mi ~i$is
konsilas ellerniz. car vidigi, malkasi. 2 (analoge. pp neniuz\ se vi min du aü tri fojojn digits en logiode
instrumente)]) la kompaso ~as la nordon; la tenno- unua etagoz. ^ilo 1 Peco de aparato, servantapor
metro ~as dek gradojn sub la nulo. oar indiki . 3 ~i: la longa k la maUonga ~iloj de horlogo; M/O
Gvidi per gesto ies rigardon al: ira al la lando, kiwi de kompaso, de manometro. «ar nadlo. 2 ë Marko
mi r^os aI v/ x; par ~/

' al vi la vojon, kiwi vi devas sur ekrano, ~anta. kie plenumigos funkeio: tajp~ilo
irix; ~i al iu, ion per la fingro: mi ~is al la infano, (~anta, kie aperos la sekva signo); mus~ilo.3 fi
kie kusas gia pupoz\ H ~is en la direkto al la mal- Reference) 3. al~i. Fari ~an geston en iu direkto: li
lima kurteno7; iliaj ombroj ~as al la loko, kie staris j al~is al ruga cikatro ankorau videbla tra liaj harof,
via dorno7. RIM. En tiaj frazoj estas pli klare, por | al~i al la cielo, al la malproksima vilago; affila
indiki la direkton, uzi al pref-e (Vd al~i). use gesti. ; lokon: al~i la cielon. el~i. Fari (iun, ion) tre klare i

4 Aperigi, evidentigi (econ aü senton): de sia plej j videbla: la rego de hrael el~is sin hodiaü antaù la
frua ago si ~is malhonajn trajtojn de karakteroz\ j okuloj de la sklavinoj de siaj servantoj, kiel sin
malsagulo tuj ~as sian koleronx\ ~i sian kuragon, j el~as iu cl la publikaj dancislojx ; eu estas laforto
amon, surprizon, f ïerecorr, grandan lertecon en j de la prego k la potenco de la kantoj, kiuj ci tie sin
diskutado; rajdmantelo, kiu enkovris ( lin) sajne sen- j el^is?7\ la virinoj penaclis elmeti tiom multeda
zorge k tamen ~is plej zorgan drapiradon'7. ! vestafa lukso [ ... ] , por el~i la bonstaton k la kreât-
eksterigi, numifesti. 5 Sciigi, komprenigi (ideon aü ! kapahlon de siaj edzoj7 ; el~i sian pravecon1.
fakton): la estonteco ~os min senku/ pa; al iu la el~ado. Ago de tiu, kiu el^as: la efektiva riceco
dangeron k Han devoir, (per la fina n) ni volas ~i , ke kauze de nelerta el~ado ne prezentigis al la pasant-
la gardeno k tabla ne estis la loko de la fhigadoz; ojz. vsr ekspozicio. el^îgi. Fari sin klare videbla: fa
kiarn niparolaspri homo, ne ~ante la sekson [...]z; spirito k beleco el~igas per la formo7; lia sago
la Eternulo ~is al mi, ke li (la rego de Sirio) mort- el~igisx. el^igema. Havanta inklinon el~i siajn josx ; mi ~os al vi , kiel malligi la nodon; li nutris vin talentojn, sukcesojn ks. hor^ilo. Turniganta verg-
per manao. por ~i a! vi, ke ne per la pana sole vivas eto. servanta por ~i la horon en horlogo: iri en la
homox ; ~as parolo , kion cerbo valorasz\ ( f ) direkto de , inverse de hor~Hoj. hostWIO.\
amikon ~as malfelicoz\ oui devigis la naturon, ke gi Monstranco. vent~ilo. Turniganta flageto, por M

~u siajn limojn7-. es* indiki, demonstri, pruvi. 6 (io) i la direkton de la vento: (la vento) turnis la vent^ilon
Esti la signo de: kolero ~as malsagulonx; «da» post j sur la tegmento7. voj^ilo. Fosto kun indiko pri la
ia vorto ^as, ke tiu ci vorto havas signifon de ! proksima vilago aü urbo.mezuroz; la rivero ~is la limon de la bieno. sin i Montreal/o. Havenurbo en Kebekio, ce Sankta-
1 (iu ) Fari sin videbla por aliaj: sin ce la fenestro', j Laürenco (73°34’U. 45°31'N).
~as sin spirito en armajoz\ oui devas en ciu urbo
sin ~iz. 2 (iu ) Evidentigi per signoj, agoj, ke oni
estas ia : ~u vin grandanimaz; ne i vin gronda
antaü la regox ; mi ~os min inda je via konfidoz; la skulptura, starigita por transdoni al la posteuloj
reklamoj, en kiuj la volapükistoj sin ~is fiel lertajz; memoron pri granda homo aü glora ago: gi al la
la junaj fraüloj ~is sin perfektaj dandojz. 3 (io) pioniroj de la ideo konstruos ~ojnz -, de Asofo,
~igi: aliaj esprimoj ~is sin neoportunajz\ nenie la la Londona ( M )~o ( kolono pri la incendio de
cirkaüajo sin pli bêla , ol en la paca gardeno7-. 1666); komisiono pri la sirmado de la historiaj ~oj.~a 1 Servanta por ~i : la f i n g r o B f e n e s t r o | 2 (ss) Stona artajo, metita sur ies tombo aü en pref
(-4 elmetejo); ~a fosto 2 A Demonstrativa: la j ejo, memorige de mortinto: nur unu tombon ornam-
vortoj ~ajz. ~0 1 Ago de tiu. kiu ^as: ~oj k kons- j as ~o7\ la tomba de Alfieriz. 3 (0 Grava, daura
iloj estas facilaj7 : aldonante [...] la vorton «ci» , ni j verko: Z. per la kreado de E. faris al si neforigeblan
ricevas ~on pli proksiman7. 2 Io kio ~as: (gi) estas ~on en ta homa historio. 1 Rilata al ~o: /<? MJ

^o de la volo de Dioz ; la vera ^o, eu ni progresas skulptura; ~<7 enirejo al templo. 2 (f) Masiva k
aü ne , estas la kreskado aü nekreskado de nia grandega: vortaro: (ironie) ~a nesciado. ;

nombro1. ^adi. Longe aü ripete ~i: cia bubo povas i moped/o Malpeza motorbiciklo, movatacfe
ankorau mokadi nin k ~adi nin per la fingrojz\ malforta motoro. skotero. j
r^adi al si reciproke la dentojnz; la ~ado de tiaj
ricafoj estis insulto al la popolo. ~igi 1 (io) lgi
videbla por la okuloj: antaü ili hodiaü ~igis kvar bojis kiel astma ~oz.
sipojz; en la mateno denove ~igis la sunoz; aperas
herbo, ~igas verdajox\ senfina embaraso ~igis en de iu homgrupo (popolo, gento, klaso k.a.): la ~oj
ciuj liaj trajtoj7-. 2 (io) lgi klara por la menso: nia estas nenio alia, ol la kondicitaj refleksojdedifinita
laborado ~igos vanaz\ vera opinio ~igas en socio\ li faris krucosignon laü Kristana ~o , vi
ebrioz\ se tiu ci forma ~igos eraraz; la opinio neniam atingos , ke mi iru kontraü la ~oj de la
tamen ~igas al ciu kiel sofismoz; kiarn ~igos la monda7; alia tempo, aliaj ~ojz : la ~oj de là
fruktoj de nia agado7-, post nelonge ~igos, kiu estas mondo postulas , ke infanoj nuntempe vizitadu
prava; tiam ~igis, ki-an grandan maljustajon oni j gimnazionz; lego malaperas, ~o daürasz\ farifis

Montserat/o. Insulo en Malgrandaj Antiloj, sub
brita regado (Plimuto, 62°13’ U, 16°42’ N).

monument/o 1 Verko arkitektura aü

•: .

mops/o yJ Malgranda, mallonghara hundo ;
kun plate dika nazo, subraso de dogoj: bufo, kiu ;

mor/o. Generala vivmaniero k kutima konduto
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~o en Izraelo, ke ciiijare la jilinoj iras priplori la Bright, de Bouillaud, de Harada. ^a. Rilata al ~o:
filinon de Jiftahx; la naturo konservas sian ~on,
kion ajn la honto dirus1; nobligi la ~ojnB; bonaj,
malbonaj ~oj ; rigid~a , homo, ns* ywo,
kutimo, moralo , tradicio. ~isto. Verkisto, kiu
observas k priskribas la ^ojn tiaj, kiaj ili estas,

pil/va. Rilata al la ~oj: pri~a komedio, roniano.
©mora/o A Akcenta au prozodia unuo malpli

granda ol silabo (ekz. en klasika L., litova k.a.).
@ mora/o 4» Ludo, en kiu unu ludanto devas tuj

eldiri nombron egalan al la sumo de la fingroj, kiujn
la alia ludanto elstrecas en la sama momento.

moral/o 1 Parto de la filozofio, esploranta la
principojn de homa konduto k instruanta pri la
celinda bono k pri la devoj. 2 Aro de la reguloj, kiuj
validas interne de difinita socio, societo, klaso au
partio, k lad kiuj la normala ano de tiuj homgrupoj
distingas inter la bono k la malbono: ciitj popoloj
havas sian propran ~on, kiu estis difinita de la
kondicoj, sub kiu j ili vivadas; la budhista, kristana,
jezuita, stalinista ^o ; religia , laika la negoca,
politika ~o\ la priseksa ~o. ~1a 1 Rilata al ~o / :
r̂ a traktato. 2 Rilata al ~o 2: la - ~a sento\ mezuri
la ~ajn meritojn de ciu estas neeblez. 3 Konforma
kun la bonaj moroj, devoj k virtoj: li estas profunde
A/fl civitano\ Kantio opiniis, ke la vere ~aj agoj
estas treege maloftaj. 4 (f) Influanta nur la senton k
havanta nek juran, nek materialan potencon :
propono, kiun la proponanto havas pienan ~an raft-
on repreniz; por eviti cian ~an premon7; vi povas
fari al mi la riprocon, ke mi havas ~an suldonz; por
la E-istoj privataj, gi havas valoron nur ~an, montr-
ante al ili la deziron au opinion de la plimulto7 ; la
urbestraro donis al ni sian ~an apogon7 ; ili rigard-
is min kiel sian ~an cefon7 ; havi de E. nur ~an
profitonz. ~e. En ~a maniero: 2 gi estus nur
peko kontraü la inteniacilingva ideo. k praktikc gi
kondukus nur al fiasko7 ; 3 ~e konduti. ^ajo. La j cirkau~i viandon (cirkau osto), maizospikon. de~i.
~ainstruo de fablo, historio, okazajo: tiri la ~ajon | Deigi per ~o parton el tutajo: la ahomeninda
de io.~eco 1 Rilato inter io. iu k la ~o: pridubi la buldogo de~is al gi la kaponz el~i. Estigi per ~o:
~econ de tiu decido; homo de aha ~eco. 2 •§(ark.)
Speco de teatrajo kun celo k alegoriaj personoj.
*lgi. Igi konforma al la ~o. ~ismo. Superinfluo
de la ~o en doktrino au sistemo. -̂isto. Homo, kiu
praktikas ad instruas la ~on. ^instruo2. Instruo
prila ~aj devoj. mal~a. Kontraua a! la ~o: mal~a
ago. filmo; priplori la maileron de la nuna epoko.
setwjgi. Deturni iun de la ~o. csf korupti, forlogi.
sen^ismo. Doktrino, bazita sur la kritiko de la
generale akceptata ~o: la sen~ismo de Niceo.

moratori/o 1 Permeso al suldantoj prokrasti
siajn repagojn gis difinita tempo: dum milita, reg-
istaro ordinare dekretas ~on por la mobilizitoj; ~o
pri la suldoj de evolulando. 2 Decido, ke provizore
êesu iu agado: pri kaptado de balenoj.

Morav/o 1 Unu el la du riveroj enfluantaj en
Danubon, la unua en Slovakio ( I6°58’E, 48° H ’N),
la alia en Serbio (21 °03’E, 44°43’N). 2 (evi) =
Mano. /vio. E parto de Cehio ( 17°E 49 * N ).
Hano.Loganto de ~io.

morb/o f Science difinita malsano, konsiderata
de ties komenca kauzo gis ties lasta sekvo: de | igo de certa tipo.

<̂ a ento. ns* patio.
morbid/a (pp kamajoj) Supla k delikata: la

~eco de Rafaela pentrajo.
morbil/o H Infekta febro, karakterizata de

hautaj rugajoj k atakanta precipe infanojn.
mord/i (tr) 1 Siri, vundi per la dentoj: gi ~is en

! la piedo la plej junan sinjoridon7 ; kiu bojas, ne
j ~asz; cimoj [...] ~as kiel hundoj7 ; gi ~as kiel
i serpentox ; la infano gratis k ~is kiel sovaga kat-
; eto7 ; ~/ rekte en la pomon ; ~i panonB; (f) la profet-

oj, kiuj ~as per siaj dentoj k predikas pacon! x ; ~i la
polvon (fali sub batoj). KT piki. 2 © Diversmaniere
ataki la suprajon de materialo, por sangi ties ecojn:

feron per sulfata au fosfata acido\ ~i lignon per
solvajo de kolorilo\ ~/ krudan teksajon; la nitrata
acido servos por ~i la kupran platon de gravuro. ns*

korodi. 3 vL © Kaptoteni : la ankro ~as, ne ~as en
la grundo; du dentradoj, kiuj ne suftce ~as.^O. Ago
de persono, besto au objekto, kiu ~as: la serpento,
de kies mortis via patroz; en unu sako du katoj,
ciam ~oj k grataj7 (pf); ili estas en akordo, kiel peto
k ~oz (malsimpatiegas); firma ~o de tenajlo. —~ovundo. ~a. ~anta. ~a|0 1 Peco, detrancita per
~o el io: dika ~ajo da pano. 2 Transversa stangeto,
kiun oni sovas en la buson de cevalo por direkti gin
per alfiksitaj bridoj. brido. /^anta. Akre doloriga:
si elploris parton de tiuj ~antaj sentoj, kies kruela
atako sin senfortigisz; si aldonis aliajn aferojn, kiuj
estis tre ~antajz ; ~anta sarkasmo. csr kaustika ,
koroda. ~antO1 (K) Substanco, per kiu oni pritraktas
la fibrojn de kruda teksajo, por ke tinkturo povu
fiksigi sur gi. 2 } Speco de interrompita trilo. /veti
1 Sensire, singarde au petole ion ~i : fiso ~etas la
logajon ; hundeto ~etas pantoflon; ~eti la oreIon de
sia amatino. 2 Rongi: si boras k ~etas kiel vermo7.
cirkau~iz. ~i molan parton cirkau malmola:

el~i truon en folio7, for^i. Detrui per ~oj: for^u al
vi la langon! z (mutigu!). acid^i. ~i per acido. us*

korodi. ran^O. Ran~a hidrokarito.
Mordehaj/o D La onklo de Estero.
mordv/o. Ano de gento, loganta en C Rusio k en

aliaj partoj de eks-Sovetio. (Mj/sdo. Respubliko ene
de la Rusia Federacio.

morel/oj. Fajrohundoj.
moren/o © Glacera deponajo, konsistanta el

amaso de tre diversgrandaj eroj (de argileroj gis
blokegoj): flanka, funda , fronta, meza moviga ,
senmova ^o.-morf/ U Suf., uzata por formi nomojn de kelkaj
filumoj, klasoj, ordoj au subordoj: cefalaspido~oj,
pterapsido~oj.

Morfe/o O Dio de la dormo k de la songoj.
morfem/o A Minimuma senco- au funkci-hava

lingva unuo. SIN. monemo, vortelemento. ~iko,
^oscienco. Morfologio.

morfi/o A Baza koncepto en la teorio pri
kategorioj, en la plej gravaj kazoj responda al bild-
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morfin10. Unu el la alkaloidoj, ekstraktataj el j
opio, C17HiyO,N. k uzata kiel dormiga k analgeza !
substance, precipe per subhautaj injektoj: estas j
unu el la cefaj drogoj pro gia ega clcpencliga j
kapablo : Romania. ^ismo. Kronika toksigo per
~o au ties saloj. de~izo. Kuraca dekutimigado de
~omanio. dietil~o. Heroino.

morfogenez/o ÿ Estigo k disvolvigo de la
organoj dum la embria vivo, ns* embriogenezo.

morfologi/o 1 ^ Studo pri la eksteraj formoj k j
strukturoj de ia materio, pli spéciale de la animaioj ;
k vegetafoj, de iliaj organoj au organpartoj. use j
anatomio. geomorfologio. 2 A Priskribo de la regul- !
oj pri la strukturo de ia vortoj. SIN. morfemo- |
scienco, morfemiko.

Morgan/o. Usona biologo ( T. Morgan, 1886- ;
1945). centi( m )~o ÿ Centona unuo de la ;
proporcio de postmejozaj rekombinajoj inter du ;
genlokoj; esprimas la distancon inter genoj de la j
saiTia kromosomo.

morganat/a tfà Adj. kvalifikanta 1 la gcedz.igon
inter persono de rega ait nobela tango k persono de
nenobela rango, en kiu nek la nenobela persono nek
ia infanoj naskiiaj en tiu geedzeco ricevas nobelajn
titolojn au rajtojn. 2 la rezultantan geedzecon k la
koncernatan edz(in )on.

morgaü. Cirkonstanca morfemo 1 signilania
«en la tago tuj venonta post la hodiaua»: hodiaii
estas sabato, k ~ estos dimanco7 : ~ mi vettiros
Parizon7 : ne prokrastu gis kion vi povas fari
hodiaiiz; // alvenos post scmajno ( post ok tagoj).
2 signifanta metafore la proksiman estontecon :
hodiaii forto , ~ morto7: nenia popolo povas scii ,
kio farigos kun gi ~z. 3 uzata anst . «~o»: citt ~
havas sian zorgo/ tz; ^ estas la amata tago de rnal-
laboruloj7: si deziris ekposedi almenait unu jaron,
dumc jam la ~ tie apartenis at si7. ~a. Okazonta

: mi venis ci tien mtr par vidi la ~an feston7 : mi
lin vizitos la ~an tagon. ^O. La tago: la ~on
de lia alveno mi foriros. post~. Bn la dua tago
post la nuna: venu post~ matene7 : se tiu ci forma
month fjos erara. ni ~ gin sangos. k en okazo de
bezononi gin post~ ankorati tinufojon sangos7.

morhel/oz = morkelo.
morkel/o ^ G. [ Morehella el ~acoj) de grandaj

askofungoj kun fragile karneca askujo, konsisranta el
kava stipo k nesimetrie rond- ati konus-forma capelo,
kies suprajo estas la ürete elstare ripa; mezvarmeja,
kosmopolita g. de c. 15 sp-oj mangindaj se kuiritaj.

Mormon/o ij* Ano de religia komunumo, fondita
en 1830 de Jozefo Smith en Usono. predikanta pri
Jesuo. sed bazila sur nova revclacio. ~ismo.
Doktrino de la ~oj.

morn/a. Prcme malgojiga , malhela ; ~aj
perspektivoj: ~u aittuna vespero. sombra.

Moroni/o. Cefurbo de Komoroj (43° 16’ E.
11°41’S).

moroz/a. Malgajhumora.
Mors/o Usona artisto k inventinto { S . Morse ,

1791-1872). (m)~a alfabeto A Kodo, en kiu litcr-
oj. ciferoj k interpunkeiaj signoj estas pre/.entataj
per diversaj kombirtoj do nur du signoj. ekz. de

punkto k streko, de longa k kurta ekbrilo ktp. (m)»
( tr) Signali en ~a alfabeto per lumilo, sonilo, ftyj
telegrafo au radio.

mort/i (ntr) 1 Cesi vivi, perdi la vivon: nies
devas ^/; kial mi ne ~is tuj el la utero?7:
malsato, per la glavo, sub ies mano, pro vwido,»
stiparo, en sia lito , en batalo. por amiko, pro la pût
ujoz, en bona maljunecox, kiel bona kristano: (f)d
tio vi ja ne ~os!: de enuo, de amo\ la sekreto4
kun li. 2 ^ Perdi la vivigan sukon: ~intaj folioj’i
f ( pp membro) Perdi la sentivecon ; havi ~iitlti
fingron. 4 (f ) Ne plu esti, forpasi. malaperi: /wràj
antikvaj civi/izoj ~is ; jam ~is la printempo,é
jttneco: tiu ideo ne povas rigardi la baillé
montait lagon, «sr perei. velki , detruigi, ruinif
estingigi , droni , elvisigi. ~0 1 Ceso. perdodet
vivo, t.e. hallo de la cenreakcioj, perdduj la divers
molekuloj, konsistigantaj individuon, interservadj
unu al la aliaj : sajna , efektiva ~o : trofrit,
akeidenta, ma!honoriga ~o: post glora ~’z; mi 4
per la de herooj7 : por demi al nia patro lab0
de la ~o7: timo je la porciama ~oz; kondami
r^o: priplori ies ~on7\ gUndo gis restos gibuÊ

okvanto. 2 (ofte maj.) Simbola estajÿ
personigo de la ~o: la ne distingas, ciujn egéi
atingas7: la sert:on ne komprenas: oni gin vM
gi venas7: la ( M )~o etendis sian longan manoiij
la delikata floro7: ~okapo (kranio). 3 (f ) Detruigo,

malapero: tio estas la ~o de la klasika arto;§
ccestis la ~on de siaj plej karaj esperoj. 1 Ritë
al ~o : la rigideco ; ~aj simptomoj;
kondamno. 2 ~inta : karno, korpo, besto: 4

• felo: (f) la vivaj k la ~aj lingvoj7. 3 (ark.) Kaûzaii
I ~on: r̂ a vundo. malsano7 , angoro: (f) ~a emt
i ofendo. malamiko7: pcko (mortinda). 4 (evi);
| ~ema; nia korpo estas ~a7.5 (f) Simila, konvenai
i ~o: kanto, silento; kiel vekita el ~a dormol'j|
| paleco. 6 © Neefikanta: la ~a punkto de aksui$:
I movo: meti la klucilon en la ~an punkton:
j (de la neaganta parto de masino); ~a angulo
i de tereno ne vidata au ne alpafebla); ~a kuglo (p#
| inta la impulsoforton); (analoge) sczono (è&|j
| kiu iu ekonomia sektoro neaktivas). trsr velka.M,;
j En ~a maniero: vundita: ~c malami: ~e pà,j
! ^ado?. Multo da ~oj; gronda ~ado de sucinfamfr

;

:

/N-/

1

' 1) morkelo ( Morchella esculenta): a) stipo;#|
: capelo. LMD. 2) moruso (nigra ~o): a) tig0fe||
i folio; c) virseksa infloresko; c) virseksa
i inseksa infloresko ; e) inseksa floro; f) fn|fe|
; (sajndrupo). B. 43

1m.



759mortadelo

~ecO. Eco de io, kio estas ~ema: la ~eco de la
ÿcivilizo. ~ema. Tia, ke tiu devas pli-malpli baldaü

i: la dioj k la ~emaj homqjB ; kin vi estas, ke vi
timas homon ~eman? x. ~(em)ulo. Estajo, kiun

J iam trafos ~o: la pensoj de la ~emuloj estas tim-
~emaj. ^igi 1 Senigi je la vivo; kauzi la ~on de:

estas pli facile ~igi, ol revivigiz; la Etemulo ~igas ! Y laü la provenca maniero\ ~frajo, ~oleo.
• kvivigasx\ por muson ~igi, oui pafilegon ne uzasz\
|David batis la Filiston k ~igis linx\ minacoj ne

Mgas7-, H ne ~igis sin memz: malbc.no al liaj ~ig-
uintoj! z ; la nombro de la ~igitojx ; brul~igi ,
fgas~igi, pik~igi. prem~igi , ston^igi (~igi per
brulo ktp); kas~igi (murdi). 2 (f) Ekstermi, forigi: la

fE-istoj ne volas ~igi la naciajn lingvojnz; Hi volis ! monoikaj, laktosukohavaj arboj k trunkarbustoj kun
tiun ideon tute ~igiz. væ detriti , pereigi, ruinigi. \ plurformaj, dentaj k ofte lobaj folioj, kun malgrandaj
wlgo. Ago de tiu, kiu ~igas: antaii ~igo de. urso ne j floroj k kun fruktoj (kunmetaj sajndrupoj) aspekt-

pendu gian felon7 -, homo, kies konscienco estas j antaj kiei pli-malpli longformaj framboj; c. 12 sp-oj
Pargita de ~igox -, la ~igo de Klitemnestro far sia i el Azio k N Ameriko, plu raj kultivataj i .a. por
filo; (f) nia afero, kiun ni devas defendi de ~igaj j ornamo, el kiuj la 4 sekvaj havas mangeblajn frukt-

'ûtencojz. '"dgi (evi ) = igi ~a, perei : la domo j ojn: blanka ~0 ( M . alba ) , el C k E Cinio, kvazaü-
ijorbrulis k la juna posera ~i§isz; mia onk/o ne ~is

per natura ~o, [ . . . ] k ankaü estis ~igita de neniu ;
(.;.] li falis sub la radojn de vagonaro k ~igisz.

If'itlda. Inda je ~o: tio estas ~inda ofendo\ ft
Vroinda pekoz (nar veniala ). ~intajo. ïo ~inta. «sr
kadavro, putrafo. ~intejo. Tombejo. ^ideva.
'vema. ekM. Tuj, subite ~i. for~i. Malaperi en la

.*>01r. for^i—dormi, k neniu plu! z\ si vidis en songo
ffa for^intan edzonz; sed tiu brueto baldaü forais.
;|iS/va 1 Daüronta gis la ~o: tio ne estas ebla, ke la
aecidita, sola, gis~a loko de sia sorto esta tiu sego7.
§ Iranta gis la ~o: gis~a maltrankvileco; gis^e
batali. mertwigo, sin^igo. -Ggo de si mem. irsr
Suicido. pOSt~a. Okazanta post ies ~o: post~a ! popolo: la kvin libroj de (la Torao). ~a. Rilata

ipublikigajo. pro^a. Okazigata pro ies ~o: okra \ a! ~o: ~aj dokumentoj.
fonorado de pro~a sonoriletoz. serwa. Tia, ke j mosk 1o. Tre odora substance, sekreciata de
ÿii neniam ~as: la genoj de nia korpo estas sen~aj\ \ diversaj bestoj. precipe de la ~ulo, k uzata por

fû sen~a animoz\ (0 la sen~aj verkoj de Homero. fabriki parfumojn. ^a. Rilata al ~o: odoro', ^a
sen/veco. Eco de io, iu sen~a: la sendeeo brilis el ! (moskatela) traitbo). ^ulo b> G. (Moschus) de E-
iaj okuloj7 ; promesi al iu la scn~econ (en la homa I Aziaj mamuloj el la ordo de parhufuloj. fam. de

iîiemoro). sen îgi. Fan sen^a: sen~igi ies no/non. j cervedoj, relative malgrandaj, senkornaj, kun longaj
ilUhS/va. Troviganta trans la ~o: vi ne dubas ja pri j kaninoj k ~ujo sub la ventro; plej konata sp. M .
ffms~a vivo?"1, frost̂ i. ~i pro elmetigo al frosto: ; moschiferus.
jiênviva, frost~inta sub la saliko7. pî k îgi. ~igi j moskatel/oG Y Vino farita e! apartaj specoj de
per enpuso de pikilo, ponardo ks: li eltiris trancilon | vinberoj ( ~aj vinberoj ) , kun gusto tre agrabla k

%$k~igislitiz.Storwigi. Stonumi. ! aromo iom moska : ni ciam sentas kun plezur'

!mortadel/o Y speco de tre dika salamo: el j aromon de la moskatel' K .
Bofonjo. cr kolbaso. j moske10 C Pregejo: la gronda ~o de Kairo; la
pmortal/6w. Mortideva homo, mortemulo. ; ~o de Omaro. hornico, minareto. muezino.
I morter/o. Miksajo de kalko kun sablo, per kiu ! moskit8o d Kn de pikantaj dipteraj insektoj,
Mi kunigas la stonojn au brikojn de muro. konstru- | precipe el la fam. de kuledoj; kelkaj sp-oj transport-
âjbks: ~portisto (helpanto de masonisto).

mortez/o o Encizajo, ordinare prismoforrna. j Anofelo.
fffltâ en ligna aü metala peco por samforma tenono 1

moskito

de la kunigota peco: vostoforma (tr) Fari
~on en io. ~ilo. Speciala cizilo por fari ojn.
~omasino. Masino por fari ^ojn.

moru20 b Sp. de gado (Gadus morhua), kun
fadeno sub la malsupra lipo k helkolora flanka
linio, k kiun oni mangas precipe peklita k sekigita:

Vv

merlango, eglefino.
morul/o ÿ (morula) Unua stadiformo de la

embrio de la plurcelaj animaloj, malkava bulo de
celoj simila al eta bero de moruso: ~a stadio; per
kavigo la transformigas al blastulo. use gastrulo.

morus/o <4? 1 G. { Moms el ~acoj) de falfoliaj,:

hejma en Eûropo k N Ameriko, arbo kun blanketaj,
maturstadie violete rozaj fruktoj k kun folioj uzataj
en la bredado de silkraupo ( Bombyx mori) ; nigra

( M . nigra ) , ei mezvarma ü Azio, arbo kun mal-
hele rugaj, maturstadie preska ü nigraj fruktoj;
aüstrala ~o ( M . australis ) , el E Azio, vepreca
arbeto au trunkarbusto kun malhele rugaj fruktoj;
ruga ( M . rubra ), el E Usono, arbo tre parenca
al la blanka ~o, kun rugaj, maturstadie malhele
purpuraj fruktoj. 2 La frukto de ~o 1 , precipe de
nigra ~o. ~arbo, ^ujo. ~o 1 . ~bero. ~o 2.

morv/o = maleo 4.
Mose/oz Ü} Profcto, legdonanto de la hebrea

! as malsanojn, ekz. malarion. nss* kulo. malaria ^o.

21
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pjnoruo. CG. 2) moskito. a) anofelo . b) kulo. 3) moskeo: a) minareto ;
b) kupolo.r -
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Moskv/oz. Historia cefurbo de Rusio (ankaü de
USSR , 1922-1991) , nun cefurbo de la Rusia
Federacio (37°37’E, 55°44’N). ~ano. Loganto de

la cefa ^o de la civilizacioz\ Javal , kin estis la
animo de nia/ gisnunaj kongresoj, la cefa modern
lasta kongreso en Genevo7. 1 Rilata al ~o:~r

~o. ^uloG (0 1 Ne-ruso, partiano de rusa regado j paneo. 2 ^ Rolanta en movigo (precipe pp new
en hajbaraj landoj. j elemento): V viscero~aj, angioma] ncrvoj; Vla

most/oY Suko, elpremita el ankora ü ne | ~a area de la kortekso, ~aj neiironoj. AdstO.
fermentintaj fruktoj (ekz. vinberoj): ~o, kin gajigas \ Homo, kiu funkciigas ~on. cS" soforo, autisto.
Dion k homojn7. tsr maceri, vino. — ~sukeri.

Mosul/o. Iraka urbo. meze de naftoregiono
(43°08’E, 36°20’N).

Provizi per 1 ~o. 2 -̂ veturiloj: ~izi armeon; ~izita
kuhivado. dizel~o. Dizelo. eksplod~o. MI(

funkcianta per eksplodo de gaso. gas^O.*0,
most/o. Honora generala kvalifiko por alt- j funkcianta per brulado de ~o. relajSA/O. ~o, kk;;

ranguloj, kies rangon oni povas precizigi per la j per tre malgranda potenco, elklikas grandan efikca
apudmetita adj.: nun sidigu, via ~c>.,z; almozpeti ce j per liberigado de akumuiita energio. verity
~ojz (~uIoj); adiaii , via generala ~o! z\ lia rega j Aparato, uzanta la forton de la vento, por produkti
~oB\ Lia Ambasadora ( M )~o: via Lorda ( M )~o!\ \ mekanikan energion.
Sia graftna ~o: via s'informa ~o\ alt~a sinjorinoz\~naskitaz. ~a. Rilata al ~o: li Havas mian plej ; ~/ pecon sur la saktabulo ; ne ~u la tablon\ A»V|~an favoron7 -, (komike) /z/e/ ~a ~o, mi diras j | kiu ~as sunon k la stelojnB; veturilo ~ata de la j
~iK (ntr) Degni. ~ul(in)o. Altranga persono, hav- | homo forto, de vaporo. de elektro\ (sargojn) ilimm.
anta nobeltitolon. ! ne volas ~i per sia fingroN ; (f) cielon k terni

mot/oz. Frazo, pruntita el iu a ü toro k metita ! (ciarimede klopodegi). *ar jeti , loki, meti, pusi,Sovié
antaü libro au artikolo, por montri gian cefan ideon. | 2 Sangi la pozicion de membro au korpoparto: ili j
use devizo, maksimo.

mov/i (tr) 1 Transigi objekton en alian lokai:

ec tute ne ~is la buson7; li kelkfoje ~is sensoneto
motacil/o bG. (Motacilla) de malgrandaj birdoj j lipojn7 ; neniu ~is flugilon nek krietisx; li ne pin

el la ordo de paseroformaj, kun longaj flugiloj k tre | povis ~i la brakon ; la okulojn dekstrew$
longaj vostplumoj. SIN. vostskuanfo. ^edoj. Fam. | (analoge) la saliko siajn brancojn en la vento1,
( Motacillidae ) de paseroformaj birdoj, al kiu j la vento ~is la brancojn7. cse balanci, levi, skui, j
apartenas ~o k pipio. j svingi. 3 (f) Instigi, agigi: pasio lin ~as; eble tioti

mote/o b Malgranda^ malutila, grizeta papilio. ! placus al li k ~us lin ion fori por nia aferoz\ lapli- ÿ
SIN. tineedo. dorrwo. Ciu domloga sp. de tineo. j muIto el la homoj estas ~ataj de sentoj k antaüé|
lum~0. Piralo. ! jugoj. sin 1 Sangi la pozicion de sia korpo: oni :

motel/o. Hoteio au grupo da meblitaj komfortaj ; ne povas sin ~i lait ciu vento aparté7 (pf). 2 M$:
kabanoj ce vojflanko, kie aütomobilistoj povas tra- | la sipo sin ~as per vaporoz; kiel stelo nur en sia
nokti k garagi sian veturilon. | rondo sin povas ~i 1 Ciu aparta sang<r;{

motet/o }. Religia komponajo, laü nemetrika j de loko, pozicio au stato: sako per ~o de la
parolajo ne apartenanta al la ritaj tekstoj. ! kuriero ; la ~oj de montrilo, de artikigita pecod

motiv1o 1 Tio. kio igas personon agi, konduti | pala vizago. sur kiu de tempo al tempo aperadis ..
tiel aü tiel: estas nenia por malesperi: la sola \ konvulsiaj ~oj kiel de doloro7\ per fulma ~osi 4

kiun kefkaj el tiuj ci homoj ehnetasz (por nei la j forjétis la tukonz; per unu sola ~o de la piedo\ (f)
bezonon de L.I . ) : ~oj, parolantaj kontraü la \ la ~oj de la -animo. 2 A Izometrio de spaco al git
enkonduko, ekzistas absolute neniajz: havi bonan j mem, spéciale de euklida spaco; tiam ciu ~o estas|
~o/7 plori; ordono, per multo da ~oj ornamita pri j kunligajo de reflekto, translacio k rotacio. ^»a.
la felico de la Dana regno7. kialo. 2 } Temero, Rilata al ~(ad )o: ~a forto7. c®5 kineta. A-ad01
el kiu konstruigas temo pli granda, au kiu havas Ripetata au ripetebla, au longedaüra ~o: §i fans
apartan signifon en si (ekz. karakterizajo de heroo, ~adon per siaj okuloj, car sia nuko estis tro rigide
en opero ks). 3 ft Temo de pentrajo, fresko ks; por tio7 -, reumatismo malfaciligas al mi la ~adon i
detalo ofte ripetita en artajo. ~i (tr) Prezenti ~o(j)n de la dekstra brako; la akuzativon ni uzas, port
por, klarigi per ~o(j) ; ciu proponanto havas ja j montri ~adon a! ia loko7. 2 Serio da diversdirektaj
pienan povon bone sian proponon7 : gis mi j ~oj: la strata ~ado8; kiam ili eniris en la urbon, j
ricevos sufican nombron da ~itaj opinioj7 ; ne ~ita \ ili trovis ne malpli grandan ~adonz; la Brown-a

r^ado (de partikloj en emulsio). BS3 trafiko, kursadi.
3 © Tuto de la planita agado de iu organizo au <fe|

| spontanea agado de neorganizitaj membroj de ^! socio: socia ~ado", la laborista ~ado\ li estis la j
motor10 1 Aparato, uzata por transformi iuspec- j unua , kiu praktike kreis la internacilingvan ]

an energion en mekanikan energion: clektra , gasa. j ~adonz ; la E.-( M )~o\ tuj en la komenco de nia
benzina vapor~o ; kompunda elektro~o : ~ado mi deklaris [ ...] z. 4 Translokigo de korpo- j
(kontinukurenta kun paralela k sé ria volvajoj) ; i en la spaco: oscila ~ado\ flulinia ~ado de gaso au :t
kompunda vapor~o ( kun du au pluraj cilindroj, | fluido (kiam la vojlinio de ciu ero havas nenian|
aplikanta intersekvan ekspansion); eksterranda | abruptan direktosangon nek sur sin mem enfermit-
de boato ; ~ciklo, ~kultivado. 2 ( f ) Objekto au ! ajn kurbojn ); rekta , unuforma, varia, unuformt -i
persono, kiu instigas al progreso: la lingvo ja estas ! akcelata ~ado\ la eterna ~ado (de senfine v

A/O ,

postulaB. ~ado. Prezentado de ~oj^ la ~ado de
tia konduto ne estus facila. /^ajo Ciu el la ~oj,
esprimitaj en jugista decido. sen^a. Ne ~ita, sen-
kaüza: sen^a plendo, protesto.
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funkcianta masino). 5 Translokigo de trupoj: oni facil~ebla sago [...] komcntarii la sanktan
anoncas gravajn ~adojn de tacmentoj ce la land- tradicion7. kap~0. ~o de la kapo: fan aprobajn
limo; flanka ~ado; cirkauira ~ado\ ~admilito. j kap~ojn7. lant~a. Nur malrapide ~iganta :
'-ebla. Tia, ke oni povas gin ~i: ~ebla mcbloz\ la

f^ebleco de armeo. ~eblajO £*& Ajo, kiun oni
povas transloki (mebloj, valorpaperoj ks). êco.
Eco de korpo, kiu kapablas sin ~i: la ~eco estas
principe la karakterizajo de la animala regno.~etO. Malgranda ~o: sajnis, ke li levas la kapon k
~eton faras, por ekparoliz. ~igi 1 Ne resti sur sia
loko au en la antaüa pozicio: ec stono verdigas, se
gi longe ne ~igasz‘, koro plenigas—lango ~igas7\
kvazaü cento] da pezaj veturiloj ~igas sur mal-
facila vojoz\ neniu venteto ~igisz; la boato
balancigas, gi tarnen ne ~igas de sia !oko\ (f ) en
lia koro ~igis poetaj pensojz. o3f sanceligi, tremi. 2
Sin ~i: ciuj bestoj. kiuj ~igas sur la terox; mi ne
kuragis ~igiB; ne ~igi de la sego3\ sur la straw
komercacante ~igas amasoz. ~igo. Stato de io,
kio ~igas: la ~igo de la brancoj, de la nuira hub;
(analoge) Moor, kun sovaga ~igo7\ li farigis lerta prezentas en si parton kompletan.

Moz/o. Rivero, fluanta en Francio, Belgio k

lant~a maljunulo\ (analoge ) lant~a filmo.
Iiber~a. Havanta la liberecon de siaj ~oj. pas^O

~o, per kiu futbala ludanto transdonas la pilkon
al alia. propra~a. Rezultanta el propra iniciativo:
propra~a décida; mi propra~e volis montri al la
mondo E-ista , ke mi ne malaprobas ( ...]z.
psiko~o. V Sango de stato en la psiko, simila al
movo au gesto de la korpo, sed povanta okazi sen
fizika esprimo: décida estas psiko~o\ por pardoni
ne suficas diri «mi pardonas» , neccsas psiko~o ,
t.e. nova sinteno a! la pardonato.Stelae. Per ~oj,
kiujn oni penas kasi: li stel~e eliris tra la pardon7.
tri~a. Efektiviganta per tri ~oj: tri~a problemo
(de sako). turno~i Y ~ï saucon, miksajon ks per
rondiraj ~oj, por bone kunmiksi la ingrediencojn.
Bâ" kirli.

moviment/o } Tiu divido de longa verko, kiu

en ciuj siaj ~igoj7. ~igadi. Daüre au ripete ~igi:
kkapode la arbo ~igadis7 , la phimoj de lia birelo I Nederlando, kie gi miksigas kun Rejno (5° H ’E,
A/ jgadis7; (f) kiuj pensoj ~igadis en la kapo de la 5l °44’N).
virino?7 ; la neregula ~igaclo de la kandela flamo7.
*i§ema. Volonté au facile ^iganîa: al lia ombra, diverskoloraj forrntrancitaj stonetoj au lignaj
pintoj ~igemaj de / ’ arbareto7 ; la aile amasiginta pecetoj, por ornami pavimon, muron, meblon ks: la~i§ema sablo7 ; ~igema besto3 ; jona ~ij>emo ; | bizancaj ~oj; ~a grundo el stonoj7 ; (f) la libro
A/igemo de karakteroB. ^iloz. Aparato au rimedo ! estas agrabla ~o da rakontoj. tsr marketri. 2
por M ion. motoro. A-Haro. Tuto de la iloj de j (kn) Plantmalsano, kaüzata de viruso k karakterizata
masino, mekanismo: la ~ilaro de horlogo. BSP ! de la disvolvigo de pli-malpli helkoioraj makuloj,
radoaro. Mjkomenca. Troviganta ce la komenco | precipe ce la folioj, kie verdaj k flavaj partoj
de A-ado: /a Biblioteko donis puson antaüen, puson j alternas kun malhele verdaj partoj: tabak~o.
ne unufojan sed ~okomencan7. ~oplena. Plena
de ~ado: la A-oplenaj strata] de la urbo7. dis~i. (Maputo) : la ~a Kanalo ( marbrako inter ~o k
A/i, apartigante: la kurtenoj antaü ta pordo sin Madagaskaro).
disais de bioveto de / ' venta7. dis~igi. Disigi per j mozarab/o J[ Ano de la parto de la kristana
iamovo: la kurtenoj antaü la pordo dis~igis de ! hispana gento, restinta en la regionoj regataj de la
bioveto de la venta7, ek^i. Komenci ~i : Mi ek~os j araboj, inter la 8a k la lia je. tw mudeharo. ~a.
lacielon k la teron x ; fari la ek~on (ce sako). j Rilata al la^oj: la ~a arto, rito, dialekto.
ek^igi. Komenci ~ igi ; la trajno , la armeo ! Mozart/o. Germana komponisto (W. Mozart .
ek~igis; (0 tie estis gaja festo , gi nur ankoraü ne j 1756-1791 ), a ü toro de operoj, religiaj k aliaj
sufice ek~igis7 ; la malbonaj pensoj povas ek~igi ! muzikajoj.
en nia koro7. el^igi. Ekspedicie au migre eligi: la i mozasa ù r/o é. G. ( Mosasaurus ) de maraj,
hraelidoj el~igis el la dezertox; li el^igis k venk- j longformaj reptilioj el krefaceo, parencaj al lacert-
isz. makro/va, ampleks^a o ( PP sraubo) \ uloj, sed kun membroj en formo de nagiloj.
Servanta por rapide k multe ~ i la tubon de \ Mozel/o. Rivero, ekfluanta en Vogezoj k enflu-
mikroskopo au de alia optika aparato. mikrewa ! anta en Rejnon ce Koblenco (7°36’E, 50°22’N).
(pp sraubo) Servanta por malrapide k tre malmulte j ~vino. Vinoel la ~aj vinberoj.
M la tubon de mikroskopo au de alia optika j
aparato. pri^ada. Rilata al ~ado 3, precipe al la j
E-a ~ado: pri~adaj eseoj. sen^a. Tute ne j p), responda al m, uzata kicl simb. de mikro.
A-iganta: per se.n~aj okuloj si rigardis7; akvon
sen~an kovras putraja7 , serwe. Ne farante j
Mm: la virino staris scn~c7. sen~igi. Malhelpi ! aspeklon de ondemaj rebriloj: AA rubandon. ~o
vigi; sen~igi pecon (— kojno, inercio ). forA/ j. I Tia aspekto. A-a. Havanta rebrilojn sangigemajn:

Forigi, ~ante: for~u tiujn stonojn for de la vojo. ' ~a sifko, ferlado.
menwa. Automata , ne^ebla. Tia, ke oni ne | mucîd/a. Havanta siman odoron au guston :
povas gin ~i ; ne~ebla fundamento, instalafo. I ondoda ~amalsekaae.ro7.
ne^eblajo tfù Ajo fiksa , ne translokebla : la
ne^eblajoj en heredajo. factiva7.Tia, ke li, si, gi ; pektina) produktajo de la muro au de la citoplasmo
facile A-igas: fucil~a puntero; (0 ne decas per j de vegetajaj celoj; ~o diferencas de gumo, nur car

mozaik2o 1 Desegnajo au pentrajo, kunmetita el

Mozambik/o. Regno ce la E bordo de Afriko

Mozi.Cina filozofo (468-390 a.K.).
mu.La dekdua grafemo de la greka alfabeto (M,

!

mu/o. En Cinio c. l / l 5 hektaro.
muar/i ( tr) O Doni al metalo, stofo, papero

i

mucilag/O ^ Gelateneca, glucida ( precipe
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malpli abunde k senlize sekrcciata. gumo. 2 'V„ j mufl/o © Speco de movebla ujo el fajroarg!
Viskeca likvo. kiun oni uzas en farmacio k ricevas. \ en kiu oni povas varinigi la entenajon sirmedti
solvante ian gumajon en akvo. ~a. Glueca. kiam ; flamoj: elektra por cikloframoj. (tr) Sefe
malseka.

^
! per~o, precipe surfarbitajn objektojn. - j

mud/o b Sangigo de haiito au de haüta produkl- | muflon/o b Sp. de ovio (Ovis musimori),lai
ajo (karapaco, haroj, korno k.a.). «3* metamorfozo. j plej granda el la nun vivantaj sovagaj safoj, origa

( ntr) Suleri ~on: krabo ~as. ~igi. Estigi ~on. ! el Sardio, Korsiko k Kipro, enkondukita al gri
~ajo. Restajo de hauto au de haüta produktajo post j parto de Eüropo. |
~o. inter^o. Inlervalo inter du sinsekvaj ~oj. | mufti/o C Doktoro, aütoritatigita de la famoi
^ighormono. Hormono, estiganta ~on. «s* j de stato, por donadi doktrinajn respondojnp
ekclisonou ; religiaj k juraj demandoj.

mudehar/o £ Ano de la araba gento. restinta en ! mug/o Hf* Sp. de pino (Pinas nuigo), irai
Hispanio post la rekonkero kristana. «rs* mozarabo. ; arbusto au arbeto tre parenca al la hoka pino,«H~a. Rilata al la ~oj: la arto ( 11 — 14a jc).

I

3

kun kusanta trun'ko ; hejrna en montaroj del
muel/i ( tr) 1 Pulvorigi au diseretigi (grenon ) | Eü ropo k Balkanoj, plantebla en nutromalriê

per tiucela aparato: '•w fritikon , maizon\ (analoge) ; grundoj i.a. sablaj. J~u farunonx\ kin venis mine , plej frue1. ns?’ \ muget/o f Erupcio de blankaj platoj, preqi
pisti , grip. —+ ~ratio. ~§rono. 2 Diseretigi (ian ajn ; sur la busa mukozo; ~on estigas sp. de kandi
solidan substancon ) al pli -malpli fajna pulvoro aü ; ( Candida albicans ), irs' kandidozo.
pulpo: kafgrajnojn , pipron; ~i viandon, paperon: | mugil/o b Fiso ( Mugit k parencaj g-oj) kuqi

crcon: (f ) z Tede ripetadi la samon. — ~dento. 3 | dorsaj nagiloj k malgranda, angulforma busolÿ
Dispremi krudmaterialon porelpremi gian sukon : ; anta rudimentajn dentojn. ^oidoj. Subordo (A/ftf
sukerkanon. ^ado. Agado do tiu, kiu ~as. ^ejo. j loides ) de Leleosteaj fisoj.ampleksanta i.a. la ~o|
Konstruo, kiu entenas ~masinon, staplejon k logejon j mug/i (ntr) 1 Bleki, kiel bovo. 2 (f) Au|
de la ~isto: ventaz, akvaz, vaponnasina ~ejo; la j l'ortan, obtuzan, longe tiratan sonon: ~antapo$
f /ugiloj de vent~ejo B . ~ilo 1 lu ajn mekanika I amaso. ~Q. Tia bleko ait sono. ^ado. Agado|ij
aparato, por grenon: prenu manan ~ilonx ; mi | la rezultanta bruo: ~ado de ventego, akvofè
cesigos ce Hi la binon de ~i /ox; (0 gi estas akvo aI j marondoj, Siptrumpetego.
lia r^ilo7- ( profita afero por li). 2 lu ajn aparato, por

J

3'

muk/o ( j Pli -malpli viskeca substaiiii
dispisti solidan substancon: la kaf^ilo komencis j sekrcciata de la mukozoj: sputi ~ajon; ~pl$
krakadiz; viand^ilo, legom~ileto, anemometra j nazo de nialvannuminto. — ^opolisakarido[§
~ileto (por regislri la ventoforton). ^isto. Homo, i sakaro ). ~ata acido ( ark.) Organika aci|
kiu ~as la grenon, por ekstrakti farunon: ~ilo halt - | COOH(CHOH)4COOH, derivajo el monosakark|
as, r̂ isio eksaltas7-. bat^Ho. ~ilo, kiu dispecigas la j mukor/o 4» G. (Mucor el ~acoj el zigomiai$~otajon per pinloj elstarantaj el akso. glob~ilo. I de mikroskopaj fungoj, kies sporoj produktigasj
Masino, uzata por frakasi malmolan matcrialon gis i globforma sporujo portala de pedunkleto simpp
pulvoro, k konsistanta el turniganta cilindro pienigita j branca ; kosmopolita g. de c. 50 sp-oj oftajs?
je fergloboj. kaf^ilo. Speciala ~ilo, transformanta j putrantaj substancoj, ekz. plantpartoj, malnovap
la kafgrajnojn en pli - malpli fajnan pulvoron. j ks. pansimo. ~aloj. Ordo ( Mucoraletjj
pot^ilo. ~ilo. en kiu la ~otajo estas jetata en poton ; zigomicetoj) de mikroskopaj, generale sapref
super frotstonoj. tret^ilo. ~ilo, en kiu la movoforto | fungoj; 170 sp-oj el 49 g-oj.
estas ricevata de besto au homo, kiu tretadas interne i mukoz/o V Membrane, kiu tegas la kav|

organojn k juntigas kun la ha ü to ce la nall|
aperturoj de la korpo: la ~oj sekrecias diversity
likvojn k tute aparté la mukon, kiu lubrikasilinj|
muskolozo, serozo. ~ajO. Amaso da visk^substanco kiu tegas iujn ~ojn, k konsistas precipeë

I
de stupeta ajura rado. vent^ilo 1 —ilo, funcianta
per vento. 2 (evi ) = ventgeneratoro.

muestr/o *4. Aro elprenita el pli granda aro, la
populacio, kun la celo ricevi informojn pri tiu ci.
( tr) Preni ~on el: ~/ popidacion. samplo.

muezin/o C Kriisto, kiu anoncas la pregohorojn | muko, sed ankaü el deskvamigintaj celoj k mikn^|mukr/o ^ (macro) Mallonga, rigida pinto
muf/o 1 Remburita cilindro el pelto kun centra | apekso de organo, i.a. folio, petalo au sepalo. ;J

tubo, en kiu oni enmetas ambaüflanke la manojn, | mul/o b Hibrido de azeno k cevalino: t$||
por varmigi ilin : zibela ~oz. 2 © Cilindroforma i kiel ~o; ne estu kiel senprudenta ~o, al tiuji
teksajo el ardigebla, sed ne bruligebia substance ; devas Kateni la bason per bridox; ~ino, ~istoi%
(ekz. asbesto), uzata por plibriligi flamon : ; hino.
inkandeska 3 Dikvanda kava cilindro. uzata | mula/o C En hinda k turka landoj, piulo,jf
por sekurigi la kunligitecon de du saftoj au du ! dedicis sin al la studado de Islamo.
(uboj : juntiga ~o\ glata ^> i (tr ) Provizi ( tubojn, j mulat/o. Viro, unu el kies gepatroj
aksojn ktp) per ^o. kablo^o 4=- Fermita ujo, j blankhaüta, la alia nigrahaü ta: belforma ~ino$i
kutime lokita sublcre, al kiu la ekstremajoj de ; mestizo, kvarterono.
kabloj au de konduktilqj estas enigilaj, por konekti j mulc/o Vegetaja materialo, ekz. pajlo, heàfe
ilin k por sirmi la junton kontraü mekanika infiuo k ! dissutita piede de kultivataj plantoj, por malpii#!

elvaporigon de la akvo de la grundo, alporti alil

de supre de minareto.

'Jj

rM

malsekeco. man^o. ~ganto.
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organikan materion k malebligi senperan kontakton j ~e da tre gravaj gasto]7 ; inter la ~e da hundoj la
de iuj fruktoj (ekz. fragoj, melonoj) kun la grundo. j leporo pereas7. RIM. I Z. volis enkonduki diferencon

muld/i (tr) 1 Reprodukti objekton, enpremante j inter ~aj homoj (diversaj homoj, ciu aparté) k ~e
moligitan materialon en ujon, kiu havas la deziratan j da homoj (ciuj kune); tiu nuanco estas observata nur
formon: medalon per vakso ; ~i aütoselon , ! ce la formo ~e da, kiu ciam esprimas kunecon.
plastajn telerojn ; ~i betonajn elemcntojn de | RIM.2 Pro sintaksaj kialoj estas preferinde uzi ^a( j,
konstruo. elfandi. 2 Prepari la reprodukton de j n) au ~o( n ) da (Vd ci-sube), ol da. Ill - Pref-e
objekto, ricevante ties reliefon en molan, poste I uzata, kun la samaj sencoj: ~epacienca Diox ;
hardigeblan, substancon ; per gipso la vizagon j ~ehara kranio7, ~ehoma strata7-, ~ekosta stow7 ;
de mortinto', ~i per kartono bareliefon, antikvan j ~epinta monta7 ; ~evaloraj fruktojz; ~evizitata
surskribajon. ^ado. Agado de tiu, kiu ~as: ~ado ! urbo7. RIM. 3 -e povas esti neuzata, precipe kiam la
de mczepoka statua, ^ajo. Objekto, reproduktita j posta morfemo komencigas per vokalo: Banguia7,
per ~ado: muzeo de ~afoj el historiaj monumentoj. j ~etaga, ~insula, ~ombra ktp. ~o. Amaso granda
BS* kopio. ~ilo. Ujo, en kiun oni enpreinas la ~an | kvajito au nombro: pri tio oni malpli parolis , ol pri
'materialon: ~Uo et argilo , el sablo, el stalo , el \ lia da mono7 ; la disbrancigojn oni en la soniero
ftabuloj por betono ; bak^ilo (de kuko), sahlo^ilo ne povis vidi pro la da folioj7 ; abelujo, en kin
{(infana ludilo). el^igi. Elpreni la ~ajon el la ~ilo 1 movigis, bolis ~o da liomaj ekzistajoj7 ; mi neniam
(ofte detruante ci tiun): el^igi slatuon, buterbrikon. prenas kun mi ~on da pakafoj7 ; kia grandega
sablOMio. Ludilo por formi figurojn el sablo. da provoj estis farita en tiu ci direkto!7 ; lia ci en-

muleta/o. Ruga tuko, ligita al bastono k uzata glutas ja neproduktive grandegan ~on da laboroj k
fde matadoro dum taurobatalo por instigi la taiiron al j mono7 ; ~o mankas, por ke vi sukcesus. ^ega.

; Prezentanta trcege grandan kvanton au nombron:
j ~egaj estas sia] mortigitoj7 ; ~ege pH granda7.

mult/a. Adj., montranta: 1 (slngulare) grandan ; ~ego. Tre granda kvanto: ~ego da diamantojz,-nedifinitan kvanton el tuto, kies partojn oni ne povas j da kreditoroj7. ^igi. Fari. ke io estu ~a, ke aferoj
fàû'

' ne bezonas esprimi per precizaj nombroj: la iro j estu ~aj : ~igi planton per stiko : ~igi la
paparolado lacigas lin7 ; de elekto tro a pie] mal- ! eksperimentojn , la provojn ; !a timo antait la Etern-
d)ona rezulto7 ; per tro ~<7 varto malbonigas la ! ulo ~igas la tagojnx (do vivo). r<r reprodukti 2 .
jartoz; de tro ~a scio krevas la kranio7 ; li moniris ! -̂ igi. Igi au ~aj : vi kreskos k ~igos en la
pan paciencon. væ kelka. 2 ( plurale) grandan ne - j lando7 ; kiam altigas ma/ virtulpj, tiarn ~igas krim-
difinitan kvanton da nornbreblaj aferoj kontraste kun | of7 ; kion oni kolektas per laboro, tio ~igas7, la
pli malgranda kvanto: el siaj ~aj inferno] unit] estas j ~igado de la kuniklo], de la gernio j . ~O b!a.
bona]7 ; ~aj kompatantoj, sed neniu helpanto7 ; el ] Prezentanta plurajn manierojn de efiko, agado ks:
pa] niilonoj fangas milionoj7. nw kelka], pluraj. 3 j sago, kiu havas ~oblan forionx; la ~oblaj efikoj de
fkunelipso de la subst.) grandan nombron da homoj: j la elektro; la ~oblajfimkeioj de postisto; lego de la
pa/ sercas favoron de regantox ; ~aj svatigas , ; ~oblaj rilatumoj. *̂ob!igi 1 ~igi : estis la tempo,
feliculo edzigas7 ; ~a]n si vundis k faligisx. ~e. ! kiam la granda urbo ^obligas en si la aperojn de
mdv. I- uzata: 1 por montri , ke la ago relative longe
|daüras, au relative ofte ripeligas: la malfelica infano,

fe kurinte (... ) baldatt mortis7

Wé parolas, ne ~e faras7 ; hornon fidclan oni ~e
benasx; H ~foje tralegis la leteron k ankoraü pli | ciklostilaparato. kserografio, fotokopiilo. ^ope. En

çparolispri gi7 ; azenon komunan oni batas pie] ^e7 ; j grandnombra amaso: rigardu , kid ~ope jam a/igis
faj okuloj plaças pie] ~e?7 ; 2 por montri, ke la ago | al ni la Brito]7. ~opo Spektra linio, konsistanta

; koncemas grandan kvanton. au estas relative intensa: ; el pluraj komponantoj. mal^a. Adj., montranta:1
fiu ~e profitas, ankaü perdoti ne évitasz; kio ~e \ (singulare) malgrandan nedifinitan kvanton e! ne-

; kbstas,~e valoras7 ; rado malbona knaras pie] ~e7: ! nombrebia afero: li ciam montris al mi mal~an
\pli bone mal~e gqjni , ol ~e perdi7 ; vttndo sekreta j sim pation ; plej mal~an scion li ebnontris ; 2
fdoloras plej ~c7 ; 3 por akcenti komparon. au I ( plurale ) malgrandan nedifinitan kvanton da
Sjbarajn ideojn: sageco estas pli bona, ol orox ; ! nornbreblaj aferoj: liaj tago] estu mal~aj! x ; la pag -
\ktlatunaj butonoj brilis pli forte , ol ordinare7 ; \ o] estas pH mal~aj ol cent ; ili estas tre mal~aj k
Wà virino de maro ne havas larmojn. k tiel si si feras j malforla] x. 3 (kun elipso de la subst.) malgrandan
Mpli ~e7 ; gi flugis ~e antait ciuj alia]7. II - Uzata ; nombron da homoj: ~aj estas vokitaj. sed mal~aj

fSttbst-e., kun la signifo «amaso, granda kvanto. j estas e /ektitajN; mallarga estas la pordo ( ... ) k
'•granda nombro»: en lia parolado estis ~c, pri kio li [ mal^aj gin lrovasN ; inal~aj el ili opinias ( . . . ( .
ne povis f...) z; ~e en kapo, sed nenio en posa7-; kin \ mal^e. Adv. I - uzata. por montri : 1 ke la ago daur-

làô ~e deziras, nenion akiras7 ; inter pokalo k lipoj | as relative mallonge au estas ne ofte ripetata : li
' fovas ~e okazi7 ; ~e da mono7 , da mangap7, da i mal~e pandas; kiu ~e hahilas pensas mal~e7; nur
Whio; da profita7, da sago x; venko venus per ~e | niaise dormi ciun nokton ; 2 ke la ago koncemas
Wifkonsiligox; ~e da amikoj7 , da perlqj7. da trezor- ' malgrandan kvanton, aü estas relative malintensa:
|f$; ~ecla vinoj7 (malsam.specaj) ; post fino de ï I kiu kaptas tro vaste , konservas mal~e7 ; kio kostas

fbatalô estas da kuragulo]7 ; estis akeeptitaj jam mal~e kostas pic] luire7 ; tio nuil~c do/oras. li -

fe;

Üifinitaj alkuroj.
£ Mulhaüz/o. Alzaca urbo (7°20’E 47°44’N).

civilizacio7 ; pli spéciale: reprodukti (dokumenton)
per tiucela aparato. 2 = multipliki. -̂ obligilo.

; ne ~e dormi7 ; kiu : Aparato, kiu , per unu el la diversaj procedoj, servas
por ~ob!igi tekstojn k/au bildojn. hektografo,

VX -
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mumps/o If Epidemia infekta malsanoj
karakterizata de samtempa aü sinsekva svelo de iij
glandoj, k tute aparté de la salivaj, sed ankaü del
pankreata, testikaj ktp. SIN. epidemia parotidite~a. Rilata al ~o: pankreatito, orkidito.

© mung/o 1 dk Sp. de vigno (Vigna radiata,sa
V. mungo var. aureus) el tropika Azio, unujanj
duongrimpa herbo tre kultivata por semoj k Mdoj;
la semoj tre nutraj, generale verdaj, estas manfa^kiel tiuj de fazeolo k uzataj en la fabrikadode
specoj de vermiceloj. 2 La mangebla semodi

/ . csr sojfabo. ~idoj. Plantidoj de
mangataj krudaj au kuiritaj, kiujn la Eüropanoj eras
nomas sojplantidoj.

Uzata subst-e kun la signifo «malgranda kvanto aü
nombro»: mal~e estis dirite pri tin temo\ vi havas
nur tro mal~e da spertoz; restis mal~e da homojx.

iom, kelke. RIM.4 Pro sintaksaj kialoj estas
preferinde uzi mal~a(j,n ) aü maI~o(n) da (Vd ci-
sube), ol niaise da. mal^o. Malgranda kvanto aü
nombro da aferoj: pli facile estas ~on elspezi , ol
matron enspezi1: pli bone estas mal~o, sed kun
justeco, ol granda profito, sed maljustex\ por la
Etenndo ne estas malfacile helpi per ait per
mal~ox\ se ciu el ni faros tiun ma!~on. kiun li
pavas, tiam la literaturo rapide vastigos7. mal^igi.
Fari, ke estu nur mal^o da : mal^ igi la
gardostarantojn, la burokratiajojn. mal^igi. Igi
mal~a( j) : prenu edzinojn u tie k ne
malr^igu! x , malpli^o 1 La pli malgranda parto au
kvanto, kompare kun la pli granda : la malpli'^o
devas klini sin antaü la décida. 2 I La partio aü
opinio, kiun apogas la malpli granda nombro da
vocoj. car minoritato. pleĵ O. La plej granda parto
(kiam oni ne havas intencon esprimi ian komparon
kun la cetera parto): al la plej~o restas ncnio alia
por fariz; ses, kiuj en la okuloj de la plej~o operas
kid koncerne la poezian arton la plej~o da
homoj komprenas ( iom same ~e , kiel malnova
inkujo7. plejmal~o. Ekstreme malgranda grado, au
kvanto: vi estas jam tia, ankoraü antaü ol vi scias la
plejmal~on! z. pli^O 1 La pli granda parto aü
kvanto, kompare kun la malpli granda: en la pli~o
da okazoj7 : la pli~o da ili estis forlogitajz\ la
granda pli^o dc la personoj, kiuj batalas por Ez\
por la pli~o de la nuntempaj lingvoj la Biblio estas
la cefa bazoz; la grandega pli~o e/ vi aligis al nia
afero nur tiamz\ tin homfratiga ideo, kiun la pli^o
el vi havas en sia koroz. 2 L La partio aü opinio,
kiun apogas la pli granda nombro da vocoj : frakase
grandega pli~oz; la absoluta p/i~o devas superi la
duonon de la vocoj B ; sc la pli~o ec decidos ,
ke f ...Jz. SIN. majoritato. pli~igi. Fari pli ~a ion,
kio estas jam ~a: sagitlo attdu k pli~igu sian
scionx. tro~igo. Tro rapida au ampleksa
reproduktigo: la tro^igo de la kunikloj en Australia
igis vera plago. homo^Ox. Homamaso.

multipleksor/o = plektilo.
multiplet/o Spektra linio, kiu fontas el pluraj

energidiferencoj kun egalaj au preskau egalaj
valoroj. cse singuleto.

multiplik/o A Operacio. kiu al du nombroj,
nomataj faktoroj, asignas ilian produton; se oni ~as
nombron a per pozitiva entjero /?, la produto égalas
al la sumo de n termoj egalaj al a. RIM. Pli generale
oni parolas pri la ~o de matricoj, de elementoj en
grupo ks. ~a. Rilata al ~o: la ~a signo (x au •);
r̂ a tabelo. ^8i ( tr ) Fari ~on: tri ~ite per kvin estas
dck kvin. ~anto. Nombro, per kiu oni ~as alian
nombron. ~ato. Nombro, kiun oni ~as per alia
nombro. use obi.

mume/o = umeo.
mumi10. Kadavro, konservita per balzamaj

procedoj: li kusis etendita kiel ~oz. ~igi. En-
balzamigi korpon, por fari gin ~o: la Egiptoj ~igis
la katojn.

\

mungo : a) tigo; b) folio ( trifoliera) ; c) frukto|
(guso); c) malfermita frukto kun semoj; d) semo; ;
e) ~idoj. B .

© mung/o = mungoto.
© mung/i ( tr) Senmukigi ies nazon. SIN. naz* i

purigi. ^mungot/o U Malgranda mamuio ( Mungos ÿ
parencaj g-oj) el la subordo de rabobestoj, fam. <§|
viveredoj, vivanta precipe en Afriko k Azio, konati f
kiel sergentomortiganto. trs3 herpeslo.

Munhen/oz = Munkeno.
municLo Provizo de pafajoj por fusilog

pistolo, kanono ks: la ^oj rnankis en la sie§ata
urbo ; la casisto kunportis multan ~on ; ~kesto, i
^vagono. «3T kartoco. kuglo. obuso, pulvo. ^e|0||
Loko en kazerno, citadelo ks, kie oni konservas lij
~ojn. 2 Parto de militsipo, kie estas staplitaj pulvo^ •

kartocoj k obusoj.
municip/oz 1 î Civito, kies anoj havis laRomiatf

civitanecon, sed kiu konservis siajn proprajn legcjL|
Baharah apartenis al tiuj ~oj, kiuj estis fonditaj àfi
Romanoj7. 2 I Urbo aü alia teritorio, konsidw^j
kiel relative sendependa administra unuo je lob|
nivelo. ^a. Rilata al ~o 1: ~aj liberecoj; 2:
servoj, ~a bugeto

^Munken/o. Cefurbo de Bavario ( ll033’E,J
48°08’N). (m)~ismo. Konduto de politikistoj, kn||
préféras kapitulaci antaü la postuloj de diktatonij
esperante tiel evili militon (aludo al la intér-
konsento de la registaroj de Britio, Francio k Italiens
kun Hitlero en ~o, 1938): la ~isma politiko dejàji
Eüropaj statoj k UN dum la Bosnia konflikto. |

munt4! (tr) 1 Fikse kunmeti la divèrsajn partojn|
de aparato, masino sur la gustan lokon: ~i horlofyjkf.|
aiitomobilon, frezmasinon ; ; (f) ~i objektonpotf

m-Hi
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mikroskopa observo. — vitro. 2 Enfiksi juvelstonon:
M brilianton sur ringo. 3S Legi programon ks en
la memoron de komputilo: presilzorgilon ,
tiparon.fâr /one/ , sewg/. 4 Elekti, enordigi k kun-
igi en unu definitivan strion la scenojn diversloke k
diverstempe filmitajn. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as:
halo por ~ado de kamionoj; la ~ado estas la okazo,
kie aperas la stilo propra al regisoro. ^ajo. La ~ita
tutajo. ~ist0. Laboristo, kiu prizorgas la ~adon.
MflTK). Peco, sur au en kiu estas ~ita la koncema
objekto: la ~umo de segilo, de diamanto. BSP framo.
aM. Aldoni per ~ado parton al aparato. mal îz.
Apartigi la diversajn pecojn, el kiuj konsistas aparato
aü masino: estas necese mal~i la karburilon. rê i.
Denove ~i ion mal~itan: la re~ado de trapikita k
riparita pneumatiko. akŝ ajo. ~ajo, kiu portas la
pivotojn de rado k en kiu tiu ci turnigas.

muon/o Mezmasa leptono. n®* elektrono,
taüono, neutrino.

mur/o 1 Kontinua, ordinare vertikala k solida
konstruajo el stonoj, brikoj, tabulegoj, betono ktp,
normale pli alta ol dika, k servanta, por subporti la
tegmenton, la etagojn ktp aü por apartigi aü dividi

; spacon de domo, kampo, urbo ktp: konstrui, detrui
~onz ; blinda ~o (sen fenestro a ü aperturo) ;
fundamenta (kiu portas la tutan pezon de la
konstruo); komuna (apartenanta komune al du
proprietajoj); manon malkvietan ciu atakasz; ne
pentru diablon sur la ~oz; aüskulti trails ~oz ; la

havas orelojnz; alpremi inn al ~oz (meti en
seneliran situacion);/rap/ per ta kapo kontraü la
(provi la neeblon). vando , parieto, septa. 2
(plurale) Remparoj de urbo, k, metafore, la urbo
mem: mi iros kontraü la trankviluloj, kiuj logas sen~ojx; la pardono de mia paîro estas jam interne de
la ~ojde tiu ci urboz; hodiaü inter la gastamaj ~c>/
de Bulonjo-sur-Maro kunvenis l ... I homoj kun
homojz.3 (plurale) La kvar ~oj de domo, rigardataj
kiel simbolo de la hejmo: inter miaj ~oj estu miaj

\ plezurojz; dankon al Dio, ke ni denove estas inter
niaj propraj ~oj!7; vivon privatan kasu la ~ojz. 4
(f) Io simila al ~o, laü la aspekto aü efiko: la krutaj

l ~oj de la rokojz ; stari por iu kiel k turn7 ; mi
jaras vin hodiaü fera kolono, kupraj ~oj en la tuta
landox ; la akvo estis por Hi ~o dekstre k mal-
dekstrex; el fajro; ~o da bajonetoj; la nepenctr-
ebla ~o de la stulteco; Hi fanatike staris kiel ~o
kontraü cia nova kutimo7-. 5 © Ciu el la du flankaj

ÿ parietoj de mingalerio, kontraste kun la supra, la
tegmento. 6 Monta krutajo, kies deklivo estas pli
ol 70°. ~a.Rilata al ~o: ~a horlogo, mapo. êgo.
Ire dika ~o, por milite defendi fortikajon urbon ks:
mirigardis la ~egojn de Jeruzalemx ; kastelo kun
dikaj ~egojz ; la ~ego falis sur la restituai 27 milx ;
sur viaj ~egoj mi starigis gardintojnx ; la Cinia

f (M )~ego; (f) Mi estas por gi fajra ~ego cirkaüe,
f diras la Eternulox. t®' rernparo. ~eto. Malalta
> <vo. Cirkaü^igi. Cirkaü igi per ~o: cirkau~ jgi
t parkon. «sr niasoni. fnter^O. ~o, formanta inteman
j: apartigon en domo. osf komuna muro. apog~0.
j Talusa ~o, kiu servas por subteni la sovigadon de
] teramaso (sub teraso ks). cel~o ÿ Polisakarida

tavolo cirka ü la membrano de la vegetajaj au
bakteriaj celoj. BS3 kapsulo, gaino, ektoskeleto.
fak~0 si. Hermetike fermebla septo por la sekuro
de sipo: en kazo de difekto de la sip~o oni fermas la
fakr^ojn. kver~0. ~o, septo, kiu anstataüas la
fortrancitan angulon de du orte renkontigantaj ~oj
aü septoj. ring~o. ~o, kiu enfermas gardenon,
korton, parkon ks. rungô o. Spaliero. son~o
Tuto de la aerodinamikaj fenomenoj, produktigantaj,
kiam io moviganta alproksimigas la rapidecon de la
sono. maho. sip~o. La vertikala parto de la
sipselo. trabar̂ o g|~o, konstruita el kunmetitaj
traboj, kies interspacojn oni poste plenigas per argil-
pajla miksajo aü brikoj.

murb/o y Pasto rica je butero aü alia graso, por
fari facile diserigeblajn kukojn, tortofundojn aü
keksojn.

murd 1 i (tr) Dole mortigi homon: Hamleto ~is
Polonion. ~0. Ago de tiu, kiu ^as: oni devas
distingi inter okaza mortigo k intenca ^iflto.
Tiu, kiu plenumis ~on. ^isto. Tiu, kiu profesie au
kutime ~as: armeo estas plej bona lernejo por
r^istoj.

mureks/o b G. { Murex ) de moluskoj el la klaso
de gastropodoj, brankohavaj, kun grandaj dornoj
sur la spirala konko; ~oj sekrecias senkoloran
likvon, kiu age de lumo igas malhele violruga k
konsistigas purpuron, k boras la konkon de
gastropodojn k duvalvulojn por ilin mangi.

muren/O y G. { Muraena) de rabfisoj el la ordo
de angiloformaj, grandaj, venenaj, senskvamaj,
vivantaj en varmaj maroj.

murekso.
TURNER.

murmur/l (tr) 1 (io) Aüdigi malakutarr k mal-
laü tan sonon: la vento ~as en la brancojz. KS3

stisuri, zumi. 2 (iu) Paroli malakute k mallaute: ~i
pregojnz; // ~is aI si en la oreIon vortojnz. 3 Aüdigi
obtuzan k malklaran sonon, kiel signon de mal-
kontenteco: tra la detitoj7-; ~egas la urso, sed
danci gi devasz (— neceso ) ; Hi ek~is kontraü
Moseo7-. B®3 grumbli, grunti. ~0 1 Obtuza bruo: la
misteraj ~oj de la granda urbo7 ; eksonis ~o de
pasojB. 2 Surda bruo, montranta malkontentecon:
~o mordetanta7 ; sur la ventro veluro—en la ventro
~oz (pro malsato). ~ado. Esprimo de malkontent-
eco per krioj, insultoj ktp: mi ne aüdis pli ( plu) la
r-adon de /’ popoloz; ne kontraü ni estas via ~ado,
sed kontraü la Eternulox. ~eti 1 Eligi mallaütan,
delikatan sonon: lafolioj ~etasB; mi aüdas ~eton en
la brancoj7-; ^etanta riveroz. «& lirli. 2 Flustri: ~eti
al ies oreloB; la domo, en kiu la malgojo tiel ofte
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raclas mian nomonz. en~i Bnmiksi kici ~on: \a mirisliko) kun semoj spicaje k medicine u
^vino - moskatelo. maciso, rebutera.

musked/oz Malnova peza pafilo, kiunè
la pafado oni apogis sur forko. ^isto. Soil
armita per ~o. VSF musketero.

lenorulo ( ... ) levis sian vocon (...) dum la bctsulo par
kontrasto crisis h profundajn, mallumajn tonojn1.

murz/oz. Tatara princo.
mus/o 1 b G. ( Mus ) de malgrandaj mamuloj el

la orclo de ronguloj, kun longa, skvamkovrita vosto:
kelkaj sp-oj faras malutilon en homaj logejoj: simile
al ciuj virinoj si forte timis nin.~ojnz: la sipeto iris
al la fundo kun siaj homoj k ~ojz\ ~oj pepas; ~o
la katon ciani ofendisv (-— rabia) \ kitradi kiel
venenita (senutiie barakti). usr rato. 2 S | en la 17a je en Francio. fâ- muskedisto.
Kompulila flankaparato, kiun uzanto movas sur la

/>

muskedo.

musketer/o A Ano de elita rajdista régirai

!muskol/o V Organo. konsistanta el fibt|
lablo au sur speciala mato, por ticl movi respondan | produktanta per konfrahigo ciujn movojnk

r'-,ü j el glataj fihroj, steêmontrilon sur la ekrano : generale ~o havas | organismo: visceraj
a!menait unit klaxon, pet kiu oni povas elekti funkei- j el stria]fibroj , kora el speciala] (mioka^on ce la indikata loko. «sr alklaki , montrih, stir - j fibroj. 1 Riiaîa al ~o: kontraho. 2 D|

/s/aro, Tuto de la ^oj de besto au homo, intfl*
Farata interne de ~o: intra~a injekto. SôlM
Ne havanta energion, drasian efikon: sen^apà
dîk~a, fort~az. Havanta dikajn, fortajn^granda j dik~aj manoj7-. :|

siango. ~edoj. Fam. (Muridae) de ronguloj, al kiu
apartenas i.a. ~o k rato, k.a.. dormo~oj. Vulgara
nomo de la gliredoj. kampo^o. Vulgara nomo de
sp-oj de mikrotoj (Microtus agrestis. M. arvalis ).
vivanlaj en kamparo kontraste kun ~o.

musak/o Y Greka au turka mangajo,cl melong-
enoj, cepoj. vianda haketajo, tomatoj, lcrpomoj k
ovoj.bakita.

muscikap/o= muskapiulo.
musend/o G. (Mussaenda el rubiacoj) de

iropikaj arbustoj staraj, kusaj au grimpaj, hejmaj en
Azio,Afriko k Polinczio; c. 100 sp-oj, pluraj kultiv-
alaj por apeksaj. mullfloraj korimboj ornamaj pro
okuifrape koloraj au biankaj brakteoj.

*musk/oj Klaso (briopsidoj au Mttsci ) el la
filumo briofitoj; plantoj sen radikoj k sen veraj
vaskuloj, kun malgrandaj. verdaj, generale (ut'ig-
antaj tigoj, kun ofte densaj folioj k kun krucoformaj
sporujoj (EW sporogonio) : si siopis la apcrtnrojn
per ~o7-. mv brio, sfagno. ~a. Kovrila de ~o: ~aj
stonoj . hepat~oj. Grupo de briofitoj, responda al
la klaso hepalikopsidoj. SIN. hcpa(iko 2.
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^ ^ T eJ musko (politriko, Po/y-
I ; trichum formosum) : 1)
!&, / virseksa individuo; 2)

inseksa individuo. a)
tigbazo kun sorbharoj ;
b ) parto de tigo kun

8 folioj; c) anteridigrupo;

J» c - d) sporogonio : c )
longa pedunkieto, d)

ffr ] / •>_ kapsulo; e-g) kapsulo:
o) kufo. f ) kapsulo sen i

f kufo. kun demetita ;
operkuio (g). Be.

* ftés G>x.
m

mu.
mm;û
4:j%I

ffî . nI

1,4 x1 / a
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ki'i: muskolo. 1-2) —fibroj, viditajp
fotonmikroskopo. l) grupo de|

R: —fibroj, cirkauifaj de kuniga hÈ
poligon-konturaj celoj; 2) iz|
stria — fibro de skeletal (4

'Rlki f/JÇ parto tre longa, ne desegnil|
peco de ~fibreto de stria 4
vidita per elektronmikroskopoiï
eblas kelkaj —fibretoj, konsilatté
fadenoj de aktino k miozioi
cirkaüitaj de abunda encelat^kuniga histo : b) ~fibro; c)|
membrano; c) ceiplasmo; d)i
nukleo ; e) -fibreto; f) encela|
g) fadenoj de aktino k miozinaf

* .yP]
i-

muskarden/o B Rongulo (unuspecia g. Mus-

cardinus avellanarius ) el la fam. de gliredoj. tre j
malgranda. kun longa vosto, vivanta en arbaroj. :

veprejoj k parkoj de Büropo k U Azio. I
muskardin/o. Mortiga malsano de la raupoj de j

bombikso, kauzata de — fungo: ruga nigra ~o. ;
muskat/o 4* La semo de —arbo. ^ujo, j

~arbo. Fruktarbo de la g. mirisliko (aroma i

1



muskolozo 767 muzo

I: muskoloz/o ¥ Muskola parieto de la visceroj, mut/a 1 Ne posedanta parol- au son-kapablon:
inter la ekstera serozo k la interna mukozo. | surda k ~a de la naskigoB\ (analoge) Hi ciuj estas
§f muskovit/o © Mineralo, sp. de glimo hel- au l lumdoj ~aj, kiuj ne pavas bojix. trsr afazio. 2 Ne
pen-kolora, monoklina KAl ^(AlSi3O|0)(OH)2, sub | povanta au ne volanta dum momento paroli pro
Iformo de brilaj, travideblaj lamenoj. BSP biotito. I emocio au pro ia kaüzo: vi ciuj, vi estas palaj, ~aj
|musl/0 = duvalvulo. Kg" mitulo, konka. j atestantoj!7 ; pro teruroB , de surprizoz; resti

, musli/0 Y Miksajo el unu- au pli ofte divers- j ~c/ antan trafa demando; koro, por kin, se gi ion
fspecaj cerealflokoj ( i.a. avenflokoj), sekvinberoj, j jam decidis , aliaj ciuj vocoj restas ~aj! z.
fjuksoj, fruktoj ks, kutime mangata kun lakto au | silenta. 3 (io) Fariganta senparole: ~a scenoz; ~a
fjpgurto. | rolo (— mimo); (analoge) ~a libro2. ~eco. Slato

muslin/o. Delikata, maldensa k malpeza teks- j de iu ~a: rifugi f ... j al la tragika ~eco de V
ajoel kotono, lano au silko. esc gazo. | stonoj! K . ~igi. Fari iun ~a: ~igi per detranco de

Ifmuson/o $ Vento, kiu régulé k période blovas j la lango ; ( f ) la tondro vin ~igu , spirito de
|èn la regionoj de intertropika Azio: ~aj pluvegoj. j mensogo!z; ~igi la gazetaron per drakonaj legoj.

ÈÊpalizeo. I ^igi. Igi ~a : falas sur ilin timo ili ~igas kiel
pmustang/o /J Malalta hardita cevalo de la | stonox ; li ~igis de surprizoB.
rprerioj. j tiam la lango de la ~ulo ekkantos\ x. surda^lilo.
îp *mustard/o y Spicajo el pistitaj semoj de Homo surda k ~a: alfabeto de la surda~uloj.
flanka sinapo, miksitaj kun vinagro: Dijona ,
||juseldorfa ~o; dolca ~c>; estragona ~o\ gi estas

S&opost la mango2 (tro malfrua peno). (tr) Spici kromosomoj, kiu iufoje manifestigas per sangigo de
. per ~o. A/ujo. Vazeto kun kulereto, entenanta ~on la responda(j) hereda(j) karaktero(j) : ~oj okazas
for la uzado ce mangotablo. gaso (K) Sï Venena cefe pro sangigo de DNA : breco en iu parta, ensovo

! de fremda DNA , duoblado, inversigo ktp\ punkta
i r^o (sangigo de nur unu nukleobazo); ensovo, fnr-

f§ mustel/o d 1 Mamulo (g-oj Mustela, Martes \ iga ~o (aldono, resp. forpreno de peco de DNA );

Jk(a.) el la subordo de rabobestoj, malaltkrura, kun j faz~o (sangigo de la fazo de la kodonoj pro aldono
tong'a k maldika korpo k valora felo. 2 G. ( Mustela) | au forigo de bazoj, kies nombro ne estas oblo de 3 ).
de rabobestoj, al kiu apartenas enneno, lutreolo, j KST translokigo. A/i (ntr) Sangigi pro ~a: geno ~as.

I&jro, vizono k.a.. A/edoj. Fam. (Mustelidae) de j A, jnto. ~ inta geno. ~ulo. Celo au vivulo,

~uio. Homo ~a :

mutaci/o $ Subita sangigo de geno, de la
strukturo de kromosomo au de la nombro de

t|$tirita gaso, uzata en militado (CIi,CICH2)9S. SIN .

Üto-

karakterizata de A/ jnta geno. A, jgj. Estigi ~on : iujtbestoj, al kiu apartenas marteso. ~o, melo,

Jutro k gulo. marA/O. Sp. (Mustel/us musteIIus ) de j kcmiajoj k radiadoj estas ~igaj. A/ismo. Doktrino.
ÿalgranda sarko ofta en Atlantiko k Mediteraneo. kiu klarigas la evoluon de la vivuloj per ~oj. ES*

darvinismo, lamarkismo, transformismo. retro^o
(5 A

_ o de jam ~inta geno, kies efiko estas reveno al
musteio ( Mustela ! la normala geno. trans^o (g) Transigo de unu

kemia elemento en alian: la radioaktiva trans^o denivalis). F.
radiumo en radonon. trans^i ® (pp elemento)

| Transigi en alian eiemenlon. transA»igi. Trans-
v musteri/o n Kultura facio de ia meza i formi unu kemian elementon en alian: la alkemiistoj
paleolitiko, de c. — 100 000 gis c. -35 000 j, en kiu | esperis trans^igi plumbon en own.
fl Europo la homo de Neandcrtalo, k en Proksim- j mutil/i (tr) if Difekîi la tutecon de iu per for-
{ôriento la neandertala k la moderna homoj uzadis preno de membro au de ekstera parto de lia koipo:

fia. triangulajn pintojn k skrapilojn el silikaj splitoj. la kamiona lin faligis k ~is je la dekstra kruro\
L mus/O 1 b Insekto ~anta !epro\ ~anla operacio. esc krip/igi, stumpigi.
Musca k.a. g-oj) el la ordo mutual/a db ( pp societo) Karakterizata de î io, ke
pdipteroj, kies diversaj sp- per siaj kotizoj la anoj reciproke garantias sin
oj estas tre komunaj k vivas ' kontraü diversa j riskoj, perdoj ks: ~a societo pri
Iplokoj logataj de homoj k kuracokostaj; societo pri asekura: investo-
fttoj: la ~oj dancasz, ! fonduso. -vismo 2. Sistemo de solidareco ;
limas2; (f) havi ~on en la j principaro de tia societo.
$erboL (esti tre stranga , ! © muz/o df* G. ( Musa cl ~acoj) de arbecaj au
:jdmete freneza, havi strang- ; herbecaj. plurjaraj, unukotiledonaj, monoikaj plant-
iyn ideojn); ~o zumas en lia muso. CG . i oj kun tuberforma rizomo. kun unu au pluraj tigoj
ppoz (samsenca esprimô. ; (sajnaj trunkoj ). kun 2-3 m longaj folioj cebaze
fâ* grilo); kalkuli ~ojn z I ingigintaj, k kun fruktoj ( bananoj) en grapolo au
(Vane peni pri bagateloj ) ; bâti du ~ojn per unu i spiko; c. 35 sp-oj e! tropika Azio. pluraj kultivataj
é<Uoz (f CS' stono ). 2 Malgranda hartufo ce fa

^afedsupra lipo de viro. B^* barbo. 3G j[ Malgranda
rondo el nigra tafto au silko, kiun la virinoj gluis al si

la vizagon, por akeenti la blankccon de sia hatito.
banan^o, Drozofilo. vinagroA^o. Dro/.ollledo.

por produktado de bananoj mangataj krudaj ( precipe
M. acuminata, M. balbiziana) au kuiritaj (precipe
M . x paradisiaca ), dum aliaj por produktado de
fibroj ( precipe M. basjao k M. te.xtilis ). banan-
ujo, basoo. Munilkanabo.



muziko. Diversaj ~iloj: 1) akordiono; 2) citro ; 3) fagoto; 4) flagoleto; 5) fluto; 6) piano; 7) gitaro; 8)
gongo; 9) gurdo; 10) ksilofono; 11) buskarmoniko; 12) harpo: a) kordo; 13) hobojo; 14) klariono; 5)
klarneto; 16) kontrabaso ; 17) saksalmo; 18) mandolino ; 19) saksofono ;20) tamtamo; 21) timbalo; 22)
trombono; 23) trumpeto ; 24) tubjo; 25) violono; a) sontabulo ; 26) violoncelo ; 27) aldo ; 28) tamburo.
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®muz10 (ankaü maj.) 1 O Ciu el la naü helenaj 1 Rilata al ~o: ~aj regulpj. 2 Posedanta ~an econ,
diinoj, kiuj inspiris la sciencistojn k artistojn. es" agrabla por la orelo. os* harmonia, melodia. (tr)
Erato , Eüterpo, Kaliopo, Klio , Melpomeno, j Aüdigi ~an pecon: la popolo ~isperflutojx\ ~u la
PolimnioyTalio, Terpsikoro, Uranio. 2 (f) Inspirant- gloron de Lia nomox. ~ajo. ~a peco. ^ema,

ino: si estis mia ~o.^ido. Poeto. Amanta la ~on. ^igi. Komponi ~on por teksto:
muze10 1 Ejo, kie oni elmontras kolekton da ~igi poemon de Bodlero, iidon de Heine, /^ilo. ~a

objektoj au dokumentoj, koncernantaj belartojn, instrumento. ~istO. Homo, kies profesio estas au
sciencojn au metiojn , k konservas sciencan
materialon: de pentrafoj, de skulptajoj\ ~o de
la moderna arto\ ~o de naturscienco. 2 Unu el tiaj
kolektoj mem.

muzel80. Elstara parto de la kapo de tiuj bestoj,
êe kiuj la nazo k buso elpintigas el la facio: ~o de
hundo, de kato, de ezoko. ~ingo. Busumo.

*muzik/o 1 La arto esprimi sentojn per
harmonia arango de sonvibroj: lerni !a ~on\
voêa, instrumenta , konkreta; media (etosokrea,
precipe en publikaj lokoj, kontraste kun atente
aùskultinda ~o). us* instrumento, ~skatolo. 2 La tiel
arangitaj sonoj mem: gui bclan ~on\ li komprenas
predikon , kiel bovo ~onL\ (0 la de la birdoj. ~a

komponi au ludi ~on. cambro~o. ~o, komponita
por malgranda nombro da instrumentoj. danc~o.
~o, komponita por danco. fiImo~0. ~o, komponita
por fdmo. pop'vO. Generate nomo, kiu ampleksas
tie diversajn laü modajn specojn de danc~o. —*
slagro. pregej^O. ~o komponita pri religiaj temoj.
sceneĵ o. ~o, destinita akompani la prezentadon
de teatra verko. svingcwo. Jazo laü svingo 2.

muzikal/o E ?§ Spektaklo, uzanta muzikon k
modernan koregrafion. ns* opereto.

muzuiman/o. Islamano. (M )~0 (evi) Ano de
gento kun islamaj tradicioj, i.a. nomo donita en eksa
Jugoslavio al la cefa gento de Bosnio.



n. I - Konsonanto, voca nazala dentalo.
H- La dekoka grafemo de la E-a alfabeto uzata i.a.:
A. ( maj.) kiel : 1 simb. de (£) nitrogeno,
neütono; (maj. k grase) A de la aro de ciuj nombroj
0, 1, 2, 3... (ce kelkaj autoroj tamen sen 0); 2 mil de
nordo; B. 1 (min.) ml! de naskita, nomo; 2 A
simb. de nano/.~0. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.-n. Postfina morfemo montrants : 1 ciun
komplementon ne enkondukitan de prep.: //

' amas
mi~, seel mi li~ ne amas7- ; kiu~ vi renkontis? ; mi
ridas pro lia naiveco, au: mi ridas lia~ naiveco~z\
ni povas diri «obéi al la patro»k «obéi la patro
peti konsiloj~ de amiko. peti mulîaj~ amikoĵ pri
konsiloj; si amas la patrino~ pli ol la patron (sk. si
amas): si amas la patrinopli ol la patro (sk la
patrino~ amas). RIM. I La predikativo, eu subjekta, ciuj siaj ~anoj forlasi la landon. 2 21 Ne-hebreo:
eu objekta, ne estas komplemento k sekve neniam Jakobo k Kefas k Johano donis al mi k a/ Barnabas
alprenas tiun finajon. RIM. 2 Pro la klareco de la i la dekstrajn manojn, por ke ni iru al la ~anoj, kili
senco, Z. malpermesis almeti ce la sama verbo du ! al la cirkumcidularoN. ^eco 1 Aparteneco al iu
komplementojn kun la n-morfemo: ni povas diri j ~o : pli k pli landlimoj k ~ecoj difinigas laü la
« pardoni al la malamiko- » k « pardoni la mal- \ lingvoj. 2 (evi) Popolo au parto de ~o, kiu ne estas
amiko~ » sed ni devas diri ciam « pardoni al la mal- I organizita kiel regno: la principo de la ~ecoj.
amiko lia~ kulpo~». 2 ciun komplementon, kiu j £ Transdoni al la ~o la proprieton de la produkto-
signifas lokon celatan de movo au novan staton, cel- j rimedoj, posedataj de kapitalistoj: ~igi la fervojojn,
atan de la esprimita ago. ec se tiun komplementon j la minejojn , la asekurojn. /^igado. Transdono al la
akompanas prep, (alia ol «al» k «gis»): mi veturos I ^o de tiuj posedajoj: politiko de ~igado. ~ism0 1
Parizo~z\ la birdo flugis en la gardeno~ z\ la muso Politika doktrino, kun mistika bazo, laü kiu la ~a
kit ris sub la lito~ z ; la hirundo flugis trans la
rivera~ z ; estas tempo iri dome~ z ; flanke~ ,
sinjoro!z; lia malkasemcco aliformigis en arogant-
eco~7\ ciuj [...] dividis sin en subkomitatoj~ k
esplortacmentoj^JF; disrompi vazon en mil pecoj~.
RIM. 3 Pro historiaj kauzoj, Z. donis a! tin finajo la
nomon «akuzativo», sed gia funkeio en E. estas
inulle pli vasta, ol tiu de la hindeü ropa akuz..

nab/o 1 O La centra parto de rado, en kiu estas
enigitaj la spokoj, k en kies mezo trovigas la akso,
cirkau kiu okazas la rotacio de la rado: ~obremso,
r^ocapo. SIN. aksingo 2 La centra parto de grupigo de laboristaj partioj: Unua Intérêt)
hélico, cirkau kiu ekvilibrigas la aloj. SIN. saftingo. («Interna Laborista Asocio»,. 1864-1876, refondita
3 O La plidikigita parto ce la ekstremo de levilo au en 1922 kiel unuigo de sindikatoj); Dua Interne
kranko, prezentanta borajon por akso au bolto. (1889-1939, refondita en 1951 sub la nomo Social-

nabab/o 1 X Vicrego au guberniestro en la ista Inter~o) ; Tria Inter~o ( t.n. «komunista»,
islama Hindio. 2 (0 Ricega persono, vivanla en 1919-1943); Kvara\ntcr~o (trockiista, l 937); Li
iukso. | Interna (himno de la revolucia proletaro, 187I ).

Nabot/o 21 Hebreo, kiun rego Ahabo mortigis, ! inter^igl. Doni inter~an karakteron: inter~igi
regionon (meti gin sub la protekton de pluraj M)j);

nacel/o Parto de aerveturiio. konstruita ekster inter~igi konfliklon (agi tiel, ke partoprenu en gi
la fuzelago k entenanta personaron au motoro(j)n. j pluraj ~oj). inter^ismo Z 1 Politika sinteno de

naci/o 1 © Popolo, akirinta konscion pri si ] laboristoj, kies bazo estas simileco de socia pozicio,
mem kiel aparta socia komunumo pro komunaj | esprimiganta en sento de komuneco, sendependede
karakterizajoj, rezultantaj de historiaj procezoj; tiuj ! ilia ~a aparteneco: proleta inter~ismo. 2 (vs) Cia
karakterizajoj estas tre diversaj lau la kazoj | politika sinteno, kiu strebas al mildigo de la ~ismoj,
(ekonomiaj interesoj, lingvo, religio, vivmaniero), | al limigo de la suvereneco de ~oj k regnojkal
sed la cefa estas komuna teritorio k emo al politika i interna paco per respekto de la rajtoj de la diversaj
memstarcco: kutime bavas teritorian bacon; j ~oj au regnoj: ctburga inler~ismo. interMStO.
precipe la lingvo [aras la ~on: ~o, batalanta por ! Adepto de inter~ismo. inter~ulo. Sportisto,

kreo de sia propra stato; en kio konsistus la mal-
felico, se en unu bêla tago montrigus, ke ne ekzistas
jam plu ~oj? z. cse etno, gento, popolo. 2 I Jura
persono, konsistanta el la tuto de la individuoj reg-
ataj de unu sama konstitucio, k distingita disde iü:
suvereneco fontas el la ~o; la interesoj de la
ofte kontraüas tiujn de la individuoj. esc klaso. 3
(evi ) = regno : Ligo de ( N )~oj\ la Unuigintaj
( N )r-̂ oj ; 0 la klaiizo de la plej favorata ^ojH
La nehebreaj gentoj, la idolanoj: Jerusalem agis
kontraü Miaj decidoj pli malpie , ol la ~ojx. »?
gentoj, gojo. ~a. Koncernanta difinitan ~on:*a
armeo, lingvo , literaturo, opinio, festo, kulturo,
politiko; ~a proprietaje, ~a funebiv, ~a konscio,
memdecido. ~ajO. ~a apartajo.
~ano 1 Ano de iu ~o: la ambasadoro konsilisal

z.

idiotismo.

tradicio estas ciam preferinda k la ~aj ambicioj
ciam pravaj kontraü tiuj de iu ajn alia ~o. s?
patriotismo. 2 (ark.) = idiotismo. ~isto. Adepto de
~ismo. irâ" ~socialismo. ^lingva. Esprimiganta en
la lingvo de difinita ~o: ~lingva vortaro.

interna. Okazanta, praktikata inter pluraj M>j:
interna trusta , banko, komerco, jura , ekspozicio,
konferenco; Interna Laborista Asocio (Vd Unua
Interna) ; Interna Arbitracia Kortumo. IntôfM).
Asocio de laboristoj, apartenantaj al diversaj ~oj k
batalantaj por siaj komunaj interesoj, au interna

porakiri lian vinbergardenon.



771nationalisme) naiva

partoprenanta en inter~aj konkursoj. mal^igi £
Redoni al la privata kapitalisino ~igitan sektoron de | silaba, uzata por la sanskrito, la hindia k aliaj hindaj
la industrie), sanwano. Ano de la sama ~o. os* | lingvoj.
samgentano. sen~a. Ne havanta ~econ: sen~a
memekzilinto; sen~a kapitalo ; sen~a proletaro.
sen~eca. Ne havanta ~an karakteron (en siaj
principoj, funkeiado ks): Sen~eca Asocio
Tutmonda. sen~igi. Senigi je ~eco. serwismo.
Doktrino, fondita de Lanti, kies celoj estas la
malapero de ciuj ~oj rigardataj kiel suverenaj unuoj,
la racia utiligado de cia materialo k energio profite
al êiuj homoj, unuecigo de ciuj mezuriloj k
kalkuliloj, k uzado de E. kiel sola kulîurlingvo.
sen /visto. Homo, kiu aprobas k propagandas
sen~ismon. serwulo. Homo, kiu sukeesis senigi
sin je prefero por sia ~o: «Sen~ulo » estas la
organo de SAT. super~a. Rilata al organismo, al
kiu kelkaj ~oj cedis parton el sia sendependeco.
trans^a. Aganta sendepende de ~aj interesoj:
trans^a partio, kompanio.

nacionalism/o (ark.) = naciismo: la de

nagari/o A Skribsistemo parte alfabeta parte

Nagasak/o. Granda havenurbo en Japanio,
trafita en 1945 de la dua atombombo (129°55’E,
32°48’N ).

Nagoj/o. Japania havenurbo ce Pacifiko
(136°55’E, 35°10’N).

nag/i (ntr) 1 (pp animalo) Translokigi sur au
en la akvo per movoj de membroj au de korpoparto:
kankroj ~as retroe; per la piedoj k per unu brako li
penis ~/ antaüen7', ~i malproksimen sur la maroz\

sur la brusto, flanko, dorso, tra rivero, kun la
tajdo. kontraü la fluo, unu mejlon; li ~as kiel stono;
fiso granda ~as profurule7 (pf : por grandaj mal-
felicoj, grandaj rimedoj). 2 (io) Flosi : lago kovrita
per r^antaj folioj7', cirkaiie ~is montoj da glacio7 ;
sovagaj anasoj peze k dormeme sur la akvo7-,
kadavroj ~is en la rivero; (analoge) la nuboj, kiuj
~is super gi matene k vespere7; (1) en liaj okuloj
kvazaü ~is feliôaj rememoroj k antausentoj.L. 1er
flugi , svebi. 3 (f) Trovigi en ia likvo pli-malpli
abunda: la mortigilo ~is en sia sangô; rnakaronioj
~antaj en vanna butera ; la supo kun la revene
r^antaj buletoj7\ (f) en ricajoj7, en plena felico.

Ago de tiu, kiu ~as: fiso scias pri ankau
sen via sagoz\ subakva ~o. ~a. Rilata ai ~o: la

nadl80 O Pintoforma metala vergeto diversuza, j ~a aparato de polpo. ^adi. Longe au kutime ~i :
k i.a.: 1 Montrilo sur la ciferplato de kompaso, de ! si reach's renkonte al la vikingo, kiam lia boato estis
magneta au elektra aparato. 2 Stala pinto de pafila j alproksimiginta7; kiam ili povis supozi , ke rompigos
au kanona perkutilo. 3 Metala vergeto, servanta por j sipoj, ili ~aclis antaü la sipoj k kantadisz. ~adO 1
reguligi la elfluon de likvo tra aperturo: ~o de
karburilo de automobile. 4 Vergeto el stulo au fibro,
ricevanta k transdonanta la vibrojn de rotacianla
gramofondisko. 5 Fino de injektilo, tra kiu elfluas
sub premo la injektata likvo. 6 Kirurgia kudrilo:
leurba sutur~o. 7 Kristalo kun analoga formo. 8 Tre
akra pinto de roko, en rnonto. es* pinglo, pinto,
grifelo, gravurih), kudrilo, montrilo. 9 Metala verg-
eto de iaj ruliagroj ( tw ~o/agro).

gentoj premataj estas multe pli pardoninda ol la ~o
de gentoj premantajz.

nadir/Oz \ Punkto de la diela sfero, troviganta
sur la vertikalo de la observanto k rekte malsupre
sub liaj piedoj: la ~o de unu loko estas la zenito de
gia antipodo.

;

Longa au kutima ~o. 2 Arto, maniero, kiel oni ^as.
ESC kraülo. ârtOz. ~ado 2. ~ejo. Loko, pretigita
por --ado en parko, urbo k.a.. ~iIo 8 1 Membro de
fiso, uzata kiel pusilo k direktiio dum ~ado. 2
Dorsa au anusa kilo de fisoj, subtenata de ostaj radi -
oj. 3 _•£- Kaücukaj duonsuoj kun larga surfaco, por
helpi al subakva '—ado. ~isto. Homo, kiu praktik-
adas la ~an sporton: li estis bona ~istoz; batal
isto. al~i (tr) Atingi , —ante: al~i la konlraüan

(Dnaft10 @ Natura oleo (likva petro), pli-malpli bordon de rivero', tien ci al~is la virineto7 -, ta fiso
densa, konsislanta el diversaj hidrokarbonoj, trovig- | a f f a d i s al la vitraj murojz; (f ) per la fadeno de
anta en sedimentaj formacioj; krudmaterialo de la rememoroj als al si la bêla vizago de la patrino7.
tuta petrol-industrio: trovigas en poraj tavoloj el~i. Eligi, —ante: siajfratinoj el~is el la internajo
(el sabloj, dolomit- k kalk-petroj), kovritaj de nepor- de la maroz\ nur lia kctpo el~is plu; (f) multe el~is
aj tavoloj. SIN. kruda petrolo. solvanta (K) j en gia memoroz. for^l. Forigi, ~ante: ta ligna suo
(ark.) Komerca solvanto, distilprodukto de karba j forais7 \ dam si forais k kasis sin post kelkaj altaj
gudro, konsistanta el miksajo de ksilenoj k similaj j stonojz; (0 antaüaj kutimoj k sentoj for~is en nc-
substancoj. | atingeblan malproksimonz. sufcwi. Subigi , ~ante:

©naft/0 ® Mil de naftaleno, uzata en kunmet- i si subits profunde en la akvon7-. suprerwi. Veni
| supren, ^ante: (per miraklo) la hakilo supren~isK;

ofte la kvin fratinoj sapren~adis en unu linio super
la akvon7. sur~i. Resti sur la suprajo de akvo: lait
la specifa pezo unu korpo sur~as. svebas au subig-
as. tra~i, trans~i ( tr) Trairi, transiri, ~ante: la

ajoj. ^ata acido. Cl0H7-COOH. /^ilo. C)0H7-,
unuvalenta grupo el naftaleno. ~olo. CI(JH7-OH,
fenolo, ekstraktata el naftaleno, k uzata kiel intesta
seninfektiganto.

naftalen/o (K) Solida, blanka, forte odoranta
hidrokarbono, ekstraktata el terkarba gudro k serv-
anta i.a. kontraü la tineoj, C|()H8. tir nafto <D.

Naftali/o 3 La sesa filo de Jakobo, praavo de
unuel la dek du triboj de Izraelo.

naftalin20 (evi) Komerca nomo de naftaleno.
naften/o (E) (en la petrola industrio) Ciu derivujo

de 5- au 6-karbona cikla alkano.

blind' kun granda pec’ vianda riveron estis tra~-
untaK; Bajrono trahis Dardanelojn; nek trans~-
eb/e , nek transireble7.

Nahum/o H La sepa el la malgrandaj profeloj.
naiv/a 1 Sensperte malkasema k kredema, kiel

infano: li estas nelerta k ~a provincanoz; tiu sen-
kulpa, ideala Karonjo, kiu pasic amis la blank -
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ajn florajnz\ kun scnto, kun kin homo matara rigard-
as ~an infanonz; vi sajnigas vin kokele ~ajz\ ne
faru vin pli ol vi estas: ne ekzistas ~a vulpo7-. 2
(io) Senartifika, ne montranta pripensadon au spertig-
on: r̂ a respondo; tio estis ~a konfeso; en tin tempo
guste tiuj ci ~aj kontranparoloj estis rigardataj kiel
verojz; fs pentrado (its* novprimitivulo). ~e. En
~a maniero: s/ ~c rakontis , kiel li sin delogis.
~eco. Eco de iu, io ~a: ta ~eco k nenionsciado

de virgulinoz. ^ega. loin stuita pro troa ~eco.
~isto. Novprimitivulo. ~ulo. Homo ~a: ~ulojjam
ne ekzistasz; al ~uloj imponi estas tro facile.

naj/o b G. { Naja ) de serpentoj venenaj, kiuj
povas plilargigi la nukan regionon. «s* kobro.

najad/o O Nimfo de fontoj k riveroj: la filino
estis la bêla ~o de tiu fontoz.

najbar/o 1 Homo, tribo, popolo loganta apude:
pli botta estas ~o proksima, olfrato malproksimax ;
havi bonan ~onz ; pro litnoj k baroj malpacas ~oj;
~o ne gemas. kiant boto nin premasz\ petit al vi
vazojn ekstere. de ciuj viaj ~ojx\ steli de ~oz , sur
(levai' de la sargo ne pezasz (— ledo ); Hispanoj
k Portugaloj estas ~ojü; (f ) malsago estas ~o de
mizero7. 2 Persono, kiu sidas au trovigas apud alia:
li estis mia ~o ce la table, (f) por pot' argila polo
fera estas ~o dangera7-. ^a 1 (iu ) Loganta au
troviganta proksime de iu : ~a amiko\ (f ) fajro k
pajlo ne povas vivi. 2 ( io) Apartenanta al ~o: pri
havo ~a oni estas malavaraz\ sia estas pli kara ol la
~az\ (analoge) edzigo ~a garantias de eraroz. 3
(io) Estanta proksime de io: ~a insuloB, landoB; ~c/
al iu. al io. ~e. Kiel ~o: iun viziti peti
prunton de uzajo. ~e de. Proksime de: de la
soseo estis kasitaj oazoj B . ~ajO. Cirka ü ajo,
proksimajo: li logos en nia ~afo.^eco. Proksimeco
k rilatoj inter ~oj: al li tiu ~eco estis malagrablaz.
~ino.Virino ~a: la kurtetï de mia ~ino.

Najrobi/o. Cefurbo de Kenjo (36°49’E, l°m\
najtingal/o b Kn de du tre parencaj sp-oj

( Luscinia megarhyncha k L. luscinia ) de birdojella
ordo de paseroformaj, fam. de turdedoj, kiuj bele
kantas tage k precipe nokte: la ~o de la imperiestn
de Hinujoz.

Naks/o. La plej granda insulo el Cikladoj
(25°23' E, 37°06’N).

Namib/o. Dezerto ce la SU bordo de Afriko.~ÎO. Regno en U de S Afriko (Vindhuko).
Namur/o. Valonia urbo (4°52’E, 50°27’N).
Nancang/o. Cefurbo de Gjangsjio ( 115°56’E,

28°34’N).
nan/o 1 Homo k pli generale vivulo, kies staturo

estas nenormale malgranda: ~oj estis ofte tenataj i
de regoj por distri fjo. 2 X, Stelo malpli granda k
malpli hela ol la ordinaraj (apartenantaj al la cefa
sekvenco): blanka ~o (tre malmulte hela stelo, kun
granda surfaca temperaîuro, tre densa, en la fini
fazo de stela vivo); bruna (stelo kun maso ne
sufica por ekigi nukleajn reakciojn en gia centra, k
elsendanta infrarugan radiadon pro libero de gravita
encrgio dum gia srumpado). ~a (pp vivulo) Not-
inde malgranda kompare kun la normalaj individuoj
de la specio: ~a hundo, fazeolo. ^eco, /visiTH)\
Kripleco karakteriza de la ~oj, ofte suldata al mis*

funkcio de endokrinaj glandoj.
nandu/o b Reao.

nanken/o % Glata, densa teksajo, faritael
kruda kotono.

Nankin/o. Cefurbo de Gjangsuo, ce Jangzio
(118°47’E, 32°03’N).

_ -
Nanling/o. Unu el la altaj montoj de Cinio

(111°E, 24°55’N). *

nano/ /V Pref., uzata anta.ü unuoj k signifanta
« miliardonon» ( IO 9) ; simb.: n : ~farado ( nF),
~metro (nm).

najl/o 1 Metala stangeto, pinta ce unu ekstremo naos/o üMI La centra navo de la heîenaj k Romiaj
k plej ofte provizita per kapo ce la alia, kiun oni temploj.
enbatas en objektojn cele al fiksado aü ligado: plat- nap/o 1 4(r Sp. de brasiko (Brassica napus),
kapa. rondkapa , senkapa ~o\ enbati ~on per tre parenca al la legoma brasiko k rapo-brasiko,
martehr, li estas ~o en mia cerko (morte tedas min); j unu- au du-jara, herbo multe kultivata por tubera
unu ~o alian clpusas (pf ); se mi ne vidas en liaj j radiko, furago aü oleoricaj semoj. 2 (evi) = rapo 2, ;
manoj la truon de la ~oj 2 Ligno~o: Jael ] pli spéciale gia radiko. brasik~0 ^ /J (kn) Kf. de
prenis ~on de la tendo [... ] k enbatis la ~on en Han \ ~o / ( B. napus gr. Napobrassicus) kun dika radiko,
tempionx. use paliseto. (tr ) 1 Fiksi per ~o: ~i j uzata kiel furago aü kiel legomo. foli'vO ^ (kn) ;
keston; ~i spegulon ce la rnitro. 2 (f) (pp sako) Pari, j Kf. de ~o 1 { B. napus gr. pabularia), kultivata por j
ke kontraua peco ne plu povu movigi: la cevalon. j furago. oleo^o ^ (kn) Kf. de ~o 1 { B. napus i
~etO 1 Malgranda ~o: ~eto de tapetisto\ (f) pro !
~eto bagatela pereis cevalo plej belaz. 2 i
Desegno~o. ^îzi. Provizi per ~oj: ~izita suplando, j
pordego. ~Otirilo. llo, por detiri enbatitan ~on.
al^i 1 Fiksi per ~o al: al~i hujferojn al cevalo ^; li,
kiun oni al~is aI la kruco1. 2 (f) Senmovigi kvazaü
per ~o: surprizo, teruro al~is lin al la tero; al~ita
al la lito per la malsano; si estis kvazaü al~ita al la
loko ce la vida de la amasigitaj juveloj7. o®" alforgi. j
mal~ i. Malfiksi , detirante la ~ojn : mal~i la
fermoplaton de kesto. desegno~o. Prempinglo.
ligno^o. Pinta ligna bastoneto similanta ~on,
uzata por stopi trueton, kunigi lignajn pecojn k.a..

kejlo.pîk/^o. Prempinglo.

napo. 1) brasik~o. 2) oleo/«o (SIN. kolzo): a) ^tubera radiko; b) tigo; c) folio; c) floro; d) frukto ;
(silikvo). C (2) k VA (1).
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narkoanaliz/o f Speco de psika analizo,
efektivigata en duonkonscia stato, post envejna
injekto de barbitura substanco.

narkolepsi/o f Neürologia malsano, karakteriz-
ata de subitaj endormigo k maiapero de tonuso.

narkot4i ( tr) Meti en staton de generala
anestezo, t.e. de artefarita dormo kun malpliigo de
unu au piuraj funkciaj aktivecoj. ^a. Estiganta tian
dormon : ~a substanco; ( f k ironie) ~a legajo.
^ajOz. Substanco ~a: kloroformo estas ~afo ;
poliea brigado de la ~afoj; la nigra merkato de
~ajoj. ~eco. Narkozo. ~igo. Submetigo al tia
dormo. ~ino = noskapino. ~ismo 3f Tuto de ia
perturboj, kaüzitaj de troa au tro longa uzado de
~ajoj. ~istO. Homo, trafita de ~ismo.

narkotika = narkota,
narkoz/o If Artefarita dormo, en kiu ne nur la

dormocentro estas trafita (kiel en la natura dormo k
hipnozo), sed en kiu la cefaj funkeioj de la cerbo k
mjelo estas inhibitaj. SIN. generala anestezo.

narteks/o jf î En la unuaj kristanaj pregejoj,
portiko au vestiblo, kie staris la katekumenoj k
pentantoj.

j narvaI/oz U Mamulo (unuspecia g. Monodon
monoceros ) el la ordo de cetacoj, kies virbesto havas
tre longan, spiraltorditan denton en la supra makzelo.

nas40. Konusforma korbo el salikaj vergetoj au
el dratoj, por kapti fisojn.

Nasa ü /O. Cefurbo de Bahamoj (77°2 l ’U ,
25°05’N).

nask/i ( tr) 1 (pp ino) Eligi el si idon : jen vi
estas graveda k vi ~os filonx; si ^is al li Zimran-onx; la katino ~is kvin idojn\ Vasington estis ~ita
la 22an de Februaro7', kiam vi estis ~ita , oni ne
detrancis vian umbilikonx; la edzino de P. estas

; graveda , baldaü ~ontax\ kiel ni devas agi kun la
r^ota knabo?x; (abs) la tempo, kiam ~as la ibeks-
ojx ; la fHo j de Dio venis a! la filinoj de la homoj k
ci tiuj ~is al Hix\ (f) Hi diris a! ligno: vi estas mia
pairo, k al stono: vi min ^is x ; mono motion ~asz\
soso ~as burgonojn. csr akitsi , generi. 2 (f) Estigi
( ion abstraktan ): konfido ~as konfidonz; la peko
~as la morton7', amo ~as k subienas la vivon7 ; ~i
disputojn B, malpacon B; tin unua sukceso ~is mult-
ajn esperojn ; vi ne scias , kion ~as la tagox. csf
krei , veki. 3 = generi 3, estigi. Rilata al ~o: ~a
febro; lia ~a vilago. ~0. Ago de tiu, kiu ~as:
facila, unuafoja, antautempa ~o.
r^oreguligado. 'vado. Ripeta au kutima ~o: sen-
fina r^ado de malfelicoj, de konfliktoj. ~antino.
Virino, kiu ~as: mi aüdas krion kiel de ~antinox.~ema. Multe k rapide ^adanta: la kunikloj estas
tre r^emaj. ~igi. Generi: aüskultu vian patron, kiu
vin ~igisx. ^igi 1 (pp ido) Esti ~ata, veni en la
mondon: monta gravedigis, muso ~igisz\ pereu la
tago, en kiu mi ~igis! x ; lafilo, kiu ~igis al vi ,
mortosx ; k de Kanaan ~igis Cidonx\ mi ~igis en
Bjelostokoz. 2 Havi, kiel de~an, ian naturon au
econ: kiu lupo ~igis, vulpo ne farigosz ; ne ciuj
pavas ~igi kukumoj!7", ne ~igu rica, ~igu felicaz;
homo ~igas por suferoj, kiel birdoj por flugadox. 3
(f pp io) Estigi: si sciis, ke devas ~igi nova cielo k

subsp. n. «oleifera»), kultivata por semoj ricaj (gis
45%) je oleo. SIN. kolzo. ns* oleorapo.

napalm/o *6 Bruliga substanco, konsistanta el
benzino k aluminia palmitato, sub formo de glua
gelo; handikapiga armilo malpermesita post la
Vjetnamia milito. (tr) Ataki, detrui per ~o.

napel/o 4ft Sp. de akonito ( Aconitum napellus)
el Eüropo k Azio, kun bluaj floroj, pororname
kultivata (piuraj varioj havas diverskolorajn florojn)
k medicine uzata.

Naplus/o. Urbo en Cisjordanio (35°16’E,
32°13’N).

Napol/o. Havenurbo k cefurbo de Kampanio
(14°17’E, 40°5rN).

Napoleon/oz. Vira nomo, i.a. j[ de du Franciaj
imperiestroj, ~o la Unua ( i 769-1821), k ~o la
Tria, (1808-1873). ~a. Rilata al ~o (precipe al ~o
la Unua): la ~aj milito/; la strategio. ~ido jz.
Ladevenantoj de ~o la Unua. KT Bonaparto.

Narajan/o 0 En hinduismo, la praulo de la
homoj au kreinto de cio.

narak/o 0 Infero en bramanismo, hinduismo k
budhismo. c®5 Avico. — Hadeso, Seolo.

narcis/o 4ft G. ( Narcissus el amarilidacoj) de
herboj kun tunika bulbo, kun liniformaj au longe
cilindraj folioj k kun senfoliaj pedunkloj portantaj
florojn po 1-20, karakterizatajn de ses flavaj au
blankaj tepaloj nur cebaze kunigintaj k de interna,
pelvo au tub-forma kromkorolo; 27 sp-oj el Eüropo,
NAfriko k SU Azio, piuraj pororname kultivataj, i.a.
jonkvilo, tazeto, dafodilo k poeta ~o. poeta ~0.
Sp. de ~o (N . poeticus ) el Eüropo, kun unuopa,
aroma floro karakterizata de blankaj tepaloj k de
malgranda, sulfure flava, rugaranda kromkorolo.

narciso ( poeta
~o) : a) bulbo; b)
folio; c) pedunklo
(skapo); c) spato;
d) floro.

Narcis/o 1 O Filo de la rivero Cefizo, tiel
enamiginta al sia bildo spegulata de la akvo, ke li
dronigis sin en la riveron. 2 Vira nomo. (n)~ismo
1 'F Trajto de individuo, kies libido direktigas
precipe al li/si mem. 2 Malsaneca memadmiro.

nard/oz 1 Î Bonodora substanco, kiun la
antikvuloj eltiris ei la rizomo de ~o 2: mia ~o
bonodorax\ funto da pura ~a smirafoN. 2 =
nardostakio. 3 ^ G. ( Nardus el poacoj) de nur unu
sp. ( N. stricto ) de plurjara herbo el la montaraj
herbejoj de Eüropo k U Azio.

nardostaki/o 4l* G. ( Nardostachys el valerian-
acoj) de nur unu sp. ( N . grandiflora ) de Himalaja
pluijara herbo, el kies rizomo oni ekstraktis nardon 1.
. nargiie/o. Orienta tabakpipo, konsistanta el ujo
plena de parfumita akvo, kiun la fumo trapasas
antaü ol alveni al la buso per longa fleksebla tubo.

r^okvanto.
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nova teroz: ~igis en li malbona intencoz, stranga
sento 8; tiam ^igis granda disputo; ^ askosporo
~tgas interne de asko. isr eksplodi. ~igo 1 les \ Reproduktiganta per embrioj, kiuj disvolvigas es
veno en la mondon: se la ~igo de homo estas j utero: escepte de la kloakuloj. la mamuloj estai
produkto de bruta ekdeziro [... ] z; la kristanoj j
kaIkidas la jarojn ekdc la ~igo de Jesuo; lia tago j
de ~igo guste nun est is festataz: per sia ~igo si \ nasturti/o Jfr G. {Nasturtium el brasikacoj) de
apartenis al la klaso de |... ] z. 2 (f) Komenco: | dolcakvaj herboj kun integraj au diverse entrancij
antaü la ~igo de la mondo\ tia estis la ~igo de la j folioj, kun malgrandaj, flavaj au blankaj floroji
cielo k de la terox \ la ~igo de la printempo. ~iga. j kun plursemaj, longaj au mallongaj silikvoj; 6 sp-q
Rilata al la ~igo: ies ~iga lando: (K) r̂ iganta j el Eüropo k Azio. oficina ^O. Sp. de ~o (Af.
oksigeno (oksigeno jus produktita de reakcio, k ; officinale ) el Eüropo k U Azio,akveja,plurjara,kta

ovoj, kiuj restas en la generaj vojoj gis la elovigo:
vipuro estas ovovivo~a. vivota Ü

vivô aj.
nasturci/o = nasturtio.

neordinare reakeieina). ~ita 1 Eligita el la utero: si j plume dividaj, akragustaj folioj k kun blankaj floroj
tenis en la brakoj jus ~itan infanetonz; la sango | en maldensaj grapoloj; kultivata kiel legomo enne-
fordonita por la ankoran ne ~itaj generaciojz; (f) j Mediteranea Eüropo. SIN. akvokreso.
la IJgo estas infano malvive ~itaz. 2 Devenanta per
~igo:~ita de princa f ’amilio ; homo. ~ita de virino, j (30°5’E, 29°6’S). 2 Urbo en NE parlo de Brazils
havas mallongan vivon k abandon da qfliktojx ; (f)
se homo ne estas ~ita el akvo k el Spirito 3
Havanta, kiel de~an, ian naturon au econ: Il estas
r^ ita Anglo; Hi estas ^itaj malamiko j 8; s- ino
Walden ~iia Peri (en la socioj, kie la edzina nomo
estas alia, ol la junulina): mi konvinkigis , ke ne por
vilaga vivo mi estis ^itaG; esti ~ita por la poezio,

por la malfelico; se oni ne estas most~ita , oni
povas farigi nenioz. ~ito. Tiu, kiu ~igis de iu: kia Na7COv 10 H,0, ceesta i.a. en evaporitoj, uzataeo
~into, fiaj ~itojz : (f) ni. ~itoj de anima k marco7- . Antikveco i.a. kiel purigajo k por enbalzamigi
~itaro. fdaro de iu: via ~itaro estas kiclja herbo j kadavrojn: ease mi lavus yin per.~ox, . .
de ta tero* . vsfr pdstëularo. ~olando, ~iglandoz, | natri4o (K) Alkala blanka metalo, atomnumero

~oloko, ~otagoz, ~igotagoz, ~igurboz. La
iga lando, loko, tago, urbo: hodiau estas ankaii

sia ~igtago lia! ne mankos donacojz; sia ~otugo
estis guste en la mezo de vintroz. ~ipova. Kapabla | Entenanta ~on: ~aj kombinafoj; ^a sulfalo\ *a
~i. fekundu . de~a 1 Ekzistanta jam ce la ~igo: ! hidroksido. NaOH.
de~a btindeco , misformigo , insfinkto. vs? hereda. j natrik/o b G. (Natrix ) de senvenenaj serpentojel
SIN. de~iga. 2 Tia de sia ~igo: de~a parolanto de | la fam. de kolubredoj, ovonaska, vivanta sur la N
lingvo, dc~a esperantisto . de~iga. De~a 1 : lia | hemisfero.
design bona humoro7. du îto. Ciu el la du idoj, | natur/o 1 La tu(o de tio, kio ekzislas au okazas
~itaj sekve de la sama akuso. isr gemelo. kurwita ; sen interveno de la homo: la tri regnoj de la M?b;
= de~a / . mis~ j (ntr) Aborti. post^ajo f i kio estas homo en la ~o? \ la mirindafoj , la Jcrudoj
Piacento k membranoj, kiuj estas ellasataj au j fortojde la ~<az; la legqj, la ordo de la^o: Lukreàss
eltirataj post la akuso. re^igi 1 Denove ^igi: la | verkis admirindan poemon pri la (N )̂ o. month,
budhistoj kredas , ke post la morto Hi re^igos ; universo. — ~esplori . 2 La kreanta povo, kin
multfoje ; (f) re^igi en la akvo de la bapto. 2 | montrigas sub la sangigantaj formoj de laobjektojk
Denove komencigi : Hi devis batali kontrau ciant ; estajoj (ofte personigita k iufoje maj. skribita): la
re~igantaj duboj; la rê igo de la arto k sciencoj j rekomencas clam la samajn aferojn ; la nefam
post la germanaj invadoj . — Renesanco. tri îto, i. saltojn; la ~o malavare favoris tiun regiononja
kvar~itO, ... plur^ito. Ciu el la idoj ~itaj tri, ! kuracistoj povas nur helpi la ~on ; Iasi la ~onagi
kvar, ... plurope. oar gemelo. unue^a Unuafoje l mem (sen medikamentoj). 3 La surfaco de la tero,
~anta. unue îta. ~ita la unua el la iiioj: li diris a/ j rigardata kiel vivejo de la homo k bestoj: la virga,
mi . ke mia unue~itafi /o mortis en bataloz; k si ~/.v | sovaga ^o\ la kulturata ^o\ ami ta ~on; forkurid
sian unuê iton k si cirkaiivindis ///? N; la Ltenmlo j la libera vivi en la sati la speklaklojn de la
batis ciun unue~iton en la lando Egiptax; la rajto ; la tuta ^o vekigas 7 ; ta si !enta arbara
de muteraiteco7-. Budho^o ji Festo. celebranta ja ! farigis kvazah sankta pregejoz; tiuj carmaj
revenon de la ~olago de Gotamo la Budho. ; priskriboj de la ~o / . t®' pejzago, kamparo. montaro.
fru/s/ ito, mort^/ito, nov^ito. Infano rcsp. — turismo , migri , ~sciencoj . 4 La esenco, ecaro
^iginta tro frue (antaü 8.5 monatoj da gravedeco). i propra al iu au io: la unua, kiu rezultas el la ~omem
mortinta antaü ol spiri, au jus ^iginta (de nur kelkaj i de la homo f ...]z; la ~o de grundo, de klimato\ tio
tagoj). krist~o. Festo (25a de Dec.), en kiu la ; nepre kusis en la ~o de la aferoj\ ne estis en sia ~o
kristanoj célébras la ~igon de Jesuo: krist̂ a rozo j kriadi k gemadi; la infano havis malbonan, sovagan
(nigra heleboro). OVO~a b Reproduktiganta per j ~onz: en la vannaj landqj ciuj havas trcflamigerm
demetitaj ovoj. ovovivo^a b Reproduktiganta per 1 si. konforme a/ sia rana ~o, subakvigadisz;

Natal/o 1 Provinco de la Sud-Afrika Respubliko

(35°13’U, 5°47’ S)
natalitat/o = naskokvanto.
Natan/o. Vira nomo, i.a. de hebrea profeto.
natr/o 1 (K) Natria karbonato,Na2C03, precipe la

natura hidrato (~o 2), alkala salo tre solveblaen
akvo, uzata industrie k hejme i.a. por purigado:^
sapo (farita el graso k ~o, antikva, hejme farita).®
sodo. 2 0 Mineralo el monoklina natria karbonato,

11, atommaso 22,99, Na, kiu malkomponas akvonk
kies kombino kun kloro i^a klorido, NaCl) esligas
la komune uzatan kuirsalon. os-* natro, sodo. *8.
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U* la du ~oj de Jesuo, dia k homa. eæ humoro,
temperamento. 5 La primitiva stato de estajo, la de-
naska karaktero, kontraste kun la edukado k kulturo:
kutimo estas dua ~oz ; difekton de ~o ne kovros
veluroz ; la voco de la (de la instinktoj); la homo
de la ~o k la homo de la socio; vivi lau sia ^o; sekvi
la ~on (ne la sociajn morojn); homo, besto, vegeta/o
en stato de ~o (sen intervene) de la socio); ij* la ~o k
la graco.6 Objekto de la arto, kontraste kun la artaj-
oj: pentri, desegni laü la (ne laü la fantazio);
figuroj pli grandaj ol laü la ~o\ reveni al la para
~o; & muta ~oK (fruktoj, mortintaj bestoj ks, kiel
objekto de pentrado). ~a 1 Apartenanta al la ~o,
konforma al giaj legoj: studi la ~ajn fenomenojn; tin
altajo ne estas ~a monta7- ; per nceviteblareagoz; li mortis per morto7 ; ~a mineralakvo;
reciproka fremdeco dividas inter si la ~ajn filojn de
sama landoz; Volapük pereis cefe pro manko de
evoluipovoz; sistematika grupo ~a (konforma al la
biologia evoluo; væ klado), ne~a. 2 Konforma al
denaska ecaro de estulo au ajo, kontraste kun artefar-
iteco, kulturo, civi îizo au kun afekto au komplikeco:
sekvi siajn ~ajn inklinojn; ni ne konas la ~anstaton
de la prahomo; (neakirita, seninstrua) elokvent-
eco, sprito ; ~a sago (kapablo gusle jugi, komuna al
ciuj normalaj homoj; vsr komuna); la ~aj k la artaj
lingvoj ; ciu lingvo ~a konstruigis blindez ; ~a

sen^iganto. Substanco uzata en de~igado.
kontraü~a. Kontraüa al la ~o: kontraù~aj mal-
virtoj ; eljeto de la artikolo estas tute kontraü~az.
Iaü~a. Konforma al la ~o: laù^a inklino al mal-
penado. Iaü~e1 Konforme al la ~o. 2 & Helpe de
reala modelo: Marta neniam pentris lait~ez. re~îgi

! ( j (K) Restarigi la ~ajn fizikajn au fizikokemiajn
ecojn de sen^igita molekulo: re~igi la tridimensian
strukturon de proteino. super~a. Kaüzata de, au
montranta efikon de io supera al la simplaj ~aj fort-
oj: super~a aperajo, sanigado; super~aj estajojz;
kredi je super^eco. *ar mirakla, transmonda.

naturalism30 1 <b Doktrino, neanta cion super-
natural 2 c?a Doktrino, lau kiu literaturo k bel-
artoj devas celi nur ekzaktan reprezentadon de la
realajo k senfantazian imitadon de la naturo, ec
rigardata sub gia plej malbela k malnobla aspekto.

realismo, verismo.
naturalist/Oz. Adepto de ta naturalismo.
naturaliz/i (tr ) 1 àà Doni statanecon al ekster-

landano, kiu tion petas laü difinita proceduro: peti
pri r̂ ado. 2 (f ) Alpreni al normala uzado fremdan
vorton, moron ks.

Naur/o. Insulo k regno en Mikronezio (Jareno).
naü 1 Numeralo, esprimanta la nombron post

8 en la serio de la entjeroj (9, IX): la ~ Muzoj ;
~fojojn cl dek ; la ~ tabelvortojz; gi kostas ~
frdnkojn; cîdne la dëk ~csTis purigiJaj? sed kTë estas
la ~? N; la pruvo per 2 Nomo de la cifero 9. ~a.
Vicmontra numeralo, signifanta, ke la koncernatajo
venas post 8 anta üaj: la pago ; la 9an de
Januaro; la rego Karolo la IXa. ~e. En la ~a loko
de- elnombrado. 1 Aro de ~ aferoj au personoj:
~o de piko, karoo. 2 La nombro au cifero 9: ~o
estas renversita seso. ~Ob!e. Multiplikite per 9.~ono. Ciu el la ~ egalaj partoj de tuto.

naükrat/o b Pilotfiso.
naül/o ^ Sp. de melaleüko (kvinripa melaleüko),

Nov-Kaledonia arbo, el kiu oni ekstraktas gomenol-
on. SIN. gomenolarbo.

naün/o = naüto.
naü pii/o b Unua larvo de la krustacoj.
Na üsika/o <5t> Mita filino de la rego de la Feakoj,

kiu akeeptis k amis Odiseon.
naüt/o } Intervalo inter naü tonoj en diatona

gamo.
nautik/o. Arto de la navigacio. ~a. Rilata al

~o: <~->a almanako (jarlibro entenanta astronomiajn,
tajdajn k.a. informojn por navigantoj).

naütii/o b G. ( Nautilus ) de primitivaj, kvar-
brankaj cefalopodoj kun spiralforma
multcambra konko, vivantaj en
Pacifiko k la Hinda Oceano.

aliaj, la lingvoj perdas sian ~an ricecon k camionz.
simpla, naiva. 3 Memkomprenebla, memsekva:

tia singardo estas tute ~a ce maljunulo; la ideo de
Kolumbo sajnas al ni nun tiel ~a, tie! simpletz ; kiel
grandega malhelpo tie ci aperos ne sole la reciproka
envio de la popoloj, sed ankaü la tute ~a timo de ciu
nacio jam simple pro sia ekzistado2. ear naiva. 4
(pp noto) Ne modifita de dieso au bemolo. 5 À (pp
nombro) Estanta unu el la entjeroj 1 , 2, 3, 4,...
(kelkaj aütoroj inkludas la nulon ). ~e. En ~a
maniero: agi, konduti, respondi tute la leporo
estas ~e timema. ^ajo. Materia produkto de la ~o:
pagi per ~ajoj, ne per mono7- ; imposto per ~ajoj.~eco. Eco de io ~a: kio estas gajnata per la ~eco
de la gramatiko estas perdala per la sen~eco de la
vortaroz; jugi pri la ~eco de vino. ~igi. Fari iun,
ion konforma al la ~o, simila al la ~o: ^planton en nova regiono, beston en alia klimato; }
~igi dieson au bemolon. — naturalizi, adventico.
«vigilo ^ Signo (j^), kiu forigas antaüan efikon de
dieso aü bemolo. SIN. bekvadrato. <vismo 1
Doktrino higiena k sporta, laü kiu homo devas sekvi
la ~on. 2 Nudismo. ^isto. Adepto de ~ismo.
O'kolora. Ne tinkturita : ~kolora lano. de^e.
Kaüzata de la ~o2: la en ciu homo de^e koviganta
deziroz. denaske. de~igi, sen^igi 1 ® Sangi ^oidoj. Ordo (Nautiloidea ) de
la «von aü la esencajn ecojn de produktajo (ekz. kvarbrankaj cefalopodoj
tritiko, teo aü alkoholo) por fari gin nekonsumebla, ampleksanta ~on k
generale per aldono de na üza substanco: oni parencajn fosiliajn
sen~igas alkoholon, por rezervi gian uzadon al j g-ojn.
nenutraj industrioj. 2 ® Sangi la fizikajn a ü j na ü z/ i ( tr) 1
fizikokemiajn ecojn de ~a makromolekulo (ekz. j Kaü zi vomemon: la
proteino, nuklea acido) per varmigo aü alimaniere: |
sen~igo de enzimo igas gin senefika. de~iganto, j naütilo.
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tangado de la boato sin —A; la gusto de tin fiso min ! mia —e; ne estas skribite , eu mi havas motion^~as; (abs ) —as al mi ; ec ~as, tie! forte mi volas I cervinon vi casis sub —o de /’ carol0; montri sià
mangi1. 2 (f) Kauzi senton de mallogo, abomeneto, j —cm ce ciuj pordoj; ne sovu la ~on en fremdta
tedego: — / ciitjn per siaj hipokritajoj; la tro ofta j vazonz (ne enmiksu vin); konduki iunje la —oz (lai
pritraktado de tin demando efikas —e; —e ofte I sia kaprico; —* fajfi ). 5 Tiu sama organo ce la besioj:
ripetata fabelo7. —O. Malagrabla sento de vomonto: 1 cashundo kun bona —<?; kiel ora ringo sur la ~oèt.
gravedeco ofte estigas ~ojn: (f) senti ~on ce la j porkox (malgustaloke); — de cevalo. ESC muzeloX
legado de tin firomano. G3* abomeno. ^a. | Elstara parto de objekto, pli-malpli simila al —o:''#
Malagrablege efikanta sur la gusto, flaro, sento: —a | de plugilo, de kruco; —o de sipo, de aviadilo.ti)
odoro, viandaco; —<7 priskribo. beko, faüko, pruo. —a 1 Rilata al la —o: —a regiono

nav1o îM Tiu parto de pregejo. kiu etendigas de ( regio nasalis), la ~aj kavoj, konkoj; la ~a septo. jf
la pordego gis la horejo, inter du paralelaj muroj aü Nazala: ~aj sonoj. ~ego. Granda dika —ode
kolonaroj: gotika , romanika —r;; la cefa ~o; f!ankaj j bestoj, ( ironie) de homo. ^umo. Okulvitro],

! fiksitaj sur la —o per pinça risorto. ^lobo. Guelfe;
Navar/o 1 Ï Regolando, kiu etendigis ciuflanke | du loboj, kiuj limas la —otruojn. ^osto ¥ Paraosto

de Pireneoj (nun dividita inter Hispanio k Francio). | de la nazo. ^(o)truo. Ciu el la du aperturoj de b|
2 Z Hispania A ü tonoma Komunumo ( Pamplono). j —o, tra kiuj oni spiras : la rugetaj ~otruoj defej

arabaj cevaloj estis en sencesa movigado7; el §ioj
naved/o f/. Malgranda, ordinare ligna, cigar- j (Levjatanaj) ~otruoj éliras fumox\ mi levis la nd\

forma ilo por teksomasino, per kiu la veftofadeno j bonodoron de via tendaro en viajn ~otruojn*; ns
estas transportala aü trajeîata inter la varpofadenoj ! metis mian ringon en viajn ~otruojnx ; cesu zorgipif
laü ir-reira movo. ose bobeno, harneso. — —sipo. j homo, kies anima estas en liaj ~otruoj! x. agkWL—a 1 Rilata al —o. 2 (f) lr-reira: —a varvagono.

navet/o = navedo.

—q/; kvin~a kcttedralo. es? transepto.

~ano. Loganto de —o. ir.sr Eüsko.

i Havanta —on kurban, similan al beko de agio.;

dik—ulo. Malsagaca, stulta homo; he vi, dik~ulol
navig/î (ntr) Vojagi , per tiucela veturilo, sur cifonon li prenis por grava homo!7- , plat^ulo.

maro, lagqj, riveroj aü en aero. itr sipiri. flugi. —a. ! Homo kun denaske aü akeidente platigita —o: neiàÿ
Rilata al —ado ; —aj lumoj ( portataj de sipo a ü | kiu havas ion kriplafon, lamulo nekplat~alox. j
aviadilo, por indiki giajn pozicion k direkton) . j nazal/o A Parolsono, dum kies prononco la v#?—ado 1 Ago de tiu, kiu —as: enlanda aü rivera I estas mallevita k interkomunikigas la buson kun Ê
r^ado; submara ~ado\ aer~ado; traktato pri la I naza kavo (en E. m k rt ; vokaloj —aj en franca, poia
~ado: ~ado per instrumentai , per rekta vidado. — ! k.a. lingvoj ). SIN. nazosono. ^îgi. Doni al sonoq
r^halto. 2 Tuto de la metodoj. uzataj por difini la | —an nuancon : oni ne devas pli ~igi la unuas .

pozicion k kurson de sipo aü aviadilo per geometrio i silabon de «lando», ol tiun de «laito».
k naü tika astronomio. —ebla. Sipirebla : ~ebla j Nazaret/oz. Galilea urbeto, kiun la tradicio :
rivero. —ebleco 1 Eco de io —ebla. 2 —ipovo: j rigardas kiel la palrujon de Jesuo ( EnNasitùg
atesto pri —ebleco. ~ejo. Platformo, ferdeko aü j 35° I 7’E, 32°42’N). ose Bet-Lehemo. —ano 1 Log- ;
cambro, kie oni estradas la manovradon de sipo aü ! anto de —o. 2 Z Kristano. — Nazareo.
aviadilo. —isto. Membro de sipanaro aü flugislaro, | nazi/o i Membre de la Germana Nacisocialisai
komisiita pri la registrado de la farita kurso k difin- ! Laborista Partio (1920-1945). —a. Rilata al /vqji|
ado de la sekvota vojo: astroj uzataj de la ~isto. j —ismo. —ismo Doktrino k agmaniero de tiu partie i

navigaci3o. Navigado. j (esence naciismo k rasismo). iwfasismo.eks^lg^4
navikular/o V ( os naviculare ) Nacelforma osto | Kiopodo, post 1945, eltrovi en la germana logantaro

de la piedo, en la antaüa parto de tarso. ew skafoido. j la kulpintojn de —aj krimoj. nov—O Z Tia homo,
naz/o 1 ¥ Tiu parto de la homa vizago, kiu I kies ideoj k konduto similas tiujn de la —oj: enlû j

elstaras inter la frunto k la okuioj k per kiu oni spir- j partio « Respublikanoj» dum la SOaj jaroj m
as: rekta , kurba, hoka. plata. kuspita —o: ekbato de j Germanio kolektigis iamaj —o/ k nov~ojM.
~o aperigas sangonx ; tic! longe , kiel mia anima j Nazore/o 1 Alnomo de Jesuo, probable signifiant!j
estas en mi k la spiro de Dio en mia —ox ; ili de- j «Sanktulo de Dio», k poste interpretita kiel naski^|trancos vian ~on k viajn orelojnx\ purigi al si la j eja alnomo («Nazaretano»). 2 Ano de hebre-devena—on ; paroii tra la —o (kvazaü kun stopita —o); havi | sekto, kiu pretendas kiel fondinton Johanon lai
rugan ~on\ pinci al iu la ~on\ neniant granda —o j Baptiston.
fajnan vizagon difektis; vidi nur gis la pinto de sia j nazu/o b G. (Nasua ) de Amerikaj mamuloj el la 4—o7 (f: esti ne kapabla ion antaüvidi). ew- rino.2 Tiu | subordo de rabobestoj, fam. de procionedoj, kutf|
sama parto, rigardata kiel organo de la flarsento, k (f) j longa vosto k pinta, movebla nazo.
kiel signo de sagaco, klarvideco: fidi la —on de sia j ne. I - Partikulo, esprimanta, ke oni malakccjX'ï
kuiristo; mi havas bonan ~onz (mi suspektis guste). j as, rifuzas, rigardas kontraüa al la realajo la ideon,

-;,ÿM

m
w,3 (f) Tiu sama organo, rigardata kiel esprimilo de j pri kiu estas parolate: vi estimas vin mem. sedalitijf

sentoj: foriri kun longa —oz (pro mistrafo, elrevigo); i vin — estimasz; mi — amas obstinajn homojnf ; &|
teni la ~on suprenz (esti arogante fiera): kuntiri la ! capisto — venos, car li estas malsanaz; li — esperv ,—6>/i (pro malplaco). 4 (0 Tiu sama organo, rigardata j pardononz; esti au — esti , jeu la demando1; foridM
kiel la cefa parto de la vizago k signo de la persono: j — manginte; voit aü — voli neniu malpermesas
rigardu la faktojn, kiuj sin trovas antaü via —oz; sur j — povis — vidi , ke si vekis kompatonz; oni ~ pom%
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Neapol/oz. Napolo.
Nebrask/o. Unu el la Usonaj statoj (96°42’U,

40°50'N).
Nebukadnecar/o H Nomo de kelkaj regoj de

Babiiono (L-e: Nabuchodonosor ).
nebul/o 1 Amaso de densa akva vaporo, form-

iganta en la malsupra atmosfero k malklariganta la
vidon: aperis peza ~o7 ; la malsekaj ~oj kusis super
la erikejoz; la fantomoj disigis en ~on, kiun la vento
forrulisz ; tra la ~o si ekvidis stuparon7 ; tavolo,
benko da ~o; (f) gi ne eliris ankoraü el malproksima
~o7 (ankoraü ne tute certa). 2 Io, kio, simile al ~o.

|~ fari tiun ci provon7- ; transiri tiun monton oni
certe ~ povis sen forta svitoz. RIM. 1 ne staras sen-
pere antaü la vorto, kiun trafas la negacio: ~ cio
brilanta estas diamanto7- ; tio estis ~ mia kulpo7 ; ~

; vi tion ci faris7 ; don ci vi ~ faris ; respondo venis ~
tujz; ~ mia estas la cevalo7 ; se H ~ volas kanti , li
povas ~ kanti7 ; li havas dentojn ~ por parado7 ; vi

• tute ~ bezonas fari al vi tiun klopodon7 ; tamen la
instinkto de memkonservo ~ tute sin forlasis7 . Sed
cedevi Z. metas la negacion antaü tiu verbo: blind-

ulokartojn ludi ~ devas (estas lia devo ~ ludi).
|II- Morfemo, rolanta kiel frazo, per kiu oni rifuzas,

malkonsentas, asertas malvera la demandan frazon:
sinjoro, eu vi min konas?—Kiom mi scias, ~!z ; eu
estas nenia risko?— ~!z ; mi vin petegas per mia
Ma koro!~, ~!z ; eu vi venos?—Tute ~/ z. —|nen. RIM. 2 Respondante al nea demando, kies ne-
adon oni volas konfirmi , iuj uzas ne, dum aliaj uzas
jes: li diris: eu vi ~ scias, kio tio estas? Mi diris:-v, mia Sinjoro. Tiam li diris : Tio estas du oleitojx .

J Male: eu si ~ edzinigis? demandis Marta .—Jes ,

f iele tio farigis, ke si ~ edzinigisz. Same, responde
al nea demando, kies malpravon oni volas aserti, la
unuaj uzas jes (aü jes ja), la aliaj ne: kiel! Mia
edzino ~ estas mia edzino ?—Jes, nia bofilo, si
estas via edzino7. Male: la Poloj sekve gin et: ~
defendos?—Ho ili kolektis jam soldatojn!7. Por

5 eviti miskomprenon almena ü en la konversacio,
estas konsilinde ripeti la pridemanditan verbon : eu
H ~ venos?—Li venos (aü ) Li ~ venos.
Ill - Kombinebla morfemo kun la sama signifo:~a 1 Rifuza, malkonsenta: eu li donis al vi jeson
respondon au an? z ; ~a gesto. 2 A Montranta, ke
oni devas kompreni la malon de la sekvanta vorto: econ7 . ^ego. Tre dika, por la okuloj nepenetrebla
~a pronomo, adverbo ; ~aj vortoj7 . negativa.
»e. Esprimante malkonsenton: si <-~>e skuis la kap-

onz. 'vi 1 (ntr) Diri «^», respondi «~». 2 ( tr)
Aserti la malverecon, la malefektivecon de io: diron
oni ~as, skribo ~ pereasz; vi faute ~as la aferon7 ;
ili ~is la ekzistadon de arta lingvo7 ; ~ ~cz.v li , ke
estas lifrenezaz; se mi trovus lin kusanta kun mia
edzino, li devus nur k tio lin jam senkulpigus?7 .
SlN. negi. ~ado. Ago, vortoj de iu, kiu ~as: via
obstina ~ado min ~ konvinkas . cw negacio .

/vadebla. Tia, ke oni povas gin ~i : via kunkulpeco
estas ~ pruvita , do ~adebla ; sed tio ci ~ estas ja
~adebla! . ~igeblaz. ~adebla. for~ î ( tr)
Malkonfesi kiel sian : tiu ci stono estu atestanto, por
kevi ~ for~u vian Dionx . kap~i (ntr) Fari per la
kapo ~an geston; skui la kapon. i®* kapjesi .

IV- Pref. samsignifa, uzata por adj-oj k adv-oj:
~aktiva, ~bela , ~forta , ~gentila7 , ~kredebla7,
Mertaz, ~matura7 , ~sana7 , ~utila7 ; ~feraj j
metaloj ; ~longez , ~kredeble 7 ktp, k subst-oj:
~judo, ~esperantisto ; viaj filoj forlasis Min k juris
per ~-diojz ; ~batalanto ktp. — ~-funkcio. ^n.
Eksperimenta akuz-a formo de ne II : li havis la
kuragon voedoni ~n publike ; ne dira ~n , vi
ploris! w.
vNeandertal/o. Valeto apud Rejno (6°57’E,
51°l3’N): n la homo de (prahomo vivanta dum
lameza paleolitiko). IRS* saga homo.

konfuzas la vidadon: polva ~o ; de tempo al tempo
~o kovris al si la okulojn7 ; okuloj vualataj de larma
~t> B; (f) en la ~oj de la antaühistorio. fâ" brumo,
nubo. — êambro , korno , ~supo. -̂a 1 Entenanta
~on, plena de ~o: ~a cielo, valo ; ~a tago (kun
malklara aero k videblo gis 1 km). 2 Malpreciza,
konfuzkontura: ta vizago estas desegnita cle vi kun
sentemeco , k tamen giaj trajtoj aperas ~aj7 ; li
rigardis la ~ajn figurojn , kiuj levigis de la herbejoz;
(f) revadi pri ia tre malproksima ~a tempo7 . ~as
(ntr) Svebas ~o: atentu, ~as en la malaltaj lokoj de
la vojof . ~i (tr) Kovri per ~o: per tiuj ci mizeraj
jongla foj vi ~os la okulojn al tiu7 ; ~itaj okulojz; sia
ordiriare serena frunto en tiu tago estis iom ~itaz ;
siaj senbrilaj pupiloj ~ite rigardadis cirkaüen7 .
/s/ajo ® Eta malklarajo en likvo. ~eco 1 Pli-malpli
granda diafaneco de la ~o: indice de ~eco. 2 Mal-
precizeco: kiom multe , kaüze de tiu ~eco, perdis la
esprimo de tiuj okuloj!7 ; (0 la konfuzo k ~eco de la
unua tempo (de E.) pasis k nun ni povas per pli klar-
aj okuloj cirkaürigardi nian aferon k gian estont -

~o. ~eto. Tre delikata ~o. ~igi 1 Blovi likvon
fare de premaero, por estigi ~on. 2 Transformi en
^on, igi ~a: larmoj ~igis siajn okulojn7 ; lafumo
~igis la vidadon ; (f) ~igi la okulojn a! iu7 (trompi
per brila sajno. — polvo ) ; se li tie per terura nova
vida subite ~igos vian sagon k pereigos vin?7 ; ilian
intelekton ~igas multaj supersticoj . flinwo.
Miksajo de fumoj k ~o k diversaspecaj poluajoj,
formiganta dum iaj klimataj kondicoj en la atmosfero
de grandaj, precipe industriaj urboj. glaci^vO ^ ^o
kun svebantaj eretoj el glacio. pluv~0 Falado de
tre maldikaj pluvgutetoj.

nebuloz/o 1 Giganta nubo el gaso k mikro-
skopaj polveroj, kiu okupas difinitan lokon en nia
galaksio: emisia , reflekta , obskura 2 (ark.) Hel-
ega makulo el difuza lumo, kies spektro evidentigas,
ke gi konsistas el aro de steloj nun nomata galaksio.
planeda ~0. Ekspansiiganta §elo de jonigita gaso,
cirkaüanta varmegan blankan nanon aü neütronan
stelon.

neces/a 1 Tre bezonata, preskaü ne malhav-
ebla, ekstreme dezirata: memorkapablo estas ~a
por bona lernanto ; por vendisto mensogo estas ~a
apogo7 ; estas via ceesto en la kunsido ; fari cion
~an por sukeesi ; estas ~e zorgi pri tio ; eu estas
efektive ~e. ke mi entreprenu nun mian intencitan
vojagon?z. 2 Postulata de la naturaj legoj aü de la
stato de la aferoj; absolute ne evitebla: la varmo
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estas r^a efiko de fajro\ la aero estas ~<7 par ciuj j aserton oni skribas ~>A : la de A. B estas AA-ti.
vivantaj estajoj 8; la artikoh (en E.) estas oportuna ,
sed ne ~az: estas ~e, ke herhoj kresku k mortu ja
infanoj, ho ve!\ la lego] estas la ~aj rilatoj, kiuj
rezultas el la nature de la aferoj. es* fatala. 3 O Ne
povanta esti alia, au ne esti : sekvo de principo.~0 1 Absoluta bezono: senti la ~on silent / ; ~o ne
estas karesoz. 2 ~eco: ni baldaü trovos nin antaü

ts* disjunkcio, ekvivalento, implico, konjunkeio.
negativ2a 1 Esprimanta au koncernanta neadon,

rifuzon, malpermeson: ~a respondo; ~a voco (ce
baloto); ~a vocdonrajto (rajto malpermesi ai
prokrasti voedonitan projekton); ~a propozicio (en
logiko). 2 Konsistanta nur en la malesto de pozitiv-
ajo: sameco ~az (nur pri la foresto de difinitaj
ecoj); ~a kritiko (proponanta nenian efikan solvon);

vino, felico, plezuro (konsistanta nur en foresto
de peko, de doloro); pruvo (pruvanta, ke io ne
okazis). 3 A Montranta la maleston de prisercata
elemento au efiko: ~<7 reakcio, testo; serosa (jeiu
mikrobo), HIV -~a (serosa je HIV ). 4 A (pp
nombro) Pli malgranda ol nulo (< 0): ~a funkcio
(kies valoroj ciuj estas ~aj); ~a matrico (simetria
matrico, kies ejgenoj ciuj estas ~aj). 5 D i
Apartenanta al la speco de elektro, produktata pet
frotado de rezino: ~a poluso de pile, korpo estas

elektrita, se gi entenas tro da elektronoj. 6 0
(pp poluso de magneto) Strebanta al sudo. 7 ^ (pp
poluso de Tero) Suda. 8 ^ (pp kopio) Tia, ke en gi
la nigrajoj de la modelo estas prezentataj per helajoj
k inverse. ~o % Plako, kopio ~a. ~ajo A La
adicia inverso: -a estas la ~ajo de a. /'dsmo.
Ioklino al ~a pensmaniero. c$* agnostikismo, nihil-

la ~o, krei novan literaturonz; la ~o. ke ni ciuj
interkonsentu, estas klara por vi , mi esperas. ~i.
Esti ~a. ^as. Estas ~e. ~ajo. Io bezonata : la~ajoj de la vivo ; ciuj ~afoj mankas; la Roma
imperio estis tiutempc ekonomia ~ajo. ~eco 1
Povo de la cirkonstancoj trudi ian agon, konduton:
el la r^eco oni devas fari virtonz\ ~eco legojn ne
konas\ postulas tiort leg k ~ecoz; fan ion el blinda~ecoz, el simpla senhelpa ~ecoz: mi vidas, ke vi
konscias la ~econ de ire singarda forma de ag -
adoz\ dank' al la ~eco ellernadi diversajn fremdajn
lingvojn [ ... ] z. 2 d> Racia neevitebleco, deviga
sinsekveco: logika, morala ~eco. KS* determinismo.

~ejo. Loko desrinita por feki k urini. ~igi. lgi
por iu: la prudento ~igas nin venki la naturon7.~ujo. Ujo el stofo, plasto. ligno kc, entenanta la

konstante bezonatajn iletojn: ~ujo por tualeto, de
kudristino, de kuracisto. ne~a, sen^a. Ne nepre
trudita de bezono au de la cirkonstancoj: energie ismo. ~istO. Tiu, kiu rifuzas konsenti la ordinarajn

kredojn , ne proponante iajn anslatauajojn.
elektro^a ® (pp atomo) Afina al elektronoj:
atomoj de halogenoj , oksigeno , nemetaloj estas
elektronoj.

Negeb/o. Dezerteca regiono en la S parto de
Israelo (35°E, 30°30’N).

neglekt8 i ( tr) Lasi ne farita, ne atentata, ne
zorgita : ~/ siajn devojn, la mastrumadon, sian
korespondadon, siajn amikojn. ~ado. Ago, konduto
de tiu, kiu ~as la aferojn. êma. lnklina al ~ado.

neglig/o. Senceremonia. malstrikta, oportuna
reno. ôlogio. Medicina fako pri la renoj. ôpatio. | vesto, kiun oni portas hejme post la levigo au antaü
Kn de ciuj renaj afekeioj. glomerulo îto. Rena | la kusigo.
inflame, en kiu cefe la glomeruloj estas trafitaj. j negoc/o 1 Afero ( intersango, pritraktado,
pio^ozo (evi ) = pio~ito. pio~itO, pus~itO. Pusa J perado), kies celo estas monprofito: la kvitancojpri
rena afekeio kun grava rena detruo k funkeiperdo. j la ~oj de la hodiaüa tagoz; en gi sortis ec bedaùro

nefridi/o b (nephridia ) Ciu el la laüsegmente ! de industriisto, kiu perdas bonan Hi farts la
ripetigantaj ekskreciaj organoj de multaj senvertebr- intersangon: la ~o estis finitaz\ ridante pri sia lert-
uloj, precipe anelidoj. eco en ~ojz\ fari bonajn ~ojn\ kontrakti pri

nefrit/o © Ege kohera, verdeta a ü blue î a korporacia (entreprenita de pluraj ~istoj
amfibolo (pli spéciale tremolito au aktinolito) felt- komune). rsr komerco, interest) , ekspluatado. 2
eca, mikroskope fibra. væ jado. Komerca entrepreno: unu homo, kiu havis sian

nefrolepid/o 4k G. ( Nephrolepis el ~acoj) de c. i propran ~on7 ; mi ruinigis mian tutan ~onz. «s’

30 sp-oj de tropikaj k subtropikaj filikoj, pluraj | firmo. 1 Rilata al ~o: ~aj aferoj estas severaj7.
pororname kultivataj, i.a. hejme, ekz. N. exahata el ! 2 Seniluzia, realista, praktika: malkareco en nia ~a
tropika Ameriko. j tempo ciuokaze méritas konsideronz. ~i (ntr) Inter-

neg/i (tr) Nei 2: personoj kiuj konstante ~adis la ; paroli, kontrakti, por plenum! ^on. ns" marcandi.
ekzistadon de (Dio)z. (ne)^ebla. Tia. ke oni (ne) j ~isto. Homo, kiu faras ~ojn: ~isto pri vinoj, pri

spicoj; la sinjoroj grand~istojz. grand^isto Vd

batali kontrail cia sen~a reforma7.
Nederland8o. U-Europa regno (Amsterdamo).

KSe Holando. ~a. Rilata al ~o: la ~a arto, lingvo.
'*-ano. Civitano de ~o.

nefometr/o ^ Mezurilo por la nubokvanto.
nefoskop/o ^ Instrumento, por mezuri la

direklon k rapidecon de la nuboj.
nefr/o ¥ If Reno (precipe en kunmetajoj). ^a.

Rilata al la renoj. ~itO If Rena inflamo. ^ono V
Punkcia unuo de la reno. ^OZO If Neinflama rena
afekeio. /^ektomio. Parta au tuta ablacio de unu

povas gin ~i : ne^ebla fakto.
negaci/o 1 Neado: se la naskigo de homo estas j granda.

produkto de simpla okazo, kiu do en la ~o de tin
naskigo povus prezenti aI si ion gravan? z. 2 A
Esprimo de neado pere de neaj vortoj ( pron., adv.
k.a.) au sintagmoj. 3 A La logika opcracio, kiu al ; faradis sklavkomercon pri ~oj. ^oida. Simila al la
aserto asignas la aserton , ke gi ne validas: tiun

negr1o. Homo, kies haüto diversas de helbruna
gis kafobruna. SIN. nigrulo. êco. Eco komuna al
la ~oj. kontraste al la blankuioj. ^isto Ï Tiu, kiu

~oj.
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negund/o Sp. de acero { Acer negundo ), arbo Densigita fruktosuko: persika ~o. 4 4jt Dolca
kun plume kunmetaj folioj, hejma de N Ameriko gis likvo, sekreciala de ~ujo: abeloj kolektas ~on por
Gvatemalo, naturigita en Eü ropo, pororname fari mielon. SIN. flormielo. ~ujo, ~glando dfr
kultivata. Organo au malmulte specialiginta celgrupo, kiu

Negus/o £ Titolo de la monarko de Etiopio sekrecias ~on ; floraj , eksterfloraj ( foliaj, petiolaj,
burgonaj ) ~ujoj. SIN. nektario.

nektari/o Nektarujo.
nektarin/o Glathaüta persiko kun fandiganta

kamo ne adhéra al la kemo. cr brunjono.
nekton/o Tuto de la peiagaj vivuloj aktive

(«Granda Rego»).
neg/o 1 Kristaliginta akva vaporo, kiu defalas !

de la atmosfero en formo de blankaj malpezaj floket-
oj: la ~ofalis ciam pli dense1; dika tavolo da
lavu min, k mi estos pli blcinka ol ~ox; li zorgas pri
gi kiel pri ~o pasintjara7 ; ~o kasas nur gis nagantaj, sendependaj de la akvofluoj. useplanktono.
printempo7 (pf ). — ~plugilo. 2 (fm) Kokaino: ~a. Riiataal ~o.^ano, ~ulo. ~a vivulo.~isto (détala sakristo), ~ulo (dependulo). ^a.
Rilata al ~o: ~aj montosuproj ; blovado7 parolis kun oldulineto. jus. ^a. Okazinta ~e.
(blizardo); (f ) ovosaümo ; la ( N )~a Régino7.
(N)A/3. Nomepiteto de alta montaro en la S parto de de plurjaraj akvoplantoj parencaj al nimfeacoj:

Amerika ~o, flava ~o { N . lutea), e! SE de N
Ameriko, kun sulfure flavaj floroj. Hindia -̂O,
nuksa ~0 ( N. nucifera, sin. N. indica ), el Azio k
A üstralio, naturigita en S Eü ropo, N Afriko k
Usono, kun blankaj floroj parte rozetaj ; rizomo,
flora receptaklo k semoj uzataj en orienta kuirarto.
SIN. Hindia lotuso.

nelg/e. Antaü nelonge : en la tombejo, ~e , vi

nelumb/o G. { Nelumbo el ~acoj) de 2 sp-oj

Hispanio (3°20’U, 37°07’N) k en Kalifomio (119°U,
38°N) (Sierra Nevada ). ~as (ntr) Falas ^o: se ~as
sur la monto, estas malvarme en la valo7 (pf ).~ero. Sesangula floketo el ~o: saltadi cirkaü afero,
kiel blovata ~ero7. (N)~ulino. Persono el fabelo
de Grimm, 'vduno Vd duno. pluv^o. Pluvo k ~o
kune falantaj. — ~borulo, ~bulo, edelvejso.

Nehemja 3 Legisto k administristo, kiu kun-
laboris en la restarigo de Jerusalemo.

nek. Konj., uzata : 1 post alia nea vorto k
signifanta «ankaü ne»: mi ne renkontis lin, ~ lion
fraton7 ; ne helpas plendo ~ ploro kontraù
kreditoroz; nenia peno ~ provo donos lakton de
bovoz; mi flanke sidis, mi ne aüdis ~ vidisz; veto
ne bezonas mediti ~ spritiz; 2 ripetite antaü du
vortoj aü sintagmoj, per tio kunordigitaj, tiel ke la
unua ^signifas «ne», k la dua «kaj ne»: restas ~
konsilo ~ konsoloz; sangoj estos farataj neniaj, ~
en la gramatiko ~ en la vortaro7; personoj, kiuj
havas ~ ian automaton, ~ ion forton7 ; ~ io, ~
alio7. RIM. Oni ne uzas nek post pozitiva unua
membro de frazo: «li oscedas ~ ec fumas» estas

c
C

s nelumbo: a) folio ; b)
|] petiolo ; c) floro ; ô)
y pedunklo. B.

fl /mb
'2 3
s@

Neman/o. Rivero, kiu trairas Belorusion k
Litovion k enfluas en la Baltan Maron (21°24’E,
55°17* N).

nemakejl/o b G. ( Nemacheilus) de fisoj parencaj
al kobitido, vivantaj en ne- a ü malmult-sala ,
oksigenrica akvo.

nemathelmint/oj b (ark.) Grupo (Nemathel-
minthes), kiu ampleksas la nematodojn k plurajn
aliajn animalajn grupojn, kiujn oni nun taksas apartaj
filumoj. SIN. fadenvermoj.

nematod/oj b Filumo ( Nematoda ) de sen -
vertebruloj, el kiuj multaj vivas en akvo aü en tero,
aliaj parazite en vegetajoj aü animaloj, ekz. askarido,
trikino. SIN. fadenvermoj.

Neme/o éh Grekia valo, en kiu Heraklo mortigis
leonon (22°43’E, 37°48’N).

nemert/oj b Filumo cNemertina, sin. Nemertea )

korektenda al: «li oscedas, k ec ne fumas»,

nekrofili/o VP Emo al sekskunigo kun kadavroj.
nekrofor/o b G. ( Necrophorus ) de insektoj el la

ordo de koleopteroj, kun nigraj elitroj ofte orang- aü
rug-makulaj, ne komplete kovrantaj la abdomenon;
enterigas malgrandajn kadavrojn k metas siajn
ovojn en ilin.

nekrolog30. Artikolo kun informoj pri jus mort-
inta persono k mallonga priskribo de ties vivo.

nekromanci/o 0 Arto anta üdiri la estontecon
per elyokado k pridemando de mortintoj. vsr spirit-
ism.

nekropol/o. Granda tombejo ce antikvaj popoloj.
nekropsi/o Y Ekzameno, esplora dissekco k pri- i de vermoj parencaj al plathelmintoj, de kelkaj mm

skribo de kadavro, kun la celo malkovri la kaüzon I gis preskaü 27 m longaj, plejparte vivantaj en maro,
kelkaj en sensala akvo aü ec surtere en tropikaj
lokoj; sin nutras per malgrandaj organismoj.

Nemez/O7 © Helena diino de la vengo.
neni/o. Pron. uzata: 1 por nei pri la ceesto aü

ekzisto de objektoj, aferoj, ideoj: aü cio, au ~o7;
pli bona io, o! ~o7 ; restis ~o absolute7 ; pri oni
pavas juri7 ( ne povas cion antaüvidi): tro elektema
ricevas ~onz ; li mangis ~on7 ; por ~o oni foras
~onz ; zorgu pri vi , k ~on pli! 7 ; songoj ~on

de la morto. ~i (tr) Fari la ~on de iu.
nekroz/o 1 Y Morto de histo. csr gangrena. 2 4e

Morto de plant-celoj a ü -histo, precipe kiam la
koncerna histo igas malhelkolora ; ordinara
simptomo de funga k bakteria infektoj aü de la efiko
de poluantajo. (tr) Kaüzi ~on: ~anta afekcio.

nektar'o 1 O Trinkajo de la Olimpaj dioj: Heba
primetis al la dioj ambrozion k ~on. 2 (f) Delikata ,
bongustega trinkajo: (f) tiu vino estas vera 3 Y
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signifas 2 ; aero [ .. .] sajnas al mi kid ~o alia , ol neniel. En nenia maniero: vi ~ povas malhelp
pesta amaso da miasmajz; mi diras at vi ^on alian. min7 ; mi ~ povas kompreni , kion vi parafasz; ni *
krom plej para veto7 ; ~o, kio povas havi influon kuragas reteni vin1; SIN. tute ne: lin vi vere ne
sur nia sorto , estis ~o, kion mi ne montras al ili7 ; konas?—~/.
la postulo havis en si ~on. kio povus esti rigardata nenies. Morfemo kun pron-a rolo, signifanta
kid ofenda7 ; 2 kiel subst. kun la signifo «neekzist- «de neniu» (kutime: persono[j]) en apartena senco:
ajo»: ciuj nacioj estas antaü Li kid ~ox ; Li pendigis ~ okulo favoris vin ; E. estas ~ proprafoz; ~ opini-
la teron sur ~ox : mortigo : estis io k gi farigas on mi akceptas blindez; ~ ricajoj estis pli grandaj,
~o!2; pri «r^o» oni ne povas paroli ec unit vorton7 ; ol liaj.
vi povas fari min sed tiun ci liberecon vi ne
povas forpreni de mi!2; la absoluta estas ne-
komprenebla ; ni falas ciuj en la ~on, kiun ni tie/
timas ; 3 kiel subst., kun la signifo «senvalorajo»:
kiu bavas ~on, estas ~o7 ; kulo ~on valoras, sed
gia piko doloras2; granda kranio, sed interne ~o2;
ciitjn li rigardis kid ~on, k pro kio? pro fablo, pro
~o, pro Hekubo!2. «3* fantomo, nulo, ombro, vaut - tiuj regnojz; dam iliaj mensoj ~ diferencos At
ajo. ^a. Nea adj., uzata, kiam la neado koncemas niaj2; cirkonstancoj, kiuj ~ /concernas la sortonAc
cian ajn ekzempleron de la aludita estajo au cian nia lingvo2; en da maniero la dismembrigo delo
okazon de la aludita evento: ~a Dio ekzistas!7 ; la lingvo ~ embarasas la lernanton7 ; mi simpligisk -
pordo krakas, falas [...], savigo!7 ; ~a konstruo gramadkon, ~ deprenante per tio ci de la lingvo k
povas esti sen bruo7 ; fro da medo]—profitai ~aj7 ; k /arecon, precizecon k flekseblecon7 ; tamen tio ft
deklinacioj tute estas bezonaj ~aj7 ; ni komprenas ~ maihelpas2. iss* neniel. ~a. Nenikvanta, neni-
~ajn sercojn en oferaj , kiuj koncemas honoron7 ; plena: A aro.ear cioma.
eu vi scias ~an alian pekon pli altan? 2; ekzistas neniu. Morfemo uzata 1 kiel detenninantode
preskaü lando, en kiu nia afero ne havus amik- subst. por signifi foreston au neeston de la ajo(j),
ojn2; ekzistas flora, kiu estus simila al gi7 ; mi reprezentifa(j) de tiu subst. (ec ne unu): ~ sanktulo
ne povas vidi meriton tie , hie absolute ekzistas7. estas sen makuloz; tie estas ~ homo nek vocodt~ajO. Io absolute senvalora: vi estas ~ajo, k via homo* ; sur la tuta fera globo ~ kreajo estas portai
agado estas ~afo7 ; jcn Hi ciuj estas vantafo, ~afo tie! abomena, kid ciraneo7 ; ekzistas ~ gazeto. ea
estas ilia farox ; li faras la princojn ~ajox ; si kiu vi ne trovus ardkoleton [...] z; ~n helpantonphi
distrigas per ~afoj. ~eco. Neekzistado: eu vi \ mi dezirasB; en la teretago estis ~j fenestroj1; mi
pensas, ke de la brako de la redonanto (Dio) vi sav- ; faros miraklojn, kiuj ekzistis ce ~/ gcntoj7. 2 sam-
os vin en la dezerta regno de la ~eco?z; cion bon• j sence kun elipso de la subst. («ec ne unu el...»):d
an k belan , kiu en gi speguligis, gi etigis preskaü gis \ miaj lernantinoj ~ malsukcesis ; kiu casas As
plena ~cco7. ^igi 1 Fari, ke iu au io ne plu | leporojn, kaptas ~n7; mi ricevis amason da leieroj,
ekzistu: mi tin devigos, ke li min ~igu!7 ; la veneno ! sed ankoraü mi respondis ; la elipso estas
jam la spiriton mian ~igas2; la tertremo ~igis ok j sistemece konvencia, kiam la subst. estas «homo»'
vilagojn. uw detrui , ekstermi. pereigi , ruinigi. 2 j lando , kiun ~ trapasis , k kie ~ logisx ; en If
Senvalorigi, senefikigi: ruzafon ~igas singardeco7 ; j cambra estis krom li2; trovigis ankoraü
tio taigas la rezultojn de mia longa laborado ; \ havus sukceson2; restis kiu povus regix; mikof
kongreso havos la rajton ~igi la decidojn de la | as ~n en tiu ci urbo2; nesciado d.e lego ~nprang-
komitato7. ^igo 1 Ago —- igi : la ~igo de la Roma j as7 ; rica estas tiu, kiu suIdas al ~z.
imperio ; ~igo de elementa partiklo per ties anti- j neodim/o (K) 1 Elemento, Nd, atomnumero 60,
partiklo. ~igi. Igi ~o: la anima ~igas, mi diras al ! atommaso 144,24, lantanido: klorido, NdCl3;
vi!2 ; (oni ) ekfajfis pri vi . vi ~i£is , k neniam plu I ~aj kombinajoj. 2 Malofta metalo.
ekzistas! x: ~igis ciuj niaj klopodoj ; tie la j neofit/o 1 0 Tiu, kiu jus konvertigis, precipepf )

entreprenoj ~igasx; eble vi valus, stupon per stupo. j la prakristanismo k la romkatolikismo. 2 (f) Nova
konduki min aI la ~igo?2.

nenial. Pro nenia kaüzo: tian regularon por
nia ligo mi ~ povus aprobi7.

neniam. En neniu tempo: li ciam sidas super j similas al korako, sed mangas precipe kadavrojn; .
laboro, k li ~ estas libera7: nur tiu ne eraras, kiu ~ j vivas en S Eûropo k N Afriko. SiN. kadavrogrifo.
ion faras2; li ~ venkis !a aIfabeton7 ; sakon kun j neogen/o © 1 Dua k lasta periodo de terciara
truo vi ~ plenigos7 ; ~ atendita ofte venas subite7; i o®1 paleogeno. 2 La responda sistemo. y!
kun konfido ~ rapidu7: pli bone malfrue ol ~2; en | neolitik/o n L.asta parto de la stonepoko (de ê-

-8 000 j en Proksima Oriento gis la aperode ll
nenie. En neniu loko: kiu kutimis cion jugi. ~ j metalurgio), dum kiu la homoj ekproduktis siaa

povas rifugi7 ; ~ semata, cie trovata2; ~ mi vidis i nutrajon malsovagigante bestojn k plantojn, uzadis
tie! malbonajn pafistojn; la flugiloj ( de /’ muelejo ) j ilaron el polurita stono k modlis ceramikajojn.|
rapide turnigas, kvankam vento b/ovis de ~ B; kun \ neolog/o. Lingvisto au verkisto, kiu provas
Dio vi iras cien, sen Dio ~;? x. I enkonduki en lingvon gis tiam ne uzatajn vOTto^y

neniom. Morfemo, signifanta : 1 «nenia
nombro, nenia kvanto»: ~ da filoj, ~ da filinoj
da amikoj [...], sola, forIasita!7 ; da homoj estas til
preskaü ~z; ~ da oro, sed bona glow7 ; ili ricevii
~ da mono7 ; multe da peno , ~ da pano2 ; vi ~
suidas al mi ; 2 «en nenia mezuro, grado»: la form
ja ^ nin ligas7; la gisnunaj, ~ genantaj nomojAt

I adepto de iu ismo: la blinda fervoro de ~oj.
neofron/o Rabobirdo (unuspecia g. Neophron

j perenopterus ) el la fam. de akeipitredoj, kiu iora

la tago de la sankta ( N )~o7 (—> jaudo ).
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nepent/o 1 O Helena planto, kies suko magie
forgesigis cian malgojon. 2 ^ G. (Nepenthes el
~acoj) de insektokaptaj plantoj plurjaraj, dioikaj,
grimpaj, kies folioj unuope finigas per ciro, apekse
portanta specon de umo entenanta acidan likvon, en
kiu la insektoj dronas; c. 80 sp-oj el la marcoj de
tropikaj humidaj arbaroj, de Madagaskaro g is
Australie k Nov-Kaledonio, pluraj subvitre
kultivataj.

Neper/o Skota matematikisto, la inventinto de
logaritmoj (/. Napier aü Neper, 1550-1617). (n)~0
V Malnova mezurunuo de atenuo aü amplifado; 1
~o = 8,68591 decibeloj. sar belo.

nepet/o ^ G. ( Nepeta el lamiacoj) de plurjaraj,
aromaj herboj kun kontraüe duopaj folioj k kun
bluaj, violetaj au blankaj floroj en sajnverticiloj
arigintaj en densajn, apeksajn grapolojn; c. 250 sp-
oj el Eüropo, N Afriko, Azio k montaroj de tropika
Afriko, kelkaj pororname kultivataj. IKT katario.

nepotism20. Misuzo de sia povo au influo, por
havigi postenojn aü favorojn al sia parencaro: la
politikulan klason de ci tin stato distingas ne nur
koruptado, sed precipe sengena ~o M.

nepr/e. Adv., signifanta «en maniero neevit-
ebla, nesangeble»: mi ~e venos (nenio povas mal-
helpi mian venon); vi ~e devas tion sciigi! z\ la kun-
veno ~e (malgraü cio) okazos je la fiksita dater, por
vivi oni ~e devas mangiB; // ne volas, ke liaj propon-
oj estu voedonataj en la L.K., li postulas, ke oni ilin
~e akceptuz. ~a. Tute ne evitebla, absolute necesa:
la fideleco al la Fundamento estas la ~a kondico de
nia unueco', fervoro, kiun ne ekstermas ec la ~cco.de
tuja rnortoK.~i (tr) Esti necesega (aü necesege): pri
tio ~as sitento; ~as, ke mi foriru jam nun!

Neptun/O 1 O Romana dio de la maro, responda
al la helena Pozidono. 2 X, Planedo, la oka el de
Suno, inter Urano k Plutono. Rilata al ~o.

neptuni/o ® Transurania elemento, Np, atom-
numero 93, atommaso 237,05.

ner/o (K) Mil de nerolio en substanenomoj.~alo. m-citralo, monoterpena aldehido kun mal-
forta sed dolca citronodoro. ~o!o ® Cisa izomero
de geraniolo, kun dolca rozodoro.

nere/o = nereido.
Nere/O o Helena mardio. ^idinoj. La 50 filinoj

de ~o, personigo de la ludantaj ondoj. (n)^o =~ido. (n)~ido b G. (Nereis ) de anelidoj el la klaso
de poliketoj, vivantaj sur stona, sabla au kota fundo
en pli-malpli sala akvo, ce la bordoj. itsr afrodito.

neri/o ^ G. (Nerium el apocinacoj) de
l nur unu sp. ( N . oleander ) , daurafolia, tre

^venena trunkarbusto kun lancetformaj folioj k
r kun grandaj, blankaj, rozaj au rugaj floroj,

karakterizataj de kromkorolo el kvin liberaj
alpendajoj; hejma en la Mediteranea regiono k

Azio. SIN. oleandro /.
neritik/o * © La parto de maro, kusanta

super la kontinenta breto. Rilata al ~o:
~aj sedimentoj; ~a kalkpetro.

neroli/o ^ Esenco, ricevata per
distilado de la floroj de bigarado, uzata
precipe kiel parfumo. væ orangoflora akvo.

kiujn li depruntas el alia lingvo au mem forgas: la
~oj esence kontribuis al la perfektigo de la
hungara literatura lingvo. ^vism20 1 Vorto,
enkondukita en iun lingvon, kie gi gis tiam ne estis
uzata. 2 Laü la teorio de Z., nova formo de vorto
fundamenta, uzebla paralele kun gi, sed neniam gin
malaperigonta: la vojo de ~ismoj, kiuj ne rompus la
unuecon inter la akirita k akirota7-. ^ismemo.
Inklino uzadi ~ismojn. /^ismemulo. Homo, kiu
emas uzadi ~ismojn.

neon/o ® 1 Elemento, Ne, atomnumero 10,
atommaso 20,18. 2 Nobla gaso, troviganta en la
aero k uzata kun aliaj noblaj gasoj i.a. por lum -
reklamiloj: ~lampo.

neoplasm/o f Malsaneca histo, rezultanta el
neoplazio. f&r kancero.

neoptazi/o f Formigo de nova histo per pli -
malpli senbrida multobligo de nenormalaj celoj, kiu
kondukas al benigna au maligna tumoro: la en-
kondra histoformigo estas ~o. csr kancero.

neopren/o ® Alla kaücuko, polimero -(CH2-
CCl=CH-CH2)n- de klor-butadieno, CH2=CC1-
CH=CH2.

neornit/oj b Subklaso (Neornithes ) de birdoj
kun reduktiginta vosto k parte kunigintaj fingroj.

neoten/a $ Konservanta larvajn aü junecajn
karakterojn, kvankam kapabla sin reprodukti :
aksoloto estas ~a formo de la Meksika amblistomo.
MîCO. Eco de ~a vivulo.

neoti/o ^ G. (Neotiia el orkidacoj) de 9 sp-oj
de herboj el mezvarmaj Eüropo k Azio. nesto^o.
Sp. de ~o ( N . nidus-avis ), Eüropa, arbara herbo
hele bmna, sapreja, kies multaj, dikaj, rondsekcajaj
radikoj kunplektigas kvazaü birdonesto. SIN. nest-
orkideo.

nep/O. Filo de filo au de filino, rilate al ties
gepatroj: Dio indulgema k kompatema kiu
punas la kulpon de patroj surfiloj k ~oj.f )i. ~ino.
Filino de filo aü filino: mi vidis vian avinon kun siaj
bar ~inojz. pra^o. Filo de ~o: la filoj, ~oj k
pra~oj de rego estas regidoj7-.

nepa/o G. ( N e p a ) de insektoj el la ordo de
hemipteroj, subordo de heteropteroj, vivantaj en
stagnanta akvo, malrapide pasantaj sur slimaj fundoj,
kun du anusaj filamentoj k kun antaüaj kruroj similaj
alpinciloj de skoipio. SIN. akvoskorpio.

Nepal/O. Regno inter Hindio k Tibeto
(Katmanduo).

11) nepento a) tigo; b) folio; c) ôiro ; c) urno; d )
infloresko. V. 2) nerio: a) tigo ; b) folio; c) floro; c)
kromkorolo ; d ) frukto (dufoliklo) . C. 3) Nereo. (n)~ido.
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Neron/oz j[ Romia imperiestro, kin martirigis
muJtajn kristanojn pro la incendio de Romo. ~a.
Rilata al ~o; (f) Tiel kruela k despota, kiel estis ~o.

nerv1o V (nervus ) Disbranciganta fadenforma
kordono, konektanta la cerbon k mjelon kun la
diversaj partoj de la korpo: la sensaj ~oj kondukas
al la centroj la impresojn ricevitajn dc la sensorgan-
oj—la motora

%
j ~oj la impuhojn de la cerbo ait

rnjelo al la muskoloj au glandoj. neàrono.
encefalaj ^oj, kraniaj ^oj. La 12 ~oparoj, kiuj
eligas el la cerbo k bulbo k éliras el la kranio: ili
estas la olfakta, opta, okulomotora , troklea,
trigemina, abdukcia , facia , vestiblo-koklea,
glosofaringa, vaga, akcesora k hipogiosa. spinaj
^Oj. ~oj, kiuj pare eligas el la rnjelo k éliras e! la
spino ce ciu vertebro. trigemina ~o ( N . trigemin-
us ). Krania ~o de la kvina paro, kiu, ce la trigemina
ganglio distrionigas al du sensaj ^oj, la oftalma k la
maksila, k al unu miksa, la mandibla. troklea <vO
(/V. trochlearis ) Tiu krania ~o de la kvara paro, kiu
~izas la supran oblikvan muskolon de la okulo k
finigas apud la trokleo. RIM. Evitenda estas la uzo de
nervo en la senco de muskoltendeno. ~oj Korpa
stato, rigardata kiel dependanta de la pli au malpli
granda ekscitebleco k sensiveco: si havas siajn
~ojn; Ii havas stalajn ~ojn (estas ne emociema); la
milita de la ~oj (provo submini la kuragon, moralan
energion de la kontrauulo). 3 Nervuro 2 k 3. 1
Rilata al ~o(j): nlalsano ; la kurento; centra ,

periferia k aittonoma ~aj sistemoj; V ceto
(~ocelo = neurono) ; ÿ ~a impulso ( Vd impulso). 2
Nervoza: mi farigis ce la penso havi sub mia
respondeco centojn da persona j; ludante kun la
ventumilo. ^aro. Tuto de la ~oj de difi ni ta
anatomia teritorio. ~izi V § Provizi korpoparton per

oj (pp la ~a trunko): la brako estas ~izita de la
~oj eligantaj el la hraka plekso. «sr vaskulizi.
/N/Ologio V Anatomia fako pri la ~a sistemo.

nervoz8a 1 Havanta facile eksciteblan , mal-
trankviligeman psikon: liaj manoj pugnigis. 2 Y
Kvalifikanta la ü Hipokrato, unu el la kvar
temperamentoj. ~eco. Stato de persono ~a, facile
impresebla k ekscitigema. ^igi. Fari. ke iu estu ~a;
inciti.

nervur/o 1 éî Elstara ronda modluro: la ~oj de
gotika volbo. 2 Ripo 2.3 b Ciu el la tubetoj, kiuj
formas retajon en la flugiloj de insekto.

Nes(s)/o O Centa ü ro, kiu provis forporti
Dejaniran, k kies venenita tuniko mortigis Heraklon.

nest/o 1 Korbeto aü konstruajeto farata de la
birdoj, de malgrandaj bestoj, de kelkaj insektoj k fis-
oj por demeti siajn ovojn k kovi la idojn : al ciu bcsto
plaças gia ~oz ; la junaj cikonioj konstmis ~ojnz:
ripari la ~onz; trovi ~onx: ~o de musoj; (analoge)
ne taügas du ursoj por unu ~oz. 2 (f ) Loko,
rigardata kiel a) kovejo de malbonfaraj estajoj: cu
tio ci estas la de la drakoj? x ( rifugejo de la
rabistoj); eu ci fiun domon vi rigardas kiel ~on de
rabistoj? L\ b) hejmo, propra logejo: ankaii al mia
r̂ o venos iam la festa7-', la edzo arangis por si moi-
an. varman ~onz ; fari sian ~on (daü re sin instali
ie). ~i (ntr ) t Konstrui al si ~on : la birdoj en

printempo. por ovojn meti , ~asK. 2 Logi en M):
turoj, en kies truoj ~as paserojz; du agloj ne ~as
kuneQ; (0 floroj ~as en la rokfendojp, en la koro,en
kiu regas Karolo, neniu filo de la tero devas ~i!l\
konstrui ~on k neniam <~w./ K. ~aco. Malrica, sen-
komforta logejeto: alta. nuda k malvarma ^aco. kiu
estis sia logejoz. ~adO. Ago de birdoj, kiuj konstru-
as ~on. ~igi, ek^i, en~ jgj 1 Eklogi en ~o:
hirundo ek~is sub mia tegmenta; (f) la militfebro
~igis en lia kapo\ vi en~igis en kafejoj, bordeloj,
drinkejojz. 2 (pp juna embrio de mamuloj) Fiksigi
en la uteran mukozon: ce homo ~igo de la embrio
okazas 7-8 tagojn post la fekundigo. gvatMï.
Observejo ce la supro de masto. hirund-̂ O,
salagarwo Y Nesto de salangano, kuirarte prepar-
ita, el kiu oni faras satatan supon : salagan~a supo.
ter~o. Logejo, kiun besto (kuniklo, talpo k.a.) kav-
igas en la tero. vent~0 dfn Fefasko.

Nestor/o. Vira nomo, i .a. de Homera heroo,
personiganta profundagan sagon.

Nestori/o. Vira nomo, i.a. de Konstantinopola
patriarko. ^ (n)~ano. Ano de la doktrino de ~o,
laü kiu la du naturoj de Kristo estas apartigitaj.
(n )^anismo. Tiu doktrino, kondamnita kiel
hereza, sed vaste disvastiginta en Oriento.

net/a 1 (pp skribajo) Ricevinta sian definitivan
skribformon ; prezentanta klaran aspekton, sen
korektoj k makuloj: kopio de manuskripto:; Mî

letcro\ reskribi sian poemon. RIM. Ne uzu neta
en la senco »( precize) klara, senkonfuza». 2 © Tiel
farita, ke restas nenia elstarajeto, pendantaj fibroj,
neregulaj konturoj ks: fari ~an trcmcon\ muld-
afo\ la gisa peco rompigis (0 jen arango
(lasanta lokon ai nenia diskuteblajo). 3 £ Rigardata
sen ia kromajo; taksata laü la nura propra kvanto,
valoro ks: ~a salajro (post depreno de la kotizoj
ks); ~a prezo (ekster cia rabato); ~a gajno, ~a
profito (definitiva profito, kiu estas post depreno de
elspezoj faritaj aü de perdoj okazintaj); pezo
(sentara pezo, pezo de la varo mem ne enkalkulante
la pezon de pakumo, envolvajo). ^O. lo ~e skribita.
^igi. Reskribi ~e : ~igi sian lernejan taskon.
mal~a 1 ( pp skribo) Prezentanta forstrekojn,
makulojn ks. 2 © Prezentanta konturon, randon kun
multaj neregulajetoj. 3 £ Tia, ke oni ne dekalkulis
ion: mal~a pezo (kiel oni gin legas sur la pesilo,
kun la envolvajo kc); mal~a salajro (kiel oni gin
skribas sur la tabelo, nominala); mal~a profito (ne
dekalkuiinte la elspezojn necesigitajn kc). malM).
Unua prova skribajo kun korektoj, plibonigoj aü
makuloj, laü kiu oni poste transskribas la ~on.

nett/ez. Nete 3 , pp pezo.
neüm/o } Piejnkanta signo, montranta noton aü

notgrupon unusilabe kantotan.
neur/o ÿ Nervo, nerva histo (en kunmetajoj).

'vito Y Kn de inflamaj aü degeneraj lezoj de la
nervoj. ^ologo. Specialisto pri ~o!ogio. ^ologio
1 Fako de medicino pri la malsanoj de la nerva
sistemo. 2 = nervologio. ~omo.Tumoro el la nerva
histo. /vono $ Nerva celo, ekscitebla k kapabla
konduki nervajn mesagojn (Kr impulso), konsistanta
el cela korpo kun sia nukleo, el speco de brancetaro
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rilato nctcia, aria lingvo [...]z. ^igi. Fari, ke iu, io
estu ~a: ~igi strion de disputata lando ; ~igi
havenon. ^igo 1 Ago de tiu, kiu ~igas: la ~igo de
la intergentaj rilatoj estas la tuta celo de niaj labor-
ojz. 2 A Foresto de kontrasto inter du fonemoj en
difinita fonetika cirkaüo. A*ismo. Doktrino, laü kiu
1 regno devas rifuzi aligi al ia ajn milita alianco; 2
difinita homgrupo, asocio ks ne devas alpreni star-
punkton en problemoj sociaj, politikaj ks: for la
~ismon! L. ~istO. Adepto de ~ismo. ~Ulo.
Persono aü regno ~a: respekd la rajtojn de la ~uloj.

neütrin/o Leptono kun ire malgranda maso k
sen elektra sargo: ekzistas tri specoj de ~oj: la
elektron^o, la muon~o, k la taüon~o. anti~o. La
antipartiklo de ^o.

neütron/o Bariono sen elektra sargo, kiu kun
la protono formas atomajn nukleojn: libera ~o ne
estas stabila , sed post kelkaj minutoj spontané
diserigas al protono, •elektrono k antineütrino.
anti^O. La antipartiklo de ^o.

nev/o. Filo de frato aü fratino: ~o de papo
facile farigas kardinaloz. ^ino. Filino de frato aü
de fratino. bO~(in)o. Nev(in)o per geedzigo.

Nev/o. Rusia rivero, kiu fluas tra Sankt -

(B$> dendrito 2 ) k el ordinare longa filamento
(aksono). SIN. nervocelo. ~OZO y Malorda stato
kun sentaj k emociaj perturboj (angoro, obsedo,
fobio ks), pri kies nenormaleco la koncernato
konscias, k kiu ne malhelpas lin/sin funkcii en la
realo: histeria, obséda, angora ~ozo. es5 psikozo,
fobio. ~algioz. Doloro laülonge de nerva irejo.~astenio. ~ozo, trafanta precipe la trolaborantojn,
k manifestiganta per generala laceco, tendenco al
tristaj ideoj, timo k nedecidemo. ^asterna. Rilata
al ~astenio: ~astenia temperamento , krizo.
A/opatio f 'P 1 ( kn) Nerva afekcio: ~opatio
diabeta, vaskula, alkohola, nervoprema, vitamin-
manka, toksa, hepata, plumba; ce vestibla ~opatio
lapaciento perdas la ekvilibrosenson. 2 (ark.) Psika
perturbo. ~Otropa (pp kemia substanco, mikrobo,
viruso ktp) Nervoafina. poli~ito. Malsano,
karakterizata de samtempa inflamo de multaj nervoj.
psiko^ozo H1 Psika malorda stato, meza inter-vozo k psikozo, en kiu la konscio pri nenormaleco
estas nek konstanta nek klara, k kun severaj
simptomoj pli-malpli psikozecaj. trofi~OZO. Kn de
afekcioj, karakterizataj de nutradaj perturboj sen
difinita lezo de la nerva sistemo.

neurolept/a Y (pp psikostimula medikamento)
Uzata en psikiatrio pro giaj ecoj sedativa, antidelira
k malinhiba. ~(aj)o'V. ~a medikamento.

neüropat/o f Homo suferanta psikan malsanon.
neüropter/oj b Ordo ( Neuroptera ) de insektoj

kun pupa stadio, kun morda buso k kun kvar egalaj
membranecaj flugiloj kun densa reto de nervuroj:
mirmeleono estas ~6».

neürospor/o 4* G. ( Neurospora el Sordaria-
ceae ) kosmopolita de 12 sp-oj de askofungoj, tre
uzataj en genetikaj k fiziologiaj esploroj. BSP monilio.

neurul/o ÿ (neurula ) Embria stadiformo,
karakterizata de ia unua skizo de la centra nerva
sistemo; ~o aperas tuj post la gastrulo: ~a stadio. 12°07’N).
13* morulo.

Neüton/o Angla fizikisto k astronomo ( / .
Newton, 1642-1727), kiu eltrovis la legon de la
universala altirforto. (n)^O O Unuo de forto en la
internacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: N ;
difino: 1 N = 1 kg/s2 (forto necesa por akceli mason
de unu kilogramo je unu metro kvadratsekunde).
(n)~a. Rilata al la sistemo de ~o.

neütr2a. Tia, ke gi apartenas nek al unu nek al
alia el du kategorioj, k pli precize: 1 A Nek vir-, j sukcesu, sed ankaü ~n ne forgesuz.3 (retorike, pro

soleneco aü pro modesteco) mi, kiel reprezentanto de
supera instanco: Rego: ~ decidis [...] k liai ~ [...]
edzigis kun /' edziiï de ~a frato2", la montritajn naît
vortojn ~ konsilas bone elierniz. ^a. Rilata aü
apartenanta al fidela servanto mortis7’, si
estas la unua baledstino en ~a teatroz; la politiko
de ministroz; ~a lando venkosz\ en fremda
okulo ~ vidas ligneron, en ~a ~ trabon ne vidas7-.

Niagar/o. Rivero ce la limo inter Usono k
Kanado, inter la iagoj Erio k Ontario, fama pro sia
kaskadego (79°04’U, 43°15'N).

Niame/o. Cefurbo de Nigero (2°’E, !4°N).
Nibelung/ojz O En la germanaj legendoj,

nanoj, kiuj posed is fabelajn ricajojn subtere, k de

Peterburgo k enfluas en la golfon de Finnlando
(30°15’E, 59°55’N).

Nevad/o. Unu el la statoj de Usono (119°43’U,
39° lO’N).

nevaj/o * © Amaso de nego, ankoraü ne glaci-
iginta, kiu pro premdensigo sangigas al glacio k
povas nutri glaceron. m- firno.

nevus/o 1/ Loka tubereto aü makulo de la haüto,

de pigmenta aü vaskula deveno. pigmenta ~o. ~o
bruna aü nigra pro troa enhavo de melanino: proks.
duono el la melanomoj évoluas de pigmenta ~o.
vaskula ~0. ~o ruga aü blua, de vaskula deveno.

Ngamen/o. Cefurbo de Cadio ( l 5°0 l ’E,

ni. Pron., signifanta: 1 mi k ci aü vi: ~ iru
promeni, sinjoroj!7’, ~ rapidu kun la elektado7; ~
ciuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferonz\ se ~
devas uzi ian sufikson [...] z; (vs : mi k vi ciuj
homoj) : ~ vidas per la okuloj k aüdas per la
orelojz; ~ uzu bone la vivon, car la vivo ne estas
longa7. 2 mi k li/si/gi aü ili: dam mi k Marcello,
ekvidis f . .. ] z; li estas mia amiko k ~noni cie
renkontas ; ~ estas homoj, vi estas infanoj2; bone

nek in-genra; analoge, en E., reprezentanta nek vir-
nek in-sekson: «gi» estas ~a pronomo. 2 ® Nek
acida, nek alkâla: ~a solvajo. 3 4- Nek pozitiva,
nek negativa. 4 ^ Prezentanta neniun difinitan
sekson. ~eco. Eco de io ~a. Fari, ke io estu
~a: ~igi kemiafon; du egalaj kontraüaj forto j sin
~igas; la varmo de ^igado.

neütraUa. Ne partoprenanta, nek volanta parto-
preni en diskuto, konflikto, milito: ~a regno ;
(analoge) ~a lando, teritorio; lingvo internacia
povas esd k estos nur ia ~a lingvo7. ~eco.Stato de
persono, grupo aü stato, kiu ne volas partopreni en
io, kio bataligas la aliajn: Svislando k Aüstrio al -
prenis konstantan ~econ ; krom plena ~eco en
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la ~oj (germana epopeo, 13a je).

Nic/o. Havenurbo en SE Provenco (7°15’E,
43°42’N).

laboro (ekster la legaj au la sindikataj kondicoj);;
merkato ( nelega) ; kaso (ne oficia|

kontrolata). ( N)^a. #» Nomepiteto de la intent
Maro, inter Ukrainio k Turkio, komunikiganta fai

Nice/o\ Urbo en Malgrandazio (hodiati Iznik , Mediteraneo per la Marmora Maro (34°E, 44°N) j
29°39’E, 40°25’N), kie okazis du kristanaj koncilioj: j de montaro en SU Gemianio. usr Svarcvaldo. Mil!
la Kredkonfeso (difino de la kristanaj dogmoj ce | Foresto de koloro. 2 Koloro simila al ~o: ~omj

blanko pruvas sen manko7; la ricaj, profimdaj M§
nic/o 1 Regulforma kavajo en muro a ü j de Van Dyck. 3 Pigmento ~a : fulga, gasa, karbm

konstruo, destinita por loki statuon, fornon aü alian j 4 Unu el la du partioj ce damoj aü sako.
objekton. m' alkovo. 2 O La funkeio, kiun vivulo j ^o: oui presos ~e sur blanke nian tutan historioé|
plenumas en ekosistemo: en sama habitato si plej longe vestis sin ~ez (pro funebro); ili esta;
kunekzistas specioj kun diferencaj ~oj. — vikara. kuirataj gis~e7. ^ajo. La ~a parto de io: la'vajoj;
fenestrewo. Enibrazuro /. hor^o C ~o en muro de pentrajo. '̂ eco. Eco de ~ajo: (f) la ~ecodetiaj.

intencoj. ~eta. Duone ~a: ne rigardu min, kem:
estas rs/eta: la suno min brulkolorigisx. ~igi :1 Fai ;

~a: ~igi grizajn harojn. 2 (f) Malgajigi: la malm-~igis Han spiriton , vivon. 3 (f ) Malbonfamigif
kalumniante konstanie , oui ec angelojn ~igasfy
~igi personojn nur pro tio, ke ili apartenas ne al M
partio7. ~igi. Igi ~a : la koro svenas, la gemio]
trémas, aies vizagoj ~igasx (de teruro); ~iga kurbo
de fotografa plako ; Y ~iginta (a ü buterai~lilo. Negro, ~umi (tr) Kasi la domajn, stratajnbi
lumojn, kiel defenda rimedo kontraü noktaj flugataLi
oj : fourni urbon , konvojon ; ~umilo. ebUPvQj
Pigmento, akirita per cindrigo de eburo. fulgOM),

la unua el tiuj koncilioj en 325).

de moskeo, kie sin tenas la kultogvidanto.
Nice/o. Germana filozofo ( F. Nietzsche, 1844—

1900). 'N'ismo <l> Morala sistemo, bazita sur la volo
al plipotencigo k strebanta al la apero de la Super-
homo.

niel/o. Procedo de dekoracio de argenta folio per
enverso, en la strekojn de la gravuro, de ia nigra
kombinajo, kiun oni poste elfajlas. ^ajo. Tiel
dekoraciita juvelajo. (tr) Dekoracii per ~o.

nif/o. Neidentigita fluganta objekto. ~o!ogio.
Esplorado pri ~oj.

nigel/o ^ G. ( Nigella el ranunkolacoj) de unu-
jaraj herboj kun plume tre fajne dividaj folioj, kun
granda, apeksa floro blua, blanka aü purpure viola, fllfTWO ® Karbono, demetita de fumo sur mal-
k kun okulfrapa, svela kapsulo el 3- 7 karpeloj pli- varma surfaco, k uzata por diversaj celoj, i.a. prépara
malpli kunigintaj, enhavantaj nigrajn semojn po de tuco. karbo^a. Intense ~a: karbo^aj cignofc
multaj; c. 20 sp-oj el Eü ropo, N Afriko k Azio, okulojz. • r..f
kelkaj pororname kultivataj. Niger/O 1 Afrika rivero, enfluanta en la Gvinean ;

nigr/a 1 Impresanta, kiel la suprajo de fulgo- Golfon (6°03’E, 4°19’N). 2 (aü '-lando). Regnoi
tavoio, kiu plene sorbas la lumon: ~t/ /? kornikon en U Afriko, okeidente de la kurbo de ~o /
sapa ne b/ankigosz; bovino, cevalo, kato; liaj ( Niameo). ^ ÎO. Regno en U Afriko ( federacia
haroj estas ~aj kiel korvox; la ~a koloro estas banc respubiiko), sude de ~o 2 (Abugo).
alaspekta7 (por vestoj); karbe ~a7 ; ~a kiel inko; la nihilism2o. Doktrino, neanta cian kredon k mal- ;
r^a koloro (piko k trefo); ~aj sakpecoj; korpo akeeptanta cian regadon. •#
(ideala korpo, sorbanta ciujn ricevitajn radiojn, | nihi!ist20 1 Adepto de nihilismo. 2 % Unuella
sendepende de iiiaj ondolongoj); X truo (kolaps- j rusaj revoluciistoj, kiuj celis la perfortan forigondej
inta maso tiom koncentrita, ke neniu objekto povas j la carismo k malakceptis la tradician moralon. v|i
eskapi gian intensan gravitan altiron, ec ne lumo); O | Nijni-Novgorod/o. Havenurbo, ce la kunfluode
A- r^a skatolo. 2 Tre malhela, kontraste al alia. ) helaj j Volgo k Oko (44°E, 56°20’N ).
samspecaj aferoj: pano ( «sr blanka); ~a rasa Nikaragv80. Regno en C Ameriko (Managvo).
(tér blanka , flava )\ mi estas ~a, tamen beleta , ho nikel10 ® 1 Elemento, Ni, atomnumero 28, j
filinoj de Jerusalem! x; la kulto de la Virgulimy, atommaso 58,69: ~a diklorido, NiCl2, triklon
~aj nuboj , cielo , vetero ; (anaioge) ~aj j ido , N i C13; ~aj kombinajo]. 2 Metalo grizete
manoj. tolajoj, ungoj (pro malpureco). 3 Elvokanta | blanka, brila, tre malmola: ~a stalo. (tr) Tegi ^

~on, kiel simbolon de malgojeco: tio estas ~a tago ] per tre maldika tavoio da ^o. ^ado. Procedo k ago ;
en nia historio; vidi cion ~a ( pesimisme) ; ~a | de tiu, kiu ~as.
humoro-, havi ~ajn ideojn (melankoliajn ); kaiizoj, ! nikelin/o O Alojo el kupro, nikelo k zinko,
kiuj donis iom ~an koloron al la stato de mia j uzata por volvajoj de reostatoj k rezistiloj.
anima7 ; senkulpa kamarado de mia sortoz; Nikodem/o. Vira nomo.
sajnas al mi , ke nun batas lia ~a (morta) horoz; ~aj
romanoj (kun krimoj k terurajoj). 4 Elvokanta ~on,

kiel simbolon de malico: la ~aj angeloj (diabloj); ke j ita de ~o, servanta por produkti polarizitan lumon.
en la plej ~a stato la anima en la inferon jlugu!7; ! N ï kola/o. Vira nomo, i.a. de episkopo, iginta la

koro, krimo, sendankemo ; la magio ; j patrono de la infanoj en U Eü ropo (karesformoj:
meso ( kulto al Satano). 5 Elvokanta ~on , kiel j Nicjo, Nikcjo, Nikocjo, Nikolcjo). - d
simbolon de malaprobo, kondamno aü malpermeso: j Nikolait/oj ^ Nomo, sub kiu la verkinto de la

listo (de suspektataj personoj, malfavorataj j Apokalipso atakas probable la disciplojn de Paüloel
laboristoj au komercaj firmoj ktp;. bojkoti) ; la | Tarso.

Nikol/o. Skota fizikisto (W. Nicol, c.1768-1851).
(n)^o. ~a prismo. ~a prismo Prismo konstm-
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nikotian/o 4- G. ( Nicotiana el solanacoj) de
plantoj— unu- k plur-jaraj herboj, arbustetoj k
arbustoj—kun floroj longe tubformaj; precipe
Amerika g. de c. 70 sp-oj, pluraj kultivataj por
omamo au (precipe N. tabacum k N. rustica ) por
produktado de tabako 3 k ekstraktado de nikotino.

nimbus/o (ark.) Pluvoporta griza nubo, form-
iganta je malgranda altitudo. kumulonimbuso,
nimbostratuso.

Nimeg/o. Nederlanda urbo, kie estis faritaj
gravaj traktatoj en 1678-1679 (5°50’E, 51°50’N).

nimf10 1 © Unu el la helenaj duondiinoj, log-
antaj en la maroj, riveroj, fontoj, arbaroj, au servantaj
al pli altaj diajoj. — driado, najado. 2 (f) Juna, bela
virino: (al Ofelio) Ho, prenu ciujn miajn pekojn
en view puran pregon! z\ nu, rakontu al mi pli bone
ion pri tiu nigrokula ~o, kiu certe méritas pli bonan
sorton, ol sidacadon super via Jadvinjo7.3 b Larvo
de insekto sen pupa stadio, kun videblaj komencajoj
de flugiloj. 4 ¥ Vulva lipeto. ^ejo Groto, dedic-
ita al kulto de la ~oj. ~omanio T Virina afrodizio.
cs5 satiriazo.

nimfe/o ^ G. (Nymphaea el ~acoj) de plurjaraj
akvoherboj kun rizomo, kun longpetiolaj, rondaj au
korformaj, limboflosantaj folioj k kun grandaj, unu-
opaj, ofte flosantaj floroj kun sepaloj po kvar k
grandaj petaloj po multaj; kosmopolita g. de c. 50
sp-oj, pluraj pororname kultivataj en basenoj k kun
rizomo medicine uzata ; precipaj sp-oj: bianka ~0
( N. alba ) el Europo k Azio, kun blankaj, senodoraj
floroj. SIN. bianka akvolilio; blua ~0 (N . nouchali
var. caerulea) el N k C Afriko, kun helege bluaj
floroj iom odoraj, kiujn oni uzis kie! narkoton en
malnova Egiptio (blua Egiptia lotuso); lotus^O (N.
lotus ) el Egiptio, tropika k S Afriko, kun senodoraj,
blankaj floroj parte rozaj aü rugaj (bianka Egiptia
lotuso). isr nelumbo, nufaro.

Nimrod/o Ü3 Unu el la idaro de Hamo, «potenca
casisto antaü la Eternulo».

Nina. Virina nomo.
Ninev/o, Ninevex 1 Cefurbo de Asirio, ce

Tigriso (43°10’E, 36°21’N).
niob/o ® 1 Elemento, Nb, kun amfotera

karaktero, atomnumero 41. atommaso 92,91 : ~a
klorido, NbCl5, ~aj kombinajoj. 2 Metalo griza,
uzata en metalurgio. ^ato. Salo de ~ata acido
H3Nb04.

Niob/o O Filino de Tantalo, naskinta sep filojn k
sep filinojn, ciujn sagmortigitajn de Apolono.

nipl/o 1 © Malionga metalluba peco kun interna
sra ü bkanelo, servanta por hermetike kunigi du
tubojn, kiuj sraübigas en gin. 2 Similaspekta sraüb-
ingo, por fiksi la spokojn de biciklorado. cr junto.

Nipon/o = Japanio. ~ano = japano.
nirvan/o ^ Stato, perfekte foriginta de suferoj k

klesoj: estas stato de absoluta liberigo el vivo k
morto. B5T bodio.

Nis/o. Rivero, kiu enfluas en Odron, k difinas la
limon inter Pollando k Germanio (14°46’E,
52°04’N).

nistagm/o f Serio de senvolaj, oscilaj, iafoje
rotaciaj movoj de la okulglobo: la ~o estas denaska
afekeio, au. gi indikas lezon de la nervaj centroj.

nit/o © Cilindra metala peco, kies ekstremajoj
estas plilargigataj per frapoj, por firme kunfiksi la
du surfacajojn, lamenojn, platojn kc, tra kiuj gi
pasas. ~i (tr) Kunigi du metaltavolojn per ~o k
fiksi ilin kune frapante sur gian ekstremon, por gin

\ 2

a
• t i n ! :
nil:/ /c

§1) nikotiano ( Nicotians rusticana ): a) tigo ; b )
folio; c) floroj. L. 2) nimfeo (bianka ~o): a) folio;

: b) pedunklo; c) floro; c) sepalo. C.

b!!

• I nikotin2o ® Venena alkaloido, ekstraktata el
tabako, C10H10N2, uzata i.a. kiel insekticido, k
ekscitanta la aütonoman nervosistemon. ~(at)a
acido. C6H5N02, 3-piridinkarboksila acido, fabrik-
ata per oksidado de ~o; vitamino kun antipelagra
|fiko: la vitamino PP konsistas el ~ata acido k

biota amido. ~(at)a amido. C6H6N20, amido de
acido; vitamino kun antipelagra efiko. ~ismo

î Kn de la akutaj au kronikaj afekeioj, kaüzataj de
lauzado de tabako.

Nik0Zi/0.Cefurbo de Kipro (33°22’E, 35°10’N).
nikrom/o © Alojo el nikelo k kromo.

i'e niks/o2 O Akva feo en la germana mitologio.
>ino.Akva feino.
. niktag/o ^ Alia nomo (Nyctago), nomenklature
nelegitima, de la g. mirabilo. ~acoj. Fam. (Nycta-
ginaceae ) de lignecaj aü herbecaj, dukotiledonaj
plantoj kun senkorolaj floroj, kies petalecan kalikon
êirkaüas kromkaliko el sepalecaj brakteoj; c. 390
sp-oj el 30 g-oj, i.a. mirabilo k bugenvilo.

nikte/o b Negostrigo.
niktlt/o b La tria palpebro de la birdoj k reptilioj.

§|Nil/o. La granda rivero de Egiptio (31°E, 31°N):
7yoBianka (la Sudana); Blua (la Eiiopia alfluo
de/vo, kunfluejo: 32°35’E, 15°36’N).

nik)n80 ® (kn) Poliamida rezino, uzata cefe por
fari fortikajn teksajojn (ekz. parasutojn, dorsosakojn)
ksnurojn, k silkecajn trikajojn (ekz. strumpojn): ~o
6. (poli-6-aminoheksanata acido), ~o 46 (simetria
;poli-(14-diaminobutano, 1-6-heksandiata acido));
necifebla ~a korsajo\ ~hara broso. orlono,
rajono, viskozo.

Niltl/o.Langvedoka urbo, kun Romana amfiteatro
|(4°2rE, 43°50’N).

, ninib20 1$ Difraktaj lumringoj en nebulo. 2
Luma rondo, kiun pentristoj reprezentas cirkaü la

ikapo de sanktuloj. isr aureolo, glorkrono.
,%nimb0Stratus/O Griza nubo je malgranda
^kltitudo, konsistanta el dikaj tavoloj, antaüsignanta

pluvon au negon.
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plilargigi. kava ~o. Ledo~o. ~masino. Ordinare
pneumata masino por ~i. ledo~0. ~o, konsistanta
el du partoj, kiujn oni kunigas, enigante unu en
alian per martelado por kunfiksi ekz. du ledpecojn.

nitel/o ^ G. ( Nitella el karaacoj) kosmopolita de
c. 20 sp-oj, el kiuj unu uzata en akvarioj. karao.

nitr/o ® MU de nitrogeno en kunmetajoj. ~a
grupo. La grupo N02. ~i (tr) Enkonduki la grupon
-NO,, en organikajn kombinajojn. ~ato. Salo de
~ata acido, HN03: kalia nitrato , KN03 (SIN.
salpetro). ~eno ® La tre reakciema radikalo R-N:~enoj estas ofte uzataj kid etikedreakciantoj en bio-
kemio. ^ido. Kombinajo de metalo kun nitrogeno,
ekz. litia nitrilo, Li3N. ~itO. Salo de ~ita acido,
HNO,. ~Oza acido. Termino, uzata en la teknika
procedo de produktado de sulfata acido. koncerne la
fazon. en kiu estigas sulfato-saturita nitrogena
oksido. 'vumo Ne klare difinita miksajo,
precipe konsistanta el diversaj nitrogenaj kombin- mar~o. bobel̂ ilo. ~ilo, konsistanta el vitra tube,
ajoj, devenantaj el la malkomponigo de animalaj en kiu trovigas tre movigema likvo k aerbobelo.
fekajoj, urino ks: ~umeja planta. ~oksidado trak~a Êm Sarrwe kun la trako: trak~a pasejo.
Oksidado de amonio al ~ito {~itigo) k/aü de ~ito N îvoz/o ï Kvara monato de la franca respublib
al ~ato ( ~atigo ) fare de ~oksidaj bakterioj. kalendaro (21a de Dec. - 19a de Jan.).
hipo~ ito. Salo de hipo~ ita acido H 2 N 202. I niz2o b Ordinara, malgranda sp. de akcipitrô
serwatigo -0- Reduktado de -~ato al ~ito, amonio | ( Accipiter nisus ), kun helkolora brusto transverse
k ec nitrogeno fare de ^atreduktaj bakterioj.

nitril/o ® (kn) Organika ciankombinajo, R -
C=N: aceto~o aü etan~o (SIN. metila cianido).

nitro/ ® Pref., niontranta la ceeston de nitra

sendo telekomunika; la nula (kompare al kiu oft
kalkulas la aliajn ). (tr) Kontroli, per tiucela ife,
eu io kusas tute horizontale, âdo. Ago de tiu, kn
~as: r^ado de la trako. ~igi 1 Ebenigi laû dezirati
~o: vojon, gardenon, korton. 2 (0 Egaligi, sam-
rangigi: la klasojn sociajn, la kondicojn.
Cia instrumento, servanta por konstati la horizontal
econ de io, por indiki la horizontan direkton, pa
determini la samaitecon de du punktoj, sekve ankai
por ricevi la altecon de iu punkto, aü la diferencce
de ~o inter du punktoj: masonista ~ilo, trianguk
~ilo; tuba, sfereca. rajda ~/7o. al~igi. Fari, ke io
estu sur la sama ~o, kiel : Dio détruis la fortikajojn,
al~igis ilin aj la terox. sarrwe kun. Estantes»
unu sama ~o. akvô ilo. Granda ~ilo sur stativo,
kun du flakonoj duonplenaj de kolora akvo. alW
de alta ~o 2, 4 : alt~aj konversacioj. marM). La
~o de la maro kiel referenco de altitudo: men

strekita, iam uzata por casi : junulino, partanta
sur la manoz. use agio, falko. milvo.

-nj/. Suf. almetebla post iu el la kvin unuaj
fonemoj de virina propra nomo aü nomo de parenc-
eco, por formi karesformon : Ma~oz (Mario),
So~oz (Sofio), pa~o (patrino), o~o (onklino). s?
-cjf -et/. — r^o-knabo.

Njemen/oG = Nemano.

no/o c J a p a n a simbolisma dramo aristokrata,
naskiginta en la 14a jc.

Noa H Patriarko, konstruinto de la arkeo k pra-
patro de la tri tiam supozataj homaj rasoj per siaj
filoj Semo, Hamo k Jafeto. m> arkeo, Ut Napistm,
lltnoa. ~ido. Unu el la idaro de ~ida religio (la
natura religio).

nobel/o. Viro. kill pro sia familia devenoaS
pro favoro de regnestro ricevis apartajn privilegiopi
au almenaü posedas honoran tilolon, distingantan
lin de la aliaj klasoj: prenu vian capon en la mam.
la sinjoro estas ~o, k vi ne estas tia! z\ edzoligip
kun domo de ~oz\ cu Adamo estis ~o? z.&
aristokrato, lordo, magnate, patricio. ~a 1 Rilata
al ~o: la ~a sango elmontrigis7; havi ~ajn titol-

nivel/o 1 Stato de horizontala ebeno aü de ojnz; ~aj moroj7. 2 Havanta la karakterizajojn dé
punktoj situantaj en la sama horizontala ebeno: tiuj ~o: fraulinoz\ alte^aj viroj k virinojz. ^3TO.
du plankoj ne estas sur la sama ~o: la likvo en du La klaso de la ~oj. en iu lando, regiono aü urbo.
komunikigantaj vazoj ciam serras sian ~on\ la j ~eco. Eco de iu ~a: interparolado pri ~eco ï
inundo atingis la ~on de la unua etago\ mil metrojn j burgecoz\ homoj altkvalitaj per la ~eco de sia
super la ~o de la oceanoB. 2 Grado de alto, rilate j naskigo1: lie la ~eco komencis putriz. *vigi. Fan,
al kompara horizontala ebeno: la ~o de la rivera j proklami iun -~a: la rego hieraü ~igis lin; domo en
malkreskis. 3 Normo, en sociaj, moralaj aü intelektaj j kiu ankaü la virina linio ~igasz; (f) hodiaü nevid-
aferoj: li ne atingas la ~on de sia klaso; sia edzo ne j ebla potenco ~igis nian metionz (de rabistoj).
estis sur sia ~<r, altigi la ~on de la ekzamenoj; la j ^ino. Virino ~a: car si estas ~ino, si devas havi la
uzado de E. metas ciujn oratorojn sur la saman j liberecon fari al mi , kion si volas?7. ne(-)M>.ÿ
~on. 4 Valoro atingita de unu grando k referencita Persono, kiu ne estas ~o: mi scias, kiel nin traktas
al ia norma valoro: ^o de fa vivfeno, de la prezoj; la ~oj , kiam ili nin ne-~ojn akeeptas en sian
intelekta ~o (kontrolebla per testoj); de irons- fami!ion!1.

grupo , - NO,, en substanenomoj : ~benzeno ,
C6H5N02; ( tri )^ glicerolo , C3H5(ONO,) v

nîtrobakter/o Q, G. (Nitrobacter) de grundo-
logaj, piroformaj eübakterioj, kiuj oksidas nitriton al
nitrato. irar nilrozomonado, nitroksidaj bakterioj.

nitrogen/o (K) 1 Elemento, N, atomnumero 7,
alommaso 14.01: ~c/ triklorido, NC!3; ~aj kombin-
ajo j (ekz. di -̂ pentaoksido, N 205) ; multaj ~aj
kombinajoj estas esencaj por la nutrigo de la veget-
afoj k animaloj. 2 Senkolora, senodora, sengusta
gaso, N2, formanta la 4/5 el la teratmosfero. rs" azoto.

nitrozo/ (© Pref., montrants la ceeslon de grupo
-NO en organikaj kombinajoj: benzeno, C6H5NO
ktp. —+ nitr/oz/a acido. ~ilo ® La grupo -NO en
neorganika kemio: r^ila sulfata acido.

nitrozomonad/o ,G , G. ( Nitrosomonas ) de
grundologaj, bastonetformaj eübakterioj kiuj oksidas
amonion al nitrito. nsr nitrobaktero, nitroksidaj
bakterioj.
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Nobel/o. Sveda industriisto { A. Nobel, 1833—
1896), kiu malkovris dinamiton k fondis la premi-
ojn, kiuj portas lian nomon k rekompencas literatur-
ajn, sciencajn aü homamajn plej altajn atingajojn:
pastoro M. L. King estis ~premiito pri la paco.

nobeli/o ® Transurania elemento, No, atom-
numero 102, atommaso 259.
*nobl/a 1 Havanta altajn moralajn kvalitojn:

mia ~a amiko Trumpeterz; koro nun cesis batiL;
karaktero ~az ; (analoge) lia ~a deziro alporti
utilon al la homaroz; la ~a ago de la libristo rilate
Sinz; ~aj intencoj7 ; (antifraze) mi jam estis prêta
doni al si kelkajn batojn en la ~ajn partojn7-. nsr
ideala, heroa, modela, sublima, altruiste). 2 ® Ege
nereakciema: ~a metalo (oro, plateno ks); gaso
(heliumo, neono, argono ks). væ inerta. ~e. En ~a
maniero: la paeon ~e povas mi akcepti7 ; ~e
pardoni la ofendojn. ^eco. Eco de iu, io ~a: la
~eco de lia konduto min venkis. ~igi. Fari ~a: amo
~igas ec plej trivialan maslrumadon. mal^a. Hav-
anta malestimindajn, hontindajn, maldelikatajn ecojn:
mal~a, senkuraga vermo!7 ; gi estas mal^a mondo,
mi estas la sola konvena estqfo en gi!z; (analoge) cio
ci tio estas mal~a mensogo!7; la plezuroj de mal~a
amo1', mortigo plej mal~az (murdo); nial^a timo7 ;
«ekstermu la mal~an!» estis la moto de Voltero.

mal^ulo. Homo mal~a: kiu ne plenumas sian
promeson, estas mal~ulo7. mal~igi. Fari mal~a:
tiajpersonaj atakoj mal~igas la diskuton.

noc/i (tr) Malutili : alkoholo ~as la sanon; (f )
kritikoj ne povas la veran genion. ~a. Malutila:
~aj substancoj. ~ivo. Kapablo de iu aü io por
^ado: la ~ivo de drogo. ne^ismo. Ahimso.
ne~ivo. Eco de io, kio ne estas ~a: la ne^ivo de
jarboj. medi~ajO if Cia faktoro de malplibonigo
de la medio (ekz. poluado, bruo, urbanizado): esteta,
sona méditajo. SIN. medimalutilajo.

noci/o 1 d> Ideo difinita iau logikaj reguloj: ~oj
puraj k empiriaj. koncepto. 2 os*1 Difinebla ideo,
bazita sur elementoj de sciado: la ~oj pri hono k
malbono; li ne havas ian ~on pri fiziko , pri
disciplino. krorrwo. Konotacio.

noê/o © V-forma entranco en ego aü konveksa
surfacajo: ~o de sago, de fervojaj spaloj; seg~o ;
cel~o (sur la celilo). ~i (tr) Eltranci ion, farante
~on. — r̂ bastono, ~ostango.

nod1o 1 Streca interplektajo, per kiu interligigas
dufadenoj, snuroj ks, aü simpla plektajo de nur unu
fadeno au snuro, strecita cirkaü si: fari ~on per la
lacoj; se la sipisto malligas unu ~on, [ . . . ]z; masa ,
plata, marista, teksista ~c>; (f) tranci la Gordian
~on. car banto, maso, kudrero. 2 Punkto, kie kruc-
igas kurboj, vojoj: fervoja ~o; ~o de valoj k mont-
oj ÿ ; Sirio estas grava ^o de trafikvojoj. 3 La centra
punkto en problemo aü historio, kie la implikiteco
estas plej granda k la solvo ankoraü ne vidata: jen ! horizonto k ne prilumas: si levigas , kiam estas
estas la de la demanda ; rakonto, kiu tute 'ne j ankoraü ~ox ; kiam vualas f . . . ]z; stelplena ~o\
havas misteran ~on de intrigoz; la tria akto de ! ili laboradis gis profunda ~o7 ; mi flugadis tien k
tragedio ordinare prezentas la ~on de la historio. 4 reen tra la tuta ~oz\ mi veturis du tagojn k unu
4r Punkto en cirkvito, kie konektigas du aü pluraj ~on7. tago, diurno. 2 Tiu tempo, destinita por
branôoj. 5 ¥ Nomo de diversaj elementoj ripozi, agi k.a. : bonan ~on! z; li travivis ~ojn da
M>similaj, pli spéciale tiuj de la koro, konsistantaj mizero k angoro ; pereu la ~o, kiu diris: «Embriigis

el specialaj muskolfibroj, k el kiuj originas la kor-
kontrahigo: atriosinusa ( Vd atrio) , alrio-
ventrikla ~o (^o de Asof-Taüara). 6 X' Ciu el la du
punktoj, kie la linio, laü kiu sin intersekeas la eben-
oj de la ekvatoro k de la orbito de astro, renkontas la
cielan sferon. 7 ^ (pp tigo) Loko, kie folio® al-
fiksigas, k la tiel formiginta tubereto. 8 Punkto
en staranta ondo, kie ne estas movo. G®' ventro. 9
Geometria punkto, kie aliras la sekundaraj aksoj de
faskoj trairantaj lenson. 10 ® Rapido de unu mar-
mejlo en horo (tie! nomata, pro ~o en la logsnuro,
per kiu oni mezuris la rapidon): la sipo kuras je ok
r^oj. ~a. Rilata al ~o: la punkto;\~a linio
(laü kiu sin intersekeas la ekliptiko k la orbita ebeno
de planedo). ~i (tr) Meti ~on en snuron, aü kunligi
snurojn per ~o : bone k kasu la finajojn
prudente/ G (pf ). ^ajo 1 If Patologia formajo, kiu
ce palpado donas la impreson de ~o : artikaj ,
reümatismaj ~afoj. 2 ® Centi- aü deci-metra globa
maso, generale neegal-supraja, diferenca de la
petro, enhavanta gin, pro strukturo aü konsisto:/<zs/-
ata, silica, manganorica ~afo; peridotita ~ajo en
bazalto. ~etO 1 ¥ f Eta anatomia aü patologia ~o.
2 ÿ ^ Ciu el la tuberetoj de la radikoj de la sem-
plantoj de la fam. fabacoj, en kiuj logas bakterioj
(os* rizobio) kapablaj sintezi organikajn nitrogenajn
molekulojn el la atmosfera nitrogeno ( N 2). fiksi.
~Ohava , ^oplena. Havanta multajn ~ojn :
r^ohava snureto; ~oplena bambuo. ir»ter~ajO 4^
Parto de tigo inter du ~oj. el/^igo ^ Finigo de
teatrajo, ce kiu la intrigo solvigas. limfo^O ¥ Ciu
el la molaj tuberetoj (nodus lymphaticus ) , kiuj
grupe trovigas laülonge de la limfangioj, filtras la
limfon k grave rolas en la imuna funkeio.

nodo. ~eto 2 : ~etoj
de pizo : 1) planto sen
~etoj , kreskinta en
sterilizita grundo ; 2)
planto kun ~etoj,
kreskinta en normala
grundo; 3) detalo de la
~etoj. EL.

noetlk/o d> Teorio de kognado k sciado; filozof-
ia scienco pri la eblecoj de homa sciado. i®*

agnostikisme>.
nohe/o. Ceceno.
nok/oj Y Pastajoj, en formo de longaj bul(et)oj,

pocitaj en bolanta akvo, foje gratenitaj en fromaga
saüco: Austria ~osupo. usr knedliko.

nokaüt/i = knokaüti.
nokt/o 1 Tempo, dum kiu la suno estas sub la
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homo!»*.3 (f) Tiu tempo, rigardata kiel simbolo de distinga, kutime uzata vorto : cemizojn, kolm
materia, spirita au anima mallumo: hlindeco estas ojn f ...] ni ~as tolajoz; kiel oni ~as tiun ilonl'M
senfina ~o; la de la peko, de la tombo, de la arbo, sur kin kreskas pomoj, estas ~ata pomujckl
mortoz. ~a. Rilata al ~o: la ~a silento; post patro k patrino kune estas ~ataj gepatrojz ; (ironie)!
ripozo helpas la muzoz; ~aj bestoj; la ~a Parizo. tio povas esti ~ata vojago!z; la del ~ata progtm~e. Dum ~o: ^e et monstro estas beluloz. ! 2 Signi iun per lia distinga, kutima ~o: Johanok
(ntr) Pasigi la ~on ie au tel: la agio [ ...] ~as sur j Nikolaon [...] iliaj gepatroj ~as Jocjo ( . ..], Nitft,.
demo de roko*\ kie vi ~os, mi ankaü ~osx ; ciu kun j Roberto Fulton estas ~ata tiu [... ] z; urbo
sia knabo en Jerusalemx. ~igas. Komencigas Cidon x. 3 Signi iun au ion per distinga kvalit- j
~o. m* krepuskigi. ~ulo 1 Personoj, kiu vizitadas esprima vorto: estis la unua fojo, ke si ~is sin siafi -
l'd ~oklubojn « kabaretojn ktp. 2 Birdo ~e casanta. j inoz; ne min regido, sed amiko! z; por ke linpt\~omezoz 1 La mezo de la ~o. 2 La momento,
markita la 24a au ia Oa horo. ciiwa.Okazanta ciun

estu tutmonda, ne suficas ~/ gin tiaz ; ~i tionF,
kontraiigramatika ni ne povas7" ciun pecon da ten j
okupis ia gento, ~is la landon sia proprajo7; enta?

tempo oni ~os Jerusalemon trono de la EternuloWj
Unuafoje doni la elektitan ~on: la gepatroj ~issifài
filinon Margareto B; la unua artefarita satelito es6$
~ita Sputnik . 5 Mencii per preciza ~o: kromkl
r̂ itaj tri personoj , estas ankorau7 [...]; jam enk
~itaj artikoloj mi dins7 «siatempe» espriiMj

~on : ciu~a prezentado de ft!mo. mez~07 (ark. )
Nokto~o. tra~i (ntr) ~i : Hi trahis en la tendarox.
tra^ejo. Loko, kie vojagantoj povas pasigi la ~on.
tag~o. Daüro de 24 horoj. cs" dinmo. tag~a.
Rilata al tag~o: $ tag~a ritmo.

noktu20 6 Sp. de strigo ( Athene noctua), vivanta
en muroj k stonejoj, kiu casas jam antau sunsubiro.

nokturn/oz } Reve melankolia muzikpeco. tempon, kvankam ne klare ~itan, tamen pli-m\fi\
nom/o 1 Vorto, uzata por distingi objekton au difinitan7-; en la malvirtoj jus ~itajz ; ni ne howl.

estajon disde aliaj: Adamo donis ~ojn al ciuj best - ankorau personojn pli taugajn por la ~itaj oficofcj
ojB; la ~oj de la literoj7 ; fiziko estas la de la ^aci. per malsata mi ne permesos, ke m
scienco mem7 ; ^o égala, sed esenco mala7-; mal- i ~acu min objekto! z. ~antO A Denominatoto|
forto, via estas : virino!7 ; komuna ~6> (signanta | ~aro. Tabelo, listo de ~oj: ~aro de la akademiat$
klason, specon de uloj au ajoj) ; propra ~oz (sign- j oj ; mi eldonados ciumonate ~arojn de ciuj vertoji
anta individue unu personon au ajon); ~oj de land- pri la L.I .7. ^igi. Havi ~on, esti ~ita: kiel &f
oj7 ; geografiaj ~ojz. 2 les propra ~o: oni donis al ~igas?—Si ~igas Johanino. ~limi (tr) Difini poTffll
si la ~on Helgaz ; H demandas min, kia estas mia posteno, ofico, rango: la ministro ~umis lin jugisttkl
~oz ; dim vian ~onz; la fHo ce la bapto ricevis la li estis ~umita ambasadoro; ricevi sian ~umigoni \
~ojn Johano Kristoforoz ; persona, familia , genta
r^ o ; la elpensita lingvo, kiu havas la ~on E.z ;
oficiala permeso porti la ~on «Filio de Espero»7 ;
mi vojagas sub la Februaroz ; prezenti sin sub
falsa r^o. rsjesprimo. 3 les propra ~o, rigardata
kiel esenco de la persono mem : kiel majesta estas
Via ~o sur la tuta tero!x ; Nelson k multaj grandaj

oj tie ceestis ; oni enmiksis lion ~on en tiu
komploto ; por ke en la ~o de Jesuo klinigu ciu
genuoN; en ~o de /' cieloz; (analoge) en la ^o de
iuz (komisie de); salutu lin en mia ~o!; en ~o ( iau
konsidero) de la logiko7. 4 Reputacio: unu fojon
stelis pomon, k perdis por ciam honestan ~onz ;
vivu , por savi mian ~on per rakonto de mia

ia funkcio. c®5 promocii , enoficigi. al~0. Aldan
~o, ofte priskriba au aluda, kiun unu persono povas :
ricevi de siaj kunvivanloj, k kiu povas okazefc
hereda (ekz. Barbulo. Pipenbek , Holger la Darn1, i
Johanino la virgulino de Orléansz, Vilhelmo lag
silentcma ktp). al^i. Doni al iu al^on: Rikardo,|
al~ata Leonkoro. antatwo. Persona ~o, mencHb(|
antau la familia. du^a (pp nomenklatura) ÿîia. fe!
gi uzas du ~ojn , genran k specian, por difin||
specion. familia ~o. ~o komuna al ciuj membroj|
de unu familio (ekz. Zamenhof Javal, Rossetti ktjÿf
persona ~o. En diversaj landoj, ~o donatail j
infano ce naskigo, k uzata por distingi gin disde tfe|
samfamilianoj (ekz. Johanino, Paulo kc). fOf*il|

historioz; kia la homo, tia Ha ~oz ; li fans al si glor- | Rifuzi al iu kvaliton, esprimitan per ~o: se vition j
an r^on ; malhonori la ~on de sia patro. ~a. Rilata j faros, mi formas vin mia amiko. krorrwo J La tria l
al la ~o: elektita per ~a dekreto. cs-' nominala. ! au kvara ~o de Roma civiîano, esprimanta origiè1~e 1 Per la ^o: nun nia lingvo estas konata de la ! personan distingon (ekz. Cicerono, Afrikano ktp);
plejmulto de la publiko almenaü ~ez. 2 Efektive: mi j al~o, kas~o. latwe 1 Uzante la ~on: si saltis üji
bedaürinde ne revidos vin. ~e mi devas forvetun j iliajn brakojn. vokis ilin lau~ez.2 Konsiderantenur
morgau ; ni neniel povis kompreni , en kio ~e j la ~on: mi konas lin laitue ; iu soldato, lauU >
konsistus la malfelico por la homaro, se montrigus, j Trufaldo, stelis. ne~ebla. Tia, ke oni ne povas tiun;J
ke ne ekzistas jam plu naciojz; si ne sciis bone, kion j ~i: la ne^ebla Dioz; objekto ne^ebla en laceestoel
~e si povas instruiz. 3 Tio estas: al la lernado ni j de sinjorinoj. sarrwa. Havanta la saman ~on. & ~
povas dedici nur parton de nia maUonga vivo, j homonimo. sen~a. Ne havanta, au ne suriiavaifflTl
niajn infanajn k junulajn jarojnz; notu la konkludon, | ~on: sen^a artikolo, poemo, letero ; sen̂ a akcio.|
al kiu ni venis , pli au malpli frue lingvo j oæ anonima. ali^e. Se uzi alian ~on: Kornfetd,
internacia nepre estos enkondukita7-. ~e de. En la I ali~e Grenkamp. bapto^o. Kristana persona .
~o de, t.e. agante anst. iu , kiel au kvazau ties j nomo. famili^O. ~o de familio au familia ~ode
reprezentanto: la ambasadoro salutis la kongreson j persono. gentO^O X ~o de la gento /, al Bf||

de sia registaro. +~i ( tr ) 1 Signi ion au iun per j apartenis Romano, k kiu servis al li kiel familMlj



nomado 789 nominacio

(ekz. Julius, Tullius ktp). kas~o. ~o, kiun oni uzas,
porkasi sian veran: la rusaj revoluciistoj, la francaj
rezistantoj generale uzadis nur kas^ojn. eg
pseudonimo. lok'vO. ~o, donata al iu loko. eg
toponimio. mok^o. ~o, aludanta ian pli-malpli rid-
indan econ de homo, k ofte iginta komunuza
(precipe en fermitaj gmpoj) (ekz. Kalvulo, la Straba,
Lamkarolinoz ktp). nombro~0 Vd nombro.
patro~o. les ^o, derivita de la persona ~o de ties
patro k uzata en iuj landoj kiel parto de la oficiala
M) (ekz. ruse Antonovic, islande Ragnarsson kc.).

nomad2o. Membro de tribo, klano ks, kiu
konstante migras de loko al alia, ne havante fiksan
restadejon: la ~oj de la stepoj, de la sudamerikaj
arbaroj. (ntr) Vivi kiel ~o. eg vagi. ~ismo.
Vivmaniero de la ~oj: pasta ~ismo. mal^igi.
Fiksigi en dafira logloko: la neolitika mal^igo.

nomark/o £ Cefo de ~io. ^io. Administra
provinco de la antikva Egiptio.

nombr/o 1 A Elemento de unu el la ~o-
sistemoj, nome entjera ~o (..., -2, -l , 0, l , 2, ...),
racionala ~o (kvociento de entjeroj), reela ^o
(iimeso de racionalaj ~oj), aü kompleksa ~o (~o en
laformo a + ib kun a k b reelaj): para, nepara, ~o\
kunmetita (SIN. neprimo). eg numéro, frakeio ,
primo. eifero, imaginara, kardinala, proporcio
(ora).2 Unu el tiaj ~oj, uzata por mencii kvanton: ni
tiu} estas nur en la ~o de okdek 7-\ tia estis la
kalkulita de la Izraelidoj: sescent unu mil sepeent
tridekx\ la Eternulo multigu vin miloble kontraü via
nuna en la gimnaziojn oni akeeptas la
hebreojn nur en la de J-S procentojz; eu vi sciis,
kiel granda estos la ~o de viaj tagoj? x\ senfina k la indic~o por gi estas metita égala al 100. eg viv-
èstas la ~o de la stultuloj’, liofaros rondan ~on ( sen kosta indico. instrukci~ jlo ë Dateningo en
frakcio, au finiganta per unu au pluraj nuloj); granda komputilo, kiu tenas la adreson de la instrukcio plen-
/vo da demandoj. 3 A Deklinacia au konjugacia I umota. cr regilo. kvanturrwo ~o, karakteriz-
formo de iu vorto, montranta, ke gi rilatas au al unu j anta specifan kvantumstaton. mez~o, mezcwo
aü al pluraj realajoj. ig singularo , dualo, pluralo. A ~o, kiu estas iel tipa por tuta aro da ~oj, nome, se
numeralo. ~oj 21 La kvara libro de Pentateüko. la aro estas finia kun n elementoj: aritmetika mez^o
VOiviga <vO Vd volvi. ~a. Rilata al la ~o(j): ~aj (la sumo de la ~oj dividita per n)\ geometria mez~o
signoj, nomoj; lio estas nur ^a demando. ~i (tr) 1 (la /?-a radiko de la produto de la ~oj, se pozitivaj);
Difini per ~pj la sumon de objektoj aü personoj: se harmona mez~o (la inverso de la aritmetika mez~o
m ~os la glasojn [...]z; safoj k bovoj, kiujn oni ne de la inversaj ~oj. tg mezvaloro, mediano, duilo.
pvas ~i nek kalkuli pro ilia granda multecox; oni oktarwo. Mezuro de la kvalito de benzino kompare
MS en la lando plurajn milionojn da senlaboruloj\
hokioj turmentaj estas ^ila] al mix . 2 Enteni, enhavi

Jian M)n da unuoj: nia soeieto ~as preskaü 300
membrojn ; libro ~anta 600 pagojn. tg enkalkuli. 3

; ® (pp aparato) Mezuri per ~oj la kvanton de fluo au
jâ unuojn de ripetiganta fenomeno k adicii ilin :
oportuna ~ilo por ~i la pasojn. ~ado 1 Ago de iu,
kiu 'vas: fari ~adon de grego.2 Maniero ~i: la E-a
Mido. ~eb!a 1 Tia, ke oni povas gin ~i : homoj,
moneroj, leteroj estas ~eblaj aferoj. 2 A (pp subst.)
Reprezentanta ajojn, kiujn oni povas ~i (ekz. «dio»,
«monero», «frukto» ). ^(ad )ilo O Aparato esprimo: -dL du~a koeficiento, distribuo. plur/s/O
konsistanta el mezurilo k el kalkulmekanismo, kiu j Potenco de plurtermo k ties elvolvajo: ( a + b + c ) n =
montras per ~oj la rezulton de la mezurado dum j an + ... estas tri~o.
determinita tempo: akvo~i.lo (~as per kubmetroj); i nominaci/o À Tiu speco de subst-a epiteto, kiu
Gejger-~Ho (detektas k ~as la partiklojn elsendatajn j havas malpli grandan amplekson ol la antaüa subst.;
jfe radioaktiva korpo). BSP kalkulilo. ~ono. Frakcio: i ekz. en la monato Majo, la nomo Majo estas ~o de
Ji estas saga, li povas kalkuli en la kapo kun ~onoj'L. \ la vorto monato. vg hiponimo. — apozicio.

~onomo, ^ovorto. Ciu vorto, kiu servas por ~i,
ekz. nul, dek, cent, miliono k.a.: la ~onomoj ordajz,
fundamentaj7-. el^i. Precize kalkuli la ~on de anoj
en homgrupo, gento, popolo ks, aü de elementoj en
aro, kolekto ks. du~aj, tri~aj, kvar~aj... n-^aj

^ (pp floroj) Kun 2, 3, 4. .. n sepaloj, 2, 3, 4... n
petaloj k plejofte 2-, 3-, 4-... n -dividebla ~o de
stamenoj k de karpeloj. mult(a)<^a. Grand~a.
militera (ark.) 1 = mult~a: kiu aüdis la multe^ajn
paroiojn k diskutojnz\ ec se iliaj virtoj estas puraj k
multc~ajz. 2 Plurala : finigo de substantivo
multe~az. multe~oz (ark.) Pluralo. ne/^ebla 1
Tia, ke oni ne povas gin ~i. 2 A Reprezentanta ajon,
kiun oni ne povas ~ i (ekz . «mono», «oro»,
«glacio» ). sen~a. Tiel multa, ke oni ne povas
kalkuli la kvanton : si rigardis la sen^ajn
malgrandajn stonojn sur la bordoz. fg nekalkulebla.
super~a. Estanta super la normala ~o: super~a
pasagero, oficisto. unu^O (ark.) Singularo.
acid~0. (en oleo- k grasindustrio) ~o, indikanta,
kiom da ml da unumolara solvajo de potaso (KOH)
estas bezonataj por neütrigi la grasajn acidojn de 1 g
da graso aü oleo. atom~o (g) Vic~o de elemento
en la perioda klasifiko, égala al la ~o de la elektronoj
aü protonoj en unu alomo de tiu elemento. — atom-
maso. faden~ilo. Forta lupeo, arangita por ebligi la

adon de la fadenoj en teksajo. grand(a)~a. En-
havanta grandan ^on da elementoj: la juna paro
ricevis grandean idaronz; grandma famiHanaro7 ,
popolox ; granda~aj brutarojz. îndic^o *4. ^o,
kiu esprimas la mezan sangon en aro da variabloj,
ekz. prezoj; kutime unu jaro estas elektita kiel bazo,

kun pura izooktano (2,2,4-trimetilpentano), kiu havas
la valoron 100, k heptano kun valoro 0. pas~ilo.
Ilo, por mezuri per ~ado de la pasoj iritan vojon de
piediranto. irmezurilo. plen~az. Kompleta.
kvorumo.

nomenklatur/oz A Terminaro de iu scienco aü
arto; en zoologio, botaniko k bakteriologio spéciale,
la nomaro de vivuloj. /^iko. Scienco pri la nomado
de la taksonoj. eg taksonomio.

nomes/o8 = nomarkio.-nomial/ A Suf. indikanta potencon de algebra
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nominai3a 1 Posedanta nur la nomon. sed ne la j ~an parton de kontinento, lando au oceano: ~-

rajton au efektivan povon: ccfo; ~c/ aütoritato j Ameriko , ^ - Pacifiko , ~-Afriko ks. pra~ia.
(kiun oni ne obeas en la praktiko). 2 Surskribita sur j Norena.
la koncerna dokumento sed tute au parte neefektiva: j noren/a A Rilata al la NU branco ( islanda-
~a valoro de monero ; kalkuli la ekstereuropajn ! norvega) de la N-germana lingvo k al ties Mez-
(postmarkojn) par 4/5 dc ilia ~a kosto7-; kurzo j epoka literaturo (gis la 14a jc.) : la ~a verso,
de papero; vendadi librojn laü la kosto ~</ z (ne en- poezio; kanto el Eddo. SIN. pranordia.
kalkulante la sendokostojn): membroj, kiuj ekzistas © nori/o O Arabdevena masino por suprenlevi

sur la papero, sed rienion faras1. o&\fikcia , akvon, konsistanta el trogoj fiksitaj sur senfinaceno,
formala, agio. ~ismo Doktrino, la ü kiu la ! kiuj enakvigas renversite k resuprenigas plenaj.
generalaj ideoj estas nur nomoj, k ne posedas ian © nori/o dfr Sp. de porfuro (Porphyra tenera),
realan ekziston. est realismo. ^îsto. Adepto de rugaigo mangata (sekigita, peklita au kuirita) en

Eü ropo k precipe SE Azio.
norit/o 0 Sintoa pregofrazaro.
norm2o 1 Ordinara, laü regula stato, generale

rekonata kiel modelo: sekvi la sociajn ~ojn\ tin
presartisto forte deklinigis de la ~e>. 2 Preskribo
au regulo en generale aplikebla lego au ekvivalenta
akto: internaeijuraj , kriminaljuraj ~oj; ~o, kiu
reguligas la efektivigon de sankeioj. 3 Generale
rekonata k ofte lege difinita regulo pri minimuina
nivelo de produktokvalito, sekureco, higieno ks; ~oj
pri sekureco en mine jof pri la lumiloj de
aütomobiloj. 4 O Regulo, difinanta la kondicojn de
produktado de objekto au de prilaborado de
substanco, kies uzadon oni volas unuecigi tiel, ketiuj
objektoj au substancoj estu intersangeblaj: ~ojpri
laminataj feroj, pri scruroj, pri fenestrokadro; ~oj
pri klasifikado, pri sekureco, pri rendimento. 5 0
Modelo. kompare kun kiu oni jugas la gustecon delà
samspecaj produktajoj ; la ~oj povas . garantit la
gustajn dimensiojn de objekto au gian egalan kvalit-
on; toleri koeficienton de nekonformeco al la ~oj.
osr etalono, sablono, tipo. 6 A (pp vektora spaco)

diferencas de référença parenca substanco nur pro Funkcio sur la spaco, kiu generaligas la notion de
unu grupo -CH2 maipli: adrenalino, adrenaline). longo; la eüklida ~o de (2, 3) estas VT3. semiMî.

nord/o 1 Tiu parto de la horizonto, kiu kusas Funkcio, kiu havas ciun econ de ~o krom ke gi estas
dekstre de observanto, staranta sur la ekvatoro k nur 0: en spaco de Fréchet la topologio povasesti
rigardanta la subirantan sunon: veli al ~a. 2 Unu el ! difinita per numerebla aro de semi~oj. ~a 1 Rilata
la kvar cefpunktoj; simb. : N : ~-eosto (NE), j al la ~o: la ~aj difinoj. dimensioj , profilo. 2
uesto ( NU ). 3 Tiu parto de la terglobo, au de j Konforma al la ^o: ~a specimeno, ekzemplero;
teritorio, kusanta en la direkto de ~o: vojagi en la mezurilo, pesilo ; la tempo ( loka meza

horsistemo); ~a atmosfero (teoria). (tr) A Provizi
spacon per ~o: la spaco de ciuj kontinuaj funkcio}
ne estas ~ebla. ~aro. Tuto de -̂oj en iu fako.
/•viga. Rilata al ~igo: ~iga komisiono. Mg(ad)l 1
O Apliki ~ ig(ad )on en iu t'ako de industrio,
produktado ks. 2 (vs) Konformigi al iu ~o: ~igi
lingvon. ^ig(ad)o o Unuecigado de la produkt-
elementoj, por faciligi la laboradon au la
komunikadon. ~umi (tr) A Dividi vektoron per gia
~o tiel, ke oni ricevas elementon de ~o unu. SwA
uniwigi. latwigi O Kontroli la valoron k gust-
econ de objekto, aparato ks, per komparado kun la
~a tipo; laü^igi rezistilon, kondensilon, indukto- j

~ismo.
nominativ/o A Kazo en diversaj lingvoj,

montranta la subjekton de la verbo, la subjektan
predikativon, au subst-on ekstersintakse uzatan;
analoge en E. la formo sen n: en E. ec la objekta
predikativo staras en ~o. uar ergativo. kopulativo.

CD non/ (K) Pref ., montranta naukarbonan cenon
en la nomoj de hidrokarbonoj, de monosakaridoj k
de ties derivajoj: ~ano, ~eno, ~ino, ~ilo ktp (Vd
alkl ) ; rsjozo. ^ano. Likva hidrokarbono, konsistajo
de benzino, CUiHL0.

© non/o 4 Diservo, kanonika boro, ordinare
pregata je la 15a horo. (N) -̂o(j)\Ce la Romanoj,
la «naüa» (fakte la oka) tago lau retrokalkulo antaü
la Iduoj (la 7a au la 5a, lau la monatoj).

nona/ (K) Pref ., montranta, ke substanco estas
karakterizata de, au konsistas el , na ü atomoj,
funkeioj, molekuloj ks: ~peptido. twr mono/ , oktal ,
dekal , oligol , poli/ .

nopal/o 1 ^ Alia, nelegitima nomo (Nopalea)
de opuntio. 2 ^ Vulgara nomo de opuntio.

nor/ (K) Pref., montranta, ke organika substanco

a!ta tia beleco, kiun oni en la ~o trovas nur
en la okuloj de la ^a virino7-; la ~o de Eüropo, de
Italujo. 4 La repusanta poluso de magneto, ^a 1
Troviganta en la ~o; ciuj gentoj de la ~aj regnojx;
~a malvanna klimato ; la ~a poluso ; ~a gasto8; la
r^aj literaturo/ ; la ~aj statoj de Usono. 2 Venanta
de, au rigardanta al tiu direkto: vento ; ~a Iumo
(satata de la penlristoj) ; fenestra, fasado.
{N)^a. Nomepiteto de a) maro, parto de Atlantiko,
inter la NU bordoj de la Eüropa kontinento k Britio
(4°E, 56°N), b) kabo, plej ~a punkto de Eüropo, en
Norvegio ( 25°46’ E, 7 I °11’N ). ^e. En la ~a
direkto: de venos la malfelicox ; Spicbcrgo
kusas dc Norvegio ; rigardi ( N)/v,ano. bobenon. gradigi. — skalo. ne~a. Nekonforraa
Persono. loganta kutime en la ~aj regionoj. j al ~o. sam/^igi. Arangi, ke ciuj produktoj, laboriloj
( N)^isto % En Usono. partiano de la ~aj statoj j ks estu laü la sama ~o. unu^igi. ~umi. medlM)

(kontraü la sklaveco) dum la milito de 1861-1865. 0- Politike difinita k lege postulata medikvalitorilate
( N)~io. Eüropa regiono, ampleksanta Skandinav- al difinita(j) substanco(j) aü la fizika integreco (fe
ion, Danlandon, Finnlandon, Islandon k Feroajn ekosistemo. pic^O } Generale akceptita frekvenco
Insulojn. RIM. Nord estas uzata pref-e, por signifi la de tono: 440 estas la pic~o de A super meza C.
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normal1a 1 Tia, kian oni povas antaüvidi laü la
naturo, la kutimo, la ordinaraj kondicoj: infano de

kresko; la temperaturo de la homa korpo
estas 37°C; pozicio de levilo, de montrilo, tia
vetero estas ~a en tiu ci sezono ; (f) la politika
situacio refarigis ~a. 2 A Orta. 3 A (pp grupo k ties
subgrupo) Tia, ke la dekstraj kunaroj de la subgrupo
estas ankaü maldekstraj kunaroj. 4 4L (pp distribuo)
Vd distribuo. 1 Kutima, meza stato, nivelo ks:
inteligenteco supera al la la seismogramo nun
menas al la 2 A (pp kurbo au surfaco) Ort-
anto. ~eco. Eco de io ~a: kontroli la ~econ de la

presigi ~ojn pri lingvo internacia2 ; diplomatia ~o
(de registaro al sia ambasadoro). 2 Mallonga klarigo
au rimarko ce loko de libro, teksto ktp: manskribitaj
~oj ; eldono kun ~oj ; filologiaj , tekstostarigaj ,
historiaj , biografiaj ~oj. 3 } Signo, lokita sur
muzika liniaro, por montri la altecon k daüron de la
tono: plena ~o. 4 Taksado de ies laboro, konduto ks:
ni sakcese ekzamenigis k efektive ricevis la plej
altajn ~ojn2; tiuj, kiuj havis la ~on «tre bone» aii
«bonege» ricevis {...], sed tiuj kiuj havis «meze
bone» aü «ne lute bone» devis2 [...]; ciferaj ~oj; la

«kvar» signifas «bone» , la ~o «k\>in» {plej alia
~o) signifas «bonege»2. 5 (f) Aparta distingiga eco
au nuanco: lia stilo havas tre personan ~on : tio
partis fnnebran ~on en la gojan feston. ^aro. Tuto
de la ~oj, vortaj aü ciferaj, donitaj al lemanto dum la
jaro, en unu ekzameno kc. /^eto. Tre mallonga ~o.
~inda. Inda, ke oni ~u ion pri gi : ~inda evento,
paralado. duon~o, kvaron~o, okon~o
Muzika ~o, kies daüro estas la duono ktp de la plena
~o. pri~i. Komentarii / : libro prî ita de Dro N.\ la
pri~ado estas orclinare limigita de la permesita
pagonombro. garrwo = toniko. memor/'-oj.
Dokumento, prezentanta neoficiale la staton de
demando, la enhavon de kontrakto, la cefajn
punktojn de komerca letero ktp. muzik~0. ~o 3: la
nmzikr^oj estas nomataj A, B, C. D, E, F, G ; la
solfegaj ~oj estas do, re, mi, fa, sol, la, si. pled^O.
~o, presita ce la malsupro de pago. plan^ado A.

Skizado de la piano, farita sur la tereno mem, kun
indiko de la diversaj mezuroj.

notaci/o. Sistemo de konvenciaj signoj, por
prezenti difinitajn nociojn: muzika, kemia ~o.

notakant/o G. (Notacanthus) de teleosteaj
fisoj el Mediteraneo k Antarkto, kun longa korpo,
mallonga dorsa k longa anusa nagiloj, k malgrandaj
skvamoj. ^oformaj. Ordo { Notacanthiformes ) de
aktinopterigaj fisoj, kun longa korpo k pinta vosto.

notari/o. Oficiaia au jurligita oficisto, kies
funkcioj estas iom diversaj laü la landoj, sed kiu
ordinare estas lege rajtigita redakti, atesti, konservi
kontraktojn, aktojn ks. ~a. Rilata al ~o: akto.
oficejo. ~ejo. Oficejo de ~o.

notic/o. Iom longa k detala noto pri iu temo:
nekrologa ~o\ biografia komence de traduko;
historia, bibliografia ~o en revuo, vorta.ro.

notofag/o dp G. (Nothofagus el fagacoj) de fal-
aü daüra-foliaj arboj diferencaj de fago pro virseksaj

not/i (tr) 1 Skribi ie mallongan resumon, por ne infloreskoj nur i -3-floraj; c. 35 sp-oj el la S
forgesi: la daton de rendevuo.la lagon de alveno. hemisfero. SIN. sajnfago.
ia elspezojn de vojago, la dimensiojn de acetota notonekt/o d G. (Notonecta ) de insektoj el la
kadro; mi ~os sur la pasporton, kiel gia posedanto ordo de heteropteroj, vivantaj en akvo same kiel
kondutisz; en la kamentubo 2 (f, pri iu mal- i korikso, sed nagantaj kun la ventro supre. SIN. dors-
aperinta); ke mi venos je la kvina. 2 (f) Zorge | naga cimo.
konservi en la memoro: la estraw [...] ~as al si en !
la cerboz; al vi tiun konkludon en la kapo2,en la
memoro2; ni ~os nur tion, ke cs3 observi ,
rimarki. ~0 1 Mallonga memoriga enskribo: (la
lantemo) povas doni al tin diversajn ~ojn pri pluvo k fenomeno, gi estas la plej praklika realo en la
malbonvetero, de kiu flanko blovas la vento2; fari konscio pri devo.
«>on pri evento, adreso, visito; li parolis du horojn nov/a 1 Antaüe ne ekzistanta, aü ne konata, au
sen ~oj; kompari siajn ~ojn ( pp du observintoj); ne spertita ; unuafoje farita, elpensita, enkondukita,

reagoj de individuo en donita situacio.^igi. Igi ~a,
kpli spéciale konformigi al la interesoj de la mastroj
aü regantoj: ~igi la laboron (por altigi Ia produkt-
adon); la politikan situat ion (por cesigi
popolan movadon). ne^a. Eksterkutima, ne régulé,
ne ordinare okazanta. nsi3 anomalio. parafa (pp
fenomeno, pruvita aü ne ) Ne klarigebla per la
objektivaj scioj, kiarigita de iuj per nekonataj fortoj
i.a. psikaj. «3= levitacio , telekinezo, telepatio, —parapsikologio. paramo. Tia fenomeno.

norman/o. Ano de skandinava gento, kiu okupis
Normandion en la 9- iOaj je: en 886 la ~oj siegis
Parizon. ~a. Rilata al la ~oj k al la N-germana
lingvo: la ~a lingvo estas konata per la runoj de la
fa gis la 9a jc. norena, vikingo.

normand/oz. Loganto de ~io: la konkero de
Anglujofare de la ~oj en 1066.^a, (N)^ia. Rilata
al la ~oj au ( N )~io: la ~ia arkitektura stilo; la
~iaj Insuloj. (N)~io, ^ujo. Francia provinco, ce
laenfluejo de Sejno (0°, 49°N). —4 anglo.

Norn/o. Iu el la tri virguiinoj, kiuj en la
skandinavia mitologio difinas la destinojn de la
homoj. esr Parco.

norveg8o. Civitano de ( N)~io. ^a, ( N)/^ia.
Rilata al la ~oj a ü ( N )^io: la ~aj dialektoj.
(H)MO, /vujo. N-Eüropa regno (Oslo).

noskapin/o (K) opia alkaloido, C20H23NO7,
pasintece uzata kiel antitusa medikamento.

nostalgi10. Malgajeco, melankolio 1 kaüzata de
ladeziro revidi sian patrujon au hejmon; SIN. hejm-
veo; 2 (vs) pro io kara k perdita aü pro io dezirinda
kneatingita: ~o al , pri io. ~a. Karakterizata de
M): ~aj revoj. KS3 sopiro, saitdado.

nostok/o dp G. (Nostoc el ~acoj) de multaj
sp-oj de cianobakterioj, kiuj kreskas sur malseka
grundo aü simbiozas i.a. kun la fungo de iuj likenoj.

Notos/o £ Suda vento, ce la helenoj.
noumen/o Objekto de pura pensado aü de

racia intuo, senigita je ciuj sensaj elementoj: Kantio
asertas, ke. kvankam la malhavas cian econ de
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audita au maikovrita: kiam vi ekparolis. ni atendis j mal~a 1 Jam de longe ekzistanta au konata:|
aùdi ion ~anz ; ~aj , gis nun ne konataj pensoj j estas mal~a traduko, tradicio, verajo; la £48
atakis la kapon cle la juna virino7 ; la uzado de «h» krom la ~aj formaj 1ernos ankaü la mal~aja%
anstataü supersigno ne estas io ~c/ z; kiamaniere en- Mal~a Mondo ( Eü ropo- Azio-Afriko); mal%
kondnki tiujn 100 ~ajn vortojn? z ; alvenis ~a lern- | amikoz. 2 Difektita au senvalorigita de longa ffit
auto en nian klason ; la eclziga soleno estos en la | eco: mal~a capeto B; la nigra vesto de M. asp(&
pregejo7 ; la ( N )~a Mondo (Ameriko). 2 Ankoraü | bonorda, sed mal~a7 ; la du nml~aj lamaj segofo
ne au nur maJmulte uzata, ne difektita au senvalorig- | peko mal~a perdas pekecon7. 3 Antaüa k anstalj
ita de la uzateco: via] suoj estas Jute ~aj!\ oni volas, ! ita de iu, io pli -malpli samspeca: la mal~a kosisc
ke cio estu ~a! z: amu domon ~anz; ili donadis al H j la mal~a urbodomo, pregejo. 4 Malsamspeca, ots
okazon montri siajn ~ajn vestojnz\ aceti ~an ; pli fresdata: mal~a stilo7 (en la rusa kalendaro);if
meblaron: en tin ~a grundo la plantoj fortike j mal~aj moroj ; en la bona mal~a tempo7 ; demeiï
kreskas ; (f) du antikva poemo estas por mi ciam ^a ; median homonN. mai^ajo. Io mal~a: vem
plezuroj ciam ~aj. 3 (pp nutrajoj) La pli fresdate de mal~ajojz. mal^eco. Eco de io mal'viij
elkreskinta, alportila, produktita en la jaro: ~aj ter- mal~eco de kaduka domo, de eluzitaj suoj.I
pomoj; ~aj pizoj, legomoj; la ~a vinoz (»3f mosto); antikveco, maljuneco, eksmoda. re^igi 1 Fan, ke|
r̂ a rizo. use frumatura , konservajo, pasintjara. — estu ^a au similu al ~a: Vi re^igas la vizagonéfjji
juna, verda. 4 Aperanta post aliajo, kiun gi anstataü- terox ; re~igi la fasadon de domo ; iinu maf ~asijjj:
as kun pli -malpli da simileco: ~a balailo boue ankoraü staras, ciam re~igataz ; re~igi pentra
balaasz; oui Jus elektis ~an prezidanton; ciitn juron ho vi, paradiza birdo, ciucentjare re~igata,.enf$
la membroj ricevas pro siaj pagoj ~ajn akciojnz ; en | oj naskata k en flamoj mortantaz\ re~igita dei
ciuj ~aj eldonoj de lernolibroj au vortaroj7; la okitl- j bapto; (0 re~igi ies teruron, suspektojn; re^iÿ f
oj sekvas kun intereso la ~an epizodon de la gronda j Oran Tempagon. use ripari , rekrei , revivigi. 2 De*j
epopeo de lia vivo7 ; en la krono, kiu ornamas liait j validigi, plenumi, fari : la pagoj estas re~igataj|
gajan kapon, elkreskas folio de laüroz (delogo j Januaro de ciu jaro7 ; re~igi aliancon, kontrailjj|
de plia knabino); la jaro7 ; la htnoz. 5 Aper- j siajn jurpromesojn ; re~igi atakon kontraü la
anta post aliajo, de kiu gi distingigas per sentebla ; amikaj pozicioj ; mi volas re~igi spéciale kpers<§
sangigo, klare diferenca karaktero: provi laboron sur \ al vi tiun dankon7. vsr ripeti , rekomenci. 3 Anstati.
~a karnpoz; devas naskigi cielo k ~a teroz ; ~aj ! igi per io ~a k samspeca: la ampoloj de la lui|
sinjoroj, ~aj moroj7-; malnova afero en ~a liveroz; i devas esd re^igataj régulé ; re~igi la akvon defi§

'Mjeu ~aj sciigoj pri la skanclalo; Mi donos al vi koron j vazoj; re~igi la pneümatikojn de sia auto, la reoij|
r^an k spiriton ~an Mi metos en vin7 ; vi surmetis la ! de siaj mebloj estis plia stupo en sia vivo, fâ5 sûnjt
~an homonH ; la ( N )~a Testamentoz; jeu la ~a | re^igi. Igi ~a au simila al ~a: via juneco re~iÊ
moraleco! ; la diplomatie, la ^a romano. modo, | kiel ce aglox ; nia interna homo resigns tagop§
virino ; la ondo en la filmarto ; la ~aj riculoj. j tago N ; ce la re~igo de la jaro7. ret^ajojf
~e. En ~a maniero: tute vestita; la ~e veninta i Publike legeblaj mesagoj en komputila reto, kla^|gasto ; r̂ c rikoltita rizo. ~ajQ 1 Io jus okazinta: | laü diversaj ~ajgrupoj, kopiataj inter ~ajserviloj|
cirkaüe estis multe da ~afo por rigardiz. 2 Io frese | konsullataj per ~ajJegilo. KS' afiso , bultenejoJm
sciigita: jam de longe mi ne ricevis ~ajojn pri li ; j sendolisto , 177 . RIM. nov estas pref-e uzata, kun ^kiam ili trovas en nia gazeto konsolajn ~ajojn. Hi I sencoj / , 4 k 5 de la adj.: 'k ( N )^ -Jorko, (N )^ekkrias7. — ~afgrupo, ~ajlegilo. 3 Io unuafoje i Meksiko. ( N )~-Or/cano , ( N )~ -7_

e.lando kt(k
aperanta : tiu masino estas vera ~afo ; de la nuna ! ( N )~landano; ~platonismo, ~edzo, ~edzino.
jaro mi proponas tre gravait ~ajonz. ~eco. Eco de | nova/o X Stelo, kiu—pro eksploda foijeto ^i
tio, kio estas : gui la fresan ~econ de la | siaj eksteraj tavoloj en progresinta fazodes|
printempo; la ~eco de tiu stilo ne kompensas gian j evoluo-—tre helas dum dauro de tagoj giseô jaroj|
malbeleçon. ~ega. Tute ^a: la steloj aspektis tute j poste grade malpliheligas. super^o. Finast^|~egaj7. ^igi. Fari ion ~a: mi ~igis nur tiujn j formo de stelo, kiu eksplodas pro kolapso de tic*
vortojn au formojnz ; ~igi modon, stilon. 'V'ismo. j kerno k disjetas parton de sia materio en la in^Tendenco de tiu, kiu ciam volas ~igi k préféras la ; stelan spacon; gi dum kelkaj monatoj estas samhe||
plej ~ajn aferojn. Kg3 snobo. /^ulo. Tiu, kiu ~e i kiel tuta galaksio k postlasas neütronan stelon; j
ekfaras, ekpraktikas, ekspertas ion : en la lernejo j nigran truon: superset restajo. rk
de f .. . ] vivo [...] Marta estis ~ulinoz. «œr novico. | nova I/o Nekulturata, ripozanta plugtertr.
de^e. Unu ~an, alian fojon: se viro forigas sian i (ntr) Esti ripozanta (pp grundo).
edzinon, k si edzinigas kun alia viro. eu li tiam povas
reveni al si de~e?** ; estus felico. se li de~e ricevus i (55°E, 73°N).
sian sanonz; si ekridis de~cz; si de~e silentigisz; ! novel10 C?J Mallonga verko, skizanU
ili foriasis la arbaron, trapusis la erikejon k de~e i karakterizaj trajtoj fakton de la vivo, econj|
senvojan arbaron7 ; ta de~e felica domo7 ; sia karaktero ks: la ~o distingigas disde la romano- pÿ]
spirito de~e estis jetita en la maltrankvileconz ; la konclensado de la rakonto, disde la fabeloperjfg
ciam dc~e venus a! mi en la kapon la kanto7. fc-r realismo de la temo; ~oj de Bokaco.
ree. ripeti , plu. en^ajo (ark . ) Io, kion oni ~e i Novembr/o. La dekunua monato enlgf
enkondukas: tio ne estas en~ajo de nia flanko '7. ! Gregoria kalendaro.

Nova-Zeml/o. Granda insulo norde de Rusw

1V;M
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5-H§ Nov-Hampsir/o. Unu el la statoj de Usono
jfn°40’U, 43°35’N).
|novic/o 1 Viro, kiu, surmetinte religian
|kôstumon, restas en monahejo por pasigi provo-

tempon, antaü ol definitive monahigi. 2 (0 Homo
ankoraü nesperta en la profesio, okupo, afero: li

ÿèstas ~o ce la virinoj; ^e maltrafiz. ~ejo. Domo k
• àdministracio de la ~oj. /v/ ino. Virino en provigo
ide monahineco.

ciruso, kumuluso, nimbuso, stratuso. 2 (analoge)
Densa amaso el pli-malpli etaj ajoj, kiu malhelpas
klaran vidon: tie iras fumo per densaj ~ojz (pf : io
tre suspektinda); ~oj el ilicenser, da polvcr, ~o
da korvoj, da akruioj, da sipetojB. nebulo. 3 (f)
Cio, kio malserenigas, maltrankviligas, malgojigas
au malklarigas la psikon: tin malkonsento metis
~on en ilian amikecon ; pasis sur lia vizagoB,
sur ilia felico; ~o da cagreno kovris lian fruntotv,

Novisad/o. Cefurbo de Vojvodino (19°50’E, droni en ~oj k himeroj. vs? nebulo, ombro, vualo.
||5°15’N). | ardaj ^oj © Gasa, varmega ~o, transportanta
|Nov-Jork/o, Novjork/o. La plej granda urbo | laferojn (de cindroj gis blokoj) k tre rapide deflu

mUsono, ce Atlantiko (74°0rU, 40°45’ N). ~io.
;Snii el la statoj de Usono.
§ Nov-Kaledoni/o. Insulo en Pacifiko sub

1
; anta de la kratero de vulkano dum iaj eruptoj. —*

ignimbrito. interstela /vO\Koncentrigo de gaso
en la interstela spaco, havanta denson gis milion-
oble pli granda ol la averaga denso de la interstela

I materio, k kie ofte naskigas steloj. Magelanaj ~oj
X Du galaksioj sateiitaj de la nia, je distanco de
170 000 lumjaroj). ^a 1 Konsistanta el ~o(j) ; fa
Eternulo iradis antaü Hi en ~a kolonox ; dikaj ~aj
tavoloj sternigis sub la aviadilo ; malalta
tegmento; (0 lu palaco de Fata-Morgana7. 2
Kovrita per ~oj: cielo, vetero. 3 Rilata al ~oj:
la r^a elektro ; ~aj specoj; la indekso de
Boforto. 4 (f) Malklara, vidkonfuza: nialgaja k ~a
rigardoB; eslonteco. ~ego. Dika, nigra ~o.
~etO. Blanka, malgranda ~o: nenia ~eto trovigis
sur la cieloz\ angelo, sidanta sur sia ~eto. psalmis.~igi. Igi kovrita de ~oj: ~igis la horizonto; Ha
frunto rsjjgis. ^okovrita. Prezentanta multe da
~oj: korto, kiu havis supre nur peceton da ~okovr-

i ita cieloz; ~okovrita monto. plen~a. Tute kovrita

1-Francia regado, kun larga autonomeco ( Numeo,
166°27’E, 22°16’S). SIN. Kanakio. Nov—ano.

Jioganto en tiu insulo.
Pj Novland/o. N-Amerika insulo, ce la elfluejo de
rSankta-Laürenco, Kanada provinco (56°U, 52°N):
ffarajtoj de fisado ce la ~aj bordoj estas regataj de
flà Konvencio de 1904 (siN.Tero-Nova).
• Nov-Zeland/o. Regno en Oceanio, konsistanta
precipe el du grandaj insuloj (Velingtono).

novokain/o'V , Loka anesteza substanco.
I - Inteij. uzata por a) atentigi: Alfred

mon vi dims al tio ci?z ; vidu, mia piano estas
fia2; ~ rigardu, cu mi mensogis?7 ; b) instigi :pu, diablo vin prenu!7 ; ~ pluen!7 ; eu vi estas

[ prêta?; c) esprimi veran au sajnigitan konsenton au
Ikoncedon: ~ jen , intence, nur por disputi7 ; ~ bone , '
fiunenion faros al vi7-; bonan nokton!7.
Jl- Konj., servanta por enkonduki novan fakton k | de ~oj. serwa. Pura, ne prezentanta ian ^on : la
; Spéciale la duan prop-on de silogismo: ciuj homo'] Mecliteranea sen^a lazuro; ( f ) la sen~aj idilioj de
ÿevas morti , Sokrato estas homo, do Sokrato la unua juneco7-.

Nubi/o. Lando en la alta parto de la valo de Nilo
inter la unua k sesa katarakto, hodiaü dividita inter

&jtievas morti ; ni devas konstati , ke malgraü niaj
POpodoj la propono estis malakceptita.
ff - flU. La dektria grafemo de la greka alfabeto ( N, 1 Egiptio k Sudano (33°E, 19°N). ~ano. Ano de la
- V), responda al n. j cefa gento de ~o.
& Nu.Nomo de la Cinia parto de Salveno. j nucifrag/o U G. (Nucifraga) de birdoj el la ordo
IJ Nuaksot/o. Cefurbo de Maü ritanio ( I 5°57’U, j de paseroformaj, fam. de korvedoj, kun longa forta
: 18°06,N). j beko havanta internan tuberon. SIN. nuksrornpulo.

fe nuanc/O 1 Delikata, apenaü sentebla diferenco cS5 garolo, korako, korniko, korvo, krakto.
tinter gradoj k kombinoj de iu koloro: rubandoj de nud/a 1 Surhavanta nenian veston: ili ambaü
fgrenata ^o; zorge elekti inter la diversaj ~oj de ! estis ~aj, la homo k lia edzino, k ili ne hontisx ; ~a
bjtluo; hela, malhela ~o. 2 (f ) Delikata diferenco mi eliris el la ventro de mia patrinox ; tie staris ~a
|inter samspecaj aferoj : ^o de stilo , dc sento ; tio belega virinoz ; H danois ~e antaü la soldatojz;
0as nur sed tiaj ~oj ofte estas gravaj en la (analoge) la mastrino mem, kun ~aj piedoj7 ; si star-
f /ivo; E. povas esprimi ciujn ~ojn de la penso7- ; li is, kun ~a kapoB. 2 ( iu ) Ne, au ne plu havanta la
|fespondis kun ia de malestimo ; jen kondamno kutimajn sirmojn, komfortajojn de la vivo (mantelo,

ï sén ~oj; (analoge) raporti pri ciuj cirkonstancoj k mono, havajoj, amikoj k.a.): kiu rabi éliras , ofte
|$z. M (tr) Meti ~ojn en ion, delikate gradigi: la revenus7-; sein, ke mi ~ci estas realporlita en vian

ptrto ~i la farbojn; (f) ~/ sian stilon, siajn riproc- lanclonz; rnirinde lerte H manovras la kartojn: li
fijn; la cielo ~igis de mil diversaj koloroj. faris min tide ~a!z ; ~a k kruda , sen groso en poso7 ;

'4 nub/o 1 Amaso de densaj akvovaporoj, | (la naturo) elmetis nin ~aj k mizeraj sur ta bordon
Ipendanta en la supra atmosfero k kasanta la cielon: | de tiu ci granda oceano mondoz; se frato au fratino
|la unua radio de la suno trarompis la ~on z ; j estas ~a k sen ciutaga mango, kiu el vi diras al ili:

lfranda ~o, malgranda pluvo7 ( pf) ; lia favoro estas ! Ira en pacoN. 3 (io konkreta) Ne havanta la ordinar-
Idel ~o kun printempa pluvox ; la akvo bruis en la j ajn kovrojn au gamojn: tio estas videbla per la

ï fùfundo, la ~oj kusis sub li7 ; kiel ~o foriris mia j okulo; min silentigas via ~a glavoz; k malvarma
fâico*; ho senmortuloj, kiuj pasigas felicajn tagojn j logejoz (sen mebloj); la monujo balduü montris sian
fsuper puraj ~ojz; ÎZ? ec se lia kapo tusus la ~onx. j ~an fundon7 ; ~aj (senfoliaj) arboj; (senplanta)
K
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grimdo: ~aj (senselaj) semoj ; muroj ~aj je cia birdo ce la ~oz\ sur lia ~o siclas pli ol peruko1

penlrajo. 4 ( io abstrakta) Ne akompanata de ia (t.e. sago k sperto); ili turnas al mi la ~on, ne b
retoriko, klarigo, pruvo ks: diri al iu ~an veronz vizagonx; sur niajn ~ojn k sultrolargojn ni meta
(rekte riproci ) ; ni ci tie forlasos cian superfluan kore la pezajn sargojnf ', Y ~artrozo (artrozo de 11
balaston k paroles al vi nur en la nonio de la ~aj vertebroj). 2 Tiu parto. rigardata kiel simbdo
logiko7\ jen la ~ajfakloj\ tio estas ~a aserto\ jen la de sendependeco, fiero: kllui la ~on antaü iu\ ili
afero en gia ~a absurcleco; ~a (skema) projektoz. malmoligis sian ~on k ne volis aüskultix; via marte~0 1 Genro, konsistanta en la prezentado, per j estas sur la ~o de viaj malamikojx\ meti la piedm
desegno, pentrado, skulptado au foto, de ~a homa j sur la ~on de la venkito. ~a. Apaitenanta al, rilaü
korpo au de parto e! gi, kiu estas kutime vestita: j al -̂ o: ~aj vertebroj. malmol/^a H Ribelema.
~foto. 2 Tiel prezentita korpo au korpoparto:
Rafaelo desegnis la ~ojn, antaü olfarbe drapiri ilin.
~ajO. Parto ~a de korpo: ili nialkovris sian ~ajonx.~eco 1 Eco de iu, io ~a: aceti vestojn [...]. por ke
ne aperu la homo de via ~ecoN; vi servos en mal-
sato k soifo k ~eco k manko de ciox ; tio estas la
veto en sia plena ~ecof ; aclmiru la ~econ de tiu
stilo. 2 Ül La seksaj organoj: mi levas gis via vizago
la randojn de via vesto k mi montros vlan ~econx.
~igi. Fari iun, ion ~a: la pairino ~igis sian bruston
k sucigis la bebon; ~igu viajn kapojn!z\ la Etemulo
~igos ilian (de la filinoj de Ciono) hontinclajonx\
~igi panaidonz; ( I) ~igi al iu sian koron ; © ~igi
tavolon (malkovri per forskrapo de la surkusantaj
tavoloj). ~igi. Igi ~a: li trinkis k ebriigis k ~igis en
sia tendox ; la arbora vintre ~igis: ~igis la
fundamentoj de la universox. ~ismo. Opiniaro k
vivmaniero de la ~istoj. ~ist0. Persono, kiu opini-
as, ke vestoj ne estas nature konvenaj al la homo, ke
elmetado de la korpo al la aero helpas al bonfarto k energio (esüganta per fisio au per fuzio); ~afiziko;
ke ~a kunvivado de ambau seksoj ebligas pli bonajn | reakcio; la sub~a fiziko (studanta la strukturai
homajn rilatojn. naturiste, ^ulo. lu ~a: se , vid- i de la kemo). 3 $ Koncernanta ~on: ~a membrano
ante ~ulon. vi lin vestos ^rivela (pp danco). | (SIN. ~omembrano); ~aj acidoj estas makro-
Tia, ke dum gi la dancist(in )o iom post iom ~igas I molekuloj. kiuj portas la genojn. ^(at)a acido,
sin. duon^a. Ne komplete vestita: li surprizis sin ~(o)acido. Makromolekulo de ciu celo (precipede
duon^an; carma j duon~aj infanojz. —¥ negligo. lies ~o) k viruso, kiu konsistas el nukleotidoj k kiu
ekscit/sdgo = striptizo. portas la heredan mesagon (sub formo de genoj)

nudei/oj Y Pastajoj el akvo k tritika faruno k/aü rolas en la sintezo de la proteinoj. ts- ribol,
(maltnolgrajna), distrancitaj lau mailargaj rubandoj. j
precipe mangataj en supo au kun sa ü co.
spagetoj, vermiceloj. OVO~oj Y ~oj kun pasto el
akvo, faruno k ovo.

nufar/o ^ G . ( Nuphar el nimfeacoj) de plurjaraj j
akvoherboj kun rizomo, kun longpetiolaj, limbo- |
flosantaj foiioj, kun tlavaj au rugaj floroj iom super- |
akvaj pro longa, stara pedunklo, havantaj petalecajn
sepalojn generale po 5-6 k malgrandajn, ne okul- „ x
frapajn petalojn po multaj; c. 15 sp-oj, N-hemisferaj, | ^
kelkaj pororname kultivataj en basenoj k kun ! ^îd3^ Ü b

nukfe/o 1 ÿ Kerno de ciu eükariota celo:
konsistas el membrano k ~oplasmo, kiu enhavask
kromosomojn k la nukleolon. SIN. cel^o.
~obazo , ~odividigo , ~oparo , ~oplasmo 2 Î
( nucleus ) Eta amaso de griza substanco en nervàj
centroj, esence entenanta la celajn korpojn de multaj
neuronoj: rugaj ~oj de la mezencefalo\ olivaj ~ûj
de la bulbo; dentitaj ~oj de la cerebelo\ ~odt
facia nervo. 3 Kerno de atomo. SIN. atomkeim
4 II Prilaborita stonbloko, el kiu splitoj k lamenoj
estis eltrancitaj per perkutado au per premado por
fabriki ilojn. spegula (pp ~o kompariti
kun alia ~o) Havanta tiom da neütronoj, kiomlî
alia ^o bavas protonojn, k tiom da protonoj, kiooi
la alia ~o havas neutronojn. 1 $ Havanta M»:
preskaü ciuj celoj de végétafoj k animaloj estas^aj,
sed eritrocitoj de mamuloj estas sen~aj\ unu^aj
limfocitoj, plurr^aj granulocitoj ( kun profunde en-
trance ~<;j. 2 Koncernanta la atomkernon: /ü MI

r e/ A

°T • (c

rizomo medicine uzata, i.a: flava ( N . lateum), i
el Europo, N Azio, N Afriko, NE Ameriko k Antiloj, ; nufaro (flava ~o) : a )
kun rondaj foiioj k tlavaj floroj. SIN. flava akvolilio. j folio ; b) pedunklo ;
Japania ~o ( N. japonica ),el Japanio, kun flosantaj, j c) floro ; c) frukto. C.
sagformaj foiioj k kun orflavaj floroj. multsepala j

( N . polysepala ), el N de N Ameriko, kun 9— 12 |
sepaloj k flavaj floroj.

nugat/o y Frandajo el mielo, karamclo k j
amandoj: hispana (speco de amandopasto, garn- ;
ita per pistakoj au konfititaj lruktoj). krokanfo,
marcipano. lukumo.

nuk/o 1 V La malantaua parto de la kolo, ce
homo k kelkaj bestoj: tordorompi ta kapon de la

nukleo. deoksiribo~a acido (sub formo de
duobla hélico) , a ) -obazoj : A : adenino, B:
citozino, G : guanino, T: timino ; b) ceno el fosfala
acido k deoksiribozo , c) hidrogena ligo.
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ribo~a acido , deoksiribozo acido, zobazo,
~ozido (Vd ozo), zoproteino, nukleotido. ^uloj <}
Eükariotoj. 'vazo ÿ (E) Enzimo, kiu hidrolizas ~an
acidon: DNA-azoj, RNA-azoj. ~(o)gamiO ÿ Kun-
igo de du ~oj dum seksa procezo. ^oliza ÿ'V, (pp (3,08). ^o 1 Nomo de la numeralo 0: li ricevis du
substanco) Detruanta la ~on de iuj celoj, ekz. zojn ce la ekzameno. 2 ( f) Io lute senvalora: ce
kanceraj. /^osomo = kromatinero. deoksiribo^a manko de (adeptoj) la utilo de la lingvo prezentus
acido $ ® /N,a acido, konsistanta el deoksiribozo, zonz: s-ro Schleyer pardonu al mi, se mi [...] faris
fosfata acido k ^obazoj; la hereda (genportanta) j zon el tio, kion liaj arnikoj nomas lia plej cefa
materio de la vivuloj; mil: DNA. ekzcwazo $ merito1: ciuj nacioj estas f ...] rigardataj de li kiel
Enzimo, kiu trancas la fosfatesteran ligon inter la zox: virino estas zo, se apud si ne staras viro kiel
finaj nukleotidoj de plurnukleotida kateno. j cifero pienigantaz. 3 (f ) Homo sen ia kapablo,
endo^azo ÿ Enzimo, kiu trancas la fosfatesteran j prestigo: sen mono oui estas zo, kun mono—
ligon inter nefinaj nukleotidoj de plurnukleotida
kateno. termo^a Rilata al la fuzio de du atom-
kernoj: termoza bombo (au hidrogena bombo).
ribo^v(at)a acido $ ® ~a acido, konsistanta el
molekuloj de ribozo, ligitaj al ~obazoj (adenino,
citozino, guanino au uracilo) k ligitaj inter si per
fosfata acido; mil: RNA: en la celoj estas tri cefaj
grupoj de RNA : mesaga ( mesagoportanta) RNA
(mil: mRNA ) , transdona (au, ark.: solvebla ) RNA
(mil: tRNA ) , ribosoma RNA ( mil : rRNA ) : la

kardinala nombro de la malplena aro: tri komo z ok
(3,08); la aviadilo ekflugas precize je z horo k kvin
minutoj (0 h 05) ; la znivelo , zpunkto ; ( fm )
Neniu(n): ~ respondo!. 2 La cifero 0: tri komo ~ ok

saguloz: si havigis al win honesta homo la saluton
de ia altranga zoz: vi devas scii , kiu estas tin Katz :
senvalora zoz: zo malgrasa de malsato, tremanta
de malvarmo7-. ~a 1 La ü la serio de la entjeroj,
antaü la unua (^- pp provo, malneto: ~a serio de
masinoj. prototipo ). 2 Ne ekzistanta, havanta
nenian efektivan valoron: la utileco estos preskaü
~a\ PS" negative, vana. z\ À Esti êco. Eco
de io ~a. ~ejo À Punkto, en kiu funkcio alprenas la
valoron ~igi 1 Decidi, ke io decidita ne realigos:
zigi vojagon pro manko de partoprenantoj. 2 d&
Deklari au igi ion nevalida: zigi kontraktonR: zigi

ribo~aj acidoj grave rotas en la sintezo de la
proteinoj. serwuloj Prokariotoj. ce!~o. ~o / ,

nukieol/o ÿ Globa organeto interne de la cela \ la rezultojn de baloto pro kalkuteraro ; ziga
nukleo, kiu produktas la ribosomojn. cirkonstanco. «ae aboli , ~igo dt Deklaro, ke io ne

nukieon/o D Protono au neütrono: atomkernoj ! validas: zigo de geedzigo pro malobservo a! unu el
ties legaj kondicoj signifas. ke gi estas lege rigard-
ata kiel neniam okazinta. i>ar eksedzigo. ^iganto A
1 ( pp elemento en ringo) Alia elemenlo, kies produto
kun la donita elemento ~as: la maldckstraj zjgantoj
de elemento konsisligas maldekslran idealon. 2 (pp
funkcio) Funkcionalo, kies valoro estas ~ por la
funkcio. ~igilo. Sistemo en kalkulilo, nombrilo ks,
kiu ebligas restarigi la ~on. ne^igebla. Tia, ke oni
ne povas gin ~igi : Zeüso juris per nezigebla juro.

Num/o. Vira nomo, i.a. de la dua rego de Romo.
Nume/o. Havenurbo k cefurbo de Nov-

konsistas el zoj.
nukleotid/o ÿ (E) Fosfatacida estero de nukle-

ozido; kemia kombinajo, konsistanta el nukleobazo,
pentozo (cu ribozo au deoksiribozo) k fosfata acido.
flaVM) ® Kombinajo de riboflavine k nukleozida
difosfato, ekz. flavin -adenin-di~o, FAD, la
elektronportanto de multaj flavoproteinoj.

nukleozido Vd ozo.
nuks/o 1 Frukto (akeno, guso), parto de frukto

(de drupo) au semo. havanta sekan. ofte malmolan
selon k mangeblan kernon, ekz. avelo, kastano.
juglando, Brazila ~o, ter^o: Dio donas al ni la
~ojn, sed li ne disrompas ilin por niz (ni devas
mem agi por profiti Ia okazojn, kiu j prezentigas). —*
^rompilo , ~rompulo. 2 (evi ) = akeno 2. 3 Y
Karnorica muskolbloko, troviganta ce la interna
supra parto de la femuro de bovo, bovido ks. | senton de malgrandeco anta ü realajo sankta k
~osinko\ stufita lardita bovidozo. esc klabo 3. j mistera, senproporcie pli granda ol individuo k
Braziia ^0 Malmolsela, triflanka, malglata semo, j supera al cio, kion eblas esprimi per vortoj.
enhavanta tre oleorican kernon k produktata plurope
en la globforma frukto de bertoletio. akaju~o Vd | birdoj el la ordo de karadriformaj, fam. de skolop-
akajuo. arek^o Vd areko. kola^o Vd kolao. j edoj, kun longaj kruroj, longa kurba beko; ili trans-
ter^O 4? 1 Sp. de arakido ( ter^a arakido), kultiv- t migras vintre al Mediteraneaj landoj gis ec S Afriko.
ata por subteraj gusoj, enhavantaj tie nutrajn semojn
po 1-3, mangatajn plejofte rostitajn k salitajn k el j vicon de iu objekto inter aliaj: de pago, donto,
kiujoni ekstraktas oleon parte uzatan en margarin- I bileto. 2 La objekto mem, signita per iu ^o: mal-
k sap-fabrikado. 2 u,:> La gusoj de ter~o / . j nova ~o de gazeto; li togas en la / 32 : gajna

i de loterio7-. ~a. Rilata al ~oj: tabelo. listo.
j (tr) Signi per ~o: ~i ta pagojn de kajeroR: la

estas ege malmola, ekz. ce korilo k rozo. j proverboj estos ~itajz : tin sekeio ~ados k katalog-
Nukualof/o. Cefurbo de Tongo (175°12'U , : ados ciujn verkojnz. ~ebla A (pp aro) Tia, ke oni

povas doni al ciuj giaj elementoj malsamajn ~ojn:
nul8 1 Numeralo, esprimanta la plej malgrandan i la reelaj nombroj konsisligas ne~eblan aron.

nombron de la nenegativaj entjeroj: ~ estas la | ^anto A Numeratoro. ^ilo. Aparato por automate

Kaledonio (166°25’E, 22° I 7’S).
numen/o 1 VF Tio. kio, je supernatura nivelo,

kaüzas ~an staton. 2 0 Aparta volo de Dio. VF
Havanta etoson, kiu elvokas dimension superan al ia
homa, vibrigante tre profunde en la psiko au spirito

numeni/oz G. ( Numenius ) de relative grandaj

numer/o 1 Cifero au numeralo, montranta la

VOITWO Vd vomi.
nukul/o 4/f ( nucula ) Akeneca frukto, kies selo

2 I°08’S).
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de aviacliloj ~ pli k pli oftigas; ricigadi la lingvé~adi. telefon^o. La serio de la ciferoj, kiu ident-
igas ciun abonanton de telefonreto. per novaj vortoj ora povas jam ~ , se ne la «soj

numeral/oz 1 A Vortospeco uzata por indiki | malfclica. mi estus ~ homo plej ricaz. ** kiam
precizan kvanton aü kvantan rilaton: la hazaj ~oj | Kunmetita subjunkcio, signifanta «car; sekve defai
(unu, du, tri ktp) ; la ordaj ~oj (unua, dua ktp). 2S ke; konsidere la fakton, ke»: ~ kiam mi vin kom,;
Prezentajo de nombro per ciferoj k eventuale la afcro estas tute alia; ~ kiam vi gin mencias,is;
interpunkcio. ear komo. tion remémoras. RIM. Kiam la kaüza rilato estas p|

numerator/oz A Nombro au esprimo super la emfazata ol la tempa, kelkaj uzas: ~ ke.
streko en frakcio. SIN. numeranto. Kir1 denominatoro, j II - Kombinebla morfemo kun la samaj signifoj:~a. Estanta, okazanta de mia juneco gis la *%tagox. ~(ec)o. La estanteco: kontraste inter Ê

pasinteco k la ~ecoz. gis^a. Tia, kia gi estiip
okazis gis konforme al la gis~a moroz: grafj
econ havas niaj gis~aj akiroj7. =§

nunatak/o * Pintforma monto, kresto au rokojj
elstaranta super regiono nun au pasintece kovritadi
glacero. J§

nunci1o. Papa ambasadoro. ~ejo. Domok|
administracio de la ~o en la koncerna regno. '&

nupt/o. Ceremonio k festo, per kiu du (aü plid^j
homoj publike cé lébras sian intencon pri vivg
komuneco (plej ofte geedzigo). ~a. Rilata al
~a proklamo; jubileo.

nur. I - Partikulo uzata : 1 antaü vortodj?
nombro au kvanto, por signifi «ne pli ol»: ni havas
~ unu busonz : ~ unufoja mensogintoz; en IQ
cambro sides ~ kelke da homojz; H estas ~ dekjartfj
post la patro restis al ni ~ malgrande dometo7",d§
tin malmulto, kiwi mi scias, vi ekscios ~ malmidte\
gi povis per unu fojo fari ~ unu aferonz: de majesla

© numid/o A. Ano de la cefa genio de (N)~io. gis ridinda estas ~ unu pasoz ; 2 antaü vortod^tempo, por signifi « ne (mal)pli frue ol»: tionoiÿ.

ankaü guste komprenos ^ him postez; laudu tagon .

~ vesperez; nego kasas ~ gis printempo2: ~ nun. ,

oni povas scii, kiel la mondo aspektas7 ; la registaroj
venus kun sia sankcio k helpo ^ tiam, kiam cio estas

foraminiferoj kiuj vivis de malfrua kretaceo gis jam tute prêta7: mi atendos vin ~ gis la sesa\
oligoceno. ^oj. ^edoj: kalkopetro. ~edoj 3 b antaü subst . sen determinanto kvanta, por signifi . :
Fam. (Nummulitidae) de plurcambraj foraminiferoj j «neniu, nenio alia ol»: ~ // k la cielo scias, kionlij
kun kalka, helikoforma selo, vivantaj de la malfrua I travivisl , fari oficialan decidon [...] havas la rajton
kretaceo gis nuno. ~ nia akademioz; ~ tin ne eraras, kiu neniam ion|

nun. I - Cirkonstanca morfemo. signifanta: 1 faras7: cu vi fratinon havas ~ E!ektron?z\ E. estasr
«guste en la momento, dum kiu ni parolas»: mi ven- ~ lingvo7: en nia lando sin ne irovas montoj, sed
as de la avo , k mi iras ~ al la onklo7: vi estas montetoj7- -. por malfrua gusto restas ~ osto7: li hav- .

ankorau ~ ciam mensoganto7: io grande ~ naskig - j is sur la piedoj ~ strumpojn7: mi fans ~ sercon1]
as7 (en Bulonjo) ; ~ la unuan fojon la revo de mil- | pri io simila mi sciigis ~ el (el nenio alia, ol) la j
jaroj komencas realigiz; mi sciigas, ke de ~ fa | libroj7: la E-ismo celas ~ al fio, ke7 f j; ~ priili <

suldoj de mia filo ne estos pagataj de mi7: gis ~ mi j si pensis7: cion, kion vi volas, ~ ne tion!z (cionali-
ne venis ankorau at ta lasta decido7. 2 «guste en tiu j an, ol tion) ; 4 antaü adj., adjekto aü ce verbo, por
momento, en kiun ni metas nin per la imago»: si I signifi «ne alie, ol »: forveturis malsaga. revenis ^
pensis, ke li ~ vojagas tra montarojz; la doktoro j pli agaz\ tio estas ~ via kulpo7: la akuzativo estas|
trovas, ke li ~ resanigos7; ciuj satis sian imperi- j enkondukita ~ el neceso7\ fremdan lokon li vizitas
estron, k ~ li estis malsanaz\ venis la vico al nia j ~ en akompano de siaj gepatrojz; cion, kion mi
urboz; la unuan fojon en sia vivo M . ~ venis al iu j skribas al vi, valu rigardi ~ kiel mian opinion2",kiu
pro negoco7; la elfo trovis rozon , inter kies bon- j tro pelas, ~ malakcelas7 ; vi bezonas ~ sekvi min2

odoraj folioj li de ~ logis7: ~ ni rigardu, kio sekv- \ (por konstati la adulton); ~ ne mangu unu la aim
as7: ~ mi ekripozos7.3 «ce la estantaj cirkonstanc- j pro tro da karesoj!7 (agu ciel alie, ol tiel!). RfM. 1 Lit
oj, sekve de tio»: mi revenis Varsovion esperante, | uzas nur ce la verbo povi kun malpreciza nuancode
ke ~ mia kuracista praktiko iros pli bone7 : k ~ ni ! intenso, neprigo: Hi teksas la plej belan stofon, kiun
cion forgesu7 : mi lasis ilin tute cirkaufermi. ~ Hi j oni ~ povas a! si prezenli : la mastro kriis tiel lake,
devas batali kiel malesperuloj7 : farita via faro, ~ j kiel li ~ povis ktp. RIM. 2 Same kiel ne, laadv. nur j
adiad , mia kara!7. 4 «en la estanta tempo»: uzado j devas ciam senpere stari anta ü la vorto, kiun gi i

1m

nomanto.
(î) numid/oz b G. (Numida) de birdoj el la ordo

de galinoformaj, kies plumaron ornamas densaj
blankaj makuletoj ; la sp. N . meleagris estas ofte
tenata kiel kortobirdo.

numido ©. CG.

(N)~io, »^ujo Parto de la antikva N-Afriko, proks.
koincidanta kun la nuna Algerio.

numismat/o. Specialisto pri ~iko. ^ik2o.
Scienco pri antikvaj moneroj k medaloj.

numulit/o 3 G. ( Nummulites el ~edoj) de

rv
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koncemas k limigas: mi deziras ~ iom promeni kun
v/; mi deziras promeni ~ kun vi ; ni diros ~ kelkajn
mtojn pri la lingvoj artaj ; ni diros tial kelke da

portoj ~ pri la lingvoj artajz; li estis pia kiel infano,
him ~ ne atakis lin nia nigra spiritoz. RIM. 3 Ofte
la vortoj nur k sole estas samvaloraj, k ec iufoje Z.
uzas ambaü pléonasme: gis hodiaü aperis sole ~ du
efektive pretaj k vivipovaj lingvoj. Sed ne ciuokaze

Itamen ili estas indiferente uzeblaj: ce la
temposignifaj vortoj, sole montras pli klare la
unikecon, nur la datlimon: la prezentado okazos
sole dimance (en neniu alia tago); la prezentado

î okazos ~ dimance. (ne pli frue ol dimance). ter sola.
ne sed ankau... Duopa konj. , uzata por
akcenti la gravecon de la dua frazmembro: si estas

ine ~ bêla, sed ankau bona (kio estas pli grava!); ni
logas en Londono ne ~ en somero, sed ankau en
jintro7; îiuj homoj konsideras ne ~ E-on en gia
ekstera lingva fornio, sed ankau gian internon

llideon2 sole.

ojn: nia fruktodona lando ~as multenombran log-
antaronB ; laboro homon ~as7 ; (f) pastron ~as
pregejoz; malsatulon la fablo ne ~osz; la buso de
malsaguloj ~as sin per malsagecox ; ~i per
promesojx ; ~i sin per himeroj. 3 Provizi ion per la
necesa materialo, por ke gi daüm, funkciu plu: ~i la
fajron7 ; ~i vapormasinon (per akvo), antenon (per
kurento) ktp. 4 (f) Helpi al la daüro de sento, deziro
au intenco: ~i la spiriton per altaj pensoj\ ~i sian
amon per espero; ~i esperon7 ; tio ~is lion malam-
on, cagrenon; mi ne devas herede ~i intergentan
disecon7. ~a 1 Tia, ke gi ~as: lakto estas pli ~a, ol
vino7 ; de semo putra venas frukto ne ~a7; trinkajoj
sen ~a enhavoz; (f ) la ~a akvo de kaldrono. 2
Rilata al ~ado. ~0. Ago ~i k ties rezulto: tio ci
estos bona ~6> por viaj ostojx ; ( f ) tio aldonis
ankoraü pli da ~o al ilia ridadoz. mangajo.
r̂ omanko, ~omedio.^ado. Ago de iu aü io ^anta:
mortigado de bestoj por la celoj de nia ~adoz ; la
servistinoj zorgas pri la ~ado de la icloj ; funto da
tritiko estas sufica por la taga ~ado de homo7 ;
rimedoj de ~ado7 ; perturboj en la ~ado ; (f) ~ado
de baterio. ~adistO, Specialisto pri la kvanto da
kalorioj k taüga dozado de la ~elementoj, kiujn oni
devas sorbi por sin ~i. âjo. Mangajo: la terpomoj
estas bongusta ~ajoB; (f) lampo ricevas sian ~ajon
de la oleoz. ~antino. Virino, kiu ~as infanon: eu
mi voku al vi vbinon ^antinon el la Hebreinoj, ke si
~u por vi la infanon? x. c®’ sucigi. ~igo. Sin~ado:
^igo k reproduktigo estas du cefaj funkeioj de la
vivuloj. ~istino. Virino, kiu manwas fremdan

! infanon : itiaj princinoj estos viaj ~istinojx ; fabeloj
nutacl/0 1 \ Perioda eta sango de la precesia de ~istinoj. sub~i. Ne sufice ~i, aü ~i per ~ajoj,

movigo de la tera akso, precipe kaüzata de Luno. 2 ne entenantaj sufice da kalorioj a ü da necesaj

*Kreska movigo, generale helicoida, de la apekso ~elementoj : la sub~itaj gentoj de Afriko. super~ j.
de tigo, radiko aü folio. 3 Y Patologia kapbalancigo. j Doni pli ol la normalan kvanton da ~ajo: superr^ i

f nuton/o = neütono. j malsanulon ; (f) super~i motoron. bek~ i (tr) ~i
nutr/i (tr) 1 Doni al vivanta estajo la mangajon j birdidon, sutante ~ajon en gian bekon. mam~i. ~i

necesan por subteni la fortojn k daü rigi la vivon: j per la lakto de siaj mamoj: kiu dims , ke Sara
estas sufice da kaprina lakto, por vin , por ~i j marn~os infanojn? x ; tridek mam~antaj kameloj
vian domonx ; ~u min per tiom da pano, kiom mi j kun iliaj idojx ; Debora , la marnaintino de
bezonasx; ili devis sin per paneroj7 ; la kolomboj j Rebekax. vw mamsucigi. sin~ado. ~ado de si.
ciutage estas ~ataj per pizoj k grenuz; tro ~ata j spar~ajO Y Tia ~ajo, kiu ebligas mangi malpli,
kaprofarigas kiel aproz ; vi estas bone ~ita, dika k utiligante la substancojn jam akiritajn de la korpo
grasa! z\ prenu ci tiun infanon k (mam~u) gin (ekz. teo, kafo, kolao). Stop̂ i. Perforte engorgigi
pormi, k mi pcigos al vix. 2 Havigi al iu vivrimed- ~ajon, por akiri pli grasan bruton: stop~i anseron.

Il * Kombinebla morfemo kun la sama signifo: ^a.
Apartenanta al ~ unu speco, prezentanta ~ unu
karakteron: tio estas eraro; tie kolektigadis ~aj
friponoj (sen aliaj rekonebla j ecoj); la ~a blcko de
leono timigas ciujn bestojn ; lia ~a alproksimigo
kompromitis virinonz. untl/̂ a. La sola en sia
speco: lia unu^a filo\ tio devas esti nia unu~a
lego, œ solsola. — unika.
Nurenberg/oz. Bavaria urbo ( !1°05’E,

49°26’N ) : la proceso (de la naziaj estroj k
organizajoj en 1945-1946). ~ano. Loganto de ^o:
*anojpendigas neniun antaü ol ili lin bavas7.



O. I - Unu el la kvin vokaloj de E., la mezvasta estas morala clevo. ne^ebla. Tia, ke oni gin ne
malantaùa, k nomo de tiu fonemo: vasta, malvasta ! povas ~i: ne~ebla postulo. ne^ema. Ribelema;

ci tiu popolo hams koron defaleman k ne~emanx.
obelisk2o. Monumento, plej ofte ' A

(maj.) kiel: 1 ® simb. de oksigeno; 2 O signe de j unusola stono 4, pritrancita en formo < j,
kvarangula pinta kolono: egiptaj ~oj. r.

obelus/o 1 En antikvaj manuskripto J:

/v,

II - La deknaüa grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.

formo: O-aperturo.
-O. Fina morfemo, markanta la subst-ojn. -o

estas uzata 1 en la vortfarado, i.a. a ) post morfemo, signo ( — au uzata por monti
signifanta econ. por nomi la respondan nocion : j inlerpolitan vorton aii lokon. 2 Uj Sign
bel~ , blu~, larg~, neces~ ; b) post morfemo, j ( t ), uzata por referenci al noto ks en l
signifanta procezon, por nomi la procezon au ties j margeno aü pagpiedo.
rezulton: ben~, konstru~, kant~, paroI~ ; c) post
numeralo, por nomi la koncernan kvanton : du~% | obez/a f Dikventra, trafita de ~eco.
dek'N/. RIM. O povas esti eliziita, se gin ne sekvas ! ~eco. Generala hipertrofio de la grasaj=
unu el la postfinajoj j k n . Tiu proeedo estas j konektivoj.
renkontebla precipe en poezio k proverboj: wl’ de ! '

Oberon/o O Rego de la elfoj.
B

obelisko.obi/o. Longa k ofte larga japana
virino, bona mastrinoz; por eterna ben’ 7 ; kvazau ia \ zono el teksajo, uzata ce kimono; tiu
sopir’ 7. 2 (malofte) kiel subst., signifanta abstrakt- ; de virino estas ofte ornamteksita au brodita.
ajon (uzata kun art-o apostrofita): la ideoj de / ’ overac’. ^-vorto. Substantivo.

| objekt/o 1 Cio, kio prezentigas al niaj sensoj:
i la lignajisto faros tablojn, segojn k aliajn lignajn
j ~ojn7 ; cemizojn, kolumojn [...] k ceterajn similajn
! r^ojn ni nomas tolafo7 ; tiu ~o, kiu alforgis al silo

en la dezerto, k kovrita de vegetajoj pro ekzisto de I rigardon de M., estis largo k altafenestro7 ; ru$aj
fontoj: la ~oj de Saharo. 2 (f ) Sirmejo, rifugejo, j suo/ . la plej kora ~o, kiun si posedis7-; en ciu*o'

ripozejo: en mezo de la lando, superkovrita de la j trovigas difektoz ; la arlikolo la estas uzata dam,
fluo de. la Barbara], restis kclkaj ~oj de civilisa; tio
sajnis ^o de silento meze de brua urbo.

Ob/o. Siberia rivero, kiu fluas de Altajo a! Norda
Glacia Oceano (69°E, 66°48’N).

obi & Pref. kun la senco «laüforme inversa» pp 2 Cio, kio prezentigas al nia menso: lingvo inter-
organo sen laü larga simetriebeno; la bazo de la nacia k lingvo tutmonda estas du tute malsamaj
organo ( i.a . petiolo au pedunklo) estas spaca j ~oj7 ; la tutan man civilizacion ni dankasnural
referenco, k la orientigo de la normala formo estas j unu ~o, al la posedado de lingvoz: kun scienca
fiksita laii la tradicio: ~klaha (kun bazo pli larga ol j aplombo Hi kredigas, kvazau lingvo estas
ta apekso) ; r̂ konusa , ~koru, ~ovoida. ~ovala, ! nalura, organa7. RIM. 2 La diferenco inter objekto

~pira, r^triangula (kun apekso pli larga ol la bazo). j k afero estas nui; ke tiu ci lasta vorto ne supozigas
koncernaton. 3 Cio, kio okupas la intelekton, kio

oarlst/o djb Dialoga poemo pri amo.
oaz1o 1 Izola loko, verda k kvazauinsula meze

kiam ni parolas pri personoj aii ~oj konatajz; mi
ne estas homo ( si pensis ), mi estas ~o!7. RIM. I
Inter objekto k ajo estas nur tia nuanco, ke la unua
vorto insistas pri la ekstereco, la dua pri la konsisto.

Obadja 3 La kvara el la rnalgrandaj profetoj.
obe/i (tr) Konlormi sin al tio, kion alia persono \ estas celo de pensa laboro: la ~o de la verko tra-

ordonas au malpermesas : ~i la patron 7-, al la ; penetris sian cerbon7 ; ~o de studo& ; nutltajnleter-
patro7 ; la sipano devas ~i la sipestron7 ; respektu j ojn mi ricevis pri tiu ~o7\ ciun aperon, kiu servos
Dion k regon k ~/ / la legon7 ; viajn vortojn ~os mia ! kiel ~o por rakonto, oni povas trakti divers-
luta popolox ; oni devas Dion prefere ol horn- manière7 ; la ambad lingvojn [.. . ] vi konastromal-
ojn1* ; ec en la diboco ii ~/.v estetikan meznronB: en j multe , por ke vi povu manovri kun ili del , kiel
la lingvo internacia oni devas sole nur la logik- : postulis la ~oL; li alportis de ciuj ckzamenaj ~oj
on7 ; liaj cevaloj ne phi ~is Han vocon; tuj kiam vi j purajn «kvinojn»z; enkonduki E-on, kief nedevigan
ordonas, vi estos ~ata ; ( f ) la sipo ne plu ~as la ! ^on de instruado; si estis ~o de meditado por
direktilon ; deziro k inklino ordonon ne ~as7. isar j skulptisto. R I M. 3 Inter objekto k tenio estas tiu
cedi , observi, submetigi. sklavo, klini. ^o. Plen- S nialgranda diferenco, ke objekto entenas nuanewt
umo de ies volo au ordono: vi soldas al mi ~on en | de celado (lernado, esploro kip), kiu ne ciamenestas
cio, kion mi ordonas a! vi7 ; pasiva (sendiskuta)
/^adO. Konstanta ~o: ~ado estas pli bona ol ofer-
ado7 ; de la plej fruaj miaj jaroj mi I cmis
r̂ adon ( ...] al la gepatroj7. — disciplina, jugo.
~ema. Volonté, facile ~anta: Jesuo sin humiligis k ' de via amuzigoz: tio estas por P. ~o de gojo1; sin
farigis ~ema gis mortoN. ~igi. Fari, ke iu ~u. es” S hontigis la kornpato , kies ~o si estis7- ; M. ne
dikti , ordoni, regi. —> irigi, vindo. mal^i. Fari , kion j rimarkis. ke si estas ~o dc ies atento7. 5$ La
oni malpermesas. au ne fari, kion oni ordonas: vi ja j ekstera ajo, kiu estas pensata de la pensanta
ne kuragos min mal~H ; mal~o al nejusta ordono i subjekto: !a idea, kiun ni havas pri iu afero, povas

en tenio. 4 Cio, kio estigas ian senton, kio liveras
okazon al ia ago: gis la morto mem ni estos ~ojde
moko!7 ; mi faros ilin dc homo, de inokokde
malbenox ; virino, kiun vi bonvolis elekti kiel ^on



objektivo 799 observi

esti ne konforma al sia 6 A Sintaksa funkcio de
komplemento, esprimanta tion, kio limigas la
amplekson de la ago signifata de la verbo; en E. ~o
povas esti rekta (ekz. «sin» en «mi inemoras sin»,
«legi» en «li lernas legi») au nerekta («pri si» en
«mi memoras pri si»), ~a 1 Rilata al la ~o de io: ta
«va distanco (en optiko); ~a vitro (= muntovitro);
kovr~a vitro (= kovrovitro). 2 A Rilata ai la ~o:
~a funkcio; ~a subpropozicio (rolanta kiel ~o).
art^O. Faritajo de artisto. cel~oz. La ~ata ~o.
& celtabulo. serc^O. ~o arangita, por amuze
trompi. pruv~0Ù> ~o, per kiu la akuzisto intencas
pruvi la kulpecon de la akuzito. es3 konvikti.

©objektiv/o 1 Lenso au lensa muntajo, kiu
estas la plej proksima al la ekzamenata objekto. nsr
objekta. ts* okulario. 2 ffs Parto de fotografa
aparato, konsistanta el unu au pluraj muntitaj lensoj,
kiujn devas trapasi la lumaj radioj, antaü ol penetri
en la malluman kameron. A. Rilata al ~o. B.

Multipliki. ~eco A ( pp nulejo) La maksimuma
nombro m kun la eco, ke ciuj derivajoj /,

/("'
_ !) nulas ce la punkto: la funkcio (.v -\ ) 2! x

posedas ce 1 nulejon kun la ~eco 2 , k ce 0 poluson
kun la r̂ eco 1 . us3 multa.

oblat/o 1 Maldika disketo el nefermentigita
panpasto, uzata au por surglui paperon, au por fari
hostion. es3 maco. 2 Kapsulo, formita el du tiaj disk-
etoj kunpremitaj ce la rando, k entenanta puivoran
medikamenton. kllk^O Y Speco de tre maldika
kukajo, bakita inter du ferajoj k funele volvita.

obligaci2o 1 £ Valorpapero, donata kiel signo de
pruntedonita monsumo, naskanta fiksan rentumon k
repagebla laü antaufiksitaj reguloj. 2 Akceptita
devo fari au ne fari ion. ~a. Rilata al ~o / au 2:
~aj kuponoj; ~a juro. ~i (tr) tfù Devontigi: sin
pagi la suldojn de alia persono.

oblikv a 1 Kliniganta for de la vertikala au orta
direkto: la perpendiklo estas pli mallonga ol ciuj
r^aj rektoj, kondukitaj el la sama punkto gis la sania
rekto\ ~e staranta turo ; salikoj kreskantaj kurbe k
~ez; Ul ~a fasono ( tipara fasono, kies signoj estas
klinitaj dekstren, sed ha vas la saman formon kiel en
rekta fasono, male kiel kursivo). 2 Kliniganta for de
la normala direkto: vojo\ la cignoj flugas en
direktoz; sapera ~ûr muskolo (de la okulo) ; ~a
rigardo7 (ne direktata al la okuloj de la rigardato) ;
~e teksita drapo. malrekta, transversa, kverL ~i
(ntr) Iri en ~a direkto: tuj post la drinkejo la vojeto
~is tra la kampoj. êco. Eco de io ~a: la monto-
vojo supreniris kun timiga ~eco.

Oblong/a 1 ft Devianta de la régula cirkla au

Kongrua kun la realeco, t.e.: 1 Efektive ekzistanta
ekster la penso: Kantio neas la ~an realeçon de
niaj ideoj. 2 Bazita sur senpartia esploro, sende-
penda de individuaj placoj: raporto pri mal^a
diskutado‘, malmultaj kapablas observi k jugi-4 subjektiva. 3 f Eltrovita de la kuracisto
(kontraste al tio, kio estas deklarata de la paciento):
~aj simptomoj ; ce la kronika kataro de la
konjunktivo la trovataj sangoj estas malmultc
signifajz. êco. Eco de iu, io ~a: la ~eco de niaj
scioj; la aütoro ne defJankigis de la plej severa
~eco en la prezento de la demanda’, kutime forestas
~eco en cia agitado. merg^o (pp lummikro-
skopo) ~o, kies frontan Ienson oni mergas en likv- kvadrata formo per plilongigo de unu akso. SIN.
on kun granda refraktindico: merg^o ebligas atingi longforma. 2 V qfp b Proks. duoble pli longa ol
maksimuman pligrandigon k pli bonkvalitan bilclon. larga k kun pli-malpli trunkaj ekstremajoj.

obol2o j[ Sesono de drakmo; (f) Eta mondonaco,
almozo.

(Dobjektiv/o (evi) = celo 3.
Objetf\ (ntr) Kontraümeti al iu refutan argumenton

aü malfacilajon: al tio ni povas ~i, ke temas pri du
malsamaj okazoj; forbalai citijn ~ojn.-obi/. I - Suf. signifanta, ke la priparolata
objekto enhavas guste iun kvanton tiomfoje, kiom
montras la rad., k servanta por formi: 1 adj-ojn :
du~a sunio da monoz; dek~a profito. RIM. 1 obi
povas akiri la najbaran sencon «konsistanta el tiom
da partoj, kiom montras la rad.»: tri~a kirasox;
mil~a semoz\ 2 adv-ojn: certe kiel du~e du kvarz\
ilikolektis du~e da panox; du~e pli ol cio, kion U
havis antaüex ; tri~e pli malrapidez; por la safeto
lirepagu kvarr^e x; li trovis ilin dek^e pli sagaj ol
ciuj astrologojx ; la Eternulo multigu sian popolon konsideri , ekzameni. 2 Guste fari tion , kio estas
cent~ex. RIM. 2 obi povas almetigi anka ü al postulata, ordonita, preskribita: disciplinonz,
morfemoj, esprimantaj neprecizan kvanton : mia I principonz, programon7, regulon7-, legonx, la
laboro valoras kelk^e pli, ol kiom vi donas al mi j lnterligonx, instruonx ; por la ce fa jesténo ni devas
por §iz ; la posedo de la Biblio estas por nia \ ~/ plej severan elektonz; la morojn de la pair-
literaturo pli grava akiro, ol la posedo de malice ojx; se ni ~<>.v plcnumi ci tiun tutan ordononx\ tin
pli granda kvanto da aliaj verkojz. 3 subst-ojn: ordono de la estraro ne / mille estis ~ata7 ; en ci tio,
dudek estas la kvar~o de kvin; 4 verbojn per plu- i kiel en cio alia, devas esti ~ata la deçà mezuroz:
formado: tri^igi sian htdmonon ; interfrapu la \ tiun ci fojon almenaù la rito estis ~ita. n'-sr obéi ,
manojn,car la glavo dtt~igos, ec tri~igosx.
Il* Samsignifa memstare uzata morfemo: ~o. A

obscen/a (pj) Ofendanta la antaü jugojn de
pruduloj. «sr malcasta, maldeca. ~a}0. ~a ago,
parolo au skribajo. ter pornografio.

Obsed/i (tr) Premokupi la psikon; trude ekkapti
la atenton (pp fiksa ideo): f ~anta halucino. es3

siegi, persekuti.^O. Tio, kio ~as. 's.ato. Persono,
kiun io ~as.

observ/i ( tr) 1 Rigardi kun daura atento, por
esplori : tie oni plej bone povas sian propran
rapidecon7-, la astrojn B; ies agojn B; mi kun la
infanoj spéciale ~os vinz; matronoj, kiuj ~as,ke oni
kondutu bonorde 7 ; bone , kiu venasl. es3

plcnumi. sekvi. konformigi. ^O . Ago ~ i k tics
rezulto: fari astronomiajn ~ojn; kolekto da ~oj pri

(pp nombro) Produto de la donita nombro per alia | la tifoida febro: studo pri kala-azaro surbaze de 20
nombro: la plej malgranda komuna ~o. ~igi A | ~6»/. ^ado. Ago de tiu, kiu ~as: 1 la ~ado de la



observatorio 800 ociffl
i

preterpaso de la sovaga armeoL\ posteno de ~ado\ j rimedoj. ~i (tr) Fari ~on 1 : la veturiloj Mil
la r̂ ado de la suno, de malsanulo\ homo sub polica | avenuon; 2 la opozicianta.ro provis ~i la balot~ado ; 2 sevcra ~ado de la regularo. ^anto 1 j de la lego, mal~i. Forigi la ~on : per sisterna dé,

Homo, kiu ~as: la fenomcno aperis al la ~anto, kiel I ado mal~i la centrajn stratojn de la urbo.
serio da nigraj makuloj; // estis ~anto de strangaj | obten/iG (tr) Akiri kiel rezultajon; ricevipoi
ritoj. 2 Persono kiu ceestas konferencon, asembleon | klopodo; elpeti.
ks, sed ne bavas la plenajn rajtojn de partoprenanto: | obtur/i (tr) Hermetike fermi (aperturon dei
pluraj statoj sendis ~ojn al la packonferenco ; j korpo, tubon de pafilo ktp): ~iteco de la cehaà
Svislando ne estas membro de UN . sed havas status- truo ce la koksosto\ denlan karion ; ~i kulâ
on de r^antoi malgrandaj Landaj Asocioj havas on, neuzatan kamentubon. ~atoroz = fotoaparü
~ojn en la komitato de UEA. 3 £ Sendito de neütrala j ~ilo. ~ilo. llo por ~i: momenta, prokrasta ~ilob
orga'nizo au stato, de UN ks, kiu kontrolas la plenum- fotografilo ; ~ilo (fermocapo) de kanontubo.
on de batalhalto au armistico, la okazigon de baloto
ks: la registaro invitis diverslandajn ~antojn al la
balotojM . ~ejo. L.oko, de kie oni povas ion ~i. os”

observatorio. ~istO. Maristo, komisiita ~i de sur

i
obtuz3a 1 A ( pp angulo) Pli granda ol oift

(90°), sed malpli granda ol strecita angulo (180°)
SIN. malakuta. 2 Malklara, kiel la malaltaj notojè
gamo; kvazaü sufokita: ~</, iom rompita voco\ m
aüdigas de hufoj ~a frapadoc,\ kvazaü li aüdisk
fantomecan ~an blekadonz; la kantado de h
temasinoz; tondra bruo de lavangoz. BS né
akra , mallaüta. SIN. malakuta. 3 Ne preciza. K
klare sentala: ~a doloro, malgojo ; en la okulilj
brûlis fajro de retenata koleroz: suferi.<v8ô

O Àrangajo servanta por malfortigi au malklarijô
sonojn, lumradiojn kc. oar dampilo. tranŝ a A (pp

iranta sipo. ~igi. Fari, ke iu ~u (regulon ks), au ke
io estu ~ata. mal^i. Ne fari tion, kio estas ordonita.
«ar malobéi , rompi, transpasi. kas î. Spioni, gvati.

observatori30. Establo. arangita por astronomi-
aj au meteologiaj observoj.

obsidian/o 0 Vulkana petro, nialhelkolora, ne-
kristala (tute vitra ) au kelkfoje kun disaj tre etaj
kristaloj, laükemie generale samkonsista kiel riolito,
pli malofte kiel trakito k.a., sen- au preskau senakva. | angulo) Konkava.
tst pecostono, pumiko. j obus/o sé Cilindroforma kuglego kun ogivf

obskur/a 1 Malluma, ne ebiiganta klaran vidon : J pinto, pafata de kanono k entenanta pulvosargon,
~a âambro ; (f ) ~a intrigo. 2 Nekonata, senfama: ! kiun eksplodigas tempa au perkuta fuzeo. •§

sciencisto, akademiano. ~o. Stato de io ~a : ciu mitrajlo, srapnelo. ^ingo. Metala tubo, fiksita ce
ja , ec en ~o, trafasK. ~i. Karakterizigi per ~o. la posta ekstremajo de ~o, k entenanta pulvon, kiiâ
^anto, ~ istO. Malamiko de la klerigo k de la prajmo povas eksplodigi, por elpeli la ~onelli
mensa liberigo. êco. Eco de iu ~a. ântismo. kanono. oar pulvujo. kugl~0. ~o, entenanta rond*

Politika-religia sistemo, kontraua al la klerigado k ajn kuglojn, kiuj disjetigas ce la eksplodo. 4
ocean1o 1 La etendajo el sala akvo, kiu kovras

! pli ol la 2/3 de la tersurfaco: riveroj enfluas en la
obstakl8o. Tio, kio malhelpas au malfruigas la | ~on ; la ,el bordo elirinte, glutas 1' ebenajonz',{tj

iradon ( propre au figure): se ci ~ojn venkus kurago i (la naturo) elmetis nin sur la bordon de tiu cigranà
~o monde—nagu, kiu povas nagi!z\ ~o da sabloK
da verdajo. es* maro. 2 (ofte maj.) Vasta difinitâ
parto el tiu etendajo: blinda ~o, Arkta ~o. Paca M

obstin/a. Firme restanta ce sia propra opinio j (Pacifiko). (OJ^o O Helena dio de la maro, filode
au volo, malgrau ciaj kontraüaj admonoj: ~c/ kiel i Urano k patro de ciu j riveroj. va? Tetiso. ^a, Rilata
kaproz, mulo, aieno\ se homo puninda restas ~a, fi j al ~o( j): ~a fluo ( —4 Golfofluo, Kurosio )\pereosx: sia menso farigis pli k pli ~az : ( f ) ~a j vetersipo, kuriersipo ; klimato. (O)̂ idinoj,
opozicioz, malamo; Jocjo (staremulo) ; dissaltos | Marnimfoj. ~ografio. Fizika, kemia k biologia
la ~aj baroj inter la popoloj dividitajz\ k sen ia j studo de la maraj akvoj. ~Ologo. Specialisto pri
fino plendi tute ne konvenas al la viraz. c??- neced- j ~ologio. ôloglo. Scienca studo de la ~oj k (fe
ema, nekonvinkebla. — fera , granita. surda, nuko. i ties fundo] : fizika, kemia , biologia , aplikata ~o.
~i (ntr) Ekskluzive sekvi iun opinion au decidon, J trans^a. Iranta trans ~o: trans^a flugo.
ne lasante sin konvinki de aliaj: en sia eraro :; li | Oceani/oz. Unu el 1a kvin partoj de la mondo/
~as en la silento, os* insisti, persist! , rigidigi. ~o. | konsistanta el Austral io k el la insuloj cirkaüantaj:
Manifestigo de karaktero: /' espero, / ’ ~o k la — Melanezio, Mikronezio, Polinezio. - M
pacienco, jen estas la signoj, per kiespotenco ni ( ...) j ocel/o b 1 Simpla okulo de multaj artropodoj.
atingos ta celon7-. ^eco. Eco de iu, io ~a: dira, j u3f omatidio. 2 Ronda kolormakulo, cirkaüita de
kion vi volas, ~eco estas granda afero7 ; ne volante, j alikolora ringo, i.a. sur flugiloj de papilio, felode
ke oni vidu en mia maniera de laborado aütoran j besto. ~a. Surhavanta ~ojn: ~aj vostoj de pavoj. .
~econz; la ~cco de lia rifuzo min mirigas.

obstrukc/o 1 Geno, kaü zala de amaso da i Amerika, kun bele makulita felo.
objektoj, kiuj malhelpas cirkuladon, trairadon tra ! ocim/o G. (Ocimum el lamiacoj) de spice
vojo, kanalo ks: granda sur strato; de tubo, j odoraj herboj aü tufarbustoj kun floroj en §ajn-
de kloako, de la intesto. SIN. stopigo. 2 Intenca mal- j verticiloj arigintaj en apeksajn spikojn; c. 150 sp̂ j
helpado al parlamenta laboro, farata per ciuj legaj : el la varmaj regionoj; plej grava sp.: bazilio.

mensa liberigo. RIM. ~ismo suficus por tiu nocio.
klar/N/O. Klaroskuro.

homsuperaG; meti ~ojn sur ies vojon.
obstetrik/o f Scienco k arto pri la akusado. ^a.

Rilata al akuso: ~a traumatisme.

ocelot/o b Sp. de feliso ( Félis pardalis),S
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j|- OCltOCin/0 Hormono, sekreciata de hipotalamo,
akumulata en posthipofizo, k stimulanta la uteran
kontrahigon dum akuso.

ocj/o. Karesformo de onklo, uzata ankaü inter
amikoj.

0d10 c$> Lirika poemo, dividita en strofoj,
ordinare similaj inter si : la ~oj de Horatio, de
Pindaro.

odalisk/o * Sklava servistino en haremo
(precipe en Turkio).

Odes/oz. Ukrainia havenurbo ce la Nigra Maro
(30°44’E, 46°29’N).

A Odin/o O La cefa dio en la germana mitologio.
SIN. Votano.

: Odise/0 é]j Mita rego de Itako, edzo de
Penelopo; protagonisto de ~ado. -̂ado. Unu el la
du poemoj de Homero, en kiu estas rakontita la
hejmeniro de post la venkopreno de Trojo.

odometr/o. Hodometro.

(14°36’E, 53°36’N): la landlimo ~o-Niso (inter
Germanio k Pollando).

oer/o. Monero, centono de la skandinavia krono.
oestr/o Ç> Fiziologia stato de ina mamulo dum la

maturigo de la ovaria(j) foliklo( j) k ovolado:
antau~o, post^o.
modifigo de la ovario k de la ulera k vagina mukoz-
oj sub influo de ovariaj hormonoj. ~iga $ Estiganta
~on: ~igaj hormonoj.

oestradiol/o $® Precipa oestrogeno.
oestrogen/o (kn) ® Ovaria hormono, precipe

reganta la disvolvigon k la funkciadon de la
reproduktigaj organoj k de la mamoj ce la inoj de
mamuloj. cs" oestradiolo, oestrono.

oestron/o ÿ ® Oksidita formo de oestradiolo,
troviganta en la urino de gravedaj inoj, malpli efika
al oestro ol oestradiolo. SIN. foliklino.

Ofeli/oz Amatino de Hamleto.

seksardo. ~a ciklo. Perioda

ofend/i (tr) 1 Kolerigi au cagreni iun, mal-
odonat/oj d Ordo (Odonata ) de insektoj sen respektante ties dignon: postulo ne prétendus, rifuzo

pupa stadio, kun kvar preskaü egalaj flugiloj k sen ne ~asz; kiu premas malriculon, tiu ~as Han Kre-
vostaj fadenoj: ~oj ampleksas la libelojn. c^r j inion x ; si est is certa, ke jam neniam si [ ... ]

ekmurmuros kontraü la mono kiu sin ~osz ; mi neefemero, libelo.
odontoid/o V Vertikala elstarajo sur la supra j povas pin toleri, ke oni min tiamanierc ~wz; muso

la katon ciam ~isz (pf); si estas ~ata per plej eta
malprudajo; la profunde ~ita virino respond!s2. cæ
kontuzi , skandali , soki. vundi , indignigi. 2 Mal-
respekti (senton): ~/ ies pudoron ; tio ~as nian
lingvan senton7-. ~0. Tio, per kio oni ~as: sagulo

surfacode la akstso. SIN. dentoforma apofizo.
odor/i (tr) 1 Eligi materiajn nevideblajn korp-

erojn, kapablajn impresi la flarsenson: kadavre ~is
laflorojz; ~ije brasika supo, je sterko ; viro ~anta
brandon kiel drinkejo* ; siaj haroj tie! forte ~is
konvalojn2; la tula atmosfero ~is pipron, safration k ignoras ~onx ; al li ne mankas defendo kontraü
imgibron2; (analoge) tie ~is agrabla parfumoB; (f) ~oz; toleri ~ojnz\ de in al in per io; fari ~on aI
Hu sin mem gloras, malbone ~asz. balzami, iuz ; pardoni ~on. ~a. Tia, ke gi ~as: tion mi trovas

preskaü ~a par mi2 ; ~a rido, rnoko. ~igi. Igi ~ita:
mi r^igis de tio, kion vi diris al miz\ mi esperas, ke
vi ne ~igos, se mi rifuzos; si estas tre ~igema.

ofensiv/o M* Ago de armeo, per kiu gi celas
forpeli la malamikon k gin detrui. ~a. Rilata al ~o:
r^a k defensiva alianco.

ofer/i (tr) 1 © Laü difinitaj ritoj donaci aldiajo
ion vegelantan au vivantan, kion oni iamaniere detru-
as au parte sorbas, por komuniigi kun tiu diajo au gin
pacigi al si : Hi al la altar’ min tiris k ~is ci tiun
kapon al Diano2; Abraham prenis la virsafon k ~/.v
gin x; ~i fruktojn de la tero, spikofaskojn ; li estis

parfumi. 2 Vidigi en si apartan econ, montri, aperigi,
signi: H havas pian respekton por cio, kio nur ~as
mtifoe; tio ~as perfidon!.~0. Tio, kio impresas la
flarsenson: gardeno, kie oni sentis la ~on de rozoj k
lavendoz; la teo havas la ~on de fiso2", la vina ~o,
Hun li elspiras, atingas gis niz; bona tagmango, kies
tarma levigadis el la potoj2; la -w; de tiuj
riverhordoj, sur kiuj kreskas la gojo1 (vinberoj); la
^ode rostajo plenigis ciujn cambrojnz\ mono ~on
ne havas2; la Eternulo jlaris la agrab!an ~onx (de
laofero). ~a. Havanta ian ~on. serwa. Havanta
nenian ~on. sen^igi. Forigi la ~on de io: scn~igi
al si la akselojn. agrabl~a. Havanta bonan ~on: ~ota sur la stono de sangoz; ( f ) fari rabon k stelon,
Qj’rabl~aoferox. bon~i (ntr) Eligi bonan, agrablan
MMI: ho, kiel bongos viaj aromajoj!x ; haroj [...]
pomaditaj, parfumitaj , bon~antajz. bon^O.
Agrabla ~o de natura origino: mirtoj k mentoj
plenigis âion per sia bon~o7 ; disvastigi bon~onz;
bon~o de orangeriaj kreskajojz; enspiri bonbon7-.
borwa. Havanta bonan ~on: la ter elspiras freson
bon~anz; bon~a ventetoz; la rozoj pendis frese k
bon~e super la bariloz. malbon~i. Havi mal-
bonan ~on: nenian guston gi (la supo) havas, gi nur
mlbon~asz ; la inspektoro [... ) malbon-as per
bulboz; vi malbon-as vinon per via tula busoz; la
lando malbon~igisx. haladzo. malbon~a.
Havanta malbonan ~on: foset' malbon~a estas fin'
deciujamojz. US’ fetora, stinka. casaĵ o y La ~o
tipa (te casviando k casajo. putri.

Odr/o. Rivero, enfluanta en la Baltan maron

por ~ j al Dio kandelonz. B3f dedici , konsekri ,
diservi. 2 Fordoni ion valoran, por akiri alion, kion
oni rigardas kiel pli valoran: mi devis la agrablan
pro la utilaz; ni devas la personon pro la ideo k
ne la ideon pro la personaz; al malgrava principo,
elmetita pro montro k allogo,estas ~itaj la principoj
plej gravajz; mi esperas, ke ili ~os siajn personajn
gustojn k opiniojn pro la bono de nia aferoz; nun,
por eviti grandegan malfelicon, vi ne volas ~i ec
vorteton de malvero7. 3 Fordoni ion valoran por la
servo, utilo de io au iu : al la afero, kiun mi nun
proponas al la publiko, mi ~is miajn plej bonajn
jarojnz; sian tempon al{ E.)z; iom da pacienco
aI la afero2; sian vivon al la scienco; montru al li
dankon, se pli ~/ vi al li ne povas2; la urbo Bulonjo
bonvole ~is gastamon (gastigon) al nia kongreso7 ;
a! knabino nekonata tro multe vi ~asz (edzinigon).
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B®* dedici, proponi, prezcnti. — ~doni. —O 1 Tio, de firmo, establo ks. eil'-igi. Komisii al iu '-on.®
kio estas '-afa: la ~ojn, donacatajn al Mi, Hi bucas nomumi, investi, erwigi. Ekokupi '-on. sen-a,

nur pro viando, par gin mangix ; alporti ~ojn sur la Ne plu havanta ~on, vivtenan laboron. dung—ejo.
altarojn ; (f) espero postulas ~onz ; la lernado de kiu ~ejo, kie dungotoj enskribigas k la dungontoj
ajn nacia lingvo postulas grondajn ~ojn de tempo k elektas: privata, stata dung^ejo.pOSt̂ ejO. Domo.
mono2; nenia estus tro granda, se nipovusper gi cambro, en kiu oni povas plenumi la diversajn
akiri al ni lingvon komunehomanz; multaj suferoj k postajn operaciojn : la postéejoj estas fermitaj
~ojz.2 '-ado: rapidu, ho pastrin , kun la ~o!z\ (lau sabate posttagmcze en ci tin lando. vet'-ejo. Stata
la maniero au la celo de la '-ado) brul~ox, buc~ox, ~ejo, kiu en kelkaj landoj anstataüas la vetperistojn.
vers~ox, dankr^ox, pac~ox, pek~ox. ^e. Kiel oficial/a. Deklarita aü sankciita de kompetenta
'-o: farinte sanktan promeson, li alportas ~e al la rajta aütoritato: ~a akto, dokumento, gazeto\ la
Sinjoro kriplajonx ; multego da laboroj iris ~e por enoficigo ne estas ankoraü ~a ; la kvara (Oha
fia ideoz. '-ado. Ceremonio, dum kiu oni taras Aldono al la Universala Vortaro. '-e. Laü -a
'-on: fari r^adon al Bcialx ; obeado estas pli bona ol
~adoz. SIN. /-farado. /-ajo 1 Objekto, kiun oni
'-as. 2 Viktimo. ^ema. Volonté '-anta (pp sian
monon, tempon ks). for/-i. Memvole perdi por utilo
aü bono de iu au io iun au ion tre valoran : for~i
siajn amikojn por sia sendangereco; sin for~i por la
publika utilo. sirwo. Virto de tiu, kiu '-as sian
tempon, komforton kc, por helpi al aliaj: sin~ema
kamarado. buc^O. Buco de homo aü besto kiel ~o ~a. Preparata en '-o, aü uzata por tiaj preparajoj:
al dio. mes/-0 ij* La simbola renovigo de la mono ~aj plantoj ; la konsisto de la ~aj preparajoj estas
de Krislo per rompo de la hostio k verso de la vino, montrita en la farmakopeo.
morwo. Donaco de mono, kiel kontribuo al bonfar- oficinal/a^ = oficina.
ado, servado ks. taÜP-o 0 ~o de taüro en la mitra- oficir/o 1 Generala nomo de ciuj armeaj
ismo. VOb-O. '-o, farita sekve de voto. RIM. Ne uzu estroj ekde vicleütenanto gis generalo aü marsalo. 2

Tiu, kiu havas, en ordeno, gradon mezan inter
ofert8i ( tr) £ Proponi ( varon au servon ) al kavaliro k komandoro. sub'-O. Generala nomode

kliento: ni povas je la plej bonaj kondicoj sur la ; ciuj anneaj estroj ekde sergento gis ekskluzive vie-
merkato. ~0. Ago de iu, kiu '—as ; fari allogajn j leütenanto.~ojn. '-ado. Kvanto el varo au servo, kiu povas | ofiklejd/o }. Granda latuna blovinstrumento.
esti vendata sur unu merkato je difinita prezo: la j ofiur/o <5 G. (Ophiura) de ekinodermoj, en
lego pri ~ado k meruiado. u®’ proponado. —a}o. j formo de kvinangulo kun kvin longaj, maldikaj
Tio, kion oni '-as. RIM. Oni ne uzu oferti en la j «brakoj». «ar asterio. /-oidoj. Klaso (Ophiuroidea)

de ekinodermoj, al kiu apartenas ~o k similaj g-oj.

maniero: '-e konfirmi ion. '-eco. Eco de io —a: la
~cco de radiko, de dokumento. '-igi. Fari ion —a: la
prefikso mis estis ^igita. '-ulo. Homo, havanta-an
socian automaton: se vi interesigos ce ~ulojpri
spontanea kreado, oni prezentos al vi specimenojn de
rusaj «castuskoj» M. duori'-a. Venanta de aütoritata
fonto, sed ne havanta '—econ: duon^aj informoj.

oficin/o. Prepare jo de medikamentoj en apoteko.

oferi en la senco de proponi, oferti au donaci .

senco de donaci.

ofertori/o 1 Ij* Porto de la meso, en kiu la pastro !
k la kredantoj sin préparas, por oferi sin al Dio en la j
signoj de pano k vino. 2 j* Antifono aü kanto antaü !
~o /.

ofic/o. Okupo, profesio, konsistanta en plen-
umo de publika au privata servado: de kasisto,
kontisto, postisto, urbestro, ministro; havi la ~on de j
rabenoz; plenumadi ta ~on de distrancisto7,; vi sur i
min metis la ~on virgan, la sanktan fajron ciam i
subtcnadiz; havi la ~on kontroli la cekojn ; havi |
r̂ on en régna bankon ; tio cetere ne estis grasa Ioz; granda '-o, grandaj zorgojz; antaü cio zorgu | 1) ofiuro. 2) ofrio ( burda ~o) : a ) radiko; b)
~on, plezuro atendos sian viconz; ^ la Sankta j tubero ; c) tigo ; c) folio ; d ) floro ; e) ginostemo. C.
(0 )~o (Inkvizicia Hispania tribunalo, 1478-1834; !
moderna nomo de la Inkvizicio, 1908-1965). o®’ j
fako, funkcio, metio, profesio, rolo. —a. Rilata al ; ofri/o ^ G. {Oplays el orkidacoj) de plurjaraj
~o: la ~aj devoj; ~a uni formo. ~i ( ntr) Plenumi ! herboj kun du subteraj tuberoj k kun floroj aspekt-
~on : H ~as en la kontoro gis la kvina vespere . j antaj kiel insekroj; c. 25 sp-oj el Eüropo, N Affikok
'-eco. Eco de '-isto: figura, de la kapo gis la piedoj j U Azio. abeia '—O {O. apifera ).aranea —O (ark.) =
portanta la esprimon de ~ecoz. '-ejo. Loko, kie j vespa ~o. burda '-O (O. bombyliflora). insekta
oni plenumas '-on: la jugisto [...J en la ~ejoj tenus ! —O {O. insectifera ), vespa '—O. ( O. sphegodes).
hundojnz; informa ~ejo por instruistoj7-; ~ejo de la musa '—O. Insekta ~o.
civila stato; post~ejo. '-isto. Homo, kiu profesie
plenumas '—on: banka, komerca, publika. régna, duobla paüsado de la reproduktenda dokumento;
stata, urba, dogana, polka ~isto (aü policeisto. Vd oni per metal- aü (malpli ofte) paper-plato paüsas
polico). o®' funkeiulo.'-istaro. La luto de la '-istoj j ka ücukan cirkaücilindrajon, kiu mem samtempe

Ofset/O lit Procedo de senreiiefa presado per
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-oide/. Suf. (-oicleae ), per kiu oni dérivas la
nomon de: 1 4ft subfamilioj el la nomo de ilia tipa
genro: orkid~oj; 2 b superfamilioj el la nomo de la
genro de ilia tipa familio: hom~oj.

oj! Interj., esprimanta doloron au amaran bedaür-
on : Pjotr Ivanovic , [... j vi piedpremis mian
piedonz; ~! kiel rapide pasas la tagoj!.

ojdemi/o (ark.) = maranaso.
ojdi/o 4* G. (Oidium), tre disvastiginta, de c.

120 sp-oj de mikroskopaj fungoj, neperfektaj formoj

paüsigas sur la tiel presatan paperfolion. SIN. plat-
preso.

oft/e. Adv., signifanta: 1 «multajn fojojn unu
post alia»: teatramanto vizitas la teatron7 ; mi
diris, ke [...]z; venis al mi la idco, ke [... ]; cu tin
tusoskuo okazas tre ~e? PU ~e ol hieraü?. esr -ad/ ,
konstante, ripete. 2 «en konsiderinde granda nombro
de la okazoj»: ~e nepripensita parolo vundas kiel
gla\’ox ; ~e mano forgesas, kion buso promesas7-', en
serco k ludo ~e sidas aludo7', slavoj ~e posedas en
E. pli bonan stilon, ol7 [...]. '-a. ~e okazanta: ~a de erizifaloj, estigantaj melduon.
festo—mal plena kesto7 ; la kronika kataro de Ojstr/oz b G. ( Oestrus ) de insektoj el la ordo de
konjunktivo estas unit el la plej ~aj malsanoj7. dipteroj, kies larvoj parazitas en la kapo (nazkavajoj
*eco. La relative granda nombro da fojoj, kiam io | k fruntostaj sinusoj) de safoj k parencaj bestoj.
okazas: ciuj rimarkis la ~econ de liaj vizitoj ; la j ~edoj. Fam. (Oestridae) de dipteroj, kies larvoj
~eco de la sufikso er estas 0,9 je mil vortoj. ~igi. parazitas en diversaj partoj de la korpo de hufuloj.
Igi ~a: la kazoj de tiu malsano nuntempe ~igas.

mal~e 1 Malmultajn fojojn : mi mal^e trinkas
mon; estas bone uzadi la vorton «je» kiel eble pli
mairie7. 2 En konsiderinde malgranda nombro de la
okazoj: malfelico mal^e venas sole7 , mal^a 1
Okazanta mal~e: ni havis nur mal~ajn rendevuojr.
2 Rara: mal~a libro; (K) la mal~aj teroj. mal̂ ajo.
Rarajo. pleĵ e. En la plimulto de la okazoj: pleĵ e
silento estas konfeso. cer pieje. pleĵ anto -â. (pp
diskreta frekvenca distribuo) La plej ~a valoro.

Oftalm/O V Okulo I . ~a. Rilata al ~o: la

Ojt/o. Monto en Grekujo, sur kiu mortis Heraklo
(22°15’E, 38°47’N ).

ok 1 Numeralo, esprimanta la nombron post 7
en la serio de la entjeroj (8, VIII ): ~ estas kvar
kvinonoj de dek7 ; li restis ~ tagojn. 2 Nomo de la
cifero 8. ^a. Vicmontra numeralo, signifanta, ke la
koncernatajo venas post sep antaüaj: Karolo la ~a\
sur la ~a pago; estas nun la horo k duono; la
r̂ an de Oktobro. ~C> 1 Aro de ~ aferoj au personoj:
kera ~o; remista ~o. 2 La nombro au la cifero 8:
fari rsjojn sur la glacio. +*e. En la ~a loko ~obla
1 Prezentanta nombron au kvanton, kiu estas al lanervo (unu el la tri brancoj de la trigemina). ~itO If

Kn de la okulaj inflamoj: simpatia ~ito (en kiu la
dua okulo kvazaü simpatias al vundo de la unua).
M)logo. Specialisto pri ~ologio. SIN. okulisto,
okulkuracisto. ~ologio. Studo pri anatomio,
fiziologio k patologio de la okuloj k de iliaj aneksoj.
M)metro. Aparato, inventita de D-ro Javal, por
mezuri la kornean kurbigon. 'voskopo. Optika
aparato, por ekzameni la intemon de la okulo k tute
aparté la okulfundon k la retinon: spegula, elektra
~oskopo.'voskopio If Ekzameno de la okulfundo.

ogiv1o 1 Pintarko. —+ ~okrucigo. 2
Antaua parto de strategia misilo, generale entenanta
la nuklean sargon. ~a Karakterizata de ~o(j):
volbo, pregejo; ~a fenestro; la ~a arkitekturo. «s*

gotika.
ogr/o cf£> En la fabeloj, giganto infanmanganta.
Ohi/0. Unu el la statoj de Usono (83’U, 40°N ).

MWlvero. Rivero de Usono, enfluanta en Misisipon
(89°09’U, 37°N).

antaua kiel ~ al unu: ricevi ~oblan gajnon el sia
vetmono. 2 Konsistanta el ~ partoj: ~obla tavolo
da papero. ~oble. Multiplikate per ~: ~oble du
estas dek ses. ~ono 1 Ciu el la ~ egalaj partoj de
tuto: kvar ~onoj estas duono. 2 } Noto, signita per
nigra punkto (la kapo), tigo k vosto, k daüranta
•'N'onon de plena noto. ^opo. Grupo de ~ aferoj au

j personoj. 'vteto } 1 Verko por ~ vocoj au ~
instrumentoj. 2 Grupo de ~ personoj, kiuj kantas aü
ludas tian verkon.

ok/o. Rivero, fontanta en C Rusio k fluanta en
Volgon.

okapi/o b Parhufulo (unuspecia g. Okapia john-
stoni ) el la fam. de girafedoj, bruna, kun horizontalaj
blankaj strioj, vivanta en la regiono de la rivero
Kongo.

okarin/o } Porcelana au metala, ovoforma blov-
instrumento.

! okaz/i ( ntr) Estigi en iu loko a ü tempo1
Oho! Interjekcio, esprimanta suiprizon: okcent... | akcidente au hazarde: inter pokalo k lipoj povas

naücent..,~! transposas milon!7 ; ~/ eu si efektive i multe ~i7 ; diru do, kio ~is plue?7 -, la infano rakont-
estustiel malbona?7. j is naive cion, kio ~is al si7 ; hazarde ~is,ke li genuis

Ohotsk/a. Nomepiteto de maro en la NE parto j apude de fraülino K.7 ; facile povas ~i, ke iu rekonus
de Azio, malfermiganta en Pacifikon (150°E, 55°N). j mian skribon7 ; se ~os, ke li mortos, tuj telegrafu; se-Oid/ 1 A Suf . a îdonebla al pluraj rad-oj por ~us, ke Dio prenus al si sian animon!; en la posttag-
nomi objekton iel similan al tiu esprimita per la mezo antaü la ~inta hommortigo7. 2 pro ies volo:
rad.: elips~o, cik!~o, ov^o, sufiks~o. RIM. La La internacia teatro- festivalo f ...] estonte ~os ciun
rilato inter la du objektoj tamen ne estas unueca. 2 j duan juronM. KS* aperi, havi lokon, estigi. o 1
b Suf., per kiu oni formas la nomon de bestogrupo Tio, kio ~as: stranga ~o trafis min7 ; vi trémas pro
denedifinita sistematika valoro, almetante gin al la j la rentra7 ; la ~o konfirmis la suspekton ; la
nomo de gia plej tipa genro, al kiu la ceteraj ; interligo de la ~oj. væ akeidento, epizodo, evento,
grupanoj pli-malpli similas: hidr^oj. naütil~oj.3 b ! incidento, sperto, farigo, travivajo. 2 Difinita aparta
Suf., per kiu oni el genra nomo iufoje formas i cirkonstanco: en plej botta ~c> ni povos alveni nur

noktomeze ; en tiaj ~oj ni uzas la f ïnigon «n»7 ; pornomon de simila genro: peg~o.
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tre multaj ~oj amhau esprimoj sajnas al mi égalé Konstantinopolo); la Eklezio cle (kontraste kgj
bonajz\ por la se in volos [...] z; forIasi inn la Greka). ~a. Estanta, au venanta de ~o: la
sufikson [...] ni pavas nui- en îiaj ~oj, se la neceseco parto de la montoj; la akraj ~aj ventojz. ~e.M
de la sufikso estas iom duba7\ en tiuj tre ma/oftaj ~a direkto: gi kusas de nia urbo\ disvastigi «jj|
~oj, kiam ni pavas timi malkomprenigonz; komitato. k orientai7.
kiu. en ekstrema pavus ciam ( .. .] z. 3 Favora, okcî pit/o V ( occiput ) Malanta üa parto de b
helpa cirkonstanco, ebliganta fari ion: ~on kaptu ce kranio de vertebruloj, kie gi fiksigas al la spino.&t;
/’ kapo. car la vosta estas glitaz; fordormi la ~on7 ; postkranio. ~OStO. V Osto formanta la malantau*tiaspecan ~an mi ne volas preterlasiz; // atendas, ke | parton de la kranio.
la ~o venu al lia nazo7 ; ~o kreas stelistonz; se la
naskigo de homo estas produkto de bruta ekdeziro,
de simpla ~o [ . . . ] z; mi uzas nun la bonan ~on,
par [...]z; uzante la ~on, mi sciigas, ke [...|z; tio
donis al mi la ~on turni la atenton de niaj amikoj
sur [ .. . |z; // havis la ~on vidi Hispanujonz; mi ne de Francio). es- trabadaro.
havis ~on paroii E-e kun fremdulojB\ estus al mi
agrable, se vi valus ce komuniki ntian leteron 26°34’N).
al [ ... }7.4 1 Kazo: tio estis bêla ~o de hemiplegiaB.
^a. Renkontata au ~anta ekster cia sistemeco: ~a

kokcitan/o. Ano de la cefa gento de (O)~io.<4i
Rilata al la ~oj: la ~a lingva, literaturo\ rtf ,
dialektoj. KS* Aûvernjo, Gaskonio, Langvedok
Provenco. (0)~io. Aro de regionoj, en kiuj estai
uzataj la ~a lingvo k ties dialektoj (proks. la S pof

Okinav/o. Japania insulo en Pacifiko {128°j!
Oklahom/o. Unu el la statoj de Usono (97°30’üj

35°28’N). |I
okiuzi/o 1 f Patologia fermigo de kanalo, dukto

au orifico: intesta ~a. 2 La unuigo de varmafc
malvarma frontoj en la evoluo de ciklono. i|

okr/oz © Argila tero, kutime pulvoreca, dé

komplimento ne iras al teslamento7 (ne indas hered-
ajon); tio dépendus de pure ~aj cirkonstanco]7;
kmnkam li silentas, tamen ~aj vortoj al mi months,
ke ~e 1 En tia ~o, ce la ~o: de tio, mi
deklaras, ke ( ...]; mi itzos vian afablan permes- flaveta gis rugeta pro enhavo de ferikaj oksidoj
an. 2 Pro la ~o: oni iluminaciis ~e de la nacia festo. (hematito, goetito k limonito), uzata kiel pigmente
3 Senplane, dépende de hazardo: ~e mi iris sur la por farboj: fiava , ruga , bruna ~a sablopetroi
stratoB; la naturaj lingvoj konstruigis ~e k sen- n la estis ofte uzata ekde la musteria epoko.é
konscie7. ~ajO. Io, ~inta pli-malpli hazarde : tiu siena. ~a 1 Rilata al ~o, enhavanta ~on:
regulo ne estas ia misterajo, k estas simpla ~ajo7. (~ohava) sablopetro. 2 ~okolora. v|
RIM. Per la participaj suf-oj, oni povas precizigi la
tempon: tio estis grava ~antajoz; Mordehaj pri-
skribis ciujn tiujn ~intajojn k sendis leterojnx; gi rapidkreska, kun ligno (fcf balzo) pli malpezaol
estis granda ~inta]o k beno por la lando7 ; ni ciuj korko. kun korformaj, lobaj, malsupraflanke lanugaj
febre atendas la ~ontafon. ~ejo. Tiu loko, kie io folioj k kun grandaj, brunete flavaj floroj.
~is: la ~ejo de la murdo, de la ribelo.~igi. Fari, ke
io ~u: la societa ~igis kongreson en la pasinta | supo.
monoto ; tiu katastrofo ~igis la morton de tridek
pasageroj. cia~e. Kia ajn estas la ~o: mi ne scias
ankoraü, eu mi povos veni: cia~e mi skribos a/ vi unu-, du- k plur-jaraj herboj k falfoliaj arbustetoj-
margaü.ciiwe. Je ciu ~o: ciw^e li rakontadis sian kun elbazaj au alternaj folioj generale mane kun-
malsanigon. inter~ajO. Flanka ^ajo, ofte malgrava metaj, ofte 3-folieraj, k kun regulaj, 5-nombraj
k malhelpa, kiu neatendite apetas en difinita floroj unuopaj au arigintaj en cumojn au umbelojn;
cirkonstancaro. KSP incidente, la ü^e. En ~o de kosmopolita g. de c. 700 sp-oj, pluraj pororname
bezono. sam^e. En la sama tempo, uzante la saman kultivataj. — okzalo, trifolio.
~on: mi nun hejtados la fanion tagmeze, k sainte
mi kuirados iom da vanna mango7. bon~e. Pro
felica ~o: eu vi ne havas iom da mono por prunte-
duni a/ mi?—Mi havas—Ha, kiel bon~e!7. lim~0.

okrorn/o 4̂ G. ( Ochroma el bombakacoj) denitr
unu sp. ( O. pyramidale ) el tropika Ameriko, ari»

oks/o /J Kastrita taü ro. IET bovo. — ~ovosto- .

oksalat/o = okzalato.
oksalid/o G. (Oxalis el ~acoj) de pljantoj-

oksazol/o (k) Kvinatoma heterociklo, C3H3NO.
Oksford/oz. Anglia universitata urbo (1°15’U,

51°46’N). ."-I
okshoft/oz. Malnova mezurunuo por likvoj (ê.

~o, troviganta ce la limo inter la efikzonoj de du j 230 I ).
reguloi, legoj ks, el kiuj jen unu jen la alia povus j oksi/o ® Mil de oksigeno, uzata en kunmetajoj
aplikigi : tiu estas lim~o inter murdo kaj senintenca ! por montri la ceeston de oksigeno (kompare kun la
mortigo. ! nomo de référença substanco): ~ietraciklino (grava

okeident/o 1 Tiu parto de la horizonto, ce kiu \ antibiotiko) ; ~onio ( Vd onio ). et~0 Vd elle
ia suno sajne subiras: tiel malproksime estas la \ met~o Vd met/ , per ô, per̂ somo Vd péri, j:
orienta de la ~ox : la vento biovis de sud-~o7 ; j oksid4o ® La rezulto de la kombinado de
nord~o. SIN. uesto. 2 Unu el la kvar cefpunktoj; ! oksigeno kun malpli elektronnegativa elemento. <4
simb.: U. 3 Tiu parto de la terglobo, au de teritorio, j (tr) 1 Sangi, pli-malpli komplete, en ~on; difekti
kusanta en la direkto de ~o: en ~o (de Germanio) j per kombino kun oksigeno: feron ~as la malr
nenio nova -, la de Usono estis la laste okupita | sekeco; Y vino. 2 Forpreni elektronojn de
parto de tiu lando. ( O)^o ï 1 Europo kiel j substanco: ~/ F e( I I ) a l F e( I I I ). redukti, ~O-
kontrastanta kun Azio. 2 La ~a parto de Europo: la j reduktigo, redokso. ~adO. Ago de io, kio ~as:
Imperia de (kontraste al tiu , kies cefurbo estis \ malrapida ~ado. ^azo. Enzimo, kiu katalizâs
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oksidajn reakciojn. anti~anto. Substanco, kiu
malakcelas la ~igon. ne~ebla. Tia, ke gi ne povas
esti ~ata: plateno estas ne~ebla. di~0. ~o kun du
oksigenatomoj: karbona di~o (Vd karbono ).
hidrM). Kombinajo de la anjono OH kun katjono:
KOH , potaso, estas kalia hidr~o. mono~0. ~o
kun unu oksigenatomo: karbona mono^o ( Vd
karbono). per~o. ~o, kies oksigen-enteno estas pli
granda ol tiu de la plej kutima ~o: hidrogena
per~o (au hidrogen^o), H202; natria ~o (Na0O),
natria per~o (Na207) ; per~oj estas ofte mal-
stabilaj k facile malkomponigas al normala k
libera oksigeno. per~i (tr) 1 Oksidi substancon al
pli alta ~a grado ol normale. 2 ^ Tre heligi la har-
ojn, uzante person: permita blondulino. per^azo.
Enzimo, kiu katalizas per~ajn reakciojn, generale la
malkomponigon: H20^ -» H20 + 5O,,. sen~i. Pur-
igi la surfacon de objekto, forigante la ~ojn.

oksigen/o ® 1 Elemento, O, atomnumero 8,
atommaso 16,00. 2 Senkolora, senodora gaso, 02,
ne bruligebla, sed nepre necesa por brulado k spir-
ado, kiu, miksite kun nitrogeno k aliaj gasoj, formas
aeron k, kombinite kun hidrogeno, formas akvon.
isr ozono. (tr) Miksi kun ~o. ~a. Entenanta
MMI: ~a akvo (komunuza nomo por H202, oksid-
anta mikrobicido k blankigilo).

oksikok/o 1 (ss) Sp. de vakcinio (Vacci-
nium oxycoccos). 2 (vs) Grupo de sp-oj de vakcinio,
ampleksanta la eksan g-on Oxycoccus (el erikacoj),
malgrandaj, rampaj tufarbustoj au arbustetoj kun
intense rugaj, acidaj beroj, mangataj krudaj au
konfititaj; 3 sp-oj el Europo, Azio k N Ameriko, i.a.
V.oxycoccos, N-hemisfera, k V. macrocarpum, el
NE Ameriko k N Azio, kultivata en Ameriko.
vakcinio, mirtelo.

oksim/o ® Kombinajo kun grupo >C=NOH ,
preparebla ekz. el ketono k hidroksilamino.

oksimor/o dj-b Stilfiguro, konsistanta en la
kunigo de du vortoj, kies sencoj sajnas kontraüdiraj
unu al la alia, por reliefigi neatenditan penson, ekz.
«elokventa silento», « triumfa malvenko», «la
malsageco de Dio estas pli saga ol homojx», «la
voluptamanta, ankoraü vivante, malvivas» N.

oksiton/a A (pp vorto) Havanta akcenton sur la
lasta silabo (ekz.: melankoli’). cr paroksitona,
proparoksitona.

oksiur/o d G. (Enterobius, sin. Oxyuris ) de mal-
grandaj nematodoj, kies ordinara k tre disvastiginta
sp. (E. vermicu/aris) parazitas en la intesto de homoj,
precipe infanoj. ~OZO f Malsano pro ~oj. ~icido.
Medikamento, mortiganta la ~ojn.

oksoni/o = oksionio (Vd onto).
Okt/O } Intervalo inter ok tonoj en diatona gamo

(frekvencproporcio: 2).
oktaedr/o 1 = régula okedro. 2 = okedro.
Okt/ ® Pref., montranta okkarbonan cenon en la j oklil/o 1 Organo de la vidkapablo: V ce la

homoj de hidrokarbonoj, de monosakaridoj k de ties j mamuloj ~o konsistas el ~bulbo (SIN. ~globo), la
derivajoj: ~ano, ~eno, ~ino, ~ilo ktp (Vd alkl ) ; bazo de la opta nervo, k akcesoraj organoj ( palpebr-
r»ozo.^ano. Saturita hidrokarbono, CgH|g, brulema oj, ~haroj , brovoj , motoraj muskoloj , glandoj ,
liJkvo, ingredienco de benzino. —+ ~annombro. ligamentoj k .a. )\ leviz, mallevi, moviz la ~ojnz; li

Okta/ ® Pref., montranta, ke substanco estas fermis duone la ~ojnz; rigardi per large malfermit-
karakterizata de, au konsistas el, ok atomoj, funkcioj, aj ~ojz; sablero enfalis en mian ~onz; vi ricevits

molekuloj ks : ~hidrato, ~ peptido. KP mono! ,
heptal , nonal , oligol, poli/ .

oktant/oz 1 À Unu el la ok partoj, en kiujn estas
dividita tridimensia spaco per karteziaj koordinat-
ebenoj. væ kvadranto. 2 \ Instrumente kun arko
ampleksanta 45 gradojn, k kiu ebligas mezuri angul-
ojn gis 90 gradojn. BS* sekstanto. 3 A Cikloarko
égala al okono de periferio. 4 ^ Punkto, ce kiu Luno
estas je angulo de 45 gradoj de la konjunkcio au
opozicio kun Suno. 5 Ekvatora konstelacio (Octans).

oktav2o 1 = okto. 2 O'J Foliego, kiun oni faldas
trifoje por fari 8 librofoliojn aü 16 pagojn: mi send-
as al vi du ~ojn en provajoj. 3 Oj Libro en okon-
folia formato; simb.: 8°: la libro gajnus per tio
kelkajn ~ajn pagojnz. 4 ü* La daüro de ok tagoj,
kiu antaüas au sekvas feston: en la de Pasko. 5

La itala okversa stanco. duorwo. Libro de dek-
sesonformato.

Oktav/o. Vira nomo.
Oktavi/o. Romana familia nomo, i.a . de la

imperieslro Aügusto.
Oktobr/o. La deka monato en la Gregoria

kalendaro.
oktopod/o d G. (Octopus ) de polpoj kun po 2

vicoj de suciloj sur la brakoj. esc eledono.
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1) oktopodo. CG. 2) okulo. Sagitala sekcajo de
~o. a) opta nervo ; b) retino ; c) koroido; c)
skleroto: d) konjunktivo; e) korneo; f ) antaüa
kamero (kun akva humoro); g) iriso; g) pupilo; h)
kristalino; h) zoneto ; i) ciliaro; j) vitreo.
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polvon en la ~ojnz\ teni la ~ojn malfermitaj (batali blinda, straba. 2 Havanta nur unu ~on: la Ciklopÿ
kontraü dormemo); en tin tenira vete.ro oui ne povis estis unu~aj. unu^eca. Rilata al la agado de uni
ec pensi pri fcrmado de ~oz\ ~on pro denton ~o: unu~eca vidado. agl^a. Havanta tre akrap
pro dentox (égala repago); (f) kiu tro aiten rigardon ~ojn. b0V~0. Ronda malgranda fenestro. graSMl
direktas, tin tre baldaü ~ojn difektasz (ambiciulo Y Grasglobeto, flosanta sur supo au buljorw.
malsukcesos). SIN. oftalmo. &§= iriso. korneo , kat**o. Var. de kvarco kun sangigemaj blanketaj
kristalino, retmo, skleroto, vitreo, ~bulbo. ~globo. rebriloj pro enteno de asbestajn fibrojn. malk>4— ~fundo, orbito. 2 Tiu sama organo, rigardata kiel Havanta, laü vastigita superstico, la kapablon sorte
parto de la fizionomio: havi bluajn, nigrajn, verdajn misefiki nur per la rigardo. migdal~a. Havanta
~ojn ; lacaj, rugrandaj, bluringaj ~oj\ kia bêla ~ojn, kies ekstera angulo estas pinte eltirita;
persono si estas! kiaj ~oj! z\ eu estas io, kion mi ne \ nud~e. Per la nura rigardo, sen helpo de optikaj
fants por viaj belaj ~oj?.3 Tiu sama organo. rigard- j instrumentoj. talp~a. Tre miopa au preskaü blinda,

ata kiel ilo de atento k intereso: al la prezentigas
vasta dezertoz\ tuj fa!is en la ~ojn tute nova

fortepianoz; ili pavas kurage aligi al tiu ci inslitacio
kun ~oj fermitaj7- ( B3f blinde ) ; street la ~ojnz\

okulari/o Optika lenso au lensaro, kiu direktas
al la okulo la radiojn pasintajn tra la tuta optika
instrumento: astronomo ne rusas la objektivon è
sia teleskopo. li nur sangas la ~ojn por akrigi k

direkti siajn ~ojn al iaz; mi fumas la ~ojn de la forton de la teleskopo. ES5 objektivo.
amiko j sur tiuj ci punktoj7", ~o cion pririgardasz\
sekvi iun per la verkante la regularon, mi havis
antaii la ~oj (priatentis) la specialan situacion de la
aferoz\ forint de antau miaj ~oj! ; cies ~oj kun
teruro deturnigisz; kovri al si la ~ojn kontraü (por pri ~aj fenomenoj. spiritisme.
ne vidi) la ekzistanta dangero7 ; malfermi la ~ojn al
iu (forigi la iluziojn k montri la efektivan realajon;—> vualo )\ tio estas evidenta k falas al ciu en la
~ojnz\ (—4 frapi 4 ) ; siiti pohon en la ~ojnz: iafoje
oni devas ~on fermeti7 (ne esti tro severa); fermu la
~ojn kontraü negravaj plendoj7-; ne kredu al orelo,
kredu al ~oz (ne onidiron, sed propran observon);

de mastro, pli ol beno de pastroz\ en la ~oj de
gepatroj cio ce la infanoj estas bone alaspektaz; vi
jam aspektas kiel doktoro almenaü en miaj ~ojz\ (0
antau la ~oj de sia animo malfermigis vidoz. 4 Tiu
sama organo. rigardata kiel esprimilo de sentoj: mal-
gajaj ~ofz\ siaj ~oj radiisz; iliaj malbonaj deziroj
lumis cl iliaj ~ojz: la steloj lumis kiel la ~oj de
amantaj paroj7\ du ~oj plenaj de amo rigardis finz:
Janjo rigardis la patrinon per siaj grandaj
inteligentaj ~ojz\ el la gis nnn sekaj ~oj de M .
ekfluis larmojz; kun ~oj de juneco gi rigardas a! la plumojz; miaj pensoj estis ~itaj de cio nova, kion
mondvojoz\ avidege feti ~on al ioz ; tuta jam sata, mi vidisz; li estas ~ita nur de sia propra persono.
sed ~o ma!salasz; timo havas grandajn ~ojnz tes-' obsède zorgi, pritrakti. sin ^i, ~ îgi. Dedici
(gravigas cion ); havi ^ojn pli grandajn ol la ventroz sian atenton au akîivecon al iu au io: ne estas pen-
( preni el plado pli , ol kiom oni povas mangi); de 1' inde ~i sin pri Hiz\ kiu sin ~as je hemio estas
koro spegulo estas la ~oz; ne ira ~oj super la l hemiistoz; je la kurantaj konstantaj aferoj de la
frunto7- (ne fie ru ); si placis al lia/ ~ojx ( li ekamis ! Ugo ~as sin komitatoj specicdajz\ sin pri arto,
sin); Noa akiris placon en la ~oj de la Eternulox. 5 j politiko\ multaj artikoloj [ ... ] sin ~as de la

Burgono. ~a. Rilata al ~o( j ) : malsano, j komenco gis ta fino je komparado (de E.) km .

atestanto. ~ i /0 ( tr) Grefti , uzante greftajon j Volapiikz\ kial vi ~igas pri tiaj bagateloj?.&
konsistantan el ~o 5. SIN. burgongrefti. nsr inokuli. ! klopodi , posedi, zorgi. ~0.Tio, kio ~as; havi neni-~adiz = ~umi. ^ero. Omatidio. ^eto 1 ^o kun j an ^onB; la kantado estas agrabla ~^z; kio estas
aparta carmo: tiuj bubetoj, kun la gojaj ridantaj ! via ~o? x (respondo; brutedukistoj). osr ofico, rolo,
~etojz; (ari al si la amajn ~etojnz. 2 Eta truo por : tasko. ^ado. Ago de tiu, kiu daüre ~as lokon: la
laco, snureto: ~ctoj de korseto. de vélo. ~!Sto, ! efektiva posedo rendtas de konstanta ~ado\ la
/^kuracisto. Oftalmoiogo. optikisto. /^umi i ~ado de la lando far la malamikaj trupoj. &
( ntr) Jeti rigardon, eventuale amdeziran, al iu . ! okupacio. ^anto. Tiu, kiu ~as: la lego de la mm
palpebrumi. ~bulbo, /^globo V (bulbus oculi ) V j ~anto. ~ateco. Stato de loko, kiu estas daüre
La globa parto de la ~o, sen la opta nervo k la j ~ata : imposto pro ne sufica ~ateco de logejo.
akeesoraj organoj ). du^eca. Rilata al la opa agado ~igo. Tio, pri kio oni estas ~ita: mia tuta ~ij>o
de du ~oj: la du^eca vidado. sen^a. Ne havanta farigis skribado de leterojz; éliras homo por sia
~ojn: sen~aj fisoj. linu^a 1 Perdinta la kapablon ~igo, por sia laboro gis la vesperox. ~iteco (evi)
uzi unu el siaj ~oj: Hanibalo estis unu~a. isr • = ~atcco. ek~i. Preni en posedon iun lokon.

okult2a. Rilata al misteraj fenomenoj, kiujn tuj
homoj kredas supernaturaj, k kiujn esploras divers^doktrinoj k ties praktikoj (magio. elvokado de mort-
intoj k.a.). ~ismo. Doktrina k praktika esplorado

okup/i ( tr) 1 Teni en posedo iun lokon ai
tempon; da ü re lokigi ie : la lihroj ~as la tutan
skribotablonB\ sen celo lokon sub cicioz (neni-
faradi); la bieno ~as 10 hektarojn ; nia gramatib
~as nur unu pagonz\ la raporto ~is tri liorojnB\ tio
ne ~os multe da tempoz; (f) ~i postenonB, oficon\
en la évolua de la civilizo la Helenoj ~as gravegan
pozicion. 2 = ek~i: malamikaj trupoj ~is la urbon
k la havenonB; (f ) la paseroj ~is la neston delà
cikoniojz\ ciuj iokoj (de la kaleso) estis ~itajz.&
akiri , kapti, preni. 3 Tiri al si la atenton, intereson,
aktivecon de iu: du demandoj ~is Han spiritonB; je
kio li ~as liajn servis!ojn ? z ; la foiro ~as M
oficistojn; tiu ci laboro lin profunde ~asz\libropn
si/ikoj ~is liajn pensojnz; Inger ~is siajn lastajn
pensojnz\ mi malhelpis vin : vi estis ~ata de gravaj
aferojz : ili estis tre ~itaj je glatigado delà
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sen~a. Havanta nenian ~igon. sat~0. La O'; natria fen~ato , Na + C6H 5-0". mono^o,
preferata ekster la profesia. dr* ôevalcto, hobio. di^O, tri~o, tetra^O... poli^o. Alkoholo kun

okupaci/o*6 Uzurpa okupado de ioko, lando ks. unu, du, tri, kvar... pluraj hidroksioj.
okzal/o 4ft Sp. de rumekso (Rumex acetosa), © ol/ }. Suf., kiu, aldonite al numeraloj ekde du,

plurjara dioika herbo, kies folioj estas acidetaj pro donas la nomojn de neregulaj notgrupoj: du~o,
relative granda enhavo de ~ata acido; hejma en kvin~o; tri~o estas tri notoj , kiuj okupas la daiiron
Eùropo k Azio, gardene kultivata k uzata iom kiel de du samspecaj ; ses~o de okonoj ludigas en la
spinaco. ~ata acido ® La plej simpia dikarboksila tempo de kvar okonoj. csr trioleto.
acido, (COOH)?; £i kristaligas kun 2H20: kalcia old/a. Maljuna.
~ato trovigas en multaj plantoj. ~iio ® La grupo oldovaj/o FI Praaceulea industrio. karakterizata
-CO-CO-:~ila klorido, (COCl)0; i.a. de la coperoj; ili estis elfositaj unue en la nordo

ol. Konj., esprimanta diferencon: si estas pli ~ de Tanzanio samtempe kiel fosilioj de lertaj homoj
bêla, si estas belega; k uzata 1 por enkonduki la { Homo habilis) k de parantropoj (c. -2 milionoj j).
duan parton de neegaleca komparo: pli bona pano i ole/o. I - 1 Grasa likvo de origino vegetaja
sen butero, ~ dolca kuko sen libero7; pli felica estas j {olivo, lino, nukso), animala ( baleno, foko) au
donanto ~ prenanto7 ; li ne estas generalo, sed ne minerala (naflo, skisto), uzata por nutrado, medicino,
malpli valoras ~ generalo7 ; kiu nenion timas estas lumigado, arto, industrio k religiaj ceremonioj: oliva,
ne malpli potenca ~ tin , kiu cion timas7; la fiero nuksa, minerala ^o; ~o por lumigadox ; tuberoj k
malutilas pli multe ~ la malsato k soifo; li parolas ulceroj, kiuj ne estas moligitaj per ^>ox ; kiel la bona
pli ~ li pripensas. RIM. 1 Oni vidas, ke la komparit- kiu de la kapo defluas sur la barbonx ; la sankta
ajo, kiu sekvas ol, havas ciam saman formon kiel tiu, ~ox (por ritoj); enversi ~on en la fajron7 (eksciti
kiu gin antaüas (subst., adj., inf. kc). Se temas pri ardon de disputantoj) ; ~okruco. isr esenco. 2 Tiu
subst-oj k pron-oj, ilia formo dependas de ilia rilato sama substanco, rigardata kiel simbolo de dolceco,
kun la elipsitaj vortoj de la dua parto de la komparo: mildeco, vivofacileco: via nomo similas al elversita
livin amas pli ~ ciujn7 (sk. U amas )-, li vin amas pli ~6> x ; sia gorgo estas pli glata ol ^o x ; iliajn
~ ciuj (sk. amas vin ). 2 por enkonduki diferencon riverojn Mi fluigos kiel ~on x ; la maro aspektis el
inter du ebloj, ecoj ks: mi préféras cirkaitmordi de versi ~on sur la ondojn (kvietigi kverelon). 3
malsato miajn ostojn, ~ per mortigo akiri vivon en (evi) = petrolo: ~odukto. esenca ~0 = vegetaja
riceco7; ili eble elektos alian solvon, ~ ni elektisz; esenco. etera (ark . ) = esenco 4 , 5 . <~a 1
li havas malsaman karakteron ~ lia patro. 3 por Enhavanta ~on: ~qj farbojy, ~aj haroj, ~a haüto. 2
signi diferencon de tempo: antaü ~ vi venos al mi.li Milda kiel ~o: karaktero ~a7 ; maro ~a. (tr)
dims al mi la veron7 ; antaü ~ forveturi , li mangis; Smiri per ~o: ~i masinon, slosilon, la hokojn de la
post ~ li, enirinte , ekvidis la kapitanon, li kracis pro pordo7 ; ili ne ~as sin plu B; ~ita papero ; sankt~iz.
malsato. 4 por enkonduki frazon kun subjunkcio; ~ajoj. Ciuj ~aj substancoj, uzataj en industrio.
oni do povas havi ol ke, ol kiam, ol kiel, ol kiom, ol ^ata acido ® Nesaturita grasacido, C17H33-
se ktp, laü la senco de la prop.: estas por mi nenio COOH, i.a. el vegetajaj ~oj. ~eco. Eco de ~ajoj.
pli bona, ~ ke mi forkuru7 ; pli bone estas, ke la /^ilo. Organo de masino, kiu entenas ^on au
komitato faru tro malmulte, ~ ke gi facilanime faru grasajon, por lubriki la frotojn. ~ino ® Likva
ian pason7 ; liaj instrukcioj estas tro konfuzaj, ~ ke graso, triglicerido de ~ata acido. ^osomo 4k
mi povus ilin ripeti ,; si estis tute alia, ~ kiel li sin Organeto de iu j vegetajaj celoj, rica je lipidoj,
imagis al si7 ; ne elspezu monon pli frue, ~ kiam vi troviganta i.a. en semoj. ~ujo. Vazeto, por enteni la
gin posedas; si alnagadis multe pli proksime al la ^on uzatan dum mango, ^odona. Liveranta ^on :
tern, ~ kiel kuragus iu alia7 ; mi havas pli bonajn ~odonaj plantoj, fruktoj. ~ometro. En veturilo,
okulojn, ~ kiel oni pensasz; li estas pli lojala, ~ indikilo pri la nivelo de ~o. balen^O, fis^O,
kiel mi kredis ; pli granda estas mia puno, ~ kiom mi moru~0. ^o ekstraktata el tiuj bestoj k uzata por
povos elporti7 ; taksi iun pli alte,~ kiom li méritasz; diversaj celoj. dizel~0 = gasojlo. gas^O = gasojlo.
sia montras pli grandan intimecon, ~ kiom montras kamfor^o. ~a solvajo de kamforo, uzata injekcie
la vorto giaz; la signaloj estas miloble pli fortaj, ~ en medicino. kreozot~0 ® Peza frakcio de la
kiom montras la teorio (au : ~ laü teorio) ; pli da karba gudro, uzata kiel konservilo por ligno. lin^O.
nuboj, ~ kiom la Nordo scias7 ; pli bone estas iri ~o, ekstraktata el linsemoj, sekigebla, t.e. oksidebla
seninfana en la cielon, ~ se ambaii, la patro k la al malmola. seka maso, k tial uzata en ~aj farboj por
filo, iras en la inferon7. RIM. 2 kiom povas e.sti pentristoj k por akvimunigi teksajojn. lirwumo.
elipsita post ol, se la kunteksto tion ebligas: ekzistas Juta teksajo, ne penetrebla de akvo, dense smirita per
en ciel’ k sur la tero pli da aferoj, ~ en la lernejoj lin~o bolinta kun plumba au mangana dioksido k
instruas ftlozofoj7. miksita kun koloriloj, rezino k korna pulvoro, uzata

(D -ol/ ® Suf., uzata : 1 post nomo de hidro- por kovri plankon, skulpti gravurojn ks. mang~o.
karbono por nomi alkoholojn: etan^o, metan~o, Vegetaja ^o, uzata en homa nutrado.
cildoheksan~o; 2 tradicie post nomo de plantoj, pli juglando, kolzo, olivo, palmo. migdal~0. ~o,
malofte de organoj k.a., por nomi: a) alkoholojn: ekstraktata el la dolcaj migdaloj k uzata precipe en
ment~o, retin~o; b) kelkajn eterojn (laüebie evi): dennatologio. oliv~0. ~o, produktata per premado
anet~o, aniz~o. ~ato (en kunmetajoj) Metala salo de maturaj olivoj. palm/’vO. ~o kuirarte k industrie
de alkoholo; alkoholato: kalia etan~ato, K+ C2H5- uzata (i.a. en fabrikado de margarino). parafin^O

arakido,
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Vd parafmo. sankt~Oz 0 ~o. uzata por iiturgiaj | ~arbo. Ciu sp. de bosvelio, ekspluatata pot '
celoj. ear krisrno. sankt~i (tr) Smiri parton de la | produktado de ~o.
korpo (frunton, manojn), por béni au konsekri :
sankt~u la keston de atestox\ mi sankt~is vin rego 1 Sistemo de regado, en kiu la aütoritato apartenas
super lzraelx. sankt^ito 1 Rego au pastro \ nur al malmultaj homoj au familioj. 2 Regantojeu
sankt~ita (hebree «Mesio», helene «Kristo»): tiele ! tia sistemo: la Venecia ~io.
diras la Eternulo pri sia sankt~iio Cirox: ne tusu j oligocen/o 0 1 La tria epoko de terciaro. 2 La
miajn sankt~itojn k a! miaj profetoj ne fani malbon- j responda serio.onx. 2 ü* Malsanulo, kiu ricevis la sankt~adon. | oligo/ ® Pref., montranta, ke substanco estas
sankt'vado ü* 1 Rito, en kiu oni sankt~as regon, j karakterizata de, a û konsistas el, kelkaj samaj
pastron ks. 2 Sakramento, destinita al la rnalsanuloj. j funkcioj, molekuloj ks: ~mero , ~ peptido,

~sakarido. esp mono!, poli/ . RIM. La vortkomenco
II - Of* G. (Olea el ~acoj) de dukotiledonaj daürafoli- j oligo, trovigas en iuj neanalizeblaj vortoj:
aj arboj k arbustoj kun ledecaj, integraj folioj, kun j oligoelemento, oligoketo, oligopolo k.a..
malgrandaj, blanketaj floroj en ofte densaj infloresk-
oj, k kun fruktoj (drupoj) ovoidaj au elipsoidaj; c. 30 | kvante necesa por la vivo (ekz. Cu, Mn, Zn).
sp-oj el la Malnova Mondo, kelkaj, precipe olivarbo I oligohet/o = oligoketo.
(O. europaea ). kultivataj por ~oricaj drupoj uzataj j oligoket/oj b Klaso (Oligochaeta) el la filumo
en preparo de oliv^o. ~acoj. Fam. (Oleaceae) de ! de anelidoj, kies sp-oj havas nur kelkajn ketojnne
arboj k arbustoj kun generale kontraue duopaj folioj ! portataj de piedetoj, sed senpere de la segmentoj, k
k kun floroj, malofte senperiantaj, karakterizataj de
4(5) kunigintaj sepaloj, 4(5) kunigintaj petaloj k ofte
nur 2 stamenoj; c. 615 sp-oj el 24 g-oj, i .a. ~o,
frakseno, jasmeno, ligustro k siringo.

oleandr4o 1 Nerio. 2 G. ( Oleandro el

oligarh7o, oligark7o. Membro de ~io 2. MV

storwo = petrolo.

oligoelement/o Ciu kemia elemento, spur

estas hermafroditaj: Inmbriko estas ~o. i®* poliketoj.
oligoklaz/o 0 Natria-kalcia feldspato el la

plagioklazoj, enhavanta 10-30% da anortito.
oligopol/o £ Tia situacio de la merkato, en kiu

ciu el lirnigita nombro de produktistoj estas sufiêe
acoj) de c. 40 sp-oj de tropikaj filikoj kun simplaj, j forta por influi la merkaton, sed ne sufice fortapor

lancetformaj folioj aspektantaj kiel tiuj de nerio.
oleastr/oz ^ Sp. de eleagno ( Eleagnus angusfi-

folia ) , malgranda arbo kun brancoj dornaj au ne, | generale uzata en alternativa medicino.
kun oblongaj au lancetformaj, grize verdaj folioj, j Olimp/oz 1 » Nomo de kelkaj montoj en
ambaüflanke kovritaj de argentkoloraj, skvamformaj j lielenujo, precipe de unu norde de Tesalio (22°13’E,
haroj, kun bonodoraj flavaj floroj k kun flavaj, pli- j 40°04’N ). 2 O Restadejo de la helenaj gedioj: la
malpli karnaj, mangeblaj sajnberoj ; hejma en SE j ~aj Dioj; ciu devas mem al si elekti heroon
Eiiropo k U Azio, kvazauhejma ialoke sur la j imitotan, sc li volas atingi la ~on7'\ (f) ~a sereneco.

| Olimpi/oz 1 Urbo en Peloponezo, kie staris farna
I templo de Zeüso (2 l °35’E, 37°39’N). 2 Cefurbode
j Vasingtonio (122°54’U, 47o01’N). 3 Vira nomo.^a.
! Rilata al ~o: la ~aj ludoj (helenaj sportkonkursoj en
j ~o J k modernaj sportkonkursoj, okazantaj ciun
! kvaran jaron inter campionoj el ciuj landoj), odoj\
| ~a duoriinsulo, montaro (en U Vasingtonio).

olimpiad/o. Kvarjara intervalo inter la olimpiaj
! ludoj, uzata kiel tempokalkula maniero ce la helenoj.

Olimpik/oj = Olimpiaj ludoj.
oliv/o La frukto de ~arbo; drupo unue hele

verda, poste nigra, oleorica, havanta amaran kamon
k tre malmolan kernon unuseman, mangata salita (la

j malalenti la reagon de siaj konkurencantoj.
oligoterapi/o Y Kuracado per oligoelementoj,

Mediteranea marbordo, pororname kultivata. SIN.
Bohemia olivarbo, Rusia olivarbo.

1) oleastro: a) tigo : b) folio; c) floro. M.

2) olivo. ~arbo (sovaga ~arbo) : a) tigo ; b) verdaj ~oj post senamarigoen soda solvajo) kuzata
| por produktado de mangoleo. ~eca. Havanta
| proks. la koloron de verdaj ~oj. 'varbo. Arbo
j (Olea europaea subsp. e.), Mediteranea, kultivata
j de c. 6 000 j, kun daü raj folioj ovalaj au ovale

olekran/o ¥ ( olecranon ) Apofizo de la supra | lancetformaj k kies fruktoj estas ~oj. Bohemia
~arbo, Rusia ~arbo. Oleastro. sovaga ~arbo.

oleum/o ® Solvajo de sulfura trioksido (SO,) I Sovaga praulo ( O . europaea subsp. e. «var.
I sylvestris» k O . europaea subsp. cuspidata) de la

~o: ¥ la kultivata ~arbo. Monto (0)̂ arbaN. Monto apud
nervo (la unua paro de cerbaj nervoj, kiu naskigas el Jerusalemo, kie laü la evangelioj Jesuo estis arestita.

olivenit/o 0 Ortoromba mineralo, Cu2(As04)

dorno; c) folio; c) frukto (~o). M.

olefin/o (ark.) = alkeno ( Vd alki ).

ulna ekstremajo, formanta la kubuton.

en sulfata acido ( H0SO4).
oifakt/o ÿ Flarsento.^a. Rilata al

la ~a bulbo, funde de la naza kavo).
Olga. Virina nomo.
otiban/o ^ Gumrezino el la trunkoselo de

~arbo, uzata kiel incenso k farmacie. mirho. | Rolando.
i (OH).

Oliver/o. Vira nomo, i .a. de la amiko de
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olivin/o © Mineralo, sp. de peridoto, magnezia
kfera siliciato, (Mg, Fe)7(Si04) vs peridoto.

olivinit/o © Vulkana petro rica je olivino, ankaü
loin piroksenoj k/au amfiboloj.

-0k>g/. A" Suf., indikanta specialiston pri la fako,
montrita de la rad.: esperant~o, psik^o, soci^o,
io~o. vs -ist/ , -graft , 'vio. Suf., indikanta la fakon
de la koncerna specialisto: esperant^io, psik^io,
soci~io, zo^io; ciu konas nur sian -~ionA. csr

kongreson; ~oj malheligis mian trankvilecon; antaü
ol mi foriros senrevene en landon de mallumo k de
morta ~(? x; cio, kion por mi ankoraü kovris la
de V teruro7-. vs flanko, makulo. 4 Tiu mallumajo,
rigardata kiel reprodukto de la maldiafana korpo: la
~oj de la flugantaj nuboj kuradis super la herbejojz;
historio pri homo sen ~oz ; timulo timas et sian
propran ~onz; cinaj ~oj, teatro de ~oj (projekciataj
sur ekranon); sekvi iun kiel lia (konstante); la
tagoj de homo estas kiel pasanta ~ox ; la hormontra
~ox (de sunhorlogo); (f) la malnovaj pekoj havas
longan ~on; si estas nur la de si mem; de tiu ci
Akademio restas nur ~oz. 5 Fantomo de mortinto:

-il 2 , ikl. RIM. La vortfino otog(i)o aperas en iuj
neanalizeblaj sciencaj terminoj (biologio, ekologio,
geologio, topologio k.a.).

Om/o. Germana fizikisto (G. S . Ohm, 1789-
1854). (O)A/0 4- Unuo de elektra rezistanco en la
intemacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: Q
(omego); difino: 1 0 = 1 V/A (rezistanco kaüzanta
tensian diferencon de unu volto pro kurento de unu
ampero). mega^O. Miliono da ~oj; simb.: M£L
(o)Mnetro. Instrumento por mezuri la elektran
rezistancon. es izolmetro, megommetro.

-om/ f Suf., indikanta benignan aü malignan
tumoron el difinita histo: cpiteli^o, ost~o, hepat^o.

omag/o 1|[ Respekta promeso de fidela sub-
metigo, farita de vasalo al feüdestro. 2 Honora
respekto, esprimata al m : fari ~on pri io al iu; kun
la ~o de la autoro (surskribo sur donacita libro). duboz. 1 Donanta ~on: la ~aj arbojz ; la arbaro
(ntr) 1 Fari ~on al feüdestro. 2 Respekte honori, estis eksterordinare densa k ~az. 2 Plena de ~o:
precipe per oferprezento: al iu per dedico de j valo, (f) ~aj tagoj. ~i (tr) Jeti ~on sur: estos tendo
libro.Milo. ~inta vasalo. por ~i kontraù la varmegeco de la tagox ; li flugis

super sia kapo k ~is sin per la fhtgiloj 2 ; longaj
vojoj, r^ataj de maljunaj kverkoj; li trovigis en ~ita
lokoz ; (f) la gajan obeadon [...] nun ~as zorgo k
nckontentecoz; frunto, r^ata de malgojaj pensoj.
~ejo. Loko kun ~oj: promeni en la ~ejoj de la
parko. ~umi (tr) ft Marki per strekoj aü farboj, kiuj
prezentas ~ojn en desegno au pentrajo. duon ô 1
Stato de surfaco ne plene lumigata cirkaü la densa
~o de korpo. 2 ft Transira de la lumo al la ~o en
pentrajo. vs klaroskuro. duon~umi. Fari fotograf-
an bildon tiamaniere, ke la randoj pli k pli heligas gis
tuta malapero. duorwopolarimetro. Polarimetro,
en kiu ambaü vidkampoj estas reduktataj al duon~o
per nikoloj. serwa. Plene elmetita al la lumo aü
suno: sen^>a plago.

ombrel/o. Kontra ü pluva a ü kontra üsuna
portebla sirmilo, konsistanta el tenilo k stofo aü
papero ronde strecita sur vergetoj: pluvr^o, sun~o;
~ujo el kupro.

omeg/o, omega. La lasta grafemo de la greka
alfabeto (£2 (o), responda al longa o: (f) la rava
de via pugo sprita w; mi estas la Alfa k la (0 )~( a ),
la unua k la lasta, la komenco k la finoH .

omen/oG. Fatala aüguro.
oment/o = epiploo.
omer/o Ü1 Mezurunuo por greno ks (c. 3,5 l ).
Omfal/o G Regino de Lidio, kiu sklavigis

Heraklon.

en noktomeza silentego aperas antaü Hi ia ~o, simila
tute al la patro viaz; levigis el la sang’ la ~<9 de /’
pathnoz; la lando de la ~oj (Hadeso); mi esprimas
funebran saluton al la ~oj de ciuj niaj karaj
kamaradoj 7- ; iliaj ~oj staras nun antaü miaj
okuloj7. ns* spirito, reaperanto. 6 (0 Sensubstanca
sajno de io: cia ~o de supozoz; severe eviti cion, kio
povus prezenti ian ~on de interna malpaco7 ; la
respondo ne havos ec la plej malgrandan ~on de ia
sajna malkontenteco aü riprocojz; oni lasis al ili nur
~on de ilia antaiia potenco. 7 Ege malgranda
kvanto: ne restas ec da libereco; sen ia ~o da

Omajad/oj Î Araba dinastio, origininta el
Damasko, reginta en la islama landaro (661-750) k
en la Kordova kalifejo (756-1030).

0man/o. Regno, situanta en la E parto de la
Arabia Duoninsulo ( Maskato). — sultano. ~a
Golfo -$k- Enirejo de la Persa Maro (58°E, 25°N).

omar/o <5G. { Homarus ) de dekpiedaj krustacoj,
kies unua piedparo portas grandajn, fortajn pincil-
ojn, k kiuj vivas en maro; ilia karno estas bongusta:
ruga kiel kuirita ^o. BS- kancero, kankro, karcino,
krabo, langusto, paguro, palinuro, pa.nd.alo.

0mar/o. Araba vira nomo: la moskeo de en
Jerusalemo.

omas/o b La tria stomaka fako de la remaculoj.
SIN. faldostomako. vs abomaso, centipelio, rumeno.

omatidi/o ^ Ciu elementa okulo de la kunmeta
okulo de artropodoj. SIN. okulero. vs ocelo.

ombr/o 1 Pli-malpli plena manko de lumo en
loko, kiun maldiafana korpo apartigas de la lum -
fonto: la ~o de domo, de monta, de la tero en la
spaco; en la ^o de la nokto ; etendigas la ~oj devesperox; virino, kiu sidis en la de arboz; roz-
arbeto, sufcranta en la ~o de urba gardeno; la ~oj
densigis en la strato; (f) per la de Viaj flugiloj
kasu min de la malbonulojx; sopiri al la ~ox ( post
laboro sub suno). vs krepusko, nebulo, nubo, mal-
lumo. —f eja. 2 Malhelajo, per kiu la pentristoj penas
imiti la naturan ~on: meti iun figuron en ~on ;
aldoni ~ojn al desegnajo; Rembranto. la magiisto de
la lumoj k ~oj. 3 (0 Tiu senlumeco, rigardata kiel
simbolo de nezorgateco, malgajeco, malfelico: lasi
ion en la (preterlasi); kie lumo ekzistas, ankaü

trovigasz; tiu katastrofo jetis sian ~on sur la

omikra. La 15a grafemo de la greka alfabeto (O,
o), responda al mallonga o.

omlet/o Y Mangajo el batmiksitaj ovoj, kuiritaj
en pato kun butero (aü alia graso) k spicoj, ofte
prezentata duige faldita : kun asparagaj pintoj,
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kun aromherboj , kun konfitajo; campinjon~o, j da tankoj , da bomhaviadiloj ; ( f ) ( a fremdaj
sink~o. es" krespo, patkuko, saumovafo. elementoj dronigis en siaj ~oj la antaüajn logout-

omnibus10 £ Pasinteca, origine cevaljungita, ojnB. 4 (O Provizora intensigo de ia sento, influo,
publika enurba veturilo. diligenceaittobuso. fenomeno: da revojz; ~o da simpatio kuristra

OMS. Organizajo Monda por la Sano. la lando ; ~o da entuziasmo, da prospero, da
© -on/. I - Suf., almetiganta al numeraloj k ekonomia deprimo; ~o da malvartno (temperatura

uzata por derivi vortojn. indikantajn unu el la egalaj malaltigo, pasanta super larga areo); tiam aperis
partoj de tuto: tri estas du~o de sesz: unu tago | granda strik~o; protest~oj levigis cie. eS’ fluo.5D
estas tricent-sesdek -kvin~o de jaroz\ dum tri ! Vibrado kun moviganta fazo: materiaj ~oj (kie
kvar~oj da jaroz: dit^o de ni mortosz: el multaj j vibradas molekuloj de gasa, likva au solida materio);
mil~oj farigas milionojz; tri k du~a funtoj da amortizita , povtanta , sona ~o\ progresanta
butero; du~e dek estas kvin. staranta ~o. -4 ~oformo, ~ofunkcio, ~ogvidilo,

~olongo, r̂ opaketo. elektromagnetaj ^oj\~oj,
uzataj en radiotelefonio; ~oj longaj (kies longo
estas inter 1 000 k 2 000 m), mezlongaj (inter 100 k
I 000 m), mallongaj, kurtaj aii dekametraj (inter 10
k 100 m); ultrakurtaj (malpli ol 10 m). fundaments
'«O V Cefa furiera komponanto de kompleksa M), k
kiu havas saman frekvencon. 1 Karakterizata de

II - Samsignifa memstare uzata morfemo: A
Frakcio kun numeratoro égala al unu. ~eco = titro.
/vigl A Dividi.

© on/ ® Suf., uzata : 1 post nomo de hidro-
karbono por nomi ketonojn : propan~o, ciklo-
heksan~o ( Vd licks/ ) : 2 tradicie post nomo de
plantoj, pli malofte de organoj k.a., por nomi keton-
ojn: tujr^o.

©on/ $ Suf., uzata por nomi funkciajn unuojn
de: 1 y organoj, histoj: mi~o, nefr~o, neitr^o. 2 <ÿ
de biomoîekuloj: kod~o.

©onagr/o b Sp. de ekvo ( Equus onager, sin. E.
kulan ) parenca al hemiono, Azia sovaga azeno, viv-
anta en Irano. Afganio, Mongolio k U Hindio.
kiango.

© onagr/o 4r Alia nomo (G . Onagra,
riornenklature ne légitima) de enotero. ~acoj 4*
Fam . ( Onagraceae , sin . Oenotheraceae ) de
dukotiledonaj plantoj; c. 650 sp-oj el 18 g-oj, i.a.
enotero. epilobio k fuksio. ~a oleo, ~Oleo ; ~o: vein's ~ego, kiu simile al frakasanta roko ruligis
Medicina oleo ekstraktata el la seirtoj de la dujara i trans la buspriton7: seismaj ~egoj. cunatno,
enotero k parencaj sp-oj. ^eroj. Polvo el marakvo, blovata de la vento, kiam

Onan/o Ül Filo de Jehudo. kiu interrompis eksaümas la ~oj. ~igi Kaüzi ~ojn en iu medio,

koiton, por ne gravedigi sian bofratinon, k pro tio | ^igilo 4- Aparato, servanta por transformi kontinu-
estis mortigita de Javeo. (o)~iK (ntr) Orgasmi per an kurenton, ekz. el akumulatoro, en alteman kurent-
memmasturbado. (o)~ismo. Manifestigo de la on k uzata por nutri aparatojn, kiuj ne akceptas ec
seksa impulso, konsistanta el kontentigo per mem- unusekundan mankon de nutrado dum ilia
masturbado. funkeiado, ekz. komputiloj. ~ig(ad)i. Estigi, formi

oncidi/o 4* G. (Oncidium el orkidacoj) de c. ~ojn : kiam la vento blovas super la greno, ci tin
680 sp-oj de plurjaraj, arbo- au grundo-logaj herboj ~igas kiel la maro7; la junaj trunkoj de la kanojen
el tropika Ameriko k mezvarma S Ameriko, pluraj la marco ^igadis tien k reenz; la plorego de lo
kultivataj, i.a . hejme. por rimarkindaj, divers- ~igantaj lagojB; en la profundo ~igadis palmaj
grandaj k -koloraj floroj. arbojz: siaj longaj haroj ~igadis cirkaü la kapol\

ond/o 1 Arkoforma akvomaso, kiu levigas k multekoslaj stofoj [ . ..] disvolvitaj k igantaj2: (f)
refalas ce la suprajo de maro. lago, ks, sub la blovo tio ~igis en la pensoj de A.7. use boli , kisi, plaudi,
de la vento: unu sola ~o transfetigis super si7 ; tiu ruli, saümi , sveli , levigi. ~igo. Sinsekva levigok
alla pinto pendanta super la bruantaj ~o/ de la mallevigo de ~o: la ~igoj de la akvo, (f) delà
maro7: la malgranda sipeto trancis la ~ujnz: neniu prezoj. ^umi (tr) Prilabori ion, por ke gi prezentu
bato de ~o estis ancleblaz: unu el la plej grandaj regulan aron da ~oj au sulkoj: ~umi la harojn:
r^oj , rompiginte ce la dunoj. eljetis korpon sur ta j tolon , ladon. -umita ÇJ Havanta siajn randojn
marbordonz; ~oj kovritaj de blanka saiimoz; la | en formo de malaltaj ^oj. ^umado. Ago de tiu,
flustrantaj ~oj (de Rejno)2. hulo. surfo. 2 Tio, j kiu ~umas: konstanta ^umado: perakva ~umado

de hararo. es§= buklo. ^oforma. Prezentanta la
formon de sinsekvaj ~oj: ~oforma pejzago: ml-
lumaj nuboj. kiuj ~oforme levigis ciam pli k pli alt-enz : la laüdata brusto tiel ~oforme ekmovigis,
ke ~ometro. Frekvencometro. dis^O.
Sulko, kiun sipo lasas malanta ü si. SUr~igo\
Radiotelefonia au televida prezentado de intervjuo,
sceno, teatrajo ks. mikrewo Elektromagneta M)

~oj: ~a movo, maro, flamo: la ~aj konjuroj de
drapirajo: lado. 2 Rilata al ~o, al la studode
la vibrado: la ~a fiziko, mekaniko, teorio\ 4
duon~a (SIN. unualternanca), plenonda (SIN.
dualternanca) rektifo. ~(ad)i, (ntr) Levigi k
mallevigi au iom post iom disvastigi, kiel ~oj:
flamo (BS* flagri ): la ~anta amaso B; ~is seninter-
rompe ceno da veturiloj B; la popolo en senordaj
grupoj ~adis tien k reenz: (0 W centoj da gorgoj
~as la konataj sonoj de /’ himno: en mia brusto ~as
malkviete kuraga entrepreno7: fra la tuta lando
ek~as granda intereso por tin afero. ~ego. Tre alia

kio prezentas tian saman altemon de levigoj k mal-
levigoj: dunoj starts kvazaü grandegaj en sia movig-
ado rigidigintaj ~oj el sablo7: tritikaj spikoj rulis
r^ojn da oroz: la ~oj de fluganta virina hciraro: ~oj
dc flagranta flamo, torco: (f ) vannegaj aeraj ~oj
fluis tra la greno7.3Tio. kio progresas per sinsekvaj
antaüenigantaj linioj, per interrompitaj masoj: ~oj
da promenante/ B;*6 kuratako per ~oj: la unua ~o
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kun ~longo inter 1 m k 1 mm: mikro~a kuirilo.
port~o V Altfrekvenca ~o 5, modulita per telegraf-
aj signaloj au telefoniaj kurentoj. radio^O. Elektro-
magneta ~o. sok^o ~o, kaüzata de objekto
moviganta pli rapide ol ~oj en la cirkaüa medio, use
maho.svei^o. Hulo.

ondatr/o b Rongulo ( unuspecia g. Ondatra
zibethicus) el N Ameriko, kun naghaüto inter la
piedfingroj, flanke plata vosto, tre valora felo k
muskoglandoj; enkondukita al Eüropo, kie gi rapide
disvastigis. fâ" kastoro, kojpo.

Oneg/0. Rusia rivero, enfluanta en Maron
Blankan (38°E, 63°55’N ). ^a Lago. Lago en la
sama regiono (35°E, 61°30'N).

Onezlm/o. Vira nomo.

parazitoj de homo en U ekvatora Afriko k S Ameriko,
transportataj de simiuloj. ~OZO f Parazita afekcio,
manifestiganta per etaj tumoroj, inflamo k plidikigo
de la haüto k blindeco (t.n. «riverblindeco»).

onkl/o 1 Frato de la patro aü de la patrino. 2
Edzo de la ~ino 1. ~ino 1 Fratino de la patro aü
de la patrino. 2 Edzino de la ~o 1. pra~0. Frato de
la avo aü de la avino. RIM. Estas uzataj karesformoj
ocjo k onjo.

onobrik2o ^ G. (Onobrychis el fabacoj) de
plantoj—unu- k plur-jaraj herboj, k malaltaj, domaj
tufarbustoj—kun nepare plume kunmetaj folioj, kun
fioroj en grapoloj au spikoj k kun proks. rondaj,
sulkethavaj, dentaj aü domaj gusoj 1-2-semaj; c.
130 sp-oj el Eüropo, Azio k Etiopio, i.a.: kultiva
^O, vicifoiia (0. viciifolia, sin. O. saliva), el
Eüropo k Azio, porfurage kultivata.

onomastik/o. Scienca studo de la propraj nomoj.
onomatope/o. Sonfiguro, konsistanta en la

imitado de naturaj bruoj per lingvaj sonoj (ekz.:
zumi , kokeriko, tik tik tik, plait ! ).

ononid/o ^ G. (Ononis el fabacoj) de herboj aü
arbustetoj, ofte glandharaj k/aü dornaj, kun trifolieraj
folioj k kun panikloj, spikoj aü grapoloj el flavaj,
rozaj au purpuraj, malofte blankaj fioroj; c. 75 sp-oj
el Eüropo, Kanarioj, la Mediteranea regiono,
Etiopio, k Irano.

onopord/o «fp G. (Onopordon el asteracoj) de
grandaj, dujaraj, dornaj herboj, la unuan jaron kun
baza rozeto el duondividaj folioj, la duan jaron kun
stara, folihava tigo, apekse portanta unu aü kelkajn
grandajn kapitulojn ; c. 60 sp-oj el Eüropo, N Afriko
k U Azio, pluraj pororname kultivataj k unu
medicine uzata. SIN. azenkardo. icr kardo.

-ont/. Suf. prezentanta la plenumanton de
procezo pli frue ol ties plenumigo (t.n. «de aktiva
futura part.»): la ven~a gasto estas ankoraü en la
vojo2; la edzino de Pinehas estis graveda, haldaü
nask~ax; la sekv~a tempo glorigos la Galileon de
la naciojx; la hopatrino veturis, por preni sur sin la
mastrwnajon: Kala (sia filino) estis sid^a suh vitra
kloso!2; en Aprilo devis iri sipo al Norvegujo, k G.
estis kunvetur~az. —~e. Responda adv., uzebla
nur, kiam la plenumanto de la procezo estas esprim-
ata per la subjekto de la prop.: ir~epromeni, purigu
(sk. «vi») vian veston2. —~o. Persono aü objekto,
kiu plenumos iun procezon : mi scias , ke mia
liherigr^o vivas x ; sieg~oj venas el lando mal-
proksimax; pend~o ne dronosz; la Sav~oz.

Ontari/o 1 Granda lago inter Kanado k Nov-
Jorkio (78°U, 43°30’N ). 2 Provinco de Kanado

onglet/o. Paperstrio, bindita kune kun la libro,
tiel ke sur gi oni povas poste surglui ekstertekstan
bildon, mapon ks.

oni. Pron., signifanta «iu ne menciita
persono»; «keîkaj aü multaj personoj»; «la homoj
generale»: steletiston ~ datas. stelegiston ~ satas2;
~ tondas safinojn , trémas la safojz; pekon serai ~
ne bezonas 2; ili ambaü estis tiel malagrablaj, ke ~
ne povis vivi kun ili 2; homo, kiun ~ devas jugi,
estas jugotoz\ ne kritiku ~n, car ~ povas ankaü vin
kritiki; al la huso de neniu povas ordoniz. RIM.
Z. plurfoje uzis oni kun plurala predikativo: ~ estas
maljustaj koncerne HiIT, ~ estas konvinkitaj, ke ili
pereis, ktp, sed estas pli kutime uzi la predikativon
singulare: ~ devas c.iam esti prêta2, ^a. Rilata aü
apartenanta al la kulpinto metis cion sur ~an
dorson.

« f^>»

Oni/O (K) Katjono, karakterizata de centra atomo
ligita al najbara radiko aü atomo per pli ol gia
normala valento: amonio (NH4

+) estas ~o. fosf~0.
La katjono PH4

+: fosf~a jodido, PH4
+ I". hidr^o.

La katjono H30+, la piej simpla el la okswoj.
0ksi~O. Kvarvaienta oksigeno, -0<, troviganta en
kelkaj kombinajoj. suff ~o. Katjono de kvarvaienta
sulfuro -â < : S-adenozilme.tionino estas natura
sulf~o.

oniks20 0 Formo de agato kun régulé altemaj
hel- k malhel-koloraj zonoj, uzata en juvelarto.
gemo, kalcedono. jasp~0. La plej pura komokolora
~o, kun belaj verdaj strioj. sard^o 0 Var. de
kalcedono laüstrukture simila al ~o, sed kun rugete
brunaj paralelaj strioj de sardo, alternantaj kun
alikoloraj strioj de alia mineralo. ear agato, karneolo.

onisk/o b Malgranda, multkrura krustaco
{Oniscus k parencaj g-oj), vivanta sur tero en lokoj
mallumaj k malsekaj.

.'SE (Toronto, 79°25’U, 43°39’N).
ontogenez/o ÿ Individugenezo.
ontologi/oz Parto de la metafiziko, studanta

la problemojn pri la esto generale, sendepende de
giaj sangaspektoj, k pri gia unua kaüzo.

oolit/o 0 Globeto generale kalcita (pli malofte
aragonita, hematita k.a.), proks. granda kiel fisovo
(generale 0,2-0,5 mm diametra, malofte pli), form-

Tumorestiga: tabako estas ~ogena. ^ologio.Studo iginta cirka ü minerala a ü organika ero: ~a
pri la tumoroj (precipe la malignaj) k ilia kuracado.

gjvYm \ àZ;

onikso (Oniscus
asellus). SARS. /)

onj/o. Karesformo de onklino.
onk/o f Tumoro, precipe maligna, ~ogena.

kalkpetro (konsistantaj el ~oj kunligitaj per kalcita
onkocerk/o b G. (Onchocerca) de filarioj, haütaj cemento). csr konkrecio, pizolito.
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operaci1o 1 Kirurgia procedo, farata per manojl
per instrumentoj, au por modifi la staton de organe,
au por fortranci malsanan nekuraceblan partonde
koipo: fari ~onz; la de la galveziko; cezara^

i (dum nenormala nasko). 2 Aro da rimedoj, kiujnoa
kombinas por ekonomia celo: komercaj, finança},
borsaj ~oj. 3 A Kalkulo farata pri nombrojaë
kvantoj: la k\>ar bazaj ~oj de la aritmetiko (adicio,
subtraho, multipliko, divido). 4 A (pli generate)
Transiro de unu stato al alia. 5 = operaco. ~a. Rilata
al ~o: ~a intervene), kampo, tekniko. ~i 1 (tr) Fai
~on: oni ~is lin pri apendicito: li estis ~itajt
upendicito; la ~ato (paciento sur la ~a tablo); la
~ito. 2 (ntr) A Funkcii 2: grupo, kin ~as sur aro,
estigas ekvivalentrilaton en tiu ci: ~/ per komputilo.~ejo. Cambro, spéciale arangita por ~i. postal
Okazanfa post ~o: post~a flegado, kuracado.

operator/o 1 A Funkcio, kies argumentarok
celaro konsistas el aroj, funkeioj au vektoroj;
diferenciala, kunfalda ~o. 2 O Homo,; kiu funkef
igas aparaton, ekz. komputilon (manipulisto), ai
faras konektojn en telefoncentralo (telefonisto). 3\
Fersono, kiu fuiikciigas radiostacion: de radio-
klubo. 4 $ Regadgeno, ce unu ekstremajode
operono, kiu ebligas transskribadon de DNA ai
RNA k kiu estas regata de subpremanto. sisteiTM)

V ( pp paketradio) Respondeculo de la mesagkesto;
mil: sisopo.

operkul/o1 b Tegilo, kovrilo, precipe: a) osteca
tegajo de la brankoj de fisoj; b) korneca kovrilo de
la malfermajo de la konko de iuj gastropodoj; c)
vaksa fermilo de la abelceloj plenaj de tarvoj aü de
mielo. 2 Kovra, malfermiganta k poste defalanta
parto de iaj reproduktigaj organoj: de muska
kapsulo, de diskomiceta asko, de piksidio (ce iuj
florplantoj). klapo, valvo.

operon/o $ (pp prokariotoj) Grupo de apudaj
genoj, kiuj funkeias kune en la sintezo de proteinok
kiuj enhavas almenaû du regadlokojn, reguligan
promotoron k operatoron.

opi1o If Narkota substanco, kvietiga lau
malgrandaj dozoj, venena lau grandaj dozoj, kiun
oni ekstraktas el la sekigita laktosuko de ~opapavo:
fume jo de ~ <yB. ^omanio If Patologia urgo
konsumi ~on.

opidum/o i Alta, fortikigita loko, defenditaper
remparo k foso, k servanta en la antikveco kiel
rifugejo. vsr kastnww.

opilion/o b G. (Opilio ) de artropodoj el la klaso
de araneoidoj, kun pizoforma korpo k 8 tre longaj,
maldikaj kruroj. ^uloj. Ordo (Opiliones) de arane-
oidoj, al kiu apartenas i.a. ~o k falangio.

! opin î/i (tr) Kredi, ke iu au io estas ia; sen
j objektiva pruvo rigardi iun au ion kiel havantan ian
| econ: ciu ~is siajn idojn la plej belajz; cu vi ~as

j min kapabla por tiu malbonajo? z; ne ~w vin saga1:
i si ~is sin ankoraü pli noblaz: si ~is nekonvena
| respondi pri tioz; la princo ~is, ke tute ne povasesti

aliez: figuroj, el kiuj kelkajn, kiel si ~is, si rekonisz;
si estis ~ata brava k honestaz\ Hi estis ~ataj
fidindajx; la publiko kutimas ~adi ciun atakanton
bravulo k ciun atakaton kulpuloz. ~Q 1 Manière

oomikot/oj Filumo (Oomycota ) de sen-
klorofilaj kromistoj, iam klasifikitaj en la fungoj,
kun daüra zigoto nomata oosporo; c. 580 sp-oj el 74
g-oj, teraj, dolcakvaj au maraj, el kiuj plantparaz.it-
oj, ekz. terpomsimo, folisimo. SIN. akvosimoj.

Oomot/o 0 Religia movado japandevena, cel-
anta la unuigon de la homaro k uzanta E-on.

oosfer/o 4^ Inseksa gameto de la plantoj.
anterozoido, ovolo.

oospor/o 4fr Daüra zigoto de la oomikotoj.
-op/. I - Suf., montranta kolektivecon k uzata

por derivi el numeraloj au kvantaj vortoj adv-ojn au
adj-ojn signifantajn «ciuj kune», «en grupoj de»:
past unu~c (unu post unu ) sur la ponteto; si restis
du~e kun la virinoz; akiro k perdo rajdas du~ez:
ili venis tri~e (ciuj tri kune); vicin' kvar~e; hvin~e
Hi sin jetis sur minz; kiom~e ni estas? : rigarda,
kiel maître jam aligis al ni la Britojz; mult~e ni
pli frue finos la laboron ol unu~ez: marsi ar~e:
du~a biciklado\ fadeno tri~igita ne batdan dis-
sirigos7-; kvar~ige faldita papero; A dn~o, tri~o...
plur~o (Vd tri ).
H - Samsignifa memsiare uzata morfemo: ~a.
Kolektiva: oni ne povas nomi doktrino tiun ~an
duonfrenezon. ~e. Koiektive, unubloke. ~o.
Grupo de homoj kunigitaj per kuneco de la sama
agado aû celo: ~o de fabrikistoj, de pilkludantoj: la
tribord~o , la babord~o. CSP skipo , tacmento,
teamo. RIM. Oni ne uzu opa en la senco «unuopa,
aparta, individua»: tio estas kontraüsenco.

opak/a O Maldiafana, ne tralasanta la lumon:
vitro, plasto.
opaI/o © Mineralo, var. de silico sub formo de

sajne nekristalaj amasetoj au konkrecioj, fakte
konsistanta el tre etaj, disaj kristaloj, enhavanta 6-
10% da akvo, plej ofte lakteblanka k diafana; kelkaj
irizaj au sangorugaj formoj estas uzataj en juvelarto.~eca, eska. Aspektanta kiel ~o. ~eski (ntr)
Forte difuzi la lumon, same kiel ~o.

opci/o 1 Unu el pluraj elekteblaj planoj, ag-
manieroj ks: unu ~o konsistas el strikta sparado, la
alia el grandigo de la suldoj. csr alternative. 2 £ tà
Akirita rajto aceti au rieevi ion je difinitaj kondicoj
je estonta dato: pri aceto de akeioj, valorpaperoj;
plenumi sian ~on.

Oper10. Muzika teatrajo. konsistanta el recitativ-
oj, kantoj akompanataj de orkestro k kelkafoje
baletoj: la ~oj de Mozarto; gronda (sen paroi-
ataj dialogoj); komika ~o (kun parolataj dialogoj);
farsa (kun komedia temo). ~a. Rilata al ~o:

trupoB. ~ejo. Teatro, kie oni prezentas ~ojn
(~domo). ^eto. Mallonga k o m i k a ~o. nsr
muzikalo, vodevilo.

operac/o Tuto de la bataloj k manovroj, far-
ataj de ter-, mar- au aer-armeoj en difinita regiono
au por difinita celo: la ~oj de la rusaj armeoj; la
r^oj sur la okeidenta fronto: elsipigaj ~oj en orient -
landoj; starigi la insulon kiel bazon de ~oj\ piano
de ~oj : tereno de ~oj: maraj k aeraj kombinitaj
~oj. kovr~0. Aéra protektado de regiono per cas-
aviadilaj patroloj por malebligi entrudigon de mal-
amikaj aviadiloj.
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operacio 3.Matematikaj ~oj k ties rezultoj (daürigo sur la sekva p.)

Operacio Ekzempio ElparoloRezuito

kvin plus sep égalas al
dek du

adicio 5 4- 7 = 12sumo

subtraho diferenco kvar minus dek tri égal
minus naü

4 - 13 = -9

sep oble ok faras
kvindek ses

g
- = 6/3 = 6 : 3 = 2 ses per tri estas du,

ses sur tri estas du

multipliko produto 7 - 8 = 7 x 8 = 5 6

divido kvociento

5-1 = 0, 2 la inverso de kvin estas
nul komo du

inversigo inverso

25 = 32potencado du ait kvin égalas al
tridek du

potenco

absoluta valoro absoluta valoro | — 3|= 3; la absoluta valoro de
minus tri estas tri;

la absoluta valoro de kvar
plus tri i estas kvin

14 4- 3*1 = 5

konjugo a-trabo

la konjugajo de kvar plus
tri i estas kvar minus tri i

konjugajo a

4 4- 3* = 4 - 3*

AT = tA — A'transponajo A-transponajo, A-streka,
A-streko

transpono

f Umalvastigo malvastigajo la malvastigajo de fo al A

kunligo kunligajo 9 ° f go ringo fo, go post fo
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operacio 3. Matematikaj ~oj k ties rezultoj (fino)

ElparoloEkzemploRezuitoOperacio

r fo-streka, fo-streko

la derivajo de ikso alt kvin
estas kvin ikso alt kvar

derivo derivajo

(d/ dx )x5 = 5z4

1x2dx — r3 + c la malderivajo de ikso
kvadrato estas triono de
ikso kubo plus konstanto

malderivo malderivajo

/ 1xAdx — -
5

la integrajo de nul gis unu
de ikso alt kvar égalas al
kvinono

integro integrajo

* e-M

= (1 +|x|)e-M
la kunfaldajo de e alt minus
ikso absoluta kun gi mem
égalas al unu plus ikso
absoluta oble e alt minus
ikso absoluta

kunfaldajokunfaldo

/ fo-tegmentofuriera
transformajo

furiera
transformo

e-*xL la furiera transformajo de
unu dividite per unu plus
ikso kvadrato estas pi oble
la eksponencialo de minus
ksi absoluta

dx
1 -f x2

-ICI= ne
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pensi au jugi, bazita ne sur scienca aü filozofia gloramo aü ~o volas fari rcnversojn 2. ^a}0. Io
rczonado, sed sur propraj personaj konsideroj: en ciu ~a: li sencese inventas diversajn ~ajojn porfaciligi
kranio regas aparta ~e> z; mia estas: Prenu mem al si la vivon. ~eco. Eco de io ~a: 1 la ~eco de
akvon!2; propra ne estas lego por alia2; tiu ~o tia masino estas duba\ ricevinte de vi leteron k
tamen post pli atenta pripenso montrigas al ciu kiel
bela sofismoz; sangi sian ~on pri iu ; lau mia ~oz
(§ajnas al mi); mi restas nun ce tiu sama kiun mi
esprimisz; mia persona estas, ke nia respondo
devas esti la plej kategoria2; arte fabrikita ~oz. 2
Vidpunkto au pritakso, kiun esprimas konsultita
persono aü organizo kiel kontribuon al justica,
legodona a ü administra proceduro: ~o de
ekspertizisto, de arbitracianto; de parlamenta
komisiono ; motivita ~o ; la Internacia Kortumo
donas konsultajn ~ojn responde al demandoj de la
organoj de UN . ~amo. Altenigo al siaj ~oj: se ciu
aparté volus gin el pura persona ~arno siri lau sia
placo jes~a. Havanta jesan ~on: krom
escepto de unu , ili ciuj estis jes~aj pri tioz.
popol~o, publik~o. ~o, generale kredata de la
publiko, de la popolamaso: fronti, malsati , gvidi ,
manovri la popol~on; la gazetaro estas supozata
esprimi la publik~on. — ~sondo. sarrwi (ntr)
Havi saman ~on: li sambas kiel mi en ciuj aferoj.

opon8i (tr) Esprimi opinion kontra üan al la
opinio de iu alia k peni, ke tiu ne povu efektivigi la
sian: tamen ~is unu voco 3 ; antaü kiam la patro
povis ~i, si elkuris sur la terason 3; ili tute ne ~is,
ke li partoprenu en la soleno B. IGT kontraüstari ,
opozicii. ~(ad)o. Ago de iu, kiu ~as. ~anto. Tiu,
kiu ~as: la malkonsento inter vi k viaj ~antoj estas
bazita sur simpla malkomprenigo2; tio. kion diris
mia ~anto , estas pura vero 3. sen^e. Sen unu
~anto: la propono estis sen~e akceptita. csr
unuanime.

oportun/a 1 Facile uzebla pro bona adaptigo aü aliaj korpaj organoj.
al sia destino: tenilo B, braksego 2, forma de
glaso; ~aj suoj, bluzoj; ~a sistemo de korespond-
ado; (0 la vojago farigis pli ~a, car ili trovis la
eblon veturiz ; esprimado longa estas efektive afero
ne ~az; la artikolo estas ~a, sed ne necesaz; doni
al vorto formon pli ~an 2; aliaj esprimoj montris
sin ne ~aj k ne enfortikigisz; el la ekzercoj de la
bonajfaroj li povas fari ~an vestonz. KT konvena,
praktika, tauga, alcela. 2 Faciliganta ian agon, faron
pro sia gusta konveneco: mi atendos, gis venos
tempo pli ~az ; ago maljuna ne estas ~a 2 ; ~a
okazoz; la regularo de la Ligo estas multe pli ~a al
la konservativuloj ol al la progresistojz; ili estas
por la posedantoj de magazenoj homoj tre ~aj k
utilajz; por mi persone estus multe pli ~a (~e) teni
la sorton de la lingvo en miaj manojz. vw favora.

En ~a maniero: 1 subtenante la krucon, por
ke si povu trinki pli ~e 2; ~e sidi sur sofo; pend-
anta tabuleto, kiu povis tre ~e esti levata, por meti
sur gin la pregolibronz; vi alkondukos ci tien vian
infanon, estos al gi varme k ~e 2; fari al si ~ez
(arangi sin komforte); del (sen capelo) estas por mi
pli ~ez; 2 estus ~e. se ni povus buse interparoli pri la ~a nervo (la dua paro de cerbaj nervoj, etendig-
tio; se por li estas ~e, mi estas prêta2. ~o. Favora j anta de la retino gis la ~a kiasmo k la ~a traktuso);
okazo: tiu ekspozicio estas ~o, por elmontri la util- la r^>a tavolo (= talamo). ~ometro. Vidakreca
econ de nia lingvo ; ia Katilina, kiu pro persona j tabulo; cia testo, uzata por mezuri la vid-akrecon.

kompreninte gin, kvankam li la lingvon ne lernis,
via adresito vidos praktike la ~econ de la lingvoz;
2 mi ne vidas la ~econ de tiu klopodo, se vi estas
certa malsukcesi ; direktoro de teatro devas ankau
pensi pri la ~eco de sia publikoz; kredu, ke ne pro
mia ~o mi forrifuzis la cefeconz; agu lau via ~eco.~ismo. Politika sistemo, laü kiu oni devas atenti la
cirkonstancajn ~ajojn pli ol la principojn. ~isto.
Adepto de ~ismo. mal~a 1 Malfacile uzebla pro
misadaptigo al sia destino: mal~a fontoplumo,
klasifiko; oni devas distingi la agrablajn iluziojn de
(disde) la mal~aj 3. 2 Malfaciliganta agon, sukces-
on, pro nekonveneco: tio ne povis okazi en pli
mal~a tempo ; jcn vere mal~a demando!. mal^i
(tr) Esti mal~a al iu ; geni iun: tiam mi vin ne pli
longe mal~osz. mal~ajO. Io mal~a: sin cagrenis
la mal^ajoj de tiu vojago en provincon. mal~eco.
Eco de io mal~a: la mal^eco de la cirkonstancoj
malhelpas nin plenumi nian programon. RIM. La
senco de oportuna / estas malpli ampieksa ol tiu de
komforta: estas ~aj nur apartaj simplaj objektoj,
komfortaj povas esti vivo, arango ktp; ekz. fonto-
plumo estas ~a, sed ne komforta. Cetere oportuna
estas pli objektiva (la ~eeo dependas de la pli-
malpli granda ta ügeco de la objekto), komforta
estas pli subjektiva (la komforteco dependas de la
humoro, de la animstato de la uzanto).

oposum/o 1 Felo, pelto de didelfo. 2 = didelfo.
3 (evi) Nomo uzata ankaü por kelkaj didelfosimilaj
Australia) marsupiuloj (falangeredoj).

opoterapi/o Y Kuraca uzado de histoj, glandoj

opozici2o 1 Politika au partia oponado al
registaro au estraro: la obstina ~o, kiun faras al vi
(Sebert) kelkaj1. 2 I La parto de la parlamento aü
de la publika opinio, kiu oponas al la registaro aü la
politika plimulto: la forte atakis la ministron en
la parlamenta debatoM . 3 ^ Pozicio de du astroj,
kies rekta ascensio diferencas je 180°: ili estas en
r^o. osf konjunkcio. 4 Stato de du altemaj grand-
oj de la sama formo k frekvenco, kiam ekzistas inter
ili faza diferenco de duona ciklo (duona periodo).~a. Rilata al la ~o: la ~a cefo ; ili komencas ~an
agitadon kontraü miaj farojz. ~i (ntr) Stari en la
~o: Beaufront sisteme ~is al ciaj iniciativoj de
Bourlet. oponi , kontraüstari. ^ulo. Tiu, kiu
~as: la ~uloj estas ne tute malpravaj2.

opres/i (tr)Tirane premegi. 03s subpremi.
opresi/o I f Sensajo de spira geno. — depresio.-opsid/ Suf., uzata por formi nomojn de

klasoj ce la arkegoniplantoj el la genra nomo uzata
por la tipa ordo: bri~oj (SIN. muskoj), pin~oj (SIN.
gimnospermoj), magnoli~oj (SIN. dukotiledonoj).

opt/o V Vidkapablo. ~a. Rilata al la vidkapablo:
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~ometrio f Determino de la vid -akreco per j defendas ~o kontraû doloroz; i!o el ~o taügaspa
ciu laboro7 (per mono oni faras cion). 5 (f) Ma&:
valora. bonega afero: lia kapo estas pura ~o\
gentila k trankvila, kun koro el ~oz; li estas tutetj
~o kfero (nekorupteble t'irma); ciuj lia] versoj em
fajna ~o. 6 55 Flavo. 1 Konsistanta el pli-malpl]
pura ~o: ringoz, medalo; ~aj falsaj dentoj\«£
pinmo; mangi el ~aj teleroj; diojn ~ajn ne famé.
v7 x; Ü1 la (O )^a Bovido ; ~aj inkrustoj. 2 Entenana
~on: ~aj mino]; ~aj vejnoj; siIdo kun ~qj litetifc

^ometro.
optativ20 A Verba modo, ekzistanta en iuj

lingvoj (ekz. helena ), k uzata por esprimi deziron.
En E. ekvivalento de ~o estas, laü la plenumebleco
de la deziro, la u-modo au se kun la us-modo: vivu
la reg ! z ; riel estufz ; ho! se vi estas al mi kiel
frato!x.

optik10. Fako de fiziko pri la lumaj fenomenoj.~a 1 Rilata al ~o: ~a angulo. instrumenta. 2 =
opta. ~isto 1 Sciencisto pri ~o. 2 Tiu. kiu fabrikas | pentrajo sur fono; ~a farbo; ~aj flow] presiiej}
au vendas ~ajn instrumentojn, okulvitrojn kc. j sur ( ledo) z; brokato ; ® monoklorik
okulisto. ! (AuCl), ~a triklorido (AUC13). 3 Rilata al riceco:

Optimism20 1 O Doktrino, lau kiu Dio kreis promesi ~ajn montojn7 ; ~a slosilo ciun pordé
kiel eble plej bonan mondon : ~o estas , diris malfermasz; ~a pluvo (f ) 4 Tiel multekosta #
Kandido, la obstinego asertadi, ke cio estas bona, grava, kiel ~o: cu tiu dolca ~a tempo estas fruiti)
kiam oni malbone status. 2 “S*- Tendenco trovi, ke de fantazio neniam efektivigebla?7 ; la ~aj versoj:
cio estas bona en la mondo k ciam esperi pri de Pitagoro; la ~a proporcio ; tio estas ~aj parti}
sukceso k felico: inklini al tro granda ~o estas oj!; ~a geedzigo (50a datreveno de tiu ceremonio);:
pfte mira egoismo. — rozkolora , pesimismo. revenigi la ~an tempagon7 (paradiza praa epofej

optimist1o. Adepto de la optimismo. lau la antikva kredo). 5 Samkolora, kiel
optimum/o A La plej favora stato de io: la ~aj haroj; ~c// fruktojz (citronoj) ; ~aj spikoj.^de lagantaro (ebliganta la plej bonan utiligon de la (tr) Kovri per maldika tavolo de ~o: ~ita kadro\

naturricajoj); tik la de vegetado (ce kiu la plant- | braceleto B; lia] haroj lumis, kvazaü Hi estus ~itaft
oj plej bone kreskas k fruktas); la ~o de dimensioj
de entrepreno. ^a . Prezentanta ~on : la ~a
denseco de logantaro.

opul/o Sp- de viburno (Viburnum opulus),
tufarbusto kun pinte lobaj k dentaj folioj, kun
blankaj, duspecaj floroj en umbelformaj cumoj, k
kun rugaj, venenaj fruktoj; hejma en Europo, N
Afriko k U Azio, pororname kultivata.

Opunti/O G. (Opuntia, sin. Cactus, el kakt-
acoj) de kaktoj diversaspektaj, kun tigoj karakterize
artikaj, kun plataj aü pli-malpli cilindraj, ovo- au
glob-formaj interartikajoj, kiuj surhavas akrajn
dornojn aü pikajn harojn ; c. 200 sp-oj el Ameriko,
kelkaj naturigitaj en la varmaj regionoj de la Mal-
nova Mondo, i .a. figokakto, multaj aliaj pororname
kultivataj. SIN. nopalo. BS* kakto.

or/o 1 (K) 1 Elemento, Au. atomnumero 79, kastelo; (f ) re~i blazonon. serwigi. Forigi la
atommaso 196,97. 2 (K) © Metalo el la kuba ~tavolon eide la suprajo de objekto: sen~igita
sistemo, ruge flava au flava, estiginta en vejnoj, porkoleda tapeto. bril~ajO. Ornamo, farita el tre
koncentrita en aluvioj au en detritaj petroj; la plej malgrandaj lamenetoj el ~simila substanco, por
maleebla k dratigebla el ciuj metaloj: solvajo, | briligi brodajojn, teatrajn vestojn ktp. ciarwatO;

kombinajo de ^o; folio], pulvoro el ~o; filigrane* el ! Salo de HAu(CN )4 (tetracian~ato). cian~itO. Salo
~o; virga, rafinita ~o; trinkebla (C?. solvajo el de HAu(CN)3 ( trician~ato). rand~ita (pp libro)

~a klorido). 3 Tiu metalo, rigardata kiel tre niulte- Havanta pagrandojn kovritajn per ~tavoleto. RlM,

valora k tial uzata en juvelarto, monfabrikado ks: ne or/ enestas en kelkaj propraj nomoj kun signifoau
cio estas ~o, kio brilasB ; ne valoregalas al gi (la materiala : la Orfelo ( Vd felo ) , la Orlando
prudento) k vitro x ; ne deziru alpreni al vi la (Eldorado), la Bordo Ora (Ganao); au metafora: la
argentan aü ^on , kiu estas sur ili (idoloj) x ; ili Ora Korno (ce Istanbulo). ,
venos al Seba. portos ~on k olibanonx; statuo el
masiva temp' estas valoro simile al ~oz; al
similas la silento7-; pagi per ^o (ne per monbilet- neklara, kiun, en la nomo de sia diajo, la pastrojfar-,^oj); el la militakirita] urbo] li fortrenis kun si ~on k is al tiuj, kiuj venis gin konsulti : la ~o de Apolono i
grandajn trezorojnz ; £ rezervoj de (de banko, en Delfo ; la ~oj de Jesaja. 2 (f ) Persono, kies
lando): suferi je grava elfluo de ~o; malpermeso de j paroloj au konsiloj estas rigardataj kiel neerarivaj:
r^eksporto. — ~bati, ~briko, ~bulo, ~pigmenta. 4 Marta rigardis la parolantan virinon kiel ~onz; la
Monabundo, riceco: la avida sercado de ~oz ; cu guvernisto Panglos estis la hejma ~o. ~i (ntr) .
mi faris la ~on mia espero? x ; kiu havas ~on, hav- : Eldiri ~on.
as honoron z ; por sia ~o ciu estas sinjoroz ; ne

ita papero ; (f) la suno ~is la fenestrajn vitrojn;
pensoj ~itaj per la lasta rebrilo de 1' amoB; ~itajo
forvisigasz. ~ado. Ago ~i. ~ajO. Objekto el MJ*;
precipe juvelo ks. ~ajistO. Tiu , kies metio estas
prilabori ^ajn objektojn. ^ato. Salo de ^ata acido,
H3Au03 au HAU02. ^eca. Simila al ~o: ~eca
galanterio ; ~eca sulfuro (komuna nomo de ~flava
antimona sulfido, Sb2S3). ^ejo. Sabla demetajoen
fluejo de rivero, entenanta ^ajn eretojn. ^igi. Mg
la suno r̂ igis la brilpurajn bukojn de la Biblioz;
arto de la ~igado. îgi. Igi ^kolora: la rostata
kokido apelitveke ~igis; la nuboj ~igis ce la levig-
anta suno. ^dona, ^hava ® Entenanta ^an erc-
on. ^koiora. Havanta la koloron de ~o: iu kun
r̂ koloraj butonojz; la nuboj inter la kamentubo
lumis ~kolorez. re^i. Denove ~i: re~i kradon de

oraci/o. Parolado eldirita laüde al mortinto.
orakol/o 1 0 Respondo, plejofte dusenca aü

Oran/o. Algeria havenurbo (0°38’U, 35°42’N).
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orangutan/o 8 Sp. ( Pongo pygmaeus ) de
granda, homsimila simio el Sumatra k Borneo, rug-
bruna, kun longaj brakoj k mallongaj kruroj.
cimpanzo, gorilo, gibono.

orangutang/oz = orangutano.
orang/o ^ Frukto de —arbo; bero globa au

preskaü globa, de ruge flava gis malhele ruga, kies
selo estas relative facile disigebla de la mangebla,
dolca, sukplena karno. — ~oflora akvo. —ujo,
*arbo. Fruktarbo (Cinia citruso), eble origina el
Cinio, kultivata en sufice varmaj regionoj; el la
floroj k el la seloj de la fruktoj oni ekstraktas
esencon. SIN. Cinia citruso. c®5 bigarado, citrono,
mandarino. amara, maldolca —o. Bigarado 2.
~a 1 Konsistanta el —o(j): siropo, marmelado.
2 Ruge flava: —a rubando. —ejo. Loko, kie oni
kultivas —arbojn. —kolora. —a 2.

alia astro: kalkuii la ~on de Neptuno; la ebeno de
la ~oj de la planedoj ne estas konstanta. 3 D
Trajektorio de korpo, animata de perioda movo. 4 A
( pp operacio de grupo) Ekvivalentklaso de la
koncerna ekvivalentrilato. 5 (0 Regiono, regata de
iu scienco au influata de iu homo: tiu speco de
fenomeno entrenigas iom post iom en la ~on de la
kemiaj sciencoj. cs3 kampo. —a. Rilata al la —o: 1
~aj nervoj 2 —a movo de planedo. —i (ntr)
Rondflugi ciam je la sama alteco super flughaveno,
atendante la permeson alterigi. —igi. Rivoluigi en—o cirkaü. sur—igi. —igi.

orcin/o b Mamulo (unuspecia g. Orcinus orea )
el la ordo de cetacoj, terura rabobesto kun fortaj
dentoj, kiu atakas ec la plej grandajn balenopterojn.
SIN. orko.

ord/o. I- Régula interarango, k pli precize: 1
Maniera, en kiu la objektoj sekvas unu la alian : mi
ciam décidas laü la alfabeta —<?z; cio dependas de
tio, en kiu — <? Hi starigasz\ la — de la procesio; mi
rakontos cion Iau —oz; la kronologia —oB; inversigi
la naturali ~on de la aferoj ; ni esploru tiujn
demandojn laü —o; premi ilin en la —6> ; *6 marso,
atako en densa, en disa —o; (ironie) en bona — t r a
la pordo! z (foriru!). cs* vico. 2 Régula, oportuna dis-
meto de objektoj en ilia gusta loko: pli rapide faru
rondon k observu pli da ~o! z\ remet! ~on en vian
veston; io ne estas en —o; cio en la cambro estis en
perfekta — <?; amo de la — £>; ( f ) liaj ideoj estas
interesaj, sed elmetitaj tute sen — <9; la stilo estas nur
la —r? k la movo, kiun oni metas en la pensojn; havi
sian konsciencon en —o. dispono. — arangi,
~ofari, roomed. 3 Régula maniera, laü kiu la aferoj
devas normale okazi en la natura, la socia, la morala
mondo: sekvi la ~on de la naturo; ciam en ciu afero
devas esti —o, oni devas havi ion, per kio oni sin
gvidasz\ se ne sangus ordono aita la kutiman ~onz
(de religia entombigo); li ne indulgas, se io estas ne
en ~oz; —o bezonas ordonon7 (nenia —o sen estro);
se edzino ordonas, domo ~on ne konasz; —o estas
beno por ciu entreprenoz; se ciu balaos antaü sia
pordo, tiani en la tuta urbo estas — <9 z; kie regas
konkordo, regas ~oz\ sangi la malnovan ~on de la
aferoj; perturbi la socian ~on; trudi ~on per teroro\
meti — en la kontoj. harrnonio, lego, normo. 4
Reguloj de sintenado k procedo, akeeptitaj de
parlamento aü de publika kunveno k aplikataj de gia
prezidanto: revoki iun al la —o; levi demandon pri—n (inteirampi debaton, demandante, eu io jus farita
aü dirita estas laü aü kontraü la —o); ni tie ci kurage
povus jam meti punkton k transiri al la taga ~oz
(tag—o). 5 A Rilato en ara, kiu estas refleksiva, mai-
simetria k transitiva, t.e. kiu havas ecojn similajn al
la —o de la reelaj nombroj, notita —o estas totala,
se por ajnaj elementoj a k b validas a b aü b a.

SIN. orda rilato.
Il - Elemento de klasifiko, k pli precize: 6 Z Aparta
k homogena aro de personoj, konsistiganta unu el la
dividoj de la socio: la —« de la senatanoj , la
kavalira ~o (ce la Romanoj); la Tria —o (la ne-
klerikoj k nenobeloj, en la antaürevolucia Francio);
(analoge) la naü ~oj de la angeloj. csr klaso, rango.

orango. 1) —arbo. a) tigo ; b) folio: c) floro; c)
laülonga sekcajo de floro; d) horizonîala sekcajo
de ovario ; e) semo (kerneto) ; f) laülarga sekcajo
desemo; g) du poleneroj (trikolpaj). EP. 2) —o : a)
êelo (epikarpo k mezokarpo) ; b) karno
(endokarpo) ; c ) placento; c ) semo; d) kroma
fruktoparto, devenanta e! dua verticilo de
karpeloj. ER

v Orang/o 1 Provenca urbo (4°48’E, 44°08’N). 2
Rivero en Sud-Afriko (16°29’E, 28°37’S).-io.
Provinco de Sud-Afriko (26°E, 29°S).

orangeri/oz yd Hejtebla halo, en kiu oni en
malvarmaj landoj vintre konservas orangarbojn k
Üiajn frostosentemajn plantojn. væ forcejo.

vi 0rator 1O 1 Homo, kiu kutimas fari publikajn
paroladojn: politika, universitata, milita, eklezia —o\
bona , malbona , entuziasmiga , tedanta —o. 2
Elokventa publika parolanto: li estas vera —<?. us"

retoro. —a 1 Rilata al la parolarto: —« frazo ,
periodo, kadenco. 2 Prezentanta la faktojn en emoci-
iga, emfaza maniera: ~ajefektoj. —i. Fari paroladon
antaü publiko. —ajo. Aparté elokventa parolado aü
peco de parolado. fc-r diskurso, oracio, pre/ego.
: ©oratori/o z f Verko, kutime religia, analoga al
opero, sed sen agado, scenajo k kostumoj.

© oratori/o Él En kirko, palaco aü kastelo,
apaitigita spaco, ofte vitralita, rezervita al eminentaj
personoj kiel pregejo. cs= kapelo. (O)—o ft Nomo

; de iu katolika kongregacio. —ano. Pastro, aparten-
aita al tiu kongregacio.

orbikul/o V Nomo de cirklaj muskoloj:
mskolo de buso (M. orbicularis oris), de okulo.

Orbit4© 1 ¥ (orbita ) Osta kavo, en kiu logas la
pkulglobo k giaj aneksajoj. SIN. okulkavo. 2 \
Kurba linio, laüirata de astro dum gia rondiro cirkaü

c

i '
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7 Sistematika unuo (ordo ) ampleksanta parencajn
familiojn, kun rango maisupera al klaso, supera al
familio, montrata en botaniko per la suf. al. 8 jfl
Ciu e! la tradiciaj kombinoj de la diversaj partoj de
konstruajo laü difinitaj proporcioj: la tri Helenaj
~oj (dorika. ionika. korintika); la du romanaj ~oj
( toska. kompozita ). 9 A (pp derivajo) Nombro, kiu
indikas, kiomfoje oni derivu la funkcion:
diferenciala ekvacio de dua ~o.10 A (pp grupo) La
nombro de elementoj en la grupo.~a. Arangita, dismetita la ü ~o. ~e. En ~o: la
knabino arangis kelke da infanaj vestojz; mi
ciam agas ~e, kun pripensoz\ esprimi sin klare k

~e. ~i (tr) 1 (ark.) Meti ~on (en ion): H devis ~i,
helpi, laboriz; neniu ~is la longan rugan mecbrul-
ajonL; la malnova hastelo estis ~ita k farbitaz\ la
ideoj estas ~itaj laü specojz. 2 A Provizi aron per
~o 5: r̂ ita triopo\ ~ita vektora spaco. ~emaz.
Kutimanta arangi aferojn laü ~o: li estas ~ema gis
pedanteco. ^emo. Amo de, alkutimigo al la ~o.~igi 1 Fari ion ~a: mi venis, por ripari k ~igi tion
k alianz\ kiu rompis la glason, ~igu la kasonz\ ni
devos interrompi la eldonadon, gis ni tute ~igos la
aferonz\ arangite, ~igite! z. 2 S Arangi liston laü
~o: alfabete ~igi nomojn. ^igo. Ago de iu, kiu
^igas: si komencis klopodi pri la ~igo de la objekt-
oj , elprenitaj el la pakajetoj 2 ; la ~igo de niaj
finançaj. ~amoB. ~emo, ~ofari. ^igi: la liton si
safaris per du kusenoj k lana kovrilo7-. ekster~a.
Ne troviganta ~e sur sia loko. kurwi. Kun~igi 2:
kun^ita propozicio. kurwigi 1 Arangi laü difinitaj
rilatoj diversajn partojn, por formi harmonian tuton:
kun^igi la partojn de sistemo. 2 A Kunligi du sam-
funkciajn prop-ojn, por ilin ligi a ü kontrastigi : la
konjunkcioj (kaj, sed , car... ) servas por kunligi
propoziciojn. kurwigilo A Ciu el la morfemoj,
servantaj por kun~igi (konj-oj k similfunkciaj adv-
oj, kiel «nome», «cetere»...). Iau~e. Laü la deçà

~o. maf~o. Manko de ~o: ma!~o venas nur tiam,
se batalas du egalaj partiojz ; tiuj, kiuj trovas plczur-
on en la mal~o de la malbonecox. mal~ema.
Kutima lasi la aferojn sen ~o. mal~igi. Neniigi
~on : W ruligctdis (sur la lito) , gi Juta estas
mal~igitaz. mal^igi. Igi mal ~a : la vesto
mal~igisz. re~igi. Arangi denove laü la antaüa
~o: ( re )~igi liton\ la diplomatoj portas re^igi la j
rilatojn inter la popolojz; re~igi la salajrojn. | la maforaj, minoraj ~oj. ~ j (tr) Konsekri kiel anon
sen~a. Prezentanta nenian ~on: sen~a amaso da ; de unu el la ~oj: li estis ~ita pastro , episkopo.
rubafoj ; sen~a mansarde ; la senzorgeco de la ~adO. Sakramento, per kiu oni estas ~ita.
sen~uloj ilinpereigasx. Sllfcwo f Sistematika unuo
( subordo ) , ampleksanta tre parencajn familiojn de la
sama ~o, montrata en botaniko per la suf . ine. j la kutimo; ne diferencanta de la plimulto el la
sufcwi. Sub'vdgi 2: submita propozicio. sub~igi 1 ! okazoj: vestoB , mango8; mi forjetis ciujn miajn
Meti iun au ion sub ies aütoritato: la tribunaloj estas j ~ajn okupojnz\ kiun funebre ili akompanas, tamen
sub~igitaj unuj al aliaj\ ciu aütoritato, suverena au I sen ~aj la funebraj moroj? z\ tio estas la ~a sorto
sub~igita. 2 A Kunligi du prop-ojn, el kiuj unu ! de la virinoj; kio do estas pli (ol ruinigo)?2.
dependas de la alia: la snbjunkcioj ke, kiam, se kc J generala, komuna, kuranta , kutima, normala. 2 Ne
servas por sub~igi la propoziciojn. Sllb^igilo A j superanta la komunan nivelon, ne diferencanta de la
Ciu el la vortoj, servantaj por sub~igi (t.e. rilativoj k j normala grado: inteligenteco\ kiam ili elkresbs
subjunkcioj). Sliper~0 f Grupo de la pli parencaj j gis fa grado de ~aj aktorojz\ tiu vino estas.tute ~a.
~oj en unu klaso. borwa 1 (io) Gvidata. regata, ! ~e. En ~a maniera; plejofte, laü kutime: urbanoj
farata laü la reguloj: ci tiuj aferoj ne tiamaniere estas | estas pli ruzaj, ol vilaganojz\ ciu amas

farataj en bon~a regnoz\ a/konduki la pretigadon
de venenoj al la rango de bon~a sciencoz\ ili
dancis [ ... ), formis bon~ajn cenojnz\ oni eê ne
ricevas bon~an viandan supon! z. 2 (iu) Kondutanta
laü la decreguloj, observanta la socian ~on: laü la
aspekto li estis ec tute bon~a homoz; virino bon~a
estas muta k surdaz.bon~e 1 Laüregule, zorge: mi
ciun bon~e ekzamenatan k lege vocdonitan decidon
ciarn akceptos1; cifonajoj, la delikataj aparté k la
maldelikataj aparté. bon~ez. 2 Konforma al la dec-
reguloj en la socio: persono tre bottée vestitaz\ ili
observis , ke oni kondutu bon~ez. rang~0. La
oficiale difinita ~o inter la diversaj rangoj de §tat-
oficistoj. tag~o1 Listo de la demandoj, pritraktotaj
en iu kunveno; programo: meti ( enskribi) ion en
(sur ) la tag~on; super la okazintaj faktoj ni povus
silenfe transiri al la tag~oz. 2 Instrukcioj por la
hodia üa tago sciigataj al soldatoj. vortA/O A
Maniera, kiel la vortoj devas aü povas sekvi unu la
aliajn en la frazo: libera, ligita vort~o\ la slavaj
lingvoj havas vort^ on pli simplan k sekve pli
proksiman al la vort~o en E. z.

orden/o 1 Societo el kavaliroj, pli poste el
religiuloj, monahoj, kies membroj faras jurpromeson
vivi laü difinitaj reguloj: la ~o de la Templanoj, de
la Teütonaj Kavaliroj, de la Benediktanoj, de la
Franciskanoj. c®5 kongrcgacio, klostro. 2 Societo, al
kiu. en iuj regnoj, la membroj de kelkaj liberalaj
profesioj devas laülege aligi, por elekti estraron kiu
zorgas pri la disciplino k la observo de la profesiaj
reguloj: la ~o de la medicinistoj, de la arkitektoj.de
la advokatoj. cw korporacio, sindikato. 3 Honora
societo, starigita ordinare de suvereno, en kiun estas
allasataj distingigantaj personoj, por rekompenco de
ilia merito: la ~o de ta Nigra Agio , de la Gartero.de
Kristo, de Lenino. 4 ïnsigno portata de la membroj
de tiaj societoj honorigaj: per sabro, plumêap’ k ~
mi ornamigus!z; oni tuj douas al vi la Vladimiran
~on en h biitontrnonz\ la francan ~on de «Honora
Legio» mi efektive ricevisz; ^rubando, ~stelo. K1

dekoracio. ~i (tr) Honori iun per ~o 4. almoz^oj
D* La ~oj fonditaj aü reorganizilaj en la 13a je, k
votintaj vivteni sin nur el almozoj. dr dominikano,
franciskano. Tria ü* Societo de homoj vivantaj
grandparte laü ~-regularo, sed ekster la monahejoj.

ordin/o ij* Ciu el la rangoj de la eklezia pastraro:

ordinaci/o = ordinado.
ordinar/a 1 Konforma al la ciutaga uzado, al
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personon kiu estas simila al li2; la serena frunto
de la felica virino en tiu tago estis iom nebulita2;
oni uzas ~e «vi» anstataü «ci»2; mi dormis ne~e
longe 2. ~eco. Eco de io ~a: konsiderinte la~econ de la aperoz; li devis forlasi la patrujon—
au perei en la torento de la ~ecoz. «&“ banaleco.~ajO. Io ~e okazanta: virina ~afoz (menstruo).
**1110. Homo, ne distingiganta de la ceteraj.
ekster~a 1 Tute diferenca de ia kutima uzado,
ordo: ekster~a vorto, vesto; ekster~aj elspezoj\
okazis io ekster~a. 2 Forte diferenca de la normala
grado aü kvalito: montranta ekster~an erudicion2;
ekster~a kapablo B, talento, sukceso. ekster*ve.
En ekster^a maniero, gis ekster~a grado.

ordinat/o A La dua kartezia koordinato, kutime
metita vertikale. absciso.

ordon/i (tr) Estre esprimi al i« sian volon, ke
li/si faru ion : sendito nur portas: kion oni ~is, li
raportasz; la kuracisto ~is al mi ripozon, ~is min
al la lito; al la popoi trankviligi2; li ~is al la
malpura spirito eliri2; la rego ~is venigi al li la reg-
inonx ; la rego ~is proklami en sia regno jenon x;
fiel la Eternulo ~isfarix; al li, ke li ne babiluz;
~ita kiso havas guston maldolcan2; estas ~ite, ke
gi hodiaü vespere venu por kanti 2; (abs) ekzemplo
proponas sed ne ~as 2 ; kiam forto ~as, lego
pardonasz (al potenculo; cio permesatas); pli facile
estas ~i, ol oron doni. csr dekreti , dikti, instrukcii,
régi,obeigi. irigi, vindo, mano, laü. ~0. Esprimo
de ies estra volo: bezono estas plej forta ~oz ; deziro
k inklino ~on ne obeasz; mi restas tie ci laü la
demia estro2; respektiz , observiz, forjetiz ies ~on;
disdoni ~ojn al servantinojz; la ~o estas
plenumitaz; ricevi la ~on ion Judi2; ~o plej severa,
keoni tuj dehaku al mi la kaponz: la blanka Kristo,
kies ~o estis la amo2; 0 pagu al la ~o de...; (f)
akvaj ondoj, dependantaj de la ~oj de la ventojz; Ü1
laDek (0 )~oj (de Javeo al Moseo; — tabelo); fa la
Kvin (0)~oj (de Budho: ne drinki, ne mensogi, ne
adulti, ne mortigi, ne steli). ~a. Esprimanta ~on:

tono, rigardo, vorto ; la ~a modo1 (volitivo).
A»ema. Inklina donadi ~ojn. ~ jtajO. Io ~ita.
kontraü~o. Nuligo de antaüe donita ~o.

ordovici/o ©1 La dua periodo de paleozoiko. 2
La responda sistemo.

ore/o f Troa produktado k/aü senvola ellaso de
organisma likvo: saliv~o , sperm~o, urin~o (=
enurezo).

oread/o © Montara nimfo.
Oregon/o. Stato en la NU parto de Usono

(Salemo, 122°58’U, 44°57,N).
orel/o 1 V La organo de aüdkapablo: ekstera,

meza (œ timpano), interna ( eæ labirinto) ~o. esc
oto. 2 La ekstera parto de tiu organo (~a aüriklo):
kapti hundon je la ~ojz ; la kulo enrampis en la
~on de la princoz ; la cevalo akrigas la ~ojnz ;
meti la manon tube (konke) al la ~oG; ne estas
bezone , ke oni tiru lin per ~oz ; (f) streci la ~onz
(ekatenti); klini la ~on al ies parolox ; diri en ies
~onz (sekrete); ira unu ~o entras, tra la dua élir-
as1(li ne atentas); (analoge) la ~o de kruco (anso).
3Tiu organo, rigardata kiel sidejo de la aüdkapablo:

havi bonan, malbonan ~on ; malsata stomako ~on
ne havas 2 (ne a üskultas argumentojn); la muro
havas ~ojnz (iu subaüskultas); io malagrabla al ies
~oj; tiu muziko trancas la ~on 2; mevoj k cignoj
tiom mu/te krias, ke la ~oj dolorasz ; kial vi tiel
krias? Vi traboras al mi la ~ojnB ; juganto devas
havi du ~ojnz (aüskulti égalé ambaü jugotojn); se
tio venus al liaj ~o j 2 ; prediku al la ~oj de
Jerusalemx. ~a. Rilata al ~o: ~a konko; busa
(perbusa) k ~a (per~a) literature?2. ~umo 1 Sirma
vesto por la ~oj: capon kun ~umoj laco supre lig-
as, bonvetere por leva, pluve por surtiro°; ~umoj
kontraü frosto. 2 Telefona aüskultilo. ~hava. Prov-
izita per ~oj. serwa 8 Ne havanta (eksterajn)
~ojn. longea. Havanta longajn ~ojn: longea
hundeto, azeno2. urs~0 Aürikulo. csr aüriklo.

orelo. Frontala sekcajo de ~o: a) petro ; b-c)
ekstera orelo; b) aüriklo; c) ~lobo; c) ekstera
akustika meato; d-g) meza orelo: d) timpana
membrano (SIN. miringo); e) timpano; f) tri audaj
ostetoj (maleo, inkudo, stapedo); g) aüda tubo;
g-h) interna orelo: g) kokleo; h) labirinto (kun tri
semicirklaj kanaloj); h) stato-akustika nervo.

Orest/oz éjb Filo de Agamemnono, kiu mortigis
sian patrinon Klitemnestron.

orf/o. Knabo, kies gepatroj, aü nur unu el ili,
mortis: statadoptita milita ~o ; ne ciu, diris Karot-
harulo, havas la bonsancon esti ~o. ~a. Perdinta
la patron aü/k la patrinon: infaneto; (f ) la
fenestro restis ~a je siaj vitroj ; iliaj laboriloj kusis
~e (forlasite) sur la stable , êco. Stato de iu ~a.~ejo. Rifugejo por la ~oj. ^igi. Fari iun ~a: tiu
katastrofo ~igis multajn ; (0 tagoj k noktoj, kiam
r^igita animo varie vokas la perditon 2. ~ino. ~a
knabino: mi estas ja ~ino elpelita2.

Orfe/oz © Sorca muzikisto, kiu malsupreniris
en Hadeson, por de tie revenigi sian edzinon
Eüridico; d£> f protagonisto de multaj verkoj ~a.
Rilata al ~o aü al lia legendo: ~aj poemoj, orakloj.
^ismo 0 Unu el la helenaj misteroj, tiam celebrata
de sekretaj frataroj, k ligita kun la kulto de Dionizo.
«fir Eleüziso, pitagorismo.

organ1o 1 V ÿ (pp plurcela vivuio) Parto de la
korpo, adaptiginta al speciala vivofunkeio: la okulo
estas la ~o de vidado; fiziologiaj ecoj de la ~oj de
paroioz; la digestaj ~oj; ~o konsistas el histoj. ose
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aparato, histo. sistemo. 2 En masino, ciu ero destin- i ~iguz. ~istO. Specialisto, kiu starigas la metodoj& i
ita por plenumi specialan funkcion : la ~oj de j taügajn, por certigi kiel eble plej efikan rendimentflâ
lokomotivo, de horlogo; rcg~o (regilo), aritmetika de entrepreno: mi estas tre malbona ~istoh
r̂ o (aritmetikilo) de komputilo. cs* aparato. Ho. mal~i. Difekti, nuligi la bonan ~adon de korpe,;
instrumenta, peco. 3 Rimedo de komunikado, opini- societo ks. re^i (tr) Doni novan, pli bonan ~ad«
esprimilo de paitio, afero, sekto, ligo ks: por ke nia j al: re~i servon, fakon de komercejo, instituton.
afero povu régulé disvolvigadi, estas bezonate, ke gi ! organizaci/oz ©1 Unuigo de homoj, strebantaj
havu sian ~on, per kiu la amikoj de tin à afero pov- ! organizite realigi certajn celojn: mi volis nur doni4
us inter si intersangi la pensojnz; «Oficiala (0 )~o» I nia afero [...] fortikan ~onz. SIN. organizajo. 2
nepre devas esti afero komuna k publika 2; la Maniero administri homojn k agadperilojn poratingi
«Germana E-isto» farigos baldaü potenca k grava difinitan celon: demokratia, diktatora S%
r^o de ciuj germanaj grupojz\ (f) tin oratorn estis organizado. 3 Sistemo de elementoj (agadmodeloj,;
nur la de la reakciularo. 4 Grupo de komisiitoj k kontrolperiloj, aroj de valoroj k.a.), kiuj kreas en la
oficistoj, kiu plenumas apartan taskon en la grupo socian ligon: niaj legaj, ckonomiaj, politify
funkciado de stato, partio ks. 5 j* les voco, rilate al institucioj estas kerno de nia formula ritoji:
gia kvalito au forto: la basulo havas belegan ~on. tradicioj de tin ci gento kreas neformalan ~on. *.;

orgasm/oz f Klimakso de la seksa ekscitigok
volupto: fulma , profunda ~r>; ^o samtempa (okaz-
anta samtempe ce la partneroj); atingi ~on petl
sinmasturbo. ~a. Rilata al ~o: sia kri’ ~0 W.

~a 1 Rilata al ~o: ~a malsano, difekto; ili kredigas
kvazau lingvo estas objekto natura, ~a z ; 2
Posedanta ~ojn: viva ~a kreitajo. ~eto $ En- au
sur-cela korpeto kun speciala funkcio, cirkaüita (ekz.
mitokondrio, kloroplasto, lizosomo) au ne (ekz.
centriolo, cilio) de membrano. car plastido, -somo,
nukleo. cel~0 $ ~o, kies funkciado estas regata de
specifa hormono. cef^o S Parto de komputilo, kiu
interprétas masinlingvajn instrukciojn, prilaboras \ homa brusto, of el malvarmaj fajfiloj de ~oz; feV-
datenojn k regas la funkciadon. v& procesoro, regilo. eja ^o. /^ejo. Loko, kie estas starigita ~o. A#istOi|
ne~a. Sendependa de difekto: ne^a afekcio. Artisto, kiu ludas ~on. Stalin-^o J» Fuzejetilo
sens^O, sens~eto Vd senso. seks~o. Sekso 2. kun multaj tuboj, uzata de la Sovetia armeo dumla

organdi/o. Unutona muslino, kun speciala dua mondmilito.
apreturo.

organigram/o. Grafiko, prezentanta la tutan
strukturon de kompleksa organismo, entrepreno ks,
k indikanta la diversajn elementojn de la grupo k
iliajn respektivajn interrilatojn.

organik/a7 ® Rilata al la karbonkombinajoj:
~a kemio , ~aj kombinafoj; hemoglobino estas
metal~a kombinafo. ne^a. Rilata al ciuj aliaj
substancoj: ne~a kemio.

organism1o ÿ 1 Tuto de la organoj de plurcela
vivulo, kiuj kunagadas por daürigi ties vivon.
korpo. 2 = vivulo (plur- aü unu-cela): ili apartenas
al la rvoj de la plej malalta gradoz. ~a. Aparten-
anta, rilata al ~o: ~a malsano , strukturo. !
mikro~o = mikrobo.

(ntr) Sperti ~on: trifoje sinsekve si ~is.
orgen/o f Granda muzika blovinstrumento;§

kun tuboj, klavaroj k pedalaro, uzata precipe eni
pregejoj: laüdado de Dio pli edife levigas el varm

u

orgî20 1 Festo, dedicita al kolektivaj k ekscesaj ^guoj mangaj, drinkaj, seksaj: la ~oj de Nerono.2
(f) Okazajo, karakterizata de la abundeco de fuigaj*
oj: la belvida de /’ pugoj svingigantajw; gi estis }
spirita ~o u. Rilata al ~o: kulto (de;;
Dionizo). i ra* Bakhanalio. ~i. Plenumi M)ri; j
sabat^o. Laü Mezepoka kredo, festo de la sorcist* -

inoj, en kiu ili kultis al Satano.
orgojl/o. Tro granda memsato, ne sufice pravig-

ebla k akompanata de malsato por ciu alia. *4j
Karakterizata de ~o: karakte.ro, sinteno.

oriel/o M[ Speco de elstara fenestro, precipe ce
supra etago. SIN. korbelfenestro. -:

orient/o 1 Tiu parto de la horizonto, cekiu là|
suno sajne levigas, k laü kiu oni tradicie sin direktas;

organiz1 i (tr) Starigi ion , kunordigante giajn la katolikaj pregejoj havas sian absidon en là •

partojn por plenumi difinitan funkcion; © doni al io direkto de kiel la fufmo venas el la k montr
la necesajn organojn por funkciadi : armeon, igas gis ta okcidento ( ... lN; lando, limita ce la ^o }
staton , kurson , ekskurson , oficejon, societon , per maro. SIN. eosto. 2 Unu el la kvar cefpunktoj;|
kongreson\ estajo alte ~ita\ la ~antoj de la simb.: E. 3 Tiu parto de la terglobo, aü de teritorio,|
kongresoz. 1 Ago ~i k ties rezulto: la ~o de kusanta en la direkto de ~o: la koloniigado de§
societo, de tribunaloj k.a.\ konforme al la ~o de ciu ambaii Amerikoj komencigis ce ilia la tuta NO }
stato 2 ~ajo : Tutmonda E-ista Junulara de la insulo prezentas nur altajn klifojn. SIN. eosto. -;
( ü )~o. v& aparato, organizado, servo. ~ado. 4 0 Tiu parto de framasona logio, kie sidas lalogk
Daüraklopodo ~i : la scienca ~ado de la laboro. ( estro: la Granda (0 )~o (unu el la francaj framason-
~a|o. Tutajo, ordigita por la plenumado de difinita aj ordenoj). 5 Aparta brilo de la plej altkvaiitaj
funkcio: la (0 )~ajo estas bazita sur la principo de perloj. ~a. Apartenanta, rilata al ~o: ~a direkto, j,
suverena egalecoM . ^anto 1 Tiu kiu ~as ion: tiu flanko, marbordo. (0)^0 1 La landoj, ku§antaj ~Cr )
ci ministro estas bonega ~antoM . 2 ÿ Parto de juna de Eüropo: el ~o venas la lumo\ la Proksima
embrio. kiu estigas la diferencigon de la embriaj (inter Mediteraneo k la Arabia maro); la Ekstrema
teritorioj: ce la amfibioj , la ~anto situas sur la (Cinio k Japanio). 2 % La ~a parto de S- -|
dorsa apudbusa parto de la juna gastrulo. ^igi. Igi Eü ropo: la Imperio de ~o ( kontraste kun la :
~ita: estas necese, ke la E-istoj antaüe unuigu k Okcidenta ). Proksim-^o. Mainova nomo, kil,|
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1 montris la landojn, kiuj apudas Mediteraneon,
!eventuale ec la Maron Rugan k la Persan Golfon.
l- 'ya. Rilata au apartenanta al (0)~o: ~aj perloj,
: spicoj, literaturoj. ~e. En la ~a direkto: la urbo

situas ~e de Kaükazo; el sub la sojlo de la domo
fluas akvo ~en, car la vizaga flanko de la domo
estis turnita ~enx. ~i ( tr) 1 Bazi konstruon
tumante gian fronton al ~o: malbone ^ita domo. 2
Determini la situacion de persono aü objekto rilate

i al M): ~i mapon, planon. 3 À Doni al koordinat-
l sistemo pozitivan aü negativan ~igon. sin ~i 1

Determini, en kiu gusta loko oni trovigas k en kiu
direkto oni devas iri: estas jam profunda nokto, mi
tute ne povas min ~/ z; sin ~i en nekonata urbo ;
pro la nebulo la aviadilo plu ne povis sin ~i; (f) la
plej bona volapiikisto ne povos sin ~i en tiu ci
sovaga labirintoz. es? biri. 2 (f) ~igi: la prezidanto
de la kunsido devas sin rapide ~i en la diskutata
demandoB. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as: lcrni la
*adon de mapo\ ^ado de sipo ; (f) profesta ~ado

f (metoda distribuado de lernantoj en diversajn meti-
ojn laü iliaj apartaj kapabloj k gustoj). (O)'vano.

f Loganto de (0)~o. ~ebla A (pp stemajo) Tia, ke j
; Oni povas gin ~i: la rubando de Môbius k la botelo

de Klein estas ne~eblaj sternajoj. ~igi. Klare ek-
} kompreni la situacion, en kiu oni trovigas, k difini,
j; kion oni devas fari: mi komencis rigardi cirkaüen,

por ~igi, mi komencis flari k seraiz (pp komercisto);
•; /yigu, kiu volas! z (pp iu, kiu kasas siajn planojn).~i§0 1 Stato de iu, io ~ita: si unu tagon tiel perdis
ï la ~igon, ke si plu ne pensis pri la doninto1; difini

la ~igon de konstruafo, de fenestro; gi servis al la
mristoj kiel ~iga signoz; tabelo de ~i£o. 2 À a)
(pp koordinatsistemo) Pozitiva aü negativa signumo,
asociita al koordinatsistemo. b) (pp sternajo) Elekto
de atlaso tia, ke en la komunajo de du ajnaj mapoj la
koordinat§ango konservas la ~ igon. ~isto.
Pedagogo specialisto pri profesia ~ado. ~ita A

V Provizita per ~igo.
orientalism/o. Science pri la popoloj, lingvoj k

moroj de Oriento /. j
orientalist/oz. Specialisto pri orientalismo.

ÿ orific/o V Enira aü élira aperturo: faringa |
ko de aüda tubo ( ostium pharyngéum tubae audi-
toriae ).

orlflam/o 1 x Standardo de la francaj regoj,
inter la I2a k la I5a je. 2 (f) Materia aü idea signalo
de kolektigo en batalo ks.

origan/o ^ G. (Origanum el lamiacoj) de
aromaj plantoj—plurjaraj herboj k arbustetoj—kun
blankaj, rozetaj aü purpuraj, malgrandaj floroj—
aksele de okulfrapaj, konkavaj, tegolarangaj
brakteoj—en spikoj panikle arigintaj; 36 sp-oj el
Eüropo, Azio k la Mediteranea regiono, pluraj
kultivataj por medicino, spicado k ornamo, i.a.
diktamno 2, majorano k la ordinara ~o. ordinara
*0. Sp. de ~o (O. vu!gare) el Eüropo, N Afriko k
Azio. diktamn-~o, Kreta ~o. Diktamno 2.
s Orlgen/o. Greklingva ekzegezisto k teologo

1185-253).
I; origin1o 1 Punkto, de kiu io evoluis k disvolv-
igis: «la de la specioj» estas la cefverko de

Darvino ; studoj pri la ~o de Kristanismo; hipotezoj
pri la ~o de la homo; vorto de latina ~o; jen la ~o
de tiu nacio, de lia riceco, de la proponita projekto.
i®* genezo. 2 Loko, medio, en kiu naskigis homo aü
homgrupo: viro de humila ~o ; si estis de sklava,
nobela ~o. es* deveno. 3 A La sekcopunkto de la
koordinataj aksoj en kartezia koordinatsistemo; la
nulo en vektora spaco. ^a. Apartenanta aü rilata al
la ~o de io: la ~a lingvo de la homaro; konservi al
frukto gian ~an guston ; la peko (ü* kulpita de la
unua homparo k dividata de ilia devenantaro). ^e.
Ce la ~o: kontrakto ~e falsita. ~\ (ntr) Deveni de:
lia familio ~as el Napoleono la Unua.

originai10 1 Primitiva manuskripto, kontraste
kun ties kopio(j), aü verko kontraste kun ties imitajoj,
tradukoj kc: mi faris la tradukon, havante antaü miaj
okuloj krom la hebrea ^o ankaü kelkajn tradukojnz;
el la r̂ o tradukis d-ro L. L. Z. z; ci tiu arbo, kiu sur
la ~o tiel lukse disvolvas sian densan brancaron,
aspektas ci tie (sur desegno) mizere k malsanez;
redoni la ideon k karakteron de la ~oz; kompari la
kopion kun la ~o de la kontrakto; (f) ne konante la
~on (la modelon), mi adoris tiun ci portreton. 2
(ark.)
~a 1 Prezentanta la unuan primitivan formon de io,
kontraste kun kopioj, tradukoj aü misformoj, kiujn
oni devenigis de gi: tio estas nur kopio de la ~a
pentrajo; la teksto de libro ; traduki verkon el la
~a lingvo; ~c verkita de [...]z. aütentika. 2 Tia,
kia ne imitas aliajn, sed tiras siajn ideojn el sia propra
menso: ju pli da sprito oni havas, des pli da ~aj
homoj oni trovas; si estis en cio ~a infano, silenta k
pensanta7- ; ~a stilo. 3 Ne simila al aliaj k iom
stranga: kelkaj vivis kiel maljunaj fraüloj k havis tute
~anpensmanieron k strangajn kutimojnz; eu li ciam
skribas tiel ~e k afekte? 4 (evi ) = origina: se la
adverbo estas ne devena, sed [...]z. ~ajo. Ago,
faro ~a, strangeta. /^eco. Eco de io, iu ~a: ne
intermiksu ~econ kun genieco. ^Uio. Homo ^a
(generale 3): gronda ~ulo li estas1.

orikterop(od)/o b Afrika
mamulo (unuspecia g. Orycte-
ropus afer ) el la ordo de tub-
etodentuloj, kun longaj kapo k
oreloj, rubandforma lango k
dentoj kvazaü kunmetitaj el orikteropodo.
tubetoj; gi mangas termitojn.

Orinok/o. Rivero en Venezuelo (61°15’U,
8°32’ N).

oriol20 b 1 Sp. de birdo (Oriolus oriolus) el la
ordo de paseroformaj, mezgranda , flava k nigra
( plenkreska virbirdo) aü verdeta k grizeta; nestas en
Eüropo, travintras en Afriko. 2 G. (Oriolus) de c. 20
sp-oj, precipe tropikaj, al kiu apartenas ~o / .~edoj. Fam. (Oriolidae) al kiu apartenas i.a. ~o k
figbirdo.

Orion/o 1 O Giganta casisto mortigita de
Artemiso. 2 \ Ekvatora konstelacio {Orion ),enten-
anta Betelguzon k Rigelon.

oris/o. Ano de la cefa gento de (0)~io. (0)~io.
Unu el la statoj de Hinda Unio (Bhubaneswar ,
85°52’E, 20° l 5’N).

ulo: teruraj ~oj: vi mortus de ridado! z.
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oriz/o 4* G. (Oryza el poacoj) tropika de 18 sp- per reliefaj oraj figuroj7", (f) ordono, per multoda
oj. kultiva ^O. Sp de ~o (O. sativo); pluraj miloj
da kf-oj. SIN. rizo.

ork/o U La ununura sp. de orcino (Orcinus orca ).
Ork/o O 1 Romana dio de Infero: pasu for al

la profunda!7-. 2 La Infero mem: vin Hi ( Dioj)
ja ne sendis kun la patro ce lia ir malvola al la
~oz. i®’ Hadeso.

Orkad/oj. Insuiaro, norde de Skotlando (3°U,
59°N).

orkestr10 1 Xf, Parto de la helena teatro, kie
staris la horo. 2 ^ Responda parto de moderna
teatro, kie sidas la muzikistoj, akompanantaj la
aktorojn. 3 } Tiuj muzikistoj mem, ludantaj divers-
ajn instrumentojn sub la direktado de estro: plena
~o\ faz~o (— direktisto, dirigento, kapelestro ).
~a. Rilata al ~o 3: ~a muziko, partituro. ~i (tr)
Arangi komponajon la ü la tembroj de la ~aj
instrumento).^ado. Ago au arto ~i.

orkestrion/o } Mekanika instrumento kiu celas
doni impreson de orkestro.

orkid/o 1 4* (ss) G. (Orchis el ^acoj) de plurjar-
aj herboj kun du subteraj, glob- au ovo-formaj tuber-
oj farmacie uzataj k kun spiko el generale multaj,
unuspronaj floroj; c. 35 sp-oj, N-hemisferaj. 2 (vs)
~o / k parencaj g-oj. 3 = testiko. ~acoj 4* Fam.
(Orchidaceae ) de plurjaraj, epifitaj au grundologaj
herboj kun duseksaj (malofte unu-, esceptokaze sen-
seksaj), epiginaj floroj, karakterizataj de 3 sepaloj
ofte petalecaj, de 3 petaloj—la meza (u^ labelo )
generale pli granda ol la du flankaj—, de androceo
(kun nur unu au du reproduktigaj stamenoj; car
retinaklo) kuniginta kun la stiluso (us* ginoslemo) k
de ovario 1-, malofte 3-kamera; kosmopolita fam.
de c. 18 500 sp-oj el 788 g-oj, i .a. ~o, angreko,
bletio, cipripedio, epidendro, katlejo, neotio, ofrio,
spiranteso, vanilo. SIN. orkideoj. îto f Inflamo de
testiko. ~ektomio. Fortranco de testiko.
~Oterapio. Terapio per ekstraktoj el testikoj.

orkide2o 4* Orkidaco. nest^o. Nestoneotio.
orl/o 1 Rando de stofo refaldita k kudrita tiel,

ke la ego mem estas protektata k nevidebla : ~o de
nuintuko, de jupo. 2 Duonlarga bordero, ne tusanta
la sildorandon. (tr) Fari ~on: littukojn.

Orlean/o. Francia urbo ( l °54’E, 47°54’N). ~io.
Regiono cirkaü tiu urbo. Nov-^O. Havenurbo en
Usono (89°57’U, 29°57’N), naskigejo de la jazo.

orlon/o (K) Artefarita rezino, poliakrilonitrilo,
uzata por fari lanosimilajn fadenojn por trikajoj,
fibrojn por tapisoj ks. es* nilono.

orlop/o ^ La plej malsupra ferdeko de kvar-
ferdeka sipo.

Ormazd/o. Mezepoka formo de Ahura-Mazdao.
orn/o *4* Sp. de frakseno (Fraxinus ormis) el S

Eüropo k U Azio, kun okulfrapaj, verdete blankaj
floroj en apeksaj, longaj, densaj panikloj; per incizo
en la trunkoselon, oni ricevas manaon 2.

motivoj ~itaz. car garni , sminki. 2 (io) Flibeligi, pp
aldonaj objektoj aü detaloj: tablon ~as ne tuko sed
kukoz ; kiun vesto ~as, tiun homoj ekamasz', ia
vespera cielo radiis kicl oro, nenia pregeja kupolo
~as tiel ricez. ~0. Ago k ties rezulto: lia*4
konsistis en bukedo da violoj7; tiu monumento estas
la plej bêla ~o de la urbo\ jen renkontc al U iras

I virino en de publikulinox ; (f) ~o por maljimuloj
estas grizecox ; si estis la de la tuta komunumo.
osr dekoracio. ~a. Rilata al ~(ad)o: ~aj arbetajoj
de la gardeno7-. /^ado. Agado k arto de tiu, kie
~as : oni komisiis al si la ~adon de la salono.

r^/O

~ajO. Objekto, kiu ~as : fiancino, kiu metas sursit
siajn ~afojnx\ la ~ajoj de blazona sildo\ tapisoj
pendigitaj kiel mur^ajoj7. î̂gi. Igi ~ita: vi ~i$is
per oro k argentox\ malhumila, ~igema knabino\
~isto. Homo, kiu elfaras gipsajn au stukajn 'vojn
por arkitektajoj. serwa. Ne provizita per ~oj:
sen~a cambro, vizago, stilo. csr nuda, pura, simpla,
sobra. dent̂ O. iH Malgranda prismeto envicigitt
ce kornicoj, modluroj ks. kap~Oz. Cio, per kiooni
povas ~i sian kapon. laub~0 1 Skulptita aü pentr*

ita ~o, en formo de foliajoj volve arangitaj. 2
Desegno, prezentanta brancojn, florojn ktp sur stofo
aü tapeto.

ornat/o u* Rita vesto, uzata por solena Diservo:
pastroj en ~o kantis z.

orn ït ïski/oj lê Ordo (Ornithischia ) de fosiliaj
herbovoraj dinosaüroj, ampleksanta multajn grand-
ajn reptiliojn el mezozoiko. c®" saüriskioj.

omitogal/o 4> G. (Ornithogalum el hiacintacoj)
de herboj kun tunika bulbo, kun liniformaj aü mal-
large lancetformaj, elbazaj folioj k kun blankaj aü
helege flavaj floroj en grapolo aü korimbo; c. 120
sp-oj el Eüropo, Afriko k Azio, pluraj poroname
kultivataj.

ornitolog 7o. Specialisto pri ~io. ~i3o. Tiu
parto de la zoologio, kiu studas la birdojn.

ornitop/o = ornitopodo.
ornitopod/o 4^ G. (Omithopus el fabacoj) de

unu-, du- k plur-jaraj herboj kun nepare plume kun-
metaj folioj, kun floroj en umbeloj k kun artikaj
gusoj: 6 sp-oj el Eüropo, la Mediteranea regiono, U
Azio k S Ameriko. SIN. birdpiedo. kultiva M). Sp.
de ~o ( O. sativus ) , el SU Eüropo, kultivata por
furago k verda sterkado.

CG.£ ^ÊÊÊL

ornitorinko. CG. s

ornîtorink/o U Àüstralia mamulo (unuspeciag;|
Ornithorhynchus anatinus ) el la ordo de kloakuloj,
kiu naskas ovojn k kies buso similas al anasabeko.

orobank/o 4̂ G. (Orobanche el skrofulariacoj) ;;
ornam/i ( tr ) 1 ( iu ) Flibeligi per aldonaj de herboj—plejparte plurjaraj — senklorofilaj,|

objektoj aü detaloj: tablon per floroj ®', ec stipo flavetaj, brunetaj aü rugetaj, kun tigo surhavanta
estas bêla , se vi gin ~os z\ si ~is la kagon per skvamformajn foliojn k kun kunigpetalaj, dulipaj j
herboz\ ~inte sin per siaj ringojx ; siaj haroj estis floroj en spiko; c. 150 sp-oj el la mezvarmaj k varm-lj
~itaj per unemonoj7\ argenta lavopelvo. rice ~ita aj regionoj, parazitantaj la radikojn de multaj plantoj,
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precipe herboj. hedera ~o.Sp. de ~o (O. hederae )
el Eüropo, SU Azio k N Afriko, parazita al hedero.

orogenez/o © Montarigo.
orografi20. Geografia priskribo de montoj. ~a.

Rilata al montaroj: vcnto (influata de lokaj
raontoformoj).

oronti/o 4* G. (Orontium el arumacoj) de nur
unu sp. (O. aquaticum ) el NE Ameriko, plurjara,
akveja herbo kun rizomo, kun longpetiolaj folioj,
havantaj longe elipsan iimbon flosantan au iom
superakvan, k kun malgrandaj, flavaj floroj en
spadiko êirkaüita de frue defalanta spato.

Orsted/o. Dana fizikisto (//. C. 0rsted, 1777-
1851). (o)*̂ 0 Elektromagneta cgs-unuo de
magneta kampintenso.

0lt®0 A Angulo de 90°; kvarono de tuta rivoluo.
4 tvangulo. ^a2 1 Formanta ~on: rekto ~a al

alia rekto; rekto al ebeno ; kurbo al alia
kurbo. SIN. normala, perpendikla. 2 (evi ) ( pp
angulo) Estanta ~o. 3 (pp triangulo) Havanta ~on.

(ntr) Esti ~a. /^ajo O Metala peco, en formo de
MIO, servanta por rigidigi kadron de fenestro ks.
*antO. Rekto, kiu ~as al alia rekto au al kurbo,
ebeno, surfaco. ~ilo O 1 Desegnista ilo, generale
en formo de T au de L, por streki sur papero ~ajn
rektojn. 2 Simila ilo, uzata en diversaj metioj:
serurista, lignajista ~i!o. prisma ~îlo À. Prismo,
per kiu oni mezuras k celstangas ~ojn en la tereno.
06*3 A Estanta apud la ~o en triangulo. -4
kateto.mez~anto A (de streko) Rekto, kiu ~as al
la streko k sekcas gin en gia mezo. T-~ilo. ~ilo en
formo de T.

ortikon/o 4=- Tubo en televida kamerao, pli
sentiva ol ikonoskopo, utiliganta malrapidan faskon
deelektronoj por skani fotoaktivan mozaikon.

Orto/. Pref ., montranta : 1 (K) a) (pp aromata
ciklo) la poziciojn I-2 de du substituitaj grupoj en
aromata ciklo. KT métal , para/ ; b) (pp salo k acido)
radikon -C(OH)3 en la molekulo (kontraste kun
-COOH). BST pirai, métal ; 2 fa ion, kio transpasas
au entutigas la koncernan objekton au sciencon:
"fiziko, ~kritiko, ~lingviko, ~politiko, ~teoremo.

ortodoks2a1 Konforma al la tradicia doktrino:
~aj opinioj, verkistoj. 2ij* Rilata al la eklezioj kun
orienta ritaro, sendependaj de la papo: la ~aj
eklezioj. ~eco. Eco de io ~a: nediskutebla estas la
~eco de liaj teologiaj opinioj. ~ismo. Ritaro k
teologia sistemo de la ~aj eklezioj. ~ulo 1 Homo
kun ~aj opinioj. 2 Ano de unu el la ~aj eklezioj.
mal~a. Kontraüa al la tradicia doktrino.

ortofon/a Y ( pp prononcado) Normala,
kontraste kun balbutado k.a. vocaj perturboj. -4

blezi, kartavi , lispi. ~a kuracado. Procedoj,
destinitaj korekti la perturbojn de la prononcado.
*iStO. Specialisto pri tia traktado.

ortognat/a V Prezentanta retiritajn, ne antaüen-
irantajn makzelojn. BS= prognata.

ortografi1o 1 Maniero laünorme skribi la vortojn
dedifmita lingvo: fonetika, etimologia ~o ; la ~o
enlaplimulto de la lingvoj [...] prezentas veran
krucon por la lernantoz; akceptante nur la inter-
nacian (E-an) ~onz. grafismo. 2 Maniero. kiel

; unu persono skribas la vortojn kompare kun la
normo: sia ~o estis vere soka. ~3. Rilata al la ~o:
~aj problemoj, duboj.

ortogram/o = ortangulo.
ortoklaz/o © Mineralo, sp. de kalia feldspato

sen kalko, K(AlSi308). HS* plagioklazo, aventuhno,
lunstono.

ortokromat/a Adj. kvalifikanta la procedojn,
per kiuj oni penas reprodukti nigre la kolorojn laü
iliaj relativaj lumintensoj. ~ismo. Tuto de tiuj
procedoj k studo pri ili.

ortopedi/oz 1 Kuraca aito malhelpi au korekti
deformigon de korpo, precipe ce la infanoj: artika,
osta ~o. 2 Àrto anstataüigi naturan organon au
korpoparton per artefarita peco. ns* protezo.
Rilata al ~io. <yisto 1 Kirurgo, kiu praktikas la
~on. 2 Komercisto, kiu vendas ~ajn aparatojn.

ortopter/oj b Ordo (Orthoptera ) de duon-
metamorfozaj, saltantaj insektoj, kies unua flugil-
paro estas elitroj, dum la dua paro estas membran-
eca : akridoj , griloj, glavsaltuloj estas ~oj.
ensiferoj, keliferoj, (herb)saltulo.

ortoromb/a © (pp kristalsistemo) Havanta
elementan celon, kiu estas rekta prismo kun
ortangula bazo.-OS 1 Finajo de verbo, uzata kiam oni esprim-
igas pli frue ol la aludata procezo (t.n. futuro): kiu
viv~, tiu vid~ z ; vi venk~, sinjoro!°. 2 Memstara
morfemo, uzata iafoje en poezio kiel kopulo anst,
estos. ~-tempo. Futuro.

Osak/0. Japania industria havenurbo (135°39’E,
34°40’N).

osced/i (ntr) Pro dormemo, malsato, lacigo au
enuo, malfermi la buson per nevola spasma movo de

j ekspiro, sekvata de longa elspiro: oni ~as, legante
tiun libron ; tiuj enuigaj deklinacioj k konjugacioj
super kiuj ciutage ~as miloj da infanojz; (f) mizeraj
garbejoj kun ~antaj (malfermitaj) pordegojB ;
~anta abismo. ~0. Tia nevola busmalfermo.

OSCil/i (ntr) Balancigi alterne en kontraüaj
direktoj cirkaü ekvilibra punkto: la ~anta nadlo en
kompaso; ~anta elektra énergie> en cirkvito. væ
balanci , luli, svingi , sanceli. ~0. Ciu el tiuj altemaj
balancigoj: kalkuli la ~ojn de pendolo. ^ado.
Agado de korpo aü medio, kiu ~as: V altrudita
~ado (~ado, kies frekvenco estas difinata de la
genera sistemo), libéra ~ado ; torda ~ado (kiam

Vx vy y’

K.... n n n
M u

VP7, ! iba c c
oscili. katoda /vografo: skemo de la hejtkatoda
tubo. a) elektrono kanono (kun hejtita katodo,

reguliga eletrodo de Wehnelt k du anodoj) ; b)
fludeviigaj platoj: Vx : tensio deviiganta
horizontale ; Vy : tensio deviiganta vertikale; c)
elektona fasko; ê) ties lum-punkto sur ekrano.
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pendigita drato au tadeno, al kiu estas fiksita la ! ciuj miaj ~oj eksentis timonx\ rnalsekigita gisk
pezilo, estas tordata). **ilo 4- Aparato por produkti j ~oj. 4 Y Tiu parto, rigardata kiel kuirajo: ~oniliü.
elektromagnetajn ~ojn : kvarca ~ilo, loka ~/7o. j rompu en gix ( la Paska safido: tabuo de la meddo);
~ografo D Aparato. servanta por videbligi au j por malfrua gasto restas nur ~oz\ li havis viandot,
registri elektrajn ~ojn : katoda , spegula ~o. j mi havis nur ~onz ; ~o de disputo (inter hundoj;f);
~OSkopo D Instrument por observi sur ekrano la j gi farigis por mi ~o en la gorgoz (genajo ne elim»
formon de laütempe sangiganta elektra signaio. j ebla). ~a 1 Rilata a! ~oj: ~a malsano, rompitajù;

oscilatori/o ,.9N G. (Oscillatoria ) de akvejaj, j ~a histo (konsistanta el ~aj celoj k ^osubstancoj.1
movigemaj, fadenformaj cianobakterioj. I Konsistanta el ~o: ~aj kastanjetoj: ~a gluo, kark,

oset/o. Ano de gento, loganta en Kaukazo. j oleo, nigro. 3 Kovrita de malmulto da karno: lout-
(0)~io. Lando de la ~oj, dividita inter la Rusia j ulino kaptis min per manoz\ kava , ~a vizafy).
Federacio (N-~io) k Kartvelio (S-~io). j ~aro. La skeleto, rigardata kiel la carpentajo de It

Osian/o <§> Legenda heroo k bardo, en Mez- korpo. ~eca. Prezentanta la aspekton de ~o(j)::
epoka gaela ciklo, laü kiu en la fino de la 18a jc ~eca plasto\ ~ecaj fingroj. ~ejo jflî Konstruo. kk
Macpherson arangis anglan eposon , prezentitan kiel oni amaskonservis la ~ojn de mortintoj, por liberigi
tradukon de verko de ~o k guintan grandan famon. lokojn en la tombejo. ~ero. Splito de rompita *a;

OSkar/o 1 Vira nomo, i.a . de pluraj Svediaj ~etO 1 Malgranda ~o: la orelaj ~etoj, 2 LudM)}
regoj. 2 (ankau min.) Unu el la statuetoj, donacataj ~igi. Igi ^o (pp kartilagaj histoj ad konektivoj).
de la Film-Akademio Usona, por rekompenci la ^ito Y Inflamo de histo. nsr ostomedolito
talenton de aktoro, filmisto kc. ~algio Y ~aj doloroj. ~ektomio f Kirurgii

oskul/i (tr) A (pp du kurboj) Tangi en punkto fortranco de ~o. ^ogena ÿ Produktanta ME ;
tiel, ke la kurbecoj de la kurboj égalas en la punkto: ^ogenezo. $ Formigo k evoluo de la ~a histo.

rirklo. ^ino ® (ark.) Proteina parto de la ~osubstanco,

Osl/o. Havenurbo k cefurbo de Norvegio ~ologio. La parto de la anatomio, koncemantalt
(10°4.VE, 59°55’N). tsr Kristianio. ~ojn. ~omo f Tumoro el ~a histo. ~opatfof

osmer/o b G. (Osmerus) de salmonoformaj Ciu ~a afekcio. ~OSllbStanco. ~o 2. 'votomlofj
fisoj, al kiu apartenas eperlano. Kirurgia tranco de ~o. §is~ulo. Serca alnomo de';

osmi/o ® 1 Elemento, Os, atomnumero 76, iu severe fidela al iu doktrino ks, i.a. de E-isto pkj
atommaso 190,23: ~a klorido (diversaj formuloj); fidela al la Fundamento k al Zamenhof. baient.
~aj kombinajoj. 2 Metalo trovebla en platenaj min-
ajoj. ~atO. Salo de ~ata acido, H -,0s04.

osmoz/o <£ Difuzo de solvanto (generale
akvo) tra duontralasa membrano, pro moiekulaj
fortoj, de diluita solvajo al koncentrita solvajo.
dializo. ~a. Rilata al ~o: premo. el^O,
ekzo~o. ~o al la ekstera medio, en~o, endo^o.
~o al la interna medio, '̂ metro. Aparato, por
mezuri la ~an premon.

osmund/o •dk G. (Osmunda el ~acoj) de filikoj
kun rozeto el longe petiolaj, duoble plume kunmetaj
folioj, el kiuj kelkaj portas sporujojn, dum aliaj
estas sterilaj; c. 10 sp-oj el la mezvarmaj regionoj k
tropika E Azio. rega ~o. Sp. de ~o (O. regalis ) el
la mezvarmaj humidaj regionoj. SIN. regfiliko.

Os(s)/o Montaro en Grekio (22°42’E, 39°47’N).—* Peliono.
ost/o 1 V Malmola organo de la vertebruloj.

precipe konsistanta el konektivo { ~a histo ) rica je
kalciaj saloj, k kiu estas elemento de la skeleto:
femur^o. naz^o: fInto. kiun li eltrancis cl Safa
^o7\ rompi al si la ~on de la femuro ; per ~oj k
fendenoj Vi min plektisx\ ilia haiito alpendigis a!
iliaj ~ojx (pro malsatego); li ne faros maljunajn j
~ojn ( li frutempe mortos); (aparté, tiuj pecoj rest- ;
antaj post la putrado) oni eljetos el iliaj tomboj la ;
~ojn de la regojx. 2 V Substanco de ^o / , konsist- j
anta el kolagenaj fibroj cirkaüitaj de mukopolisakar- i
idoj impregnitaj de kalciaj saloj: jetkuboj, bidoj el j kondamnis al dekjara ekzilo civitanon, kiun ili:|
~t>. SIN. ~osubstanco 3 Tiu parto de la homa korpo, ! opiniis dangera pro lia riceco, potenco ad influo:(f)|
rigardata kiel la plej fortika k intima: jen estas li j jeti ~on sur iun.
proprakorpe kun karno k ~ojz\ k la homo diris : Jen
nun si estas ~o el miaj ~oj k karno el mia karnox\ | oni strekis vorton ati figuron.

Barto. elefant^o = eburo. fis/vo. ~o de fiso, dtei
maldika, fleksebla k pinta. lud ôj 1 z Jetkuboj. 2 ;

~etoj, el safa piedo, kiujn oni jetas supren k penasl
kolekti, kiel eble plej multajn, sur la mandorson.
slosil^o. Klaviklo. vang^o. Zigomo.

ostag/o £& Persono, tenata kiel garantit) de|
plenumota promeso ad kaptita por premi al plenum)

de postuloj, eu en la kadro de militaj au politikâj
agadoj, eu en rilato kun iu krimo (stelo ks): posté
~ojn; preni ~ojn en milita estas militkrimo laü la
Geneva Konvencio: la ~oj estis mortpafitaj. SlN.|
garantiulo. (ntr) Esti ~o por iu au io.

ostein/o = ostino.

:?

osteom]elit/o = ostomedolito.
osteopat/o f Homo, kiu per mana metodo

diagnozas k kuracas la mankojn en la movigeblo de
la artikoj, muskoloj, ligamentoj, visceroj. A/|O. Tlu :

kuracometodo. irr kiropraktiko. — ostopatio.
ostiol/o ^ Eta malfermajo de diversaj organoj: j

~o de péritecio.de stomo.
ostom î/o ^ Kreo de daura au dumtempa

aperturo en organo. ablacio, ektomio, otomio. i
ostr/o b G. {Osirea k parencaj g-oj) de man|*

eblaj, maraj moluskoj el la klaso de duvalvuloj, kun:
unu konkovalvo plata. la alia volba; kelkaj sp-oj
estas bredataj en specialaj basenoj. tæ mitulù. .
^/ejo. Loko, kie ~oj amasigis, nature au brede. ; / '4

ostracism 2o. Jugo, per kiu la Atenanoj j

ostrak/o ï En antikveco, potfragmento, sur kiu
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ostrakodermo/j y Grupo (Ostracodermi el la
klaso senmakzeluloj) de la plej primitivaj fisoj,
kovritaj de kiraso el ostoplatoj, kiuj vivis dum
paleozoiko (de ordovicio gis karbonio); la plej
malnove konataj vertebruloj.

OStrakod/oj d Subkiaso (Ostracoda ) de tre
malgrandaj krustacoj, kies korpon enfermas duklapa
karapaco; vivas en sensala au sala akvo.

ostrogot/o. Ano de tiu germana popolo (E
gotoj), kiu en la 5a jc invadis Italion k tie fondis
regnon. us5 visigoto.

Osvald/o. Vira nomo.-ot/. Suf. esprimanta pasivon por ankoraü ne
okazinta procezo (t.n. «de pasiva futura participo»):
viaj dentoj estas kiel tond~aj safinojx; pasta la

. buc^ajn safojn x; cia devas mem a! si elekti heroon
imit~anz‘, tiu ci fervojo estas konstru^a en la daüro
de du jarojz; U estis ofer~a sur la stono de sango7.
të predikto. ^e. Responda adv., uzebla nur, kiam la
suferanto de la procezo estas esprimata per la
subjekto de la prop.: kapt~e , li forkuris.
Persono au objekto, kiun oni submetos al iu procezo:
homo kiun oni devas jugi , estas jug ~oz\ la
Izraelidoj alkonduku siajn buc^ojn z (buc~ajn

gbestojn); neniam insultu , ne parolinte kun la
insult~oz. -~ajo. lo. kiun oni -os: kid agio flugas
QI la mang~ajoz; David prenis la port^ajon k iris1.
|RIM. Kiel videblas en tiu ci lasta ekz-o, ot povas

enhavi nuancon de intenco au devigo. i®- -end/ .
I; Ot/O f Orelo. ~a. Rilata al la orelo : ' ~aj
tnedikamentoj. ^ito If Kn de ciuj inflamoj de la

' orelo: ekstera , meza , interna ~itoj. ^algio. Orel-
; doloro. /vologio. Studo pri la orelo k orelaj mal-
sanoj. — laringo. ^oskopo. Instrumento, per kiu
|oni vide ekzamenas la orelan kanalon k timpanan

membranon. 'voskopio. Ekzameno de la akustika
Imeato per ~oskopo, spegulumo ktp. ~o-rino-
laringoiogo. Specialisto pri la malsanoj de orelo,

nazo k laringo.

kapo k granda, forta beko, i .a. la granda ~0 (O .
tarda) kun longaj bekplumoj malsuprendirektaj.

(Dotoman/o = divano I .
© otoman/o. Ano de unu branco el la turka

popolo, kiu kreis la ~an imperion. ~a. Rilata al
~oj, pli spéciale al la ~a imperio (1290-1923).

Otomi/o ^ Tranco de organo (sen forpreno). vat
ablacio, ektomio. ostomio.

otus/o b 1 G. (Otus ) de tufostrigoj. 2 = orel-
strigo.

ov/o1 $ Celo, kiu rezultas el la unuigo inter du
seksaj celoj (gametoj). SIN. zigoto. 2 d Celo,
produktata k ellasata de la inoj de animaloj, enhav-
anta germon de estonta samspeca animalo: nefekund-
igita (SIN. ovolo), fekundigita ~o (SIN. zigoto, ^o
/ ) ; r^o disvolvigas jen ekster la patrina korpo
( rsonaskuloj : birdoj. plej multaj fisoj, plej multaj

i insektoj k.a.), jen en gi ( vivonaskuloj : mamuloj k.a.)\
r̂ o de birdoj k de reptilioj konsistas el ~ojlavo (~o
ss), kiun drkauas ~blanko k selo, ambaii sekreciitaj
de la ~odukto\ matura ~o (matura, fekundigebla
ovolo); demeti. ellasi ~ojn ; la korta koko neniam
metas ~ojn z; lio estas ~o de meleagrino!7. i®5

ovario, ovocito, ovolo. 3 Y Granda ~o 2, produktata
de kokino au aliaj kortobestoj k uzata kiel nutrajo:
ensele boligitaj . duonkuiritaj, malmole kuiritaj ~oj ;
farcitaj ~oj (malmole kuiritaj ~oduonoj garnitaj per
la flavo, majonezo k herboj); doni ~on, por ricevi
hovonz (trompi la sanganton); pli valoras tuj ol
poste bovoz\ sed eble tiu ci simpleco de la
gramatiko, kiun lid laüdas la volapiikistoj, estas io
simila al. la ~o de Kolumbo?1 (io, kio sajnas tre
simpla, nur post kiam geniulo gin eltrovis). ^ajo.
Mangajo farita el ~oj. i®3 omlelo. ^aro. Tuto de la

oj / de animalino. i®* frajo. ^ingo. Malgranda
vazo, en kiun oni metas ~on, por gin mangi ensele.
~OÎda. Havanta la aspekton, formon de ~o: ~oida
kapo. ~oido <o Medikamenta preparajo globofonna
au ~oforma, enmetota en la vaginon. vsr supozitorio.

~ujo (ark.) Ovario. ~ulo. ~onaskulo. ~umi
(ntr) Ellasi ~o(j)n: la ~umado de la specio okazas
en Majo. ^blanko, ~oblankoz. Senkolora. per
kuirado blankiganta k solidiganta albumina parto de
~o inr albumina. ~oflavo. Interna flava parto de
~o, rica je proteinoj, lipidoj (i.a. lecitino) k vitaminoj
A k D: ciuj ~oflavoj vivigis k elsovis la kapon7.

otario. CG.
ostro.

Ik otari/o d G. (O/aria ) de mamuloj el la subordo
Ipefbkuloj, vivantaj ce S Ameriko. ^edoj. Fam.
(Otareidae ) de fokuloj, kun eksteraj oreloj,
iitipleksanta marleonojn, marursojn k.a.. SIN.
orelfokoj.

^ Otav/o. Cefurbo de Kanado, ce la samnoma
?fero (75°42’U, 45°27’N)•

Otei/o 6j) Protagonisto de la samnoma Sekspira
tragedio. B®* Desdemona.
!OtW/o d G. (Otis ) de relative grandaj birdoj el la

; wdodekaradriformaj, vivantaj sur sekaj herbejoj en
Afriko, Azio k Eüropo, kun iom dika kolo, granda

ovo. ~o de kokino: a ) selo ; b) aero; c) blankajo ;
c) flavajo ; d ) kalazo.
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^oforma. ~oida. A^ogenezo <$ Estigo k disvolv- j sulfato, kupr~a sulfato. Kg’ -ikJ . — ozo.
igo de inseksaj celoj. ~onaska, ~ovivonaska Vd ' (D -ozJ. Suf., uzata por indiki la abundeconde
naski. ^onego y Saümigita ~oblanko kun sukero. | konsistiga elemento: ston~a. «ar -a, -abunda,
03= sufleo, meringo. el~igi. Eliri el la ~o: la cignido | -dona, -hava, -plena, -rica.
nur pene el~igis ; ( f ) poemlibroj el~igas en \ @ OZ/o ® Monosakarido; malofte uzata mem-
konsterna multeco. cur^o (fm) Testiko. fis^oj, j stare, generale en kunmetajoj por nomi: 1 mono-
fis^aro. Kungluigintaj ~oj de fiso: dolca, milde j sakaridojn k ties derivajojn, helpe de la pref-ojtri/ ...
fis~ara parfuma, tsr frajo, kaviaro. sup^ajo Y ! non/: tri~o, tetr~o, pent~o, heks~o\ aldoheks
Kuirbanitajo el ~oj, kiun oni pecigas k metas en | ketopent^o. — oil. 2 tradiciajn nomojn de mono-,
siipon. saüm~ajo Y Kiiiitaj ^oj kun lakto, poste j di-, oligo- aü ec poli-sakaridojn: amel^o, frukt'^o,
frititaj en pato: saijm^ajo kun sinko, lardo. j gluk~o. lakt~o, rafin~o, kal~o. ~ido. Substance,

Ovaci10 1 J Ce la antikvaj Romanoj, eeremonio \ kies hidrolizo liveras unu aü plurajn monosakaridoii
malpli solena ol triumfo. 2 Honora entuziasma k eventuale negiucidajn substancojn: la ~idoj
amasa akcepto al in: la konstantaj ~qj, kiujn oni tie ampleksas la di- , oligo- , poli-sakaridojn kla
faras at mi , estas tie malagrablaj por mi persona2-. heterozidojir, nukle~ido, rut~id'o (Vd ruto). SlN.
~i (tr) Fari al iu ~on: ~/

' stelulinon. mal simpla sukero. car heterozido. ald~0. Aldehida
oval/a ( pp kurbo aü surfacego) Havanta proks. monosakarido. deoksi^o. Monosakarido,

la formon de ovo aü elipsoido: ~a kadro, tablo. ! CnH2nOnau CnH2nOn_ 2, kun unu au du oksigen-
A Ebena kurbo, kiu iel similas elipson. ^jgj. Fari ; atomoj malpii ol en ordinara monosakarido.

furan~o. Monosakarido, karakterizata de kvinedraion ~a: ~igita motorcilindro.
ovari/o ( ovarium ) 1 V Organo de animalino, heterociklo (parenca al furano), konsistanta el 4

generale para , en kiu formigas la ovoloj, k kiu | karbonatomoj k unu oksigenatorno: glukofuran~o\
sekrecias hormonojn. use ovo. 2 dfe (pp angiosperrn- j rib~o estas furan~o. glik~o. ~ido. glukMdo.
oj) La malsupra parto de karpelo aü de pistilo, kiu
enhavas la ovolo(j)n, k kiu post fekundigo igas
frukto: supera , malsupera ~o. — epigina ,
hipogina. ~itO If Inflamo de ~o / . ^ektomio f
Forîranco de unu aü ambaü ~oj 1.

ovi/o d G. ( Ovis ) de mamuloj el la ordo de par-
hufuloj, fam. de bovedoj, al kiu apartenas safo.

ovibovo Vd bovo.

~ido hidrolizebla al gluk~o k alia( j) substanco(j),
ket~0. Ketona monosakarido. nukle^ido ÿ ®~ido, konsistanta el penwo k purina au pirimidiiB
nukleobazo: nuklea acido estas polimero de nukle-
~ido k fosfata acido. piran~o. Monosakarido,
karakterizata de sesedra heterociklo ( parenca al
pirano), konsistanta el 5 karbonatomoj kuna
oksigenatorno: glukopiran^o. sap^ido. Saponino.

-ozan/ ® Suf., uzata por nomi polisakaridojnelOvidi/o. Latina vira norno, i .a. de la pocto de la
«Arto de amo» k «Metamorfozoj» ( P. Ovidius Naso, ! ilia elementa monosakarido: amelozo estas gluk^o.
43—c.17). ! pent^/O-ikn) Polisakarido de pentozo, troviganta

ovocit/o <§ Inseksa celo, devenanta el ovogonio, ; i .a. en hemiceluiozo: pent~a sulfato (artefarita
naskonta ovolon: unuavica (duploida) ~o, duavica heparinsimila antikoagula substanco).
(unuploida)

ovogon î/o $ La unua stadiformo de inseksa j du molekuloj da fenil-hidrazino.
celo, duploida, ne diferenciginta, naskonta ovociton.

ovotîd/o ÿ Nematura inseksa celo, unuploida,
devenanta el ovocito k evoluanta al ovolo.

ozazon/o ® Kombinajo de monosakarido kun

; ozen/o T Nazmalsano, karakterizata de malbon-
odoro eliganta el la nazkavajoj.

Oziris/oB O Egipta dio, edzo de Iziso, protekt-
ovol/o b 1 Matura, fekundigebla inseksa celo, ! anto de la mortintoj.

produktata de ovario: ce vivonaskaj animaloj, i.a. | ozokerit/o © Miksajo de longmolekulaj hidro-
mamuloj, la fekundigita igas ovo, kiu nient dis- i karbonoj, bruna gis nigra , produkto de natur*
volvigas al jeto: ce ovonaskaj animaloj , la ~o , | oksidigo de nafto. SlN. tervakso.
fekundigita aü ne, ellasite ekster la patrino, estas | OZOn20 ® Triatoma molekulo de oksigeno, 03,k
nomata ovo. 2 (pp semplantoj) Organo, generale | gaso konsistanta el tiu molekulo: ^o estas tre reaki-ï
malgranda, globa aü ovoida, kiu enhavas la inseksajn ! enta k malstabila; ~o estas uzata por purigi aeron,}
gametojn k kiu post fekundigo sangigas al semo. SlN. j sterilizi akvon ktp. — ~terapio. Stratosfera M)

semprimordio. es* karpelo, ovario. ~a. Rilata ai ~o. j ~o ceesta en la meza k alta stratosfero (20-40 km /~ado b Demeto de ^o / en la ovario. SIN. ~falo. | altitude), kie gi konsistigas la ~tavolon. troposfera
<5 ~o ceesta en la malaltaj tavoloj de la:

(D -OZl.Suf., uzata, por formi nomon de malsano: ! troposfero, gis apud la grundo: troposfera deven-
1 t a) kaüzata de difinita aganto : askarid^o. | as el atmosfera poluado k estas toksa al plantojk
streptokok~o; b) karakterizata de difinita patologia I animaloj. ^igi. Transformi oksigenon en ~on.
elemento: tuherkul^o, angiom^o, trontb~o ; c) j ~(iz)i. Provizi per ~o: ~ita atmosfero, ~izitaakvo‘,
neinflama, de difinita organo: nefr~o. artr^o ktp. j blankigi per ~izado. ~(iz)ilO. Aparato por ^'dég
nsr -id. 2 dfe kaüzata aü karakterizata de la ideo, ; ^ometro. Aparato, por mezuri la kvanton de M) àt
esprimitaen la rad.: argentfoli~o; bakteri^o.

ovr/i (tr) Malfermi.

la atmosfero aü en gaso. Mavolo 0- Stratosfera
@ -OZ/ (K) Suf ., uzata por formi nomojn de ! tavolo relative rica je ~o, kiu sorbas la kurtondajn

oksidoj k saloj de pli malsupera valento (pp metalo, j ultraviolajn radiojn damagajn al la vivuloj: ~tavok
donanta du seriojn k de oksidoj k de saloj): fer~a | truo (loka manko de ^o en la ^tavolo).



P
ip. I- Konsonanto, senvoca ploziva labialo. | inter^o. Provizora ~o inter du militoj, konfliktoj

H- Ladudeka grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.: ! ks. inter~igi. ~igi reciproke: religia unuigo, kiu
A. (maj.) kiel: 1 ® simb. de fosforo; 2 A simb. de inter~igus ciujn ekzistantajn religiojn7. mal^O.
peta/. 3 ft mil de Patro; B. (min.) kiel 1 mil de:
pago, proprasence; 2 A simb. de piko/.

M>. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.
pa! Interj., uzata por esprimi malkontentecon,

cagreneton: ~! sed kion tio ci signifas? z. es* ba.
pac/o 1 Stato de regno, nacio au alia hom-

grupo, kiu ne estas militanta kontraü alia: se vi volas
~on, preparu ~on; se ciam ambaü la popolojn
liguplej trankvile (...}z; H sukcesis do akiri la ~on
porta SamosanojK ; Mi donos ~on al via landox ; li
havis ~on kun ciuj cirkaüaj landojx; en tempo de
M?; rompi la ~on ; armita (dum kiu ciu sin
pretigas por milito); ~kondicoj, ~kôntrakto. 2
Stato de anaro (nacio, gento, familio, societo ks),
inter kies anoj ekzistas nenia malakordo au mal-
konsento: por interna ~o en ia lando f ...|z; ni kreis
~on k unueconz; geedzoj en vivas en
palaco7; ~o esta inter viaj muroj! x; mi venis, por eterne Mi mal^as x; se silentas drasejo, mal^as
enkonduki ne ~on, sed glavonN; ili foriris de li en logejoz ( pro malsato) . mal^ema. Inklina al

iru en ~o/z; (f) estu en la arbaro!7. *ar mal~o: mal~ema virino estas kiel konstanta
akordo, harmonio, konkordo, konscnto. 3 Stato de gutadox. mal^igi. Fari mal^a(j): la tro nepreciza
psiko, kiu ne estas maltrankviiigata de zorgoj, timoj vorto « popolo» [.. .] ofte mal^igas inter si la filojn
ks: miaj instruoj [...] akirigos al vi jarojn de vivo k de la sama lando7-. mal~igi. Komenci mal~on
~ox; mia anima estis forpusita for de bonstat- | kun iu ( j): pro tio ili mal^igis7 ; mal^iginta fratox.
on mi forgesisx ; kiam la ~o de la dormo kusis j re~igi. Meti denove en ~an staton: re^igi la
super la denove felica domo7 ; estis sur la
vizago de la mortintoz\ (f) ~o al lia eindro!7 ( li
ripozu trankvile!). ~a 1 Estanta en ~o / au 2: ili
estas ~aj kun ni7 ; ~aj kunvenoj, diskutoj ; kiuj
parolas ~e kun siaj proksimulojx. 2 Celanta ~on:
nia diligenta kolegaro en laboro ~a ne lacigos7 ;
~ajparoloj. 3 Ne maltrankviliganta la animon: lasu
min en vivo silento, ke ne blovas ec
vento2’, si ankaü iam estis en tia ~a, flora, ombra
kampejoz; ( P )~a Oceano ( Pacifiko). n®’ kvieta,
serena. Mî. En ~a maniero: ripozi; estis ~e k
trankvile en la buduareto ; ciujn dubajn demand-
ojn [...] solvu ciam per régula interkonsiligoz.
*ema. Inklina esti ~a: neincitigema, ~ema
karaktero. ~igi 1 Fari iu(j)n ~a(j): federaciismo
estas la sola rimedo por ~igi Eüropon ; kiam al la
Eternulo plaças homo, Li ec liajn malamikojn i
Mgas kun lix ; felicaj estas la ~igantoj / N; (f) ~igi
ta logikon kun la tradicioz, la prudenton kun la
rimo. 2 Cesigi ion, kio kontraüstaras la ~on: ~/'g/

maison2, kverelon, ribelon. ~iga. Tia, ke li, si, gi
starigas ~on: ^iga jugisto; ~igaj admonoj. ^igi.
Iêi ~a: Di' k pekulo ~igas en sinceroz; untie ~igu ambiciulo. mal~igi. Perdi sian ~on. serwo.
kun via frato k poste venu k prczentu vian oferonH ; Manko de ~o: kun sen~o mi atendas la rezultonz.
(f) liforflugis,k la malgranda Ido ~igis kun tio,car pacient1o. Persono, kuracata de medicinisto,
îidevis ~igiz ; mi ne povas ~igi kun tia ideol. psikologo ks, au operaciata de kirurgo: ~oj, kiuj
*i§0. Arango ~a, interkonsento: venas ~igo post plore vokadis sian dokloronz\ utento devas esti
mal~oz\ jugo komencita ~igon ne malhelpas7. turnala al la plendoj de ta ~oz.
»ismo. Pacifismo. ~istO. Pacifisto. /^ulo. Pacifik8o. Oceano inter Ameriko, Azio k
Homo, kiu vivas en ~o au satas, deziras ~on. ; Oceanio.

Rilato inter du aü pluraj personoj aü homgrupoj,
karakterizata de maiamikaj agoj, paroloj aü intenc-
oj: la reciproka mal~o inter la homoj neniam cesos,
gis la homoj alkutimigos starigi la nomon «homo»
pli alte ol la nomon de gento7 ; demando, kiu vekis
tiom multe da disputoj k mal~o inter la E-istojz;
fari savantan oferdonon al la dio de mal~oz ; ili ne
plu semos inter vi maison7 ; ia mal^o inter mi k la
organizantojz ; mi ne volas komenci maison pro
tio7 ; malr^o pro limo farigas kutimo, mal^o pro
kredo farigas heredo7 ; konsento konstruas, mal~o
detruas7 ; neniam okazis inter ili ia mal^eto7.
milito, malkonsento, malkonkordo. mal~i (ntr) Esti
en stato de mal~o: pli bone estas havon fordoni, ol
kun homoj mal~ix ; pro limoj k baroj mal^as
najharojz; mal~inte kun sia edzino, li eksedzigis je

rega si7 ; (abs) estintaj amikoj plej kruele mal~as7 ; ne

koleran DionK ; malsagulo mal^igis k dek saguloj
re~ jgi ne povas7 ; ni estas re~igitaj kun Dio per la
morto de Lia filo N ; timu lupon edukitan k
malamikon re^igitan7; eu eblos re~igi la popolojn
de eksa Jugoslavia? M ; nere^igebla opoziciulo.

pacienc/o 1 Virto de tiu, kiu rezignacie k
trankvile eltenas malbonon: havi, montri angelan
~on; li elâerpis mian vi tiel turmentas rnian
~on!7 ; kia estis la ~o de / job!. 2 Eco de tiu, kiu
kviete atendas iun, ion malfruigantan: li atendis min
kun ~o; si havis la ~on resti hejme gis lia revejio. 3
Eco de tiu, kiun ne lacigas la longeco k malfacileco
de ties laborado: per ~o k fervoro sukeesas ciu
laboroz; per ~o venas scienco7 ; nia laborado
ankorau longe poslulados de ni feran ~on7 ; armitaj
per tiu ci fera ~o7.^3. Havanta ^on: sago de homo
faras lin ~ax ; Li estas mult~a k indu!gemax. tsr
obstina, persista. ~e. En ~a maniero: la unuaj E-
istoj elmetadis sin al konstanta mokado7. (ntr)
Havi ~on: Dio longe ~as, sed severe rekompencas7 ;
kiel! ~/ post liaj indignindajoj!z. ifir citeni 2.
mal~a. Havanta nenian ~on: mal^a knabo.



pacifismo

pacifism3©. Politika doktrino k movado, celanta j ntuson mortigi, oni ~ilegon ne uzasz.^isto. Homo,
forigi ciajn militojn. SIN. pacismo.

pacifist30. Adepto de pacifismo.
pacini/a f Nomepiteto de la ovoidaj korpuskloj

en la subderma konektivo, aparté multaj ce la fingroj.
pacj/oz. Karesformo de patro.
pacul o 1 4 Sp. de pogostemono (Pogostemon

cablin, sin. P. patchouli ) el Hindio k Malajzio, mal-
granda arbusteto kun kontraüe duopaj, longpetiolaj,
ovalaj, dentaj folioj. kiuj fresaj estas preskaü sen-
odoraj, sed sekigitaj havas fortan, dolcan odoron. 2

Parfumo, ekstraktata el la folioj de ~o /.
pad/o. Mallarga tervojeto en kampoj. arbaro ks:

esti sur la de la militiro (pf, el indiana kutimo);
kver~o.

Pad/o. Rivero de N-Italio ( l 2o05’E, 44°57’N ).~io. La ebena regiono de N-ltalio.
padel/oz 1 Ciu el la tabuletoj de ~rado, kiu

agas au reagas kontrau la akvopuso. usr trogo. 2 Ciu
el la platetoj, kiuj estas kline fiksitaj sur la rando de
la movrado de turbino, k sur kiuj agas la fluido. 3
La plata parto de remilo, per kiu la remisto agas sur j krakojz (de fusiloj). 4;;
la akvon. 4 Alo 5 . ~i (ntr) 1 Movigi kun bruo k j Pafos/o, Antikva urbo en Kipro, fama pro sia
spruco en akvo, pp ~o. 2 (f) Malkvietigi akvon per j templo de Afrodito (32°24’E, 34°45’N).
piedoj ati manoj: buboj ~is en la stratkanalo. 3 j pag/i (tr) Kvitigi sin de suldo per dono de mono
(evi) = pagaji. j aü valorajo al iu : 1 (rigardante la donitajon kieL

Padov/o. Italia urbo. kun antikva universitato I objekton): tri frankojn*’ ; mi ~is par lapresaào
( l l °52’E, 45°23’N): Sankta Antonio la ~ano. j cirkaü 420 rublojn7: ~i por du anoncojpo 30 n#

padus/o qfp Sp. de prunuso ( Primus padus) el | ojz: por la privilegio mem la firmo ~as al mi nenif
on, gi nur promesis ~adi al mi kelkan procenton dei
ciu verko, kiun mi aprobos7: ~i grandan summing
mono7: altajn salajrojn; la mono devas esti ta -
ruj ce la acetadoz; prenadi librojn ciam nur por"ita
mono7: la 10% ~otaj al mi7 ; (f ) por lia amiketf
konfidon ~uz ; ~/ al iu malbonon por bono*\t:
(rigardante la suldon au suldofonton kiel objekton):

krustacoj, kokidajo k legomoj kun diversaj spicoj: larmoj suldon ne ~as7 ; la koston de [..,]z; ~i
r̂ opato (granda, plata pato, speciala por prepari impostojn, tribatonx ; ~/ la mangojn, la logejonfy
~on). _ kalkulon de hotelo, viziton de kuracisto; alii

paf/i (tr) Jeti per ilo. celante vundt au mortigi: ferian somerrestadon; de nun la suldoj de miafilone
~i stonon per katapulto, sagon per arko, kuglon per estos ~ataj do mi7 ; tre malbone ~ata kuracadoiki
fusilo, obuson per kanono :; mi ~os prefer gin tri malricaj malsanuloj7 ; tiaj oficoj estas tre bone
sagojn, kvazaü ~ante al ceto x; ~as al si en la frunt- ~atajz; (f) ni devas konservi tiun bonafon, ec ~ank
on7 ; ek~i kontraü ilin en la embusko7 ; kien ajn mi gin per kelkaj oferoj; kiam li falos en niajn manojnf
~as, cio maltrafas7 ; ~i paseron, trafi anseron7 ni ~os al li la cagrenojn, kiujn li. kaiizis al lakrwi
( pf ) ; kiu du leporojn ~as, neniun trafas7 ; (abs ) princoB.3 (rigardante la ricevanton kiel objekton)?||
homo ~as, Dio trafas7; (analogc) ~i raketon al batas siajn servistojn k ilin ne ~as ; ~i sià ji
Litno; (f ) li ~is sin forz ( rapidege malaperis); per kreditorojnB ; ~ata oficisto; lin insidis ~ataj muiéi
siaj ridantaj okuloj7. ^O. Ciu tiajeto: je la unua ~o | istoj; iru nun, vi estas ~ita!: 4 (sen objekto): i/jj]
li traboris lian capeIon : mi addis du ~ojnz\ ke Hi j rompis, tin ~uz: hodiaii ~/ vi devas, morgaü kreditt
disigu k kuru sub vian ~onz. — ~distança. j ricevosz; avantlo ~as duoblez; el fremdapo§oM|
r^kampo, ~Hnio, ~tabelo. ~truo. ~vundi. ^ado. I ~as facile7' ; se vi ne havos per kio ~i, oni japrenoSy
Ago plurfoje ~i : la ~ado longe daurisz; komencu I vian litafon de sub v/x; mi ~us por la servo2;
la r^adon!: oblikva, plonga, streca ~ado. ~ajO. j mono, per naturafoj; ~/ kontante; oni ne ~aspef
Tio, kion oni jetas per ~ilo. ~ejo. Loko, kie oni sin j glow al sia tajloroz\ por la transsendo ~asla
ekzercas por ~ado. ~icji. Esti jetita anta üen au i acetanto7: (la eldonejo) Hachette ~as al miz\ (f)fi|
supren; raketoj ~igis alien: la hundo ~igis el la j por fremda festeno7: (f) (pp la punato) ~os la lupo
domo. /vilo 1 Cia ilo por ~i. 2 (ss) Cia ilo, por ~i | por la sqfoz: ~as maljunaj jaroj por junaj eraroffi
per eksplodo de pulvo: kun urso promenu, sed ~ilon | pro via krimo vi ~os per la vivoz: (pp la punanto):
prete tenuz: sargu ciujn ~ilojn! z; tuhaperturo de I mi ~os al si por tio ci! z. O 1 Ago detiu/ ldÉ
~iloz: kapo de ~ilo (kolbo). var fusilo. karabeno, j ~as: la por la akeioj estos ne unufoja^ se^mitralo, pistolo, revolvero. ^ilego. Kanono: por J konsistos en ~qj ciujaraj7: (0 kia ago, tia
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kiu pafadas, ekz. en armeo. eg* tiraljoro. dOM.
Faligi per ~o: de~i la birdonz. for î 1 Eljeti
kvazaü per ~o: mi jam povis for~i cerizondela
busoz. 2 Fortimigi per ^o : for~i birdojn el arho. 3
Detrui per ~ado : for~i domon. 4 ( f ) Subite
malaperigi: li sin for~is. mis~0. ~o, kiu ne
ekeligas, car la ekiga rimedo (risorto, flamigilo,
prajmo ks) ne funkeiis. prêterai. ~i tiamaniere, ke
la ~ajo pasas prêter la celitajo. trarvi. M
tiamaniere, ke la ~ajo trairas la celitajon: H trâ s
la blankulon per sago: kun tra^ita femurp, li nt
povis stari: (f ) tra~adi la aeronz (fiaski). ark~L ^per arko: la Ark~anto (Apolono). mortal. Mortigi
per ~o. masin^ilo *6 ~ilo, kun pli-malpli stabila
afusto, automate sargita, pafanta danke al elprenode
gaso je iu punkto de la tubo, k kapabla kontinuektrc
rapide ~adi. SIN. mitralo. pulvo~ilo. M1O,|
funkeianta per pulvo. eg ~arko. SfOtMlO. MIO
uzanta plumban grajnajon. RIM. La nuda rad. estas
uzata kiel onomatopeo: « pif! ~/» eksonis subiie

Eüropo k N Azio, arbo kun ovalaj, pintapeksaj folioj,
kun blankaj, forte odorantaj floroj en longaj, pendaj
grapoloj, k kun fruktoj (drupoj) nigraj, globaj, pizo-
grandaj, maiglatkernaj, acerbaj, ne mangeblaj pro
cianida heterozido; kultivala por ornamo k ligno.
SIN. grapolcerizujo.

paelj/o y Hispana plado, el rizo, konkuioj,

_
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ekzemplerojn7-. aboiwo. ~o por abono: li sendis
al ni la abandon por 10 abonantojz. dok~0. Mon-
sumo suldata, por uzo de doko aü dokoj. hor^e.
Tiamaniere, ke la laboro estas ~ata laü la nombro de
la laborhoroj. kompulso^o Vd kompulsi.
kosto~o. les ~ado de la kostoj: li regalas nin je la
kostor^o de la firmo; (f) pri tio mi farigis saga per
mia propra kosto~oz. kovril^o (pp farboj) La
nombro de kvadrataj metroj, kiun oni povas kovri per
unu kg da farbo. labor~ox. Salajro. !imde~oz.
Dogano / . medikrorrwo 0- Speco de imposto je iu
specifa produkto pro la mediproblemoj, kiujn gi
kaüzas. monatr-'O. Sumo, kiun oni devas ^i ciu-
monate. parto^o. Parta ~o, farita kiel garantio de
la pli malfrue pagota sumo: /an parto^on ce
acetado de meblaro, ce lupreno de apartamento.
partage. Kiel ek~o: (0 nur unu kiseton, parto~e
de nia edzigo!z. portcwo. Sumo, kion oni devas ~i
por la portado aü transportado de io. Statue. Kun
ciuj elspezoj ~itaj de la stato: vojagi, esti enterigita
static. postre~e. Kun pagosargo.

pagaj/o. Speco de largpadela remilo, kiun oni
uzas, ne apogante gin al remilingo: ~o povas esti
simpla (kun unu padelo) au duobla (kun du padeloj).~i (ntr) Remi per ~o (en kanuo, kajako ks).

pagan/o 1 î Ano de unu el la antikvaj religioj,
ekster judismo k kristanismo. væ idolano, naciano.
2 (pj) Homo, kiu ne agnoskas ununuran k personan
Dion. ~a. Rilata al la ^oj aü ~ismo: la ~aj tempi-
oj, dioj, ceremonioj. ^ismo. Politeismo, precipe la
antikva mediteranea.

pagel/o b G. ( PageIlus ) de maraj fisoj el la fam.
de sparedoj, ordo de perkoformaj, kun rugbruna
dorso k rozkoloraj flankoj.

pagod20 0 Kulta turo bramanisma aü budhisma
en Hindio k E k SE Azio. csr stupao.

pagur/o b G. (Pagurus k parencaj g-oj) de dek-
kruraj krustacoj, logantaj en malplenaj konkoj de
gastropodo. ~edoj. Fam. (Paguridae ) de dekkruraj
krustacoj, al kiu apartenas i.a. la ~oj.

pacj/o 1 Citi el la du flankoj de paperfolio, sur
kiu oni skribas au presas: tiu ci libro havas sesdek
~ojnz; sur la titola ~o estas skribite [...]z; dekstra,
maldekstra ~o\ bv. turni la ~on! ; transigi la
~ojnz.*3? folio, folianto. 2 Tio, kio estas skribita aü
presita sur ciu flanko de paperfolio: relegu dun
~on.3 (f) Parto de verko aü okazajaro: la plej belaj
~oj de Heine’, tiu kongreso enskribis tre gravan
r^on en la historion de nia aferoz. ~igi, erwigi.
Kunmeti la kompostajojn k formi el ili ~on.

~dato, ~osargo, kvitanco. 2 Tio, kion oni ~as:
labori por ~o plej bagatelaz\ se ili sendos nun la
abonan ~onz\ mi devas enporti la luan ~on por la
logejoz’,mi konsentas akcepti kiun ajn ~onz\ tiuj, de
kiuj li esperas ricevi ~onz; persono, kiu venos por
kolekti la ~ojnz; laü la grandeco de la ~ojz. ~ado.
Daüra, ripeta ~o: post la ~ado de ciuj elspezojz; li
timis devontigi sin al la ~ado de altaj sumojz; cert-
igi la ~adon de la salajruloj. ~anto. Tiu, kiu ~as:
eminenta suldanlo—malbona ~antoz. ~atO. Tiu, al
kiu oni ~as: la ~ato de bilo. ~enda. Tia, ke gi dev-
as esti ~ita: ceko ~enda je vida, laü ordono, al la
portanto. ~igî. Fari, ke iu ~u: mi ~igos al vi ciujn
ekstrajn elspezojn. ~ilo. Rimedo por ~i. ~ipova.
Kapabla ^i, solventa. al^O. Tio, kion oni devas ~i
Super la ordinara aü konsentita prezo. antaü^i. ~i
pli frue, ol la kutima aü la deviga ~odato: mi devas
al li (la presisto) antaü^i po ciu ekzemplero, kiun mi
prenas de liz; rabato estas donata al la antaü^antoj.
antaü~0 1 Ago antaü~i. 2 la antaiwita sumo. 3
En spara vivasekuro, repreno de la kapitalo sparita
gis la koncema momento. de^o 1 (ark.) Imposto.
2 Sumo, kiun oni deprenas de la ~ota: vi suidas 300
eürojn minus la de~o de via garantia spezo.
ek/vo = partopago. ne~0. La fakto, ke oni ne ~is.
ne^itajo. Tio, kio restas por ~i, k kion oni ne ~is
je la difinita ~dato. post^(ant)e. ~ante nur post la
liverado de la varo. re^i 1 ~i al iu la sumojn, kiujn
tiu jam ~is je ies konto: acetu mem la trambiletojn,
mi re~os al w; la vojagkostoj estas re~ataj al la
delegitoj. 2 (f) Trakti iun tiel same (aü ec ne same),
kiel tiu traktis nin aü iun alian: bone eslos al tiu, kiu
re~os al vi pro la faro, kiun vi faris al ni! x ; la
Eternulo re~as merititajon al siaj malamikojx ; se vi
scios iam, kiamaniere oni agis kontraü mi k en kia
maniero mi re~is por tiuj agoj, vi eble mem miros
mian paciencon7-; Mi re~os sur ilian bruston viajn
Mpojnx; la faro de liaj ntanoj estos récita al lix.
reM) 1 Ago de tiu, kiu re~as / : ni certigas al vi la
re~on de ciuj viaj elspezoj. 2 Ago de tiu, kiu re~as
2: venis la tagoj de re~ox >, ce Mi estas vengo k
re~o!x\ mia profesio estas re~ado—vengado estas
miametio!7-, posta re~o (remburso). retro^i. ~i al
iu sumon, kiun oni erare ricevis de tiu persono, aü
kiusuperis la sulditan. retrcwo 1 Ago retro~i. 2 La
retroMta sumo. retroakdva. sen~a. Ricevebla
sen ~o: de kantado sen~a doloras la gorgoz\
sen~a eniro; por sen~a disdonadoz. serwe. Sen
M): tutan jaron mi laboris en magazeno sen~e, nur
por lerniz; mi sendis al vi por provo ( sen~e ) 50

\

3-4) paguro. 3) En konkon de gastropodo. CG. 4) eligita el1-2) pagodo:
T) ôina; 2) hinda. la konko. SCHELLENBERG.
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pagi/o 1 Nobela junulo, akompananta k j ~o: ~uma materialo, tolo, guclropapero. elM.
Malfari ^on. por tiri el gi la objektojn: // delikate
elr^is la statueton ; la botelo estis el~itaz. enM.
~i: la filino de la peltisto cion en~isz. kun^i.
Kunigi en ~on diversajn erojn: kun~itaj estas la
malbonagoj de Efraimx. ne~ ite, sen~e (pp
varoj) Tia, ke neniu -vumo gin entenas: vendi rizm

loza.ondcweto Kombinajo de ebenaj
ondoj, kiu estas pli-malpli lokumita en la spaco.

pakiderm/oj b (ark.) Eksa ordo de tre dikhautaj
mamuloj, ampleksanta la elefantojn, rinocerojn,
hipopotamojn k porkojn. SIN. dikhaütuloj.

Pakistani. S-Azia regno, inter Hinda Uniok
Afganio ( Islamabado); en 1947-1974 inkluzivis
ankaü Bangladeson.

paksil/o ^ G. ( Püxillus el ~acoj el boletaloj)
de ombrelfungoj sen ringo k sen stipingo, kun
brancaj, dekuraj lamenoj facile disigeblaj delà
capelo k stipo, k kun bruna sporaro; kosmopolita g.
de c. 12 sp-oj, i.a. la tre venena P. involutus.

pakt/o 1 Libervola interkonsento pri rilatoj inter
la koncernaj partioj: ~o pri kunlaboro. R
kontrakto. 2 tib Aparté grava interstata kontrakto:
Internacia pri Civifanaj kaj Politikaj Rajtoj.
konvencio, traktato.

Paktof /o. Rivereto en Lidio, en kies akvo

servanta reg(in)on aü feüdan sinjor(in)on. 2 = fanto.
armil~o Vd armi.

pahiderm/oj = pakidermoj.
pajac/o f Grimacisto k farsisto de la Napola

malnova teatro k de la francaj iamaj foiroj. ns*

klaüno, histriono.^ajo. Sercoj, grimacoj de ~o: li
jetis sin denave en siajn ~ajojnz.

pajen/o qfp G. (Payena el sapotacoj) de 15 sp-oj
de arboj el U Malajzio, i.a. P. leerii , kiu (iveras
gutaon 2. Kg’ palakvio.

pajl/o. Aro da sekigitaj tigoj k folioj de kultiv-
plantoj, precipe grenspecoj sengrajnigitaj: sekala,
riia. Una ~o\ garbo da ~o ; sen fajro ne bridas ec~oz ; kiel ~o estas dispreniata en sterka kotox; (f)
faradi brikojn sen ( voli labori sen la necesaj
rimedoj: ne donu plu ~on al la popolo por la far-
ado de la brikoj* ) ; disigi la grenon de la aferoj
disde la de la vortoj. œ kulmo, stoplo. —~obudo, r^ohomo, ~ostopi. Konsistanta el
~o: ~r/ capelo, tegmenta; segoj kun kavigita
retoz ; la edzino farigis ~a (provizora) vidvino7-. {~ajo. Sternajo el ~o, servanta por kusi. /^ero.
Unuopa tigo el ~o: ili estas kiel ~ero autan
venta!x; trinki per ~ero: KS* salmo; (f) alkroci sin
al ~ero. ôkolora. Flava kiel ^o.

sen~e.

Pajn/o O Dio de la pastistoj, kiu instigis la
kaprojn al sekskunigo. ~osalmo Vd salmo.

pajnt/o = pindo.
pajr/o. Ciu el la nobelaj samranguloj en kortego.

parlamento ks.
pak/o. Aro da objektoj, kunligitaj au kunarangitaj

por esti protektataj au pli facile transporterai: pli
kostas la sako al la tuta ~oz (— kandelo); sipanaro
okupita je elsargado de kestoj, ~oj k bareloj7. ^i
(tr) 1 Kunarangi plej malvaste iajn objektojn, aü ilin
ligante per snuro, aü envolvante en paperon au | decido aligas la ~eco de 1' pensadoz. ~igi. Fan
stofon, aü ensovante en sakon, a ü enpremante en j iun ~a: viroj, kies sala nomo la tiranojn ~igas7\ (f)
kofron aü valizon. aü ordigante en keston : li ~is \ tiufesto ~igis Ôiujn antaùajn1. Kg’hlankigi. Hjt
sLan havajonz\ mi ciujn niiajn pupojn en la ! igi ~a: ankaraü ne ~igns la cikatro7 ; li ~igis de la
ligna/ i kestonz; rapide cion ~u! z; la komercajoj j ekscitigoz; la ~igado de l’ lumanta vermo anoncta
devas esti ~atajz: ili estas tiel lerte ~itaj unuj sur ; la aperan de /’ mateno1; (f) liafamo ~igis; tiuunrn
la aliaj, ke (... 1z: jam prete ~itaj estas ciuj sakojz; j impresa kun la tempo ^igadis.
(0 U estis ~ita kun ok aliaj personoj en la interna j palac/o. Granda luksa domo de rego, regn-
de posta kalesa7. 2 ë Kunmeti dosierojn per ^iio. ! estro, nobelo, riculo aü grava administracio: ranoet
~ado. Ago de tiu , kiu ~as. ~ajo. Tuto de la i en ~o sapiras pri marcaz\ geedzaj en paco vivas en

oj, kiujn oui portas kun si ce vojago aü kiujn oni j rega ~oz.
ekspedas per publika transportilo: kiam mi vetaras, ; paladi/oz 1 O Bildo de Palas, de kiu dépendis
mi neniarn prcnas kun mi midtan da ~ajol ; ili havis j la savo de Trojo. 2 ® a ) Elemento, Pd, atom-
ce si vojagan ~ajonz\ (p\ ) forportu vian ~ajon k j numéro 46, atommaso 106,42: di/tetraklorido,
havajon7- (definitive foriru ). ^eto. Malgranda ~o, | PdCIVPdCl4; ~aj kombinajoj. b) Metalo blanka,
ofte kun difinita, régula formo: ( posiaj ) ~etojz\ la ! malmola, multekosta.
cenzuro retenis la tutan ^eton7 : mi dissigelis la j paladîn/o. Mezepoka eüropa heroa kavaliro.

~etonz\ ~cto de cigaredoj; ~eto da tabaka. da j palafft/o 1 Staranta paliso, enigita en lafundode
bombanaj ( la enhavo de ~eto). ikarneto, skatola. I lago aü marco, por ebligi konstruon de superakva

îgi. Igi dense premita, (kvazaü) en ~o: ni ~igis | logejo. 2 Tiel konstruita logejo: neolitikaj ~oj.
en la vaganaro; la karbagrajnetoj de la mikrofono ! pa!akvi/o G. (Palaquium el sapotacoj) de
finfine ~igis: alamoj en plej densa ~igo. ~i!o g | laktosukohavaj arboj; c. HO sp-oj precipe el SE
Komputila programo por kunmeti plurajn dosierojn • Azio k Malajzio, pluraj ekspluatataj por ricevode
en unu dosieron, ofte densiganle ilin samtempe. gutao 2. Kë" gutaa I , pajeno.
densigila. ^isto. Laboristo, kiu metie zorgas pri palanken2o. Litsego aü hamako, kiun servistoj
~ado de rompeblaj objektoj. 'vlimo. Kovrajo de | portas sur la sultroj, iam uzata en orientaj landoj.

trovigis oreroj (28°03’E, 38°36’N). — Midaso.
pal/a 1 ( pp vizago) Perdinta sian naturan

rugetan koloron , blanketa: vi ja estas ~a kiel la
mortalz; U farigis ~a kiel kretoz\ kadavre ~Ql\
~a pro tinta, de kolero. 2 Senbrile blanketa: ni vidas
la ~an limon7 ; sur la cielo la steloj brilet isB;
~a vititra suno. 3 (f) Senviveca, sencarma, sen-
interesa, senforta, senpova: ~aj of ïcialaj parolojz;
~aj jaroj ; dont nue ~an bildon de io. hela.
~eco. Eco de iu, io ~a : (f) al la koloro hela à
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PàlasO Kromnomo de Atena.
Palas/o 1 X Vira nomo, i.a. de favorato k murd-

into (kun Agripino) de Klaüdio. 2 ^ Planedeto.
palat/o V (palatum) La supera parto de la bus-

interno; gi estas volboforma k konsistas el la osta
M) ( palatum osseum), formita de la du ~ostoj, k el
la ^a vélo: mia tango algluigis al mia ni
baldaü kontentigos vian tikladon de la ~oz (mango-
deziron); ce stomako matsata ne kapricas ~oz.^a.
Rilata al la ^o: la ~a veto ; ~a konsonanto
(palatalo). ~itO f Businflamo, Iimigita al la
M)Sto V Unu el la paraj ostoj ( os palatinum)
formantaj cefe la ~an volbon.

palatal/o A Parolsono, produktata per
alproksimigo de la langa dorso al la osta palato
(ekz. i, j, s, j...). SIN. palatsono.

palatalalveolar/o A Nomo de kategorio de
frikativoj k afrikatoj, ce kiuj la retirigo de la lango
produktas susan sonon (en E. j, s, g, c ). SIN.
palatalveol-sono.

paiatin/O i Grafo, havanta en sia graflando la
saman jurisdikcion, kiel aliloke la rego: angla,

paleoiitik/o n Epoko de la malnova tajlita
stono, responda proks. al la pleistoceno; lau kresk-
anta grado de komplekseco de la ilaro, gi estas
dividita en tri fazojn, t .e.: la frua ~o (el kiu la
arkaika ~o de la fina plioceno gis -1 miliono j), la
meza ~o, de -200 000 gis -35 000 j, k la malfrua
~o, de -35 000 gis -10 000 j. oldovajo,
aceitleo , abevilio, musterio, catelperonio,
aurignacio, gravetio, solutreo, magdalenio.

paleontolog7o ÿ Specialisto pri ~io. ~i2o.
Scienco pri la eimortintaj vivuloj, cefe konataj per
fosilioj: vegetafa, animala ~zo. mikro~iO. ~io de
la mikroskopaj fosilioj. Ilustrajo sur la sekva p..

paieozoik/o © 1 La unua erao de fanerozoiko.
kenozoiko, mezozoiko. 2 La responda eratemo.

Palerm/o. Havenurbo en Sicilio ( l 3021’E,
38°07’N).

Palestin/o. Lando en la Proksima Oriento, kie
trovigas nun Israelo k ~aj teritorioj: ni vokos al ~o
cion, kio ne mangas porkan viandon / z; Organizajo
por la Liber igo de (OLP), ''-aj teritorioj Z La
teritorioj (Gazao-regiono, Cisjordanio), logataj
precipe de araba gento (~anoj), kun statuso de
memadministrado: la ~a Aütoritato (registaro de la
~aj teritorioj).

palestr/o. Antikva luktejo, korpekzercejo.
paletr/o 1 Maldika tabuleto, sur kiu la pentr-

istoj orde pretigas k miksas la larbojn. 2 & Aro de
la koloroj kutime uzataj de unu artisto: la de
Ticiano. SIN. koloraro.

~o.

germana ~o.
Palatin/o J*. Unu el la sep montetoj de Romo.
Palatinat/o. Regiono (8°E, 49°30’N ) ce la

maldekstra bordo de Rejno, parto de la lando de
FRG Rejnlando-~o.

Palaû/O. Insularo k regno en Mikronezio
(Kororo).

palavr/o. Interkonsilado, longega diskuto lau
afrikaj moroj: (f) kunvokis la rego la ~onK ; ofte la
kunsidoj de la parlamento similas al eternaj ~ojM .

(ntr) Senfine paroladi, en diskuto. eæ cikani.
pale/o 4? (pp spiketo de la poacoj) Supra glum-

eto. e®5 glumo, glumelo, lemo, lodiklo.
paled/o O Launonna transporthelpilo, plata,

subveturebla per careto por facila manipulado,
destinita por kunigi pecvarojn al pli granda trans -
portunuo, taüga por kombinita trafiko: renverse j fragmentaiz.
uzebla plat~o, palis^o, kesto~o. îzi. Kunigi j palimpsest/o. Pergamena manuskripto, sur kiu
pecvarojn tiel, ke ili estu transporteblaj per ~oj. oni forgratis la unuan tekston, por skribi alian novan.
kestcwo. Stakigebla transporthelpilo sur bazo de palindrom/o. Frazo au verso, kiun oni povas
plat'vo, kundiversaltaj vandoj ajuraj au plenaj. legi en amba ü direktoj (ekz.: ne mateno, bone

palefren/o i Speciala cevalo rajdata de regoj, tamen; saga nomo nagas).
princoj k damoj okaze de ceremonio k aliaj palinodi/o 1 cjj Poemo, en kiu la poeto reprenas
solenajoj. k kontraudiras la sentojn, kiujn li esprimis en antaüa

palemon/o (ark.) = leandro. i poemo. 2 (f) Sango de opinio,

paleo/ fa Pref., montranta antaütempecon de la j palinur2o b G. ( Palinurus) de dekkruraj
studata fakto aü periodo: ^hotaniko, ~ekologio, j krustacoj kun tre dika, malmola karapaco, sen
~magnetismo\ ~grundo. ns* prat , pref . RIM. La ! pinciioj, mangeblaj, vivantaj en Mediteraneo k
vortkomenco paleo trovigas en iuj neanalizeblaj ! Atlantiko. use langusto, kankro, omaro.
nomoj: paleoceno, paleo/itikok.a.. ! palis/o 1 Forta ligna stango. malsupre pintig-

paieocen/o © 1 La unua epoko de paleogeno. 2 i ita, kiun oni starigas, enigante gin en la teron: bahla
La responda serio. i ~r;z; la ponardo starts en lia rentra, kiel ~o en vin-

paleodiktiopter/oj G Ordo (Palaeodictyoptcra) | berejoz; por subteni la brancon de fruktarbo; la
deinsektoj el la Iasta parto de paleozoiko, kredeble j ~o de tortura (ce pasintecaj N-Amerikaj lndianoj).
lapraulojde plej multaj nunaj insektoj. j esc fosto. 2 Figure en formo de larga vertikala

paleogen/o © 1 La unua periodo de tcrciaro. | strio. ~a 1 Rilata al ~o. 2 4* Aspektanta kiel ~o
i au ~aro: ~a celo, parenkimo. ~aro. Barilo, formita
j de vico da ~oj: li iris al la ~aro de la gardeno k

decifrado de malnovaj skribajoj, precipe de Mez- ; rigardis la georginojnz. ^eto. Bastono. malsupre
epokaj inanuskriptoj.

pali/a A Kvalifikanta prakritan lingvon, en kiu
estas skribitaj la kanonaj libroj de S budhismo.

paliativ/o 1 f Kuracilo, kiu provizore malakrigas
malsanon, ne resanigante la maisanulon. 2 (f) Duon-
efika k provizora rebonigilo: neniaj kompromisaj
r^oj donos paeon al la homaro7-. ~a. Kapabla
inoderigi la efikojn de malbono au malsano, sed ne
pli : ( la reformoj) devas esti ne blindaj, ~aj k

s* neogeno. 2 La responda sistemo.
paleograFo. Specialisto pri ~io. ^i20. Scienca

! pintigita. kiun oni parte enigas en teron: ~eto por



Iss 1

paleontologio k historia geologio. 1) algo ; 2) flagelulo ; 3) radiolario; 4) meduzo; 5) vermo; 6j
meduzo; 7) brakiopodo: 8) trilobulo ; 9) krinoido; 10) algo; graptolito; 12) gastropodo ; 13) cefalopodo;
14) asterioido; 15) naütiloido ; 16) marskorpio; 17) senmakzelulo ; 18) musko; 19) psilofito; 20) skorpkÇ.
21) senmakzelulo ; 22) sarko; 23) teleosteo; 24) krosopterigo; 25) arbofiliko; 26) paleodiktioptero;
araneulo; 28) amonilo; 29) stegocefalo ; 30) sinapsido; 31) urodelo; 32) anuro (senvosta amfibio); 33||
testudulo : 34) gimnospermo; 35) ikîiosaüro; 36) brontosaüro ; 37) igvanodonto; 38) pleziosaüro; 39fiarkeopterigo; 40) flugsaüro ; 41) lacertulo ; 42) serpento ; 43) multotuberulo; 44) kanguruo; 4$f|
dinoterio; 46) cevalo; 47) angiosperme; 48) birdo ; 49) kacaloto; 50) mamuto; 51) simio; 52) homo

•.'. v
'

V!
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palpebr/o 1 V Ciu el la du (aü ce reptilioj k
birdoj tri) moveblaj membranoj au haütfaldoj, kiuj,
proksimigante, kovras la okulglobojn : miaj ~oj
mallevigis pro dormemecoz; ce la ~oj de virino vi
rekonos sian malcastadonz\ viole sminkitaj ~oj. 2
21 Okulo: viaj ~oj direktigu rekte antaüenx. ~itO f "

Inflamo de la ~oj. SIN. biefarito. 'vlimi (ntr) 1
Rapide fermi k malfermi la ~ojn: nek antaü la hak-
ilo, nek antaü la trancilo si ec ~umus, se li tion
svingus antaü siaj okulojz. 2 Fari tian okulmovon,
por signi al iu ion, kion oni ne povas pli kiare
espriini: H fournis al la doktoro, ke li eliru kun // B;
mi tournis kun lafilino de komercistoz. nsr okulumi.
~uma. Rilata al ~um(ad )o: en ~uma datiro (tre
rapide); ~uma lumo (de lumturo, de aütomobilo ks;
US’ blinki ).'vlimigi. Instigi au devigi al ~umo / : la
suno ne amigos min! z. el~umi ( tr) Eligi per
~umo: li el~umis al si la akvon el la okulojz.

palpitaci/o If Malsana, tro rapida au tro forta
korbatado: senti ~ojn. nsr pulsobato.

palt10. Vira vesto, ordinare pli mallonga ol
mantelo, portata eksterdome sur la aliaj vestoj: li
jetis la ~on sur la sultrojn7', oficira kun roversoj.

paludism/o = malario.
palumb/o b Sp. de kolombo (Columba palum-

bus), kun blanka anta üa rando de la flugiloj k
blanka kvaza ü ringo cirkaü la kolo. SIN . ringo-
kolombo. csr enado, livio.

pamflet30. Verketo, en kiu oni akre atakas iun
au ion. m- satiro. ^isîo. A ütoro de ~oj.

Pamir/O. Montara regiono en C Azio (74°E,
38°N).

pamp/o ^ </. * S-Amerika stepo. cr prerio.
(P)~oj, (P)~aro. Fekunda regiono de Argentino,
sude de Grancako (64°U, 32°S).

pampelmus/o Frukto de ~arbo; granda
(12-18 cm diametra) bero, globa au preskaü globa,
flava, diksela, havanta karnon flavan au rozan ,

subteni vegetafon, por fiksteni tendon ait rekto-
smiron de gardenisto, por provizore difini limon,
vojon. foson. lignonajlo. ~umi (tr) Turmentege
mortigi iun, sidigante lin sur pinia stango, kiun oni
enigas en lin: la asiriaj regoj ~umas la venkitojnQ.
allig~o. ~o, fiksita en akvo, por alligi i.a. boaton.

palisandr’o. Amerika viole nigra ligno, uzata
por luksaj mebloj, liverita de deko da sp-oj de
dalbergio k ankaü de kelkaj sp-oj de makerio k
jakarando. ebono, tipuano.

palium/o 1 = cerebra kortekso. 2 X Ornamajo el
blanka lano kun nigraj krucoj, kiun la papo k cef-
episkopoj portas cirkaü la koto.

palm/o 4? Arekaco: grandaj ventumilformaj
~oj staris gradez; li vidis la kampojn trans la
kanalo k la plantitajn tie ~ojna. ^oj 4ft Arekacoj.
/vajo (evi) = ~ofolio. ~obrancoz (evi) = ~ofolio.

ï -4 fjodimanco. ~ofolio. Folio de ~o. ^opieda
Vd piedo. betel~0 = katecuareko. daktil(o)~o 4je
Daktila feniko: la daktU^o etendis sian foliaron tre
altez.SIN. daktilujo. katecu^o Katecuareko.
kokos^o Vd kokoso. oleo/v/O df* Sp. de eleo
{Elaeis guineensis ),el kies nuksopolpo oni ekstraktas
'voleon, kuirarte k industrie uzatan. ~ososo Mang-
ebla, apeksa burgono de iuj ~oj. sagu^o Vd saguo.
suker~0 Pluraj sp-oj de arboj el ia fam. arekacoj
(precipe Borassus flabcllifer k Arettga pinnata), kiuj
estas utiligataj por produktado de sukero.

palmat/a (pp folio / ) 1 = maneca. 2 = mane
kunmeta.

palmiped/oj b (ark.) Eksa ordo, ampleksanta
ciujn palmopiedajn birdojn.

palmit/o ® Radiko de ~ata acido (en kunmetaj-
oj). ~ata acido. Saturita grasacido, Cl5M31-COOH,
trovebla en multaj naturaj grasoj i.a. en palmoleo.

palp/i (tr) 1 Tusi per la mano, por esplori : mi
ne estas spirito: min, mi vivas!7: al iu la
pulson (pf); ni ~as la mitron kiel blindulojx : (abs)
konvulsie si ~adis cirkaü si1: manojn Hi havas, sed j diversgustan, ofte acide amaran ; la karno estas
ne ~asx (ne vivas); en mallumoz (f: hezitante mangata kruda au uzata por produktado de suko, la

iserci certecon au serci sen difinita celo k metodo). 2 selo mangata kandita. ^ujo, ~arbo. Fruktarbo
Karesi per la mano: kuragu nur ek^i mian korpon (maksimuma cilruso) versajne origina el U Malajzio,
permalcasta tuso!z: la Egiptoj ~adis vian bruston muite kultivata en S Azio k Israelo por produktado
pro viaj junaj mamojx. ~B. Rilata al ~(ad)o: la de ^oj. SIN. maksimuma citruso. esr grapfrukto.
pugo~aj franco]LK. ^e. En la maniero de iu, kiu-vas: en la mallumo sercadi siajn vestojnz; (f)
en la b’epusko de la vivo, kie la homo eraras ~eB.
*{ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: la ~ado estas unu el
la êefaj esplormetodoj en medicino. ^ebla 1 Pov-

2anta esti ~ata : la venta estas sentebla. sed ne
«ebla; por nia ~ebla profitoz; (0 ~ehla (densa)
mllumox: ne^ebla pulvoro. 2 Tute evidenta, facile
rimarkebla: ~ebla pruvo. ~ilo b Para palporgano. |
pecipe ce anelidoj k insektoj, ordinare en formo de
mallonga, pli-malpli dika fadeno. ^isto. Homo,
kiu satas ~i 2: ha! kviete! mi ne amas la ~istojn! z.
priM. ~i por kontroli: li priais sian cifonafan
jioban veston, en kiu estis enkudritaj oraj monerojz;
la patrino petis la patron, ke, se li ne povas vidi , li
pri~u la malgrandan konkon de la limako (heliko)z.
(U&vi. Mallerte, krude ~i : kion volas de mi tiu j
entrudulo?—Versajne iom fus~i vinLB.

pampeimuso. ~ujo. a) tigo; b) folio; c) frukto
(~o); c-e) sekcajo de ~o: c) selo (epikarpo k
mezokarpo) ; d) karno (endokarpo) ; e) semo
(kerneto). B.

Pamplon/o. Cefurbo de Navaro ( l°39’ U ,
42°48’N).
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pan/o 1 Mangajo farita el knedita, fermentig-
ita k bakita faruno: blanket , brima (sekala), griza
(kunbrana), nigra ~o ; malfresa ~oz; seka peco da
~<9Z; ne lacigos mono, ne farigos ~<yz; buson
ne sercasz (oni devas penadi, por ricevi la dezirataj-
on ); kie ~o estas, musoj ne mankasz (pf); ~krusto,

~mola. pasro, feco, gisto, biskvito, biskoto,
Intlko, maco, brioco. 2 Ciu el la samformaj k proks.
sampezaj masoj, en kiujn oni dividas la ~paston,
por gin baki k poste gin uzi aü vendi: iru tuj aceti
tri ~ojn ; jen vi Havas grandan tritikan ~on, vi
povas gin preni kun viz; Jesuo prenis ~on k , ben-
inte, dispecigis gin k donis al la disciplojH ; la kosto
de publikulino estas mtr mm ~ox. ~bulo ,

~kaco, r^molo, ~peco, ~pinto, ~tranco, toasto. 3
(0 Vivrimedo: espero ~on ne donas1; la manko de
ciufaga ~o devigis min forIasi Varsovionz; kies
~on mi mangas, ties kanton mi kanfasz; ne karesu
per mono, karesu per ~oz. ~ejo. Bakejo k vendejo
de ~oj. ~ero. Tre malgranda rompopeco da ~o: Hi
devis nutri sin per la ~eroj, kiujn oni jetadis al iliz;
nur ~eretoj restis el la ~oK.~istO. Tiu, kiu faras k
vendus ~on. /^ujo. Meblo, en kiu oni konservas la
~on. 'N'limi (tr) Y Kovri per ~eretoj, kutime post
treinpo de la ^umotajo en kirlita ovo: ~umi fison,
~umita kotleto , ~umajo. ârbo Vd orho. ~dona.
Donanta ~on: (f) esti alkatenita aI ~dona arbo7\
~dona okupo. bastorwo. Blanka ~o en formo de
bastono, tre populara en Francio. buter̂ O. Tranco
el /N/O, smirita per butero: kelkaj el la plej sagaj
provizis sin per buter^oj7. £§-' sandvico. krak~0.
Skandinavdevena ~o, malmola k plata, plej ofte el
sekalo. IGT biskoto, biskvito , krake.no, kringo.
maiz/vo. ~o el maizo k tritiko. plat~o. Aparté
plata k diskoforma ~o: plat~o kun kebabo k ajla
saüco. KT tortiljo. soldat~o. Marbiskvito.
sinko ô. Sandvico kun trancajo de ~o. smir̂ o.
Sandvico,

Fam. (Pandalidae ) de dekkruraj krustacoj, alto
apartenas i.a. ~o.

pandan/o Hj* G. { Pandanus el ~acoj) de dioiksj
daürafoliaj arboj k trunkarbustoj kun multaringa
trunko, ofte kun stiizoradikoj, kun longaj folioj kka
senperiantaj floroj en spadikoj; c. 700 sp-oj el!i
tropikaj regionoj de Azio, Afriko k Oceanio; la tnikt
oj de pluraj sp-oj estas mangeblaj, la folioj de P. utê
estas uzataj en korbofarado, k e! la virseksaj florojde
P. faseicularis oni ekstraktas odoran esencon.

A1

c

/£
'" pandano. 1 ) Pandanus

^4, candelabrum. 2 ) P.
utilis. a) stiizoradikoj;
b) trunko ; c) folioj; ô)
frukto. LMD.

1 ô

f ,,«p; mcb Ifa

pandemoni/o dp Logejo de ciuj diabloj; (f)
loko de senbrida furiozo k tumullo.

pandion/o b Rabobirdo (unuspecia g. Pandm
haliactus ) , kies ekstera piedfingro estas tumeto
malantaüen, k kiu mangas fisojn. SIN. fisaglo. »
agio, akeipitro.~edoj. Fam. { Pandionidae ) de bird-
oj el la ordo de falkoformaj, kiu ampteksas nur ~on.

Pandora O La unua virino; al si Zeüso donis
skatolon , kiu, malfermite, ellasis ciajn bonojnl
malbonojn: enrestis nur la espero.

Pandu/o O Rego, kies filoj cefrolas en !a
Mahabharato.

pane8o 1 ^ Provizora haltigo de sipo per vel*
manovro. 2 O Akcidenta nefunkeiado de aparatoai
de motorveturilo~r; de motoro, de rodioricevilo.
(ntr) 1 v!/ Arangi la velojn, ne brajlante ilin, porke
la sipo haltu dum iom da tempo. 2 © Haiti aü ces
funkeii pro ~o: la komputilo <^ is. kolapso.
sen~igi. Fari, ke la ~o cesu. deŝ i. Sen~igi.

panegir/o. Solena verko, destinita al la laudato
de la agoj k faroj de iu persono: el pos’ ~egontii
folian ( Protazo) eligis k komencis legonQ.*az,

Solene laiida. (ntr) Verki, legi ~on.
panel40 1 jj|Ciu el la tabuloj, ordinare modluft

enkadrigitaj, kiuj kovras tute aü parte la murojn de
cambro, anst. tapeto. 2 jf| Plata enkadrigita surf»»
de muro, plafono, pordo, meblo ks, ofte ornamita
per pentrajoj au reliefoj. 3 g$ Prefabrikita sept-
elemento de konstruajo. 4 m Longa plato, trovig-
anta antaü la kondukisto de aütomobilo, sub lavert-
sinnilo, k entenanta la diversajn ciferplatojn, la salt-
ilojn k.a.. 5 Analoga plato, ofte el ebonito, sur kiu
trovigus la diversaj reguliloj de radioricevilo,
telefona konektotabulo au similaj aparatoj. 6 Longa,
iom larga peco de tolo, enkadrigita per iignaj stangr
etoj, sur kiu estas pentritaj reklamoj, sloganojafi

pandal/o b G. (Pandalus ) de malgrandaj mar- j bildoj, k kiun oni fiksas anta ü la publiko (sur
bordaj salikokoj kun kurba abdomeno, longa rostro j fasado, aütomobilo ks). ( tr) Kovri (murojn) per
k tre longaj antenoj, amase kaptataj en Norvegiaj | ~oj: ~ita studocambro. aglomer ô. Aglomer-
fjordoj, tre bonguslaj. BS? salikoko, leandro.^edoj- j plalo pp meblo. reklarrwo. Ligna ~o, surliavanta

Pan/o = Pajno.
panace/o. La üdire universala kuracilo por ciuj

malsanoj aü malbonoj.
panak/o G. ( Pana.x el araliacoj) de plurjaraj

herboj kun dika au tubera radiko, kun senbranca
tigo. kun 3-5-ope verticilaj, mane kunmetaj, 3- I 1-
folieraj folioj k kun floroj en apeksaj umbeloj; 6 sp-
oj el E Azio k N Ameriko, 3 kultivataj por radiko
medicine uzata: P. gingseng k P. pseudoginseng el E
Azio, P. c/uinquefolium el N Ameriko. csr ginsengo.

Panam8o. Havenurbo k regno en C Ameriko
(79°3LU, 8°58’N): la kanalo de la ist/ no.
~a capelo Larga k fleksebla somera capelo.

panarici/o = paronihio.
pand/o b Nomo de du Aziaj, ne karnovoraj sp-oj

el la subordo de rabobestoj: malgranda ( Ai/ u-
rus fulgens ) el la fam. de procionedoj, kiu mangas
foliojn, fruktojn k insektojn; granda ~o { Ailuro-
poda melanoleucus ) el la fam. de ursedoj, kiu j
mangas sosojn de bambuoj. ’
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reklamajn bildojn, sloganojn ks: la reklam^oj laü-
longe de la cejvojoj.salt~0 Vd salti.

a b c c d e f c

la ~an sukon en la duodenon k du hormonojn
(insulinon k glukagonon, rolantajn en la reguligo de
la glukemio) en la sangon. ~a. Rilata al la ~o.
/vino ÿ ® Totala ekstrakto de la ~a suko: ~i/io
grave rolas en la digestado de amelo, lipidoj k
proteinoj pro enhavo de hidrolizaj enzimoj. BW
tripsino. /vito Y Akuta au kronika inflamo de la ~o.
/vektomio Y Parta au plena ablacio de la ~o.
hepato/vo Vd hepato.

pankromat/a
impresigema al ciuj koloroj.

Panmunjon/o. Vilago, kie lokigas la oficejoj de
la armistica zono inter la N k S partoj de Koreio
(126°40'E, 37°57’N).

Panoni/o X Romia provinco ce meza Danubo
(18°E, 47°N), nun dividita inter Hungario, Kroatio
k Serbio.

panope/o 8 G. ( Panopea) de grandaj maraj
lamenbrankuloj, i.a. gujdako.

panopli/o. Kompleto da armajo, ofte elmetita
sur muro. vs? trofeo.

panoptik/o 1 Arango de vaksaj figuroj. prezent-
antaj historian scenon ks. 2 jfij[ Konstruajo (ekz.
malliberejo) tie) arangita, ke oni de la centro povas
kontroli la tutan internon.

panoram20 1 Pentrajo sur la tuta interna longo
de ronda muro, kiu donas al rigardantoj, lokitaj en
la centro, iluzion de realaj objektoj cirkaiiantaj ilin.
2 (0 Vasta vidajo, rigardata de sur alta loko: la ~o
de Alpoj; vasta ~o prezentigis al HiL. ~a. Rilata al
~o: ni grimpis sur la plej elstaran station, por havi
~an vidon de ta regiono\ ~a ekranego (en kinejo).
~ado. Procedo, per kiu oni pivotigas kameraon sur
horizontala au vertikala akso dum la fotokaptado.

pans/i (tr) Y Meti sur vundon iajn substancojn,
por purigi, kuraci k sirmi gin kontraü eksteraj
infektajoj. ^ajo. Cio, kion oni uzas por ~i (anti-
sepsajoj, gazo, vato k.a.). BST bandago.

panslavism/o X Politika teorio, celanta grupigi
la slavajn popolojn cirkaü Rusion.

Pantagruel/o & Heroo en la romano de
Rabelezo, tipo de mangegema k saga giganto.

Pantaleon/o c£> Rolulo en la itala komedio,

-9o
hn
hm

- ik - j
(pp emulsio) Tia, ke gi estas

panelo 4: a) rapidometro, b) kilometrilo; c) taga
kilometrilo; ô-e): alertlampoj de : c) baterio, d)
bremso, e) benzin-niveio; f) benzinometro ; g)
kontroilampo de startheipilo; g-h): alertlampoj
de: §) brems-eluzigo, h) motor-akvonivelo, h) lav -
akvonivelo; i- j) kontrollampoj: i) retroirolumo, j)
alarmlumo; î) malantaûa malglaciigilo; k) antaüa
nebullumo ; I) malantaûa nebullumo ; m)
parklumo; n) plenlumo; o) duonlumo; p) nuligilo
de la taga kilometrilo; r) alertlampo de radiator-
akvo; s) motor-termometro: s) kontrollampoj de
gir-blinkoj ; t ) alertlampo de oleo-nivelo ; u)
oleometro; 0) (motor)girometro.

Pange/o ® Ununura kontinento, ekzistinta dum
la fino de paleozoiko, kiu fine disigis norde en
Laürazion k sude en Gondvanon.

pangab/o. Ano de la cefa gento de ( P)^io.
(P)MO. Lando, trafluata de Induso, k dividita inter
Hinda Unio k Pakistano (73°E, 31°N).

panhas/0 y Rejnlanda k Vestfalia mangajo,
konsistanta el kolbasa brogajo kun fagopira faruno.

panic/o ^ G. (Panicum el poacoj) de unu- k
plur-jaraj herboj kun maldensa paniklo el spiketoj 2-
floraj (unu floro duseksa, la alia senseksa); pii ol 500
sp-oj el la varmaj regionoj. milia ~o. Sp. de ~o (P,

miliaceum). SIN. mileo. rjf miHo , setario, sorgo.
® panik20. Subita, kolektiva teruro, ofte sen

sufica kaüzo: la unua vido de la oceana tajdo jetis I~on en la romanan armeon ; la ~o kaptis ec la !
cefan kolonon B. ~i (tr) Trafi per ^o.

(Dpanik/O (evi) = panico.
paniki/oz 1 ¥ Grastavolo, troviganta sub la j koron k la monujon.

hauto. 2 Tipo de infloresko, kunmeta grapolo
albaze grade iargiginta, ekz. ce vito. esf grapolo ,
tirso. /vito Y Inflamo de la / .

panj/oz. Karesformo de patrino.

i karikaturo de Venecia rica maljunulo, avara, nefid-
j ema k grumblema, kiu fine ciam inalfermas k la

pantalon/o. Vesto, kovranta la korpon de la
! zono gis la piedoj k dupartigita tiele, ke gi cirkaüas
j aparté ciun kruron: en ~o oni distingas la du krur-
j umojn, lafundon k la fendotr, fliki truon en la fundo

pankrac/o _*£- Atleta konkurso, kombinanta la ! de en la posa de mia <̂ o mi portas monujonz;
lukton k la bokson. j be/e gladita faldo de ~6>; kun malsupra refaldo;

| strecilo por ~o. B®" braco, ~fendo. —+ selko, led-
zono. RIM. Z. uzis foje la pluralan formon pri unu
sola vesto: la knabo tin's supren siajn ~ojn. Tio
estas nekonsilinda. /veto 1 Kuloto 2. 2 Sorto.

pankraci/o = pankratio.
pankrati/o G. (Pancratium el amarilidacoj)

de plurjaraj herboj kun tunika bulbo k kun densa
umbelo el 3-15 blankaj floroj; 16 sp-oj el la
Mediteranea regiono, Kanarioj k Afriko, kelkaj por-
omame kultivataj; mara <vO. Sp. de ~o (P mariti-
mum ) el la sablaj marbordoj de la Mediteranea
regiono. SIN. marlilio.

pankreat/o ¥ ( jiancreas ) Abdomena glando de
la vertebruloj, ekzokrina k endokrina, kiu sekrecias

golf /vo. Loza ~o, striktigita sub la genuo.
plag/vo. Strikta MJ el malpeza stofo, portata de
virinoj ce marbordo. Ski/vo.Strikta, iel konusforma
~o, striktigita sub la maleoloj.

panteism20 O Sistemo, kiu identigas Dion kun
la universo, instruante, ke cio en la materia k morala
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mondo estas nur manifestigo de ununura substanco.
**a. Rilata al ~o: ekstazo.

panteist2o. Adepto de panteismo.
panteon/o 1 O Templo, dedicita al ciuj dioj. 2

(f ) Tuto de la dioj de difinita popolo au religio: la
veda, la inkaa ~o. (P)**o. Nomo de monumento 1
en Romo (iama ~o, transformita en katoiikan preg-
ejon); 2 en Parizo (entenanta la tombojn de tiuj, kiuj
aparté glorigis Francion).

panter/o b 1 Sinonimo de leopardo ( Panthera
parclus) ; uzata precipe por ties nigra vario: la nigra

de Hindio. 2 G. ( Panthera ) de felisedoj,
ampleksanta la grandajn sp-ojn jaguaro, leono,
leopardo, tigro.

pantofl/o. Hejma piedvesto, malpeza k
oportuna, ne atinganta la maleolojn: varmigi al si la | 4) ondo~eto. CG.
~ojn. (f) teni la popolamason sub la ~oL.
babuso, sandalo. *-i. Marsi kun ~oj: si forais kun
petola ridetoAM.

pantograf /o 1 O A Desegna mekanismo, i
servanta por pligrandigi desegnajon laü la dezirata I
proporcio. 2 4- 4m Kurentodeprenilo, uzata ce
elektraj fervojoj k tramoj kun supertera kontakto-
lineo, konsistanta el artikigita mekanismo, kiu trans-
metas alsupran vertikalan premon al la frotpecoj. IGP
troleo.

pantomim 1o Teatrajo, en kiu la aktoroj
esprimas sin nur per gestoj. ~istO = mimo.

pantoten/o ® Radiko de ~ata acido (en kun-
metajoj). ~ata acido. Acido, HO-CH2-C(CH,V i
CHOH-CONH-(CH?)2-COOH ceesta en ciuj ce'lo], |
esenca parto de la kunenzimo A , necesa al la !
glucida k lipida metaboloj. SIN. vitamino By j papaj/o 1 ^ Sp. de kariko ( Carica papayal

pantun/o éb Malajdevena fiksforma poenio, el ! malgranda, palmaspekta, generale dioika arbo kun
nedifinita nombro da kvarversaj, rimkrucaj strofoj, | flavaj floroj k kun granda, melonsimila beromang- :

inter kiuj regas tia ligiteco, ke la dua k la kvara ata kruda au preparita k uzata por diversaj farmaci-
versoj de ciu strofo ripetigas kiel unua k tria de la ajoj. SIN. melonarbo. — papaüo. 2 ^ ^> bero,
sekvanta, k la unua verso de la poemo ripetigas kiel ^bero, ~frukto. Frukto de ~o 1. */ino ®
la lasta ; krome la unua duono de ciu strofo prezentas Enzimo, proteinazo, ekstraktata el la latekso de ~o
kontinuan priskribon, metafore respondan al la / , k kiu hidrolizas proteinojn al peptidoj k estas uz-
sento esprimita en la dua duono de ciuj strofoj.

Panurg/o éb Heroo de Rabelezo. tipo de sen-
skrupula. elturnigema, poltrona servisto.

~e ripeti. mar^O. Fraterkulo. ondeweto. Sp. de
melopsitako (Melopsittachus ondulants).

papago. 1-2) ~o. Araoj: 1) Ara macao; 2 ) Ara
ararauna. 3-4) ~eto. 3) Nymphicus hollandicus;

b ft,'.' >

;&
: -;/ i1

f
papajo: a) trunko; b)
foiiaro; c) pendaj frukl-
oj ; c) virseksaj floroj; d)
sekcajo de virseksa
floro; e) inseksa flora; f)

14 frukto; g) sekcajo de
frukto. Ba (a-c), J (ê-e)
kL (f-g).

c

1

c Vm V

ata kiel viandomoliganto en kuirarto.
papaü/o ^ Sp. de azimeno (triloba azimeno) el

NE Ameriko, malgranda arbo kun 6-7 cm longaj,
panus/o f Kornea afekeio, karakterizata de la j flavaj, mangeblaj frukloj, havantaj aroman, sukplen*

formigo de vaskula reto: trakoma ~o. ! an karnon.
pap/o. Episkopo de Romo k estro de la katolika papav/o <4^ o. (Papaver el ~acoj) de unu- k

eklezio: esti en Romo k ne vidi la ~onz (preterlasi la ! plur-jaraj herboj kun blanka laktosuko, fîaviganta ôe
plej interesan aferon). ~a. Rilata al la ~o: la ~aj | iuj sp-oj, kun unuopaj, longe pedunklaj floroj, hav*

apartamentoj. ~eco. Funkcio de ~o. ~isto (pj, antaj frue defalantajn sepalojn po du k grandajn ofie
iam uzata precipe de Protestantoj) Katoliko. okulfrape kolorajn petalojn po kvar, k kun multa-
anti~o, kontra ü~o. Homo, elektita M i e n semaj kapsuloj malfermigantaj per truoj; c. 80 sp-oj,
cirkonstancoj, kiujn la Eklezio poste jugis neregulaj. ckstertropikaj. pluraj pororname kultivataj k unu

papag/o b (kn ) Tropika birdo kun hoka beko k j (opkwo) ekonomie grava. SIN. papavero. **acoj.
kun generale okulfrape k diverse koloraj plumoj: iuj i Fam. (Papaveraceae) de dukotiledonaj plantoj—~oj kapab/as imili homan vocon k diversajn kriojn. j unu- k plur-jaraj herboj, kelkaj arbustetoj k arbusbf
usr* arao, kakatuo. keo. psitako. 2 (f) Homo, kiu sen- I oj—tre diversaspektaj; 230 sp-oj el 23 g-oj, i.a. M),
komprene ripetas instruon: oratoro ne devas esti ~o\ ! kelidonio k glaücio. **etO °» Ciu ~o kun skarlate|
r^c ripeti gurdilan lecionon: leme jo ne devas esti ! rugaj floroj, kreskanta precipe en grenkampoj (reado
r̂ ejo. ~uloj. Psitakoformaj ( birdoj). griza ~0. ! k parencaj sp-oj). SIN. grenrozo. BJT reado. *4110
Psitako. ~etO (kn) Eta ~o el Azio, Afriko, Aüstralio I ^ Alkaloido de opio, malpli toksa ol morfino,:: ;

k S Ameriko, longvosta, ofte tenata en kago pro j sedative uzata. SIN. papaverino. *«oleo. Oleo
belkolora plumaro. asr konuro. melopsitako. ~(um)i. j ekstraktata el la semoj de opio~o. opiOM)
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de ~o ( P. somniferum) el SE Eüropo k U Azio, unu- | 2 Karbo~o. mon~0. Bileto: spcsmila rnon~oz\
jara, stara, glata, bluverda herbo kun grandaj, blankaj j rulo da mon~ojz. mon^ujo. ~ujo, destinita al
aü okulfrape koloraj floroj ofte nigramakulaj k kun j tenado de mono: li fetis la malfermitan mon~ujon
glob- aü ovo-formaj kapsuloj; kultivata por lakto- sur la platajonz\ [...] elprenas el la mon~ujoz.
suko, enhavanta opion, k por oleoricaj semoj, uzataj mus^O. ~o, kovrita per toksa gluo, por altiri,
pordissutado sur panon k por produktado de ~oleo. surglui k mortigi la musojn. pa ÜS^O. Travidebla

~o, por paüsi desegnon ks. sablcwo. ~o, gamita
per sablo aü vitropulvoro, por poluri. silko/vo.
Maldikega fajna ~o, uzata por envolvi delikatajojn,
sirmi gravurojn en libro ks. stampo -̂o. ~folio,
stampita de stata administracio, k devige uzata por
iuj dokumentoj. tapet~0. ~o, kun aü sen desegnoj,
el dtversaj koloroj, por tapeti. tualet^/O. Speco de
silko~o, uzata por forigi la sminkon ks. valor^o.
~o, per kiu estas konstatita suldo aü kredito, k
povanta cirkuli sen spezo de metala au ^a mono.

papiament/o. Kreola lingvo de portugala de-
veno, parolata en Malgrandaj Antiloj.

papil/o V (papillae) Normala eta elstarajo sur
haüto aü mukozo: ta langaj ~oj (préféré poroj) estas
organa de la gustado. 'vomo Y Lezo de la haüto aü
mukozo, kaü zita de la hipertrofio de la ~oj: veruko
estas unu el la plej oftaj ~omoj. ^omozo Y
Kontaga afekcio, karakterizata de ~omoj, ofta ce la
hundo, cevalo k bovo, k transdonebla al la homo.
*papili/o b (kn) Insekto, kies kvar grandajn

flugilojn kovras diverskoloraj skvametoj, subtilaj
kiel polvo: senpripensa kiel ~o\ ~a amoz
(neserioza k malkonstanta); ~e traiegi libron (sen-
atente). SIN. lepidoptero. ter raü po , krizalido. —+
rondin, /^acoj (ark.) = fabacoj. ^umi (ntr) Flirti,

c

papavo: 1) ordinara ~o; 2) opio~o. a) tigo ; b)
folio ; c ) butono; c) floro ; d) malfermiganta
butono; e) frukto (kapsulo). C (1 k 2e) k L (2a-d).

!

papaver/o <4* Papavo. ~ino (k) '-D Papavino.
paper/o 1 Substanco, fabrikata el pastigitaj

cifonoj aü el diversaspecaj vegetalaj fibroj, prezent-
atasub formo de pli-malpli grandaj folioj k uzata por
skribi, presi, paki k.a.: kontinua (longa ~bendo);
sorba kompakta ~o (por izolado) ; japana,
nederlanda, cina sako el ~o\ higiena a ü
neceseja ~o ( por uzo en necesejo) ; estas
blanka1; konfidi ion al la ~o (skribi); al la ~o ne
mankas tulero7 (sed ja al la legantoj); ~fabriko. vs? \ cirkaü vagi, kiel ~o. ~forma. En formo de ~o: ^kartono, maco. 2 Ciu el la folioj tiel fabrikitaj: orma flora de fabacoj, de poligalacoj. — alo,
cambro, tapetita per flavaj ~ojz ; ~oj en multaj kareno, standardo. hirundvosta ~0. Makaono,
apartaj amasoj plenigadis la polvajn srankojn, bret- hirundvostulo. brasik~0. Pierido. nokt^O. ~o,
ojn k tablojn7-', li êiun ~on aparté cirkaürigardis,
balançante la kaponz. — ~korbo , ~ premilo ,
~smiri , ~trancilo. 3 Jura, finança a ü alispeca
dokumento, skribita aü presita sur lia folio: skribisto
simple transskribas ~ojnz\ paro da kontraktaj

ojz\ komercaj ~oj\ ~mono. 4 Legitimiloj, pas-
porto ks: montru viajn ~ojn, mi pétas!. 1 Farita
el ~o: koketo, korneto. 2 Ekzistanta nur sur ~o:
tiu decido restis nur (ne efektivigis). ~acoj.
Multo da seninteresaj, senvaloraj ~oj. ^eto. Mal-
granda folio el ~o: ne ciu ~eto estas banka bileto7-;
Urbestro, douante a! li ~etojn : Gusle ducent rubl-
oj!z.~i$tO. Tiu, kiu vendas ~on por skribi, presi
k.a.. A/ujo 1 Kvarangula ujo el ledo, plasto ks,
kiun oni povas porti en poso, k en kiu oni havas sub
dispono legitimilojn, vizitkartojn, ~etojn ks. 2 Teko.
baritM). ~o, smirita per barita tavolo, k uzata por
specialaj laboroj fotografaj aü presaj. bril~o.
Glacea ~o. desegno~o. Speciala ~o por la
krajondesegno aü la akvarelo. filtrcwo. Porohava

: M), por filtri. friz~etoj. Papilotoj. impres^o.
A Fotografa ~o. incens^O. ~o spéciale preparita,

por ke, brû lante, gi eligu agrablan odoron .
karbo~o. ~o, kovrita per kolortavolo, k uzata en
skribmasino, por ricevi faksimilon, duplikaton.
klozet̂ o. Maldika ~o, uzata en klozeto. kopi/^o
1 Lumimpresebla ~o, por fari pozitivon de negativo.

kies imagino estas aktiva precipe nokte, ekz. sfingo,
tineo. tag~o. ~o, kies imagino estas aktiva precipe
tage, ekz. papiliono, pierido.

papiiion/o b Tagpapilio (g. Papilio k la tre
parenca g. Iphicstes), kies hel - aü sulfur-koloraj
flugiloj havas nigrajn vejnojn k makulojn k kolorajn
rubandojn, k kies postaj flugiloj havas vostsimilan
pinton. K-sr makaono. ~edoj. Fam. (Papilionidae )
de lepidopteroj, al kiu apartenas i.a. ~o.

papilot/o. Papereto,
sur kiun oni volvis la
harojn, por ilin frizi : oni
la ~ojn kolektisG. osr
buklilo, frizpinglo.

papir/o A Papiruso
(en kunmetajoj ) : V
r̂ eea lameno. ~ologo.
Specialisto pri ~ologio.
^/ologio. Scienco pri la
decifro de la antikvaj

A/

papirusoj.
papirus2o 1 Sp.

de cipero (Cyperus pa-
pyrus), plurjara herbo
kun mallonga, mangebla
rizomo k kun triflankaj
tigoj enhavantaj grand -

papiruso 1: a) tigo ;
b) folio; c) infloresko;
c) parto de tigo; d)
parto de medolo. DH.

I

£
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paraboi20 1 A Duagrada kurbo, kies fokusdis-
eco égalas al I . næ koniko. 2 & Alegoria rakonteto,
uzata por komuniki religiajn au moralajn verajojn://
skribis tion en formo de ~oL. câ" alegoria, apologo,
fablo, fabelo, proverbe. 3 H ij* Rabena k evangeiia
literaturajo, en kiu la celata ideo estas instruata per
la sumo de la verkelementoj neunuope konsiderataj:
sen ~o li ne parolis al Hi, sed private li klarigis cion
al siaj disciplojN. ~oido A Speco de konikoido.

an, blankan medolon; hejma en C Afriko k Nil-valo,

marceja, uzata por korbofarado k espartado. SIN .

~cipero. 2 Papereca skribmaterialo, pasintece
preparata , precipe en antikva Egiptio , e! la
tigmedolo de ~o /. 3 Skribfolio, tiel preparita :
decifri ~on: multaj lokoj el Iliado k el la Evangelioj
estas konservitaj al ni sur ~oj.

paprik/oz 1 y Spico, preparata el la sekigita k
pulvorigita frukto de iuj kf-oj de la unujara kapsiko.
SIN. ruga pipro. car Kajena pipro. 2 4* La planto k
precipe lies fruktoj, uzataj en la preparo de ~o 1. c®3

kapsiko. ~i (tr) Spici per -~o / .
papu/o. Ano de gento, ioganta en Oceanio.

(P)«N/-Nov-Gvineo. Regno en la E parto de Nov-
Gvineo (Portmoresbo).

papul/o f Roza, ruga aii bruna, diversforma,

iom elstara lezo de la hatilo. irr akno, butono.
par/o. Kunajo el du objektoj, organoj au vivul-

oj, prezentantaj similecon au rilatecon k rigardataj
kiel unu tuto, k pli precize: 1 Kunajo el du sam-
specaj objektoj, destinitaj por duopeco: ~o da gant-
oj, da suoj: jen kusas ~o da galosoj7 ; du botoj far-
es ~on ( pf ) ; veniri sur sia ~o da krurojz. —+
~kreo. 2 Kunajo el du samspecaj vivuloj: da
bovoj, da amikoj', pli tiras virina haro, ol cevala
~oz.3 Kunajo el samspecaj sed malsamseksaj uloj:
la cikonia ~oz: tie logis da maljunaj hotnoj,
vilagano k vilaganinoz; amantaj ~oj renkontigasz;
beta ~o por a!taro1. 4 A Ordita duopo; duvico. ~a
1 Konsistiganta ~on: ~aj turtoj', ^aj kolonoj. esr
gea. 2 A Estanta entjera oblo de 2: 6 k -6 estas ~aj
nombroj. ~e. Duope. ~eco Kvantuma nombro
rilata al transformigo de kvantumstato je speguligo.
— r^eebito. ~igi. Kunigi en ~on: ~igi kolombojn,
cashundojn. ~igist(in)o 1 Tiu, kiu ~igas beslojn
por reproduktado. 2 Persono, kiu kontraü pago

parabolo. 1) ~0 kun siaj direktanto k fokuso. 2)
~oido.

paracentez/o f Operaeio, per kiu oni faras
aperluron en natura kavo (peritoneo, orelo, pleura
k.a.), por evakui amasigintan likvon aii puson. ts
pimkeio.

parad/i (ntr) 1 Laiivice k ceremonie marsi en
revuo: la laborbrigadoj ~is sur la Ruga Placo\ la
gildo de la Pafistoj ~is tra la flagitaj stratoj. 2
Fiere k afekte elmontradi siajn elegantajojn: la alt-
kvalita servistaro, kiu ~is en silkaj slrumpojz; la
abio ~u per brulantaj kandeloj7: vi ~is per longa
silka postukoz. trie dandi, pavi, sveli. 1 Solena
ceremonia marso en difmita ordo: ce /' funebra iro
aperu piene la milita!7', kasita enterigo sen
Junebraj forma j k ^oz: la funebra soleno estas
arangata en plena ~oz ; regan enterigon gi hav-
is [ ...},oni faris por gi grandan ~onz. 2 Pompa,
vanta sintenado, elmontrado, celanta altiri sur sin la

renkontigas viron k virinon por sekskunigo: nun | atenton de la publiko: en la palaco cio estis enfesta
mankas ankoraii.ke ni farigu virinoj k ~igistinoj! z. J 7 ; si elsutis veran florafan negon sur la

peristo. ~igi. Sekskunigi: la ~iga tempo de la persikarbojn, tiel ke ili staris en plena ~oz; por
birdoj. ~ul(in)o. Homo, kiu faras ~on kun alia : mi portas silkajn strumpojn7-, ( I) // bavas dentojn ne
SiHero estas vere la ~ulo de Goeto en la poetiko: si por ~oz (sed por mordi ): senenhava vort~oz.
estis mia ~tdino en tiu balo. mal^a. Ne plu hav- Rilata al ~o: 1 en marso7-, iradoz; 2 en plena
anla la duan elementon de la ~o: mal~a ganto, uniformo7\ servisfoj en livreoz\ la imperi-
strumpo. ne~a A Ne estanta entjera oblo de 2: ciuj estro kusis sur sia lito; stupaw, ~e viviz.
primoj krom 2 estas ne~aj. baz^igo $ ( pp poli- | paradigm2o 1 A Aro de la unuoj, havantaj inter
nukleotido) Kunigo de du homologaj nukleobazoj: | si virtualan rilalon de substitueblo: la ~oj de
guanino kun citozino au adenino kun timino (au j dekiinacio, de konjugacio. — sintagmo. 2 f\Aro de
uracilo). mon^eco £ Tia situacio, kiam la valoro j la principoj aii ideoj, karakterizantaj la pensadonen
de intersango de du monunuoj estas la sama en la du ! iu scienco en difinila tempo: la astronomia ~o de
landoj. cè" spekulacio. nuk!e(o)̂ o ^ ( pp fungoj) j Ptolemeo renversigis, kiam Koperniko eltrovis, ke
'vo da nukleoj, unuploidaj k genare diferencaj, unu i Tero rotacias k rondiras cirkaü Suno.
vir-, la alia in-seksa. termo^o 4- Instrumento, en- paradiz/o 1 H Gardeno fruktodona k guiga:
havanta du konduktilojn el malsamaj metaloj, kies i viaj kreskajoj estas de granatoj kun multevaloraj
kunajo produktas termoelektran kurenton, k uzata fruktojx. 2 (0 Plej agrabla loko: mirigita de la sen-

brueco, bonodoro, varmeco k be/eco de ci tiu nekon-
ata f . ..lz. — rvludo. ~a. Rilata al ~o: ~aj
guoj. (P)~01 Ocs- Edeno: la perdita ~o. 2 ü* C Loko
ciela, kie justuloj guas post moito eternan feliêon:
hodiau vi estas kun mi en li estis eklevita en

por mezuri temperaturon.
para/. Pref.. montranta: 1 If similecon: ~tifo,

~plegio. ^ psikologio: 2 V apudecon : ~tiroido,

~simpato; 3 (K) (pp aromata ciklo) la poziciojn 1-4
de du substituitaj grupoj: ~diklorbenzeno,C6H4Cl0;

~kombinajoj: orto^direktanto. vse orto. meta. RIM. i ~on k aüdis nedireblajn vortojnN; mi donos mangiel
La vortkonienco para trovigas en iuj neanalizeblaj j la arbo de vivo, kiu estas en la de DioN\ la ~o,
nomoj: parabolo. paracentezo. paramétra k.a.. ! kiu estas promesita al la justulojNK. B®3 Elizeo.
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paradize/o 8 G. (Paradisea ) de birdoj el la ordo
de paseroformaj, okulfrape koloraj, kun specialaj
ornamaj plumoj, vivantaj en Nov-Gvineo. SIN.
paradizbirdo.

samaj lokoj: la diurna ~o estas observata de ire
distancaj punktoj de la tersurfaco, la jara de
kontraüaj punktoj de la terorbito. — parseko. 3
Angulo, formita de la optikaj aksoj de du instrument-
oj, celantaj la saman objekton: ~o inter la optika
akso k la akso de celsistemo de fotografilo.

paraldehid/o ® 2,4,6-trimetil- l ,3,5-trioksano,
Irimero de etanalo ( acetaldehido), likvo kun
karakteriza odoro, pasintece uzata kiel dormigajo.

paraleI/a 1 A (pp kurbo aü surfaco rilate al
alia kurbo aü surfaco) Tia, ke ciu punkto de gi havas
saman distancon al la alia kurbo aü surfaco: du rekt-
oj ~aj al tria estas ankaü ~aj inter si. 2 Konstante
egaldistanca de simila afero: ~aj stratoj; ~aj reloj;
( f ) fari ~an (samcelan , sed malsamrimedan)
propagandon; ~a merkato (tolerata, sed ne oficiale
permesata ; rap nigra ). 3 Prezentanta daü rigatan
komparadon: la ~aj vivrakontoj de Plutarko; la tri
~aj evangelioj (— sinoptika ). 4 4- (pp elektra
cirkvito) Havanta diversajn komponantojn, kies
enir- k elir-klemoj estas resp. kunligitaj inter si: en
~a cirkvito ciuj elementoj ricevas la saman tension.
5S Rilata al datentranssendo, en kiu po pluraj bitoj
estas sendataj samtempe lau lineo el pluraj dratoj:
~a interface , konekto. vs? séria. ~e. En ~a
maniero; samtempe: proponi formon novan, kiun gi
rekomendos uzadi <̂ >e kun la formo ma1novaz ; la
gepatroj alkutimigadus siajn infanojn al internacia
lingvo ~e kun la gepatra lingvo1; oni devas ~e kun
tio ci difini komitatonz. ~0 1 A ~a rekto aü kurbo:
la aksiomo pri ~oj; * de latitudo (cirklo sur
Tero ~a al la ekvatoro). 2 Fosajo, tranceo, ~a al
la atakata pozicio. ~a}o 1 4 ~a sunto. 2 (f) Io ~e
rakontata: la historié mem povus esti prezentata
epizode, kiel ~ajo aldonita al [ ... ] z. ~eco. Eco de
du ~aj linioj kc. ~ igi. Meti kiel ~ajon ; ~e
kompari: parolante pri nia lingvo, ni ne devas sen
bezono ~igi gin kun Volapiik , car tia ~igado
diskreditigus nian aferonz. ~ismo 1 A Ritmo-
figuro, konsistanla en ~a arango de du sinsekvaj
frazoj au versoj (ekz.: aüskultu la instruon de via
patro—k ne forjetu la ordonon de via patrinox ). 2
S Tuto de la metodoj, celantaj pligrandigi la
komputopovon de komputa sistemo per samtempa
plenumado de operacioj. cs* censtablo, kunrulo.
anti~aj (evi) = kontraü~aj. kontrau~aj. ~aj, sed
kun kontra üaj direktoj: la du fadenoj de unit
molekulo de DNA estas kontraü~aj.

paraielepiped/o A 1 Sesedro, kies edroj estas
duope paralelaj. 2 (pli generale en ajna dimensio)
Aro limita de paralelaj hiperebenoj: orta ~o (SIN.
kvadro).

paradizeo.
DH .

paradoks/o 1 Opinio, kontraüa al la komune
akeeptita, k tial sajnanta ofte absurda, kvankam gi
povas finfine montrigi gusta. nsr ortodoksa. 2
Kontraüdiro, al kiu kondukas en iaj okazoj abstrakta
rezono: la ~oj de Zenono. ~a. Prezentanta ~on: ~a
verajo, spirite; por ke mia opinio ne sajnu tro ~az.

parados/o Taluso, sirmanta la soldatojn
kontraü pafajojn venantajn al ilia dorso: ~o de
tranceo.

parafé1 Distingiga streko, aldonita al subskribo.
2 Mailongigita subskribo de la nomo de la skribinto.
M (tr) Surmeti ^on al io: ~i luprenan kontrakton.

parafin10 1 Kn de vaksecaj aü oleecaj saturitaj
hidrokarbonoj, CnH
blanka kristaleca ~o, ekstraktata el mineralaj oleoj
k uzata por kandeloj, medicino kc.; ^oleo. Miks-
ajo el saturitaj hidrokarbonoj, uzata medicine kiel
laksiganto, por hejmaj hejtigiloj k kiel lubrikajo,
dépende de gia viskeco. 2 (ark.) = aikano (Vd alkl ).

parafiz/o ^ Sterila, fadenforma, unu- aü plur-
cela elemento, lokiginta inter reproduklorganoj: inter
la askoj de multaj askofungoj, inter la sporujoj aü
gametujoj de iuj algoj, inter la anteridioj de muskoj.

parafraz2o. Klarigo au traduko de teksto, en kiu
oni uzas pli multajn vorlojn, ol estas en la originalo.
*4 (tr) Esprimi la sencon de teksto per aliaj k pli
multaj vortoj: tekston el la Evangelioj.

paragraf10 1 Ciu el la sekcioj de capirro, en
jura aü didaktika teksto, ordinare moniritaj de aparta
signo (§ aü ^]) aü de cifero: laü la ~o tria de nia
regularoB; povas enteni plurajn alineojn; sercu
(gin) en la ^o de la responda parte de paroloz. 2
La signo, kiu tion montras.

Paragvaj80. S-Amerika regno (Asunciono).
^rlvero. Rivero, kiu trafluas tiun landon.

Paraklet/o 'Ï Nomo (signifanta «advokato,
defendanto»), donita al la Sankta Spirito en la
Evangelio de Johano.

parakor/o ® Grando difinita per la formulo P =
Vav4, en kiu V estas la molekula volumeno k o la
surfaca tensio: la ~o estas sendependa de la
temperaturo k estas adiciebla per diversaj atomoj
aü atomgrupoj.

paralaks/o 1 /V Sajna pozicisango de objekto
pro pozicisango de la observanlo: eraro (mezur-
eraro pro oblikva rigardo al skalo de aparato). 2 %.
Diferenco de pozicio de astroj, observataj de mal-

: ~vakS0. Vaksosimila2* J+ 2 '

1) paralelepipedo. 2) paralelogramo.

paralelogram2o A Kvarangulo, kies lateroj
estas duope paralelaj.
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Paraiipomen/oj = Kronikoj.
paraiiz/i (tr) 1 Perdigi tute au parte la movo- j kiu sperte uzadas —on.

kapablon: la vundo —/$ la brakotiB; ~ita en ciuj
membroj7 ; (analoge) la levigo de Nilo —/

'.v la mars-
on de la Egiptaj fortoj* ; gi estas granda perdo poi-
nti : sen H mi estas kiel ~itaz. B3f senmovigi. 2 (f ) i
Malhelpi la agadon de io, la efikon de io : semi !
konstantan malpaeon k — / ciun vivon k progreson !
en nia afero7 ; la tro tonga stato de nesciado —c/.v la |
energion k la fidon de ciuj E-istof7 ; Hi —// la plej j
gravajn atakojn kontraü ni1 ; nur nenormalaj j
eksteraj cirkonstancoj povus —/ tiun tute naturan \
senton7. —o. Plena perdo de memvolaj movoj de |
unu au pluraj membroj: esti trafita de — <r>. infana \
~o (SIN. poliomjelito): trendga — <7 (= Parkinsona ;
malsano); generala ~o (dii'uza k progresa —o kun j parataks/o A Sintaksa procedo, per kiu oni
parolembaraso, malpliigo de la inteligento, deliro; j metas la prop-ojn unu apud la alia, sen ia ligilo,— sifiliso ). DPLEGIO. —iga. —anta: mi petas ilin konj. au subjunkeio (ekz.: « vi diru, li petolas tro
forjeti sian ~igan «oni faros sen mi»7. —igi. Igi sovage»7 ansi.: «vi diru, ke li ...»). KS* hipotakso.—'ita : liaj flugiloj ~i£isz (f : perdis la fervoron). paratifo Vd iifo.~ulo. Homo —ita. j paratiroido Vd tiroido.

rezono, j parazit/o 1 Tiu, kiu kvazaü profesie mangas
| konstante ce fremda tablo, flatante au distrante la

gastiganton. 2 Nenifaranto, kiu ekspluatas la labor-
on de aliaj. 3 <f Estajo, kiu vivas sur au en alia

j vivanta estajo, sin outrante per giaj sukoj aü celoj:
! kuskuto estas —o de herboj k pttlo —o de homo;
j ekstera , interna —o. Kg' logato. mastro. 1
! Koncernanta la —ojn: —a malsano. 2 Vivanta kiel

parametr/o 1 A Grando, kiu estas konstanta | —o: la —aj klasoj de la kapitalismo; fungo ~a al
dum iu studata procezo, sed kiun oni povas tamen j arboj (—anta arbojn). — i ( tr ) Vivi kie! —o (pf):
sangi . RIM. La variemo de paramètre estas pli ! orohanko ~as precipe herbojn ; anopluro ~as sur la
granda ol tiu de konstanto, sed malpli granda ol tiu j hauto de mamuîoj; askarido ~as en la intesto de
de variable. 2 S Valoro transdonata ai proceduro, | mcmutloj ; ~ito, ~( ani )o. duon —O. —a vegetajo
makroo ks: formula , fakta —o : ~opasigo. nar j klorofilhava, do nur parte heterotrofa, kontrastekun
argumenta.

paranoj/o Y Psikozo. karakterizata de sistemigita
deliro, sufice kohera, kiu tamen povas koncerni nur
limigitan temon, lasante normala la menskapablon | Substanco, uzata por mortigi
por la ordinaraj vivbezonoj: la —// /<•;/ misinterprets ; Scienco pri la animalaj k végétajaj —oj.
ciutagajn okazajojn en la senco de sia deliro, eu pri j parazo/oj b Eksa subregno ( Parazoa ) de
persekutigo, pri megalomania au pri hipokondrio. j animaloj, ampleksanta la spongulojn, nun inkludita

parantrop/o -J G. (Paranthropus ) de homenoj, j en la metazooj.
el kiuj pluraj vegetaranaj sp-oj vivis en E k S Afriko | Parc/o O 1 Nomo de ciu el la tri diinoj, kiuj
de -2,6 gis - l milionoj j. KT fortika aüstralopiteko. j spinas, bobenas k trancas la fadenon de la homa

parapet/o 1 mn Gisbrusla mureto au balustrade j vivo. 2 La personigita morto. e?r Nomo. —inoz =
ce rando de profundajo, por evitigi la enfalon; rand- —o. — Atropo.
mureto: —o de fenestra, de ponto, de rondirejo ce parcel/oz 1 Difinita parto de kampo, arbaro ks:
kastelo, de kruta vojo en montaro. 2 *6 Fronta dek —oj da vinbergardeno*. 2 Terpeco, kiu estas
trancea sirmtaluso. cr paradoso. 3 (evi) = brusto- apartigita de bieno, por esti prizorgata kiel mem-
kiraso. ! stara terposedajo. eksperimenta —o. —o uzata en

j parto de tia eksperimento, kiu estas bazita sur .

! observado de plantoj en (ordinale) pluraj —oj. ~igi.
| Dividi terareon en —ojn. —isto. Posedanto de ~o
! 2. bienetisto. re—igado = komasacio.
j parcia!/a (pp derivajo) = parta.
| pardon/i ( tr) 1 Rezigni punon aü vengon pro

k medikamenlojn en a/ta montaro. —isto. Persono,

parasuto. ~igo de
veturilo per ses-
opo da ~oj. CG.

paralog«sm/oz <î> Erariga, sajne gusta
farita sen trompa intenco. nsf sofismo, paradokso.

paramagneta Vd magneto.
Paramarib/o. Cefurbo de Surinamo (55°10’U,

5°50’N ).
parameci/o b G. ( Paramecium) de grandaj

protozooj el la klaso de ciliuloj. oftaj en stagna
nesala akvo.

t

la veraj —oj, senklorofilaj, tute heterotrofaj. ~eco,—ismo § Vivmaniero de —o. tsr simbiozo. *>020
Y ( kn ) Malsano, ka ü zata de —o. ^icido.

ojn. —ologio.

paraplegic Vd plegio.
parapsikologio Vd psikologio.
parasimpato Vd simpato.
parasut8o. Ombrelforma aparato, kiu uzas la

aeran reziston por malrapidigi la malsuprenigon de
faianta korpo: automata , helpa. libéra —o\ —o de
lumjetilo (por prilumi regionon ); esti fa /igara mal- j suferita ofendo au maljustajo: —/ ion al iu; —/ iun
supren en —o7. —i (ntr) Malsuprenigi per —o. —a 1 j pri io ; — / al la malamiko Han kulponz; kontraü
Rilata ai —o: —a malfermigo ; —a descendu ; —« j peko prediku , sed pekinton —u7 ; Sinjoro, kiomfoje
tuko, daftho. 2 Uzanta —ojn : —a soldato, trupo. j povu peki mia frato kontraü mi, k mi —u lin?** ;—igi. Faligi ien per —o: —/g/ trupon ; —igi nutrafojn \ Patro, —u ilin, car ili ne scias, kion ili farasH ;



841 Parkojpareo

min, kara, amata Danielo!7-', kin (siajn pekojn )
konfesas k forlasas, tin estas ~itax; (abs) aI homo
pekinta senintence, Dio facile ~asz. c®* indulgi,
korfavori, mizerikordo. 2 Toleri ion senkolere:
al mi, ke mi restis tied longez; min, ke mi nur
aladas tionz; ~u, ke mi gis nun ne respondis vian
leteronz ; ~M, eu vi volas alproksimigi al mi la
salujon?. ~o. Ago, vortoj de tiu, kiu ~as: de in
al iu pri io\ mi skribis al mia patro pri ~o7; pento,
k tamen nenia ~olz\ fajron estingos akvo, pekon
~oz; li ne esperu ~on!z\ peti ~on (pro gentileco).-4 ~peti. ~ebla. Tia, ke oni povas gin ~i: ~ebla
eraw, ne~ebla krimoB. ^ema. Inklina al ~o:
Dio favorkora, ~emax; ~emeco superas justecon7\
mi ~emigos tin per donacox. ~igi. Fari ke iu ~u:
humileco ~igas ec grandajn krimojn1. ~igi. lgi
Mta: per bono k vero ~igas peko x.

pare/o. Peco el katuno, kun grandaj blankaj
desegnoj, kiun la indigenoj de Tahitio k de la
najbaraj insuloj drapiras cirkaü la lumbo a ü la
korpo. sario.

paregorik/a t Dolorkvietiga: 'p. ~a eliksiro
(opia preparajo kontraü intestaj doloroj k kontraü
laksoj).

parenc/o. Persono, havanta kun alia persono
komunan antaü ulon, aü havanta anaiogan rilaton,
fiksitan de la moroj k/aü de soctaj legoj: ~ al ~o
ne malhelpas intence7 ; malriculo ~ojn ne havasz\
pli bona amiko intima ol <̂ >o malproksimaz\ per
Adamo7 ( treege malproksima, nur fantazia). tat
gepatroj. ~a 1 Apartenanta al unu sama familio:
preskaü ciuj logantoj de la vilageto estas ~aj inter
si; (f) ci tie la arboj sajnas ~aj al niz ; ~aj rilatoj.
2 Apartenanta al unu sama kategorio aü speco: ^aj
lingvoj ; la talentoj de George Sand k de E .
Orzeszko estas ~« / B. R®* analoga , najbara,
proksima. ~aro. Tuto de la ~oj: riculo havas
grandan ~aronz ; li sciis nenion pri la patrujo k
~aroz. ~eco. Rilato inter tiuj, kiuj estas ~oj:
personoj starantaj en ta sama linio de ~ecoz ; gi
montris sian ~econ kun li per la forma de sia
korpo7. /vigi. lgi ~a (per ies edzigo): kun kia
diablo vi ~igis! z. bcwo. ~o per edzigo: ciuj
~oj de mia edzino estas miaj bo~oj7.

parenkim/o 1 ¥ ( parenchyma ) Sekrecia histo de
laglandaj masoj, cefa elemento de multaj organoj:
M* nefrito. 2 Planta histo el vivaj celoj ne au
malmulte specialigintaj, generale maldikmuraj, rol-
antaj en asimilado k akumulado de rezervoj: ~o
floema, folia , horizontale/ (= radia ), klorofila ,

ksilema, radia (de la radioj 7). rezerva; akva ~o de
sukulenta planto\ aéra ~o de akwplanto; la korno
de molaj fruktoj, la medolo de tigoj grandparte
konsistas el ~a use kolenkimo, sklerenkimo. palisa
M) 41 Klorofila ~o, konsislanta el 1-3 tavoloj de
longformaj, samlimaj Celoj (palisaj celoj) perpendikl-
aj al la foliflankoj, k aspektanta kiel palisaro.

r^a noto, rimarko; en la temple de Pta—templo
pli vasta ol ciuj en Tebo—okazis, ke [...] B.

parez/o ^ Paralizo, konsistanta el malforta
malpliigo de la kontrahebleco.

parfe/o Y Glaciajo kun saumigita kremo
kombinita kun fruktopulpo.

parfum/o 1 Bonodora substanco, solvita en
alkoholo aü en oleo ks, k uzata kiel placigilo: ciuj
~oj de Arabujo ne povas bonodorigi dun ci man-
etonf KS" aromajo, oleo, smirafo, tualetakvo. 2 (f)
Bonodoro. ~i (tr) Omami, placigi per ~o: mi ~is
mian kusejon per mirhox ; kiu estas si [ ...] ,~ita per
ciaj pudroj de la ~isto? x ; ~i sian postukon.

parget/o §|Ligna planko, konsistanta el
simetrie k varie kunmetitaj tabuletoj el malmola k
polurita ligno. (tr) Kovri per ~o: ~i salonon.
~ero. Ciu el la tabuletoj de ~o.

CD pari/o 1 En tradicia Hindio, homo senkasta,
plej malsatata de ciuj. 2 (f ) Mizerulo, eljetita el la
socio.

(D pari/o (evi) = parieto.
pariet/o 1 Interna surfaco de cilindro, vazo,

tubo, aü alispeca objekto. 2 ¥ Cirkaüfermajo de
organa kavajo: ~oj de kranio, de stomako. c®*

septa. ~OStO ¥ (as pariétale ) Ciu el la du ostoj,
formantaj la supron de la kranio ce la vertebruloj.
inter^osto (as interparietale) Nekonstanta osto
apud la okeipitosta skvamo.

parietari/o ^ G. ( Parietaria el urtikacoj) de
unu- k plur-jaraj herboj kun integra- aü sinuet-
randaj folioj k kun verdetaj floroj unuopaj au en
akselaj glomeruloj; subkosmopolita g. de c. 10 sp-
oj, i .a . la oficina ( P. officinalis ) , el C k S
Eü ropo, kreskanta sur malnovaj muroj, rokoj k
rubejoj, medicine uzata, kun poleno alergidona.

paris/o G. (Paris el triliacoj) de plurjaraj
herboj, kies tigo portas unu verticilon el 4(5-6) foli-
oj k unu apeksan floron, sangigantan al nigra, globa
bero; c. 20 sp-oj el la mezvarma Malnova Mondo,
i.a. la kvarfolia (P. quadrifolia). tat trilio.

Paris/oz © Filo de Priamo k adulta amanto de
Heleno.

Pariz/o, Cefurbo de Francio (2°20’E, 48o50’N).~a. Rilata al ~o: modo. ^ano. Loganto de
~o: la ~anoj estas gajaj homojz. /v»io. Regiono
cirkaü ~o: Aprila ~io, vin mia kor’ sopiras w.

park/o 1 Granda terpeco, cirkaübarita, taüge
flegata, kun arboj k gazonoj, dependanta de kastelo,
kampara domego ks, k uzata por promenado aü caso.
2 Parto de urbo, omame provizita per grandaj gazon-
oj, arboj izolitaj aü grupigitaj, lagetoj k florejoj, por
la distro de la publiko. 3 Loko, kie estas deponitaj
la materialo, iloj, municioj, motorveturiloj, aviadiloj
k.a. de armeo. use ~otrako.4 Baseno, arangita por la
bredado de ostroj, k kovrata de la maro ce la alta
tajdo. 5 = ~umejo. $& garago. ( tr) = ~adi,

~umi. ~adi, ^umi ( tr) (pp veturilo). Restigi
parentez/o 1 Parto de frazo, kun kompletiga, provizore. ~adejo, ^ejo, ûmejo. Loko, rezerv-

komenta aü klariga valoro, generale sendependa ita por provizore restigi aütomobilojn. natur^O -Ct-
gramatike de la cirkaüantaj vortoj, k apartigita de ili Pli-malpli vasta regiono protektata de la stato, por ke
per rondaj krampoj aü dividstrekoj: fermi , malfermi | bestoj k plantoj povu libere vivadi. r®" rezervejo.
»on en rakonto. 2 = krampoj. ~a. Prezentanta ~on: Park/ojz = Parcoj.
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parker/e. En sia memoro, sen ekstera helpo k
lute guste, iauvorte: unu sciis la tutan latinan
leksikononz; // clevis el1erni ciujn urbojn en la
province) Zelando7-. ~igi. Enmemorigi: li ec ne
zorgis ~igi sian rolon; procedoj de^igado.

Parkinson/o. Angla kuracisto (/. Parkinson,
1755-1824). ~a malsano f Nerva malsano,
karakterizata de aparta tremado, facile rekonebla ce j justajn vortojn z, sensencajon z, flatajojn z; M

klarez, malkase7 , flue7 , kuragez, intime7-', ci tie oni
~as en E.7; eu vi ~as nian lingvon?z ; ~i ruse1; en
SvisUmdo estas ~ataj kvar lingvoj ; ~i dolce en la
orelon7 (flati); ~/ <7/ /t/ delegitoj, antaii la kongreso;

al si mem7 ; per nia kor ^as al ni dioj7 ; ~i pa-
in, par ia propono ; per petegado ~as malriculox;
«7/ pri leono7 ; inter generaloj ~a pri batalojz;
(anaioge) ~/‘ per gestoj : de longe la historio plu ne
~as pri riu gento ; neologismoj, pri kiuj mi ~is en la
anta11^0 alla Fundamento7 ; (abs) Awo tro plena—
buso ~asz; tiele ~/,v Zaratustro. c®5 aludi, deklari,
oratori , proklami , prononci , raporti . 3 (ntr)
Konversaeii: .vcd iru, ~u kun virino!z ; si ofendigask
tute âesas ~i kun miz; buso kontraü buso Mi ~as
kun l i x . 4 ( io) (ntr) Havi klaran signifon, esti
signifoplena: la faktoj , la ciferoj ~as per si memB;
ma pasintajo ~as por mi ; ni ekzamenu la motivojn,
kiuj sajne ~as por la propono ; tiaj rimedoj ~aspli
a! la sentoj, ol al la racio ; si rigardis nin mute, per
r̂ antaj okuloj . elokventa . ~0 1 Kapablo
esprimi senton au penson per arlikigitaj vortoj: la
~o estis donita al la homo; subite senigita je la
li estis f i e l ernociita , ke li perdis la ~on ; al du
portreto mankas nur la ~o; ~o estas argenta, oron
similas silentoz. 2 Plenumo de tiu kapablo: la
prezidanto donis la ~on al la raportonto ; rifuzi aliu
la ~on ; la venus mm al vi ; interrompi ies ~on. 3
Unu au pluraj vortoj, esprimantaj senton au penson:
trafi per la ~o rekte en la vizagonz; ~o angela, sed
pensa pri steloz; montras ~o, kion cerbo valorasz;
via ~o estas tute ne kompreneblaz; lia ~o fluas
dolce k agrablez; malamanto havas maskitajn
~o//7 x; ofte nepripensita vundas kiel glavox; en

karakterizajojn de konata a ü toro. uzante ilin en lingvoj naturaj pri nenio sirni /a povas esti ~oz; ne
ridiga, burleska maniero: (T) tio estis de gemo k pri tio estas la ~o! ; vi estas rnulte pli estiminda ol
enhavis en si pli da petoieco k gajeco. ol la rida de via ~o z . 4 Serio da frazoj au verso j pri difinita
la virino7 . Kir pastico, travestie. ~a. Rilata al ~o. i temo, direktataj al publiko: mi aüdis , kiel vi unu
~i (tr) (pp verko au aiïtoro) Serce, moke, ridige fojon deklamis ~on(de dramo)z; li mensogas, kiel
imiti: oni cion ~is, ec Homeron!. funebra ~oz; eble vi atendas de mi ion [...] palan k

paroh/o, parok/o ü* Eklezia distrikteto. ^a. senenhavan. kiel estas ordinare la oficialaj ~oj: dan
Rilata al ~o: gazeto, kermeso. ~ano. Membro ~on mi t a m e n ne povas d o n i a l v i z ; pri miaj
de ~o. ~estro. Pastro, kiu gvidas ~on. vikario. kongresaj ~oj mi jam de longe internas eldoni ilin
/^estrejo. Domo, en kiu logas la ~estro. /s/ismo (f) j en forma de aparta vo/umoz. 5 Promeso, esprimita
Mallarga pensmaniero, influata nur de la interesoj ; per vortoj: doni al iu sian ~on , ke [ . . . ] ; fidi ies ~on;
de malvasta regiono. kaptito laü ~o. 6 Pervorta esprimado de penso,

paroksism1o. Plej alta grado de intenseco de iu rigardata ei gramatika vidpunkto: la rekta ~o, la
sento, pasio au malsano: en ~o de kolero, doloro : nerekta ~o, la partoj de la ~oz (diversaj kategorioj
nur paciencon , la ~o komencas jam fali7 . ~a. de vortoj). isr ~elemento, ~figuro, ~turno. *41.
Rilata al ~o: stato, serio Cf rapide sin sekvanlaj Esprimata per ~o: ordono, promeso. &i

~oj, inter kiuj la malsanulo ne retrovas sian normal- ~a maniero: ni faris la kontrakton ne skribe sed
an staton. ekz. en cpilepsio, astmo). ~ez. nsr buse , voce . ~aciz. ~i fuse, malagrable æi

paroksiton/a A ( pp vorto) Havanta la akeenton sensence. *̂ adi (ntr) Ripete au daüre~i: pri vi li tiel
sur la antaülasta silabo: la vortoj de E. estas ~aj . ofte ~adis!7 . '̂ ado 1 Ripetita au daüra ago de iu,

kiu ~as: lia hieraüa ~o estis tre bêla , sed la tro

parol/i 1 (ntr) ( iu) Uzi idiomon per la voc-
organoj: la florojja ne povoscias ~i!z ; infaneto, là
apenaü komencas en la tempo, kiam la bestoj
~is; mallaüte, flustre, forte ; ekzistas tiaj homoj,
kiuj ~as, antau ol ili pensasz; se vi senfine ~os,à
tio la poto ne bolos7. 2 (iu) (tr) Esprimi senton au
penson per vortoj, uzante la vocorganojn: mal-

la fingroj, k de mira k rigida mieno.
parlament1o. Reprezentantaro de la civitanoj,

kiu. en konstituciaj landoj. faras legojn k voedonas
la bugeton: kunvoki , forsendi , eksigi la ~on ; unu-
cambra, diteambra ~o; stumpo~o. csr asembleo,
deputitaro, senato. ~a 1 Rilata al la ~o: la ~a tag -
ordo, palaco. elektado, clokventeco. 2 Konforma al
la reguloj de la ~a konveneco: interkonsiligoj. far-
ataj en orcla ^a maniero7 ; ne tre ^a dirmaniero.
/^ano. Membro de ~o. *̂ ejo. Konstruajo, destinita
al la ~o. ~ismo. Regimo de regno, en kiu la
ministroj estas respondecaj antaü la ~o, k povas esti
forsenditaj de gi: kelkaj regnoj havas ~on, tute ne
bavante^isman regimon.

parlamentari/o *6 Tiu, kiu dum milito estas
komisiita ektrakti kun la inalamika komandanîo au
ties deiegitoj.

Parm/o. Emilia urbo (10°18’E, 44°47’N). ^a.
Rilata al ~o:^aj violoj ; fromago.

parmeli/o 4^ G. (Earmelia el ~acoj) kosmopolila
de c. 1300 sp-oj de foliecaj askolikenoj.

Parmenid/o. Helena filozofo k poeto (5a je a.K.).
parmezan/o Y Parma, malmola fromago, el

senkremigita lakto, uzata raspita sur pastajoj, supoj
au en aüaj mangajoj, ekz. rizoto.

Parnas/oz 1 Monto en Helenujo (hodiaü :
Liakura , 22°33'E, 38°32’ N ). 2 O Tiu monto,
rigardata kiel la restejo de Apolono k de la Muzoj. 3
cîp Franca poezia skolo en la dua parto de la 19a je.
~ano. Membro de tiu skolo. 'vismo. Tendenco en
la E-literaturo, kies majslroj estis Kalocajo k
Varengjeno, aûtoroj de «^a Gvidlibro».

parodpo cÇb Verko, en kiu oni i m i t a s l a

oksitona, proparoksitona.
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multa fsfado lacigas linz; al malsagulo ne konvenas
alia ~adox\ mi ne diras ec vorton, car per ~ado mi
nenion gajnosz\ la Skitoj ne tre satas ~adonz ;
permesi al in ~adon en Ido la KKK ne havas la
rajtonz; (f) unu el la plej gravaj rimedoj por vastigi
nian aferon estas konstanta ~ado pri gi en gazetojz.
20ratorajo: // eldiru la solenan malferman ~adonz;
li komencis serion da publikaj ~adojz ; se la C. 0.
volus tuj presigi mian kongresan ~adonz.
diskurso, oracio. 3 Konversacio: komencis la ~adon
ia svatigantoz; el la ~ado kun li mi konvinkigis,
ke [.. .]z; sed kian ~adon inter princoj mi vidas! z.

~antO. Tiu , kiu ~as: H estas bona ~antoz ;~anto semas, aüdanto rikoltasz. ~ema. Inklina
facile, multe ~i. ~artO. Arto trafe k elokvente ~i.
*3* retoriko. al**i (tr) Direkti sian ~on al iu : la
fremdulo sengene min al~is ; fari al~on al la
studentoj. antaü/^o. Akcesora antaüa parto de iu
'vado au verko, destinita klarigi la temon, la celon, la
metodon: la oficiro komencis sen ia antau~oz\
antau^o liberigas de post^oz\ la antau~o al la
Fundamentoz. cirkaÜ'N/O. Maniero de ~o, per kiu
oni ne rekte, sed neprecize esprimas sian penson,
penante kasi sian genatecon per multo da vortoj.

ek/vi (ntr) Komenci ~i. *el~i (tr) 1 Prononci:
malrapide allante ciun vorton k spéciale akcent-
antez\ la el~ado de la vokaloj devas esti nek fro

longa, nek fro mallongaz\ cu la diritaj vortoj estas
malfacile el~eblaj?z. 2 Elfluigi la vortojn en propra
maniero: lia el~ado estas tre rapida, hakata, hezit-
ema. fll§A/ j ( tr) Malbone sin esprimi en difinita
lingvo: li fuiras kvin-ses lingvojn. inter î (ntr)
Konversacii: oni multe interdis en la kulisoj antaü
la oficiala debato. «ar intertrakti. inter^o,
inter~ado. Konversacio: Georgo pensis dum la
nokto pri tiu inter^o7 ; telefona interna; ili komenc-
is inter si inter~adonL\ por ke li ne povu aligi al la
inter~adoz. kontraü~i (tr. au ntr). Oponi per ~o:
en la daüro de via tuta vivo vi neniam kontraü~is al
mi:Z; vi povos ja en la kongreso libéré kontraii~iz\
liai mi ne volas ion kontraü~iz. kontraü ~o.
Kontraü batala argumento: kiam ni legas tiujn
kontraü~ojn, kiujn oni tiam faradis a/ Kolumboz;
sensencaj kontraü~ojz. kontrau^a. Esprimanta
kontraïwon: (0 sia rideto estis alia, ol matene, ne
kontraü^a al la malgaja esprimo de la okulojz\ eu
estas fizike eble, ke ni mem de nia propra volo en-
konduku tiujn ci reciproke kontraü^ajn propon-
ojn?z. es5 (mem )kontraüdira . mis ô. Nekonscia
eraro en la ~o. post̂ o. ~o, postiranta verkon, por
gin konkludi au aldoni informojn, kiujn oni ne povis
pli fine doni. prî i (tr) Pritrakti ion per inter~o:
por ke ni povu cion bone ptï~i, mi intentas resti 5-
6 tagojn2. pro~antO. Tiu, kiu ~as anstataüe de iu
aü favore al tiu: esta mia probante antaü la rego!.
re~i (ntr) Denove ~i : kiu re~as pri la aferox.
serwa. Ne dotita, ne provizita per ~kapablo:
sen~a besto; sen~a filmo. serine. Ne dirante unu
vorton.aÜd~ilo. Movebla parto de telefono, per kiu
oni aüdas k ~as. kuraĉ O. Magia formulo, per kiu
sorcisto pretendas kuraci: se mordis la serpento. sen
kurac~o jam ne utilas f ...] x. laüt̂ ilo 1 Aparato,

por laütigi la vocon k aüdigi gin pli malproksime. 2
Aparato, transformanta la elektran kurenton en
sonondojn. væ diafragmo 5 , aüdilo. naz~iz (ntr)
Tiel ~i, ke la sonoj trapasas cefe tra la nazo. pik~0.
Moka, ofendeta ~o: la ordinara celpunkto de siaj
pikr^oj estis la kompatinda S.z. svel~0. Bombasto.
ventro~istoz. Persono, kiu scias tiamaniere el~i,
ke ties voco sajnas deveni el alia loko.

b c c d

paroli. laut~ilo : elektromagneta laüt~ilo: a)
suspensio; b) membrano; c) framo; c) magneto
(S: sudo, N: nordo); d) bobeno.

paronihi/o If Limigita akuta inflamo ce rando
de ungo.

paroniki/o ^ G. ( Paronichya el kariofilacoj)
kosmopolita de c. 110 sp-oj de herboj k arbustetoj,
pluraj poromame kultivataj.

paronim/o A Vorto preskaü samsona kiel alia,
sed sence malsama (ekz.: pesi/pezi, juro/juro,
benzino/benzeno).

paronomazi/o cjb Stilfiguro, konsistanta en la
proksimigo de du sonsimilaj vortoj ekz. en «ordo
bezonas ordonon2» aü «post la fasto venas festoz».

Paros/o. Unu el la Cikladoj, ïam fama pro siaj
blankegaj marmoroj (25°10’E, 37°05’N).

parotid/o ¥ La plej granda el la salivaj glandoj,
situanta anta ü la orelo k apud la mandiblo : ~a
glando ( gl. parotidea ). ~ito If Inflamo de la ~o:
epidemia ~ito (siN. mumpso).

parsek/o \ Unuo de interstela distanco, égala
al la distanco de stelo, kies paralakso estus unu
sekundo de arko (3,25 lumjaroj); simb.: pc.: kilo~o
(kpc), mégalo (Mpc).

Parsi/o 0 Ano de zoroastrismo en Hindio. ~a.
Rilata al ~oj: la ~a lingvo (uzata en Persujo sub la
Sasanidoj). ^ismo. Religio de la ~oj.

© part/o 1 Io, kio povas esti facile apartigita de
tuto aü per penso, aü per vido, aü per efektiva disigo:
la kvin ~oj de la mondo\ la diversaj ~oj de la
korpo\ ta honta ~oz (peniso); li kondukos la kapt-
itajn egiplojn kun nudaj hontaj ~oj malhonore7\ ci
tiu en tri ~ojn guste egalajn cion do dividisK ; siru
vin en du ~ojn, la mondo than postulasz; por ~on
da homoj liberigi de unu facila regulo, devigi multe
pli grandan ~on da aliaj homoj lerni multajn
regulojn7-, (0 institucioj, kiuj ne alportas ec milan
(milonan) ~on de la utilo, kiun ni alendas de nia
aferoz\ en ciu translokigo estas ~o de ruinigoz. esr
ero, fragmento, peco, pago, elemento, divido. —~opreni. 2 Io, kion iu rajtas postuli el tuto, kiun oni
dividas inter pluraj personoj: al ciufrato lian ~onz ;
ma!granda estas lia sur la terox; mia ~o estas la
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Eternulo*. ono, porcio, Iwredajo,kontingento. — | rotaciuloj, afidoj, fasmuloj. iuj fisoj. iuj lacertoj) l
~opreni. 3 } Tiu peco el komponajo, destinita ai unu ; vegetafoj ( ekz . iuj algoj, iujfungoj, iuj semplantoj).
speciala voco au instrumente, / â. Estanta nur ~o de | Partenon/o. La templo de Palas en Ateno.
tuto: ~a pago cle suldoli ; ekiipso. ~e 1 Ne tute. j parter/o 1 § Teretaga parto de (eatra can#
ne piene: la urbo estis ~e detruita ; la homaranismo j ego. 2 (ark .) Teretago: la ruga/ kurtenoj en la
redonas al Hi, almenaii ^e rion, kion Hi perdisz. 2 ! cambroj de la ^o k la blankaj de la unua etago\
Kiel unu el pluraj kaüzoj, klarigoj: pro la nunaj | en la esfis nur magazeno7. 3 yJ Ebena parto de
cirkonstancoj [ . . . ] k ankaii pro la slato de mia j parko, kie trovigas flor- au gazon-bedoj.sanoz ; H agis laCi mia konsilo, ~e el propra i parti/o 1 Z Grupo de homoj. havantaj sama)i
iniciato.~ajO. Parto de teksto: podia, sur kin estas socialajn celojn k similajn politikajn opiniojn, k
voclegafaj la ~ajoj el la Biblioz. ~eto. Malgranda klopodantaj efektivigi tiujn celojn per partoprenoen

aligid
esti eksigita el parlamenta reprezentado

~etoj el pano; (f) kvazaü en ci tiu momenta for- j la stata regado: la sociaHsta. komunista~eto de sia persona k homo indeco7-; kun ciu j esti eksigita el parlamenta i
sekundo malaperos ~eto da energioz. îgi. Dividi de la ~oj ; la aliaj ~oj rifuzis partopreni en la
en ~ojn: ~ j g f la laboronn ; ~igo de la insula inter kongreso7. osr frakcio, skismo, tendenco. — klano,
la du aligentaj logantaroj. ^igo. Stato de io. kio koterio, tendaro. 2 Ciu el la du homoj au homgrup-
estigas en ~ojn : la ~igo de la kromosomoj ce la oj, kiu kontraiistaras al alia en milito, proceso,
celdivido. dis^ig î . Disigi en /^ojn : dis~igitaj sporto au ia alia batalo: ciu ~o havas egalan sancon .

dozoj; disr^igo de la telegrafie transsendata bildo en venkiz ; jugisto devas auskulti ambad ~ojn ; la
liniojn k punktojn ; en la anteno la elektromagnetaj plenda ^o. 3 Unu el la partoprenantaj grupoj en
ondoj dis~igas el la polusduopo. kontraiwo. ^o. diskuto, kontrakto ks: la partoprenantaj ^oj delà
kiu trovigas kontrau alia, k iel respondas au ! kontraktoM . 4 Edzigo, rigardata el la vidpunktode
ekvilibrigas gin. plej~ez. En la pli granda nombro sameco de rango, riceco ktp: Hi interfiancigis, k tio
de la ~oj, okazoj; por la pli granda ~o de la homoj, estis tre gusta ~o: ambaii estis junaj7 ; Anna atendis
interesatoj ks. plej~o. Plej granda ~o, plimulto: bonan ~on por sia filino7-. 5 4 Ciu el la ligitaj
ptej~o de la publiko7-. dorso~o. Tiu ~o de sego, bataloj inter du au pluraj ludantoj, obeantaj difinit-
kie apogigas la dorso. gardewo*. Daüro de garda ajn regulojn: ~o de kartoj, de bilarda ; gajni, perdi
dejoro. kapCWO. Tiu ~o de lito, kie kusas la kapo: la ~on ; vana ~o (sendecida, ce sako); se ciu el du
la protekta spirito staris ce la kapo^o de la lito7'. ludantoj jam gajnis po unu ~o, la tria estas décida.
pied~o. Tiu ~o de lito, kie trovigas ordinare la '̂ a 1 Aparfenanta au rilata al ~o: la ~aj instanc-
piedoj: malkovru la pied^on de la kusejo x . oj ; ~a disciplina ; ta ~<7 gazetaro. 2 Maljuste favora
tempo^igo S Regimo de komputilo, en kiu la al la sam~anoj: ~a intrigoz; mi esperas, ke vine
koinputilo konstante saltadas sin inter pluraj taskoj rigardas mian opinion kie I ~anz; ~a jurnalisto,
kun la efiko, ke ili sajnas plenumigi samteinpe. | jugisto; kial gi agis tiel ~e? z. ^ano. Membra de
tempo~iga. Aplikanta tempo~igon, au rilata ai ; ~o: la ^anoj de Cezaro ; la uzado de E. neniundev-
tempo~igo: tempo~iga mastruma sistemo. ter~o. igas esti ~ano de tiu au alia ideoz; la ~anoj for-
Kontinento. tranc~0. ~o de libro, kie la folioj estis kuris de. Hi (la projektistoj)z; Hi timas, ke mi farigas
samnivele trancitaj por bindado: libroj en marokenaj spéciale via ~anoz. ~aneco. Stato de iu, kiu estas
bindoj k kun oraj trancha/1. membro de ~o. ~anigi . igi ies ~ano: ~anigi en

@ part/o X Ano de iama skita popolo. kiu fondis j disputa. ~eco. Eco de tiu, kiu estas ~a 2: montri
nek r^econ nek antaujugon. ~estro. Tiu, kiu gvidas

parteni/o 41 Sp. de tanaceto (Tanacetum | ~on. du^a. Apartenanta al politika sistemo, en kiu
parthenium ) el SE Eü ropo k SU Azio. unu el la j ekzistas nur ati precipe du ~oj. ekster â. Ne
kamomiloj 2. i apartenanta al iu ~o. csr sendependa. sam âno.

partenocis/o ^ G- (Parthenocissus el vitacoj) i Ano de la sama ~o. sen^a 1 ( iu ) Montranta
de grimpaj lianoj au de arbustoj parencaj al j neniun favoron al tiu au alia ~o, juste juganta, ne
ampelopso, sed kun ciroj plume brancaj k ofte finig- konsiderante opiniojn au personojn: liai en batalado
antaj per alfiksigaj disketoj; 10 sp-oj el Azio k N de la ~oj mi devas resti absolute sen~az; ciu
Ameriko, kelkaj pororname kultivataj. pensas, ke H estas la plej sen~a unuiganto de ciujl,

j 2 ( io) Objektiva : sen~a konsiligado7- ; settle
; elcktita instituait)z. serweco. Eco de iu, io sen~a:

partenociso (kvinfolia | oni povas nur admiri la konstantan sen~econ de
~o , Parthenocissus j liaj jugdecidoj. sen^ulo. Homo, ne apartenanta al
quinquefolia) : a) tigo; j ~o, ss al la ununura ~o. unu^a. Karakterizanta
b) folio (mane kun- regnon, en kiu diktatorece regas unu ~o, kiu
meta) ; c) ciro kun al- malpermesas la ekziston de aliaj ~oj. «S’ totalismo.

tri~a. Apartenanta al sociala sistemo, en kies
| organoj estas reprezentataj la salajruloj, la
| entreprenestroj k la registaro. Labor^/O. Nomo de
! social-demokrata ~o en kelkaj landoj.

partenogenez/o ÿ Reproduktigo el nefekundig- j particip/o A Modalo, konsistanta en verba
ita inseksa gameto: okazas ce animaloj ( e k z . j formo uzata adj-e: aktiva, pasiva ~o ; prezenca,

~0.'
joins ~eto de sia persona k homo indeco7-; kun ciu !

en Irano potencan imperion (3a jc).

fiksigaj diskoj. Be
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prêterita, futura ~o\ analoge en E. adj., enhavanta ridetoj ~is de unu huso al alia ; ciuj ci bildoj rapide
unu el la suf -oj at, ant (imperfektivaj), it , int ~/'.ç tra lia cerbo; ni ~u nun al alia detnando; de
(perfektivaj), ot, ont (prediktaj). riceco al mizero, de morto en vivonN; (abs) lasu min

partikl/o Tie malgranda peco de materio, ~H. 2 (ntr) Iri de unu momento al alia, nehaltante:
precipe pp la eroj de la atomo: alfa-~o ( la kerno de krom tio la soient) ~is tute silentez ; en la sercado
heliumo); elementa (~o ne diserigebla). SIN. ~is pli ol tuta jaroz ; ~is certe horkvaronoz ; ^is
korpusklo. virtuala ~o ~o, estiganta dum tre monato de post la tago, en kin [—]2; kio ~is, ne re-
mallonga tempo dum iu procezo malgraü nesufico venosz; senkompate ~as la minutoj; lia tago ~adis
de energio por gia kreo (ebla pro la principo de en studadoz. 3 (ntr) Malaperi, cesi: mi pensis: eble
necerteco). anti^o. ~o, havanta egalan mason kiel ~os la apetito7; nun cio ~is por li— for!7 ; vundo
la komparita ~o, sed inversajn kvantumajn nombr- i vorto restasz; ebrieco ~as post dormo, mal-
ojn: la pozitrono estas la anti~o de la elektrono. j sageco neniarn7; hiam ~is la ago, operas la sago7.

partikul/oz A Morfemo ne necesa en la fraz- j 4 (tr) (ark.) Tra^i: li ~is akvon k fajron kmarcojn k
marojn7 ( li cion spertis); la plej malfacilan parton
de la laboro vi jam ^is7 ; jam lacigitaj de la mal-
longa ~ita vojo7. ~0. Ago de iu, au de io ~anta: ce
la ~o de la besto, vi pafos ; ~o de astro je la
meridiano; post ~o de unu jaro7 ; ~rajto. ~e. Ne-
daü re: Volapiik povis nur ^e entuziasmigi la hom-
ojn7. ~ado 1 Longa aü ripetita ~o: la senccsa
r^ado de la homoj prêter miaj fenestroj min obséd-
as; neniam ankoraü la ~ado de la malpura, trietaga
stuparo estis por si tiel facila7. 2\Tempo, dum
kiu astro intermetigas inter la okulo de observanto k
alia astro: la ~ado de Venuso sur la sundisko. ~ajO
1 Io, kio ~is; okazajo: Anna ( ekvidinte H. genue):
Ha, kia ~ajo!7 ; neforgesebla ~ajo. 2Z Variacio.
~anta. Nedaüra: malaperi , kiel ~anta ventego7 ;
kun komika mieno de ~anta meditado7. csr efemera,
kaduka. ^anto. Persono, kiu ~as sur vojo, strato:
amaso da ~antoj movigis sur la trotuaro7; hundo
bojas, r^anto vojas7 ; la ~auto gin ne vidas1. ~ejo.
Loko, tra kiu oni povas ~i : inter la ~ejoj, tra kiuj
Jonatan volis transirix ; antaü la oficaj cambroj estis
~ejo, havanta la largon de [ ,..] z; ^ zebrostria
~ejo\ traknivela ~ejo Êm Loko, kie vojo krucas
trakon sur la sama nivelo: senbariera traknivela

sintakso, sed laüsence elektebia, kiu principe formas
akcentan unuon kun la vorto, kiun gi déterminas,
ekz. ne , nur , ja , la (ci-lasta, nomata artikolo,
déterminas nur subst-on, eksplicitan au ne).

partikular/a. Karakterizanta homon, sekton,

pardon, popolon, kiu flegas k emfazas cion, kio
apartigas gin disde la najbara, préféré al tio, kio
estas komuna al ambaü. ^ajo. Partikulara detalo.~ismo X Strebo de partio aü minoritato al plej
granda kultura aü politika sendependeco, interne de
regno aü imperio. ES* autonomisme, iredentismo.

partitiv/a A Esprimanta parton el tutajo aü
kolektivo: ~a artikolo (en la franca lingvo) ;
genitivo (en la rusa) ; prepozicio (da en E.).

partitur2o } 1 Tuto de la partoj de plur-
instrumenta aü plurvoca komponajo, rigardataj kiel
komplekso k skribitaj unu sub la aiiaj, mezuro post
mezuro, k mezurostreko sub mezurostreko. 2 Tiel
arangita kajero, por la direktanto de orkestro.

partizan/o 1 Forta aprobanto de iu partio, afero
ks, ofte sen kritika rezono: la ~pj de Volapük7. SIN.
partiano. 2 mm Ano de grupo da armitaj civiluloj,
militantaj sub la komando de privata cefo, aü en
kontakto kun régula armeo, aü memstare, por geni
la malamikojn per embuskoj k surprizatakoj,
precipe ce iliaj malantaüajoj. us* gerilo.

partner/o 1 Persono asociiginta kun alia(j) en
negoc-aferoj. 2 Ludanto, kun kiu oni kunigas
kontraü alia(j) en brigo, teniso ks. 3 Kunulo en
danco, spektaklosceno, sporta prezentado, seksum-
adoks: de artsketisto; koitopozicio, kiu konvenas
por ambaü ~p/ KA.

paru/o 8 Birdo ( Parus k parencaj g-oj) el la
ordode paseroformaj, malgranda, tre vigla, kun mal-
longa beko, manganta insektojn k grajnojn de greno.
& fringo, fringelo, pasero. ~edoj. Fam. (Paridae )
de paseroformaj birdoj, al kiu apartenas i.a. la ~oj.

paruzi/o ü* Dua malsupreniro de Kristo sur la

~ejo. ^ema. Tia, ke gi nature rapide ~as: borna
felico estas ~ema. ~igi 1 Irigi iun aü ion de unu
loko al alia, ne restigante ie: Dio fendis la maron k
~igis ilinx\ miajn infanojn vi ~igis tra fajrox ; Mi
r^igos vin sub vergox; Jisaj ~igis siajn sep filojn
antaü Samuelx\ la knabino eItiris trancilon k ~igis
gin super la kolo de la cervoz\ prenu glavon akran k
~igu gin sur via barbox\ la pactentoj devisas la
larmojn k ce tio ~igas la tukon de supre malsupr-enz\ «~igu al mi la korbon» oni povas diriz. 2 Uzi
(pli-malpli longan parton el sia vivdaüro), farante
ion: li scias, kie la kankroj ~igas la vintronz: ~igi
la tempon7-, horojnz, felicajn tagojnz, sian vivonz,
la Karnavalonz; ~igi la tempon maldormez, treamuzez, habitantez, en interparolo1, en laborado
Esperantoz, per laboroz; ciu tago estis ~igata
festcz; tin dimanco estis ~igita en pregoj. ~înta.
Okazinta, farita antaü la nuntempo: ~inta doloro for
el memoroz: serci la intan tagonz (netroveblajon);
dum la lasta ~inta tempo7, ^intajo. Tio, kio iam
okazis: Dio revokas ~intajonx; nu , ni forgesu la
r̂ intajon k interkisw, lego ~intajon ne tusasz.~inteco 1 La ~inta tempo: gi estis kontrasto inter
ta ~inteco k la nunecoz. estinteco. 2 Tio, kion iu
persono faris; ies ~inta konduto: mi ne konas vian

teron.
parvenu/o. Persono de socie malalta origino,

kiu subite atingis grandan ricecon, altan rangon, sed
ne la respondan kultumivelon.

pas/i 1 (ntr) Iri de unu loko al alia, ne restante
ie: junulo, kiu ~is sur ta placo prêter sia angulox\
*itra kampo de iux ; ~u do tra la fenestro, se la
pordo estas fermita!; iam mi prefer Delfoj ~/5K;
barko de Harono malplene ~as do tra AheronoK;
nubo r̂ is sur la suno; ~os super gi (floro) vento, k
gi jam ne ekzistasz; la vojo tra arbaro; ( f ) la
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~inteconz; !a homoj diverse rakontas pri sia ~int-ecoz ; per sia tuta ~inteco si apartenis aI la klaso da
(de la) homoj kleraj7. întjara. Okazinta en la jus
~inta jaro: // zorgas pri gi. kid pri nego ~intjaraz;
en mia ~intjara letero mi vofis prezenti al vi [... ] z.
~umi (ntr) Nenifare. sencele, malrapide promeni.
«S’ migri. for~i (ntr) 1 k malaperi: do forais,
amo, bonstato tin modo jam de longe forais;
melankolia estas la for~o de tiel delikata flow. 2
Morti: ni salutas s-ron X , kies patrino for~is lastan
semajnon ; mi kondolencas pro la for~o de via fil-
ino. C3T formorti. prêterai ( tr) 1 ~i prefer iu au io:
Li prêterais kvazaü ne rekonante min7-; Hi prêterais
sin je kelke da pasoj7 ; jetante rigardon sur la beleg-
an konstruajon, kiun si jam prêterais7-; tie sur la
angulo de la strata prêterais bêla busetoz; (f) milite
da pensoj k bildoj prêterons antaü si7-; vi prêterais
(evitis) gravan dangeronz. 2 & (pp veturilo) ~i
flanke de alia veturilo, iranta la saman vojon k en la
sama direkto, k akeelante antaü igi al gi (devanci). 3
Lasi flanke, malzorgi, ne atenti : prêterai detalon,
Union, mirindan okazon. irsr preterlasi. preter~o.
Ago de tiu, kiu preter~as: la pretcr~o de la sovaga
armeo7- ; prêter~o malpermesita en ci tiu strato.
sufcwejo. Ponto. per kiu vojo ~as sub alia (soseo,
fervojo, kanalo ks). super^ejo. Ponto: 1 per kiu
vojo ~as super alia (soseo, i'ervojo, kanalo ks); 2
por piedirantoj, super strato au soseo. tra~i (tr) 1
~i tra io, de la komenco gis la fino: en unu horo oni
povas tra~i nian tutan urbanB; évita ( tiun vojon),
ne tra~u ginx ; oni ne traças dufoje la saman
riveron ; multe tra~ata stratoz; ce mia tra~o tra
Parizo7. 2 (f) Vivi, speitante ion : tra~i malfacilajn
tagojn , penigan bataladon, dangeran krizon.
tra~ejo 1 Loko, per kiu oni povas -~ i tra io:
malfermi tra~ejon en vepraro. 2 Parto movebla de
boatponto, rezervita por tra~igi la sipojn. trans~i
1 (tr) ~i al iu loko, irante trans lio, kio disigas gin:
trans~i la limonB; trans~i Alpojn; (f) transit la
mezuron, ia limojn de la legecoB; trans~i Rubikon-onz (malebligi al si Oiun sangon de decido: —+ kubo,
ponto, pusi ). 2 (tr) Superi, esti pli granda ol: tio
transits mian komprenon, dan imagon. 3 (ntr) Iri
de iu loko al alia trans io: li transmis en Amerikon; ~on. K3" objektiva, ma/varma,senpartia.

pasiflor/o 4^ G. ( Passiflora el ~acoj) de herb-

~oj de aütohuso, trajno, sipo, aviadilo, taksio, auto.
kas~0. Tiu, kiu kasas sin en tia veturilo, por veturi
senpage au malgraü aparta ntalpermeso.

pasament/o f/.Mallarga teksumajo el divers^materialoj, uzata por ornami au borderi vestojn,
capojn, kurtenojn ks. ~i. Ornami per ~o. ^isto.
Metiisto au komercisto pri ~o.

pasat/o = alizeo.
pase/o. Pasinteco au pasintajo. ~ismo. Emo

iaüdi la ~on, malsatante la nunon.
paser/o b G. ( Passer) de birdoj el la fam. de

~edoj, kun mallonga, forta beko, kiuj vivas i.a. el
grajnoj de greno k estas tre oftaj cie, kie estas homoj:
~o pepas; gi estas ankoraù ~o en la aero7 (nur
projektita, ne efektivigita; — birdo, nebulo); pri tio
jam ciuj ~oj babilas7 ( tio estas jam diskonataj

~edoj. Fam. (Passeridae) de birdoj, al kiu aparten-
as precipe ~o. ~oformaj. Ordo { Passeriformes)à
birdoj, al kiu apartenas la g-ojn menuro, hirundo,
silvio, turdo, fenikuro, troglodito, korvo, pigo,
sturno, emberizo, ~o, fringo, paruo, motacilo ktp.
dorrwo Sp. de ~o { Passer domesticus ), vivante en
urboj k bienoj, kies virbirdo estas bruna k griza, kun
nigra gorgo. mont~0. Sp. de ~o { Passer montan-
us), simila al la donwo, sed kies ino k virbirdo estas
similaj, kun rugbruna kapo, blanka kolringok
blankaj vangoj montrantaj grandan nigran makulon,

neg~0. Alpa sp. { MontifringiUa nivalis ) de birdo
parenca al ~o.

pasi/o 1 O Emocio, ce kiu la vola elementoigis
tiel forta deziro, ke gi superas ciujn ideojn k tendenc-
ojn kontraüajn, ne atentante la sekvojn: saga batalas
kontraü ~oj; muziko estas lia sola ~o; ~o al ludo,
por vino, de la vero; furioza puso de ~oz; malplacas
nenio, se taksas ~oz. 2 Arda k senbrida amo: îi
havis voluptan ~on al i l i x ; favori ies ~onz; eu
furioza puso de ~o atakis nun subite la pastrinon?z;
tia/ Dio fordonis ilin al malhonoraj ~o/N. Ml 1
Rilata al ~o: la ~aj fortoj; ~a krimo. 2 Plena de
~o: voluptémaj ~aj cevalojx. ~e. En ~a maniera.
la rego, kiu ~e amis tiujn ludojn7.^igi. Fari iun, ion
~a: r-̂ iganta dispuloB. ^igi. Igi ~a: oni ne povas
diskuti kun li, li tuj ~igas. serwa. Sentanta nenian

(f ) la povo transmis en la manojn de [ . . . ] B; trans~i
de la avertoj al la agojB ; trans~i al la tagordo7. 4 ecaj au lignecaj plantoj, generale grimpaj per ciroj,
(ntr) Sangi sian staton en alian, alistatigi: trans~i de kun kuriozaj, ornamaj, ofte grandaj floroj, unu- aù
la solida al la flucca srato. trans~igisto. Tiu, kiu du -opaj, kies diversaj partoj sajnas simbole la
trans riveron ~igas homojn per boato. flank^i (tr) atribuajoj de la Pasiono de Kristo, k kun fruktoj

~i lau la flanko de trupo au pozicio, kiun oni ne (beroj) mangeblaj ce pluraj sp-oj; tropika k sub-
volas ataki fronte, sed kiun oni povas devigi per tiu tropika g. de c. 430 sp-oj el Ameriko, SE Aziok
manovro au al retirigo au al kapitulaco. kruc^i ( tr) Oceanio, pluraj kultivataj por ornamo k kelkaj (i.a.

~ i anta ü alia veturilo, la ü irante vojon, kiu barbadeno k grenadilo) por aromaj fruktoj.
transverse trancas la vojon laüiratan de tiu veturilo:
la kamiono volis kruc~i la aütomobilon. ne bavante
la pasrajton. mont~ejo. ~ejo trans la suprolinio
de monteeno au inter du monloj. tempo^igo.
Amuzajo, kiu servas nur por distre ~igi la tempon:
rakontu fabeIon, car tio estas por miaj gepatroj la
plej agrab!a tempo~igoz.

pasager30. Persono (nek stiranto, nek dejor-
anto), transportata en veturilo dum difinila vojago:

pasifioro ( Pasiflora
sp.): a) tigo; b) folio
(kvinfoliera) ; c) ôiro;
c) floro.
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Pasion/o 1 ft La suferoj de Jesuo, ekde lia
aresto gis lia morto sur kruco. 2 ) Oratorio pri tiu
temo. 3 djjb Verko pri tiu temo au pri frukristana
martirigo. misterio.

pasiv’a 1 A Montranta. ke la subjekto ricevas la
efikon de la ago, kiu estas esprimata per la verbo k
farata de iu aü io ne reprezentita per la subjekto:
konjugacio. 2 ag*' Montranta nenian iniciatemon,
interesigon: li restis antaii ciaj admonoj\
lernanto; (analoge) tie farigis jam falo (en la
mizeron)2; ludi nur ~an roton (pf) ; cion toleri.
«S’ inerta, indiferenta. 3 I Uzanta, por atingi sian
celon, nenian kontraûagon au rebaton: la ~a obe-
ado de la soldato’, la ~a rezistado (per rifuzo parto-
preni); la ~a defendo kontraü bombadoj (nur per
sirmaj rimedoj). cs3 ahimso. ~0 1 A La ~a voco:
ciuj formoj de la estas formataj per helpo de
responda forma de la verbo esti k la participo
de la bezonata verbo7-. 2 £ Tuto de la propra k
fremda havo de entrepreno (akcia kapitalo, suldoj
ks): la ~o de la firmo superas la aktivon. in"

deficito, bankroto, kreditoro. ~ajO £ Ciu elemento
de ~o 2. ~eco. Eco de iu ~a: kun la ~eco de bon-
edukita fraülinoB. ^igi. Fari, ke iu, io estu '-a:
Mg/ feron per kemia traktado.

Pask/o 1 Ü Ciujara religia festo kun komuna
mango de safido: la ~o, kiwi ankoraü nun la hebre-
qj /estas. [...J por eterna memorn pri sia liberigo el
la Egipta sklavecoz; mangi la ~onN. 2 ij* Cefa
festo, kiu memorigas la revivigon de Jesuo: la data
de ~o ne estas fiksa ; proni la ~on (ce katolikoj:
komuniigi dum la ~a tempo); la ~aj ovoj (koloritaj
k donacitaj al infanoj). ~insulo * Insulo en
Facifiko (109°20’U, 27°05’S).

Paskai/o 1 Franca matematikisto, fizikisto, k
Filozofo ( B. Pascal, 1623-1662). 2 S Program-
lingvo kreita en 1969 por instrui struktureman
programadon . (p)~0 Unuo de premo en la
intemacia sistemo (SI) de mezurunuoj; simb.: Pa;
difino: 1 Pa = 1 N/m2 (forto de unu neü tono sur
areo de unu kvadratmetro): la atmosfera premo
estas esprimata en hekto^oj.

paskvil 'o = pamfleto.
paspartu/o 1 Kadro, kies fundo estas malferm-

ebla, k en kiun oni tiel povas ensovi fotojn, desegn-
ojn ks. 2 Cefslosilo. m3 dirko.

pasport/o. Oficiala legitimilo, disponigita de
stato al siaj civitanoj k rajtiganta ilin libere vojagi
eksterlande, guante la protekton de giaj diplomataj
reprezentantoj.

past/o 1 Y Faruno, knedita kun likvo (precipe
akvo aü lakto), por fari panon, kukon , ~ajon ks,
laürecepte kun graso, salo, sukero, bakpulvoro ks:
foliigita, sengista ~<r, se oni amas la gaston, oni
zorgas la ~onz. m3 murbo. 2 Substanco, havanta
similan konsiston: puriga ~o por la dentoj; cifona
M? en paperfarado\ kned~o a ü modlo~o (por
infanaj ludoj). 3 © Matrico de magmaj petroj:
de porfiro. m3 cemento, matrico, vitro. ~ajO. Peco
de ~o / , uzata por prepari mangajon. t3f misoo,
risolo, tempuro. ^ajoj y Kn de mangajoj el mal-
dika ~o, konsistanta el tritika faruno, akvo, salo k i

foje ovoj, tajlitaj k kuiritaj en bolanta akvo m3

kanelonoj , lasanjoj , makaronioj , nokoj, nudeloj ,
ravioloj, spagetoj, vermiceloj, ~eca. Prezentanta
konsiston similan al tiu de ~o: ~eca miksajo.~ujox. Knedujo. dentO^O. Speco de ~a sapo,
por purigi la ~ojn. kned~0. Modlo~o.

pastec/o Y Hakita spicita viando, fiso aü
legomo, bakita en tegajo el (ofte foliigita) pasto aü
en terpoto: folibeta , viandhaketaja , anserhepata

; rusa ~o (kun viando, fiso, brasiko, ovoj,
marmelado k.a.; SIN. pirogo ©); ~eto. osr torto.

pastel/o 1 Lentoforma bombono. 2 Sukera,
generale lentoforma, solida, densa medikamento,
kiun oni lasas fandigi en la buso. BSP lozdngo.

pastern/o. Parto de cevalkruro super la hufo,
responda al la unuaj du falangoj. use fanono.
~artiko. Artiko de la cevalkruro super la ~o.

Pasteur/o. Franca kemiisto k biologo ( L .
Pasteur, 1822-1895). ~a. Rilata al ~o: la ~aj
metocloj. (p)'vizl. Varmigi nutrajon (i .a. bieron,
fruktosukon, lakton, kremon) je 60-90°C k poste
rapide malvarmigi gin (lau ~a procedo) por detrui la
plej multajn mikrobojn. sterilizi. — ^ -institute.

pastic/o c§> Stilekzerco, en kiu oni penas malkase
imiti la manieron de fama verkisto aü muzikisto. m3

parodio, plagiato. ~i (tr) Imiti en ~o.
pastlnak/o 1 G. (Pastinaca el apiacoj) de

dujaraj, aromaj herboj kun plume kunmetaj a ü
dividaj foiioj k kun flavaj floroj en senbrakteaj, kun-
metaj umbeloj; 14 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de
Eüropo k Azio i.a.: kultiva (P . sativa subsp.
sativa), Eü ropa, kun blanka, aroma pivotradiko
uzata kiel legomo k por nutrado de brutoj; sovaga

(P . sativa subsp. sylvestris), el Eü ropo k N
Azio. 2 Kultiva ~o. 3^ La radiko de ~o 2.

pastis/o y Alkohola drinkajo surbaze de anizo,
drinkata aperitive kun aldono de akvo.

pastor/o 1 ü* Pastro de unu el la Reformaciaj
eklezioj. 2 (ark.) = roza sturno.

pastoral/oz dp Poemo, teatrajo au opereto, kies
personoj estas pastistoj. csr eklogo.

pastr/o 0 Homo, elektita a ü agnoskita de
eklezia hierarkio aü de religia komunumo, por plen-
umi la ceremoniojn de kulto: katolika, protestanta,
budhana vivas de pregoj, advokato de leg-
ojz; de profeto gis ~o Hi ciuj faras malhonestaj-
ojnx; [li] ricevis oficon de ~oz\ beno de ~oz\ venas
en procesio ~oj7 ; ciu hebreo estas ~o. esc kleriko,
sacerdoto,ordino, monaho, bonzo, bramano, imamo,
koheno, pastoro. ~a. Rilata al ~o: servado; ~apregoz, prediko2 (ntr) Esti ~o: li ~as en la
cirkaüurbo. ~aro. Tuto de la ^oj en iu urbo,
regiono, lando ktp. ^eco. Funkcio de ~o. ^igi. Igi
~o: en anglikana k protestantaj eklezioj virinoj
povas ~igi. ~ino. Virino, kiu ~as: li esprimas
saluton al ~ino de Diano7. cef^O 1 Honora titolo,
donata al iaj ~oj en la katolika aü protestantaj
eklezioj, kun diversaj privilegioj. 2 = cefpontifiko.

eks~igi. Rezigni pri la ~eco. kapel^O. ~o,
pagata de kastelestro por ofici en ties kapelo.

pas/i (ntr) Meti la piedojn alterne unu antaü
alia, por sin transloki: rapide sencele, takte ~/ ; li
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maltimc ~is renkonte al ambaft7 ; la knabino, kin j por pli bone enfokusigi la seenon. SUP̂ i (tr) Trei
~is sur pano/u por ne malpurigi siajn suojn7 ; Hi ~is I trans~i (tr) 1 Iri pli malproksime, ol linio, limoks:
for silenteK ; H ~as rapide tien k reen7; al la estrado j pli malgaje ol tiarn, kiam la juna virino la mm
en la meio de la sinagogo malrapide ~is la kantoro | fojon transmis gian sojlonz ; Li donis sian legonalh
kun la sankta libroz. osr iri, marsi. 1 Meto de maro, por ke la akvoj ne transmit siajn bordojnx\ «
unu piedo àntaü la alia en la irado: fari faisan ~onz trans~ebla baro. 2 (f) Ne respekti, ne observiia
(preskau fali); kvazaü spiono el infero akompanus limigon, malpermeson ks: transit la moderem;
cinn rnian ~onz\ si havis vizagon viglan , ~on tiuj provoj ankoraü ne transmis la komencan sta&
fac'dan7 ; siajn ~ojn gi direktis inter pavojnK ; ili iris on; la ambicio, kin igas la virinojn transit la lirnjii
per firmer j ~oj al sia domo7 ; si malrapidigis siajn destinitajn al ili de la naturoz. anser^i (ntr)*1 K
~ojn7 ; la cikonioj englutadis ce ciu tria unu laü la anser-̂ o. anser~o. Parada ~o, en kiu ouinc
rationz; (0 ni ^opost ~o [...] atingos la celon7. — j fleksas la genuojn, uzata en la germana armeoi
~osangi. ~(o)teni, spuro. 2 Spaco trapasita per unu j armeoj germane dresitaj. danco^o. Ciu el la~o: la cambro estis 5 ~ojn longaB; ili trovigis en ; apartaj turnigoj au kmrmovoj en danco. sturmo^,
malproksimeco de apenaü kelke da ~oj de la j Per tre rapida ~o, kiel de sturmantoj. sraub(aJ)M)

stuparoz; inter mi k la rnorto estas mtr unu ~oz; de j © La distanco, kiun sraübo antaüeniras en unu tuim
majesta gis ridinda estas nur unu ~oz; inter voli k
fari estas grandega ~oz ; kiel ni efektive vidas sur 2 Plej alta egipta rangtitolo sub princo.
ciu ~oz (cie). 3 (0 Ago, per kiu oni progresas en past/i (tr) 1 Konduki brutojn sur kampo, por
entrepreno: li havas nenian ideon pri la malfacileco ke ili mangu herbon: kampul' azenon ~as sur herb
de sia entrepreno k baldaii retiros sin post la unuaj ejoK ; sur tiuj ci [ ...] kampoj ~as sin (~igas ) grand*~ojz ; la entrepreno estas neebla, sc ciuj préparai j aj brutaroj7-; li ~adis la bovinojn de Jensenz; (abs)~oj ne estos fruternpe finitaj7 ; ni ne devus fari dun j viaj fratoj ~as en Sehemx. 2 3 Prizorgi k gvidi;
ci ~on nepre parité7 ; retenadi la Ligon de cia j Dio, kiu ~is min de mia naskigox ; vi ~os mm
facilanima ~oz; fari faisan (misan ) ~onz. 4 © j popolon Izrael k vi estos la estro super Izrael*;
Distanco inter du homologaj punktoj de la kanelo de j Jesuo diris aI li: miajn safojnN ; goju, ~ant’ i
sraü bo, mezurata paralele al la akso : hélico kun I ~atoj!z.~ataro 1 La tuto de la ~ataj brutoj. 2 (f)
variigebla ~o; (analoge) ~o de dentrado (distanco | La tuto de la parohanoj, komisiitaj al la parohestro.
inter la pintoj de du denloj); kanela polusa
(angula au periferia distanco inter du sinsekvaj
neütraiaj linioj de elektra masino). ~adi. Daüre, ofte
~i : si ankaii iam ~adis per malpeza piedo sur
lanuga herbokovroz; li diradis kefkajn flatafojn k
senzorge ~adis for, ne atendante la efikon7. ~ado.
Irado au irmaniero: Han ~adon mi rekonas. ~ego.
Tre granda ~o. ^eti. Iri per mallongaj ~oj. al^i
(ntr) 1 ~i, proksimigante al iu, io: fine si levis la
kapon k a/^is al la mastrino de la logejo7 ; S. ( sen-
brue allante )7-. 2 (f) Komenci trakti ion, kldpodi pri
io : al~i a / alia demanda, al la elekto7 , al la
realigado de la projekto7. antaiwi. ~i, por antaüiri i damagojn al vegetajaro k grundo.
al iu. antaü ~o. ~o antaûen, progreseto. ek^i. j paste!4o 1 Krajono farita el pulvorigita kolorilo
Komenci, intend ~ i : kiu levis la piedon, devas I k gumo. — vajdo. 2 Pentrajo farita per tiaj krajonoj.
ek ~iz\ ne ek ~u sur la vojo de malbonulojx. j ~a. Rilata al ~o: portreto; ~aj nuancoj (en
el^(ad)i 1 Eliri el la vico, antaueniri: kvar volant- kiuj la puraj farboj estas miksitaj kun multe da
uloj el~is. 2 Iniciati iun interrompantan diron au far- blanko). KS* ombra.
on: kiam la avino rakontis historiojn, li ciam el~adis j © pat/o. Malprofunda senkovrila kaserolo kun
kun ia «sed » z. 3 Publike iniciati au deklari : mal- I longa tenilo, servanta por friti : si prenis la ~oni
kurage el~iz ; Z. devis promesi a! sia patro, ke li j elskuis (la kukojn) antaü lix; (f) said el la ~oenla
almenaü ne el~os publike kun sia laboro, antaii ol li j fajron (de malbona en ec pli malbonan situacion),
finos la studadon en la universitato; li sciigis min, ; tsr fritilo, kuirvazo. ~kuko. ~ajO Y Mangajo
ke, se mi ne el~os kun radikalaj reformoj, li cesos j preparita en ~o. ~etO. Malgranda ~o, precipe
eldonadi la gazetonz: la deputito el~is kontraü j uzata dum tendumado. volbo^o. Larga, metala
militismo; fa pastroj ei^is kontraü la dancoj; tin ; kuirvazo kun duonsfera fundo, en kiu oni kuiras kuii
panegiro ne estas deklamado nek polemika el~o; cu | tre alta temperaturo. Sin. uako. usr truleto 2.
efektive ekzisds homoj, kiuj el~adis kontraü la

pasa/o i1 Otomana provincestro au altranguk

^ejo. Loko, kie oni ~as: la bruto scias, kiam gi de
la ~ejo devas reiri liejmen7- ; malgrasa ~ejo\~igi. Sin nutri, mangante la herbon de la kampo: ili
lasas siajn brutojn ~igi sur la altajojz. MStO 1
Homo, kies okupo estas ~i ; brutogardisto: tendodt
~istox ; Habel farigis saf~istox. 2 3 Estro, rego:
ho glavo\...) frapu la liston, por ke diskuru lasaf -
o j! x ; kiu diras pri Giro : li estas mia ~istox.~ismo. Vivsistemo, bazita sur ~ado de brutoj,
precipe sur naturaj herbejoj: ~ismo aperis enfrm
neolitiko. ~ista. Rilata al ~istoj. — pastoralo.
tro^igo O Troa ~igo fare de la brutoj, kiu estigas

© pat/o 4 (en sako) Pozicio de rego, kiu, estante
pioniroj de tiu idea kun tiaj sensencaj kontraü- j la sola peco povanta sin movi, tamen ne povas tion
paroloj? z. t&e eliri. erwi. ~i, entrante: li en~is en j fari sen meti sin en sakon; tiam la partio estas sen-
la boaton. mis^O. Nekonvena, maltrafa ~o. au (f) j rezulta. ^a 1 Rilata al ~o. 2 (pp rego) Troviganta
misfaro. vw misago. prêterai (tr) Preteriri, ~ante: li | en ~o. (ntr) (pp rego au ludanto) Esti ~a. <v!
prêterais la fatintan homon. retro^i. ^i dors- i Interj., p>er kiu sakisto anoncas al sia kontraüulo, ke
direkte, ne turninle la korpon: li retro~is du ~ojn, | ties rego estas ~a.
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patagon/o. Ano de la cefa gento de ( P)~io.
(P)MO, A^ujo. Regiono en la S parto de Argentino
(70°U, 46°S).

Patan/o. Urbo en Nepalo (85°22’E, 27°38’N).
patan/o. Ano de afganaj triboj, logantaj en

Pakistano.
patat/o = batato.
patel/0 1 V ( patella) Mal-

granda moviganta osto ce la plej
multaj mamuloj, troviganta
antaü la genua artiko. SIN.
genuosto. 2 d G. ( Patella ) de
maraj moluskoj el la klaso de gastropodoj, ktin
malalta, konusforma konko.

paten/o 1 ft Telerforma sankta vazo, por ricevi
lahostion k kovri la kalikon. 2 = glitilo, sketilo.

patent/o. Dokumento, donanta al inventinto la
rajton disponi pri sia invento «3* koncesio, licenco.
/vi (tr) Garantii per ~o: ~ita aparato. ~ajo. Io

farmacia ~afo. /•vigi. Atingi, ke invento estu
Mta. Miomo. Komuna nomo, elektita de invent-
isto k garantiita kvazaü propra nomo per la ~o.

paternalism/o. Doktrino au konduto, laü kiu la
mastro sola regas la socialajn fakojn de sia
entrepreno, prizorgante siajn dungitojn, kiel patro
siajn infanojn.

pati/o f Kn de malsanoj, trafantaj la saman
organon, funkcion ks: nefrito , nefrozo estas
nefro~oj; medol~o, mjelo~o, neuro~o, osto~o,
psiko^o. — patologio.

patienc/o 4* Sp. de rumekso ( Rumex patientia )
el E Eüropo k U Azio, plurjara herbo kun grandaj,
deovalaj gis lancetformaj folioj, kiu estas uzata kiel

V. Hugo ; afektita ~o de malbona oratoro. ISP
bombasto, emfazo, vervo.

patr/o 1 Viro generinta idon: jam deksepjara li
farigis ~o; li estas la portreto de sia ~oz ; la edzino
de mia estas mia ~inoz; Hamilkaro estis la ~o
de Hanibalo; ~oj avaras, filoj malsparasz. 2 Tiu
viro, rigardata kiel la cefo de la familio: auskultu,
infanoj, la instruon de la ~<? x; la estas tajloro7-;
mi amas la ~onz ; ho Karolo! kiel via konduto
turmentegas la koron de la ~o!z; kion la faras,
estas ciam gustaz; tiu, kiun la malbenisz\ (f)
( P )~o nia (Dio), kiu estas en la cielo7-. 3 Tiu, kiun
oni rigardas kiel la originon, la iniciatinton, la fond-
inton de io: Danto estis la ~o de la itala poezio; la
( P )r- jo de ,la mensogoj (la diablo); la vera ( P )~o de
nia urbo ; j[ la ( P )~oj (Romaj senatanoj; —patricio ) ; ft la ekleziaj ( P )~oj (a ü toroj de
fundamentaj libroj en la komencaj je de la eklezio.
(P)~0. Respekta titolo, donata al pastroj: la sankta

( la papo ) ; faru konfeson al Samuelo.
(P)~onia ft Prego, eldirita de Jesuo k komencig-
anta per la vortoj «~o nia ...»: la knabo estis terur-
ita, li volis ekpregi ~onianz. ~a. Rilata al ~o:
koro, ^a amo, beno ; lia ( P )~a mosto (pri
monaho); ~e admoni iun. ~i. Esti ~o au kvazaü

patelo 2.

~o por iu: junan koron kompreni mi ne cesis, ~is al
viQ. A*eco 1 Stato de viro, kiu estas ~o. 2 Familiaj
sentoj konvenaj al tiu stato. ~io, ^ujo 1 Lando,
rigardata kiel apartenanta al iu gento au nacio, pro
tio, ke gi estas la lando de la ~oj k de la avoj de la
gentanoj au nacianoj: vi status nun antaü miaj okul-
oj, mia malfelica ~ujo , kiun mi neniam povos
forgesiz; mi forlasis mian ~itjon kiel juna knaboz.
2 Tiu lando k la koncerna gento au nacio: defend!

sian r^ujon; morti por la ~ujo ; Egiptujo estis la
~ujo de la plej antikva civilizo (civilizacio) en la
mondoB. ^ino 1 Naskintino de ido: en tiuj triboj,
la filoj portas la nomon de la ~ino; Adamo donis al
sia edzino la nomon Evo, car si estis ~ino de ciuj

j vivantojz ; la lakto de la ~ino estas la plej bona
! nutrafo por beboj; en peko gravedigis per mi mia

~inox. 2 Tiu virino, rigardata kiel la nutrantino k
prizorgantino de la infanoj: kiel infano formetita for
de la mamo de sia ~inox ; tiu ci ~ino varmege amis
sian pli maljunan filinonz ; pardonu min, ~ino!z;
por rsjîno ne ekzistas infano malbela7 ; pfi zorgas
umt ~ino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu
~ino; (1) lia pli aga frato estis por li kiel ~ino. 3
Tio, kion oni rigardas kiel la originon, la nutrofont-
on: la Alpa montaro, tiu ~ino de la grandaj eüropaj
riveroj; senlaboreco estas ~ino de ôiuj malvirtoj7-;
nia ~ino Tero; la ~ino Naturo. (P)'vjno. Respekta
titolo, donata al virinoj, kiuj havas ian religian
aü toritaton: la ( P )^ino Supera (abatino). /^ina 1
Rilata al ~ino: ~inaj zorgoj, karesoj, indulgoj, la

spmaco.
patin/o. Natura, alteracia tavolo kreiganta sur

stonoj, vitro k metaloj, kies koloro (blanketa, verd-
griza k.a.) estas diferenca de la cetera materialo. »3*

efloresk(aj)o.
: Patm/o. Mediteranea insulo, kie Johano verkis
Apokalipson (26°33? E, 37° 20’N).

patn/o H Ciu el la horizontalaj traboj, kusantaj
sur la gabloj k la trusoj k portantaj la cevrônojn:
firsta, meza, baza ~o. firsto~o. La supra ~o, sur
kiu estas ambaüflanke fiksitaj la cevronoj. nsr
solivo, truso.

patogen/a $ Estiganta matsanon: ~a mikrobo.
patogenez/o f Studo pri la mekanismoj, laü

kiuj estigas la malsanoj.
|patognomoni/a ^ (pp simptomo, patologia au

laboratoria trovajo) Decide diagnoziga de malsano:
la permikroskopa trovo de korpoj de Negri en
cerbaj celoj estas ~a de rabio.
i patolog7o. Specialisto pri ~io. ^i2o 1 f
Scienco pri la malsanoj, iliaj aspektoj k evoluado. 2
© Branco de sociologio, kiu traktas nenormajn
sociajn agojn k fenomenojn (alkoholismo, krimeco | ~ina lingvo. 2 Estanta la origino, la fondinto: la
ks). /via. Rilata, apartenanta al la ~io: lia kolero ~ina eklezio, logio (de kiu la aliaj devenis); ® la
hai'is ~ian aspekton. fitcwio, plant~io ~io de ~ina likvo, solvajo (= restolikvo). ^ini. Prizorgi,
laplantoj.psiko/ îo T Studo de la psikaj malordoj. kiel ~ino: si ~inis al tiu nova revuo. /^ineco 1

Stato de ~ino. 2 Familiaj sentoj, konvenaj al tia
stato. ~ologio. Scienca studo pri la ekleziaj
( P)~oj. bO/vO. ^o de edzino rilate al sia edzo, au

sem/vio ~io de la semoj.
patos’o. Emocia, solena au entuziasma esprimo

dealtaj pensoj au intensaj sentoj: la de Pindaro,
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felicigasz; la ~ismo estas forta ideologia subtenilo
de la reganta klasoL. esr naciismo, sovinismo.

patristik/o = patroiogio.
Patrokl/oz. Helena vira nomo, i.a. de la amiko

de Ahilo.
patrol/o 1 Malgranda tacmento de soldatoj au

policistoj, garde trairanta urbon. 2 Malgranda
tacmento de soldatoj, aviadiloj au sipoj, komisiitaj
esplorrigardi k skolti. (ntr) Rondiri au skolti, kiel
~o.

~o de edzo rilate al lia edzino. b<wino. ~ino de
edzino rilate al sia edzo, au ~ino de edzo rilate al
lia edzino: en tiuj trihoj la bo~ino estas tabua par
sia bofilo. boge~oj = gebo^oj. duorwo.
Dua edzo de ~ino rilate al siaj infanoj de la unua
edzo. duon~ino. Dua edzino de ~o rilate al liaj
infanoj de la unua edzino: arson evitu, daon~inon
ne incitaz. el̂ ujigi*. Ekzili. ge^o. ~o au ~ino.

ge~oj. ~o k ~ino: domo k havo estas heredataj
post ge~ojx. gebo~oj. Bo~o k bo~ino. pra~o.
~o de la plej malproksimaj avoj, ordinare la fond-
into de tribo au de nobela familio. pra~oj. Serio de
la ~oj, avoj, praavoj ktp : salono, kie pendis la
portretoj de la pra~ojz. sanwa. Havanta la saman
~on , sed ne la saman ~inon. kiel alia infano.
sam^ina. Havanta la saman ~inon, sed ne la
saman ~on, kiel alia infano. SIN. samutera.
sam~iano, sam~ujanoz. Ano de la sama ~ujo.
sen~a. Ne havanta ~on (pf ). *baptcw(m)o 1 ü*

Tin, kiu tenas la baptaton dum la baptado k garanti -
as ties kristanan edukigon. 2 Tiu, kiu havas la
honoron doni nomon al sipo ks. Dî ino 'ft Nomo
atribuita de la Efeza Koncilio (431 ) al Maria, ~ino
de Jesuo: la Dolora Di^ino (temo de muitaj art-
verkoj). tS" Virgulino, Madono. ~irwo. ~o de la
~ino: la tuta familio de la domo de lia ^in^oz.
gentcwo. La fondinto de gento: tin ci estis la
gento~o de la grafa domo7'. sol~ino. Senedza
/s/ ino. RIM . Por patro k patrino estas uzataj la
karesformoj resp. pacjo k pan jo

patriark/o 1 3 Hebrea prapatro: la Abraham
zorge disbatas la figurojn de la idolojL\ la
David 1*; la ~oj (generate, pp la filoj k nepoj de
Jakob). 2 (f) Respektinda maljunulo, cefo de granda
familio. 3 ^ Titolo de altrangaj ekleziuloj, t.e. de a)
episkopoj de la unuaj episkopaj katedroj (Antiohio,
Aleksandrio, Konstantinopolo, Jerusalemo k
Romo): b) kelkaj katolikaj cefepiskopoj: ~o de
Venecio, de Lisbono ; c) cefoj de ortodoksaj eklezi-
oj: la de Bulgarujo, de Moskva. ~a 1 Rilata al
~o: ~a regimo. BST matriarka. 2 Saga, pacama k
respektinda: majesteco; hejmece k ~e estis en la
malnova kasteloz. ~eco. Titolo k funkcio de ~o.

patric/oz 1 Stala peco, gravurita reliefe, uzata
por fari matricojn por medaloj, moneroj, prestipoj, k
aliaj fandajoj. 2 Signo, stampita sur orajn k argent-
ajn objektojn, por garantii la proporciecon de la
uzitaj metaloj. ~i ( tr) Stampi per ~o.

patrici40 j[ Nobelo apartenanta al klaso, kiu
posedis la politikan potencon en antikva Romo k en
kelkaj mezepokaj iandoj: la nigra kamizolo montris
la honorindan fieran ~onz. ~a. Rilata al ~o:
riceco.

Patrik/o. Irlanda vira nomo: pro ~o sankta!z.
patriot1o. Homo amanta sian patrujon k volonté

servanta al gi: la eagrenitan ~on li forpusis de sia
pordo7 ; la dua kulpigo estas, ke ni E-istoj estas
malbonaj ~ojz. partizano, rezistanto.
Rilata al ~o au ~ismo: celado ~az ; ~a himno\ la
~a refigioL. ~ism10. Amo al patrujo k inklino
servi al gi: la vera ~ismo estas parto de tiu granda
tulmonda amo , kiu cion konstruas, konservas k

patron 1o 1 I Ce la antikvaj Romanoj, rica
potenculo, kies protekton petis plebanoj. es5 kliento.
2 Eminenta persono, protektanta alian personon
au institucion (*sr sponsoro). 3 0 Di(in)o au sankl-
ul(in)o, protektanta landon, urbon, korporacion,
pregejon au simple tiujn, kiuj ricevis ties nomon ce
la bapto : hodiaü Taürido dankas sian ~inonl
(Dianon); sankta Jozefo estas la ~o de la carpent-
istoj; je la tago de mia sankta ~o. ~a 1 Rilata al
~o: la r^a festo, flago\ ~a komitato. 2 Afekte
protektema: tiu ci estimo havis tute la malnovan
~an karakteronz. ~i (tr) Protekti kiel ~o. ~ad0.
Ago de ~anto. ~eco. Rolo de ~o: ciuj ministroj
prenis sur sin la ~econ de nia hongresoz.

patrone/o % Skema desegno, indikanta al teks-
isto, kiel teksajo estu teksata k kiel oni preparu la
hames-foliojn au jakard-kartojn.

Paü/O. Urbo en U Okcitanio (0°22’U, 43°17’N).
Paül/O. Vira nomo, i.a. de la hebreo Saulo, la

cefa apostolo de la kristanismo. — Petro. 'ÿ ~ano.
Disciplo de la apostolo ~o. ânismo. Doktrinode
tiuj ~anoj. ~ino. Virina nomo.

paulirti/o ^ G. { Paullinia el sapindacoj) de c.
195 sp-oj de daürafoliaj, lignecaj grimpaj lianojella
tropikaj regionoj, precipe el Ameriko. nar gvarano.

paülovni/o G. (Paulownia el skrofulariacoj)
de falfoliaj arboj kun de bluete violaj gis preskaü
blankaj floroj en akselaj cumoj; 6 sp-oj el E Azio,
kelkaj kultivataj por ornamo au por ligno uzata en
meblofarado.

paüperism/o © Fenomeno, karakterizata de la
ire granda malriceco de pli-malpli granda partode
difinita socio.

paüs/i (tr) 1 Reprodukti desegnon, bildon, skrib-
on ktp sur diafana materialo, sekvante ekzakte ciujn
liniojn de gia konturo au detaloj per pinto, plumoau
krajono: ~papero. 2 (f ) Sklave reprodukti. M) 1
Ago ~i. 2 À Alpreno de nova vorto au sintagmoen
iun lingvon pere de traduko el alia lingvo. ^
interféra, prunto. ~ajo. Reproduktajo per ~o.

paut/i (ntr) Montri malbonhumoron, malkontenf
igon ks, antaüenigante la lipojn en grimaceto.

paüz/o. Nelonga interrompo de ago: fari ~on
dum kantado; la marsantaj soldatoj haltis por la
hora ~o\ ~o inter du lecionoj. (ntr) Haiti
momenle dum agado. ripozi , cesi. sen~6.
Neniam cesigante la agadon. labor^O. ~o, en =
difinita tempo dum la laboro. milit^O. Cesigo
interkonsentita, provizora k loka de la militagoj.»
armistico. batalhalfo, interpaco.

Pauzani/o. Helena geografiisto k historiisto (2a
JO-



851pavo peco

pean/oz 1 Helena kanto por honoro de Apolono.
2 (f) Milita kanto de venko k gojo.

pec/o 1 Parto de solida korpo, derompita au
detrancita: anguleca ~o da rokoz\ ~oj de la sip-
rompitafoj7; pli bona estas seka ~o da pano, sed
kun trankvilox; la ~on , kiun vi mangis, vi elvom-osx\ aceti sukeron po dikaj ~oj; kuiru ciujn bonajn
~ojn, la lumbojn k la sultwjnx\ bongusta ~o longe
ne atendasz (pf); da paperoz, da stofoz; reglui
la r̂ ojn de vazo\ disfali en ~ojn; alfliki ~on al
pantalono. es’ fragmenta, era. 2 Parto de spaco au
tempo, aparté rigardata : ankoraü kelkan ~on Hi
kurisz\ ni iros kune ~on de la \>ojo\ ~o da maw
etendigis antaü li\ 25 jaroj! grandan gravecon hav-
as tiu ~o da tempo en la hislorio7. 3 Ciu el la
apartigeblaj partoj, kies kunmetado k kunigo
konsistigas kompletan tuton, aparaton, masinon ks:
malmunti horlogon a! ~oj\ la ~oj de carpentajo,
jungilo, mozaiko; armajo el tridek kvin ~oj\ Hi vest-
as al li ciun ~on de la novaj vestoj7 ; masto el unu
~o, laünorma ~o (laünorme polurita ~o el vitra
aparato); redukta ~o (inter tuboj de malsamaj larg-
ecoj); bus~o de pipo; ligo~o de kaücukaj ruboj; (0
mi ~o post prezentos al niaj legantoj la tutan
lingvon7. 4 Parto, formanta mem tuton en kolekto,
serio ks: tiu postmarko estas unika la ~oj de
sakludo, de damludo ; kanona ~<y (en baterio); li
vendis ciujn ~ojn de sia porcelana kolekto; la verg-
ojn li transdonis al ili nun po K; doni al mi kelkc
da ~oj de la estonta elpensajo, kiun oni nomos
herniaj alumetojz; (serce pp homo) oni tuj povas
vidi, ke li estas cefurba ~o! z\ ho rafinita ~o!z. 5
Arta verko, rigardata kiel unu tuto inter similaj: en
la libro estas ankoraü ~oj sistemaj, por lerni k
riped7; mi volas legi al vi belan ~on de elokvent-
eco\ taüganta por deklamado7', tridek irifojojn
si kantis tiun saman ~onz; rimarkinda ~o statua;
teatra ~o (dramo au komedio). 6 % Longa strio de
teksajo, de kiu butikisto detrancas vendotan parton:
tablo kovrita de tajloraj taheloj k de grandaj ~oj da
drapoj, toloj, badstoj, muslinojz\ unu ~o da puntoj
neatente jetita faras konfuzon en la magazeno7.ns"
bloko. ~etO. Malgranda ~o de ia rompitajo: li
ludis per du ~etoj da lignoz; mi dissiris la leteron k
disjetis giajn ~etojnz\ la botelo disrompigis en
ankoraü pli malgrandajn ~etojn7', dissiri al ~etojz\
restas iom da pan~etoj7‘, (f) ~eton de sia koro si
povas perdi en la vojo!7. êtîgi. Dividi en ~etojn:
r̂ etigi la panoir, la malnovaj ardezoj ~etigis.
dis~igi. Rompi k disigi la ~etojn: li prenis panon
k gin bénis k dis~igis k donis al iliu; li tiel koleris,
ke li dis~igis la glason ; kiel potan vazon vi ilin
dis~igosx; dis~igi la teron per piugilo; discedgos
la bovido de Samariox\ la dis~igado de mortinto
feto. eg? diserigi. divers~a. Konsistanta el pluraj,
ne kongruaj ~oj: divers~a flikajo. po^a ( pp
laboro) Tia, ke oni gin pagas lau la nombro de la
elfaritaj ~oj. unu^a. Konsistanta el nur unu ~o:
unu~a bankostumo, masto; unu~a hiperboloido.
eg? masiva. VKWO. ~o, uzota por anstataüigi unu
saman difektigintan : vic~oj por aütomobiloj;
angul̂ O. Metala ~o angulforma, kiu plifortikigas

pav/o 1 b G. ( Pavo) de birdoj el la ordo de
galinoformaj, kies virbesto povas ventumilforme
etendi sian belkoloran voston, kovritan de brilaj,
okulformaj makuloj; P. cristatus, origina el Hindio,
estas ofte tenata kiel kortobirdo: kolorrica kiel vosto
de ~oz; fiera kiel uar meleagro. 2 Malmodesta
persono, kiu emas paradi. ( ntr) 1 (pp ~o)
Eletendi sian voston. 2 (f ) Malmodeste paradi: rico
ofte ~as. fanfaroni, fieri, brustosveli, vanta.

pavo. Virbesto. CG.

pavan/o. Malnova malrapida danco.
pavez/o J, Gardilo kontra ü la ondoj, fiksita

cirkaü ferdeko ce la supro de la sipokorpo: li
akceptis la vizitantojn ce la ~pordo.

Pavi/O. Lombardia urbo (9°09’E, 45° l l ’N).
pavian20 b G. (Papio ) de pti-malpli hundosimil-

aj simioj kun ruga postajo. eg? drilo, hamadriado,
mandrilo.

pavilon/oz 1 Éî fzola konstruajo sur tereno,
gardeno au korto, dependanta de pli granda k cefa:
la ~oj de la Belaj Artoj, de Italujo en la ekspozicio\

de la infektaj malsanoj en hospitalo\ templo-
forma ~o en parko. kiosko. 2 ifl Elstaranta, tre
dekoraciita dividajo de palaco, kastelo ktp. 3 =
tendego.

pavilono: rokoka
~o.

pavim/o. Tegajo el stono, ligno, asfalto kc,
etendita sur la grundo de strato, vestiblo kc: la
planko prezends duone disfositan ~on el brikojz\ li
(stana soldato) enpusigis inter la stonojn de la
kun la kasko k la bajoneto malsuprez\ si ekspluads
la laborandnon, kiun si levis de la (mizero k
senhejmeco) malsatan k en cifonoj7. vg? trotuaro,
defluilo. ~i (tr) Tegi per ~o: en nia vilago ne ciuj
stratoj estas ~itajh ; ili logis en keh, al kiu la eniro
kondukis tra ~ita vestiblo7', (f) per promesoj estas~ita la inferoz. ^ero. Ciu el la apartaj stonoj,
konsistigantaj ~on. cs3 slabo. ~isto. Tiu, kiu metie
»vas: la ~istoj uzas (^batilon) por la batebenigo de
laStona ~oz.

Pazîfa/O © Edzino de Minoo, kiu de tauro
koncipis la Minotaüron.

pazigrafi/oz. Sistemo de universala skribo, kies
signoj esprimas ne vortojn, sed rekte ideojn.
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Konduto de ~o: la rilaton oni nomas ~io^^iulo. Pederasto.
pediatr/o f Infankuracisto. ~io. Studodeh

infanmalsanoj.
pedicel/o = pedunkleto.

pedik/o b G. (Pediculus ) de parazitaj insektoj
el la ordo de anopluroj, senflugiiaj, vivantaj surkapo
k korpo de homoj k.a. vertebruloj: por mortigi
unufingro ne suficas ( pf). SIN. homlaüso. ^a. Rilaia
al ~oj: malsano; ~aj ovoj. serwigi. Senigije

oj: // [...] petis. Ice si sen~igu linB. csr ftiro.

la kunligajon de du perpendiklaj ~oj. brustO^O. j
Supra parto de antaütuko ks. daiTWO. Elementa |
unuo en damludo, konsistanta en disko. glit~0
Parto de masino au aparato, kiu glitas sur reloj au en
foldoj. haltO~0. Hallilo. jungcwo = fitingo.
labor^o. Objekto, konsistanta el kruda bloko (ekz.
gisajo) au duonfabrikajo (ekz. lado, tubo, stango), I
kiun oni aliformigas per iloj laù desegnoj au model-
oj. parwo. Pli-malpli dika ~o, desirita de pano:
seka pan~o, seel en libereco!7', sufi pan~etojn por
la birdoj7. pot~oz. Fragmento de rompita poto.
pus^O. -̂ o de aparato au masino, kiun oni devas
pusi, por tiun ekfunkeiigi. rond^o. Trancajo (el i
seka kolbaso ks) kun ronda formo. sif^O. ~o el
sirita vesto au stofo. SOV^O. ~o, kiun oni povas
sovi laü longe de vergo au de cirklo, por signi lokon
sur aparato. ter~o. Pli -malpli granda ~o de tero:
sur la setma ter~o oni /construis beIan domon7\ la
vortoj ofte malamike disigas inter si la filojn de la
sama ter~oz\ ci tie (en Grekio) ciu ter~o estas j
historia7.ten~0. Varleto 2.

pecaj/o & Pekina brasiko.
pec/o 1 Nigra glueca substanco, ekstraktata el | pediko. Homa

vegetaja rezino. 2 (f) Malbona saneo, mizera okaz-
a]o. ~a 1 Konsistanta el ~o: ~a tavolo. 2 Kovrita
per ~o: ~a fadeno ; (f ) ho ~a vizagol. ( tr)
Kovri per ~o. ~OStono © Speeo de riolito tute
vitreca, bruneta, ~aspekta, enhavanta c. 10% da j ligas tumoron au organon al la subtenanta parto.
akvo. «s? obsidiano. — uraninito. ter^O. Asfalto.

~o.

pego. Du sp-oj de ~o.

pedikl/o ¥ If { pediculus ) Mallarga parto, kiu

pedikular/o G. (Pedicularis el skrofulariacoj)
de du- k plur-jaraj, duonparazitaj herboj kun altem-
aj, pli malofte verticilaj, plume dividaj folioj k kun

jam ne estas sub ~oH. 2 Specialisto pri ~io: la bone floroj en grapoto au spiko; pli ol 350 sp-oj el la N
konata en sferoj ~aj lingvisto Wolkez. ~i4o 1 Arto hemisfero.
instrui k eduki la infanojn: aktiva, pasiva ~io. SIN.
edukarto. 2 Scienco pri tia instruado: ~ia traktato.

pedal1o. Peco de mekanismo, kiun oni movas j profesie ~as. —+ manikuri ,

pedipalp/o b Para dua membre ce araknidoj, tuj
post la heliceroj: ce skorpioj ~oj estas pinciloj, ce
la virseksaj araneuloj Hi rolas en reproduktigô. gf

pedolog/o <> Specialisto pri ~io. SIN. grund-
ologo. ''•'io. Grundoscienco. SIN. grundologio.

pedunkl/o 1 ^ Speciala tigeto, portanta unuaü
plurajn florojn au fruktojn : ~o de floro, de
infloresko. «S’ akso, petiolo. 2 4p Tigetforma
organo, portanta reproduktorgano(j)n i.a. ce iujfiing-
oj k likenoj. nsr stipe). 3 ¥ Nomo de ciu el la cerbaj
funikloj, kiu j kunligas la cerebelon kun la cerbokla
cerbon kun la mjelo: cerebelaj ~oj ( pedunculli {
cerebeUi ). ^a. Havanta ~on; rilata al ~o. /veto ^1 Duavica ~o en kunmeta infloresko au infruktesko.

pecblendoVd blendo k uraninito.
pedagog4o 1 Instruisto k edukisto de infanoj: ni

pedikur/i ( tr) Flegi la piedojn k kuraci ties
epidermajn k ungajn afekeiojn. '̂ isto. Tiu, kiu :

per la piedo: ~o de piano, orgeno, harpo, biciklo\
(pp piano) forte-r^o, piano-~o, sordin^o, ~tono.
~i (ntr) Movi ~on. brems^o. ~o, per kiu oni
funkeiigas la bremson de auto. gas^o m Akcelilo.
kluô'N'O « ~o, servanta por régi la klucadon de la
auta motoro kun la radoj.

pedali/o 4p G. { Pcdalium el ~acoj) de nur unu
sp. ( P. murex ) el Afriko. Madagaskaro k Azio,
tropika herbo moskodora, kies folioj estas medicine
uzataj.

pedant10. Homo tro precize plenumanta la
regulojn ; tro zorganta pri malgravaj detaloj k rutina
formo: kritikoj k skrupuloj de ~o: ^ino. ^a. Rilata
al ~o; havanta la ecojn de ~o: ni ne esta tro ~aj, ni
estu tôlereniajz; la libroj instruaj devas esti ~e
konservativaj7-. ~eco. Eco de ~o: ciu detalo estas
plenumita kun plej laüdinda diligenteco k ~eco7“,
mi ne povas elparti tian ~econ.

pedel10. Malsupera oficisto de pregejo.
universitato au jugejo. kiu zorgas pri malgravaj
materiaj taskoj.

2 Malgranda ~o, portanta reproduktorgano(j)n êe
iuj fungoj, likenoj k briofitoj.

peg/o b Birdo ( Picus k parencaj g-oj) el la
ordo de ~oformaj. kun longa, fortika beko, per kiu ^gi , grimpante sur arbotrunkoj, trapikas ties selon,
por mangi la tie logantajn insektojn. ^edoj. Fanti
( Picidae ) de ^oformaj birdoj, al kiu apartenas M)j,

pederast/o 1 Homo, kies seksimpulso direktigas jingo k.a.. 'N'Oformaj. Ordo (Piciformes) de birdoj; ;

al homoj nepuberaj: se plenkreskulo bavas seksan | al kiu apartenas la fam-oj de ~edoj k galbuledoj.
rilaton kun infano. oni nomas la koncernan person- | /^oldo. G. (Picoides) el la fam. de ~edoj, havanta '1

on ~oAZ. 2 Viro, kies seksimpulso direktigas ai j nur tri piedfingrojn. bunt^o. G. { Dendrocopos)it ;

junaj knaboj au (evi ) al viroj generale , /vio. ; ~oj kun blanka, nigra k ruga plumaro.
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Pegaz/O 1 O Flugilhava cevalo, simbolo de la pardonu7; ec inter piuloj ne mankas ~uloj7. ~etO.
poezia inspiro. 2 \ Boreala konstelacio { Pegasus ). Malgranda ~o: nenia ~eto restas longe sekreto7 ; tio

pegmatit/o ® Plutona petro, konsistanta el tre estas mia favora ~eto, mi konfesas. ~igi. Fari, ke iu
grandaj kristaloj de feldspato, kvarco, glimoj k ~u: Hi perdas la dorman ripozon, se Hi ne ~igisx.
eventuaie el diversaj maloftaj mineraloj, devenanta 0®“ delogi, malvirtigi. nê iva. Tia, ke li/si ne povas
el la laste kristaliginta, akvorica parto de magmo. | ~i: ne~iva stilisto. pra~o ij* La origina ~o, kulpita

pejorativ/a (pp. vorto) Esprimanta malsaton, ! de Adamo k Evo. prô a. Prenanta sur sin la ~on de
senvalorigon au kondamnon. aliaj: pro~a kapro7. sen~a 1 Neniel ~inta: homo

pejotl/o Sp. { Lophophora williamsii el kakt- sen~a neniam ekzistis2. 2 (f) Tute sendifekta, tute
aeoj) de eta kakto mola, sendorna, lanuga, halucina gusta, tute konvena, perfekta : sen~a gentileco,
k narkota pro enhavo de alkaloidoj, i.a. meskalino; elokventeco. serwigi. Absolvi purigi, liberigi je
hejma en N Meksiko k SU Usono, uzata de Indianoj ~o: mi kun pura koro irit al la hejmo par tie mian
por elteni suferojn ( i.a . malsaton k longajn marsojn) domon sen~igi!7. pekliherigi.
kporreligiaj ritoj; kultivata i.a. pote. pekan/o Speco de nukso, frukto de ~karjo,

enhavanta mangeblan kernon. ~arbO. ~karjo.
pekari/o U Sp . ( Tayassu pécari ) de Amerika

mamulo el la subordo de parhufuloj, fam. de suedoj,
kun forte odoranta glando sur la dorso: gantoj el
r^ledo.

Pekin/O. Cefurbo de Cinio (116°23’E, 39°62’N).~a. Rilata al ~o: la ~a dialekto ; ~a hundo.
pekl/i (tr) Y Meti viandon, tison aü legomojn

en salon, salpetron aü salakvon , por konservi ilin
mangeblaj: ~ita porko, moruo; ~itaj kukumetoj.cr
sardelo. ~ajO. Io ~ita: salikoko^ajo. ~akvo. Sal-
akvo por ~i.

-peksi/ f Sul'., montranta fiksadon : 1 ( en
kirurgio) de organo nenormale malfiksa aü en ptozo ;
nefro~o ; 2 (en medicino) de nenormalaj elementoj
en iuj celoj de la organismo: bakteri^o, koloido^o.

pekt/o (B) Radiko de piantaj geleigaj glucidoj, en-
havantaj d-galakturonatan acidon. ~ata acido.
Polimero de d-galakturonata acido, grava konsistajo
de la celmuro de plantoj. ^ino. ~ata acido, kies
karboksiloj estas grandparte esterigitaj de metanolo;
grava konsistajo de la celmuro de plantoj: ~ino estas
uzata kiel geliganto en nutraja kfarmacia industrio.

pekten/o U G. (Pecten ) de maraj moluskoj el la
klaso de duvalvuloj, kun granda, ventumilforma
konko, el kiuj la Jakoba ( P. jacobaeus ) estas

1) pejotlo : a) subtera tigo; b) aera
tigo, portanta areolojn; c) floroj . B.

2) pekteno.

Pejpus/O. Lago ce la limo inter Rusio k Estonio
(27°30’E, 58°3(LN).

pejzag/o 1 Teritorio, rigardata de videjo k
prezentanta pli-malpli pitoreskan intereson por la
homaj okuloj: krudan, apenail homan ~on vi tiarn
rigardadis!; admiri la kvietan kamparan ~on. 2
Pentrajo, prezentanta tian vidajon. ~a. Rilata al-vo(j). MSto 1 ~a pentristo (artisto, kiu precipe
pentras ~ojn). 2 ~a gardenisto (artisto, kiu planas
parkojn, verdajn spacojn en urbo ks).

pek/i (ntr) 1 Malobservi religian ordonon au
moralan legon : ho ve! tin popolo ~is per granda
k faris al si orajn diojn! x\ se ~as homo kontraü
homo, povas defendi Un Diox ; mi ~is antaü la bongusta mangajo. esr mitulo.astro.
Eternulo k antaü v/ x; iru, k de nun ne plu ~nN: kapo
*as, piedoj suferasz; kiu ~is, tin pagas7 ; ne ~as
drinkulo, ~as ebriulo7 ; homo ~inta senintencez. c®5

pektine/o V (M . pectineus ) Unu el la muskoloj
de la femuro.

pektorai/o V Nomo de du brustaj muskoloj, la
majora k la minora ~o ( A/. pectoralis major k
minor ).

pel/i (tr) 1 (pp brutoj) Irigi antaü si al difinita
loko: Hi renkontigis kun kamparano, kiu ~is bovin-onz; li ~is antaü si tutan gregon da bovojz; ~i brut-
ojn sur herbejonB. csr pasti. 2 Eksciti al rapida kur-
ado aü agado: ~is paxon. fall's kavonz\ kiu tro ~as,
nur malakcelas7 ; iru, rapidigu k ~u vian proksim-
ulonz ; k tuj la Spirito ~is Un for en la dezertonH\
siajn piedojn7 (akceli sian kuron); Hi ~as sin (urge
klopodas) pro peco da panoz\ (analoge) la vento nun
blovis, por ~i la cikoniojn sliden7 ; la vento ~as la
nubojnz; la fluo ~is la boaton rekte al la teroz; la
nego ne plu estis ~ata de la vento7, (f) si xolis rajdi,
kien sia kaprico sin ~osz\ ~/ tagojn sen afero de
mateno al vesperoz; ne la espero de ia komerca akiro
r^is nin al via bordo7. 3 Forkurigi, fugigi el aü for
de: kvin el vi ~os centonx ; ~os ilin brueto de fal-

kulpi, krimi. 2 Malobservi regulon de dececo,
scienco, arto kc: ~i kontraü la logikoz, la gramatiko,
la vereco; iuj formoj ~as kontraü la principo de
internacieco. csf erari, ruinigi. ~0 1 Malobservo de
religia au morala lego: la sep mortomeritaj ~ojz\ mi
jasen tio sidas jam en mortaj ~oj gis fa orelojz; cu
vi scias nenian alian ~on pli altan?7, de ~o k
mizero estas plena la teroz; por ~o senkonscia, puno
miaz; malplena sako tentas al ~oz; fari ~ojnz; (f)
mtemeco, la amata ~o de ciuj artistojz. 2
Malobservo de teknika regulo: mi ne povus vidi en
tio ci ian ~on kontraü la reguloj aü kontraü la
spirito de nia lingvo7. ~a. Prezentanta ~on: ~aregnox ; pensa ; akirita ne estas profita7.
*ad0. Agado de tiu, kiu ~as: per sia ~ado
mlbona homo sin implikasx ; ju pli da babilado, des
pli da ~ado7. ~anto, ~into, ^ulo. Homo, kiu
MIS, MS au ~adas; kontraü ~o prediku, sed ^ inton
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anta folio* ; k \v kuros, kiam neniu — vmx; pli
efike ol bato ~as malsato7: —// mizeron tra /' pordo,

gi revenus tra 1' fenestra7 ; (f) la sorto —A nin en
fremdlandonz, —as // /? kruelez. 4 Kuri por kapti ,
atingi : plej juna katido musojrt jam ~asz; kuni k —la casajo estas jam proksime! z; la sin ~anta amaso
da homojz ; mi kiel —ata de ciuj diabloj, forkuras per
ciuj fortojz. BSS* persekuti. 5 Alvenigi iun al iu stato
au ago: la pastroj ~as tiun amason de altranguloj,
kien i/i volas k kiam Hi volasB; volupto sin ~is aI la
krimo7-; —/ iun en malesperon, en ternron7 , uar insf -
igi. 6 Intensigi ian senton gis ia punkto: —/ gis
ekstremo la malamonz; — / la singardon tro mal-
proksime1. 7 © Trudi movon al organo en
mekanismo, au al fluido en cirkvito: ~rado. akvo~-
ilo. —adi. Ripete — i : li ~adis sin kun strataj buboj
sur herbejoj k montojz; (0 sento de maltrankvileco~adis lin sur la erikejonz. —ado. Ago de tiu, kiu—as: li estis okupita nur de la ~ado de tinj vagemaj
safoj; la strato bolis per vivo k ~adoz;.$i decidis en
ia maniero meti finon a! tin tcrura ~adoz. al — i.
Aligi, —ante: mia malbcno a/~is lin al la morto!7 ;
kesto (flosanta) al~igis al la teroz. dis— i. Disigi,—ante: dis~i musojn ; Vi ilin discos, kiel dis~igas
fumox; ilia tuta pastataro estas dis~itax; aI la dekdu
triboj, kiuj estas dis~itaj, salmon! N ; (f) kantu, por
dis~i mian eagrenon7 ; rego discos cion malbonan
per siaj okulojx. dis— itaro. Tuto de la judoj, kiuj,
post la diversaj militoj, establigis ekster Palestino: al
la elektitoj, kiuj estas el la dis~itaroH . SIN. diaspora,

el —i. Elirigi, forigi —ante: Li el~is Adamonx (el
Edeno); sklavino, kiam si el~is sian sinjorinonx (el
la edzolito); estis tia vetero, ke oni ec hundon ne
el~usz ; la el~itojn de Izrael Li kolektasx; <7—i iun
el la monda de la vivulojz ( lin mortigi); (f) li devus
el~i el mi miajn malbonajn inklinojnz; vergo e.l~as
malsagecon el la koro de knabox . el—O. Ago de tiu.
kiu el—as: la el~o de la regoj el Romo, for—i.
Forigi, malproksimigi, —ante: mia patrino forais
min el la dome z ; /or-w b/asfemulon k foriras
malpacox: la popolo for~is lin ( la regon), kvazaü li
estas sovaga besto7- ; mi for~os lin en landon
senakvanx; ne agu lad la legoj de la popolo, kiun Mi
formas de antan vix ; pro sia malhoneco malvirtulo
estos for~itax ; amena diablon. ne formas7- ; (f ) si
for~is de si ciujn pensojn7-; pninto amikon formas7,
csrforpusi. for—(ad)o. Ago de tiu, kiu for—as: kiam
kato jam formangis, forr^ado ne helposz. re—I. — i
en kontraüa direkto, for de si: sia malbeleco k mal-
pureco re~is ciujn ; (f) la cirkonstancoj, longe per
forto re^ataj k retenataj, farigis fine tiel premantajz.

sin—ado. Penado de tiu, kiu sin —as: si ne supozis,
ke tiu sinr^ado enhavas en si tiom da maltrankvil-ecoz. tra—i. — i tra io: tra~i beston tra veprojn; vivi j
iele tra~ez ( kiel oni estas tra —ata, hazarde) .
cas—antoj. Helpantoj. kiuj per bruado pelas la cas-
ajon el la veproj al la casistoj. lace—i. Casante, —i,
gis la lacigo faligos la beston: oni senvivigos mian
kamaradon kiel lace~itan porkon (apron )/ z.
mus—ilo. Tufo el cevalharoj au el plastajoj, fiksita
sur tenilo, k uzata por — i la musojn. kamel—istoz.
Profesia kondukisto de kameloj. trud— i. — i 5.

pelad/o If Dermatozo, karakterizata de rondaj
platoj, kie forfalas ciuj haroj.

pelag/o -0- Vivularo de la akvomaso de maroaü
de lago, sed ne de ties fundo. ew bento, nektono,
planktono. —a. Rilata al —o: —a faüno, flaüro;
biotopo. —ano, —ulo. —a vivulo.

Pelagi/o. Teologo, kiu emlazis, ke la Dia graco
neniel forprenas la homan respondecon (Pelagius,

c.360-c.422). (p)—(an)ismo ft Doktrino de ~o,
deklarita hereza.

pelagr/o Y Afekcio pro manko de vitamino PP,
karakterizata de haütaj, nervaj k digestaj perturboj:
antir^a vitamino (vitamino PP).

peiargoni/o ^ G. { Pelargonium el geraniacoj)
de plurjaraj herboj au de arbustetoj diferencaj de
gcranio pro neregulaj floroj k pro 7 anterohavaj k 3
senanteraj stamenoj; c. 280 sp-oj, precipe S-Affik4
kelkaj ekspluatataj por parfumfabrikado ( is? roi-
geranio) k multaj kultivataj por ornamo. G®5 erodio,
geranio.

pelikano. C

pelargonio ( Pelargonium
zonale): a) tigo; b) folio; c)
floroj; c) frukto. JB.

pelasg/o ï Ano de anta ü hisloria gento, kiu
okupis la Mediteraneajn bordojn de Eüropo antaü la
helenoj, Romanoj k.a.: —a monumento.

Pele/o O Rego, edzo de Tetiso. —ido. Krom-
nomo de Ahilo.

pelerin4o. Pli-malpli longa, senmanika mantel*

eto, kovranta la dorson k bruston gis la talio: ~ode
lernejano, de diakonino ; pelta —o.

peletierin/o C?. Alkaloido de la granatarba selo,
uzata farmacie kontraü tenioj.

pelikan/o ü G. (Pelecanus) de grandaj, rem-
piedaj marbirdoj, havantaj laülonge sub la beko
grandan poson, en kiu ili rezervas la caskaptitajn
fisojn: oni uzis bildon de —o kiel simbolon delà
sindona patr{in)a amo. —birdoj, —oformaj. Ordo
( Pelecaniformes ) de marbirdoj ampleksanta i.a.—on, sulon, kormoranon.

Pelion/o. Montaro en Grekio (23°03’E,
39°27’N ): amasigi ~on sur Osson (p: tion fans
gigantoj por ataki Zeüson; f: akumuli la malfacil-
ajojn).

pelmel/o. Mikskonfuzo. —a. Tute senorda.
Peloponez/o. Duoninsulo, formanta la S parti»

de Grekio (22°E, 37°30’ N).
Pelops/oz O Filo de Tantalo, patro de Tiestok

Atreo.
pelot/O * - Tre malmola pilketo, uzata en spwt-

ludo propra al Eüskio. 2 Tiu sporto mem, la plej
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vi okupon?7. /^egi. Energie k lacige ~i: H . (reten-
ante sin )... Maria ( ~egas forirï )7 ; mtr ~ege li sin
savis ; si pensis, ke febra ~egado kompensos al la
cerbo la jarojn de senlaborecoz. ~ema. Inklina al
~ado: ~ema lernanto; viro ~eme vestita, kunfrizitaj
harojz. fisr diligenta. ~iga. Trudanta au postulanta
~on: ~iga laboro. ~inda. Tia, ke gi valoras ~on:
~inda ofero; ne estis ~inde don aüskultiz; li opiniis,
ke tute ne ~indas konfesi tion al la pordistoz.
penvalori. pri~i (tr) Peni por atingi celon: kion vi
primas, tio al vi venasz. mal^e (ark.) Sen ia ~o por
bone aspekti, senzorge: homo mal~e vestitaz.
serwe. Sen ia ~o, facile: sen~e lerni E-on.

penal/o '% Malavantago, trudita al unu teamo
pro grava kulpo farita de unu el giaj anoj kontraü la
reguloj de la ludo; en futbala matco, tiu malavantago
konsistas en unu soto de kontraüa ludanto al la gol-
ejo, defendita de la nura golulo, kun dekunumetra
distanco inter ili.

Penat/oj O Romanaj dioj de la fajrujo k hejmo.
(p)'N'Oj (f) Hejmo: reveni al siaj ~oj.

penc1o. Brita monero, centono de pundo (gis
1971 dekduono de silingo).

pend/i (ntr) 1 Esti alligita per unu ekstremo
tiel, ke la cetera estas libera, ne tusante la teron au
plankon : ci tie ~is la lucerno de memoro7 ; la
salono, kie ~is la portretoj de la prapatroj7 ; fruktoj
~as sur la brancoj7; la sonorilo iam ~is en la preg-
eja luro7 ; la haroj ~is malsupren sur la sultroj7 ;
sur snuro ~antaj fisoj7 ; liaj manoj ~is senforte sur
la nigra vesto7 ; la malgranda sipo, kiu ~is
malsupren de la plafono7 ; jen mi vidis Absalomon,
kiu rs'üs de kverkox ; maljunaj salikoj ~as large
super la akvo7 ; li per siaj angelaj brakoj ~is cirkaü
mia kolo7 ; glavo ~is ce lia flanko; ( f) mia rigardo
~is je siaj lipoj ; gis tiam nia afero ~as en la aeroz
(estas necerta). 2 Esti levita de sur la tero per snuro
cirkaü la kolo, k morti de premsufoko: longe stelas
stelisto, tamen fine li ~os7; tajloro krimis, botisto~as7 ; morgaü ~o.s ni ce 1’ trabo, liai nun ni gaje
/estas!7 ; ~onto ne dronosz. 3 (f) Resti senmove
super iu au io, svebi: super ni ~is la pura cieloR ; la
luno ~is aile en la cieloB; super la homamaso ~is
polvo k tumulto; en la aero ~is peza griza nebuloB ;
roka platajo, kiu arkoforme ~as super la borda de
Rejno7 ; (f) iliaj gemoj ~is en la venenita aero de /’
kajutoB; ~os sur li la tuta gloro de la domo de lia
patroz; grava dangero ~as super (minacas al ) nia
entrepreno. 4 De~i: //, al kiu mi ~as per ciuj miaj
pensoj7 ; lia vivo ~is nur sur unu fadeno7. ~adO.
Ago de tiu, kiu ~as. ~ajO. Io, kio ~as, precipe
ornamajo: juvel^ajo ; oraj orel~afoj. «s* breloko,
kvasto. '̂ igi 1 Fiksi ion ce unu ekstremo tiel, ke la
alia ne tusu teron au plankon: mi ne ~igis mian
capon sur tiu ci arbetoz ; oni ~igis supre la flagon
de alarmo7; ~igi manteIon sur hokoB ; sur la
brancoj ili ~igis malgrandajn retojn el diverskolora
papero7-; de la supra sojlo U ~igis la florpoton ; la
tapisoj estis ~igitaj kiel murornamoj7 ; eolaj harpoj
estis iam ^igilaj en la brancojz. 2 Levi de sur la
tero iun per snuro, cirkaüanta la kolon, gis morto per
gorgpremado: oni ~igis Hamanon sur la arbo, kiun

populara en Eüskio; komuna nomo por diversaj
manieroj ludi, batante la ^on al muro(j) per nudaj
manoj au specialaj kapto-batiloj. væ cistern.

pelt/o 1 Spéciale preparita felo, ordinare bel-
hara au harrica, uzata por fari veston , garnituron
k.a.: envolvita en ursa ~o7 ; vespermantelo kun
randoj el zibela ~o. 2 - ~ajo: sinjoro kun rica ~o,
pendanta sur la sultrojz. 3 îî Dukromata koloro, kiu
kombinas unu farbon kun unu metalo en ripetada
motivo: ermeno k vajro konsisligas, kun siaj mult-
nombraj variantoj, la cefajn ~ojn. ~a. Konsistanta
el au rilata al ~o: kolumo; kun ~aj botoj sur la
piedoj7 ; indigenoj en siaj vilaj ~aj jakoj7 ;
substofita surtnto; komerco, butiko. ~ajO. Vesto
el ~o: sur la sultroj de Marta ne trovigis ~afoz.
MStO. Metiisto, kudranta vestojn el ~o.

pelv/o (pelvis) 1 Ronda neprofunda vazo por
likvoj: ~o por sin lavi; ~o de klozeto ; por
konfitajoj. Kir kuvo, tino, pladeto. 2 V (pp homo k
mamuloj) Tuto de ambaü koksostoj (ciu konsistanta
el la kunigintaj ilio, iskio k pubio) k parto de la
vertebraro (sakro k kokcigo). ~a. Rilata ai la ~o: la~a kavo (cavum pelvis )', la ~a zono ( Vd zono).
'vetO 1 Malgranda ~o: la kato lekadis sian ~etoir,
~eto de arkebuzo (en kiun oni sutis la pulvon); farba
~eto (por pentristo; palelro ). 2 V Similforma
organo: rena ~eto (= pjelo). ~ometrio f Mezurado
de la ~o, precipe en akusarto. lit~o. Ovala ~o,
uzata de kusantaj malsanuloj por feki k urini.

pemfig/o f Dermatozo, karakterizata de seraj
blazegoj.

pemikan/o y Preparajo el sekigita k pistita
viando, miksita kun graso, por longa konservado.
*lgi.Tiel prepari viandon por gin konservi.

pen/i (ntr) Streci la korpajn aü mensajn fortojn,
por atingi rezulton: kiu mem ne ~as. nenio al li vert -
as7", kiom ajn vi ~os, nenio elvenosz; oni stopi
lafendon7", ciuj rapidas al la pordo, sin pusas k ~as
eliriz; klientojn vi ~as troviz\ mi ~os veni al la
kongresoz; imiti iunx , ekkoni ionx; oni devas ~i
trovi rimedonz; ni ne devas ke nia lingvo esta tro
precizaz; <~w perfektigi aferonz\ mi ~is rekte pensi
en la lingvo neütrala7 ; oni ~/.v allogi min per tre
granda sumo da mono7, klopodi, streci, strebi.
*0. Energia ago de la korpo aü de la menso al ia
celo: cio, kion mi kun tiom da fan's7 ; venus
cagreno sen granda ~o7 ; ne spart monon nek ~on7 ;
la vojo tra la sablo estis tre malfacila, tamen oni
faradis al si la ~on, por veni en la domon de Dioz;
la skribi leteron k sendi al iu librejo detenas
mltajn venigi presajon7 ; la glatio longan tempon
kontraüstaras al ciuj ~oj de la printempa sunoz; li
fans superhomajn ~ojn, por savi mian infanon7 ; mi
esperas,ke viaj ~oj havos bonan sukceson7 ; akceptu
miajn plej korajn dankojn por viaj ~oj7. ~e. Kun
~o(j): duonmorta li eskapisK . ~adi. Daüre aü
ripete ~i: la virinoj ~adis elmeti tiom mulle da
vestaja lukso, kiom nur estis eble7. ~adO. Longa aü
ripetita ~o: ilia ~ado havis sukcesonz; tiu ^ado
ludi la rolon de gendarmoj7 ; via ~ado ne estos
vana; kiamaniere mi povos sciigi vin pri la rezultalo
delà ~adoj. kiujn mi k mia edzo faros, por trovi por

~e
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/ / pretigis par Moi dehajx ; car ~igito estas
malbenita antaii Diox ; par ~igi steliston, antaüe lin
kaptu7 ; en dam’ de ~igito pri snuro ne parolu7. 3
O Munti casion sur risortoj, por malgrandigi la
skuigojn. îgilo 1 O Elasta sistemo, ebliganta ~igi ! tempo estas precize unu sekundo.
aparaton, framon ks del , ke okazaj delokigoj estas
tuj kompensataj: risorta, kardana ~igilo
(suspensio). 2 = ~ingo. ^igi. Igi ~anta: la vento
forblovis la capon, k gi ~igis sur la brancoj de la apartenas i.a. la ~oj.
arbeto7 . ~ingo. ~umilo: boksi sub minacanta
r̂ ingo kun la diablo mem7 ; ~ingoj sargitaj je iongege k fidele atendis.
kadavroj. ~limi (tr) ~ igi 2 : sin ~umi ; ~uniinda
fripono. ^umilo. Trabaro destinita, ke tie oni ~igu
kondamnitojn. al^ajO. Io akcesora, kiu aldonigas al
cefa parto. «ar apendico. al^igi. Alkroci , ~igante:
al gi Hi katimis cion al~igi7 ; subite io peza al̂ igis
al siaj picdoj7. de^i 1 Esti subigita sub ies volo
au povo: la fHo de~as de sia patro; la sorto de
homo cleans de Dio ; la a fera ne dc~as de mia
voloz; la decido de~as de vili ; de vi dê os. cu la

konsistas el sidtabulo, pendanta de du longaj snuroj
k laü vole svingebla (balancilo). osr baskulo. *4
Rilata al ^o: movo. (ntr) Balancigi kiel Mi

s** oscili , svingigi . sekundo~o ~o, kies

pene/o b G . ( Paeneus k parencaj g-oj) de
grandaj mangeblaj salikokoj el la profundaj maroj.~edoj Fam. ( Paeneidae ) de salikokoj, al kiuj

Penelop/o 6b La edzinô de Odiseo, kiunsi

peneplan/o m © Vasta tersurfaco, proks.
ebena, finerozia stadio de antaüe montara regiono.

penetr/i 1 (ntr) Enigi profunde internen: Io
aero ~as en la pulmojn de la homo7- ; dam ~isal $
la odoro de la asperulo7 ; de ekstere ~adis ankorn
al sia orclo la sania hrno7 ; la veneno en la cerb-
on7 ; ec unu radio de ta suno ne povis ~i tra la dens-
aj brancoj de la arboj7 ; epidemio ~as en la land- ]
onB ; (f ) tin malboneco ^is gis via korox>; estas
kvazaü spirito de Dio subite ~us en vin7 ; la racio
ankoraü ne mu!te ~is en la homajn cerbojn ; lanov-
ajo ~is gis tie ; E . ne ~is en tiujn rondojn. 2 (ntr)
Profunde sin enigi, trairante au repusante la barojn:

monda havu de nun fortikan pacon, au eu ni havu
mtr kelktempan silenton7 . obé i , submetigi . 2 Esti
ligita kun io per mallarga rilato de konsekvenco: cio
ci de~as de Ut cirkonstancoj , de la sekreteco, rapid-

eco. de via gusto, de / ' kutimoz, de la vetero ; mia j la trancflanko de la hakilo ~is profunde en lakolon
felico de~as de ( io, eu mi edzigos kun si . 3 Esti ; de la cevalo7 ; la radikoj ~is potence en la rokon; la
konsistiga parto de tuto: du gardeno de~as de. la
bieno ; la aferoj, kiuj de~as de nia rnetio; du vilago
ne de~as de nia distrikto. »£' aparteni . de^a. Tia,
ke gi de~as de io: gento, kiu de jarcentoj sentas sin
de^a ; terpeco de~a de la vi /aga komunumo ; A
der̂ a (subordigita) propozicio. lineare de~a A ( pp
aro de vcktoroj) Tia, ke iu lineara kombinajo formita
e! la aro nuias, kvankam ties koeficientoj ne ciuj
nulas. de~e de. Sekve de, laü, konforme al: mi

:

kuglo ~is gis la ostoB; la malamikaj trupoj ~isenla
provincon; eu ni ~os pli profunden en la landonlH
(f) kiel ponardo en min ~as ciu vorto7 . 3 (tr) Enigi
sekse: je mia miro Nikolaj ~is min tute facile^. 4
(tr) Sorbige tute trairi : frosta vento lin ~isf>isla
ostoj ; siaj vestoj, ~itaj per peza akvo, sin malsupren
( iris7 ; (f ) ~os vin la spirito de la Eternulox ; si sentis
sin kvazaü ~ita de goja sendangereco7 ; observu lin,
ankait mi lin ~ados per okuloj miaj7 ; lia rigardo

rezervas al mi la rajton akeepti vian decidon au ne , estis del ~aura , ke [ . . . } 7 . 5 (tr) Malkovri, diveni:~i
de~e de la aùtoritateco de via komitato7 ; mi agos ies sekretojn; ~/ la misterojn de la naturo. v& bori,
de~e de do , kiel li respondos. de~ajo. Io, kio j invadi , eniri , enprofundigi , enradikigi . ~(ad)0. Ago
de~as de alio : vendi ta kaslelon kun ciuj giaj | de iu. io ~anta : a/ koro ~o per okula fenestroz; la
de~ajoj. de~eco. Stato de iu. io de~a: ili tenis la j ~ado de la toksinoj en la celojn ; ~ado de armeoen
laboristaron en hontinda dc~eco. el^i. ~i el io: i nian landon . ^ebla. Tia, ke oni povas gin M:
aze. no kun el~anta lango B. el^ajO. Sildo au ; ~cbla stofo , grundo , afektado. ifir permeabla,
tabule, ekstere ~anta super la pordo de butiko, firrno | tralasa. ^ema. Kapabla facile k profunde ~i:
ktp k portanta lies nomon au simbolon: lumigebla I ~ema odoro ; ( f ) ~emajn rigardojn li Jetas
elr̂ ajo. mal'v/igi. Depreni de gia loko ion ^igitan. | cirkaüen7 ; ~ema spirito. vw sagaca, klarvida.*4$.
stokaste nede^aj JL (pp du okazajoj A k B ) Tiaj, i Fari, ke iu au io ~u en ion: ni sukeesis ~igi niajn
ke la probablo por B estas la sama, kiam A aperas. | reprezentantojn en la parlamenton; ~igi ideonenla
kiel kiam A ne aperas. sende~a. Tia, ke li, gi ! cerbon de iu; ~igi en la ciutagan vivon lauzadondè
de~as de neniu au nenio: sendê a lando ; gi estas ! E. . ^igi. Igi ~ita: li tute ~igis de sia misio.**IVôCO
tute sende~a de du aiitoro7 ; la finigoj (de la tabel- [ La eco de korpo, radio ks trapasi iun medion,
voitoj) ne povis esti fiksitaj kiel finigoj sendê aj k i alian korpon ks. duon^ebla = duontralasa.
generalaj7 ; plena sende~eco de ciu lando de ( pri ) ! ne^ebla. Tia, ke oni ne povas ~i en gin: ne~ebla
la religio k lingvo de giaj logantoj7 . super~i. j arbaro7 ; ne^ebla toloB ; li montris ne~eblan
Elstari, ~ante super io. flug~iz. Svebi. | vizagon. inter î (ntr) Havi komunan parton: b du

pendentiv/o 1 ni Ciu el la sferaj trianguloj, kiuj j solvajoj internas je normala temperaturo; (f ) tiujdu
ebligas transiron de kupolo al kvadrata au alia | fakoj ofte internas ; en E . vortaro k gramatiko
poligona bazo. j internas konstante . tra~i (tr) 1 Tute, plene M: b

pendol/o 1 Pezajo, pendanta de fiksa punkto k | suno ne sukeesas tra~i la nubojn ; cio estis tra~itâ
balanciganta la ü egalaj temperoj. 2 O Reguliga | de malsekeco ; netrâ ebla densejo7 ; terura gemo
organo de horlogo. konsistanîa el maso liksita ce la \ trahis Cieri ; (0 la tuta libro estas tcapita de tiuideà;
ekstremo de oscilanta vergeto: la ~o de la horlogo ! per militimpresoj ; la felico traças mian sangon k
iradis tien k reçu7 . 3 * ~simila ludilo, kiu | miajn pensojn7 . 2 Perforte ~i: trâ i sekretonB.
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penicil/o ^ G. { Pénicillium el Trichocomaceae )
de neperfektaj fungoj kun penikforma konidiujo; c.
220 sp-oj, tre disvastigintaj, kelkaj produktantaj blu-
an aü verdan feltajon sur simanta pano, fromago,
pomo, citrono k.a.. SIN. peniksimo. ~ino
Antibiotiko, pasintece ekstraktata el du sp-oj de
{P. notatum k P. chrysogenum), nun sintezata, mal-
heîpanta la disvolvigon de grampozitivaj bakterioj
(i.a. streptokokoj, stafilokokoj k pneü mokokoj) k de
kelkaj gramnegativaj. ~inazo ® Bakteria enzimo
kontraüa al la ago de ~ino. ^inoterapio f Kurac-
ado per ~ino.

penicili/o = penicilo.

povosciis plene esprimi siajn ~ojn en trancskulptita
peco da lignoz; //, la ~o de sia amo, sia tuta fiero7 ;

pri io. al iu. — fadeno. ~adO. La kapablo, per
kiu ni ~as k ekzercado de tiu kapablo: ~ado estas
neebla sen lingvo ; sia eta kapo klinigis sub la pezo
de la ~ado. ^ema. Inklina, kutimiginta al ~ado.~iga. Prezentanta temon por ~ado, inspiranta
prison, ^ulo, ^visto. Homo, kiu kutimas profunde—-adi: legado de verkoj de la grandaj ~istoj7 ; oni ne
bezonas esti ~isto, por tion diveni. csc filozofo.
antaü'N'i (tr) Prepari en ~o, antaü ol agi: antau~ita
krimo ; pro ia neantaü^ita eraro de nia flanko7.
ek~i (ntr) Abrupte ricevi en la menson ian ~on: cu

penik/o 1 Densa tufo da haregoj kunligitaj ce i vi ek~is iam pri tio, kio propre levis la homaron tiel
ekstremo de bastoneto, uzata por smiri per kolorilo, | alte super ciuj bestoj?7 ; kio! car viro ek~as edzigi
gluo, kuracilo ks: per unit sola tiro de ~o li cion kun ni,tial estas necese [ ...]7 ; gi sidis en angulo
elvokas; kruda ~tuso. 2 (0 Maniero, stilo de pentr- tiam si pretervole ek~is pri la fresa aero k la lumo
ado: por sin pentri estus necesa la de Rafaelo; de la sunoz ; ce tiu ek~o li starigis. el~i ( tr)
havi delikatan ~on. 3 = kvasto. 4 X = grapolo. ~i Rezultigi ion per ~o: Hi e /~is tutan historian7 ; el~i
(ntr) Uzi ~on, por pentri , sursmiri ktp. ~eto. Mai- malbononx , mensogonx: mi simple elundis vortojn,
dika ~o, por streki liniojn ktp. ^forma. Havanta la penante, ke ili estu kiel eble plej ntallongaj7 ; el~i
formon de ~o, raz^O. ~o, ofte el melaj haroj, por aparatonn ; li pulvon ne el~is7. u®" eltrovi , inventi,
sàpâaümigi la barbon, tuc^o. ~o, uzata por skribi malkovri. el~0. Produkto de ^o: la dormo estas
pertuco.

penis/o V { penis ) Elstara parto de vira seks-
organo, sur kies pinto malfermigas la urina k
spermatubo. n® bubo, faluso, kaco, vergo, lingamo,
mernbro, vosto, fikilo. — glano, prepucio. ~ingo 1
Ingo, uzata de kelkaj Afrikaj k S-Amerikaj popoloj
por sirmi au ornami la ~on. 2 = kondomo. ~itO f
Inflamo de la tuta ~o.

bêla el~o!7; « Mensogo k eI~o!» li diris7-.el~into.
Tiu , kiu estigis ion novan per sia ~o: kiom da
sufcroj k mokoj la el~into (de la vapormasino) devis
elporti!7. erwa. Absorbita on ia ~o: si estis ciam
silenta k en~a7 ; si en~e starts apud la pomarbo7 ; li
farigis ce tio lute en^ igita7 ; ciit timas en~igi
serioze ec unu minuton pri la mokata idea7 ; Helga
en~iginte klinis sian kapon7. c®' medid. krotTWO.
Kasita ~o. ne~ebla. Tia, ke oni ne povas aü volas
~i pri gi: tio estas ne^cbla salvo; instinktoj, sentoj,
rememoroj, kiuj forturnis sin de tiu vojo, kiuj faris
gin ner^ebla por si7. pri'd ( tr) Uzi siajn mensajn
fortojn super iu objekto, por atingi jugon aü decidon:
vi automate ripetis tion, kion vi supozeble neniam
priais7; ni vivas ci tie de pli longatempe ol si , tion si
devus pri~i !7 ; pri~i respondon x ; ne pri~u
malbonon kontraù via proksimulox ; douante nenion
prêtait , pri^ itan k clprovitan7 ; nepriaita parolox ;
(abs) priait malrapide k agit decide7 ; ne turnu
atenton sur tion, kion diras Petro au Johano, sed
priait mem!7. K®' konsideri, méditi , pcsi, projekli.
pri~ado. Ago de tiu, kiu primas: post pli longa
prir^ado li trovis [ ...\7 ; ne peint ricigi, forlasu vian
pri~adonx. pri^ema. fnklina al pri~ado: vi estas
tre pri^ema k prudenla homo7, senprî a. Ne hav-

pens/i 1 (ntr) Ekzerci la kapablon, per kiu ni
formas k kunligas ideojn: mi ~as, do mi ekzistasB;
mi estas tro laça, por klare ~A; kiu milite babilas,
Mïï malmulte7 ; li parolis ne ^inte ; libéré ~i ; tio
donas al vi ion por ~/7. osr rezoni. 2 Ekzerci tiun

, kapablon okaze de difinita objekto: a) ( pri ) ~i pri
Ik demando oni povos mtr post, la paso de longa
tempo7; si ^as pri kampo k acetas ginx ; si iris k ~is
pri nemo7; oni povis mtr pri gojoj k plezuroj7 ;
pri tio vi ~as malpli ol pri via maréeja princino!7 ;
nun ~u (zorgu) iom ankau pri viaj propraj infan-
oj!1; antaü cio ~u pri vi mem!7 ; gi ~is pri tio, kicl
fi estis mokata k persekutata7 ; gi tute ne ~is pri tio,
.Horn nutlte da okuloj gin serc.adis7 ; b) kun neütra
objekto (tr): tiu nur riperas, kion aliaj ~/.v antaü li ;
fierce dirite, cele ~ile7. 3 Havi motivon por supozi,

fbpinii: a) (+ subprop.): mi kredeble ne povos veni ,
km mi ~as, ke mi mem havos hodiaü gastojn7; mi anta inklinon a ü kutimon pri~ i : malserioza k
[üas,kejes; ciu, kiu sin vidis, povis ke li vidas la senpri~a karaktero; de scnpri~a rekomendo venus
tpatrinon7; sur la letgo nagis blankaj cignoj, pri kiuj plow k plendo7 ; kiu cion senpri^e parolas, aüdos
kmantaüe ~is, ke ili estas saümo7 ; eu vi ~as, ke si tion, kion li ne volas7 ; la semitajo, kiwi ni suris en
vdus nagi?7 ; ni ne estas fiel naivaj, kiel ~as pri ni j senpri~eco7. c®" friva!a, vanta , kas^o. ~o, kiu
|kelkaj personoj7 ; b) (kun neü tra objekto) ( tr + pri) ; gvidas ies agadon, sed kiun tiu kasas, por pli certe

kion vi ~as pri mia projekto? B. 4 (+ inf.) Intend : i atingi la celon. liberia. Ne agnoskanta dogmojn : li
liam vi eliris el nia magazeno, mi ~/.v kuralingi vin j align al komununio liberia7, liber^ulo. Homo

~arla strato7 ; mi ~as kasi indiferentecon, dnm mi | liberia: libéraitlo, kiu oficiale apartenas al la
jajnigas min indiferenta7 ; kion vi ~asfari?. ~0. j komununio hebrea7. profund~a. Tia, ke oni gin
T», kion oni ~as: diversaj ~oj, pezaj k maldolcaj, ! serioze, profunde priais: profund~a analizo de la
Mstra la kapo de G.7; libéré eldiri sian ~on ; ~oj I esenco de amo7 ; valu nun rakonti fabelon, ian
tiras trans limo sen pago k timo7 ; estas malfacile | profitnd^an k edifan7 ; eksterordinare profitnd^a
Hekvi viajn ~ojn7 ; tio okupis liajn ~ojn7 ; li j opinio7. trud~0. Obsedo.
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pense/o df* Ciu violo kun el la kvin petaloj nur
unu malsuprendirekta. IGF trikoloreto. gardena
~0. Hibrido ( V. x wittrockiana, sin. V tricolor
subsp. hortensis ) , unu- au du-jara, kultivata por
ornamaj floroj grandaj, largaj (5-8 cm diametraj),
okulfrape unu- au pli ofte plur-koloraj. SIN. violego.
trikolora ~0. Sp. de violo ( Viola tricolor ) el
Europe k Azio, kultivata por ornamo k medicino.
SIN. trikoloreto, trikolora violo.

karakterizata de, au konsistas el , kvin atomoj,
funkeioj, molekuloj ks: antimona ~klorido (SbG5);~tionato ; ~mcro. ~peptido. us* mono! , tetra!,
heksai. oligof poli/ .

pentagon/o 1 = régula kvinangulo. 2 =
kvinangulo. (P)^o. La sidejo de la Usona cefstabo.

pentagram/o. Kvinpinta stelo, uzata kiel
mistika au magia simbolo.

pentametr20 c$b 1 Antikva verso, uzata alterne
kun heksametro k konsistanta el 6 piedoj, el kiuj la
du unuaj povas esti lauvole spondeoj au daktiloj, la
4a k 5a estas ciam daktiloj, dum la 3a k 6a konsistas
el longa silabo sekvata de muzika silento. 2 Ses-era
laüakcenta verso, proks. imitanta la antikvan ~on.

Pentateük/o il Nomo de la Torao en la kristara
teologio.

pentatlon/o5 Kvinparta atletika konkurso.
pentatom/o b G. (Pentatoma ) de insektoj el la

ordo de heteropteroj, kun triangula sildo sur la
abdomeno; per sia piko kaüzas malmolajn partojn
sur piroj.

Pentekost/o. Festo memoriganta 1 3 la
tagon, kiam Moseo ricevis de Javeo la tabelojn delà
interligo. 2 ü* la malsupreniron de la Sankta Spirito
sur la apostolojn. ~ano. Ano de nuntempa movado
de kristanoj, kiuj klopodas denove sperti la praan
~on k karakterizigas i.a. per glosolalio k sanigojper
la Sankta Spirito.

Penteziie/o O Regino de la Amazonoj.
pentod/o -4 Kvinelektroda eleklrontubo.
pentotal/o Generalanesteza medikamento,

estiganta en malpli ol unu minuto aneslezon k sen-
konscian staton.

penseo : 1 ) trikolora
~o. LMD. 2) gardena
^o. G. a) tigo; b) folio;
c) pedunklo; c) floro; d)

frukto (kapsulo); e) dehiskinta frukto kun semoj.

pensi/o. Sumo, konstante k période pagata al
ne plu laboranta salajrulo, kiam tiu atingis dilinitan
agon k laboradis dum difinita nombro da jaroj: ~a
kolizo. (tr) Pagi ^on al iu. ^igi. Igi ~ulo: ago
de ~igo. ~ulo. Homo ricevanta ^on. ns* emcrito,

veterano.
Pensilvanl/o. Unu el la Usonaj statoj (76°52’U,

40° l 7’N).
pension2o. Domo, kie oni povas konstante logi

k mangi, pagante interkonsentitan monsumon : pentr/i (tr) 1 Prezenti sur dudimensia fono
~estrinoz; ~ano. ISF hotelo, gastejo. RIM. Oni ne liniojn k kolorojn, plejofte imitante la formojnde
uzu la vorton pensiono en la senco de (ciutaga, estajoj au objektoj: virinan kapon, niutan natur-
ciuseinajna...) gastoprezo, ~prezo au ^pago. on, pejzagon, arabeskojn, kolormakulojn; M per

pensionat/o. lama altklasa edukejo por junaj oleo, per akvarelo; mi ~us la unuan en cemizokla
knab(in)oj. er internuiejo. (hum nudaz ; en la bildolibroj oni ~as la Morton

© pent/I ( pri au tr) Senti bedaüron pro farita kiel skeletonz; li rekonis cion, kio tie estis ~itaz; ne
kulpo kun deziro ripari gin k plu ne rekulpi : la ~u diablon sur la muro1 (se oni aludas pri dangero,
Etermdo ~is, ke li kreis la homon sur la ternx; si gi okazas. — lupo)\ (0 la suno ~is hriIan strionsur
~is tutkore pri sia pekoz ; ne ~u, ke konfidis vvz; la vasta akvaw, la luno ~is sur la gardenoj ombrojn
tiam oni ~as pri sia nesingarda elektoz; se Hi ne de 1' piramidojB\ sur lia vizago estis ~ita la kutimo
~os sia jn malbelajn agojnz\ li forkaptis sin de vi.— diri la veron8. «s* desegni, skizi, tatui. — farbi. 2
Li tion ci ~os! z ; pekinto kolero silentas7. Produkti per ~ado: ~i portretonB; la Florencano
~0. Bedauro, ke oni pekis, kulpis. eraris: li klare ~/.v tiun bildon7 ; viglaj k mikskolorc ~itaj bildofy
pruvis sian ~on; mi venis, por alvoki ne justulojn. 3 Priskribi karakterojn au scenojn per vortoj: fij
sedpekulojn a/ csr kontricio. — ~ofari.^Igi. majstre ~/.v la gojojn k malgojojn de la humiluloj\%
Fari, ke iu ~u: Iin mi ~igos pri tiu ago!. ~/ la homojn tiaj, kiaj ili devus esti; ni lute ne estas|

© pent/ (K) Pref., montranta kvinkarbonan cenon tiaj utopiistoj, kiajn nin ~as multaj gazetojz.4|
en la nomoj de: 1 hidrokarbonoj: ~ano (Vd poste), Prezenti pense aü parole vivan bildon de io: si ~isj
~eno (CSHI0), ~ino (CSHX), ~ilo (C5H , ,-) ktp. Vd j al si la estontecon en plej rozaj koloroj; ofte li
alk'r, 2 monosakaridoj k derivajoj: ~ozo (C5H|()05 i al si tiun ci tempon sub ciaj cirkonstancojz. ~a. •

au CSH ,0O4 ce deoksi~ozoj ) : ~itolo (C5Hl 0O5); | Rilala al la ago ~ i. ~ado 1 Agado au maniera de
r̂ ozano. CJT ribozo, deoksiribozo. ~ano. C5H , 2, ; iu, kiu ~as: Ha ~ado farigas per etaj, delikatajf
brulema likvo, uzata kiel solvanto. 2,2,4- ! tusoj; ~ado per spatelo; la ~adon li lernis menfc|

izo- ; abstrakta, figura ~ado. 2 ~arto. ^ajO 1 Io, sceno|
ktp ~ita: ~afoj karris la murojn de iujprahistoriaj ^kavernoj. dekoracio, fresko. 2 Bildo sur paperM
tolo, tabulo ks, kun difinitaj dimensioj k eventuate j
kadro: akvarelaj ~ajoj7% la muroj estis ornamitajj

;

trimetil~ano. (CH3) 3C-CH 2-CH (CH 3)2,
oktano. — oktannombro. ~anata acido. C4HQ-
COOH. SIN. valerata acido. ^anolo. C5H,,OH,
industria solvanto. SIN. pentila alkoholo.

penta/ (K) Prcl., montranta, ke substanco estas
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per ~ajojz; la galerio de ~ajojz; la altara ~afoz
(retablo); li donis al li kelke da ~ajetojz; ( f) niaj
legantoj havos jam finilan ~ajon de la tuta
proponota reformita lingvo7 ; prezentante la ~ajojn
de ia felica tre malproksima tempo estonta7. ~ejO.
Laborejo de ~isto. ^inda. Tia, ke gi méritas esti
~ita: tio estis bildo ~indaz; ~inda, kortusa sccno.
«S’ pitoreska. ~istO. Artisto, kiu celas, per farboj
surmetitaj sur dudimensiaj surfacoj, doni al la vido-
senso estetikajn guojn. cs* dekoraciisto, farbisto,
smiristo. ~artO. Arto de ~isto: la sekretoj de la
klasika ~arto ; revenigi la carton al giaj veraj
fontoj. SIN. pikturo. pri~i. Omami per io ~ita: la
veturilo estis priaita per bluaj tulipoj7. re^i.
Denove ^i: (0 ha, mi devas re~i al vi vian propran
figuron7. mar^ajo. ~ajo prezentanta scenojn
marajn. mor^ajo. ~a]o de genro. o!eo~o.
farita per farboj solvitaj en oleo. caf akvarelo.

peon/o 1 En S-Ameriko, salajrulo laboranta en
rancoj k bienoj. 2 4 Ciu el la ok plej malgrandaj
pecoj, kiujn disponas ciu sakludanto. ~ismo.
Maskita sistemo de servuteco, konsistanta en la
reteno de la ~o k de liaj heredintoj gis finpago de
suido, arbitre kalkulita de la grandbienulo.

peoni2o <4 G- ( Paeonia el ~acoj) de plurjaraj
herboj k lufarbustoj kun dikaj, karnaj radikoj, kun
alternaj, kunmetaj folioj k kun grandaj, regulaj |
floroj unuopaj, multastamenaj; 33 sp-oj el Eüropo,
Azio k NU Ameriko, multaj pororname kultivataj k
kelkaj medicine uzataj, ekz. la .oficina ~o ( P.
officinalis ) el SE Eüropo.

peponed/o 41 Speco de bero kun ledeca aü ec
ligneca selo k abunda pulpo, en kies centro arigas
semoj; frukto de la plej multaj kukurbacoj: la fntkto
de melono, de kukurbo estas ~o. — pepono.

pepsin10 $ Enzimo (peptidazo) de la stomaka
suko; ~o ekhidrolizas proteinojn, ekz. viandojn k
albuminojn. — digesto. ~ogeno. Neaktiva antaü-
anto de ~o.

peptid/o ® Malgranda kombinajo el aminacidaj
radikoj ligitaj per amidaj ligoj: di~o, tetra~o ,
oligo~o. po!i~o k.c. csr proteino. ~a ligo La amida
ligo, -CONH-, en ~oj k proteinoj. ~azo. Enzimo,
katalizanta la hidrolizon de ~oj. entero~azo $ ®
Enzimo, sekreciata de la intesta mukozo k
aktiviganta tripsinogenon al tripsino. homcwo. ~o,
generale artefarita, konsistanta el nur unu speco de
aminacido: polilizino estas homopoli~o.

pepton/o § ® (ark., kn) Polipeptido, rezultanta
el nekompleta hidrolizo de proteinoj age de pepsino,
k malpli granda ol albumozo. væ albumozo.

© per. I - Prep, montranta: 1 instrumenton,
materion au objekton, kiun oni uzas por plenumi
agon au atingi celon: bati inn ~ bastono; ne ~ la
pano sole vivas homoH ; sin nutri ~ legomoj ; plenigi
botelon ~ akvo; aspergi ~ sango; visi la buson ~
tuko; trafi du celojn ~ unu stono7; kovri tablon ~
tapiso ; (0 ne ciam ~ ago mezurigas la sago7- -, 2
organon au mcmbron, kiun oni uzas por fan ion: ni
vidas la okuloj k floras ~ la nazo7 ; mincici iun ~
pugno7 ; li prenos iom de la sango k aspergos ~ sia
fingro la antauan parton de la fermoplatox ; grind

la dentoj k tremi ~ la tuta korpo; la birdoj batas
la aeron ~ siaj flugiloj ; stari ~ mm piedo en la
tomba7-, teni iun ce la nuko ~ sia mono. RIM. I Oni
ankaü uzas per, por montri per kiu korpoparto oni
tenas ion au iun : teni infanon ~ la mono (~ sia
propra mano); subite si ekkaptis ~ amhaü manoj du
belajn florojnz -, la Eternulo elkondukis nin el Egipt -
ujo ~ forta manox -, ~ la maldekstra mano li estis
retenanta la torente elfluantan sangon7. eseje 4, en;
3 personon, per kies interhelpo oni povas plenumi
ian agon : scndi letcron ~ servisto ; parencaj ~
Adamo7 ; la régistaro estis ofidale reprezentata ~
unu ministro; de la infaneco la prim:o cirkaüis sin ~
militistojB ; kontroli ion ~ si mem; (f) E. memorigas
~ si la lingvon italan7. cw si, Rim. 2. RIM. 2 La
prep-on per post pasivo oni povas uzi nur en tia
okazo, se gi trovigas antau vorto kiu esprimas ne la
aganton mem. sed rimedon uzitan de iu alia aganto.
«S" de 4 ; 4 rimedon, danke al kiu estas atingita ia
rezulto: mi estis kortusita ~ tiu doloro; penetri en
domon ~ forto, ~forte ; trafi ~ la parolo rekte en la
vizagon de iu7 ; mortigi iun ~ unu puso de ponardo;
~ helpo de vortaro mi komprenis vian leteronz; kvit-
igas servo ~ reservoz : ni povas ~ kurba voj’ al
rekta celo veniz ; li eldevigis la permeson mian ~
necesanta ripetadoz; li turmentas min ~ malsato
tutajn tagojnz ; lia f Ho, kuragigita ~ la morto de niaregoz ; li tiris ~ ciuj fortoj; liaj okuloj plenigis ~
larmojB; la pupiloj ne malsekigis ~ larmoz ; la
vangoj kovrigis ~ malsaneca flavo7 ; ilia vizago ne
kovrigis ~ honto7 ; eksvarmos la rivero ~ ranoj7 ;

~o

cM %
peonio (oficina ~ o) :

WÈ&M- a ) {'g°: b) folio (plume
PO/n * kunmeta) ; c) floro; c)

(fp>
CP

stameno. C.

bfP a I c
}

pep/i 1 (ntr) A üdigi malakutajn, ripetatajn ,
delikatajn krietojn: la sovagaj kolomboj r^isz; ciuj
r̂ antaj birdoj elflugisz. car babili, cirpi, kluki, kviviti,
trili, rukuli. 2 (tr) Diri per birdosimila voco: li sekvis
la movojn de la rozkoloraj lipetoj, kiuj ~is tiujn
vortojn7; mi avertas\ se ~os vi vorteton ian . ,]G.
*(ad)o. Ago de iu, kiu ~as: la malforta ~ado (de
ia pentinta birdo) estis himno de gojoz; ~ctdo (pri la
Êifonoj) nekomprenebla por ciu nekompetenta
oreloz ; la ~aj krioj de la virinojB. plor~i (ntr)
Gemi: kiel hirundo plendanta mi plor~isx.

pepl/o ï Senmanika virina mantelo, kiu agrafigis
sur la sultro.

peplom/o. Trastebita vata au pluma litkovrilo.
e* plumono.

pepon/o <4 1 Sp. de kukurbo (Cucurbita pepo,
sin. C. melopepo), vaste kultivata por diversformaj
fruktoj (de globaj gis plataj au subcilindraj) mang-
ataj kuiritaj. 2 Frukto de ~o l . kukurbeto.
capkukurbo, citronkukurbo. potirono. — peponeclo.
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juni , ke nenicim vi parolos ec ~ mm vorto pri tio7;
ni timis la kaleran, ~ kin la Eternulo ekkoleris
kontraü ni7. nsr pro. RIM. 3 En kelkaj okazoj per | (CH3-C02-Na) k natria ^acetato au natria ~oksi
havas sencon de mezuro : ciu malbona sciigo al- j acetato (CH3-C02-0-Na ). ^oksisomo Encek
proksimigas min ~ unu paso al la tornbo7", oni par- veziketo kun multaj ~oksidigaj enzimoj.
as esperi, ke la memoro de granda homo ~ duonjaro percept/i (tr) Enpreni en la konscion : la favor-
supervivos Han morion7; vi ~ alteco do unu kalkan- koreco de Dio, kiun ~as nur aparta individual,
umo farigis pli proksima al la cielo7 ; 5 manieron, ~10 Scio, kiun ni akiras pri la ekstera mondo
kiel efektivigas la ago: la fumo flugis suprcn ~ pere de niaj sensorganoj, au pri ni mem peredeniaj
nigra kolono, ~ blankaj volutoj; ia rubandeto brilis internaj sensajoj: la ~o estas kvazaii sintezode
~ roza ait blua koloroz; Hi ekmarsis ~ grandaj p/uraj sensajoj en ian titton; Lejbnico atribuis ~on
anaroj7 ; mia onk /o ne mortis ~ natura morto7- ; j al la monadoj. ^ado. Akirado de scioj per ~oj,
simila al la patro ~ la karaklero; filo, tute fremda ~ j ~ajo. Rezulto de la psika procedo de ~ado: ~ajoj
la koro7; versi larmojn kvazaii ~ riveroj7 ; si estis liveras al ni vulgaran koncepton de la mondo.
bêla ~ beleco de angelo7 ; mi dormis ~ peza (ne)~ebla. Tia , ke oni ( ne) povas gin ~i : mi
dormo7; vivi ~ mizera, kompatinda vivoz ; sin rimarkis apenaü ~eblan sangon en lia sintenado
pretersovi ~ paso majesta7 ; ni ne povas atingi ciujn kontraü ni. mond^o = mondrigardo.
celojn ~ unu fo jo ; ekkrii ~ tcrura vocoz; marsi ~
piedoj nudajz ; ili vivas ~ unu animo en du korpoj;
komenci sian paroladon ~ gratulo ; la substantival
finigas — o; 6 poiencon au influon. kiun oni alvokas
por persvadi iun : mi vin petegas ~ cielo7. ~ la
rajtoj de nia amikeco de lernejoz.
H - Pref. 1 signifanta, ke la ago esprimala de la rad. j
farigas rimedo por atingi iun celon : ~labori (akiri j ono de arpento.
~ sia laboro); ~ludi (gajni ^ ludo); (atingi,
flatante); oficiala ~vocdona décidaz ; 2 montrant»

super, hiper. ~oksio. Oksido kun pli da oksigeno
ol referenca parenca molekulo: natria acetato

Perceval/o Animpura, naiva heroo,
protagonisto de ciklo pri la Sankta Gralo.

perc/o 8 Sp. (Gymnocephalus cernua) defiso
el la fam. de perkedoj, gis 50 cm longa, kun malhel-
koloraj punktoj sur la dorso, vivants en nesala akvû,
kie gi mangas fisidetojn.

perce/o. Malnova mezurunuo de kampoj, cent.

!

perd/i (tr) Nevoie senigi je posedajo, k pli
precize: 1 Akcidente cesi posedi havajon: ~i sian

la unuon distribue koncernatan : ^sckunda rapid- j slosilon, monujon ; ~ j siajn hcirojn; dum lia malsano
j H ~is ses kilogramojn (de sia pezo); ~/ brakon en
j batalo ; ambaü okulojn ; pli facile estas vilagon

anta ~ si mem ; ne rekte trafanta ; bezonanta interan j ~i , ol dornon akiri7 ; ~i la kaponz, la propran
rimedon por atingi celon: agento. ~e de. Danke j felon7 (morti); vi belegan filon7 ; (analoge) la

vocon, la spiron, la apetiton, la dorman ripozon}la
sanon7, la vivon7. 2 Akcidente cesi posedi ian
bonon, avantagon: ~i la sagonz, sian feliconz; mi
~is la okupon en la kudrejoz; ~/ influon, forton,la
kuragon7, la konscion7 ; ~/

‘ iesfavoron*,konfidoifi;
si ~/.v sian fidonz; ~i la konfidon al inz; (f) tie la

sia efiko : teat raj j bordoj de la rivero ~as sian ridantem miction1; tiu
prezeniadoj ~as plej agrablan distrigon ; ofta voca ; argumento ~is nun sian valoron ; la lingvode tiu
legado estas bona rimedo por ~i al la lernanto rican j tempo ~is absolute nenion cl sia valoroz; lo
provizon da vortoj. ~ado. Faro do ~anto: pac^ado j entrepreno ~as cian sencon k celon7. 3 Ne gajni ion,,

(paciga intervene), ^anto 1 Homo, kin ~as inter du | kion oni povus ekposedi: vi ne multoti ~os per via
personoj. inter kliento k kompanio au inter la I foresto; ~i la batalon (esti venkita); la ludon\*4%
administrantaro de asocio k la membroj au pli larga ! veton, proceson ; kiu koleras, tiu ~û.çz; tio nemulta,
publiko, helpante en traktado de aferoj, transdono de kio estas gajnata per la natureco de la gramatiko,
varoj aii larado de servoj: asekura ~anto; la ~antoj estas cent k mil fojojn ~ata per la sennatureco de la^
de SAT en diversaj landoj. use agento, delegito , | vortaroz; prokrastita ne estas ~ita7. 4 Vante uzH|
komisaro, komisiito. 2 (5 Malgranda molekulo, kiu j iniiti grandsinjoron— baldait la oron7 ; kelkaj:
kombinigas kun specifa ricevanto k modifas ties j timas, ke la mono publika estos ~ita7‘, (f) kielestaky
strukturon k konsekvence ties aktivecon : konlraste ! eblc del karan tempon por ili (kartoj)?2; k É[||
kun mesaganto ~auto portas simplan signalon de | Tito li diris: Mian lagon mi ~A/; vane vi ~isviajtT

eco ; 'v-bora salajro.
Ill - Memstara morfemo samsignifa : ^a. Ne efik-

al la helpo de iu, al la interveno de iu : interparoli
de interpretisto; dccifri cgiptan surskribon de
greka traduko. 1 (ntr) Interhelpi por efeklivigi
ion : li ~is por akordigi ilin. 2 (tr) Havigi ion al iu ~
sia intervenu k klopodo: a! in oficon7, informon;
ni ~as ciujn librojn kontraü antaü pago. 3 ( tr)
Havigi , ebligi ion al iu

. •/ . . . .
vortojn . vt ~os vtajn penojn , provante mut:;celo a! celo ( aiŸ de histo al histo ) k estigas simp!an

respondon ; acetilkofino estas nerva ~anto. KS1' i konvinki. 5 Ellasi akcidente; ne plu teni, vidi, sentÿ
mesaganto. ^isto 1 Profcsia ~anto : vet^ isto, ! i u n , ion malaperanta: l — ] » ~inte teron el sublà ;
negoc~isto. 2 Parigisto 2. sen^a. Aganta ~ si ; piedoj, falls en riveronK ; ~i en la kunpusadosiçujy
mem, sen ~ado de aliaj: sen~a kaüzo. serwe 1 ! infanon ; iun el la okuloj7, el la vido; mi ~ismiün
Memtusante: sen~e apud la lito7. ce la maro7. 2 j luindon dum la caso ; ( f ) sian vojon en.la.

arbaroB; pli bone estas reiri , ol la vojon7.M> 1
Senigo. per akeidento. de tio, kion oni havis, posedis,
guis: ~o de naztukoB; ~o de la vidsentoB; tuj, sen
r̂ o de Ui tempo7 ; akiro k ~o rajdas duope7;

Rekte, mem : sen~e averti la estron. labor^ejo. ;
Oficejo, kie oni proponas laboron al senlaboruloj.

(5) per/ (K) Pref.. montrant» la plej altan stupon de j
oksidigo: ~klorata acido, HC1Q4; ^oksidoj. væ \
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multe profitas, ankaü ~on ne évitasz; kompensi
siajn ~ojn. 2 Tiu parto de mekanika, elektra k.a.
energio, kiu forigas ce iu procedo senutile, car gi
estas konsumata kaüze de la varmiga efiko, de kirlo-
kurentoj, de kontraumagnetigo k.a.: ekz. dielektrikaj
~oj; ~o je la tero. nsr liko. ~igi. Fari, ke iu ~u: vi
~igas al mi la tempon, la paciencon. ~igi. Igi ~ita:
Mgas per pruntedono amiko k monoz; la letero
~igis en la postoB; Hi unuope aü duope forlasas la
miversitatan korton k ~igas en la popolaj amasoj7",
pro karta preno ~igis hieno1\ e / serci ~igintan
safonz ; (f) lia voco ~igis en la bruegoz ; li ^igas
(staras senhelpe) en malgravaj detaloj; mil . scmoj
~igasz; ekzistas estonteco k via espcro ne ~igosz\
kial Iasi dan talenton ~igi?. ~igo. Stato de iu, io
Mganta: (f) la homo de peko, la filo de ~igo*\ iri la
vojon de ^igo. ~ita (0 Tia, ke restas nek rimedo,
nek helpo: ni estas ~itaj senrevene7", cio estas
Mtoz; vi estas ~itqjB (venkitaj). dis~i. ~i, disig-
ante: kiu komunikigas kun malcastulinoj, tiu discus
sian havonx\ la dis^igo de la varmo.

perdrik/o b 1 (ss) G. (Perdix) de birdoj el la
ordo de galinoformaj, fam. de fazanedoj, kun mal-
longaj, rondaj flugiloj, i.a . P. perdix kun rufaj
vizago k vosto, vivanta sur kampoj en pli-malpli
grandaj rotoj k kies karno estas bongusta: ~idoj sur
toastoj. 2 (vs) ~o 1 k parencaj g-oj, i.a.: berbera
'«O ( Alectoris barbara ); ruga ( Alcctoris rufa ); j tiuj, kiuj bezonas, ke E. esprimu iliajn pensojn ne iel ,
rok-vo {Alectoris graecd). va? frankolino. sed ~ez. A Tenso en kelkaj lingvoj (ekz. L.), kiu

esprimas la plenumitecon de la procezo.
imperfekto, predikto. ~ajO. Io ~a: eu tio estas la
urbo, kiun oni nomis ~ajo de beleco?x. ~eco. Eco
de iu, io ~a : neniu verko en la mondo povas gui
pienan ~ecotv, admiri la ~econ de skulptafo', severa
unueco, kiu par lingvo estas multe pli necesa, ol ciu
sajna au ec vera ~ecoz. ^igi 1 Fari, ke io estu ~a:
ili ~igis vian beleconx. 2 Fari ion pli proksima al
'-eco: ~igi lernanton per ekzercado; tre multaj estis

pere/i (ntr) 1 Perdi la vivon per akcidenta la homoj, kiuj volis ~igi E-on, k ciuj fiaskis; ~iga
morto: ciuj ~os de glavo k de malsato, gis ili tute j kurso; la ~igado de niaj instrumetodoj estas nia
ekstermigosx ; ~is mia filo en malespero!7", ~i en j konstanta zorgo; ~igebla projekto. ~igi. Igi pli
bataloB; ciu, kiuj giavon prenas, per glavo ~osN; j proksima al ~eco: kiu volas ~igi en E., al tiu mi
inter la multe da hundoj la leporo ~as z: ~is safino,
*11 ankaü la safido7; (analoge) la sipo ~is kun siaj
homoj k musojz\ ~os la valo k clezertigos la eben-
ajox. 2 (f) Neatendite detruigi, neniigi: diron oni
neas, skribo ne ~asz’, felico legon ne obeas, subite
mkigas, subite ~asz\ ciuj liaj vortoj k laboroj ~isvanez; la konfido ~isz’, neniam lia nomo ~osz\ la
fruktojde lia laboro neniam ~osz; senfrukle ~intaprovoz. 3 D* Damnigi: por ke ciu, kiu fidas a! li , nc
KU , sed havu eternan vivon*. perdigi. ~0 1
Perdo de la vivo: pro patruf atendus min ~c> z;
kuzi ies ~onx ; (analoge) la ~c> de la rikolto sur la
kampox. 2 Akcidenta detruigo: bona ideo venus
post la ~oz. 3 D* Damnigo: anima ~oz: vasta estas
Javojo kondukanta al la ~r> N. ^ema, ~iva,
NOnta. Destinita ~i. ^igi 1 Mortigi : la hebreoj

ilium tiu festo estis tute en la niartoj de siaj malamik-
oj, kiuj tre facile povis ~igi ilinz\ la pesto ~igis
tent mil homojn; (analoge) eksplode ~igi siponz. 2
(f) Detrui: ~igi la urbonx\ malatento povas ~igi

plej noblan planon ; lilt eraro, kiu ^igis Volapiik -onz. 3 Konduki al infero: tiu, kiu adultas [...],
r̂ igas sian animonx; kiu cédas al sia infano, gin
~igas per propra manoz. ~iga. Tia, ke gi kaüzas
''•'On : pensante, ke nova ~iga sorcajo blindigas
linz ; tiuj nesingardaj vortoj povos havi terure
r^ igan efikonz\ via agado povas doni ~igan
rezultaton por nia komuna ideoz. for'vi. Malaperi,
^inte: vi for~os de sur tiu tero, kiun donis al vi la
Eternuloz.sip~o.Subakvigo de difektita sipo.

perestrojk/o ï Tuto de la reformoj («re- k ali-
konstruado»), kiujn vane planis la Sovetiaj gvidant-
oj en 1985-1991 por eviti la kolapson de la regimo:
r̂ o rilatis cefe a! ekonomiaj, sed ankaü al politikaj
k sociaj strukturojM.

perfekt/a 1 Havanta ciujn kvalitojn k nenian
mankon: ni konceptas Dion nepre 2 Havanta
ciujn kvalitojn necesajn en sia speco: ~a oratoro; si
elkreskis kiel belulinoz\ ~a kanajloz, malsprit-
uloz , fanfaronulo7- ; ^ ~a formo (stadiformo de
fungo, produktanta seksajn sporojn , ekz. asko- k
bazidi-sporojn); (pp io) ~a cefverko; } ^a intervalo
(kvarta, kvinta au okta), kadenco (finiganta per ~a
akordo de la toniko); mi neniam rigardis tiun teorion
kiel ~an k nekritikeblan; se E. estus ec absolute ^a,
ni devus [...] z. ~e 1 En ~a maniero: ludi
pianon. 2 Absolute, treege: gi ne estis ~e felicaz\

perdriko 2. CG.

rekomendas [ ]z; ec ce la plej granda ~igado la
unueco de E. neniam estos romputaz. ~istO (iafoje
kun mallaüda nuanco) Persono, kiu, neniam kontenta
pri siaj faritajoj, provas ciam ^igi ilin. ter pedanto.
^Ulo 0 lu plene inicita (ekz. en katarismo). ne~a.
Prezentanta mankojn k difektojn : ne~a stilisto;
restas en gi ankoraü kelkaj ne^ajog, mi povas diri,
ke ne la nc~eco de E. estis la vera kaüzo de f ...]
reformojz; ^ ne~a formo (stadiformo de fungo.
produktanta nur neseksajn sporojn, ekz. konidiojn).

perfektiv/o A Verba aspekto, per kiu la procezo
estas prezentata kiel havanta limojn. En E. unu el la
sencoj de la limiteco, la plenumiteco, estas esprim-
ata per la morfemoj int k it, k povas esti uzata kun
inf.: esti lavitaz; kun prezenco: mi estas farinta7-;
gi estas lavitaz\ kun preterito: mi estis farinta7", vi
estis lavifaz; kun futuro: mi estos farinta7", vi estos
Iavita7", kun voHtivo: estu lavitaz ; estu dirinta al
mi la veronz; kun fiktivo: se li estus dirinta al mi laveronz. isr imperfektivo.
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perfid/i (tr) 1 Mailojale endangerigi; malbone
servi la interesojn de iu persono au de grupo, al kiu
oni apartenas, por profito de alia malamika persono
au grupo: la servisto de la rego ~is sian sinjoron ,;
Juda /skariota, kiu cmkaii ~is Un (Jesuon) N ; stelisto
steliston ne ~asz ; la tacmento ~is sian cefon k
transiris aI la malamiko*; sian portion, sian
patrujon. «ar transkuri. 2 Trompi, trouzante ies
konfidon; cesi esti fidela al iu: ~/

' la edzinonB; ~i
amiIcon; mian fidetecon mi ne ~osz; Dio ne ~as.se
homo lin fidasz; (f) lia memoro, liaj fortoj ~is lin
(mankis al li ). 3 Malkasi, konatigi ion, kio devis
resti sekreta: ~i sekreton, planon ; se en kor io sid-
as, vizago ~asz. — legi. ~0. Ago de tiu, kiu ~as:
^o de iu kontrau iu pri io; guste min mem mia
pereigis! z ; tro da konfido kondukas al ~oz ; oni
~on prenas, sed ~ulon ahomenas7. ~ajO. Konkreta
rezulto de ~o: li forkuras, informaite min pri la
nova ~afo de mia (edzino)2. ^a. Mailojale mal-
fidela: ho virino malhonesta k ~a! z ; servanto
al sia mastro ; tiel mi ~c en la dormo per frata
mono estis (mortigita)2. ~ulo. Tin , kiu ~as: dim,
ke inter la tuta hando de Moor vi tie trovis ec unu
solan ~ulon! z; promeson donitan al ^uloj oni ne
plenumas7. el~i (tr) Lasi vidi ion, kion oni volus
kasi : sia rugigo el~is sian amon. Stat~0. ~o, far
regnano, de la fideleco al la suvereno au al la plej
gravaj interesoj de la regno.

perfor/i (tr) Okazigi ~adon. ~ado f Subita k
akcidenta aperturo en organo, au pro traumato, au
pro patologia lezo (ulcero ks).

perfuz/i (tr) Y Malrapide k seninterrompe injekti
likvon (nutran, kuracan ks) au sangon en organon au
organismon, generale per la vaskula vojo. **ilo. La
ilaro necesa al ~ado.

Pergam/oz j[ 1 La citadelo de Trojo. 2 Antikva
urbo en Malgrandazio (27° l 2’E, 39°07’N).

pergamen/o. Saffelo, senharigita per kalko,
ne tanita k tiel preparita por skribado: ~on oni uzis
precipe en la Mezepoko. trw papiruso. ~i (tr) Doni
la aspekton de ~o: ~ita papero.

pergol/o M Gardena konstruajo el kolonetoj
subtenantaj maldense surmetitajn trabojn, kiel apog-
iio de vegetajoj, floroj ks.

periant/o 4* La tuto de la cirkauaj florfolioj, t.e.
la kaliko k la korolo kune (komplcta ~o) au nur la
kaliko (nekompleta ~o).

pericikl/o 4r (pp radiko de vaskulplantoj) La
plej ekstera celtavolo de la steleo. samlima kun la
endodenno.

Okazanta ce la rando de areo, ne centra: la ~a
trafiko; (f) intereso ; ~aj kontaktoj.

perifraz/o. Cirkaufrazo (ekz.: «kiam la koko
krias»: matene).

perige/oz \ Punkto de la cirkaütera orbitode
ciela korpo (Luno k artefaritaj satelitoj), en kiufi
estas plej proksima al Tero. «s* afelio, apogeo,
nadiro. zenito.

perigin/a 4* 1 ( PP perianto k androceo)
Insertiganta sur la rando de pelvo- au kruco-foriM
receptaklo: ~aj sepaloj.2 (pp floro) Kies periantol;
androceo estas ~aj: ~aj floroj havas superan é
duonsiiperan ovarion. csf epigina, hipogina.

periglaci/a ® ;* (pp regiono) Klimate mai-
varma, situanta proksime al la rando de la sur-
kontinenta glacikovrajo.

Perigord/o. Perigozio.
Perigoz/o. Urbo en U Okcitanio (0°43’E,

45°11 \N). /vjo. Regiono cirkaü ~o.
periheli/o \ Tiu punkto de la orbito de sun*

sistema astro, kiu estas la plej proksima al Suno.»
afelio, apsido.

perikardi/o V ( pericardium) Serozo, konsistanta
el du tavoloj, k cirkaûanta la koron. ^ito f Inflamo
de la ~o.

perikarp/o 4* (pp angiospermoj) Parietodela
frukto: ~o konsistas el epikarpo, mezokarpol
endokarpo. use selo.

Perikl/o. Helena vira nomo, i.a. de la plej granda
rcgnestro de Ateno: la je de (la 5a a.K.).

perikop/oz D* Paragrafo el la Biblio, voclegaia
dum kulto.

perilj/o 4* G. { Perilla el lamiacoj), parencaal
ocimo, de unujaraj, aromaj herboj; 6 sp-oj el SE
Azio, i.a. la duonligna ~0 ( P. frutescens) kultivata
por spicado au peklado.

perimetr2o A La longo de periferio.
perine/o V ( perineum ) La parto de la homa

korpo, inter la anuso k la skrolo au la vulvo.
period1o 1 Tempa daü ro inter du difinitaj fazoj

de fenomeno au de evoluado: en ciuj ~ojdelo
tero7 ; tiam venis la ~o de la granda postulado dt
reformojz ; la ^o de la krucmi / itojB. ciklo,-:
epoko. 2 La plej malgranda distanco (laü iu
variable, specife tempo), post kiu iu grandoafi
fenomeno ripetigas: ^o de vihrado. 3 X, Tempo,
kiun bezonas astro, por retrovigi en la sama punkto
de sia rivoluo. fazo, stadia. 4 ® Geokronologia
unuo, ampleksanta plurajn epokojn, responda al to -
kronostratigrafia unuo sistemo. — geokronologio.5 ;

peridi/o 4* (pp fungoj) La parieto au ekstera Serio da prop-oj au da frazoj, harmonie kunligitajk
membrano de sporangio au de alispecaj fruktokorpoj prezentantaj la malvolvigon de unueca ideo:?
( i.a. ce gasteromicetoj. pirenomicetoj. uredaloj). oratora ~o. 1 Ripetiganta post pli-malpli difio-ï

peridot/o ® ( kn ) Mineralo el ortoromba, ita tempo: fehro, eldonajo , fenomeno.&
magneza k/aü fera siliciato (inalofte ankau kun Ca, intermita. 2 Karakterizata de ~oj 5: ~astilo. ft -;
Mn...), de senkolora au verdeta gis bruna au nigra; | ~e aperanla publikigajo. ^eco. Eco de ^kelkaj spccoj estas uzataj en juvelailo. krizolito. j fenomeno. ne^a, mal~a. Ne prezentanta <-vecon;
olivino. mal~a fizika fenomeno. lum^O ^ Tagdaüro

peridotit/o © Plutona pelro grajna, precipe (eksperimente lumigdafiro), koncerne ties efikojnd ]
konsistanta el la peridoto olivino. u®’ olivinito. | la vivuloj. lum^ismo. Fenomeno de reagodela

periferi/oz A La rando dc dudimensia geometria vivuloj al la lumigdaüro dum la sinsekvaj tagnoktoj:
figuro. iperimetro. ~a 1 A Rilata al ~o. 2 ce la florplantoj. lum~isnio manifestigas per kresk-
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ado k precipe florado. — mallongtaga, longtaga.
mallurrwo ÿ Noktodaüro (eksperimente mallum-
igdaüro), konceme ties efikojn al la vivuloj.

periost/o V (periosteum) Fibreca membrano,
kovranta la ostojn.

peripeti/o 1 Sortoturno, nedezirinda aventuro. 2
c§) Abrupta sango de situacio en romano au dramo.

peripl/o. Mara cirka ü a sipirado, au preciza
raporto pri gi.

periskop/o. Optika instrumento, kies elstarigebla
tubo ebligas la vidon de la cirkaüajo, dum la rigard-
anto restas sub aü malantaü sirmajo: de submar-
sipo, de tranceo.

insekto- k fiso-voraj, kun domoj sur la operkuloj.
~edoj. Fam. (Percidae) de ~oformaj fisoj, al kiu
apartenas i.a . ~o k perco. ~oformaj. Ordo
( Perciformes) de teleosteoj, ampleksanta i.a. la
~edojn. surwo. Sp. ( Lepomis gibbosus ) de
okulfrape kolora fiso el la ordo de ~oformaj, kun
alta korpo flanke plata, origina el NU Ameriko,
enkondukita en Eüropon, vivanta en nesala akvo
sen- au malrapid-flua.

perkal/o ^ Delikata densa katuno.
perkol/i (tr) Malrapide irigi likvon tra pora au

pulvorigita substanco, ordinare por ekstrakti unu au
plurajn solveblajn konstituajojn : ® alkoholon
super vanilo por ekstrakti vanilinon. EST elai , eluvii,
sorbi , tralavi. ~(ad)o. Ago ~i. ~igi (pp likvo)
Malrapide trairi poran au pulvorigitan subslancon :
-Q- © pluvakvo rsjjgas tra grundo. ^ilo, ^atoro.
Aparato por ~i : kaf^ilo.

perkut/i (tr ) 1 Frapi ( pp malmola objekto
kontra ü alia). 2 Y Diagnoze frapeti (korpon de
paciento). ~ilo 1 Tiu parto de pafilo, kiu ~as la
prajmon por eksplodigi la pulvosargon. 2 Y
Instrumento por ~i 2. 3 n Ilo el malmola (rulstono,
silikstono) au mola (osto, eburo, ligno, korno)
materialo, uzata i.a. por ricevi el nukleo stonsplitojn
k prilabori ilin.

perl/o 1 b Brila blanka globo el perlamoto,
estiganta en la mantelo de kelkaj sp-oj de duvalv-
uloj, precipe en pinktadoj, cirka ü enpenetrinta
fremda korpelo, au sablero au parazito ; gi estas
uzata kiel juvelo: fajna ~o (natura, la plej valora);
kultiva ~o (ku!tiv~o); falsa ~o (el vitro ks, iel
similanta la fajnajn); koliero de ~oj\ (analoge) la
~oj de la roso; la tonoj de la violono, ruligante kiel
~ojz. os’ gemo, orienta. 2 (0 Perfekta objekto au
persono: tia edzo estas vera ~oB; Sorô, vi ~o de la
poezio! z; la plej valoraj ~oj el tiu granda ~ovico
estas nomataj Parizo, Londono, Vieno, Napoloz\
paralele kun grandaj ~oj de filozofio k etiko, tie
trovigas ankait senvaloraj almiksajoj7-. uar trezoro.
3 = bido: sukcenaj ~ojz. ^a. Simila al ~o au pro
la brileco au pro la koloro aü pro la formo: ~a
rosoB; ~aj denteto j de bebo\ ~a cielo. -̂*1 (ntr)
Eligi kun formo de ~o: la svito ~is sur lia fronto\
el siaj okuloj ~as malrapide larmoj. ~igi. Fari, ke
io alprenu la formon de ~o: ~igi sakeran; ~igita
hordeo.~ocasi, ^ofisi. Serci en la maro ~osirojn
k ilin dekroci de la fundo: japanaj ~ofisistinoj.
kultiv~o. Arte estigila ~o, kiun oni ricevas, gref-
tante en la mantelon de kelkaj sp-oj de duvalvuloj

peristil20 jH Kolonaro, cirka üanta ekstere pecon el la ekstera mukozo, entenantan malgrandan
templon, au interne korton de domo. klostro ks. I globeton el perlamoto.

periteci/o dft Askujo, de globa gis botel- au i perlamot/o 8 La interna, cieiarke rebrilanta
konus-forma, malfermiganta per poro au kanaleto ! tavolo de la konko de duvalvuloj k.a. moluskoj.
(is* ostiolo ) au ec tute ferma, usr apotecio. — | sekreciata de la mantelo: teknikan aplikon trovas
pirenomicetoj. j precipe la ~o de pinktadoj; koloniboj briletantaj

perltone/o V ( peritoneum) Sera membrano, i kiel ~o/\ ventumilo inkrustita je ~o. ~a. Konsist -
teganta k la abdomenan kavon k la enabdomenajn anla el ~o a ü havanta gian aspekton. rsf iriza.
organojn de la vertebruloj. r<r meso/ , plettro. ~itO Y perlec/o Y Malsano kun diversaj kaüzoj ( manko
Akuta au kronika inflamo de ~o: tuberkuloza ~ito. de riboflavino, bavado, manko de dentoj). karakteriz-

perk/o b G. { Perea ) de fisoj el la fam. de j ata de benigna, sed récidiva fendeto ce la lipangulo:-̂ edoj, mangeblaj, vivantaj préféré en nesala akvo. j diversaj mikroboj trovigas en la fendeto.

\

— b

m
i

1

1) periskopo. a) orientebla
prismo ; b) objektivaro ; c )
restariga prismo; c) okulario.
2-3) perko: 2) /*«0 . 3) surwo.

i
itrc CG.

perisore/o y G. { Perisoreus ) el la ordo de
paseroformaj birdoj, fam. de korvedoj, distingebla
de garolo pro malpli longa sed pli larga beko k mal-
pli okulfrapaj koloroj, i.a. P. infaustus (muta garolo).

perisperm/o ^ Nutrajrezerva, duploida histo
de la semo de iuj angiospermoj, k i u , k u n l a
albumeno, nutras la embrion dum la germado:
de la semo de pipero, de beta. endosperrno.

perispirit/o 0 En la spiritisma kredo, duon-
materia substanco, servanta al la spirito kiel unua
envolvajo k liganta gin al la korpo.

peristalt/o $ Nevola muskola kontrahigo, okaz-
anta en tuboforrnaj organoj, moviganta de supre
malsupren (au de antaüe malantauen) k sovanta la
enhavon de tiuj organoj: stomaka, intesta ~o. ^a.
Rilata al ~o: (f.) © ~a pumpilo (por malrapide
pumpi malgrandajn kvantojn de likvo). kontraü^a
f Satnspeca, sed kontraüdirekta al ~o: kontraü
segmento de intesto (operacie inversita por kuraci
tro rapidan ~on).
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perlit/o O Alojo de fero k 0,8% da karbono, j ( io) Malhelpi, ke iu faru ion : la teorio ne mal~asi
konsistanta el mikroskopaj alternai lamenoj de ni uzi tiun vorton7: kion lego mal^as, tio placitt
ferito a k de cementito. ccsas7; se inter gentoj ne starns muroj, kiuj mat**.

perlon/o % Gennana ekvivalento de nilono. al Hi libéré konutnikigadi inter si7-. mal~0. Agok
permaloj/o O Alojo el nikelo k fero, havanta vortoj de tiu, kiu mal~as: malobei, transput

grandan tralasecon por la magnetaj fortoj, uzata por mal~on ; la maison, ke vi ne trinku alkoholajon, vi
la kerno de la lelegrafaj kabloj. ne atentis!\ la netusebleco de la Fundamento [...]«

permanent/a. Daüranta sen interrompo k sang- j senco de mal~o de rompado7-. pas^O. Dokumento,
igo. konstanta. | per kiu stata aü militista instanco ~as al iu pasitn

permeabl/a © Tralasa. ~o a) absoiuta j ma!~ita regiono, tra kordono de trupoj ks.~o. Fizika grando égala al kvociento de la magneta j permi/o ® 1 La sesa k lasta periodo de
fluksdenso, per la magneta kampintenso; simb: p | paleozotko. 2 La responda sistemo.
( mu ) , p = B/H ; b) relativa ~0. Fizika grando j permitiv/o Skalara aü lensora grando, indik-
egala al rilaîurno de la absoiuta ~o de iu substanco j anta la gradon de induktebleco per ekstera kampo:
aü medio per liu de vakuo; simb.: p

(. ( mu ro )\ p
(. = \ elektra ~o (SIN. dielektrika konstanto), magneta

p/po. RIM. En tabeloj trovigas plej ofte la valoroj de ! permut/i 2 (tr) Sangi la ordon de ciferoj, literqp
relativa ~o. ~eco. Eco de io tralasa. membrana j elementoj de tutajo ks. — faktorialo. ^a. Rilata al
~eco ÿ Eco de membrano, en kiu estas poroj aü j ~o: reakcio (ce kiu jonoj intersangas sianlokoti
specifaj molekuloj (~azoj), kiuj ebligas la trairon de ! en la substanco). ~0 1 Ago de tiu, kiu ~as. 2 A Bi-
solvitajoj. ~azo $ Enzimeca faktoro proteina, kiu jekcio de aro sur gin mem, spéciale pri la aro ( 1, 2,
regas la eniron au eliron de specifaj molekuloj tra la 3 /? } (ekzistas faktorialo n tiaj). ~ado 4s- Sanga
celmembrano. duon~a. Duontralasa. arango laü spiralo de la tri konduktiloj de trifazi

permeanc/o Fizika grando inversa al | transsenda energidukto, por malpliigi la efikojnde i
! kapacita malsimetrio. ~ajo A Ciu el la eblaj diversaj

permes/i (tr) 1 (iu) Konsenti, ke iu libere faru ! manieroj vicigi la elementojn en aro, do la rezultode
ion: ~u al mi kisi vian manon7: lia koro ne ~is al H j ~o: la ~ajoj de tri elementoj a, b, c estas abc, acb,
forlasi la qfliktitinon2; mi devos ~/, ke la submajstr- j hac, bca, cab, cba. KT arangafo, kombinajo. êWa. ;

oj parolu al mi «ci!»7; ~u al malrica homo, ke li i Tia, ke oni povas ~i gin kun alia samspeca elemento,

iôn petit de vi7 : ~i a! si ( preni mem la rajton); la | Pernambuk/o.Statoen la NE parto de Brazilo.
rego dormas. k oni ne povas al si veki lin7: kio j pemi/o f Frostinflamo, frostosvelo.
dofarigus des pli al ni.se ni don ~us al ni?7 : sub la j pemicioz/a f (pp malsano) Grava per si mem,
saliko la infanoj ludadis, k do estis ^ata al Hi7: si j ne pro okazaj cirkonstancoj: anemio.
ne sciis, ke kio estas ~ata a! .hipite.ro ne estas ~ata
al bovoz; se la vorto «ero» estas piene ~ata, gi
komprencble ne estas devigaz; mi sopiras gis tiu
momenta, kiam estas al mi ~ite7 [ ...]; ne estas al mi
~ite rabi7. 2 ( io) Ne malhelpi, ke iu faru ion: kiom
ta cirkonstancoj don ~is, li penis esti eleganta7: la
régit!aro ~as , ke [•... ] z ; la sorto ne ~is al ili
geedzigi7. ~0. Ago, vortoj de tiu, kiu ~as: peti ,
doni7. atingi7, eldevigi7, prpfiti, uzi la ^on fari ion;
persona, kiu pub/ikigas mian verkon. ne demandinte estigantaj malsanojn ekz. ce folioj de beto, spinaco,
mian ~on!7: la ~o havi kun si nepinon7 : ricevi la tabako. es? jï toftoro , folisimo, plasmoparo.
~on montri ta birdon7 : la on, ke ni povas eniri j perpendikl/o À Normale el donita punktoal
senpage, donis la dircktoro meni : si petis la ~o/?, ke j donita kurbo aü surfaco. ^a. Orta.
si aspergu la popolon7. ^ebla. Tia. ke oni povas j perpendikular/a z. Perpendikla : en
tion ~i: ~ebla malobservo, procédure, for^i. ~i | direktoB. ~0. Ortanto.
al iu foriri : la rego forais la ambasadoron : li ! Perpetu/oz. Virina nomo.
definitive forais ciujn siajn servistojn. for~0 1 ~o j Perpinjan/O. Cefurbo de Rusiljono (2°54’E, j
foriri: miaj amikoj, mi prenas de vi for~on gis la ! 42°42’N). ï
vespero7. tnr ellasi , forliberigi. 2 ( pp servisto aü | perpleks/a. Sanceliga pro senkonsileco; ;hezit<|
fiinkciulo) ~o forlasi por difinita tempo la servon aü | anla inter pluraj kontraüaj decidoj. <^eco. Statode ;
la oficon: soldato en for~o. est ferio, libertempo, j iu ~a: la ~eco de la filozofoj antaii la universo.
mal~i 1 (iu ) Ne konsenti, rifuzi al iu la rajton fari ^igi. Fari ~a: tiu demanda min ~igas. dubi,
ion : ni ne povas mal~i al li nomi sin E-istoz; voli aü embarasi, konfuzi, konsterni.
ne voli ne /iin mal~as7 : kiu do mafias, ke la
esperantistoj mem gin reorganizu v z; la vorton
« privata» kelkaj klarigis en la sencon «mal~ata» z\
teorie la kombinado de «du » kun «la » ne estas
ma/ r̂ ata7: paroii pri rcorganizo de la Komitato ne
estas mal~ite7-; estis mal^ite eniri en la pordegon
de la regox: frukto mal~ita estas plej bongusta7. 2 | Cira, regode ~ujox.

864 perso

reî uktanco; simb.: A ( lambda ): A = l /R .

pernis/o = vespobuteo.
peroksi ® Vd per @. ;g

peron/o. Ekstera larga stuparo el kelkaj stupoj,
finiganta supre per platajo, sur kiu malfermigas
dompordo: la mastro mem venis sur la ~on akeepti .

la vizitantojn: vasta pina dorno kun ~eto7. v& kajo.
perone/o - fibulo.

peronospor/o G . (Peronospora el
kosmopolita de c. 75 sp-oj de parazitaj oomikotoj,

.s

pers/o X Ano de la cefa gento de (P)^io. ^a.|
Ri lata al ~o aü al ( P)~io: la ~a lingvo; ~a kato\ j%
elprenu tapison la plcj bonan. la ~anz: de kiu v/ J
dejetadis la ~an satrapon7. (P)^a Golfo. VastM
golfo inter ~io k Arabio (50°E, 28°N). (P)^iO„
/^ujo. Eksa nomo de Irano: en la unua jaro devjjj

3
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Pers/o. Latina satiriste (A . Persius Flaccus, enkondukita en Europon fare de ia Romianoj, hodiaü
vaste kultivata por fruktoj mangataj krudaj, kuiritaj

perse/o G. (Persea el laüracoj) de dioikaj au sekigitaj; muitaj kf-oj. car brunjono, nektarino.
persikari/o é1 1 G. (Persicaria el poligonacoj)

de c. 150 sp-oj el la mezvarmaj regionoj, tre parenca
al poligono ss. 2 Sp. de I (Persicaria maculosa,
sin. Polygonum persicaria ),subkosmopolita.

persimon/o 1 ^ Sp. de diospiro ( Virginia
diospiro) el SE Usono, arbo kultivata por Hava au
oranga bero. simila al pruno, mangebla post moligo

Perse/o z 1 O Filo de Ze üso k Danae, kiu ; pro frosto. 2 a&! Japania ~o. 3 ^ Frukto de ~o /
detrancis la kapon de Meduzo. —+ Andromède?. 2 % j aü 2. SIN. ~bero. Japania ~0. Kakinoko. ^bero.
Boreala konsteiacio ( Perseus ),entenanta Algolon. ! ~o i.

Persefon/o O Fiiino de Zeüso k Demeter, | persist/i (ntr ) Energie da ü rigi , malgraü cia
re|ino de Hadeso. —* Piozerpino. malhelpajo, tion, kion oni komencis fari aü pensi :

persekut/i (tr) 1 Kursekvi por atingi aü mal- ne hontu penti pri faro, hontu ~i en eraro7 ; se li
~os en la plenumado de Miaj ordonoj I J x ; la
akuzito r^,as en sia neado ; (f ) la pluvo ~as.
insisti, obstini. — krocigi , algluigi. ~(ad)o. Ago
de iu, io ^anta: la ~ado de la antikvaj kultoj. ~a.
Karakterizata de ~o: sendanto de peticioj; ^a
opozicio; (0 malbonodoro, parfumo ; ) nota.
csr konstanta, siabila. ~eco. Eco de tiu, kiu ~as:
la forto, kiun donos al ni nia konstanteeo k ~ecoz.
~ejo. Loko en fortikajo aü en regiono. arangita por
la lasta defendado. RIM. persisti akeentas la energi-
on, obstini la malcedemon.

34-62).

arboj kun da ü raj, integraj folioj, kun floroj en
akselaj grapoloj k kun beroj aü drupoj; tropika g. de
c. 200 sp-oj el Azio k Ameriko, i.a. ia Amerika ~o
(P. americana ), ekonomie grava arbo, kies fruktoj
estas avokadoj; hejnia en C Ameriko, tre kultivata
en la sufice varmaj, precipe tropikaj regionoj. SIN.
avokadujo.

amike trakti: la casisto ~as lepotvn ; rabobirdoj ~is
la kolombojn B; li k liaj domanoj ~is ilin gis Hoba x;
lakrimulo estis ~ata k kaptita ; mort~i cervon. csr
peli, postkuri. 2 Konstante turmentadi per severaj,
maljustaj aü kruelaj malbonfaroj aü legoj: Mi ~os
ilinper glavo, per malsato k per pestox; Nerono ~is
la kristanojnB; de jarcentoj la judoj estis ~ataj, sed
neniam tiel abomeninde, kiel en la 20a jarcento ;
felicaj estas tiuj, kiuj estas ~atajpro justcco!n\ (f) la
malfelico ~i min ankaü tiez. 3 db Voki kiel akuziton
antaü tribunalon: ~/ debitoron. (̂ad)o. Ago de tiu,
kiu ~as: la ~oj kontraü E.\ Y deliro pri ~o (
manio pri ~o ) ; la granda ~ado de ta hebreoj
bmencigis dum la krucmilitirojz; religia ~ad.o al la
lierezuloj. KS5 lincado, pogromo, genocido. ~antO.
Tiu, kiu ~as: Paida estis ~anto de la unuaj kristanoj ; bonex; eminentaj ^oj en la urbo7 ; ci tin faras siajn
antaü sia konvertigo; pli rapidaj ol agioj de la cielo j aferojn ment, per sia propra ^o7; trovi amikon en la
estis niaj ~antojx; savu min de mia j ~antojx. j de sia mastro; (pli generale, gentila sinonimo de
M§0. Stato de tiu, kiu estas aü kredas sin ~ata: vivi j homo) la ~oj, kiuj ne komprenas la uzadon de la
en konstanta ~igo. ^isto db Oficisto, oficiale ; art ikoloz; kiam ni parolas pri ~oj aü objektoj

konatajz; siaj gepatroj volis sin edzinigi kun alia
' . «sr individuo. 2 dà Ciu unuopa estajo, kiu

havas rajtojn k devojn la ü la lego : fizika (ciu
individua homo)., jura r^o (organizo a ü grupo de
individuoj, posedanta juran ekziston k havanta

person/o 1 Aparta homo kun siaj karakterizaj
ecoj: c.iu ~o kun sia bezonoz ; oni vivas ne kun
mono, sed kun ~oz ; ciu amas ordinare ~on, kiu
estas simila al li7 ; konsideri ~ojn ce jugado estas ne

komisiita plenumi la decidojn de tribunaio.
Persepol/o j[ Antikva cefurbo de Persio, forbrul-

igitade Aleksandro en 331 a.K. (52°50'E, 29°55’N).
persien/o. Fenestrokovrilo, konsistanta el ligna

kadrokun vico da oblikve arangitaj horizontalaj latoj,
por sirmi cambron kontraü suno aü varmo: duklapa, I rajtojn k devojn aparté de la rajtoj k devoj de giaj
mrkezforma, levebla ^o. S IN . latsutro jaluzio. ! reprezentantoj aü unuopaj membroj). 3 c?) Rolanto,

persik/o 4g La frukto de ~arbo: drupo globa, j imagita de verkisto en romano, teatrajo, filmo ks:
unusulka, kun haüto de flava gis ruga, lanuga a ü j ~6>y: If ï genio, Toas, Oresto, Pilado, Arkas7; flankaj
glata k kun karno tre sukplena, bongusta, blanka aü j ~o/z; mutaj ~oj\ ta malgrandaj ~oj, en artista
flaveta, enhavanta malmoian kernon sinuasulkan, | tutajo, havas tian saman gravecon kiel la grandaj7.
unuseman, adheran aü ne al la karno. ^ujo, ^arbo. i aw heroo. 4 jj* Ciu el la tri modaloj de Dio (Patro,
Sp. de prunuso (Persia prunuso), grava fruktarbo j Filo k Spirito Sankta). insr hipostazo. 5 A Konjugacia
kün lancetformaj aü elipsaj, dentaj, glataj folioj, kun j a ü pron-a formo, servanta por distingi la ~o( j)n,

rozajfloroj k kies fruktoj estas ~oj; origina el Cinio, j kiu(j) parolas, tiu(j)n, al kiu(j) oni parolas, k tion, pri
| kio oni parolas: en la konjugacioj vi havas [... j
; ankoraù apartajn formojn por ciu k nombroz:
j «ci» signifas la duan ~on de 1' ununombroz. ^a 1
I Propra al unu ~o: cion rigardi tra sia ~a vitro7 ;

persiko. ~arbo : a ) j estante nun tre okupita, por iom rebonigi mian ~an
tigo; b) folio; c) floro; c) | situacionz ; Hi pro ~a ambicio volas ruinigi nian
frukto (~o); d ) kerno. C. j harmonionz; laü mia opinio7 , esc propra,

j privata. 2 Rilata al unu difinita ~o k ne al aliaj: tio ci
| donis al la afero karakteron iom ~anz; gi faras nur
! la impreson de ~a polemikoz; aludoj, atakoj. 3
| A (pp pron.) Montranta ~o(j)n ( mi , ci , ni , vi ) aü

z
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anstata ûanta subst-on ( / /. si , gi , ili , oni ). os’ i pli au malpli malproksiman okazon : la nuna
refleksivo. RIM. individua kontrastas kun kolektiva; | situacio prezentas vastajn ~ojn k esperojn; la vivo
persona kontrastas kun anonima, neoriginala, | alprenis por li novan k pli vervan ~on\ tio donisla
ciesa. 1 Konceme iun ~on: mi suferis de li agrablan ~on ricevi denove invitojnz; jen konsoia
(Cart) ne multe7 ; sc gi enhavas ion, kio povus esti ~of ; vidi ion en vera ~c> ; la teatra ~o Ciam iom
malagrabla por vi ~ez; sc iu provos ataki vin au krudigas la nuancojn. ~e. Laü la ~o: desegni
lin7 ; nun la artikolo de B. S . aludas min ~ez; mi ne aleon ~e. sen~a. Prezentanta nenian versajnan
konas lin ~e, nur laünome. 2 Lau propra opinio, j esperon de sukceso, prospero: sen~a entrepreno;
gusto: ~e, mi ne vidas iajn kontraiidirojn; ~e, mi estis tute sen~e.
tion ne satas, sed { ...]. 3 En propra ~o, mem: ~e
danki iunB; li volis viziti ~e la malsamdojn. ^ajoj.
Ciaj ~aj detaloj uzeblaj, por legitimiloj, biografio,
gazetartikolo ks. ~aro 1 Tuto de la ~oj, servantaj au
oficantaj en unu entrepreno: lu ~aro de la firmo
decidis strikon. 2 Tuto de la ~oj en teatrajo, filmo
ks: listo de la ~aro; sian tutan ~aron li partis ciam
kun si —li estis pupludisto7-. ^eco 1 Tio, kio
konsistigas la ~on ; propra k memstara ecaro: i televida ricevado. ~o1 ^ Malordo en la korpo aü en
dokumenta materialo, per kiu estas prezentita la j la psiko, genanta lies normalan funkciadon: ~oenla
~eco de Dro Z.; la memoro estas nepra kondico de i sanga cirkulado. 2 Malordo en la funkciadode
la ~eco; disduigo de la ~eco ( alterna ekzisto de du ! ekosistemo pro ekz. poluado, senarbarigo, incendio.
~ecoj en unu sola individuo). nar egoo, karaktero, j 3 O Malordo au nefunkeiado de tnasino, aparato,
mio, mem. 2 *P Kunarango de psikaj elementoj, kiuj j elektra cirkvito ks. 4 Rompo de la regulecoce
igas individuon agi propramaniere k senti sin mal- ! fenomeno: maraj, akvaj, atmosferaj ~oj (neregulajoj
sama ol ciu alia, k kiuj organizigis laü unika maniero | en la ondigo au ttuado), rotaciaj ~oj de planedo.5 V
dum la evoluo de la koncerna individuo. 3 £*£ | Interrompo en radioaüskultado, kaüzita de eksteraj
Kapablo esti persono en legaj aferoj ( jura ~eco): j fenornenoj: parazita ~o (kaüzita de la funkciadode
asocio sen jura ~eco ne povus ricevi heredafon. j elektra j masinoj ktp). os’ atniosferajoj, intermikso,

~ecigi. Variigi tau la koncemataj ~oj: la romia jura \ jami. ~igi. Havi ~ojn. ~ografo 4F Aparato por
estas principe kontraüa al la ~ecigo de la punoj ;; j mezuri la amplitudon k daüron de ~o en elektra reto.
~ecigi la aütomobilajn asekurpagojn. ^eto. Mal- serwigï 4=- Forigi ~ojn en aparatoj, kondukt-
granda ~o: la knabino jam estis ~eto; la silikoj estas lineoj ks. glut~0 f Geno en la glutado, kaüzita de
~etoj, kiuj povoscias ion rakonti7. ^igi 1 Atribui al ezofaga lezo. Stomak^o Y Simptoma komplekso,

objekto au abslraktajo la figuron, sentojn au parolon | karakterizata de stomak-intestaj genoj, kun aü sen
de ~o: poezio émus ~igi la naturo/r, la fantazio de febro, kaüzitaj aü de infektoj. aü de toksigo.
ta medileraneaj popoloj ~igis ciujn iliajn diojn. tar
prozopopeo 2 Prezenti en sia ~o tipan ekzemplon de oraj ornamoj ili senpopoligis ~on!z\ ~a balzamo.
ia eco: Harpagono ~igas ta avarecon; multaj vidas
en mi kvazaü ia rigodon de nia ajero7. os* simboli,
enkorpigi , tipigi. ~ismo d> Doktrino, kiu rigardas la j nomo de la pentristo Vannucci. 1445-1523).
memstarecon de la ~oj kiel esencan bazon de cia J peruk10. Artefarita hararo, imitanta naturan kap-
civiiizo. erwigi 1 Ludi la rolon de teatra ~o: si ; hararon: pudrita ~oz ; li vidu kiel lia ~o estas
cn~igis Desdemonan en «Ofelo». 2 (f ) Sajnigi esti ia ! frizita7.
~o (ofte por trompi). «æ* hipokriti. krorrwo. En | pervers/az. Inklina al malbonfarado: ~akoro\
negoco. diskuto ks, ~o ne rekte interesata. sen^a j os- malica. «N.eco. Inklino konsistanta en la plezuro
Tia, ke gi ne montras ~econ: en E. la verboformoj j malbonfari k en la gojo malutili k malami. e?
per si mem estas sen~aj: lia stilo havas tutc sen~an \ perversio. ^igi. Fari iun ~a: Nerono ~igis siajn
tonon\ estas tre dezirinde. ke la sen~ceo k memstar- j libertinojn :; (f ) riceco kpotenco ~igas.
eco de nia afero ciam pli k pli fortigu7-, mi decidis | perversi/o 1 f Difektigo aü malbona sangigo

de normala funkcio: de la gustosenso. 2 ^
(evi ) Cia seksa konduto, ne koincidanta kun tiu
rigardata kiel normala (sadismo-masohismo,

diverseco de aspektoj, kaüzita de ilia malproksimeco | ekshibicio, feticismo, onanismo k.a.). /vtllo. Homo
k pozicio: kiel serio du arkajoj en ~o z\ litiia, j trafita de ~o.
kolora la mezepokaj pentristoj nesciis ta ~on. j ® pes/i ( tr) 1 Mezuri la pezon de objekto,
2 Aspekto, kiun prezentas, rilate al la punkto. de kiu j komparante tiun pezon kun alia pezo, elektita kiel
oni rigardas, objektoj vidataj en la malproksimo: de i unuo: ~/ pakajon. panon. leteron; ili ~is al mi kiel
tiu monteto oni g îtas belan ridantan ~on\ post ciu : rnian laborpagon tridek argentajn monerojn*',mane
figura en la montrigas kelkaj aliaj7: la balkon- \ ~/ brasikon; mi volas min; (0 ^ estus nun ~ita
afo elstaras tiel forte antalien, ke ciuj, kiuj rigardas | mia cagrcno gi estas pli peza, ol la sablo ce la mor-
el niai Jéiiestroj, sur tiu flanko ne bavas ~onz. ose . ojx. 2 (0 0 Jugi la meritojn k malmeritojn de homo:
horizonto. 3 (f) Aspekto, sub kiu oni prezentas al si j la Eternulo ~as la korojnx ; mi ~as la pensojn en la

pesi866

persvad/i (tr) Instigi iun al ia ago per emocivekaj
argumentoj: longe oni ~is lin, ke li ne edzigu, sed
vane8; li provis lin ~i je justoK; ec se vi min ~us,
mi ne estus konvinkita ; (abs) la pasio estas la sola
oratoro, kiu ciam ~as. csr admoni, decidigi. M),

Ago de tiu , kiu ~as: la ~o estas la cclo de cia
elokventeco.

perturb/i (tr) Kaüzi malordon: ~ita digestado,
'

Peru8o.S-Amerika regno ce Pacifiko (Limo): pro

Perug/o. Umbria urbo (!2°25’E, 43°07’N).
~ano. Loganto de tiu urbo: la ( P )~ano (krom-

tute sen~igi E-on z.
personal/o 1 Personpronomo. 2 Personaro.
perspektiv1o 1 Prezento de objektoj laü la
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pesimist20 1 Adepto de la pesimismo. 2 Homo,
kiu en ciuj aferoj ciam vidas nur la malbonan flank-
on: por la glaso estas neniarn duonplena, sed
ciam duonmalplena.

pest/o 1 f Epidemia k kontaga malsano,
ka ù zata de la Jersina bacilo (Yersinia pestis ) k
karakterizata de tre gravaj generalaj signoj, kelka-
foje deliro, k ankaü jen per hemoragioj de la haüto k
mukozo (la nigra ~o), jen per apero de akselaj aü
ingvenaj bubonoj ( la bubona ~o), jén per pulma
inflamo ( la pulma ~o) , jen per rapide mortiga seps-
emio: ratoj k puloj estas agantoj en la dissemado de
~o. 2 (f) lo aü iu tiel dangera kiel ~o 1 : alkohoi-
ismo estas vera ~o en diversaj landoj; Nerono, tiu
~o de la Imperio!. 3 Vivulo, grave damaganta
kultivatajn plantojn. car fiinsekto, trudherbo. ~a 1
Rilata al ~o: ~<z epidemia, kazo. 2 (f ) Pereiga,
detrua (precipe morale): //, ne alproksimigu al mi ,
via spirado estas ~al (de vino). ~icido ^ *4*Kemia substanco, uzata en agrikulturo k hortikulturo
por mortigi bestojn, vegetajojn k bakteriojn, kiuj
damagas kultivatajn plantojn. '̂ ulo. Homo malsana
je ~o. ~odona. Transdonanta, alportanta ~on.
akvo~o. Kanada elodeo. starwo. Kristaliga
fenomeno en stano ce malalta temperature.

pestici/o f Eta haüta hemoragio, aspektanta kiel
violete ruga makuleto, de la grando de pinglokapo
gis lento, csr purpurao.

Pesavar/o. Urbo k citadelo de Pakistano, ce la
pasejo de Hajbaro (7 l °40’E, 34°02,N).

pet/i ( tr) 1 Sciigi al iu, ke oni deziras ricevi ion
de li: iun pri io\ ion de iu\ Hi Jupitron ~is
nun pri nova reg K; Iin pri pardonoz; li sendis
knabon al la granda Niko, par ~i de li buselmezur-
ilonz\ du aferojn mi ~/.v de v/ x; sinjorino. kin ~is
de si trinki7-; pri kio amikoj sekretas, ili vian jugon
ne ~as7 : mi ~as vian pardonon7; (abs) kiu ne ~as,
tiu ne ricevas7: ne havante , oni ~as, ricevinte. for-
jetas7. 2 Sciigi al iu, ke oni deziras, ke li faru ion:
mi~as la amikojn rapidi kun la mendojz; mi
vin kredi , ke [... jz; mi volus ~/ vin alparti al mi
cerpeton da akvo7: malrica virino ~is sin , ke si

j donu al si trinkiz; mi devas la leganton, ke lifor-
pesi.~ilo 1 (vekta ~ilo). j meiu tiun ci antaüjugonz; sidigu, mi ~as. 3 Sciigi
a ) ~iltaso ; b) vekto ; c ) ! al iu, ke oni deziras, ke li venu: lin al mi7: mi

j sendis ~/ ilin ci tien7 : gaslo tro ~ata foriras mal-
j sataz; por gasto ne ~ita mankas kulero7. es" inviti.
i /vo. Ago, vortoj de tiu, kiu ~as: de iu al iu pri

(Dpes/O. Monunuo en diversaj S-Amerikaj land- j io\ ~o de barono estas ordonoz; direkti7, fari7 ~on
oj, kun diversaj valoroj. <̂ etO jj Monunuo de | al iu : prema, insista ~o; ~o k demando kondukas
Hispanio. j tra /' tuta lande7: multaj lurnas sin al mi kun la ~o

pesari/o If 1 Aparato, enmetebla en la vaginon, j sendi al ili vian ~on, ke mi vin helpu , mi ne
porsubteni la uteron okaze de prolapso aü de aliaj j pavas plenumi; ~skribo, ~veturi. ~adi. Daüre,
nenormalaj pozicioj de tiu organo. 2 Guma ujo, en- j ripete ~i: ili iris ~adi almozonz; lait lia insista
metebla en la vaginon, uzata kiel antikoncipilo. i ~ado7; ciati humilan ~adon de helpo ni devas

pesimîsm20 1 <b Doktrino, la ü kiu la doloro j eviti7. ~egi. Insiste k tre humile ^i: en la pregej-
estas nepra sekvajo de la vivo, k sekve la sumo de i oj oni ~egis pri rida siprompa beno7: mi vin ~egas
ciuj malbonoj superas la sumon de ciuj bonoj. 2^ ! per mia tata koro7\ ordonante al si iri al la rego,
Tendenco trovi, ke cio estas malbona en la mondo, k ; por ~cgi lin pri sia popolox : «La ( P )~egantinoj »

ke oni povas en la estonteco atendi precipe mal- j estas la titolo de tragedio de Eüripido: elaüdu mian
agrablajojn. CF négativisme, nihilisme, senespera. | ~egon!. el^i. Ricevi , akiri per ~ado: de la

optimisme. | Eternulo mi el~is filonx: li almoze el^adis al si

rviltaso de mia kolero k la farojn mi ~as per la ~ilo
de mia furiozo!7. 3 (0 Taksi la relativan valoron aü
gravecon de io, por tion akeepti aü malakcepti : eu
cion ~as vi trankvile? z\ ~ante juste gojon kun
doloroz; la sekvojn de ago, la nieritojn de dit
rivaloj; longe pripensadi k ~adi ciun sian vorton7:
la sorto de la state estas nun ~ata8; konfesite , ~ite,
forgesite. ~0. Ago de tiu, kiu ~as: fari gustan,
malgustan ~on\ (f) per mezuro k ^o akirigas
sukeesoz. ~ado. Daüra aü ripeta ~o: la ~ado de la
jokeoj: ~ado de la motivoj por k kontrait.~adejo
Loko kie oni ~adas (brutojn ce brutvendejo, jokeojn
ce vetkurejo k.a.). îlo 1 Aparato, por ~i relative
malpezajn objektojn (ordinare gis 5 kg) : vekta ,
risorta, automata ~ilo: pendor^ilo (kun sovebla
pezilo) ; strcc~ilo : kuireja , bancamhra ~Ho :
acidor^ilo, mon^ilo, or~ilo. (P)~ilo 1\A üstrala
konstelacio ( Libra ). 2 Sepa signo de la zodiako, ira
kiu Suno pasas de la 23a de Sept, gis la 24a de Okt..~iletO. Malgranda ~ilo, por moneroj, juveloj,
tabako k.a.. /^Iltaso. Ciu el la du tas- aü teler-
formaj ujoj, en kiujn oni metas la pezilojn unuflanke
k la ~otajojn aliflanke: ta ~iltaso levigas ,
mallevigas; (f) jeti en la ~iltason sian glavon, sian
prestigon (provi venki per ekstertemaj minacoj aü
influoj). ~ujo. Malgranda vitra ujo, uzata en
laboratorio por ~i substancojn. /•s/masino. Aparato,
por ~i pezajn objektojn: ^masino por brutoj, por
aütojk.a.. ne~ebla. Tia, ke oni ne povas gin ~i: la
astronomie elero estis opiniata nc^ ebla ; (f ) ta
ne^eblajoj ludas iafoje gravan rolon en politiko.
priM. Depreni difinitan pezon el granda kvanto:
pri~u al mi tri cent gramojn du butero: pri^i la
preskribitan dozon da medikamento : pri^ i. la
porciojn. anim^ado 0 Simbola ~ado de la animoj
de mortintoj, kiu difinas ilian posfmortan felicon aü
malfelicon : la anim^ado estis elpensita de la
Egiptoj, k de ili gin pruntis mazdaismo, kristanismo
k islamo. bebo~ilo. Speciala ~ilo, de kiu unu
Mltason anstataüas korbo, en kiun oni demetas la
~otan sucinfanon. leter^ilo. Aparato por difini la
pezon de letero, sekve gian afrankon.

montrilo; c) soklo.
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patron7: kvazau si valus el~egi de si kompaton7. j vi, se vi lasos min iom ~i kun vi?7 ; la Hebreo venis
for~ i sin. forpermeson: sin for~i de iu7. al mi , par kun mi , sed kiam mi laitte ekkriisji
ne~egebla. Tia, ke de tiu oni povas nenion el~i: lasis sian veston ce mix. ^O. Serca, senkonsidera
nenio estos, mi estas nc~egeb/az. neel~ebla. Tia. ago. kiel tiu de infano: troa ~o dangera al kolol\
ke oni ne povas akiri gin per ^o. pro~ i. Interhelpi tamen gi estas ~o, de kin oni povus krevi/z; CM vi
por havigi al iu pardonon: / / promis la princon pro opinias, ke viaj (studentaj) ~oj en Lepsiko prezentas
la ribelinto; lia anima savigos dank' al la pro~o de j la limojn de homo sprito?7. ^a. ~anta: lang’ estas
Margareto. tro~ema. Gena pro sia sencesa au | mala k ladvole ~a7 ; Hi palpebrumas ~e k montras
ekscesa ~ado. almoz^i ( ntr) ~i pri almozo: la | per la okuloj la akompanantinon7 ; (f) siaj ~ajharoj
almoz~anta virino iris plnen. rigida, muta1: ci tie j estis ligitaj nur per rubando*.~ado. Konduto ~a:
estas malpermesite almoz^ i. help^iz. ~ i pri j infanon malbonigas ne ~ado, sed malbona
helpo. ~ i kun juro: jur^anta min per sia ! kamaradoz\ unu knabo diris, ke estas peko k honto
virgulina castecoz. pardorwi. Pro gentileco ~i ies j moki bestojn. k li ne partoprenis en ilia ~adoz: lia
pardonon: mi pardonnas, ke mi tiel malnete skribis j gajeco (de la rabeno), kin iom post iom ricevisla
aI vi : balalante montenton kontraii la karesoj k | fornton de gojega ~ado7: drinkado, duelado, ~ado
pardonnai de la kuzoz. plor î. ~ i kun larmoj. j kun virino j7. âjo. ~o: H ne povis ordigi siajn
trud~iz. El~i preskaü per forto, minaco, cantago pensojn. li pensis, ke lia ekscitita imago faris al li
ks: trud~i promeson, motton, rekomendon de iu. ~aj'ojn7 . ~erna. Arnanta, inklina ~i : ~ema)

peta/ A- Pref ., uzata antaü unuoj, k signifanta ! infanaj vizagoi , kiuj rigardis tra la plektajojz;
kontrolanta per la rigardo la ~emajn movojn de du
malgrandaj infano j7 : la ore broditaj vestoj

«duiliardo» ( lOjj*); simb.: P: r^ vebero, ~teslo.
petal/o Ciu el la internaj cirkaüaj florfolioj,

generale maldikaj. delikalaj. blankaj au okulfrape j palpebrumis al si kvazau per mil ~emaj okulojz.
koioraj; la interna parto de perianto: ~o generale ^ulo. Infano au homo, kiu emas al ~ado. bubo,
konsistas el limbo k ungolo : mult~a , plur~a,
sen~a flow. SIN. korolfolio. «ar sepalo, tepalo. generale konsistanta el mineraloj, plej ofte malmola
~arang( ig )o. ~aro. Korolo. ^eca (pp sepalo, k kohera, kelkfoje likva (nafto) au ec gasa: argilo,
brakteo, nektarujo k.a.) Aspektanta kiel ~o pro granito. estas ~oj; sedimentaj, crtipciaj, vulkanaj,
koloro au formo. kunig^a (pp korolo, floro) Hav- metamorfaj ~oj: solidaj, likva j, gasaj ~oj. rob,
anta parte au lute kunigintajn ~ojn. kunig'N/llloj. stuno. 2 V ( pars petrosa ) Parto de la temporalo,
Nenatura grupo de florplantoj, karakterizataj de entenanta la orelajn kavojn. îgi. Transformi en
kunigintaj ~oj. SIN. gamopetaloj. sen~uloj. Ne- ^on, masive au supraje: iajfontoj ^igas cion, kion
natura grupo de florplantoj, karakterizataj de la mal- ! oni enmetas. ~icji. Transformai en ~on: fosiliaj
esto de ~oj. SIN . apetaloj. liberia (pp korolo, ; arboj, r̂ igintaj en la grundo. ~igo. Sangigo al M>:
floro) Havanta tute liberajn ~ojn. liber̂ uloj. Ne- j ~igo de vegetajo pro akvo rica je kalcia karbonato:
natura grupo de florplantoj, karakterizataj de liberaj j ~igo de sedimento. «ar diagenezo. ~ografio ©

Scienca priskribo de la ~oj. ~ologo © Specialisto
en ~ologio. ~ologio © Scienco pri la ~oj.

pulvo, entenata en kartona tubo k uzata kiel signalo j Petr/o. Vira nomo, i.a. kromnomo (Vd petro) .
1 de Simono, la cefa disêiplo de Jesuo: vi estas ~o,
j kaj sur ci tin roko mi konstruos mian eklezionN. -4
| groso. ( karesformo: Pecjoz). RIM . Car Petro k
! Paulo estis la kapoj de la komenciganta kristan-
j ismo, iliaj nomoj estas ofte kunigitaj au kontrastigitaj

kornojn tenas, Paulo lakton

petr/o 1 © Konsistiga materialo de la terkrusto,

~oj. SIN . dialipetaioj.
petard2o. Malforta eksplodilo, konsistanta el

au amuzajo. «ar raketo. fajrajo.
petaz/o. Helena largranda capelo.
Peterburg/o. Sankt-Peterburgo: sendi ion et

Parizo ~on per cevalojz; lau mia ~a fizionomio7'.
petici/o. Petskribo. (tr) Peti ion per ~o.
petiol/o ^ Malsupra, tigetforma parto de folio, j en la proverboj: ~o

portata de ingo (se gi ceestas) k portanta la limbon: j prenas7 k.a..
/v/a (~ohava), sen~a (SIN. sida) folio, KS3 pedunklo,
fdodio, tigeto. êto. ~o de la folieroj de kunmeta
folio.

Petrark/O. Itala humanisto k poeto (F\ Petrarea,
1304-1374 ). ~eca, ~eska. Laü la versa stilo de
~o, plej imitata en la Eüropaj literaturoj. /^ismo t§>
Poezia skolo, karakterizita de piatoneca koncepto

j pri amo k de uzado de rafinitaj komparoj, antitezoj
petit/o 4 / Tiparo, kies grado estas 8 punktoj:

~tifera teksto. «rse cicero.
petol/i (ntr) 1 Uzi sian troon da energio en sen- j k pintumoj. ~umi. Verki laü la maniero de ^o.

petrel/o b Kn de diversaj malgrandaj procelari-
formaj birdoj (g-oj Bulweria , Daption k Ptero-celaj, viglaj sendisciplinaj inovoj: juna kamelino

rapidpieda , ~anta sur sia vojox : la hundeto ~is
cirkaii liaj kruroj: birdo ~as.kiom gi volas7: ~antaj j drama ),

infanoj sur la herbejo: Pecjo, tie ~u!. 2 Agadiserce, j Petrograd/o. Nomode Sankt-Peterburgo de
sendiscipline, senkonsidere. kontrau la reguioj de j I 9 l 4 gis 1924. Leningrado.
bonkonduto: dume la frato ~as sur ta strata'

] k eble i

baldait farigos stelistoz; sango bolas, jitneco ~as7: !
r^u , dibocu, sed paste sorton ne riprocu7 : juneco j
/V/ /.S , maljuneco malsatos7 : vi estas faeilanima | kruda ~o (SIN. nafto); lampa ~o (SIN. keroseno);
knabo. kiu trans~as la grandan pason de sia vivo7, j etero (frakcio de ~o bolanta c. 50°); gelo
3 Amuzi sin, karesante virinon: kion do gi kostos a! ; ( vazelino); fornelo. 2 (evi ) = nafto. 3 (evi) =

petrol/o 1 Ciu el la tre diverskonsistaj k
diversuzaj materialoj, ekstraktataj el la nafto: la
r^ industrio, ~tekniko, ~ politiko, ~kompanio',



869petromizo pezi

keroseno. nsr benzino, mazuto , gasojlo, oleo. —argano.dizel—O O Gasojlo.
*petromiz/o b Senmakzelulo (unuspecia g.

Petromyzon marinus ) kun okuloj k 7 paroj da
brankaj truoj, kiu kreskas en maro, sed frajas en
riveroj. BS" miksino. —oformaj. Ordo (Petromyzon-
tiformes) de cefalaspidomorfoj, kiu ampleksas i.a.
lampetron k —on. —ido. Larvo de la —oformaj,
vivanta en nesala akvo.

Forto rezultanta de la tera altiro, per kiu la korpoj—as: fait sub la — <? de io; la ~o, kiun povas elteni
ponto; malgranda —o, sed granda prezo7 ; (0 la
tondra, kiu kun milionfunta —o falos sur vian Jieran
animon!z. 2 Mezuro de tiu forto rilate al konvencia
unuo: kia estas la — de tiu valizo? ; doni al iu
pienan ~onz (sen falsado); kuntara (maineta), sen-
tara (neta) —o. ~occntro, ~oforto. 3 (f) Peniga
suferiga efiko: kurbigi sub la —o de lajaroj; ni port-
as la ~on de ilia potencadoB: senti la ~on de la ciu-
fagaj bezonoj7 ; sub la —o de liaj pekoj. 4 (f) Grava
influo: oui donas muîte da — al tiuj frazoj de la

| komunikajo; li bavas multe da —o en la registaraj
konsiligoj; eu vi tiel frue sentas jam la ~on de la
vero?z. 5 0/ Proporcio inter la largo de la plej dikaj
strekoj k la largo de la blanka interspaco ene de
signo: tipara —0. KSP grasa, graseta, kontrasto.
specifa —o —o de volumena unuo de homogena
substanco. —a 1 Havanta ian —on: aero estas —a. 2

petromizo.

Petroni/o. Latina satira verkisto (C. Petronius
Arbiter, m. 65).

petrosel/o df* 1 Sp. de petroselino (krispa au
kultiva petroselino), dujara, spica herbo kun trioble
plume dividaj, plataj aü krispaj ( krispa —<?) folioj;
hejma en Eüropo k U Azio, vaste kultivata precipe Havanta grandan —on: —# stono, sargo, pakajo; suoj
poraromaj folioj, kelkafoje ankaü por tubera radiko -—-z// kiel ptumbo; —«/ radoj krakis obtuze7 ; du —«/

'

\radik~o). — apiolo. 2 (evi ) = petroselino ( Vd larmoj defluis sur liaj vangojz; ~aj kanonoj, tankoj;
selino ). krispa —o dj* Kf. de —o / , kun krispaj (analoge ) ~a artilerio, kavalerio ; ~aj trupoj, bomb-
folioj uzataj kiel spicajo. radik—O. Kf. de —o L aviadiloj; ® ~a akvo (oksido de deüterio D00); —kun tubera radiko mangafa kuirita. — i (tr) Y Spici | oleo (mazuto); (f) si apogis sur la genuoj la videble
per hakita —o l . j tre ~an kapeton7 . 3 Tia, ke gi falas au frapas kun

granda forto: la maro rulis —ajn ondegojn sur la
bordon7 ; — maro, stonno; (f) —# bato de la sorlo7 ;

kolerox. 4 Malfacile elportebla de la stomako:—« mangajo, vino( kun alkohola procento supera al
14%) ; ( f ) ~aj frazojz ; ~aj sercoj. 5 Donanta
impreson de premeco, sufokeco: malluma, —fl

plafonoz; A cielo, atmosfero. vetero ; —fl, longa
dormo7. 6 Peniga, malfacile elportebla: vi sentigis al
via popolo ~an sortonx ; via patro faris nian jugon

| ira —ax; tio faris mian vivon terure A; ~aj zorgoj;
i A tasko; ^aj kondicoj ; Dio pardonu al mi mian

1) petroselo: a) tigo; b) folio ; c) umbelo; c) | A/? pekon!7. —e. En —a manière: se mi saï gas vin
frukto (duakeno). C . 2) petunio: a) tigo; b) folio; | tro —c, diru! K\ estas —e gin porti!7 ; tio —c kusas

I sur mia konsciencoz. —ajo. Objekto —a, ordinare
j uzata por difinita celo: la ~afoj de horlogo. —eco.
! Eco de io —a : la ~eco de sargo, de malbone bakiîa
j pana; CCA de stomako; iliaj kapoj [... ] levigadis

petuni/o df* G. ( Petunia el solanacoj) de unu- k i kun videbla ~ecoz. —igi. Fari ion —a: la pluvego
plur-jaraj herboj, kun unuopaj, longe pedunklaj j ~igis la vclojn ; (f) via patro tro ~igis nian jugonx ;
floroj, karakterizataj de longe tubohava, 5-loba j tiu ci sciigo ~igos la korojnz ; tro da adjektivoj
korolo; c. 35 sp-oj el S Ameriko; multaj hibridoj k j ~igas la frazon. ilo. Metalmaso, servanta kiel
kf-oj kultivataj por ornamaj, okulfrape koloraj floroj. | —unuo: ~iio de du kilogramoj; uzi falsajn ( neegal-

pez/i (ntr) 1 Fari, pro la altiro de Tero, konstant- j ajnx ) ~ilojn ; kontrolisto de la ~iloj k mezuriloj; la
an premon sur subtenantan objekton aü konstantan I ~ilaro de pesilo. kontra ü^o 1 Maso, kies ~o
tiron sur pendigantan objekton: la libro ~as duonon j kompensas aü ekvilibras parte aü tute unu forton:
de kilogramo ; ciu hajlero ~is pli ol 50 gramojn; j lifto kun kontraü~o; (analoge) radiofonia kontraü^o
kiom ~as tiuj valizoj? ; mi volas malpli. 2 Sentigi ' (grupo de konduktodratoj, izolitaj de tero, konektitaj
al iu tian premon aü tiron: sur ceval' de najbaro la j al antena sistemo k uzataj anst. senpera terkonekto).
Sargo ne ~asz; tiuj vualoj ~as sur min; sed malpli j 2 (f ) Io, kio tute aü parte kompensas alion: oui kreis
ci tie ~as la sargojz ; tro ~is la katenoj por rapide j du konsulojn, por ke ciu esta la kontraü^o de la
iri.3 (f) Esti preme gêna, laciga, sufoka: mia mano \ alia. laü~e. Kalkulante la —on: uzi sian mangajon
A/os sur iliaj sultrojl ; ~as sur (la tero) gia krim- laü~ez; oni mangos panon lan^e (porciume) k enecox; malgojigu sorto —as sur ili ; si provis forgesi zorgojx. mal—a 1 Havanta malgrandan —on :
lazorgojn, kiuj tiel ~is sur sia koro. 4 (f ) Havi mal~a sako, sargo; oro estas pli — ol fera, pli
gravecon, influon: estas homo, kies sola vorto —as; mal~a ol aeroz; mal~u, kiel pluma ; sur rnal~a
tiu argumenta multe —A sur mia decido. —O 1 j nubox ; mal~aj armiloj; (analoge) mal~a artilerio,

—a

c) infloresko; c) floro; d) korolo. Bl.

petroselino Vd selino.
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kavalerio; mal~a ponteto, balkono (el mal~aj ! ne domin'

*-. csr konvertigi. ~ulo. Homo ~a: et
materialoj). 2 Facile digestebla: fari mal^an vesper- j inter ~uloj ne mankas pekuloj7; la Sinjoro scias
mango / ? ; mal~a biero. vino ( kun malgrandaj j savi el tento la ~ulojnx. mal^a. Malrespektanta
procentoj de alkoholo). nutrajo. 3 Tia, ke oni facile j Dion k la religiajn aferojn : nuil~a blasfemanto;
gin elportas : mal~a tasko , devo : mal~a puno. j mal~a langox. mal~(ec)o. Eco de homo mal~a:
kulpo\ mia jugo estas facila k mia sorgo estas j en la huso Biblio, en la koro ma/~oz. mal^lllo,
mal~aH. delikata , facila. legera. mal~e. En
mal~a manière: esti nur mal~e sargiia; si mal~e
posts sur la herbejo; vesti sin mal^e. mal~igi. Fari
ion mal~a: (0 larmoj, kiuj mal~igas la koronz. os’
kvietigi. militera. Tre ~a: Laerto ( pesanta rapiron
en la mono) Tro multe~a. mi alian volas1', si defetus
la multe~an kronon7: (f) la multe~econ de la lingvo
mi alskribis al tio, ke mi ankorau ne sufice bone gin
posedas7. pli^o. ~o super la normala aü preskrib-
ita: don't malgrondan pli^on, por placi aI la klientoj;
via pakafo havas pli^on de tri kilogramoj. super~i
( tr) Havi pli grandan gravecon au influon: c. u la
'<kontraù» ne super^as la « por » ?z; la superr^o de
la grandaj potencoj en la internaciaj kunvenoj.
atom~0 (evi ) = atommaso. egal~o. Ekvilibro
( precipe f): tiuj , kiuj provis rilati al nia idea kun jugo ! pianol/o } Automata piano, funkeianta per aer-
memstara, sea sub la influa de diversaj opinioj , | sucado k truitaj paperbendoj.
perdis la egal~onz; reordigi la egallon de la hav- j
of7. égalai ( tr) Egali per sia ~o: (via) turmentego ! ata en diversaj landoj kun tre diversaj valoroj; nun
ne égalons tiujn larmojn7. gram~o (ark.) j centono de pundoj Egiptia k Siria.
Mezurunuo de la fizika grando, forto au pezo: gi ! pic/o Y Speco de torto el salita pasto, kutime
estas la forto, per kin la maso de ttnu grama estas i garnita per tavolo de dispecigitaj senseligitaj tomat-
tirata sur determinita loko de Tero. «ar neutono. ] oj k fromago, kun aldono de aliaj ingrediencoj laula
kargo~0 viz La pezo de kargo. kiun sipo kapablas j persona sato: kun ancovoj (Napola). kun ajto,
porti. mus^a ( pp boksisto) ~anta gis 52,8 kg. i kun fungoj, kun sinko, kun marfruktoj; kvarsezona
nazo~eco La emo de aviadilo direkti au sian j ~o. ~ejo. Restoracio aü alia ejo, kiu cefe vendas
nazon (antaüan parton) malsupren au sian voston | ~ojn. ~istO. Fabrikisto au vendisto de ~oj.
( malantaüan parton) supren dum flugado pro mal- i pice/o 4* G * { Pïcea el pinacoj) de pinglarboj
gusta sargo. plunwa (pp boksisto) ~anta gis 58, 1 | sen sosetoj, kun daüraj, spirale insertigintaj pingloj,
kg. ! kun unuopaj virseksaj floroj k kun maturaj konusoj

peziz/o 4^ G. { Pezizo el ~acoj) de askofungoj I pendaj, defaiantaj integra j; c. 40 sp-oj, N-hemisferaj
kun askujo pelvoforma, ne au apenaü pedunkla; tre | k malvarmejaj, pluraj kultivataj por ornamok
disvasliginta g. de c. 80 sp-oj. j carpentado; junaj arboj uzataj en N-Eüropaj landoj

pfenig/o\Centono de Germania marko. vsr j kiei ornamajo ce la festo de Kristnasko. abio,
centimo. penco, speso. ! kristarbo. Precipaj sp-oj: blanka ~o, glaüka M)

pH (K) Negativa logaritmo de la koncentreco de la I [ P. glauca. sin. P. alba ), el N de N Ameriko, kun
hidrogenjonoj en unu litro de la koncerna solvajo: ! blankete verdaj, mallongaj pingloj k kun konusoj
la ~ estas mezuro por la acideco de solvajo: 7 por j nur 3-6cm longaj, kultivata por ornatno k fabrikado
neiitrala. malpli ol 7 por acida, pH ol 7 por alkala. : de papero. Jeza ~0. { P. jezoensis ), el NE Azio k
RIM. La simb. pH devenus de «potenco hidrogena» | Japanio, kun plataj, malsupraflanke tre blankaj
k estas elparolata «poho». ! pingloj, kultivata i.a. kiel bonsajoj. ordinara M>

pi 1 La deksesa grafemo de la greka alfabeto (fl, ! ( P. abies), el Eüropo (montaroj k Skandinavio), kun
TT), responda al p. 2 A La kvocicnto de la perimetro j malhele verdaj, kvarflankaj, pintapeksaj pingloj k
de cirklo per gia diametro: ~ estas transcenda j kun cilindraj, I ()- I 5cm longaj konusoj, forstumata
nombro.kies voloro estas proks. 3,141592653. j k poromame kultivata (muitaj kf -oj). SIN. abi(o)~o.

pi/a. Sincere k ame respektoplena al Dio k j orienta ~o { P. orientons ) el Kaü kazo, alla arbo
religiaj afcroj: ^a kredantino fermis siajn okulojn7: ! forstumata k potorname kultivata. abi(o)^0.
(analoge) kun ~a intenco: iri ~an vojonx\ al la j Ordinara ~o.
ombroj de ciuj mortintaj E -istoj la kongreso ] CDpic/o (fm) Vulvo k/au vagino: tantalige
esprimas sian respekton k ~an salitton7: ( ironie) j nefikataw. cS5 buhto, jonio. — ~leki.
~aj (senefikaj) deziroj7. cy diotimo. ^e. En ~a ; @ pîc/o Tonalto: tetti, levi la ~on; horo sen-
maniero: vivi7, ~e morte, la ~ece gajaj vizag- j akompana ofte perdus la ~on k kantas sub~e. s®
oj7. ~(ec)o. Eco de homo ~a: nek ~o por Dio, \ ~normo.
nek kapablo por diobloz ; mal veto ~eco ( — ; pied/o 1 V ( pes ) Ekstrema, artikigita parto de:
hipokrito, Tartufo ) ; peli la ~econ gis bigoteco. j a) la gambo de homo k simio; b) la membroj de ali*
~ajO. ago. /^igi. Igi ~a: se ezoko ~igis, gobio | aj vertebruloj, servanta por stari k pasi: la maldikaj

Homo mal~a: de mal^uloj éliras mal~ajox; tim
li malr^ulo mortos pro sia mal~ecox.

Pi/o. Vira nomo, i.a. de muitaj papoj.
piamatr/o V ( pia-mater ) La plej interna el la tri

meningoj. u®" araknoido, duramatro.
pian1o } Instrumente kun kordoj frapataj,

provizita per mekanismo (B®- mekaniko 3 ) k klav-
aro: horizontale! ~o (SIN. vost~o), vertikala ~o
(SIN. star~o) ; si sciis nur iom tinti sur ~oz.
elektronika ^o, ~o, kies sontabulon anstatauas
elektronika amplifo. ~istO. Artisto, ludanta Mm.
koncert^o. Tre granda (gis 3 m ) vost~o por
koncerto. Star^O. ~o, kies kordaro estas vertikala.
tablo^o. Tabloforma ~o, modelo de la 19a je.
vostro. ~o, kies kordaro estas horizontala.

z

piastr2o. Monunuo hispandevena, pasintece uz-
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~oj de arabaj cevalojz\ senlace la cikonio staris
sur unu ~oz ; kuiri porkajn ~ojn ; simioj havas
kaptokapablajn ~ojn; saferi je la ~oj; pro arterio-
sklerozo k manko de pulso en la ~ojz\ havi platajn
~ojn (kun nenormale platiginta planda volbo); arm-
ita de la kapo gis ~ojz\ mi jam lavis miajn ~ojnx;
etendi siajn ~ojn konforme al la litkovriloz (pf: ne
elspezi pii, ol oni posedas); mi sidas sur sego k ten-
as la ~ojn sur benketoz; (0 Ha animo forkuris en la
pinton de la ~oz (li preskau svenis pro teruro). væ j © Similfonna peco de masino. dek~uioj b Ordo
instepo, kalkano, maleolo , plando, mono. —* ( Decapoda ) de malakostrakoj ampleksanta i.a.~artiko, ~flegi, ~iri. ^ pinto , ~teno. 2 Tiu sama j salikokojn, kankrojn, krabojn. du^a. Havanta du
korpoparto, rigardata kiel servanta por sin movi: si
ne veturis, si uzis siajn proprajn ~ojnz; li forpelis
siajn ~ojnz (forkuris); danci antait iu sur ~oj k
manojz\ sur la fingroj de la ~oj li aliris al la
pordoz\ se vi retenos vian ~on en sabatox ( ne
marsos); sur Lia irejo forte tenigas mia ~ox. US’
spuro. 3 Tiu sama korpoparto, rigardata kiel serv-
anta por stari: si apenaü povis tcni sin sur la ~ojz\
stari kun ambaii ~oj sur la tero (pf : ne Iasi sin
trompi de iluzioj) ; starigi sur fortaj ~oj en la
mondoz\ esli sur la

kapa ). ~e 1 Per la ~oj: malfelico venas rajde ,
foriras ~ez. 2 (f) Malsupre de: ~e de la pago vi
trovos noton. êgo. Granda, dika ~o de homo au
besto: la lepno levas sian ~egon kontraii mi. ^etO
1 Malgranda, gracia ~o: ~etoj de infano, de kato. 2
b Malgranda ~o 5 : ~eto de ckinodermo, de
poliketo. 'stingo 1 Speco de ringo, kiu pendas de
la selo k en kiun oni metas la ekstremajojn de la ~oj
por surcevaligi k rajdi. 2 V Orela osteto, stapedo. 3

~ojn. diwulo. Animalo, havanta du ~ojn: homo
estas du~ulo. kvar^e. Uzante, por sin movi, la
manojn k la ~ojn : la infano kuris kvar~e.
kvar̂ ulo. Besto, havanta kvar ~ojn. pseudô o
U $ ( pseudopodium) Protoplasma lobo aü fadeno,
kiun povas eligi la rizopodoj (ameboj k.a.), iuj
bakterioj k iuj celoj (leükocitoj) de superaj vivuloj
por translokigi aü kapti nutrajon. SIN. pseüdopodo.
sen~a. Ne havanta ~o(j)n: sen~a batrako\ sen~a
vazo. tri~o 1 Sego kun iri ~oj: li traps triton k
vundis brovonz\ la tri~o de la Pitia en Delfo. 2
Laboratoria aparato, kun tri ~oj, sur kiun oni metas
balonon kun likvo varmigota. 3 Diversuza tri~a
portilo. nsr stativo. tri~a. Havanta tri ~ojn: tri~a
masto. anser~o. Kenopodio. azerwo, ceval~o.
Tusilago. bird ô. Ornitopodo. bul'vO f Denaska
aü akirita misformigo, malhelpanta al la ~o normale
apogigi sur la grundo. kat'vrO. Antenario.
kapo~llloj b Cefalopodoj. leorwo = edelvejso.
nag^uloj = fokuloj. nud(a )̂ a, Sen suoj: estas
por vi nefareble. veni en la palaeon, car vi estas
nuda~a7\ kalvaj k nud~aj monahojz\ kuragon mi
havas sufice , por iri nuda~e tra la mezon de la

~ojz (leviginta; f : tute sana k
agpova); atingi grundon firman sub la ~ojz\ perdi
la grundon sub la ~oj\ stari per unu en la
tomboz\ farin' kun la ^oj antaüe (esti enterigota);
havi ~ojn el argilox (esti falema). 4 Tiu sama
korpoparto, rigardata kiel simbolo de potenco: metu
viajn ~ojn sur la kolojn de ci tiuj regojx; li metas
gentojn sub niajn ~ojnx ; la polvon de viaj ~oj ili I
lekosx\ si jetis sin aI la ~oj de sia edzoz\ ili régalas
per la r^o (bato) la mizerulonz. 5 <4* 8 Analoga sub-
tenanta k/aü movanta parto de iaj bestoj k plantoj: la

de molusko, de boleto. stipo 2. 6 Analoga
parto, sur kiu staras meblo, aparato aü alia objekto:
êirkaü la ~o de la tabloz\ la kato kusis inter la ~oj infero! z. palmcwa. Havanta la fingrojn de la ~o
de la braksego; la forno sur siaj kvar feraj ~ojz; kunigitajn de membrano (ekz.: anaso, ansero, cigno,
glaseto kun ligna ~oz.7 Malsupra parto de io: ce !a mevo); rempieda. plat~a. Havanta platajn ~ojn.
~ode la monta, de la mura; la sublo en la de la j radik~uloj b Rizopodoj. rapid â. Kapabla kuri
Sfmksoz; ce la ^o de la pago\ A la ~o de ortanto I rapide: la rapid^a Ahilo ; miaj tagoj estas pli
strekita el punkto al kurbo (sekcopunkto kun la \ rapid~aj ol kuristox. rem~a. Palmo^a. sek/ ê.
kurbo). i®" bazo. 8 éf> En la greka k latina metrikoj, Ne malsekigante la ~ojn : transpasi rojon sek~e.
la plej malgranda versero, uzata kiel mezurunuo. 9 velur~etO. ~eto de kato, entirinta siajn ungojn.
<%> Versero, minimume dusilaba, prezentanta facile piedestal/o lîi Kvarangula masivo, subport-
memoreblan kombinon de unu forta k de unu aü anta kolonon, statuon ks, ordinare modlurita ce sia
pluraj malfortaj silaboj: trokea, anapesta bazo k komico. cr soklo, postamento.
metro. ~a. Rilata al ~o: ~aj arterioj\ (0 la ~a piel/o ¥ = pjelo.
parto de lito (ce kiu kusas normale la ~oj; Piemont/o. Regiono en la NU parto de Italio

(Torino).
pierid/o U G. ( Pieris ) de tagpapilioj, kies larvoj

vivas sur folioj de brasiko k diversaj brasikacoj. SIN.
brasikpapilio. ~edoj Fam. ( Pierididae ) de
lepidopteroj, al kiu apartenas i.a. ~o.

pieris/o = pierido.
pierot/o (ankaü maj.) % Rolulo en la itala

komedio k franca pantomimo. rekonebla per sia
farunkovrita vizago k longmanika, malstrikta blanka
kitelo. esc arlekeno, Kolombino.

pietat/o. Respektoplena, sindona amo: ili estis
al mi objektoj de estima, ec de

pîetism/oz 1 Ü* Doktrino de germana luterana
rigora tendenco. 2 = pietato.

1) piceo (ordinara ~o, SIN. abi~o): a) pinglohava |
§oso; b) konuso ; c) semo (kun flugilo). M. 2) i
pierido. a) Plenkreskulo (imagino); b) raüpo P.



Pikasopietisto

pietist/o. Adepto de pietismo: ~oj carlatanoj k ! liam ni ne hams tiun «nialvivan korpon» , kiu aim
~as la okulojn7', lin krio ~is la regonz\ al vi oni

piez/o (ark.) Unuo de premo. égala al la unu- j predikas , k nin oni ~as7\ geamantoj sin ~asl
forma premo sur kvadratrnetra ebenajo de forto ! (kvereletas); min ~as la dnbo, cu [ . ..]; ~itadt
unustena: / égalas al K)* paskaloj. ^omeîro. | envio, (Je la riprocoj. ~0 1 Ago de iu, io ~anta, k
Instrumento. por mezuri la premojn. —* ~oelektro. rezulto de tiu ago: ~oj de kudriloB; la aglon nuirde

(D pig/o b 1 Sp. de birdo ( Pica pica ) el la ordo ; trafis ~o de sag ' K ; kulo nenion valoras, sed gia ~o
de paseroformaj, fam. de korvedoj, kun blanka k \ doloras7 ; pro vorta ~o oftc perdigas amiko7; ~ode
nigra plumaro k ire longaj vostoplumoj. n® korako. ! konscienco (cae pento , rimorso). 2 Unu el lakvar
2 G. ( Pica ) de du sp-oj, ~o / kP. nuttali. blua j emblemoj de ludkartoj, signita de nigraj figuretoj,
& Sp. (Cyanopica cyanus ) parenca ai ~o, sed kun j similantaj ~ilon de ^stango. ~a. Tia, ke gi ~as la
cejane bluaj flugiloj k voslo. ~a 1 Rilata al ~o. 2 j sensojn au la sentojn : ~a urtiko\ la ~a sagaca
( f ) Prezentanta nigrajn k blankajn neregulajn | ironio de Voltero: ~<7 originaleco de ia stilo. es
makulojn : hundo. kalo. cevalo. mar~0. Sp. de ; morda. En ~a maniero: frapi k trance',

: riproci inn. â do. Dauraj, ripetitaj ~oj: la cevalo,
| incitita de la ~ado de la insektoj, furioze forkuris',

grafio, égala al 12 ~aj punktoj (4,2175 mm), u®* ! (0 car tedis jam aI mi la konstanta ~ado promût
cicero. 2 Egallarga tiparo kun 10 signoj en colo. ! kimlaborado en La Remo7. ^anta. Faranta ~on:

Pigmalion/O O Skulptisto el Kipro, kiu enam- | ~anta domox; Y salmo kun ~anta saiico; ~anta
igis al sia statuo de Galateo k elpetis de Afrodito, ke | novelo de Boccacioli ; la ~anteco de la situacio
si gin vivigu: ricevis sian Galateon!7-.

pigme10 1 0 Ano de nana gento, kiu akre batalis
kontrau la gruoj. 2 Ano de rnalaitkreska negra ; delikataj ~oj: senti ~etadon en la gorgo, en la
gento. vivanta en la arbaroj de C-Afriko: la ~oj j okuloj pro lafumo. ^igi. Igi '©ta: Aj! ekkriis unu el
estas malpli ol 1 ,5 m allaj. 3 ( f ) Tie malgranda j Hi, ^iginte per la flikilo7', je la pingloj oni ~igasz.
homo: si aspekiis kiel ~ino7. ; ©lo 1 Ho por ©: ê ilo do suisto, por la fajro;

pigment/oz 1 <£ Natura, kolora substaneo de la | dento~ilo. 2 La ~a parlo de objekto: ~ilo de sago,
vivuloj: antociano, karoteno , klorofilo , mclanino ! de lanco', ~iloj ce la supro de krado. 3 Organo de
estas ~oj. —4 r̂ ocelo. 2 0 Kolora substaneo. j insektoj au plantoj, per kiu ili vundas: la ~iloj
generale en grajna formo, uzata por fari farbojn, k : de la abelojz; ( la rozo) dins: per ~i/oj mi dissiros
ne soivebla en la liganto: feroksida rugo. okro k .a. \ tuj la manon viati7. (ntr) 1 Sin pasti, bekante
estas ~oj. RIM. La vorto kolorajo estas generale ; grajnojn ks en la tero: la kolomboj, kokinoj ~~as.2
uzata por organikaj koloraj substancoj, kiuj iufoje • (pp gorgo, okuloj ks) Senti ~etadon. al©. Fiksi,
povas esli solveblaj. © (tr) Kolorigi per ~o, or~0 j /-vante: Saul intends al~i per la lanco Davidonal fa

© Minérale el monoklina arsena suifido, As,Sv ! murox ; al~i papiliojn sur korkoj. ek©. Subite M:
orange Hava, uzata en farbado, en farmacio k kiel j la nomo de la homo amita k perdita ek~is la vundon
lonto de arsena oksido (As^03); iam oni kredis, ke j de sia koro7. el© 1 Eligi , ~ante: li el~is la kuglon
gi catenas oron. j el la ligna fosto. 2 Krevigi per -̂ - ilo: korvoj el~osal

pigr/az. Mallaborema, malpenema: nomis la ! li la okulojnz : la Filistoj kaptis lin k cl~is liajn
leporo moke la testudon ~/<7 K. ^(ec)o. Eco de iu j oku /ojnx. en ^ i . Enigi , ~ante : vi varmigos
~a: la arson malindigas granda ~c;K . ^ulo. Homo ! serpenton, gi al vi en~os la dentonz\ en~ita skribo

! ( tamo ) - sed David forsaltis de Saul k la lanco
pigin/o A Vehikla lingvo, origininta el kontakto j en^ igis en la muronx. tra^i. Trabori, ~ante :

de la angla lingvo kun iu ekstremorienta lingvo ; Hamleto traças ia regonz\ li trahis al li per
(ekz. kun la cina ). —4 kreola. j trancilo la gorgonz; tra~i truon en folioz\ (f) et

pijam/o. Negliga au iita dupeca vesto kun ne j pinglo povas la koron tra~iz : cielo trahita de
algustigita pantalono. uzata de viroj k virinoj. car i steloj. tra^igi. Igi tnwita: veziko. pneümatiko

tra^igas. tra^ilo = rostostango. bek^i, korno/vl.
pik/i ( tr) 1 Pli -malpli profunde penetrigi ion ; ~i per beko, per korno. dento^ilo. Ligna spliteto

pintail en objekton au korpon : ~/ sapobobelon. • por purigi inter la dentoj. flankcwo If Liendoloro.
pneümatikon: ~/ aI si la fingron per kudrilo : \ gfavo^i (tr) Vundi per la ~a parto de glavo.
cevafon per spronoz\ li ~is Un en la koro per sia 1 pikador/o. Rajdanta toreisto, kiu, dum la unua
ponardo. —4 ~mortigi . 2 ( pp bestoj au plantoj) ! parto de taürobalalo. devas vundi la taüron inter la
Vundi per pinta organo: unu el la abeloj ~is Un en sultroj persia lanco.
la manoz\ li apogis sian manon al muro. k lin ~as \ Pikard/o. Loganlo de ~ io: la ~a lingvo.
serpentox ; vino ~as kiel vipurox\ korvo al korvo \ (P)~io, ~ujo. Regiono. situanta norde de Parizio
okulon ne ~asz: vermo~ita: ~ite de dornoj. 3 Mai- ;
agrable k akre ekscili la sensojiv. frosto ~is la vizag - \
ojn :; la suno ~as: ~as al mi en la flanko; mnstardo ; spéciale hispana, kiu konsistas en la rakonto, en
r^as la langon ; ~/ al iu la vundem lokon7 (pf). 4 ( f) ! autobiografia formo, de la aventuroj de malheroo.
Incite, ekscite tusi la senton : la punca damasko de la | Pikas/o. Plastikisto, precipe pentristo, cefa
mcbloj ~/.v la lacajn okulojn de la laboristinojz: ; kreinto de kubismo ( P. Picasso, 1881-1973).

872

friponoj7. P® bigoto.

hematopodo ( I f . ostralegus ).
CDpigo 67 1 Mezurunuo de longo, uzata en tipo-

! ridigis ciujn. ~ema. Sprite au incite mokema: w
: estas tre ~ema. princo!7. ~etado f Sento pri tre

~a.

noktocemizo.

( Amiens, 2° l 8’E, 49°53'N).
pikaresk/a 0 R i l a t a a l genro de romano,
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© piked/o 4» Malgranda tacmento de soldatoj,
pretaj por difinita, eventuala tasko.

© piked/o 4 Pasinteca kartludo.
pikl/oj Y Vegetajaj spicajoj, konservitaj en

aroma vinagro. asaro, re/iso.
piknidi/o ^ Konidiujo, de globa gis botel- au

konus-forma, ostiolohava, interne produktanta
konidiojn: ~oj ekzistas ce askomikotoj k iuj ne-
perfektaj fitngoj el Coeiomycetes.

piknik/o. Senceremonia mango en la naturo,
dum ekskurso ks. ^i (ntr), Fari tian plenaeran
simpligitan mangon.

piknometr/o o Aparato, precipe konsistanta el
flakono, en kiu oni povas estigi vakuon, k uzata por
mezuri la specifan mason de solidoj k likvoj.

piko/ A Pref ., uzata anta ù unuoj k signifanta
«duilionono» (1012); simb.: p:~farado ( pF).

pikolin/o ® Metilpiridino, C6H?N.
pikr/0 ® ~ilo (en kunmetajoj). ~ata acido.

2,4,6-trinitrofenolo, C6H2(N02)3-OH, sufice acida
pro la nitrogrupoj, amargusta, tre flava en akva
solvajo: la saloj, ~atoj, estas uzata j kiel eksplod-
ajoj. ~i!o. Radiko ChH2(N09)3-.

piksidi/o Kapsulo, mafermiganta per speco
dekovrilo nomata operkulo. rs* teko.

piktogram/o 1 Bildo de konkreta objekto au
ago, uzata kun semantika valoro: en la stacidomoj
oui pli k pli uzas ~ojn, por gvidi la eksterlandanojn.

2 S Vinjeto sur komputila ekrano, kiu simbolas
programon au funkcion k ebligas gian elekton per
montrilo, sen teksta komando. fenestro, muso.

piktur/o. Pentrarto. ns* skulpturo, arkitekturo.
pikup/o = sonprenilo.
pil50 4=- Fonto de elektra energio, uzanta la trans-

formigon de kemia energio. akumulatoro. *vO
de Clark. ~o, kies negativa elektrodo estas
amalgamo de zinko, la pozitiva hidrarga sulfato k la
elektrolito saturita solvajo de zinksulfato au unu de
konata koncentreco. de Weston. ~o, kies
negativa elektrodo estas amalgamo de kadmio, la
pozitiva elektrodo hidrargo kovrita per tavolo de
hidrarga sulfato k la elektrolito saturita solvajo de
kadmia sulfato au unu de konata koncentreco. seka~0. Galvana ~o por praktika uzado, kies elektrolito

i estas sufice solidigita per ensorba substanco, por ke
gi ne elt'luu, se oni renversas gin. termoelektra
'vO. Sistemo de du konduktantoj de diferenca
naturo, kies ekstremajoj estas kontaktigitaj duope, k
en kiuj estas produktata elektromova forto, kiel
funkcio de la temperatura diferenco inter la du
kontaktopecoj. ~aro. Baterio. atom^o 1 Fonto de
elektra energio, uzanta la transformigon de nuklea
energio. SIN. reaktoro. 2 Amaso de materio, en kiu
nuklea cenreakcio povas okazi.

Pilad/oz. Helena vira nomo, i.a. éf> de la amiko
de Oresto.

pî laf/Oz Y 1 Orienta mango el rizo kuirita en
bolanta akvo, miksita kun ruga pipro k rostita
viando kokina, porka au safa. 2 Franca mango el
densa rizo kun viando au konkaj moluskoj.

pilastr2o Ét Orta plata dikigo de muro, elstaranta
antaü muro k formanta kun gi unu tuton: ~oj de
parka pordo\ (f) la ~oj de la lando estos disbatitajx.

Pilat/o. Prefekto de Judeo ( Poncio ~o), kiu
kondamnis Jesuon: ~o prenis akvon k lavis siajn
manojn ( ...] , dirante : Mi estas senkulpa pri la
sango de tin justuloN .

piicard/o b Mara fiso (unuspecia g. Sardina pil-
chardus ) el la fam. klupeedoj, kun sulketaj operkuloj,
kiun oni metas en oleon k konservas en ladaj skatoloj
sub la nomo sardino. — ancovo, sardelo.

pile/O V f La porda vejno : ~flebito\ spleno-
~ografio.

pilgrim1! (ntr) 1 Vojagi kun religia celo al sankta
loko: Paulo la sesa estis la unua papo, kiu ~is al
Jerusalemo. 2 (f) Vojagi, por respektoplene viziti
arkitekturajn cefverkojn: kiel ni en nia tempo ~as
al la ruinigantaj belegafoj de la sacla Azioz.~(ad)o. Tia vojago: vi povos ankorau fari ~adon
al lia monumento7. ~anto, ^ulo. Homo, kiu ~as:
la mezepokaj ^anto '] partis konkojn sur sia
mantelo; preni la bastonon de la ~ulo.

pilier/o ill Kolonforma konstruo, servanta por

5e_
&—

/AY B5S
1916 17 18

piktogramo 1 . Diversaj ~oj: 1 -2) akvo : 1)
trinkebla , 2) netrinkebla; 3) bicikla vojo ; 4-8) subporti plursqanan ponton, triumfarkon ks.
danQero de: 4) koroda acido. 5) eksplodo, 6)
fajro, 7) morto, 8) kemia poluado; 9) dogano; 10) materialo, uzata en diversaj ludoj. 2 Pirforma
malpermesite fumi, 11) rezervite al handikapitoj; kaücuka ujo, kiu finigas per tubeto, k kiun oni
12) informejo ; 13) restoracio; 14) rubujo ; 15) premas por eligi la entenatan aeron au likvon :
viro; 16) virino, 17) teiefono ; 18) benzinvendejo ; I klister~o; vagina akvo~o. Sporto siinila al

man~o, ludata en nagejo. bazo^o. Usona varianto

pilk/o 1 Jetglobo, ordinare el pli-malpli elasta

19) postoficejo.
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de krikeîo . flug^o. Ret~o. korbo^o. Sporto, en
kiu du kvinhomaj teainoj penas cnjeti ^on en
kontrauan pendantan korban golejon. kvarmur^O.
Skvaso. maleo~o. Poloo. man^o. Sporto, en kiu
du sephomaj teamoj penas mane enjeti pilkon en
kontrauan golejon. SIN. handbalo. pied -̂ o.
Futbaio. ret~0. Sporto. en kiu du seshomaj teainoj,
lokitaj amba üflanke de reto, penas faligi ~on en la
kontrauan terenon post jeto super la reto. SIN.
f!ug~o, volejbalo.

piiokarp/o 4(* G. { Pilocarpus el rutacoj) de tuf-
arbustoj k arbustetoj kun plume kunmetaj folioj k
kun fruktoj el unusemaj folikloj po 5. parte kunig- skvamoj portas alajn semojn po du ; c. 90 sp-oj,
intaj; c. 20 sp-oj el tropika Ameriko, i.a. P. micro- precipe N-hemisferaj, pluraj kultivataj por omamo
phyllus, P. pennatifolius k P. jaborandi enhavantaj au forstumataj por ligno uzata en carpentado, meblo-
alkaloidojn i.a. ~inon. StN. jaborando 2. ~ino'V,, farado k fabrikado de papero. Precipaj sp-oj: arbara
(K) Alkaloido, CnH ,602N 2, ekstraktata el la folioj de ~0 { P. sylvestris ), alta arbo kun ruge oranga selo,
kelkaj sp-oj de ^o: ~ino i.a. svitigas, salivigas k kun duopaj, 4-7cm longaj, blue verdaj pingloj k kun

malgrandaj konusoj; hejma de Hispanio gis
Kaü kazo ; grava forstarbo ec por nutromalriêaj
grundoj; la ligno estas utiligata por carpentado k
paperfabrikado, la balzamaj burgonoj por medicino,
la folioj por ekstraktado de esenco medicine k
parfumindustrie uzata. blanka ~o (evi) 1 =
Vejmuta ~o. 2 = Halepa ~o. Cinia ^o. Tabula MJ.
Halepa ~o ( P. halepensis), kun helkolora selo k
duopaj, helete verdaj pingloj ; ofta en la U
Mediteranea regiono, plantebla en sekaj, varmaj
lokoj. hoka ~0 ( P uncinata), el Europaj montaroj,
tre parenca al la arbara ~o, sed kun malhele griza
selo k kun konusskvamoj havantaj apeksajn hok-
formajn elstarajojn po unu. Junnana { P. yunna-
nensis). el S Cinio. parenca al la tabula ~o, sed kun
pingloj pli longaj, ofte triopaj. Koreia ~o ( P. korai-
ensis ), el E Azio, kun kvinopaj, bluverdaj pingloj k
mangeblaj semoj. Korsika -̂O. Laricio. monta

| (evi ) 1 = mugo. 2 = pumilio. 3 = hoka ~o,

j nigra ( P. nigra ),alta arbo kun duopaj, 8-15 cm
i longaj, rigidaj pingloj; hejma en la montaroj de

pilot/o 1 ri, Maristo, komisiita gvidi la sipojn Eüropo k de U Azio, ofte forstumata; pluraj subsp-
en malfacilaj trairejoj ce eniro aü eliro de haveno,
rivcro ks. 2 4" Ano de aviadila personaro, kiu
funkciigas la mekanismon por la direktado de la
aviadilo. (tr) Gvidi , direkti kiel ~o: mi gis nun
ncniam ~is aviadilon. ~ado. Agado de la ~o:
~ado sen vidpovo. ~ejO. Loko, de kiu la ~'o gvidas j k plata, tabulaspekta supro. SIN. Cinia ~o. VejltUlta

~0 ( P. strobus ) , el NE Ameriko, rektatrunka,
pilozef /o 1 Sp. de hieracio ( Hieracium j eleganta arbo kun daüre glata selo, kun 7-l 5 cm

pilosella ) sen tigo, kun baza rozeto el integraj, j longaj, kvinopaj, maldikaj pingloj k kun 8-20 cm
malsupraflanke longaharaj folioj; hejma en Eüropo, ! longaj, maldikaj. pendantaj konusoj; grava forstarbo,
U Azio k N Afriko. medicine uzata k pororname | ankaü poromame kultivata. SIN. strobo. SllkerM)

kultivata. 2 Subgenro { Pilosella el la g. hieracio), j
ampleksanta ~on k parencajn sp-ojn, entute 20-80 j
sp-ojn el Eü ropo, Azio k N Afriko. j

piment/o 1 4k G. { Pimenta el mirtacoj) de |
aromaj arboj kun fruktoj ( beroj ) preska ü globaj, !
apenaü pizograndaj, maturstadie nigretaj; 2-5 sp-oj j
el tropika Ameriko, unu (dioika ^O, P. dioica ) j
kultivata por ~o 2. cs" kapsiko. kariofilarbo , l
paprika. 2 Maluraj, sekigitaj beroj de la dioika !
~o, uzataj kiel spicajo i.a. en kolbasoj k konservajoj j
k por ekstrakto de esenco. (tr) Y Spici per 2. j

pimp/a. Gaje loga; dezirekscite eleganta: ~a
virineto; robo.

pimpinel/o 4f* G. { Pimpinella el apiacoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj kun folioj 1 —3-oble
plume dividaj k kun blankaj aü rozaj floroj; c. 150
sp-oj hejmaj en Eüropo, Azio k Afriko, el kiuj anizo.

pin/o 4f* G. { Pinus el ~acoj) de monoikaj
pinglarboj kun ne okulfrapaj sosetoj, unuope port-
antaj fasketon el 2-5(8) longaj pingloj, kun virseksaj
floroj en grapolo ce la bazo de la sosoj k kun inseks-
aj, konusetformaj, subapeksaj infloreskoj, ce matur-
igo (en la dua jaro) igantaj lignecaj konusoj, kies

maldilatigas la pupilon.
pi!ol/o 1 Medikamento malmola, globet-

fonna, senmace glutenda: (f ) ni devas gluti la mal-
dolcan ~on ( rezignacie elporti neeviteblan mal-
agrablajon ). «ar boluso, granolo. 2 Hormona
antikoncipa medikamento en solida formo (~o,
tablojdo), generale ciutage glutenda. antikoncipa
~0. ~o 2. morgaüa ~o. Antikoncipa medikamento
ankoraü uzebla la morgaüon de konciporiska seksa
rilato. suker /s/O ^o, ~o, tegita per sukero.

piion/o 1 Éi Monumenta enirejo de egipta
templo, ornamita de du masivaj kvadrataj turoj.
portalo. 2 4- Granda subportilo, el latiso aü betono,
de la eiektraj konduktiloj de longdistancaj lineoj. us*

masto.
p î lor/o ¥ { p y l o r u s ) Duodena orifico de la

stomako. «r$f kardjo. ^a. Ri lata al la ~o: ~a
sfinkiero.

pïiori/o JÜ Koloncto. al kiu oni iam ligis krimul-
ojn por elmontri il in al la popolamaso. SIN. mal-
honora kolono.

oj, i.a. laricio. ordinara ~o, ruga ~o = arbara
~o. Siberia ~0 { P. sibirica ), el Siberio, tre parenca
al cembro, ankaü kun mangeblaj semoj. tabula Mî
{ P. tabuliformis, sin. P. sinensis),el Cinio, aspektanta
kiel la nigra ~o sed kun alsupraj brancoj k kun tufa

aü direktas.

pimento: a ) tigo ; b)
folio ; c ) infloresko ; 6)
floro; d ) frukto. B.

? #I CI y «O%
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on en la apudvojaj kavojB\ la kaproj ~is la junajn
sosojn de la arbetoj. 3 } Vibrigi kordojn, tirante ilin
per la fingroj: kelke da akordoj sur la harpo8; li
iom rsjas la gitaron. plektri . 4 ,0 Forigi tiajn
partojn de planto, per kiuj gi estus malhelpata bon-
forme kreski, dum ili estas ankoraü molaj k junaj.

( P. lambertiana), el NU Ameriko, alta arbo kun
kvinopaj pingloj k kun rekte stara trunko, elsvitanta
sukeran substancon. use cembro. laricio. pinio,
pinastro, pumilio, strobo. ~acoj. Fam. (Pinaeeae )
de rezinaj, pinglohavaj arboj k trunkarbustoj; c. 220
sp-oj el 12 g-oj, i.a. ~o, abio, cedro, cugo, lariko,
piceo. ~ano (K) Simpla, unuoikla monoterpeno, ! isr pritondi, pritranci. 5 J/ Veladi , intence au ne,
saturita analogo de ~eno, C,0H|K, kies derivajoj tro proksime al la vento. ~o. Ago, procedo de tiu,
estas gravaj natursubstancoj. ~aro, ~ejo. Loko,
kie kreskas multe da ~oj. ~eno ® Monoterpeno,
C,0H,6, êefa konsistajo de la terebintina esenco.
«vOfftOj 4* Filumo (Pinophyta) el la spermatofitoj.
SlN. gimnospermoj. ^opsidoj Klaso (Pinopsi-
dae ) el la gimnospermoj. SIN. koniferoj. ^frukto

^konuso.

kiu ~as. ~ado j* Serio da kordo~oj. /̂ ajo. Tre
malgranda kvanto tia, kian oni povas preni ~ante:
~ajo da salo, da tabaka. ~ilo 1 f O Ilo por ~i:
~ilo de elekfristo, de seruristo; suker~ilo\ tuk~ilo\
r̂ ilego de forgisto (icr tenajlo); ~ileto por senhar-
igi, de horlogisto. 2 d Ekstremajo de kelkaj el la
kruroj de iuj krustacoj, skorpioj k.a. animaloj: la
r^iloj de kankroz. bek îlo © ~ilo, kies makzeloj
estas longaj k en formo de anasbeko. tuk~ilO.
Risorta ~ilo, per kiu oni pendigas lavitan tolajon ce
snuro, por ke gi sekigu. SIN. krokodileto.

pind/o 1 Malnova mezurunuo por likvoj, valor-
anta proks. duonlitron. 2 Okono de galjono (en Britio
568 ml, en Usono 473 ml).

Pind/o. Monto en Helenujo (2 l °35’E 39°15’N).
Pindar/o. Lirikisto helena (518-438).
pineal/a. Rilata al la: 1 V ( <corpus pincale ) korp-

o au glando, en formo de ovaleto situanta antaü la
cerebelo: ^ a korpo, glando', 2 d nepara okulo de
iuj reptilioj, generale rudimentan, el kiu devenas la

glando: ~a okulo. — epifizo.
pingl/o 1 Tre fajna najlo, uzata pike en molajn

materialojn (stofo, papero, korko ks): si rapide ripar-
is la sirafon per kelkaj ~oj; sendangera (f) sidi
sur ~ojz (tre maltrankvile atendi ; plando). «sr
agrafo, broco, fibolo, nadlo, najlo. —4 ^okuseneto.2
Juvelo samforma, kun ornamita kapo: li havis sur si
cemizon kun brusta sika kravato kun ora

plno: 1) arbara ~o; 2) hoka ~o; 3) nigra ~o; 4)
Halepa /vo; 5) pinastro ; 6) pinio. a) pingloj; b)
âoseto; c) konuso; d) skvamo de konuso. M.

pina/o d G. ( Pinna ) de grandaj (30-60 cm
longaj) duvalvuloj el la varmaj k mezvarmaj maroj,
havantaj staran konkon kun pinto en la sablo.

pinaki/0 lH Malgranda ornamajo, finiganta per
piramideto au konuso, uzata kiel kronajo de apog-
arko, tegmento ktp.

pinakol/o ® Produkto de redukta kondensado
de acetono, (CH3)2C(OH)-C(OH)(CH3)2.

pinakolon/o ® Dimetilbutanono, (CH3)3C-
C(0)CH3, akirebla el pinakolo per la t.n. ^a trans-
formigo.

pinakotek/oz. Muzeo de pentrajoj: la Munkena

broco, klipo. 3 4* ~oforma folio de koniferoj,
maldika, pli-malpli rigida k pinta: ~oj de abio,
piceo, lariko, pino.^ego vî, Stangeto, cirkaü kiu oni
fiksvolvas snuron. ~ujo. Ujo, por enteni ~ojn. al~i
(tr) Fiksi ion per ~o. capel^O. Tre longa ^o, per
kiu la virinoj fiksis capelon al siaj haroj. dent^O.
Ligna ~o, por purigi la dentojn. friz^O. ~o, cirkaü
kiu oni volvas hartufojn por ilin frizi. har^O.
Metala senpinta stangeto, fleksita laü du paralelaj
brancoj k uzata por fiksi la virinajn harojn: (f ) har~a
vojtarno. perkut~o. Movebla parto de la perkutilo,
kiu frapas la prajmon. prenwo 1 Mallonga ~o kun
tre larga plata kapo, kiun oni enpikas, premante per

kun brunete ruga selo, kun duopaj, 25-40cm longaj | la fingro, por fiksi desegnopaperon, mapon ks. 2
folioj k kun grandaj konusoj; hejma en SU Eüropo I Sama ilo, kun pli fantazia kolora kapo, uzata kiel
k N Afriko, forstumata por koloniigo de dunoj, ! indikilo, ekz. surmapo. SIN. piknajlo.

pingven/o d Antarkta mara birdo, kiu ne povas
pinat/a (pp folioj) 1 = plumeca. 2 = plume kun- flugi , car giaj flugiloj estas tre malgrandaj, k kies

piedoj sidas preskaü ce la vosto. use sfenisko. —aüko. ~oj = sfeniskoformaj birdoj.
pingvikul/o 4* G. ( Pinguicula el lentibulariacoj)

de plurjaraj, insektomangantaj plantoj kun baza roz-
eto el folioj supraflanke gluaj; 46 sp-oj el la ekster-
tropikaj regionoj de preskaü nur la N hemisfero.

plni/o 4* Sp. de pino ( Pinus pinea ) el la
Mediteranea regiono, arbo kun unue globa, poste

fs>0.
pinas/o vî, Larga boato, I 0 m longa aü pli, kun

nepinta postajo.
pinastr/o 4* Sp. de pino ( Pinus pinaster ), arbo

paperfabrikado k medicino. «SP pinio.

meta.
pinc/i (tr) 1 Fli-malpli dolorige premi inter du

fingroj: ~/ la vangon de infano8; la posanto ~is lin
je la nazoz ; ci tie oni ridis, ploris, stelis , ~is la
lumbojn, gojkriisz ; (analoge, inter du artikigitaj
pecoj) mi préféras esti mortigita de ili, ol esti ~ata
de la anasoj7", (f) la frosto ~asl. 2 ( pp bestoj) Nutri
sin, sirante per la buso: malgrasaj bovinoj ~is herb-
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platsupra brancaro, kun ruge bruna selo, kun duop- i formo de pli-malpli akuta konuso aü piramido, khi
aj, 10-18 cm longaj pingloj, kun glob- au ovo- j kronas turon: romanika tur~o. vst spajro.
formaj konusoj k kun semoj el ligneciginta selo k pio/o f Puso (en kunmetajoj) : ~bacilo20,
mangebla kerno; ofte kultivata por la semkemo uz- ~nefrito, ~salpingito ktp. /vemio Y Ceestode

puso en la sango, kreanta multoblajn abscesojn en
pinikol/o G. ( Pinicolu ) de birdoj el la ordo de j diversaj lokoj de la organismo. ~gena. Pusiga;

paseroformaj, fam. de fringedoj, kiuj tie parencas at j siafilokoko estas ~gena mikrobo. ~oreo f Pusa
loksio. sed kies bekpintoj ne krucigas; vivas en N elfluo: alveolodcnta ~oreo.
Eüropo k Azio. kokotrentsto.

ata i .a. en kukpreparado.

pioc4o. Hakfosilo, konsistanta el ligna tenilo
pinjin/o M. Latinida alfabeto por la transskribo peipendikla al fera stango, de kiu unu ekstremo estas

pinta k la alia plata, uzata por fosi tranceojn ks. M
pinjon/o 1 © Malgranda dentrado, endentiganta | (tr) Prilabori per ~o: // ~is sian kampon.'veto.

Speco de malgranda ~o, uzata de montgrimpistoj.
pinktad/O b G . (Pinctada, sin. Meleagrina ) de | pik^o. Hakfosilo, konsistanta el ligna tenilo

grandaj maraj moluskoj el la klaso de duvalvuloj, | peipendikla al fera stango kun du pintaj ekstremoj,
vivantaj en la Hinda Oceano k Pacifiko k produkt- | uzata por fari truojn en stonplenan grundon an

rompi tre malmolan kruston. plug~o. Hojo.
pion/o Mezono, peranta la fortan nuklean

de la cinaj ideogramoj.

kun pli granda dentrado. 2 M Gablo.

antaj perlojn. SIN. perlokonko.
pint/o 1 Akuta k pika ekstremo: de glavo ,

kudrilo, cirkelo, krajono. 2 Maldika ekstremo de j forton.
objekto, pli k pli mallargiganta al la supro: de
sonorilturo, de montoB ; gi staras sur la de alt- | pontojn , fari vojojn, tranceojn ks. 2 Koloniano,
ajojx : dunoj kun siaj el sablo formigintaj ~ojl ; la j plugebliganta senkulturan teron. 3 (f ) Homo, pretig-
afero ne staras sur ~o de panto7- (azendorsa); al j anta la vojon k sukceson al novaj ideoj: mi
via omhro. ~oj movigemaj de /’ sankta arbareto7 ; \ remémoras kortusite pri la unttaj ~oj, kiuj laboris
unu mevo sidis sur la ~o de la masto; (f ) sur la j por nia afero en tin malgoja tempoz; ^oj delà
capo de Fortune ni ne estas la ~oz\ li kvazaii star- j feminista movado. ^a. Rilata al ~o: fari ~an
as sur la ~o de la monda ; alingi la ~ojn de la laboron; ~e month la vojon; dedici sin al ~ecoz,
borna pensa, usr supro. kulmino. — ~horoj. 3 'varo «£ Fako de armeo, kies specialeco estas fari
Ekstremo de korpoparto: li vidas mtr gis la ~o de la necesajn laborojn por fortikigi pozicion, organizi
sia nazo7 ( pf) ; pasi sur la ~oj de la piedoj; gi sent- | la komunikojn ktp. iep ministo. jurwo. Ano de
igis al mi la ~on de sia korno; (f) mi bavas la voi t- j komunista skolta organizajo.
on sur la de. la Iango ; si rugigis gis la ~o de
siaj ungoj; kor~o (o3T apekso ). es? fino. 4 © Ciu el j pip/o. Tubo finiganta per forneto, en kiun oni
la pli -malpli ~oformaj cefaj fi na j pecoj, generale j mêlas tabakon, kiun oni bruligas por enspiri gian
intersangeblaj, de iioj, kel borilo, sraübilo, lutilo ' funion: f îtmi ~ojn po du en tago; ~rako. akVOM).
k.a.. ~a. Finiganta per ~o: ~a tranciloz. bastono, j Nargileo. pac~0. Longa~o, kiun indianaj cefoj
capelo, mentono, frontono7-. (ntr) Elstari per ~a j fumis unu post la alia por signo de paco.
ekstremajo: jam ^as la sosoj en la arbora, 'vjgj. j StumpO'vo. ~o kun tre mallonga tubo, specialaal
Fari ion ~a: ~/g/ krajonon8: (analoge) ~igi la j la sipistoj. c-Sf* cibuko.
orelojn (pp hundo ks); ~igi la buson (signe de mal- j
sato; lipo ). ^igi. Finigi per ~o: siaj haroj ~igis j
sur la frunto. 'vingo. Konusforma ingo, por sirmi ; arbetoj, arbustoj, lianoj k herboj— kun alternaj,-von au fari gin ne (langera. ~umo dp Spritajo, j integraj au lobaj, stipuiohavaj folioj, kun malgrand-
pikanta per la proksimigo de du tre malsamaj ideoj. | aj floroj en spikoj au grapoloj k kun fruktoj (beroj)
du~a, tri^a ktp. Havanta du, tri ktp ~ojn: du~a j globaj, unusemaj; tropika g. de c. 2 000 sp-oj, pluraj
lango de serpento. trï ~a valveto de koro; kvin~a j kultivataj eri S Azio por produktado de pipro,
stelo de E.\ ses~a stelo de Davido multe^a. j precipe la nigra ~o. «3r bete /o, kavao, kubebo.
Prezenlanta multajn ~ojn: montoj multe~ajx ; j ebriiga ~o. Sp. de ~o ( P. methysticum ). StN.
kapoj de cervoj kun nmlte~aj kornoj7-. sen~a. Ne | kavao I . nigra <vO. Sp. de ~o ( P. nigrum) el S
prezenlanta ~on: sen~a krajono: skerma sen~a j Hindio k Srilanko, ligneca liano gis 15m alla, kun
rapiro ; sen-a tondilo. sen/vigj. Malaperigi la ~on | glataj, globaj beroj unue verdaj, poste rugaj, fine
de io : sen~igi plumon , glavon ; ( f ) sen^ igi ! nigraj; kultivata por la produktado de blankaknigra
(senefikigi) argumenton, aserton. akra~a. Havanta | pipro. ~acoj. Fam. ( Piperaceae) de tropikaj k sub-
akran ~on: akra~aj ping /ojz. akso^o. Pivoto. j tropikaj dukotiledonaj plantoj—arbetoj, arbustoj,
mam^Oz. Erektigema ~o de la mamo, el kiu ce la : lianoj au herboj. iuj epifitaj—monoikaj, dioikaj aü
inoj eligas la lak î o. tse cico. kreskO/^o ^ ! poligamiaj, kun senperiantaj floroj k kun fruktoj
Meristemo. pan^/O. La unua aü la lasta, ~a tranco j kapsulecaj aü berecaj; c, 3 000 sp-oj el 8 g-oj, i.a.
de pano. pied^e. Sur la de la piedfingroj:
pied~e danci. sek^O. Grifelo. stop^o © ~a
metala tigo, ordinare movata per sra ü bo, por
reguligi la fluon de fluido en tubo aü ellasilo.
ter/vo. Promontoro tur^o jjfe Konslrusuprajo. cn | kemiistoj por elpreni mikrolitrojn da likvoj.

! pionir/o 1 Soldato, kies tasko estas konstrui

piore/o f Piooreo (Vd pioo ).

pipeiin/o = naftodukto.
piper/o G - { Piper el ^acoj) de plantoj—

~o.
pipet/o ® Vitra a ü plasta tubo, kun a ü sen

ampolo en la mezo, servanta por elpreni precizan
kvanton da likvo. mikro^vO. ~o, uzata cefe de bio-
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pipi/o d G. (Anthus) de birdoj el la ordo de
paseroformaj, fam. de motaciledoj, distingebla de
motacilo pro pli longa, kurba posta ungo k pro
malpli longa vosto. csr alaiido.

Pipin/o. Nomo de pluraj Frankaj cefoj au regoj,
i.a. de la patro de Karolo la Granda.

pipistrel/o d 1 Sp. ( PipistrelIus pipistrellus ) de
mamulo el la ordo de kiropteroj, la plej malgranda
vesperto de Eüropo. 2 G. (Pipistrellus ) de kiropteroj,
al kiu apartenas i.a. ~o / .

pipr/o. Sekigitaj k eventuale pulvorigitaj
fruktoj de ~arbusto / , havantaj pikan guston k uzat-
aj kiel spicajo. 2 (f) Tie pikanta, au ec maldeca
spritajo. blanka ~0. Sekigitaj fruktoj de nigra
pipero, el kiuj oni forigis la nigran selon. Kajena

Sekigitaj k eventuale pulvorigitaj, tre akragust-
aj fruktoj de sp. de kapsiko (duonligneca kapsiko).
nigra ^O. Sekigitaj fruktoj de nigra pipero,
havantaj sian nigran selon, ruga ^O. Papriko / .

~a. Entenanta ~on: raguo, ~a rakonto. (tr)
V Spici per ~o. ~ujo 1 Vazeto, entenanta ~on por
la uzado ôe mangotabio. 2 ~arbo, ~arbusto,

~herbo. nigra ^ujo 4* Nigra pipero. ~oarbusto
4 1 (ss) Liano au grimpa arbusto de la g. pipero
(precipe nigra pipero), liveranta ~on. 2 (vs) Pipero.
RIM. Car la g. pipero enhavas ne nur arbustojn sed
ankaü herbojn k precipe lianojn, ~ujo au pli bone
pipero estas en tiu senco 2 preferindaj.
kavaô ujo. Kavao 1. sajn^ujo. Moiio.

tubero de iuj plantoj: ter~o. ~UjO, ~arbo. Sp. de
piruso (ordinara piruso), arbo kun blankaj floroj k
kies fruktoj estas ~oj /; hejma en Eüropo k U Azio,
ekkultivata antaü c. 4 000 jaroj, nun kultivata en la
tuta mondo; multaj kf-oj. ~forma. Havanta la
karakterizan formon de ~o. — obi. ter~0. Tubera
helianto.

pirakant/o 4* G. (Pyracantha el rozacoj),
parenca al kratago, de falfoliaj, generale domaj tuf-
arbustoj; 9 sp-oj el SE Eüropo k Azio, kultivataj por
ornamo k hegoj.

pirai/o d Eksa g. (Pyrale ) de malgrandaj papilioj,
kies larvoj vivas en kunteksitaj folioj. SIN. lummoteo.

Piram/o o Amanto de Tisbo, kiu sin mortigis
erare.

piramidPo 1 # Monumento, kun kvar triangulaj
flankoj k kvarangula bazo, servanta kiel tombo por
antikvaj regoj de Egiptujo. 2 À Pluredro, kies ciuj
edroj escepte de unu (nomata la bazo) pasas tra unu
punkto. 3 <£ © Pli -malpli ~forma skemo,
reprezentanta diversajn procezojn, okazantajn en
populacioj au biocenozoj: demografia (ag~o);
biomasa, energia , koncentriga ~o (pri la biomaso
de la vivuloj, la energifluo, la biokoncentrigo de
toksa substanco en nutroceno). KS" diagramo. ~a.
Havanta la formon de ~o. demografia ~o,
ag~0. ~o 3 pri la agoklasoj en populacio.

piramidal/o = triketro.
piramidon/o ® Derivajo de antipirino, anti-

febra k analgeza substanco.
piran/o ® Heterocikla, nesaturita kombinajo,

C5H60, kies ciklo konsistas el 5 atomoj da karbono
k unu da oksigeno: ~oida ozo (~ozo). gluko^ozo
(Vd ozo).^ furano.

piranj/o 1 d Sp. de serasalmo ( Serrasalmus
piraya ), fiso kun mallonga, alta korpo k akregaj
dentoj, per kiuj gi rapide povas elsiri karnopecojn ,

ec de grandaj mamuloj k homoj; vivas en riveroj de
S k C Ameriko. 2^Serasalmo.

pirat1o 1 Mara rabisto: ekspedicio kontrati la ~oj
de Tunizov-\ la ( P )~o (satira revuo de R. Svarco) 2
(f) Homo, kiu alproprigas al si aliulan posedajon. K®1

plagiati. ~a. Rilata al ~o( j): trezoro; (0 ~a
c 1 -2) pipro. 1 ) nigra radiosendilo (ne obeanta la intemaciajn akordojn) ;
/ 'S'Ujo. 2) sajn~ujo (SIN. (f ) eldono (farita sen la konsento de la aütoro au

moiio). a) tigo ; b) folio; de la rajtohavantoj). ~e. Laü ~a maniero: la verko
y c ) infruktesko ; c) floro ; aperis ~e. ~i (ntr) Agi kiel ~o. ~ado. Ago de ~o:

la r^ado estas internacie punata krimo.
Pire/O. Haveno de Ateno (23°38’E, 37°55’N):

3) piro. ~arbo: a) tigo; j preni ~on por homo (kulpi krudan konfuzon).
b ) folio ; c ) floro ; c ) j pireks/o O ( registrita marko: pyrex) Boro-

siliciata vitro, varmorezista, uzata por kemi- k kuir-
vazoj: ~a tortujo.

Pirene/ojz. Montoceno inter Hispanio k Francio
pips/o. Malsano de birdoj, precipe de kortobird- | ( l °E, 42°30’N). ~a. Rilata al ~oj.

oj, karakterizata de viskoza muka eksudajo en la
okuloj, buso kaj spirtruoj, k kiu produktas rnembran- I mikotoj (responda al la eksa klaso Pyrenomycetes),

kies askujoj estas peritecioj. csr diskomicetoj.
piretr/o 4* 1 (ark.) G. (Pyrethrum), nun inkludita

en tanaceto. 2 Vermicido k insekticido ricevita el la
sekigitaj k pulvorigitaj kapituloj de kelkaj sp-oj de
tanaceto, precipe J. cinerariaefoHum el Albanio k

d) frukto (bero) ; e)
c sekcajo de frukto. B .

frukto (~o). C.

pirenomicet/oj 4* Nenatura grupo de asko-

on ce la lango k gorgo.
pir/O 4* 1 Frukto de ~arbo; bereca sajndrupo

dolca, sukplena, karneca, longforma, alpedunkle
mallar|iganta, mangata kruda au kuirita, uzata i.a.
por konfitajoj k suko. 2 lorn similfonna frukto au
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Dalmatio. ~ino ® ( kn) Vermicida k insekticida !
substanco, ekstraktata el ~o 2 au duonsintezata !

piroiiz/i ® Malkomponi substancon per seka
varmo. ~0. Ago ~i.

piroiuzit/o ® Mineraio el kvadrata mangana
pirgeometr/o Instrumento por mezuri la j dioksido, Mn02, sub formo de nigretaj fibroj. «S'

teran disradiadon.
pirheliometr/o Ï& Instrumento por mezuri la

rektan sunradiadon.

derivajo de krizantemata acido.

dendrito.
| pirometr/o Aparato, uzata en termodinamiko
! por mezuri altajn temperaturojn, k funkcianta lau la

pirid /o ® ~ino (en kunmetajoj). ~ino. I principo de kalorimetro.
Organika, hetero-unucikla substanco, C5H5N, likvo Piron/o. La unua el la helenaj skeptikuloj (ê.
kun tie malagrabla odoro. preparata el terkarba 200 a.K.). (p)^ismo Doktrino, kiu asertas, ke
gudro k bazo de multaj derivajoj. /^ilo. La grupo homo estas nekapabla atingi la veron k konas nur
C5H4N, derivebla el ~ino. sajnojn, el kio sekvas generala pridubado.

piridoks/o ® ~ino (en kunmetajoj). ~ino. piroteknik/oz 1 Scienco pri la eksplodajoj. 2
Organika, hetero-unucikla substanco, C8HMN03, (ss) Arto prepari artfajrajojn. ~istOz. Fakulo pri
antaüanto de ~alo k ^alfosfato. SIN. vitamino B,.o~alo Aldehida derivajo de ~ino. ~olo. ~ino. piroz/o f Stomaka sento cle brulumo, ofte~alfosfato. Fosfata derivajo de ~alo, kunenzimo supreniganta gis la gorgo k akompanata de rukto au
de aminotransportazoj, grave rolanta en la metabolo de suprenveno de acida k varmega likvo.
de la proteinoj.

pirîk/o éh Verspiedo konsistanta el du mallongaj
silaboj.

pirimidin/o $ ® Organika, hetero-unucikla rapide sur unu piedpinto. ~i (ntr) Fari ~on.
substanco (C4H4 N 2 ) au parenca derivajo : ~aj pirul/o b Sp. (Pyrrhula pyrrhula ) de birdo el la
nuklcobazoj.cs* citozino, uracilo, riniino, purino. ordo de paseroformaj, fam. de fringedoj, kun blua

pirit/o ® Mineraio el kuba fera sulfido, FeS^, j kapo, griza dorso k ruga brusto. emberizo,
tre flava k kun metala brilo, sed bruniginta pro fringo , fringelo , pasero. SIN. pirolo (D. 2 G.
alteracio, el kiu oni produktas sulfuron k sulfatan (Pyrrhula) de 6 sp-oj, al kiu apartenas ~o 1.
acidon. RIM.: Oni ne uzu en la senco de gruzo. pirus/o 4* G. (Pyrus el rozacoj) de arboj k trunk-
kupro~o. Mineraio el kvadrata fera-kupra sulfuro, arbustoj, ofte dornaj, kun defalemaj aü duondaüraj,
CuFeS0, latune au ore flava, metale brila, ofte kun integraj au dentetaj folioj, kun korimbo el blankaj,

kelkfoje rozaj floroj, 5-petalaj, 5-sepalaj, multa- k
ruga-stamenaj, 2-5-stiIusaj, k kun fruktoj (berecaj
sajndrupoj) enhavantaj nigrajn semojn (kernetojn)
po pluraj; c. 20 sp-oj el Eüropo, Azio k N Afriko, el
kiuj pirarbo k pluraj ornamaj sp-oj. ordinara ~Q.
Sp. de ~o (Pyrus communis ). SIN. pirarbo.

pis/i (ntr) (fm) Urini : ~ poto. ^ajo. Urino.
^ejo. Loko, destinita por ~i. iit^ado. Liturinado,
enurezo. frid~ulO. Neüroza seriozulo k puritano.

pist/i (tr) Pecetigi au pulvorigi per ripetataj. bat-
etoj: ~/ pipron. salon; grenon al grio; ~i la pec-
ojn fajnaj', (f) se vi ~os malsagulon en ~ujo lia mal-
sageco de li ne apartigosx. cw frakasi, maci, mueli,
disbati. — ~omiksi. ~ado. Agado de tiu, kiu ~as.

j ~ajO. La ~ata substanco. ~ilo. Peza metala au
! alimateria peco, per kiu oni ~as: Y terpom^ilo
i ~ujo. Vazo, en kiu oni ~as. ^omasino. Masino

Ô.

Pirr/o Filo de Ahilo, konkerinto de Trojo: la
sanga glav’ de hakadis la Priamon malfelicanz.

piruet/o. Kompleta turnigo, kiun dancisto faras

bluaj au rugaj irizoj; la cefa fonto de kupro.
Pirito/o O Amiko de Heraklo k Tezeo, ce kies

edzigo kun Hipodamio okazis batalo inter Centaüroj
k Lapitoj.

pirn/o f/. Kerrio de veftobobeno por aütomataj
teksomasinoj.

piro/ ® Pref., uzata por nomi substancojn, kiuj
rezultas el varmado de referenca substanco kun
perdo de akvo ( ~fosfato [Vd fosfo ] , ~sulfato [Vd
sulfo\ ) au de karbondioksido (~gajlolo [Vd gajlo) ).
RIM. La vortkomenco piro trovigas en iuj ne-
analizeblaj vortoj: piroiizo, piroluzito, piromagneta ,
pirolekniko k .a..

pirofor/a = ekbrulema.
(Dpirog/o. Primitiva kanuo, farita el kavigita

tinnko.
(Dpirog/o. y Rusa pasteco: ~eto.
pirokorak/o b G. ( Pyrrhocora.x ) de S-Eüropaj i por ~i mineralojn au minajojn. dis~i. Detrui per

montaj birdoj el la ordo de paseroformaj, fam. de |
korvedoj. SIN. montkorvo.

piroksen/o © (kn ) Censiliciata mineraio sam- ;
konsista kiel amfibolo, sed kun kvaredraj grupoj. j
(Si ,06)4\ arigintaj en simplajn cenojn k sen I
hidroksilo. amfibolo, aügito, jadeito.

© pirol/o b Pirulo.
(Dpirol/o G. { Pyrola el ~acoj) de malgrandaj, |

plurjaraj herboj kun elbazaj, plejofte rondaj au
ovalaj, petiolaj folioj k kun kvinnombraj floroj unu-
opaj au en grapolo; c. 35 sp-oj el la N hemisfero,
Sumatro k S Amcriko. I 1) pirolo ( Pyrola rotundifolia): a) tigo; b) folio; c)

(D pirol/o (K) Heterociklo, C4H3N. bazo de multaj j floro ; c) frukto. C. 2) pistako. ^arbo 1: a) folio; b)
denvajoj. icr poifirino. | inseksa flora ; c) virseksa floro; c) frukto (~o). B.
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~ado: (f) la juna Faraono volis dis~i la pastraronB.
sulket~ujo Y E-Azia kuirilo, ceramika vazo
interne kun sulketoj, por pulvorigi ingrediencojn.

pistaci/o 4k G. ( Pistacia el anakardiacoj) de
dioikaj, rezinoricaj trunkarbustoj k arboj kun plume
kunmetaj, ledecaj folioj k kun tre malgrandaj floroj
en akselaj grapoloj aü panikloj; c. 9 sp-oj el la
Mediteranea regiono, Azio k N k C Ameriko, pluraj
kultivataj por ornamo, farmacio aü nutrajo, i.a.
lentisko, terebinto k la jenaj: Atiasa ~o ( P.
atlantica), el Makaronezio, N Afriko k U Azio, arbo
kun neparaj folieroj, uzata i.a. en meblofarado.
Cinia ~0 (P. chinensis), hejma de Afganio gis
Cinio, arbo kun paraj folieroj, poromame kultivata.
Vera A*O ( P. vera), malgranda falfolia arbo kun nur
3-5-folieraj folioj k kun fruktoj (sekaj drupoj)
enhavantaj mangeblajn semojn po unu («ar pistako);
hejma de lrano gis C Azio, kultivata en la varmaj
regionoj (ec de Usono) por produktado de pistako.
SIN. pistakarbo.

pistak/0 1 La migdaleca frukto (seka drupo)
de la vera pistacio, enhavanta ~on 2. 2 La mang- j Apolono apud Delfo.
ebla verda semo, entenita de ~o /, mangata kruda | pitoresk/a 1 Taüga por esti prezentata per pentr-
aü rostita, uzata por prepari frandajojn. SIN. ~semo. ado pro sia neordinara carrno au originala aspekto:~ujo, ~arbo t (ss) Vera pistacio. 2 (vs, evi) = pejzago, kvartalo. 2 Vive k pikante originala en
pistacio. ! literatura verko: stilo, priskribo.

Pitsburg/o. Granda industria urbo en Usono, ce
Ohio-rivero (79°58’U, 40°30’N).

pituit/o If Mukajo, jen ekspektorata, jen glutata,
matene k faste, de malsanuloj, precipe alkoholuloj,
trafitaj de kronika gasirito.

pituitari/o. ( gl. pituitaria) = hipofizo.
pistol/o 1 Malgranda, facile portebla pulvo- pivot40 O Ekstrema parto de akso, eniganta en

pafilo tenata per unu mano dum pafado: automata lagro, kie gi rivoiuas: de akso; ~o de rado en
(kies pafita kartoco estas automate eljetata k horlogo\ krankosafta ~o\ pied~o. v&carniro,

anstataüata de alia en la sargilo). 2 Similforma kardino; — radiko. ~a. Rilata al ~o: ^a kanono.
aparato, por sprucigi farbon, grason ks per aerpremo. (ntr) Turnigi cirkaü ~o. ~ego. Dika ~o, per

pist/o O Masiva cilindro, sovglitanta interne kiu peza peco povas baskuli (ekz. ce kanono ks).
de alia cilindro, aü por, movate de stango, premi ~ingo. Lagro por ~o. pordcwo. ~o, muntita ce
fluidon en tiu cilindro, aü por, ricevante la premon la supro k ce la subo de meblopordo, k ebliganta
de gaso aü vaporo, transmisii sian movon al alia ties malfermon k malmunton per simpla elsovo.
organo: ~o de pumpilo; ~o de vapor- au eksplod-
motoro; ~oringoj; ~ovojo.

pistoi/o i Monunuo en diversaj landoj: franca,
hispana ~o.

pit/a. Malgrand(ac)a: se fiel ~animaj estas v/ K.
Pitagor/o. Greka filozofo k matematikisto (6a jc

a.K.): A la teoremo de ~o ( la kvadrato de la longo
de la hipotenuzo en orta triangulo égalas al la sumo
de la kvadratoj de la longoj de la katetoj).
(pHsmo. Mistika filozofio, bazita sur la kredo je
la metempsikozo.

pitang/o1 4k Sp. de eügenio ( Eugenia pitanga )
el Brazilo k Argentino, arbusto kun rugaj, mangeblaj
beroj c. 1,2cm diametraj. 2 4k Unuflora eügenio k
parencaj sp-oj. 3 ^ La frukto de ~o, precipe de
M) 2, mangata kruda aü uzata por konfitajoj k jele-
oj. «sr grumisamo.

pitd/o = pico ©.
piteci/o U G. (Pithecia ) de Amerikaj simioj el la

fam. de cebedoj, kun interspaco inter la incizivoj k
laceteraj dentoj, haroricaj, kun vosto ne prenpova.

pizo

pitek/o (ark.) = presbito.
pitekantrop/o \ê Fosilia prahomo, malkovrita

en Javo, nun klasifikita en la sp. rekta homo (Homo
erectus ).

Piti/o. lama nomo de la regiono cirkaü Delfo,
poste de Delfo mem. ~a. Rilata al Delfo: la ~aj
Ludoj ; (abs) la ~a ( la pastrino de Apolono en
Delfo, kiu eldiris ofte neklarajn orakolojn ); la ~ano
(alnomo de Apolono).

pitiat/a f (ark.) Resanigebla per la persvado: ~a
malsano , perturba. As/ ismo. Patologia stato,
karakterizata de la eblo aperigi perturbojn per
sugestio k kuraci ilin per persvado. cs* histerio.

pitiriaz/o f Haütmalsano, karakterizata de fajna
deskvamigo.

piton/o U G. (Python ) de grandaj, senvenenaj
serpentoj, kun rudimentaj membroj, vivantaj en
arbaroj de Azio, Afriko, A üstralio k Novgvineo, k
sufokantaj siajn viktimojn ; ofte tenataj kiel rato-
kaptantoj en la cinaj domoj aü sipoj.

Piton/o O Monstra serpento, mortigita de

pistii20 4k ( pp angiospermoj) Inseksa flor-
organo, kiu enhavas la ovolo(j)n k konsistas el unu
au pluraj karpeloj: unukarpela , kunigkarpela (el
pluraj kunigintaj karpeloj), liberkarpela (el pluraj
liberaj karpeloj), plurkarpela ~o. SIN. gineceo. KT
karpelo, ovario, stilo, stigmata.

piz/o 1 4k G. (Pisum el fabacoj) de unujaraj,
pli-malpli grimpaj herboj kun alternaj, plume
kunmetaj folioj, ofte unuciraj k/aü dustipulaj, kun
akselaj, unu- aü malmult-opaj floroj k kun plataj aü
preskaü ciiindraj gusoj, enhavantaj globformajn sem-
ojn po kelkaj; 2 sp-oj el la Mediteranea regiono k U
Azio, el kiuj P. sativum, tre kultivata por semoj au
gusoj mangataj krudaj aü kuiritaj: do estas juna ~o,
kiu elburgonigis kun siaj verdaj folietoj7. nsr kikero,
latiro. 2 La globforma semo de ~o /, precipe tiu
de la gardena ~o: regidino sur ~oz (treege delikata
persono); ~okaco; verdaj ~oj (nematuraj ~oj 2,

mangataj krudaj aü kuiritaj); rompitaj ~oj (maturaj,
sekigitaj ~oj 2, senigitaj je la §elo k tial disigintaj en
du pecojn, kuirite mangeblaj). bonodora A^O.
Bonodora, aroma latiro. gardena A*,O, kultiva ~o
(kn) Legome uzata kf. de ~o ( P. sativum var. 5.) kun
blankaj du- aü plur-opaj floroj k integraj folieroj;
multaj kf-oj i .a.: medol^o (kun preskaü ciiindraj
gusoj; nur la semoj estas mangataj); suker^o (kun
plataj gusoj mangataj kun la semoj). kampa
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(kn) Kampe kultivata kf. de ~o (var. arvcnse ) kun | karpela folio, dikiginta pro vaskula enhavo, k al kiu
diverskoloraj, l-2-opaj floroj k kun generale dentaj j la ovoloj k poste la semoj estas alfiksitaj fare delà
tolieroj. /s/Oforma V Kvalifikanta unu oston, en la | funiklo : kolumno ( ~aro, formanta aksan
supra vico de la karpaj ostoj (pisiforme ). ^osemo. ; kolumnon en ovario au frukto). ^uloj b Grupo~o 2. krak~0. Serca eksplodajeto, en formo de ^oj. j (Placentalia) de mamuloj, kun ~o liganta la embri-~OStono. Pizolita kalkpetro. ter^o. Voandzeo. i on al la patrina utero; ampleksas la teriojn (superajn

mamulojn). serwuloj. Grupo (Aplacentalia) de
scn~aj mamuloj, ekz. kloakuloj k marsupiuloj;
ampleksas la aliteriojn k prateriojn.

Placid/o. Vira nomo.
plac/i (ntr) 1 ( iu) Veki en iu senton de plezurok

simpatian inklinon: si ~is al mi tujz; al mi pli ~as
la junuloj!7: ankorau neniu ~is aI ciuz; kiu flatasal
ciu ~as al neniu7 ; la filino de Herodias dancisk
~is a I HerodoH \ ec kaprino ~as , se la doto
suficasz; al Dio ~u, sed sur diablo ne kracu7 ; vir-
ino, kiu volas ~/ nur al sia edzo7. 2 (io) Estigi eniu
senton de kontenteco au aprobadon: tre ~as al mi la
blueta fitmo de 1' cigaro7 ; mi eltrinkis tutan botelon
da vino, kvankam gi ne tre al mi7-, al ciu besto

X

d

1

pizo. 1 ) gardena ~o (Be); 2) kampa ~o (C); a)
tigo; b) folio; c ) ciro; c) stipulo; d) floro; e) frukto I ~as gia nestoz; al vi ne ~is sitelo , laboru per

j martela7-, kion lego malpermesas. tio ~i ne cesas1;
se ~os al vi doni aI mi respondonz; aI mia regakoro
vere ~is, ke tiel amas min la modestu/ojK; ne ~osal
li , se vi don faros ; ne ~us al si , se mi rifuzus;

j (ironie) tio aI mi ^as, ke Hi volas ke oni vivu nur por
j Hi!7’, (sensubjekte) kiel ~as al v// B; tre ~as al mi êi
; tie. ~a. Tia, ke li, si, gi ~as; ~a vizago, junulo;

Pizistrat/o. Atena tirano (6a jc a.K.), kiu kolektis | akcepto, spektaklo , pejzago: (ironie) jen ~a rezon-
la Homerajn poemojn.

pizolit/o © Globeto generale kalcita (pli malofte
aragonita ). granda proks. kiel pizo (generale
2--5 mm diametra ), formiginta cirkaü minerala au
organika ero: kalkpetro (SIN. pizostono). usr
konkrecio. oolito.

(guso); f) semo.

Piz/o. Toskania urbo, famu pro sia kliniganta
turo ( I0°24’E, 43°43’N).

pizang/oz ^ Speco de banano, mangata kruda,
produktata de Musa x sapientum.

maniero!. agrabla, carma , a!logo. ~0.Allogeco
de tio, kio kontentigas ies deziron au guston: li
akiris ~on en la okulo j de la rego ; la korvo, por
akiri ~on per sia voco, grakis vanteK ; per forto ^o
ne venas7’, faru lad via ~oz ; trovi ~on ie, en io;
renkonti ~on ie, en io ; rerikonti ~on ce la legantoj.

favoro. ~ema, ~ivoiaz. Deziranta, penantaM.
KST afabla, galanla, koketa. Iau~e. Konforme al sia

pjel/o V ( pelvis renalis ) Rena pelveto, ce la j deziro, kaprico, emo: la ccvaV laü^e kuradis en la
komenco de la uretero. ~itO Akuta au kronika i kampo K ; oni povas uzi lourde « monarho» aü

«monarho». mal~t 1 ( iu) Kaüzi al iu cagrenon, veki
Pjongjang/o . Cefurbo de Korea Popol - en iu malsimpation : evitu ligi la E~ismonkunia

demokratia Respubliko (126°58’E, 39°0!’N). idea, car (... j ni mal^os al divcrsaj personoj, kiuj
pK (K) Konstanto, karakteriza de la grado de jon- ne amas dun ideon7. 2 (io) Estigi en iu mallogon,

igo de elektrolito je eerta temperaturo. SIN. joniga abomeneton: mal^as nenio, se taksas pasioz; alia
konstanto. | granda publiko mal^as la tro sciencaj ardkoloj;

pSac/o 1 Libera spaco, cirkaüita de domoj, en j mafias al mi , ke li del dibocas. ma!~a. Tia, ke li,
urbo au vilago: oni starigos slatnon sur du ~o: sur la j si au gi mal~as: mal^a memkontentulo; la tasko ne
stratoj k ~oj mi sercos dun, kiun mia animo amasx. ! estas mal~a al mi. mal~0. Ago de iu, io mal~anta:
2 Nuda spaco meze de surkovrita tereno: granda ~o j tio kaü zis al la rego grandan maison. «ï

arbaro7 ; devas esli 50 u/moj cirkaCie kiel libera j malfavoro. dio~a. Tia, kia estas lau la ordonoj de
r^o (spaco) por la sanktejox. ^eto. Malgranda —o: j Dio: modelo de dio~a vivado estis la tiea rabenoz.
ta nego fandigis. k montrigis vcrda ~eto sur la teroz; j foto~a. Faranta belan efekton en fotografio.
mi renkonladis sin sur la ~eto de nia stuparo. j
parad~o. Loko. kie la trupoj faradas paradon.

placeb/o f Inerta substanco, ekstere simila al I
tiu a ü tiu medikamento , sed havanta nenian i
farmakologian efikon: la ~oj povas esti kelkafoje j
utilaj danke al la psiko/ogia influa de la kuracisto.

placent/oz 1 a) V Spongeca k mola organo. mangajo, entenata en tiu vazo: la virino donisalili
kunliganta la embrion de plej multaj mamuloj al la grandan ~on da griajo7-; si kuiradis al sia edzo la
utero de la patrino antaü la nasko. b) b .Simila plej rafinilajn ~ojn ; brava batalanto kontraü ~o
organo de iuj vivonaskaj sarkoj. 2 Rando de bolanta7-. 3 Y Ciu ei la diversaj mangajoj, kiuj

Pizon/o. Familia nomo de pluraj Romaj politik-
istoj.

inttamo de la ~a mukozo.

en

Placenz/o. Emilia urbo (9°39’E, 45°03’N).
plad/o 1 Malprofunda, granda speco de telero,

sur kiu oni arangas k disportas mangajojn, disdonot-
ajn al ciu kunmanganto: -~6»/ kun fisoj estis metitaj
sur la tablon7 ; Hi mangis el argila ~oz\ porcelana

i ~olevilo, ~ovarmigilo. pleto. 2 Y La
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konsistigas menuon: en la restoracioj oni rajtis nur perpendiklaj al tiuj de la kernajo: la kruco~ado
unu~an mangon. car almangajoj. entreo, deserto. 4 malhelpas la misforniigon de la ligno. kruccwajo.

Petri^o. ^eto. Malgranda telero, sur kiun oni Tabulo, konsistanta el kruco~itaj lignajoj.
metas glason, tason ktp. os’ subtaso. petri'vO
(laü /. R. Petri , 1852-1921, germana bakteriologo)
Duparta ujo, ordinare diskoforma, konsistanta el
bazo k kovrilo, ambaü el vitro aü travidebla plasto.

plafon/o 1 §$ Horizontala au kurba surfaco,
formanta la supran internan parton de cambro,
galerio ks: lain videblaj traboj , kun kasonoj;
ligna, gipsa, pentrita ~6»; sub la pendis ko/basoj
ksinkojz; tapiso, kin pendis de la trabo7’, (f) nun
la ciela estis mallumaz. 2 ï$ï Meza altitudo de la
bazo de la plej malaltaj nuboj. 3 Maksimuma
altitudo, kiun aviadilo povas atingi aü per sia propra
konstruo, au en difinitaj veteraj cirkonstancoj: tiu
tipo hams ~on de 6 mil metroj. 4 (f) Difinita limo,
kiun ne rajtas superpasi kredito de banko, salajroj,
prezoj ks. 'vj 1 (tr) Meti ~on al cambro, domo ks. 2
(ntr) Atingi sian supran limon de altitudo.

plag40 1 Ü1 Tutlanda longedaûra katastrofo, kies
kaüzon oni atribuis al Dio, por ke tiu ci aspektu la
plejpotenca k punanta pekajn hornojn: cian mal-
sanon k cian ~on la Eternulo venigos sur vinx; la
dek ~oj de Egiptujo; (f ) ~on al li! (formulo de
malbeno). 2 Granda longeda û ra katastrofo: la
masino povas esti liberigilo ad por la homaro:;
(f ) la manio de reformoj estis vera por nia
lingvo. (tr) 1 Puni per ~o: via/? popolon ne ~wz;
ni opiniis lin ~ita , frapita de Diox. 2 Ruinigi,
detrui per ~o: pesto ^is la urban DelfojK.

plagal/o }. Kadenco, kutime el akordoj sub-
dominanta k tonika, plej ofte uzata por muzikigi la
vorton amen.

plagiat/i (tr) Mallojale prezenti verkon au parton
de verko de aliulo kiel sian propran: ~i verkon;
autoron. ns* pirati.A*5O 1 Ago de tiu, kiu ~as. 2 Tia j lingvo~ado. ~aro. Kolekto de
malpropra verko, prezentita de iu kiel propra.
*lstO. Verkisto, kiu kutimas ~i.

plagioklaz/o © ( kn ) Natria k/a ü kalcia
feldspato, konsistantaj el miksajo de albito k
anortito. albito, anortito, ortoklazo.

plagiostom/oj (ark.) = elasmobrankoj.
plag/o. Strando, arangita por la akceptado de

feriantoj: la ~oj de Suda Anglujo , de la Lazura
Marbordo, de Krimeo; ~okostumo.

plak/i (tr) Almeti maldikan folion au lamenon el
multekosta materialo sur pli dikan k pli ordinaran
subportilon: own sur kupron, mahagonon sur
poplan tabulait ktp. ~(aj)o 1 Plato, tabulo, parieto
ks, sur kiun oni ~is ion: fotografa ~o (vitra plato,
Mta per impresebla substanco); la brilega krono
estis nur ~ajo. 2 b Plato el kalko aü ostosubstanco,
troviganta en la haüto de kelkaj moluskoj, dazipodo
k.a. animaloj. plur^liioj b Klaso ( Po/ yplacophora)
de moluskoj, kies konko konsistas el pluraj dorsaj
kalkM)j, ekz. hitono. serwuloj b Klaso ( Aplaco- \ tusas la teron, kiam oni marsas au staras: // frapis
phora) de moluskoj sen dorsaj kalk~oj. uniwuloj i Ijobon per abscesoj de la ~o de lia piedo gis lia
b Klaso (Monoplacophora) de moluskoj kun konko vertox\ Dio metis liajn malamikojn sub la ~ojn de
elunu ~o. krilCO'vi. Sandvice premglui foliojn el liaj piedoj7 (humiligis k subigis). 2 ~umo: esti
ligno, ofte multekosta, ciuflanke de kernajo el libera ec se sen ~oj ce la suojf7\ la vojo brûlas sub
ordinara ligno, tiei ke la fibroj de la folioj estas lia/ ~oj ( Ii deziregas kiel eble plej rapide alveni).

plakoderm/oj <J Klaso ( Placodermi ) de
primitivaj fisoj kun makzeloj k kun antaüa parto
kovrita de kiraso ei ostaj platoj; vivis de malfrua
silurio gis frua karbonio; ofte nomataj kirassarkoj.

plan/o 1 Desegno, prezentanta konstruon, urb-
on au regionon k montranta la situacion, la proporci-
ojn k la rilatojn de la diversaj partoj: gvidlibro kun
~oj k ilustrafojB ; verki ~on. tsw skemo. 2 Antaüe
pripensita k ordigita arango de efektivigota verko aü
entrepreno: ta ~o de tiu romano estas konfuza\ skizi
grandiozan ~on de propaganda; intence k kun
antaüpretigita ili neniel valus malutili al iuz; pli
aü malpli frue mi elpasos kun unu ^o, por kiu mi
jam de longe prepaidgasz; trijara, kvinjara ~o (de
ekonomia progresigado). osr metodo, programo 4,
projekto. 3 Rilata malproksimeco, en kiu trovigas
vidajoj, a ü en kiu estas perspektive metataj
prezentajoj en desegno aü pentrajo: la figuro de la
unua ~o estas belega\ la montoj, kiu } formas la
lastan ~on\ sur la antaüa (de la desegno) staris
la floranta rozarbetajoz; (f) ciam sur la unua
staris antaü mi la bitdo de Bourlet7-, ni devas meti
niajn personajn gustojn sur la lastan ~on7. nsr
ebeno, fono, perspektivo, scenejo. 4 % Ciu parto de
filmo, kiu estis fotita sen loksango de la kamerao, k
povas daüri de unu sekundo gis pluraj minutoj: la

estas en filmo tio, kio estas la frazo en romano;
~o fora (generala perspektivo), meza ( la personoj
sen konsidero pri la dekoracio), proksima ( la
personoj gistalie), unua (la vizago), ekstra (nur unu
detalo). 'vi (tr) Fari ~on de: jam de longe mi ~is
tiun vojagon; la rekonstruon de Varsovio. ~ado.
Apliko de ~oj por ion realigi, modifi aü normigi:

oj J . ~ismo.
Ekonomika doktrino, laü kiu la ekspansio povas eviti
la krizojn nur per ~izado. ~izi. Organizi k direkti
konforme al difmita ~o: ~izita ekonomio, urbigado.
'vizado. Starigo de ekonomiaj programoj, indikantaj
la celojn atingotajn en limtempo, la uzotajn rimedojn
k la kreotajn organismojn. anta ü'vo. Prépara
redakto de ~o. laü've. Konfonne al la ~o: laü~e la
rikoltoj atingis kvin milionojn da tunoj. serwe. Ne
havante ~on: niajn laborojn k materialajn rimedojn ,
kiujn ni gis nun uzadis sen~e, ni devas nun reguligi,
centrigi k ekonomiigi7-, (f) la birdoj devis forlasi sian
hejmon , flugadis scn~el. os’ blinde , hazarde ,
improvize, sencele. hor<vO. Détala tabelo, montranta
la uzon de ciu horo en Iernejo, oficejo ks.
konstril'vo. ~o, laü kiu konstruo estas projektita.
urbO'vismo. Sistemo de administraj, ekonomiaj k
socialaj dekretoj, kiuj devas ebligi malvolvigon raci-
an k humanan de la urboj. V0j~0. Itinero.

pland/o 1 Suba plata parto de la piedo, kiu
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— snursuo. 3 © Apogbazo. ~a. Rilata al la ~o:
~a doloro. veruko. l̂llo b Animalo, kiu marsas
sur la ~o, ekz. homo, urso. ^umo. La malsupra
plata parto de suo: marsi kun truitaj ~umoj.
al âjo. Folio el korko aü simila substance, tajlita
laü la formo de la piedo k mérita interne de suo, por
komfortiga au ortopedia celo. re^umi (tr) Meti
novan turnon al suo: re~umi botojn.

plane/o Tiu aloforma parto de aviadilo, kies
funkcio estas produkti levadon au svebadon: stabil-
isa ~o. cef /v/O. La tuta cefa porta surfacajo de
aerodino. akvo~o. Surfacajo mergita subakve. sub
la kareno de aviadila korpo au flosilo, por faciligi la
ekflugon per provizo de levforto.

planed/o\Ciela korpo, ne memlumanta. k
rondiranta cirkau Suno : internaj ~oj ( la plej
proksimaj al Suno: Merkuro, Venuso, Tero k
Marso); eksteraj~oj (la plej malproksimaj al Suno:
Jupitero, Saturno, Urano, Neptuno, Plutono). usr
astcroidoj. êto. Malgranda ~o, ekz. el tiuj, kiuj
precipe trovigas inter la orbitoj de Marso k Jupitero.
SIN . asteroido. ^a. Rilata al ~o: orbito;

tie, ~ita kiel paliso. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as: oni
ne povas komenci gian ~adon aniaü Marto.
~(it)ajO. Juna M), frese ~ita, au taüga por esti ~ita:
vita ~ajo ; (f) Jehuda estas lia plej amata ~ajox.
~aro. Aro da ~oj, ~itaj en sama kampo au bedo.
cw flaiiro, vegetajaro. êjo 1 Loko, kie oni ~as k
prizorgas ~ojn. 2 Areo kun kultivataj ~oj de unu aü
nemultaj sp-oj, ofte de arboj: pom~ejo, kaf^ejo,
koton~ejo. ~ido 1 Juna ~o. ~eto. 2 Elradikaj
sosoj: harmonie el la malnova bazo ~idoj novaj
canne kreskis suprenz. ~ilo yJ Ilo kurba k pinta,
uzata por formi la truon, en kiu oni ~os. ^isto.
Homo, kies metio estas ~ado, precipe en la
subtropikaj landoj: ~isto de kaücukarboj, de
sukerkanoj . ^ologo. Botanikisto. ^ologlo.
Botaniko. en~i 1 ~i en ion profunde. 2 (f) Profunde
penetrigi en la menson : la sento pri honoro estas
eduke cn~ata ce la Japanoj; tiel la lernemo en~igas
ce tiuj infanoj. 3 f Enmeti objekton (ekz. protezon),
grefton aü histon en la korpon. mal^i. Detiri el la
grundo ion ~itan. pri~iz. Provizi per ~oj: pri~i
monteton per eedroj, aleojn per platanoj. tranŝ i 1
~i ion en alian lokon: oni trans~as arbojn, por doni
al Hi pli da forto. 2 Transporti en alian lokon k tie
establi : transit kolonion, minoritaton.3 (f) Penetrigi
ideon aü kutimon en alian menson au medion: tiu

interna vojago.
planetari/o. Konstruajo enhavanta aparaton, kiu

projekeias al interno de duonsfero bildojn de Suno,
luno, pianedoj k de la steloj por demonstracii la
orbitojn de tiuj cielaj korpoj. superstico transitgis en la najbaran landon; tiuj

planimetr/o © A Instrumente) por mezuri areojn radikoj trans~igis el la franca en la anglan vortar-
en desegnajo. ~ioz. Dudimensia geometrio, on. angi~oj = vaskul ~oj. arkegoni /voj ^precipe la kalkulo de areoj. Embri(o)fitoj. branco^l. Stiki. cambrô o. M)

plank/o 1||Horizontala ebeno. kiu konsistigas ta üga esti tenata en cambro. embri(o)<vOj ft
la malsupran parton de cambro, galerio kc, k sur kiu Embri(o)fitoj. flor̂ oj, frukto ôj = angiospermoj.
oni pasas: ligna, pargeta. kahela. mozaika , stonaz, grimpo~0 Vd grirnpi. germo~0 4(> Germo 2.
pavimaz la ~o estis cl simplaj ne kolorigitaj kormo~oj Embri(o)fitoj. kllltiV/N/0. Kultivata
tabulojrz; la ~6> en la cambroj prezentis pavimon el ~o. kuraĉ O. ''P Farmacie k medicine uzebla ~o.
brikojz; ricevante de si por tio en la nokto angul- SIN. medicina ~o. nutrewo 4* Mastro 5. OVariMîj
cton sur la ~o (por dormi); la abocolibro falls sur Angiospermoj. rozet^O ^ ~o kun mallongega
la ~on z. 2 La voja parto de ponto. 3 En kluzo, tigo, tiel ke la folioj éliras, diversflanken, el preskau
kloako, akvedukto ks, la masonaja tavolo kiu sirmas ! la sama loko; kun baza folirozeto. sal~o Saleja
la fluejon kontraü la erozio de la akvo. ~i (tr) Meti ~o
^on sur grundon aü carpentajon. argil/vO. ~o el
batita tero. krad~o. ~o, kies tabuloj havas cirkau Oscila desmodio. trakeo~oj 4* Vaskul^oj.

vaskul̂ oj 4* Vaskulohavaj ~oj, t.e. sem~oj k
pteridofitoj. SIN. trakeofitoj. volvcwo Vd volvi.

plantag40 ^ G . ( Plantago el ~acoj) de

(Vd eja). sek^O. Sekeja ~o (Vd eja). semM)j
Spennatofitoj. tal ôj i Talofitoj. telegraf ô.

unucentimetran interspacon.
plankton/o :> Tuto de la pelagaj vivuloj, mov-

ataj de la akvofluoj. sed ne aktive nagantaj: la
kaü zas la verdan koloron de la marakvo ; ~o piantoj— unu-, du- k plur-jaraj herboj, pli malofte
animala ( zoo~o ) , vegetaja ( fito~o ) ; mara , laga arbustetoj—kun simplaj folioj, ofte en eibaza roz-

l eto, k kun pedunklo portanta densan spikon el mal-
plant/o 1 (ss) Radikohava. ~ebla vegetajo. 2 j grandaj, ne okulfrapaj floroj: kosmopolita g. dec.

Vegetajo. 3 ^ Ano de la regno de ~oj. ~oj ! 270 sp-oj, el kiuj pluraj estas genaj trudherboj k/aü
Regno ( Plantae el e ü kariotoj) de vegetajoj, | uzataj por medicino au nutrado de hejmaj birdoj.
karakterizataj de ceiuloza celmuro k posedo de j akvo~o.^-alismo.
klorofilo; la ~oj ampleksas la verdalgojn k la
embriofitojn: ulvoj, muskoj, ftlikoj, herboj, arbustoj,
arboj estas ~oj. bakterio, fungo , kromistoj ,
vegetajo. medicina ~o V̂,. Kurac^o. î (tr) 1
Meti vegetajon en teron, por ke gi plue kresku: si ~is
en la poto la braneon de la jasmeno7- ; rozujon,
vinberujonx, vinbergardenonx; tuberojn de ter-
ponw, (0 ideon en la kapon de infano. josi,
markoti , prikli. semi , stiki . 2 Starigi vertikala k
senmova: si ~is la krucon inter la stonojz: li restis

r̂ o. dr nekfono. ^ano, ~ulo. ~a vivulo.

plantago (granda ~o): a)
rizomo kun radikoj; b)
folio ; c ) infloresko; Ô)
floro ; d) frukto (kapsulo);
e) semo. C.
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planum/o V Orbita lameno de etmoido (lamina j slate aliformebla, ofte uzata anst. vitro pro neromp-
ebleco.

plasti/o Y Operacio, destinita ripari organon
koncerne ties formon aü funkcion: rino~o, gastro-

plasm/o (plasma ) 1 La likva parto de sango, | torako~o (desekco de unu au pluraj ripoj, pot
en kiu nagas blankaj k rugaj globetoj. tat sera. 2 ÿ ! estigi srumpon de pulmo, tiel ke tuberkulozaj lezoj
Fluida interna parto de celo ( cel~o ) a ü de ties j povu pli facile resanigi ). ^a. Rilata al ~<j
nukieo ( nukleo~o ). 3 Substanco je tiom alta ! kirurgio. ~QCO. Propreco de la histoj modifi siajn
temperaturo, ke elektronoj disigas de la nukleoj. ; formojn laü la cirkonstancoj.
'vogamio $ Kunigo de la cel~oj de du celoj, | piastid/o ÿ 4* Organeto de vegetajaj celoj, kun
generale dum seksa procezo, ekz. dum fekundigo. ; duobla membrano k propra DNA: ciu naskigas
cel ~ o. Parto de celo inter la nukieo k la ! per dividigo de jam estanta ~o. us* mitokondrio.
membrano. SIN . citoplasmo. ektO~0 ÿ Ekstera j ~aro. Tuto de la ~oj de celo. amel̂ O. ~o ricaje
parto de cel~o. — ektoplasm/o. endo~o <5 Interna | amelo, ekz. ce ierpomoj. semoj de cerealoj.
parto de cel^o. enclora cj Troviganta interne de la ! klorofil^o. Kloroplasto. karoten^O. ~o kun
cel~o: enclora relu (SIN. encela reto). nukleo~0 I karotenoidaj pigmentoj, de flava gis ruga. SIN.
$ Viskoza substanco, kiu konsistigas laüpeze la pli j kromoplasto. pra^O. Eta ~o, el kiu diferencigas
grandan parton de celnukleo. protO~Oz ÿ La viv- | aliaj ~oj, ekz. ameI~oj.
esenca substanco de celo, konsistanta el êel~o k ' plastik40. Arto reprodukti la formojn de objekto.
nukieo: proto~o ordinale estas viskoza , diafana j â. Tie! same impresanta, kiel la originalajo:
substanco. entenanta suspensie etajn granule jn. BSF j impreso. ~e. Laü ~a maniero: imagi ion al si*',
cel~o, nukieo, nukleolo. j cio staras klare k ~e autan mia animoL; la silueto

orbitalis ).
planuloid/oj = mezozoj.
plas/i = investi 3.

plasmaferez/o Y Apartigo de plasmo disde j de la parlantentejo reliefigas kontraü la vespera
diversaspecaj sangoceloj per spaciala centrifugilo | cielo ; csprimi ion; k emocie priskribila
por kuraci pacienton aü akiri bezonatajn elementojn j mizeran situat ion de iuB. as* vive, draste, klarbilde.
de la sango de donanto: ~o ebligas ekz. transfuzi mtr j galvano~o z O Procedo, konsistanta en per-
la plasmon k redoni la celojn al la doninto, akiri de ; elektroliza kovro de objekto per maldika tavolo aü
hiperinuma donanto notindan kvanton de antikorpoj, j per reliefo da metalo. D5r galvanizado.
forpreni mtr la malsanigajn globaletojn de paciento. I plastr/o 'T?, Ekstera medikamento, kiu iomete

plasmid/o $ Molekulo de DNA, kiu trovigas ! moligas ce varmeto k tiam igas adhéra: oni imitas
ekster la kromosorno(j), plastidoj aü mitokondrioj:
~oj ekzistas precipe ce baktenoj. sed ankaü ce gist- j parto ; B., kun sur la nazoz. vs? kataplasmo,
fungoj, diatomeoj. protozooj ktp ; la dividigo de ~o j sparadrapo.

estas sendependa de la dividigo de la cela( j )
kromosomo( j ) ; ~oj estas uzataj i.a. en biotekniko.

~on sur tolon k almetas la tuton sur la kuracota

plat/a 1 Prezentanta malgrandan dikecon
kompare kun la du aliaj dimensioj: ^a poshorlogo,

plasmod/o 4* 8 Maso el migranta protoplasmo, | stonoB, libro0. 2 Prezentanta malmultajn aü neniom-
senforma , sensepta , multanuklea, precipe ce j ajn reliefajojn: la lando ment farigis ciarn pli ~al\
miksomikotoj sed ankaü ce iuj algoj. lar sincitio , | grundo kiel telero1-; monteto, sur kiu li arangis

al si benkon, por tie sidi k rigardi ta ~an ondigantan
plasmodesm/o Ciu el generale multaj cel - | grenkamponz; virino kun ~a brusto\ la ~e kovritüj

piasmaj fadenoj, kunligantaj la protoplasmojn de du j kapojz ; (f ) ^a esprimo. prozajo. ta? ebena, glata
najbaraj celoj tra kanaletoj de ilia celmuro. ! bareliefo. ~o. Cio ajn, kio estas ~a, pli spéciale:1

plasmodi/o 1 b G. ( Plasmodium ) de protozooj | Objekto malpli dika ol larga k longa: tabloj kun
el la klaso de sporozooj, parazitaj en la sango de j marmoraj ~ojz; ston^o de tomba; frapi per la M)

homoj, kie ili kaüzas malarion; ili estas transportataj ; de la glavo ; ~o el vitro; konstru^o el sonsorbanta
de homo al homo fare de sp. de anofelo. 2 (evi) = j materialo ; fmdamenta de masino; cokolatk
plasmodo.

piasmopar/o 4* G. ( Plasmopara el peronospor-
aloj) de c. 20, tre disvastigintaj sp-oj de oomikotoj,
el kiu j P. viticola estigas la folisimon de vinberujo.
os-' fitofto'ro , folisimo , pcronosporo.

plast8o (g) O Ciu modlebla aü spinebla artefar-
ita organika polimera substanco. ekz. bakelito,
celuloido, nilono, polistireno ks: ~Q telero ,
niantelo , karoserio. ^a. Rilata al ~o: sulfura
(rnodifajo de sulfuro kun ecoj de ~o). êco. Eco
de ~a materialo. îgi. Transformi en ~on. ^igajo
® vSubstanco, uzata por ~igi materialon : ftalatoj. j
ekz. p-di( 2-etilheksil )ftalato estas ~igafoj; ~igajoj \
por kaücuko, celulozaj lakoj ktp. îzi. Tegi per ~o. j
/N»izilo. Masino por tegi per ~o paperajn dokument- ;
ojn. vitrô o O Malmola k travidebla ~o, vanna- :

sifono 3.

\ 1 ) plasmoparo: Vertikala sekcajode
folio de vinberujo: a) histoj delà
folio ; b) sporoportantaj hifoj; c) j
sporoj. C 2) platano (acerfolia ~o):
a) folio; b) infruktesko; c) frukto. C. "
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2 a) Ebena, rigida, maldika peco ei metalo: kupra~o kun indiko de la norno k profesio: ~oj de falfoliaj arboj kun trunkoselo skvame defalanta, kun
akumulatoro; matrikul~o de veturilo; la gravuristo folioj generale mane lobaj k kun globaj kapoj el
strekas la ~on per la grifelo; b) (analoge) Ilustrajo haraj akenoj po multaj; 8 sp-oj el la N hemisfero,
au aro da ilustrajoj, okupanta la tuton au la plej kelkaj kun valora ligno uzata por fari iaborilojn,
grandan parton de pago de libro. revuo ks. folio, paperon k .a. acerfoiia A/ O, hibrida A,O. Cu
lameno. 3 4^ La metala parto de kondensilo. 4 ^ hibrido ( P. x acerifolia , sin. P. hybrida ) inter la
Lezo de la tegumentoj, konsistanta el pii-malpli ! orienta k la okcidenta ~oj, eu kf. de la orienta ~o,
malmola ~a ajo: mukoza ce sifUisuloj. 5 ¥ U j ofte plantata en urboj por ombro k pro tolero al
Nomo de diversaj ~aj elementoj i.a. celaj, organaj, poluado. okcidenta ^O. Sp. de ~o ( P. occidenta-
embriaj. 6 ® Supra k rigida, ~forma parto de Tero, lis ) el E Usono. orienta A,O. Sp. de ^o ( P. orienta-
kiu laüdike ampleksas la tutan litosferon k povas ! lis) el SE Eüropo k SU Azio. — acero.
horizontale movigi sur la astenosfero: ~tektonismo; | platband/o /J Longa , mallarga bedo, kiu~limoj estas oceanaj fosegoj, riftoj k kontinentaj borderas kultivajojn k estas ofte omamita per floroj.
montaroj. /^ajo 1 * Alta ebenajo. 2 © Tiu
parto de masino, aparato au veturilo, sur kiu oni
adaptas aliajn partojn. aar casio. 3 © Ebenigita parto dialektaro de N Germanio.
de cilindra au ronda objekto. 4 ~a parto de vojo,
inter deklivoj. 5 Ciu el la du ~aj kovriloj de bindita
libro. M3CO. Eco de io ^a. ~etO. Malgranda ~o,
ordinare metala. A/ jgj. Fari ion ~a: ~igi sian nazon
sur la fenestra vitro B; ~igi inter la manoj bulon da
argilo; // derompis la rozon . prem^ igis gin en
libro1. A/umo TRANSIFO inter alteriga gliso k al-
teriga svebo, antau ol ektusi la teron. aglomer^o.
~o, konsistanta ei ligneroj kungluitaj sub forta
premo. aglomerpanelo. agordo^o 'v ~o kun
butonoj por agordi radioricevilon au televidilon.

citerA/O. Ekstera A,O de horlogo, sur kiu trovigas
laciferoj montrantaj la horojn. fajrOA/O. Metala ~o, roko, cernento ks, sur kiu oni starigas baterion de
ofte kun ornamoj, kiu garnas la fundon de malnovaj kanonoj. 2 Plata ebena parto de sipkonstruajo, sur
kamenfajrujoj. fermOA-oz O Movebla ~o, kiun oni kiu oni starigas la kanonturetojn, au sur kiu oni
metas au mallevas sur la aperturon de vazo, kesto ks, arangas alterigan areon. 3 Plata parto de vagono,
por gin fermi. fingrOA/o. A/O, almetita ce pordo- | aütobuso au tramveturilo, kie la pasageroj restas
rando, por eviti, ke la fingroj gin makulu. hejtOA/O j stare. 4 Deklarajo, prezentanta la politikan program-
V Metala ^o, kun elektraj rezistiloj, uzata por j on de partio, okaze de balotado.
varmigi pladojn au teni ilin varmaj. B3r kuir~o. platiceri/o 4^ G. ( Platycerium el polipodiacoj)
ligner^o = aglomer~o. kiraSA»o *6 Metala ~o, de epifitaj filikoj kun duformaj folioj, unuj rondaj,
porkirasi tankon, sipon ks. kuirA-o. Plato (aparta aü fiksaj k nutraj, finevolue brunigantaj k putrantaj,
parto de fornelo), kiu varmigas per elektro k sur kiun arigintaj en rozeton, el kies centro elkreskas la aliaj,
oni metas kuirpoton au paton. licencA/O m Identiga plate kornoformaj, pli-malpli regule disbrancigantaj,
sildeto ce antaûo k malantauo de motorveturilo. nutraj k reproduktigaj, portantaj neklarlimajn sorojn ;

manA/O. ~o strecita, por prezenti ~ajon: glatig- ] 17 sp-oj el la tropikaj arbaroj de Oceanio, Malajzio,
ante al si la harojn per la man~oz; nu, vi cion vid- ! Afriko k Ameriko, pluraj poromame kultivataj, i.a.
as, kiel sur la man~o7", si apogis la kapon sur la hejme, ekz. P. bifurcatum el Oceanio, populare
man~oz; listelo, kiu havis la largon de man~ox. nomata «alka komo».
polmo. nonwo. Metala au emajla kun la nomo
de la domloganlo, autoposedanto, strato ks. staci^o presmasino, per kiu la papero estas premata kontraü

^ ~o de radioricevilo, montranta la riceveblajn j la kompostajo au gravuritajo. csr slabo.
staciojn. turnOA»o 1 Metala konstrukciajo, sur-
pwtanta relparon, turnebla cirkaü sia vertikala akso, | kolo.
uzata por tumi trakveturilojn. 2 Ronda, rotacia ~o
sur kiun oni metas la gramofonajn diskojn por ilin | majstro de Aristotelo (429-347 a.K.). A/a. Rilata al
ludi. RIM. plat estas uzata pref -e kun la sama j ~o : la ~aj Ideoj , mitoj; A ( p )~aj korpoj (SIN .

signifo: ~boato, ~fiso, ~pano, ~stono (slabo); j regulaj pluredroj).
»vergo,~vermoj ktp.

Plata-river/o. Larga estuaro en S Ameriko,
formita de Urugvajo k Parano (58°U, 34°30’S).

Plata-urb/o = La-Plato.

platan10 4jt G. (Platanus el ~acoj) de monoikaj

— partero.
platdic/o. Homo, parolanta idiomon de la

Plate/o1Urbo en Beotio, kie la helenoj venko-
batis la Persojn, 479 a.K. (230,16’E, 38°13’N ).

platen/o ® 1 Elemento, Pt, atomnumero 78,
atommaso 195,08: di-ltetraklorido. PtCl2/PtCl4;
r^aj kombinajoj. 2 Metalo grize blanka, tre densa, ne
oksidebla , altvalora. A^ato. Salo de A/ata acido
H.,PtOv (heksa)kIorA/ato. Salo de (heksa)klorA/ata
acido, H2PtCi6:A/|(tr) Kovri per A,O: ADTA asbesto.

plates/o U Sp. ( Pleuronectes platessa ) de
pleüronekto, pli granda ol fleso, kun rugaj rondaj
makuloj; gia karno estas bongusta. oar' fleso.

platform/o 1 Plialtigita ebena maso el terajoj,

platin/o Ut La supra metala ebena tabulo en

platism/o ¥ { M. platysma) Haüta muskolo de la

Platon/o. Greka filozofo, disciplo de Sokrato k

! (p)A/a 1 (f) Pure ideala, sen partopreno de la sensoj:
i A,a amo; ili faras al si kvazaü profesion el admirado
i de virinaj carmoj, admirado ~a , kie oni alie ne
| povas. admirado ne cie, kie oni povas7-. 2 (fm)

platale/o b G. ( Platalea ) de birdoj el la ordo de j Praktike neefektiva: ~aj decidoj. rar fikcia ,
cikoniformaj, kun longa beko, kies antaûo estas ; noniinala, simbola. ~eca.~a 2. A/ jsmo Filozof-
plata, kulerforma. j io de ~o k de liaj disciploj, lau kiu la solaj realajoj
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estas la tipaj ideoj, ne la sensopercepteblaj fenomen-
oj. >v/isma. Rilata al ~ismo. nov îsmo. Filozofia
mistik-religia movado dum la jaroj 200-500 p.K..

plaü. Onomatopeo, imitanta pla üdon: ~/ t si
ensalris en la akvon 2.

plej. I - Partikulo esprimanta : 1 gradon super»)
al ciaj kompareblajoj: vi devus esti la ~ felica rf - >

ciuj virojz; sed la najtingalo estas tamen la ~ boast
el cio / z; si estas la ~ bêla en la mondo2; neniai
montas lin, kiu ekvidis tiun rozon, la ~ belan suris
tero2; si prenis la ~ belan argentan vazon, kiu estis
en la domo2; 2 absolute altan gradon (sen esprimài
komparo kun aliajoj): sur la tabla trovigis ~ boa-
giistaj cerizojz; sin cirkaüis ~ malluma noktoz; m:

sia estas ~ carma2; ~ juna katido musojn jam pd-
as2-, ni ne havis ec la ~ malgrandan suspekton,h
li havas ian kasitan intenconz; en la boat\

plaüd/i (ntr) 1 (pp akvo) Eligi specialan bruon,
batigante kontraü plataj suprajoj, au batate per io
plata: la ondoj ~is sub la remiloj; ~is la akvo flu-
anta en la riveroj* ; fonîano, kie blankaj akvoj ~as;
la maro ~as kontraü la rokoj. kontraü la sipo. 2
Eligi bruon, batante akvon per io plata: anseroj ~as
en akvo per la flugiloj; li en sia vomafox ; la
remiloj ~as sur la akvo; la infanoj tiel volonté irad- okaioL\ al li tin malnova domo placis ~ multez;$i
is en la akvon k ~adis per la piedetojz; la veturiloj komprenas ? —~ perfekte!z; mi petas vin *~acas tra la vojkavoj. 3 Eligi bruon similan ai tiu insistez; mi simple elpensadis vortojn, penante, te
de ~anta akvo: ce la fenestroj ~as la flagoj: ili esta kiel eble ~ mallongaj2; si hontis siajn km
per viaj manoj, frapu per viaj piedojx. es" aplaüdi , ojn k deziris kasi ilin kiel eble ~ rapidez. Ci* treegt
klaki , smaci. ~a. ~anta: la ~aj ondetoj de la logo; II - Samsignifa kombinebla morfemo: 1 En la ~
subite io ~e faits en la akvon. ~(ad)o 1 Sono de alta grado, ~multe: por kia okupo vi sentas vin
akvo batanta au batata: la sopira ~o de la senfina | kapahla k taüga?z; kial? Mi diros al vi , ke versajit
pluvoB ; la ~ado de la akvo sur la flunkojn de la k antau cio liai , ke la viroj estas kapo de domoj1
sipo sonis en liaj oreloj kiel fnnebra sonoradoz. 2 car precipe, cefe. 2 En la ~ oftaj okazoj, ~parte:«ü'

Sono simila ai tiu de ~anta akvo: subite interrompis povis nur malofte vidi sian capelon sur tiu loko,km
la silenton ~ado de cevalaj piedoj en koto. 3 'N tiu ci vestafo ~e okupas ce la aliaj homoj1; ls:
Kontraünorma radiado de iargzona eksterkanala ellernado de lingvoj devas esti farata kunpeé
radiobruo pro misagordo de la sendilo. ^eto por la aliaj regionoj de scienco2; en nia lingvok
Malforta ~o, kiun oni aüdas, se stomako au intesto vortoj ~e estas pli naturaj k pli bonsonaj, se ili
entenas likvon k gason, kiam oni skuetas la estas ne kunligatajz ; trankvilaj ili (infanoj) estas»*
abdomenan parieton. îgi. Fari, ke akvo au plata tiam, kiam oni ilin enlitigisz. mal**. Partikulo,

esprimanta gradon malsuperan al ciuj aliaj, ai
~igi. Subite ~i , ek~i : la fisoj elsalfis j absolute malaltan : el ciuj siaj fratoj Antono estasli

super la akvon, kiu ~igisz. plaü. j mal~ saga2; gi estas la mal~ taüga rimedo.
Plaüt/oz. Unu el la du latinaj komediverkistoj ! Ill - Pref. kun la sama signifo: urba ~aguloz; w

(c. 254-184 a.K.).
plazi/0 $ If Histoformanta aktivado, fiziologia j ~sanktejox.

au patologia: fibro^o, osto^o, triko~o. EST trofio. j Plejad/o ép 1 Grupo de sep helenaj poetoj. I
hipo~o. Mal- au mis-kresko de organo pro malpli- j Grupo de sep francaj poetoj de la 16a je, cirkai
multigo de ties ceioj. hiper~2o. Nenormaia tro- I Ronsardo. (p)~o (f) Eta grupo aparté elstara$;

kresko de organo pro plimultigo de ties ceioj. nsr | poetoj, artistoj, intelektuloj ks. ^oj 1 O La sepfiÉ
neoplazio. ! inoj de Atlaso, transformitaj en stelojn. 2 X Arode

pleb40 1 i Duaranga klaso de la Roma socio, j c. 250 steioj (nudokule videblas plej ofte nur 7) 68
kontraste kun la patricioj: en la komenca tempola j la konstelacio Taüro. 4)
~o havis neniajn civitanajn rajtojn; la tribunusoj j plejd/o 1 Peco el kvadratita stofo, eksterapatfc
de la ~o. 2 La pli malaitranga parto el popolo. el | de la skota kostumo. 2 Vojagkovrilo el kvadratita ^socio ks. KS5 popolamaso, popolaco. ^ano. Ano de j ianstofo.
^o. proleto.

’V;

objekto ~ u : la batiloj de la lavistinoj ~igis la
saumon.

r^amato 2 ; la ( P )^ potenca 2 ; la ( P )~altulox; k'

.m
plejnkant/o ) Modala unisona canto de lakrisk

plebiscî t/o £ù> Vocdonado de logantaro de iu | anaj liturgioj, kutime kun latina teksto. BS-canlo;:
teritorio pri ties internacia statuso au alia fundamenta | neümo.
demando: ~o pri Sarlando. referandumo.

pled2l (ntr) Paroli antaü jugisto. por defendi sian j pleks/o V Interplektajo au de nervoj aü devejwç)
propran aferon au tiun de sia kliento: vi ne trovos j ktp: la korioida ~o sekredas la cerbospinan likv0^advokaton por ^i en tia afero; (f ) gravaj argument- j plekt/i (tr) 1 Kunigi plurajn fadenformajfl)
oj ~as por la generala akeepto de E. kiel internacia j objektojn, multfoje k régulé interkrucigante ilin:4|
lingvo. ~(ad)o. Paroloj de tiu, kiu ~as. ! harojn, snurojn; pajlon ; si ~is la verdan linon

plegi/O f Paralizo (suf -e uzata): gangliona k ; via lango ~as falsafonx. 2 Elfari objekton, multfoje -
neuroma medikamento; ofta!mo~o. hemi^o. I krucigante fadenojn, snurojn ks unu kun la alia: H -
Paralizo trafanta, parte au tute. nur unu duonon de j ~<zç al vi florkronon el asperulojz; si ~is al si liMs
la korpo, generale pro cerba lezo en la aliflanka j el trunketoj de herbojz; e! elasta selo de salikoldz
hemisfero: dekstra hemi~o\ hemi~ulo. para~0. ! junko ili ~is fortikan reton2; lino, el kiu vi devasiï fe

dek unu maskirasojn2; (f) fabeloj, kies enhavo,
cl aperoj miraklaj. e! kantoj de birdoj k el flugilojè;
angeloj, tiel forte ravas la iniagon de infanoj1:#',

4plejstocen/o = pieistoœno.

Paralizo de la malsupraj membroj.
pleistocen/o © La unua parto de kvaternaro.

ifêt holoceno.
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Spini, triki. 3 V Kombini plurajn signalojn, por sendi (alvenis plej malproksime en la reron); la sezono de
ilin per unu komunika kanalo : frekvenca ~ado ; la ~aj akvoj (de riveroj); la ~a luno7 ( kiam
tempa ~ado; kun~i signalojn. ~0. Ago ~i k ties videblas la tuta disko); labori en ~a aero ; 4? rozo
rezulto: gi konsistas el da snuroj.~ado. Agado kun ~aj floroj (kun pli da petaloj, ol ce la natura
de tiu, kiu ~as. ~ajo Objekto i'arita el ~itaj fadenoj stato) ; ~a nota, silento (en muzikajo); en ~a
au vergetoj: pajla ~ajo de sego; metalfadena ~ajo vintro; krii per~a voco (lauta); (gi) cia.ni pli lumas
de la kago7 ; (f ) tiuj ideoj pénétras tamen tra la gis tagigox ; (f) esti surprizita en laborado;
densa ~ajo de la homaj antaujugoj. hurdo, nia lingvo havos la ~an eblon konstante ricigadi2;
krado, latiso, mato. ~ilo V Aparato por ~i signal- ~a malsato7 ; ~a sukceso ; vi havis ~an rajton
ojn: signal~ilo. êirkaiwi. Fari, ke fadenforma io partopreniz ; Iasi al iu ~an liberecon de manovroj;
volvigu kun ~oj cirkaû stango, bastono ks: êirkaü~i lojala, en la ~a senco de la vorto; kunsido.5
izolan strion cirkaû kablo, grimpantaj vegeta joj Graspufeta, svel~a : knabo kun ~aj vangoj;
cirkaü^igis cirkaû la palisoj. en~i. Enmeti ~ante: vizago ; brusto de virino. ^e. En ~a maniero:
ili en~is perlojn en siajn harojn7. inter~i. Neregule da puntoj, rubandoj , tuloj, atlasoj estis en la
au nekonstante ~i: la arboj sur giaj bordoj interdis srankojB ; inter ~e da kadavroj7 ; la globon (de
siajn foliricajn suprojn7 ; la patrino interdis siajn bilardo) ~e trafi; konvinki iunz, via senhonteco
manojn k pregis7 ; si cirkaûprenos la flamantan estos elmontrita7 ; unu penso ~e lin okupisz.
frunton per siaj inter~itaj manojz. inter~o. ~0 1 La tuta enhavo de io: la de asembleo (la
Komplika serio da objektoj, kiuj pli-malpli régulé tuto de giaj membroj). 2 (suf -e) la kvanto enhavata
volve krucigas: la vepro estis nepenetrcbla interr^o en io: car^o, kuler~o, man~o ktp. Vd RIM.I . ~i
dabrancetoj ; (f) mi intends impliki gin (historion de (ntr) Esti ~a: lia tornistro de pano, lardo k viando
virino) en inter~on da intrigoj7. inter^igl. Jgi ~/.vK. ~eco. Eco de io ~a: la ~eco de la salono
inter~itaj (pf). kun~i. Kunigi, ~ante: kun~i la malhelpis min eniri ; agi en la ~eco de sia prudento ;
pendantajn fadenojn; (f) kun~i inter la anoj fortikan mastreco en tuta ~ecoL; kiam venis la ~cco de la
ligilon de solidareco. mal~l 1 Disigi la ~ilajn j tempo, Dio alsendis sian fïlonK. ^ega. Tiel ^a, ke
erojn: mal~i trikajon , nodon , intrigon. 2 V
Reapartigi ^itajn signalojn : mal~ilo. tra~i.
Krucige trapasigi tra ~ajo specialan elementon:
tra~i bluan stofon per flavaj fadenoj ; ciu snurego
estis traita per silko7 ; (f) argumentoj tra^itaj per
multoda laütaj aütoritataj nomoj7 ; paroloj tra^itaj
per diversaj citajoj7. csf tredi. har^ajO. Kunajo de
tri longaj hartufoj, plate krucitaj.

plektr/o } Elasta skrapilo, kiun oni tenus en la
fingroj, por vibrigi la kordojn de iuj instrumentoj kvazaü iu, kiu provas ~igi senfundan barelon); ~ig
(mandolino ks). (ntr) Uzi ~on. IQP pinci.
ÿ plektrant/o 4^ G. ( Plectranthus el lamiacoj) de nubo ~igis la kortonz\ la tilioj ~igis la aeron per
ç. 200 sp-oj de tropikaj k subtropikaj herboj k i plej dolca bonodoroz; ~igi mankon ; ci tio ~igis lin
arfaustoj el la Malnova Mondo, pluraj kultivataj, iuj ! per tremoz. ^ig(ad)o. Ago de iu , kiu ~igas: la
porornamo, aliaj por medicino, kelkaj por mang- kolomboj estas dikaj, ciuj iliajpensoj estas direktitaj
eblaj tuberoj au folioj. nur al ~igado de sia korpoz. ~igi. Igi ~a: viaj

plen/a 1 Enhavanta la tutan kvanton da io, kiun grenejoj tute ^igosx\ la urbo ~igis de fugantoj; se
gi entute povas enhavi: glaso ~a je vinoz\ barelo la kaliko tro ~igas, la vino elversigas7-, ( f) li ~igis
pa de vino°; (abs) glaso da vinoz\ ~a stomako de miro\ min ~igis la allasita limtempo. ~umi
laüdas la fastonz. 2 Enhavanta tre grandan kvanton (tr) 1 Fari ~e tion, kion oni devas fari, au kion oni
da io: teksto de eraroj; arbaro ~a de casbestoj; entreprenis: ~umi oficon °, sian taskon ; mono
domo ~ade viandox ; romano ~a de aventurojz: (f) j ~umas ciujn oficojnz ; sekretario ~umas la
ciuj enterigitoj estas ~aj de meritojz\ vi farigos ~a j korespondaclon7; ~unu rolon, kantonz\ tiu ~umis
deebrieco k malgojox ; de felico mi sidis7’, (abs) ! nur negravajn komisiojn7; vian laboron
apud ~a mangotablo ciu estas tre afabla7\ sparu | eksterex\ la afero estas ~umita! z\ multe komencite ,
jroson— vi havos ~an posonz\ li 'kolektis malmulte ~umitez. 2 Efektivigi la sekvojn de io:
biocintojn, ~an sian vestonx\ la jugejo estis jam ~umi legonx , instruonx, admononx\ ~umi
<vaz; (f) koro tro —buso parolas7.3 Tia, ke al gi ordonon. konsilon. devon, suldonz; ~umi ies peton,
mankas neniu necesa parto; SIN. kompleta: ellabori deziron7, bezonon, mendojn ; se oni promesas, oni
pan gramatikon7 ; ni ekstreme bezonas ~an j sankle ~umas7; ~umi promeson7, sian vorton7-, tio
vortaregonz ; mi donas balojn, ~ajn tridek unu j perfekte ~umas ciujn miajn revojnB\ lingvo ~umas
balojn7; ~ajn ses jarojn mi partis katenojnB; mi j sian difinon nur tiam, se ciuj uzas gin severe égalé7 ;
bezonispor tio tri ~ajn vojagojn7 (ne malpli ol tri ); komputilo ~umas programon. ~um(ad)o. Ago de
nehavanle ec ~ajn 46 jarojn , mi [... ) z; (f) si estis tiu, kiu ~umas: promeso estas larga, ~umo estas
la portreto de sia patro7 ; pagi la ~an prezon sarga7 ; ~umado de plej diversaj gestojz; ~umado
(sen rabato); ~a pezo plaças a! Lix. 4 Havanta la de vero k justecox. ^umigi. Igi ~umita: kiam sia
tutan eblan intenson au amplekson: la maro estis ~a ekstera aliformigo ~umigis, si sidadis7 ; mia volo

estas neeble ion enmeti au aldoni: ~ega vagono;
~ega (gisrande ~a) kaliko. ~igi. Fari ion ~a: 1
materiale: ~igi sakon je , per greno ; ~igi
mezurboiclon gis la mezurstreko; unu sola guto la
glason r^igas7 ; plendoj stomakon ne ~igas7 ; ~igi
iliajn trezorejojnx ; la universon k cion, kio gin
~igas , Vi fondisx ; ~igi brecon ; ni ^igos niajn
domojn per rabafox ; gissupre ^igita sako7 ; provi
~igi la barelon de la Danaidinoj (vane klopodi.
formularon (doni ciujn petitajn informojn); 2 figure
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~umigii!7: estas preskaii maljuste , se mia deziro ne ci ~on ni riveras de diversaj jlankoj7\ senfara
r^umigus!7: par ke ~utniga tin, kio estis dirita per ne estas defendo7 ; aüdigis gronda ^ ado pri
la projeta l - . ] N. antaü^umi. ~umi pli frue, ol difektitaj kolkrispoj k laüla ridadoz; 3 fari ~ona-
necesas, au antaü ol la afero estas klare difinita: la la polickomisaro\ meti ~on koniraü iu celij
nova lego ekvalidos en la fino de la jaro , sed oui j tribunalo. ~a. Rilata al ~o; esprimanta ~on:
jam antaü~umas kelkajn porta jn el gi : antaü~umi j krio: sento kontrail la homoj ekbrulis entai

dezirojr (ankoraü neesprimitajn). mal~a. En- j bntstoz; treege ~e sonis la tonojz. ~inda. Inda,b;:
havanta nenion au preskaü nenion: ira. metu vazajn j oni pri gi: ~inda estas stato de virino7. dj
mal~ajnx ; malsatanto [... ) vekigas, k lia interno j pleokro/a © (pp neizotropa kristalo) Alpres-
estas mal~ax\ mal~a sako7- , poso7: ofta festo— ! anta plurajn kolorojn, dépende de la direktofc
mal~a kesto7: ce tabla mal~a babila ne flnas7 ; j observe (generale per polarizata, neanalizata lumo):>

mal~a spiko7 ; lagejo kun mal~aj muroj7: ne aperu j nudokule malhelkoloraj kristaloj ( ekz. biotito,:
antaü la Etcnmîo kun mal~aj manoj! x : (f) fiera j amfiboloj ) estas ~aj. irse dikroa. ~eCO. Eco de
mieno—kapo mal~az. mal^e. En mal~a maniero: | kristalo ~a. ^ismo. La responda fenomeno. jê
farigis niaise en la greneja k en la provizejo7: I p!eonasm20 1 Frazfiguro, konsistanta en fa;
hodiaü festenc , morgaü niaise7 ; mal^e sani ; la j superflua uzo de vortoj senutilaj por la signifo, sed ;
sargaütomabila devis reveturi mal~e . mai~0. j utilaj por la esprimforto (ekz.: tion mi vidispermkjj
Ne~igita spaco: lia stomak ' murmûris pro mal~oK ; j propraj okuloj). 2 Senintenca, erara uzo de la sans j

la mezepokaj fizikistaj kredis, ke la nature abomen- ; frazfiguro (ekz.: eliri cksteren ). - ÿ
as la maison; (f) vi timas la maison, kiu cirkaü-
prenos vin, kiam la karaj remémorafaj estingigosn.
mal^ajo. Loko, kie trovigas manko de materialo.
es? aperturo. fendo, truo. mai~igi. Fari ion mal~a :
malr^igi sian glason, sian sakon7; m a l g o de lag -
eto, de inundita kelo. mal'vumi. Fari la inverson de

tes

plet/o. Plato el ligno, metaio, plasto k.a., kiï j
servas por alporti telerojn, piadojn, glasojn, tasppt;
Clemency de surprizo preskaü renversis la ~onà
tco7. bak~o. Nefiksita metala plato, kun au sen J
malaltaj randoj, sur kiu oni bakas panon au kukojfl
en forno. rostewo. Altranda ~o por rosti grandanJ

tio, kio necesus por ~umi ion : mal~umi sian j rostajon, ekz. meleagron au anseron.
pronieson, devon. rê igi. Denove ~igi: resign la j pletor/o 1 If Malsana stato, karakterizata de troo ?

glasojn!. Tiel ~a, ke oni ne povus imagi plu- | da rugaj globetoj en la sango. 2 (f) Nesana tro-
an ensovon : la trajno estis porewiganto. | abundo.
Senkolora mastiko por vernisota ligno. RIM. I plen
estas iufoje uzata prel-e. por esprimi au ~econ tutan
( ~lunoz , ~noto. ~povoz , ~sa/ do, ~silento ) au
proksimuman kvanton (~busoz , ~caro7 , ~kuvo,
~manoz, ~tagov\ ~taso ). En tiu dua uzo estas pli j fisoj el la fam. ~edoj. kies korpo estas flanke plata,
bone uzi pleno suf-e. RIM. 2 plena estas uzata suf-e. j kun arnbaü okuloj sur la dekstra fianko, k kun ne*

simetria buso; du sp-oj, i .a. plateso. ~edoj. Fam
( Pleuroncctidae ) de leleosteoj, ampleksanta|
hipogloson, ~on, fleson, limandon. ^oformaj.
Ordo { Pleuronectiformes ) de teleosteoj, ampleks-

pleùr/o V ( pleura ) Serozo, kiu tegas la intemon
de la lorako k la eksteron de la pulmoj. ^itof
Inflamo de la ~o: akuta. senakva au seka, pusa ~ito.

pleüronekt20 b G. ( Pleuronectes ) de mangeblaj

:

por karaktenzi tion. kio entenas grandan kvanton da
io: amorça7 , branco^a7 , bruo~az, danger^a7.
flor~a7, fumor^a7 ktp. rida.

plend/i (nlr) 1 Esprimi per vortoj sian doloron,

malplezuron: ce muitaj oni vidas la konjunktivon ! anta ~edojn k soleedojn.
sufice forte rugiginta k tamen ili ~as pri nenio7 : la
malsaimlo ~as pri kapdoloro B; U stoike su feras, ne
riante , itsr gémi , lamenti, pion , sopiri. vei. 2 Esprimi ! estas generale ekstercentra a! la capelo; kosmopolitâ
per vortoj sian maikontentecon, cagrenon: infono ; g. de c. 50 sp-oj ofte lignologaj, pluraj mangindaj,
~as al la patrino kontraü kamaradoB ; eu vi scias, j ekz. la OStra ( P. ostreatus ) , kultivata, k la
ke tiu sama oficisto, al kiu vi ~is. edzigas nun kun j eringia ( P. eryngii), sur la rizomo de eringio.
mia füino?7: mi ne ~as kontraü la sonoz; rnaljunaj J pleziosaür/o G. ( Plesiosaurus) de mezozoikv
virinoj ^as pri la facilanimeco de la junularo7\ li j aj, maraj nagantaj sauroj, kun longaj membroj k
estas guste tiu , kiu ~is al mi pri tio7\ oni ~as, ke ; plejofte longa kolo.
nia Lingvo Komitato nenion foras7: (tr, ark.) muitaj ! piezur/o 1 Kontentiga sento, estigata de libetô
~as la sonon jz. 3 tiz Klopodi ce juga instance por i akt iveco de niaj sensoj: estis ~o tion aüdiz; si huit-
ricevi kompenson pro malagrablajo. mistraktado ks: I is por sia propra se oni trovas min bêla, tio
~i ce la tribunalo: se neniu ~as, neniu defendos7 : ] foras al mi ~onz\ glistumi fa ~on aüdi dolcajn
ili aljugis monkompenson al la ~into: (tr. ark.) ~ito, j vortojn7 : kial vi volas servi ~on ce fremda vir-
kion vi povas diri por via pravigo?7: (f ) tio ~os ! ino? x : por oni arangas festenojnx: por tiudo
kontraü mi antaü la juga sego de Dio!7. ~0. Ago. j devas esti mezuroz; oni ja por tio vivas, ke oni de-
vortoj de tiu. kiu ~as: 1 eu si jetis al la cielo sufer- j siru por si la florojn de ta ~o7: li pensis nur pri la
plenan ~on?7: de k ploro ne forigas doloro7: la j âas~oz. cse distro , guo. volupto. —* doloro.2 ;
r^oj ordinare estas la plej grandaj vespere7: aliaj la j Agrabla, kontentiga sento, estigata de libera aktivv
kuracision simple elturmentus per siaj ~oj7: 2 ~oj j eco de nia psiko: tiam ni ekguis grandan ~on, kioàj
de apartaj grupoj kontraü la ago de ta komitato7: j oni malfermis al ni la pardon7: mia vizito farisalli
via kontraü s-ro Boirac estas tute ne justa7: tiun j ~o/? z: ni arnbaü havis grandan ~on unu de la

pieurot/o G. [ Pleurâtus el —acoj) de ombrel-
fungoj kun karna, lamenohava bazidiujo, kies stipo
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alia1; la ~o revidi vin sana; certe ne estis granda j amplekson de ago: la rego al malmultaj jam konfid-~o en tiaj promenadoj7; malhumileco estas kara j as k ec al tiuj m a l o! antanez; Hi lin akuzis ne ~ k~oz ; inter miaj nutroj esta miaj ~ojz; donu gin al ne mal~ ol pri tio, ke li mortigis homunz; 3 kun la

pli

signifo «mal~ multe» : mal~ mi ne povas preni!7 ;
mal~ da havo, mal^ da zorgojz. mal~igita }. (pp

mi prunte.—Certe . . . kun granda ~oz ; iras ciu
kruro lait sia ~oz. K& favoro, kaprico. ~a 1 Plena,
akompanata de ~o: vere renkonto ; ago tro j intervalo) Je duonduto malpli granda, ol perfekta.
matura ne estas ~az. carma. 2 Celanta nur j III - Pref. kun la sama signifo: ~agaz, ~voli , ~bon-
M)n: ~<7 vojago, ~aj artoj. ~i (ntr) Senti ~on: ta igoj7 ; ~fortigiz,^grandigiz , ~multoz, ~ricigi ktp.
infanoj ~as ce la mirrakontoj. '•vigi. Havigi al iu plik/o f Implikajo de haroj, entenanta parazit--von: tvigi mian korpon per vinox; li ~igis min per ojn, polverojn k grason.
senhezita konsento; ~ jga vidajo, spektaklo. ~igi. j Plint/o. Latina vira nomo (Plinius), i .a. de du
Eksenti ~on: venu, ni ~igu per la amo! x ; ce la j verkistoj, la maljuna , natursciencisto (23-79), k
malfelico de via malamiko ne ~iguz. mal^o. Mai- ~o la juna , beletristo (6 l -c. 114).
agrablajo, cagreno: pro la multaj ma/~oj li tute plint/o g$ 1 Kvadrata platajo, subportanta
grizigisz.-4 dorno. ~atna. Amanta la ~ojn. kolonon, pilastron, piedestalon ktp. 2 Elstarajo el

' pli. I - Partikulo, esprimanta kvanton au gradon stono au briko ce la malsupro de muro. plankcwo.
superan al unu alia, k sekve uzata: 1 por formi la Maldika ligna tabulo, fiksita ce la malsupro de
komparativon de adj-oj au adv-oj: lakto estas ~ interna muro au septo, ce la planko.
nutra, ol vino7 ; mi trovas vin ~ simila al greko, ol : pliocen/o © 1 La kvina epoko de terciaro. 2 La
alskito7 ; li estas ~ stulta, ol malica; Hi ciuj babilis ! responda serio.
france , unu ~ malbone ol la alia7 ; du homo} povas j plis/i (tr) f/.Fari multajn paralelajn faldojn. fiks-~ multe fari , ol unit7- ; (abs) CM ekzistas io ~ sen- ! itajn per kudro au per glado. vsr krispigi. ^(aj)O.
senca?z; tiaj personoj ciam pretendas esti ~ sag- Parto de stofo, jupo, robo ks, liel^ila.
ajz; el du malbonoj ~ rnalgrandan elekluz; iru ~ ploce/o C G. ( Placeus) de birdoj el la ordo de
rapidez. i®* plej. — pin, plus. 2 por montri relative paseroformaj, fam. de ^edoj, kiuj vivas en Afriko k
grandan amplekson de ago: li ne vivos ol win ! Madagaskaro, k konstruas (kvazaü teksas) pendant-
tagon7 ; tio ci estas ol mi kuragis esperi7; ni ! an neston. SIN. teksbirdo. ^edoj. Fam. (Ploceidae),
povas fari neriion ol silentiz; (abs) ne estas j parenca al paseredoj, de paseroformaj birdoj, al kiu
permesite al mi ~ diri7 ; ni konsilas ~ uzadi ciam j apartenas ~o.
formojn simplajn anstatau kunmetitajz; mieno lia j ploid/o f Nombro de homologaj serioj de la n
montris ~ suferon, sed ne koleron7; ~ oui nenion j kromosomspecoj de unu nukleo. du ~a 1 ( pp
mis el lia historic7 ; la plimulto konis la mortinton j nukleo) Kun 2 n kromosomoj, t .e. la nombro de
kiel eminentan blindât! E-iston , nenio ~ z. us* ! kromosomoj de la zigoto k de la somataj celoj. 2
prefere. 3 kun la signifo «~ multe»: restas cirkait j (pp celo, celaro au individuo) Karakterizata de
dek personoj, ne ~z; pro Dio, sinjoroj observa ~ I du~aj nukieoj: du~a fazo (parto de la vivociklo,
da ordo! z ; ~ da okuloj, ~ da certeco7 ; ~ da hruo, dum kin specio estas sub du^a formo). du^eco.
oldafaro7. ~ k Sintagmo esprimanta konstant- Stato du~a de nukleo, celo, celaro au individuo.
an progreson de la ago: li senlace iris ~ k ~ ! du^ulo. du~a individuo. plur~a 1 (pp nukleo)
profunden en la arbarozy la fluofarigis ciam ~ k ~ j Kun plur-n kromosomoj, ktp (Vd du~a). tri~a 1
forta1; la hontoj jam cclados al lingvo internacia j (pp nukleo) Kun 3-/ / kromosomoj, ktp ( Vd sub
ciam ~ k ~z. ^ au mal~, ~-mal~. Sintagmo, ! du~a ). unu^a 1 (pp nukleo) Kun n kromosomoj,
signifanta «proksimume, cirkaü»: ~ ait nialy frite j ktp (Vd sub dit~a ). aneitplaida, -soma,

lapseüdosufiksaj vortoj «fremdaj» farigos arhaism- \ plomb/oz. Metala cemento, por kurace stopi
ojz; ce la vesperigo7\ ~-mal~ unu boron | dentan kavajeton. ( tr) Stopi per ~o: tri ^itaj

’ poste7 ; gi havas ~-ma/~ la grandecon de mon- j dentoj. ~ado. Operacio de tiu, kiu ~as. ~ajO.
éro1; tempo ~-mal~ difinita7-. ~-ol-unuz. Pluraj. | Rezulto de tiu operacio.
II - Samsignifa kombinebla morfemo: ~osigno, ! plong8i (ntr) 1 Lerte sin Jeti en akvon, por nagi:
tiial~osigno. ~a. Estanta aldona: unu ^a mort- | li ~is, tute nuda, por han't sin. al la river’ apudaK ;
jis; jen ~an komplezon mi petas de vi. cw kroma. j ce la marco rifuge ~is rana greg ,K ; sporta ~isto. 2
*e. Krom tio: unu paro da manoj ne montrigis I Abrupte k krute malsuprenigi , direktante mal-

Uuperflua7, ec mi povas diri \ ...\ z; li donis al si j supren la nazon de la aviadilo: Hi bombadis nin ,
.veston k ~e motion. ~igi. Fari , ke eslu ~ da io: tio \ ~ante ; ^obombacli . spirals ( ntr) Flugi lau
bigis la nombron dc la vizitantoj ; O ( pp ! spirala trajektorio.3 (fm) Rapide perdi la efikon de
mekanismo) ~igi la povon. ~igita ( pp intervalo) ! halucina drogo k rezulte fali en inerton au
Je duonduto pli granda, ol perfekta. ~igo: dc ! deprimon; malzomi.
latemperaturo, premo. ^igi. Igi pli mullnombra : I plor/i (ntr) Montri sian doloron per larmoj k
majeagrenoj nur ~igis. mal~. Pailikulo, esprim- | gemetoj: unit floras , alia ~asz ; li demandis sin.
anta kvanton au gradon malsuperan al unu alia, k pro kio si ~asz; pri siaj pekoj, pri la mot to de
sèkveuzata: 1 por formi komparativon de adj-oj au infano ; maldolce ~i'z ; per pezaj larmojz;

;adv-oj: via pano estas mal~ fresa, ol miaz; paroltt (escepte tr) multe da larmoj estis ~itaj pro giz; ( f)
ma/'v laittel ; tio estas videbla , sed ne mal~ videble ofte kantas la huso, kiam ~</.v la koroz. ^(ad)O.
estas, ke [ ,.. ] z; 2 por montri relative rnalgrandan | Tia ekstera montrado de doloro: ne suficas al
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kreditoro7: ne atentu Han ~adoriL\ fine la infanoj ! kontinuigi. 2 A Daürigi, plilongigi laü sama manias:;
cndormigis de la ~ado7\ plena ~ado de la filoj de ; ~igi elvolvajon de seri'o; ~igi kurbon.
lzraelx. ~egi. Eligi larmojn k lautajn, malesperajn ! plug/i (tr) 1 Prilabori la teron, trancante gin peri
sonojn. E3r ~gemi. ^ema. Inklina al la ~ado. j speciala ilo por prepari semadon k kuIturomS:
~eti. Eligi iomon da larmoj kun kelke da plendaj ! rigardis la malgrandan Nikon, kiu ~is per siajkm
sonoj. EV jelpi. ek~i. Subite ~i. pri^i ( tr) Atlikt- j cevalojz; venos tagoj. kiam la ~anto renkontifa
igi k ~adi, pro la perdo de iu au io kara: pri~i siajn | kun la rikoltantox, cu cintage la ~isto ~asporm

ado? x ; (f ) \>i ~as tnalpiajon, vi rikoltas malb»|
plot/o b Spi de rulelo ( Rutilas rutilas), nesal- j agojnx. 2 Fari longformajn truojn en io: Cionetitt

~ita kiel kampo, Jerusalem farigos ruinajox\ w;
bovo hufe fosas, korne ~as teronG; la steveno ~ish:;

mortintojn:; mia pri~indafilo.

akva fiso kun griza dorso. blanka ventro k rugaj
nagiloj.

ploton/o «> Unu el la (ordinare tri au kvar) j saümaniajn ondojn; la vento ~is grandajn sulkojt
subdividoj de koinpanio, komandata de leütenanto j sur la akvoB. ~(ad)0. Ago de tiu, kiu ~as: malsafr {

uloj kreskas mem, sen k sent’z; estis la sezonofâ
ploziv/o A Kontoido. produktata per abrupta mal- | la ~ado. ~ebla. Tia, ke oni povas gin ~i:

fermo de la buskanalo, kiu lasas eliri la spiron nur grundo. ~ejo. Grundo ~ita k ankoraü ne priserait!.
post momente kompleta fermigo (en E.: k, g, t, d, p, ~i!o. Aparato por ~i, tirata de homoj, bestojr
b). glota ~0 A Parolsono, produktata de la abrupta masino: ordinara ~ilo konsistas el koltro, sokol ,

fermigo k malfermigo de la gloto (ekz. en lingvoj j desutilo( j )\ forgu el viaj ~iloj glavojn! x.
dana k germana, antafi vokalo komencanta vorton). j Spato. el^i. Eltiri el la tero per ~ilo: el~i pittraja

plu. I - Cirkonstanca morfemo, montranta la | radikojn. tra~ j. 2. neg^ilo. Aparato, similaal
daüradon k neceson de stato au ago: 1 en la tempo i ~ilo, k uzata por sennegigi vojojn en vintro.
(pli longatempe): si volis diri ion sed si ne povis7\ j
ho, dira , kion ~ vi scias?7', tenu ankau ~ gin en i
sekretoz; dangere estas lin Iasi ~ en tia liberecoz; k ;
tiel ~z; ~ k ~ faladis la pluvo: 2 en la spaco (pli I
malproksime): ira ankoraü unu pason ~/; sc vi j
legits vi vidus, ke la fino estas pli klara. isr pH. j

^RIM. I plu + nea vorto signifas la maldaü ron, la j A

cesigon de ago aii stato: mi ne povas iri unu pason ; *
ne parolit gis tie k ne mi Un ne vizitos // j

ne povis ~ sin deleni7", ne aperu ~ antaü mia ;
vizago7 : H ~ neniam hatalos kontraü \>i7\ nun li \ pluk/i ( tr) Kapti inter la fingroj, k aparté: 1
kusas. por neniam levigi ~ z, formorti , dormi k nenio i Rikolti floron, frukton, sirante gin tiamaniere de la
~z; nun, kiam ~ nenio savo por ni restasz; neniaj | branco. 2 Depreni, delevi malgrandan objekton:!
duboj use jam ne, ankoraü ne, ne pH. RIM. 2 La | ~/s fadeneton de sia maniko; fallutan monem,
diferenco inter la seneo de plu k tiu de ankoraü 2 \ 3 = pinci 3, plektri. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as: Ai
kusas en tio, ke ankoraü signifas esenee ripeton, j civilizo de la ~ado antaüiris al tiu de la plugado.

pri~i. Eltiri per ruzo au trompo monon de iu: ti -
ll - Kombinebla morfemo kun la samaj signifoj: ~a. j priais sian onklon. pik~i (tr) ~i per rapidaj, sin-
Daüranta okazanta en posta tempo: nun rakontu | sekvaj pikoj, kiel kokinoj, kolomboj.
al mi la ~an sorton de ili7\ li restas tri ~ajn tagojn :; j plum/o 1 b Epiderma produktajo respondaal
provo, kiu décidas pri ~aj mendoj7-, la libro vekis en la haro de la mamuloj, ope kovranta la korponde
mi la deziron legi ~ajn tiaspecafojn ; tion mi birdoj, generale konsistanla el kava tigo ( ~tigo)
konsentas, sed rifuzas cion ~an\ gis ~a infoimigo; portanta flankajn ^erojn: kokinoj. okupitaj je glatr
~a en huso ( pp vino, kies gusto de frukto estas facile igado de la ~ojper sia bekoz; al la kokinojhirtips
rekonebla kdaüras en la buso). ^e. Laü maniero, la ~ojz\ ili elsiris al si ciujn ~ojn7\ malpezaM
en ~aj cirkonstancoj: li ~e diris kelkajn vortojnz; mi ~o; prunti la pavajn ~ojnK (fanfaroni pri fremdaj

silentos pri tio; k ankoraü ~e si naskis filon7", meritoj). 2 Tiu per lanugo provizita tubeto, uzata :

estu ~e pastrino de 1' diino laü sia volo7 ; de tiu tago j kiel ornamo: kavaliroj rajdas kun ~oj sur la
k ~e Sauf malamike rigardis Davidonx ; kiam ta bêla j capelo7; capeh de virino kun cigna 3 Tubeto,

nutziko ludis ciam ~e. si ne povis ~ elteni7 ; ~e k \ bevele tajlita, de tia ~o, pasintece uzata kiel skrib-.;
~e sonis la kantado7. ^en. Pli malproksimen per j ilo: misera ~o7\ inkujo k ~o7. 4 Metala maldika
~a irado au agado: malsata k trenumta de frosto la j lamenpeceto, en formo de ~o 3, k uzata por skribi
kompalindu knabineto trenadis sin ~cn7 ; k Abram ; au desegni : sta/aj ~oj7\ ~o ne sentas, papero
iris ~en, ciam ~en al siulox: li iris ciam ~en k \ silentas7 (oni povas skribi ion ajn). ~a. Rilata*~enz\ tiuj vortoj poste estis rakontitaj ~en k j simila al ~o. ~ i ( tr) Provizi, ornami per ~ojr
penetris en la popolon7. ~i. Ekzisti au agi plu: mia/ j kokete ~ita bireto7. ~ajO. lo farita el ~oj: si petit
biciklaj aventuroj ~ajo. Tio, kio okazas | la fratinojn. ke ili gardu sian cignan ~ajonz.MtrO.
poste au pli malproksime: si cion diritan tuj ensorbis i Tuto de la ~oj de unu birdo. ^eca (pp limbo de
k petis pri ~afo7. ^igi 1 Fari, ke io daüru H ne \ folio) Havanta entrancajojn au folierojn arangigint*
volis ~igi la krediton: ~ jgj million. C9r daürigi. ! ajn ambaüflanke de komuna petiolo au decefarijW,

au suboficiro. sar sekeio.

plugi. Mlo. a)
» soko; b) deâut-

iloj ; c) ~ilfero;
c) ~iltrabo; d)
rado; e) teniloj; .
f ) reguligilode
profundo.a

dum plu precize signifas daüradon.
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simile al ~eroj sur ~tigo: r^eca folio, limbo; folio plump/a. Malgracia, maleleganta pro tro krudaj
~(ec)e entranc'd , kunmeta.os* maneca. ~ero b Ciu formoj: ~qj kruroj; ~a capelo; (0 ~aj spritajoj.
el la malgrandaj, fajne dividaj fadenoj, kiuj insertig- plur4aj 1 Adj., signifanta: pli ol unu: en la dauro
as sur la tigo de / . ~eto 1 Ciu el la malgrandaj
M)j, kiuj formas la lanugon. 2 Similaspekta folio au
floro: la brun~eta kanoz. ~igi. Igi kovrita de ~oj.

/vingo. Tenilo, en kiun oni enmetas skribo~on.
<vuj0. Skatoleto, por teni skribo~ojn. serWigi.

Desiri la ~ojn de birdo: sen~igi kokinon, ne vek-
ante mastrinonz (lertege steli); trovigas unu kokino,
kiu volas sen~igi , por bale aspekti! z. bek~0 b
Ciu el la hirtaj ~oj ce la bazo de la beko de iuj bird-
oj, ekz. otido k gipaeto. fadeiwo b Ciu el la hirtaj,
harsimilaj (pro reduktigo au malesto de ~eroj),
sensivaj ~oj precipe ce la bazo de la beko k apud la
okuloj de diversaj birdoj. SIN. vibriso 3. fonto~o.
~ingo kun inkrezervujo: or~a fonto^o, tu§ - Doktrino kontraua al totalismo, k celanta konservi la
fonto~o de desegnisto (kun rezervujo por cina inko individuecon de la diversaj sociaj elementoj, malpli-
ktubo~o). lum~0 ë1 Ilo uzata por indiki punkt- multoj ktp : sindikata, lerneja ~ismo. ^obla.
on sur komputila ekrano, funkcianta tiel , ke gi Okazanta ~ajn fojojn : ~obla ripeto de simbolo.
detektas la preterpason de la katodradia lumpunkto. RIM. 2 plur estas uzata kiel pref. kun la sama senco:
2 Ilo kun la formo de krajono, uzata por legi stri- ~atoma molekulo, ~faktora produto. ~senca vorto,
kodojn, funkcianta tiel, ke gi mezuras la helecon de ~silaba termina, ~valenta, ~voca ktp.
lasurfaco ce sia pinto, skribo^o. ~o 4. tubcwo. plura!4o. Gramatika nombro, montranta ke oni
Skribo~o kun tubeto anst. pinto, ebliganta strekojn i parolas pri pluraj personoj au aleroj: en E. la
kun difinita régula largo: la plej simplaj tubo~oj j estas signita per j ce la substantivoj k adjektivoj ;
estis ekipitaj per funelformaj inkujetoj po unu. finctjo. singularo, dualo.

plumb/o 1 (K) Elemento, Pb, atomnumero 82, plus8 1 Konjunkcio, indikanta adicion: 4 + 5 = 9
atommaso 207,2. 2 ® Metalo griza, tre mola k tre ( kvar ~ kvin estas nail ) . 2 Partikulo, indikanta
densa: kiel ~o Hi iris al /undo en la akvo potencax; pozitivan nombron en algebro, temperaturo, elektro
tubo el (f) kiel en vulgaran ~on la pura oro ktp: +10° (dek gradoj super la nulo ) ; (analoge) li
sangigis?; H havas ~on en la piedoj (malrapide ricevis kvinon ~ ( tre bonan noton ); la ~poluso,
movigas). -4 ~erco. 3 Difinita maso el tiu metalo, redraw, ~borno: ~valoro.3 «5+ kun aldono de: la
uzata por specials celo: de sondi/o, de vertikalilo; kosto estas 20 dolaroj ~ afranko; oni vidas en tio la
la ~oj de vitralo (kiuj kuntenas la vitropecojn): 0/ sagon de via patro, ~ via propra. minus. ~0. La
legi el la ~o (el la kompostitajo). ~a 1 Konsistanta pozitiva nombro mem: naskiga ~o ( la nombro, per
el ~o: legajo de kablo ; ~a tegmenta ; (f) ~aj kiu la naskigoj superas la mortojn en difinitaj loko k
pasoj; pezaj, ~aj nuboj. 2 Entenanla ^on: ~aj sa/oj tempo), ^signo. La signo +. oar signumo.
estas toksaj; accto (baza ~acetato); ~a blanko pluskvamperfekt/oz. Tenso en kelkaj lingvoj,

. (blanka pigmento, Pb(OH)3.2PbC03, uzata precipe | montranta agon pasintan k antauan al alia pasinta
por grundfarboj por ligne; «se ceruzito); ~a klorido j ago; la ~o ne ekzistas en E., kiu esprimas gin per
(resp. ~oza , PbCI„ k ~ika PbCI 4) ; r^a niinio i simpla au perfekta preterito kun adv-oj (ekz.: kiarn
(orangoruga pigmento Pb304, precipe uzata por ! vi vidis nin en la salono, li jam antaüe diris al mi la
kontraürustaj farboj). ~i ( tr) Provizi per ~o: veron1; vi ne malhelpis min, car, kiam vi venis, mi
bastonon, suojn de skafandro. ~ajO. lo el ~o, aparté estis jam fininta mian laboronz; kiam via domo estis
~a sigelo sur paketo. ~atO (K) Salo de nestabila ^ata konstruata, mia domo estis jam longe konstruitaz ).
aeido, H2Pb03. ~ero. Ciu el la ~aj grajnetoj, per plus/o. Stofo, similanta veluron, sed kun pli
kiuj oni plenigas la kartocojn de caspafilo. ^ismo f longaj haroj, k uzata por vestoj k tegajoj. ^a. Farita
Tdksigo per ^o au ~aj saloj: ~isma koliko. ^isto. ! el ~o: ~a manteleto. ^eca. Havanta la aspekton
|Metiisto, kiu pritaboras ~on, aparté ~ajn tubojn. SIN. j de ~o: ~eca nmsko.

tubisto. ^ito ® Salo de imaga ~ita acido H2Pb07. j Plut/oz O Helena dio de la riceco, ofte identig-
sen^a $ Ne enhavanta ~on: sen~a benzino estas j ita kun Plutono.
neprajo por aütomobiloj kun katalizilo. ~ogriza If i Plutarh/oz, Plutark/o. Helena historiisto k

^ Havanta la koloron de ~o: ^ogriza mieno.
plumbag/o 1 ^ G. ( Plumbago el ~acoj) de

de kelkaj semajnoj li maljunigis je ~aj jaroj; ~aj
personoj atestis tion. P^5 kelkaj, diversaj. 2 La sama
kun elipso de la subst.: ~aj (~aj personoj) estis
vunditaj. RIM. I La diferenco inter kelkaj k pluraj
estas, ke la unua signifas «ne tre multaj» k la dua
«pli ol unu». ~eco. Stato de io, en kio ekzistas ~aj
elementoj, eroj ktp: oni devas allasi la ~econ de la
pedagogiaj metodoj. ^ilo -4. (pp finia vico de
nombroj) Nombro lia, ke certa frakcio de la nombroj
malsuperas gin. mediano, kvarilo, dekilo, centilo.
/^ismo 1 O Doktrino, kiu supozas la universon
konsistanta el multaj individuaj estajoj, reciproke
sendependaj, substance siaspecaj. monismo. 2 L

moralisto (c. 46-125): la «Paralelaj Vivoj» de ~o.
plute/o 4^ G. (Phiteus el ~acoj) de ombrel-

plantoj— unu- k plur-jaraj herboj, tufarbustoj k ; formaj bazidifungoj kun capelo facile apartigebia de
; lianoj—kun integraj folioj, kun kvinnombraj floroj ; la stipo karna, sen ringo, sen stipingo, kun roza au

kkun kapsuloj; tropika k sublropika g. de c. 25 sp- | brikruga sporaro; kosmopolita g. de c. 50 sp-oj
oj, kelkaj poromame kultivataj. 2 = graFitajo.

; p lumon/oK Granda tre malpeza kuseno, enten- !
| plejparte lignologaj.

plutokrat7o. Riculo, rigardata kiel politike
Ma lanugon au plumojn, k metata super litkovrilo. j potenca. ~i3o 1 Superregado de la riculoj. 2 (evi) =

! plutokrataro.S’ peplomo.
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Pluton/oz 1 O Helena dio de la subtera mondo. j diversgenraj e ü bakterioj kun duopaj, renfomwj
2 X. Planedo, la naüa ekde Suno, trans Neptuno. celoj, ekz. Streptococcus pneumoniae, unu elb|
(p)~0 © Granda. ovoida au lenloforma maso el agantoj de pneümonito. cae bacilo, koko, vibrio.|
magmaj petroj malrapide malvarmigintaj en la pneümon/o f Pulmo (en kunmetajoj). MtoJ
profundo de la tero k tial grajnastrukturaj. H®3 Inflamo de unu pulmo ( simpla ~ito ), au de la à]
batofito, lakolito. magmo, vulkano. ~a. Rilata al pulmoj ( cluobla ~ito ), kaüzata de diversaj bakterkjj
~o: © r̂ a petro; cikaü^a petro (magma petro, i.a. Streptococcus pneumoniae, ^ektomio. Partii
lokiginta cirkaü ^o, generale etki istala au porfira). i au tuta ablacio de unu pulmo. /N/Okoniozo. Ma|~ismo © Tuto de la procezoj rilataj al (p)~o. | sano. kauzata de la fiksigo de karbaj, silicaj ks pojfcj

piutoni/o ® 1 Transurania elemento, Pu, atom- j eroj en la pulmoj. 'vrologio. Studo pri la pulmojl j
numéro 94, atommaso 244: trans~aj elementoj I iliaj malsanqj. ^opatio. Kn de la pulmaj malsanoy

pneümoni/o = pneümonito.
Pnompen/o. Cefurbo de Kambogo (104°56’i!

11 °34’N). g
po. I - Prep, signifanta : «en egalaj partoj,

(artefaritaj elementoj kun alomnumero supera al
94). 2 Metalo ege toksa, uzata en nukleaj centraloj k
armiloj.

piuv/o. Akvo, gute teren defalanta de la dens-
igintaj nubvaporoj: forta , batonta ~oz; la ~o falis | konsistantaj el», k uzata por montri, ke la kvanto
torentez\ versigis abunda ~oz\ elmeti ion al ~o; mezuro esprimata de la numeralo au voito esprim*:
rifugi de ~o\ ~o en Aprilo— por la tero utilo7: anta kvanton, ne rilafas unufoje al ciuj objektojÉ
granda nubo, eta // trqfis el sub en riveron ! personoj kune rigardataj, sed ja rilatas ripete k Sfflv

•nl

m

( pf: en ankoraü pli malbonan situacion); (f) ~G> da j sekve al ciu el ili aparté: Hi estis starigitaj en vicojj
kisojx. —4 r̂ okvanto. Rilata al ~o: ~aj gutoj; i ~ ses en unu vicoz; si ricevis du lecionojn (kostant-~a vetero\ nubo (—4 nimbuso ). acida Vd • a jn ) ~ dudek spesdekoj por horo 7; mi fumadis )
acidigo. ~as (ntr) Falas ~o: ^is, kvazau la akvo j cigaredojn (kostantajn) ~ 25 rubloj por cento%
cstus versata per sitelojz; ~as k as, senfine, sen- | RIM. I Oni atentu pri tio, ke po enkondukas ciamfc:
halte7. (f) Fali abunde: ciuj benoj ~as sur ilinB: j distribuatan kvanton, ne tiujn unuojn, inter kiujoiik
~as favorafoj , punoj , insultoj. ^ego. Porta, | gin dividas: enmiksi gtitojn ~ tri en glason daabitl
abunda ~o. ^egeja if (pp vivulo) Vivants en lok- j (ne: *tri gutojn ~ glaso). veturi ~ cent kilomètre)
oj, kie ofte ~egas. ^ero. Guto el ~o. ~etO. Et- ; en horo (au hore ) (ne: *cent kilometrojn ~ horo). I
guta ~o. ~igi 1 Fari, ke ~u : car Dio ne ~igis sur j RIM. 2 En multaj frazoj kun po, unu .subst. estas sk.
ia teronx\ speciala kanono por ~igi. 2 Fari , ke falu j La formo de la ceestanta subst . dependas de ties]
io el la cieio: Mi ~igos tre grandan haj/onx, sulfur- \ funkcio en la frazo: ciu grupo havas la rajton sendis
on k fajron x , karbojnx . panonx , manaon cl la j al la kongreso (sk. delegitaron) ~ unu delegito port
cielox; ( f ) ~igi hatojn sur tes dorson. ~ ujo. \ ciu plena deko da siaj rnembrojz; mi legos (sk. ia:

%

Cisterno. ^imuna. Ne tralasanta ~on : ~imuna j libron) en ciu tago ~ dek kvin pagoj7; eniris alNoos
mantelo. ~(o)metro, IIo por mezuri la kvanton de j en la arkeon (sk . bestoj) ~ du el ciu karno
falinta ~o. pri^i (tr) Akvumi per ^o: unu kampo j (specio) x ; veluro, kostanta (sk. monon) ~ tri
estis pri~ata , k alia , ne pri~ita , elsekigisx . j guldenoj por ulna7. Konsekvence, kiam la ceestantaf
nebui~o. el tre maldikaj ~eroj. rsego^o. \ subst. estas akuzativigita, gi évidente ne dependas
Falado de malseka nego. or^o Laburno. j de po, seel de la verbo: aI ciu li donis ~ kvin (sk,}

pluvi/o b Kn de sp-oj de karadrio (Charadrius ) \ dolaroj) dolarojn7-, au , pli klare: al ciuj li donis
k de parenca g. ( Pluvialis ) , mezgrandaj vadbirdoj | dolarojn po kvin; same: al ciuj li donis dolarojn po
kun forta beko k alta, kruta frunto. or^o. Sp. de | unit ; tiuj studentinoj havas amantojn ~ pluraj.
~o ( Pluvialis apricarius ) kun blanka strio ambau- ! II - Pref., aJmetebla al numeralo au kvantesprima
flanke de la nigraj ventro, brusto k kolo, k kun nur 3 | vorto. kun la sama disdivida k ripeta senco: vendis

~grande7 , rentalgrande : aceti ^ pece . ~metie\piedfingroj.
Pluvioz/o A Kvina monato de la franca | preni medikamenton ~gute: ~granda fruktisiinoL\

respublika kalendaro (20a de Jan. - I 9ade Feb.). ! ~grupa align. RIM. 3 En kelkaj okazoj oni povas
pneü/o. Pneümatiko: irapikita. malsvela, lika ~o. j preskaü indiferente uzi la vorton po au la suf-onop:;
pneumat/a © Funkcianta per la entenata au j ili marsis ~ kvar en ciu vico au ili marsis kvarope

elpusanta gaso: hremso, depeso, kuseno. bendo | en vicoj. Tamen oni prefere uzu po, se oni celas / j
( t.e. kun interna premita aero), oleoma. Funkcianta j atentigi pri kvanto ripete rigardata aparté, oni .

per kombinado de ~aj k de oleaj hidrauiikaj sistem- ! prefere uzu op, nur se oni celas atentigi pri kvanto.
oj: oleoma suspensio. 1 rigardata kiel formanta tuton: la ekskursanto} devisj

pneÜmatik1o. Pneümata bendo 3. K®3 galuso. | disigi por la nokto k logi ~ du au tri en diversaj
j holeloj (emfazo pri diseco), sed: en tiu urbomiloj

pneu mo/ f Pref., uzata kun nomoj de orgarto ! da mizeruloj logas okope au dehope en unu cambro
por signi. ke ili nenormaie entenas aeron au gason: ; (emfazo pri kuneco).
r^torako (enpleüra aero ) , ~kranio, ~perikardio. \ po/o 4* G. ( Poa el ~acoj) de unu-, du- k plur-.vf:
^ peritonea, ^ serozo klp. j jaraj herboj kun senaristaj, plurfloraj spiketoj;

pneümogastr/a = vaga. j kosmopolita g. de pli ol 200 sp-oj, kelkaj kultivataj
pneümokok/o 9- 1 (ark .) Aganto de pneümon- ! por gazono. ^acoj. Fam. ( Poaceae, sin. Grami-

ito. iiâ3 streptokoko. 2 Morfologia nomo de i neae , cl unukotiledonoj) de herboj, pli maloftelign-

aertubo. ^a. Rilata al ~o.
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ecaj plantoj (ekz. bambuoj), kun artikaj, kavaj tigoj la kreadon de nova lingvo estus tieI same sensence,
(escepte de la nodoj), kun mallargaj, generale lini- kiel ekz. koniisii al komitato verki bonan ~onz. csr
formaj folioj, havantaj cilindran, laü longe fendan poeziajo. 2 Artaproza mallonga verko: la ~oj en
ingon, k kun spiketoj el ne tre videblaj, generale du- prozo de Bodlero.
seksaj floroj kun tre malgranda perianto ( Kg’

lodiklo) k cirkaüitaj de karakterizaj brakteoj ( US’ I lernejoj ks: superi la rivalon per du ~oj. ^aro.
glumo); c. 9 500 sp-oj el 668 g-oj, el kiuj la plej j Nombro da ^oj, atingitaj de ciu ludanto au de ciu
multaj grenspecioj ( i .a. aveno, hordeo, maizo, partio en batalo au matco. el^i (tr) Gajni ce ludo:
sekalo, tritiko) k kanoj (arundo, bambuoj, fragmito). de mi li, malnoblulo, el~is hieraü cent rublojn2.

poet10 1 Aütoro de versaj komponajoj, poezi-
isto: genia, malbona, misera ~o; oni naskigas ^o,
oni farigas versisto; estas signo de la vivanteco de
E., ke gi jam Havas siajn ~inojn. 2 (0 Homo kun
grandaj povoj de sentemo, imago, esprimado ks.~ikoz éh 1 Poezia sistemo de unu ~o, skolo au
epoko. 2 Traktajo pri la reguloj de la versa verkado
k komponado. 3 Scienco pri la poezio. — retoriko.

poez/o ÿ Formigo de la diversaj celspecoj de la
sango. ~ino ( kn ) Hormono, stimulanta la dis-
volvigon de specifaj sangoceloj. eritrocito^o.
Eritropoezo. hematcwo. Formigo de sangoceloj
en la osta medolo. SIN. globulestigo. leükocitcwo.

podi40 1 Kroma planko el labuloj, aitigita super Leükopoezo. limfcwo. Formigo de blankaj globul -
la grundo au planko de salono, aüio, koncertejo, oj k limfocitoj en la limfoidaj organoj. medol^o.
halo ks, por ke parolanto, eminentuloj, artistoj k.a. \ Formigo au kresko de prasangoceloj en la medolo,
estu pli videblaj k aüdeblaj: la kvarangula sur j au de iuj medolodevenaj celoj.
kiu estas voclegataj la partajoj el la Biblioz; benkoj
staris sur ~oz ; bonvolu veni al la ~o!\ « La goja i muziko de la parolo, obeante iajn metrikajn regul-

(kabareta). 2 jjal Konstruajo, starigita cirkaü i ojn : dedici sin al la ~o ; en oni ofte elizias la
la areno de amfiteatro au cirko, sur kiu trovigis la «o» de la substantivo. 2 Ciu el la genroj, en kiu
unuaj vicoj de segoj. tst altano. piedestalo, tribuno. esprimigas tiu arto: la lirika , epika ~o; la E -a ~o. 3
»a. Rilata al ~o k pli spéciale, pp registrajo, farita Beleco, elvokoforto de la ideoj, bildoj k stilo, sen-
dum koncerto. SIN. koncerta. salt^o 4- Alta loko dépende de la metrika formo: siaj leteroj estas plen-
enelektra centralo, kie salttabulo estas instalita por aj de ~o. 4 (ark.) = ~ajo: mia ~o «Prego sub la

i verda standardo» z. —> poeto. 1 Rilata al ~o:
; verko, libro; ~a licenco; la ~a arto. 2 Havanta

la ecojn de la ~o, krom la formo: ~a prozo; (f)
temo, pentrajo; Elizeo, ~a mondo! z. ~ajO. Versa
peco, ne tre longa: sidi ce si k verki ~afojn!2. ns?
poemo. /^eco. Eco de tio, kio postulus ~an esprim-
igon: si profundigis ne en la ~econ de la bildo, sed
en la teknikon de la plenumo2; la ~eco de pejzago,
de finiganta amo. serwa. Proza, triviala, senreliefa.

pogostemon/o G. (Pogostemon el lamiacoj)
de c. 95 sp-oj de piurjaraj herboj au de tufarbustoj el
Azio k Aüstralio, el kiuj paculo.

pogrom/o 1 A En la Rusa imperio, amasbuco k
elrabado de judoj, registare instigita au aprobita: la

podokarp/o ^ G. ( Podocarpus el ~acoj) de unuaj ~oj ( . .. ) okazis en Ruslando en la periodo
daürafoliaj, monoikaj au dioikaj, koniferaj arboj k / 881- I 9 I 7 M . 2 (vs) Tiaj perfortajoj, spontanaj au
trunkarbustoj kun nadloformaj, larglimbaj au I ne, kontraü etnaj au naciaj malplimultoj.
skvamformaj folioj k kun unuovolaj karpeloj, kies j
ovolo surhavas alpendajon (arilon) rugan aü bluan ;
c. 95 sp-oj, plejparte S-hemisferaj, kultivataj por
omamo, carpentado k meblofarado.

podzol/o O' Eluviita grundo, ofta en la mal- j
varmaj k humidaj regionoj, karakterizata i.a. de |
eluviita meza horizonto cindrogriza k de akumula, j
malsupra horizonto malhelkolora.

poefag/o = gruntbovo.
poem10 1 Versa verko, ordinare altastila k j povas multe okazi7 (— mano); (0 neniu de la

relative longa: la Homeraj ~oj ; komisii a! komitato l vivo enhavas ekskluzive vermuton7 ; plenega estis la

poent/o. Unuo de valoro ce ludoj, sportoj,

greso.
Po/o = Pado.
pob/o 1 La malantaüa parto de sipo, boato ks,

kontraste al la pruo; (f.) la malantaüa parto de ajna
veturilo. «a* posta steveno. 2 = ~ferdeko.

pOCÎ/o f Likva medikamento, pokulere trinkota.
poê/i (tr) y Kuiri, jetinte en bolantan akvon,

precipe ovon sen selo: artisokkoroj kun ~itaj ovoj.
BP fiso 2 , nokoj.

Pod/O. Urbo en N Okcitanio (3°53’E, 45“02’N ).
podagr’o f Dolora malsano de artikoj precipe

ce la piedo, kaüzata de tro da ureata acido en la
sango. 'vUlo. Malsanulo trafita de ^o.

poezi1o 1 Arto komuniki emociojn per la

kontroli la masinaron.
Podgoric/o. Cefurbo de Montenegro (19°17’E.

42°26’N).
podicip/o 0 Birdo el la ordo de kolimboformaj

birdoj, kies kruroj trovigas tuj antaü la vosto, k kies
piedfingroj estas ha ü tborderitaj. SIN . grebo
(iPodiceps).

podicipo. CG

pojkiloterm/a ( pp a n i m a l o ) H a v a n t a
temperaturon dependan de la ekstero, k varianta kun
ties temperaturo: fisoj, batrakoj, minaj reptilioj est-

! as ~aj. SIN. malvarmsanga. ew homeoterma.
pojn/o. Manaitiko.
pok/a = malmulta.

pokal/o 1 Funelforma trinkovazo kun larga
faüko: oni akceptis lin amike, oni donis al li plenan
~on da vino7-; ~oj por campano; inter ~o k lipoj
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de mia felico . 2 Tia vazo, el multekosta j intenso vibras en konstanta au konstante rotacianû j

metalo, donata kiel trol'eo al la venkinto de sporta ebeno. ~o. Vektora grando, priskribanta la distrib#- j
batalo: la Davisa (tenis-trofeo). mezur^O V on de elektraj sargoj en dielektra medio; simb.:L
Vazo kun flankaj skaloj por mezuri likvojn, farunon ~ilo Aparato por ~i lumon.
k sukeron. spor^o = ecio.

poker/o 4b Usondevena hazarda monludo per
kartoj au per kubetoj. ~vizago. Vizago, esprimanta
neniajn sentojn, kiel konvenas al ~ludanto.
striptiz^O. ~o au alia simila ludo, en kiu ciu lud-
anto devas formed siajn vestajojn po unu ce ciu
malgajno.

I
poiarograf/o (K) Aparato, kiu automate registre

la kurenton dum elektrolizo ce gutanta hidrarga ;
elektrodo. ^io. Metodo de kvalita au kvanlai

| analizo per ~o, precipe uzata por analizi la metalcp \
| en salaj solvajoj. -J;

j polaroid/o ^ Aparato, ebliganta ricevi, en mal- !
! pli ol unu minuto, senperan pozitivan bildon.

poks/o /J Variolosimila malsano de bov( in)o I polaron/o La unuo konsistanta de elektrono;
( bova ~o. au kaüpokso) k cevalo ( cevaIa ~o ) kaüz- | moviganta tra iona kristalo k de la polariza ondo,

ata de la ~a viruso: f la bava imunigas homon kaüzata de gi.
kontrau variolo. Bar vakcino. polder/o ^ Kulturebla tereno gajnita el la mam

pol/i (tr) A Kalkuli (proksimuman ) valoron de — marsko.
funkcio ce punkto. uzante giajn valorojn ce aliaj poleks/o ( pollex ) 1 V La malplej longa fmgro?
punktoj: ~/ funkcion per duagradaj polinonioj; de la homa mano, havanta nur du artikojn, k
kontimutn funkcion laù la metodo de Gaüso resp. kontraümetebla a! la ceteraj fingroj. SIN. dikfingto.
Neütono. inter~i. ~i funkcion kun reelaj variabloj 2 d La responda fingro ce mamuloj. SIN. dikfingto.
ce punkto inter (en la konveksa tegajo de) la uzataj
punktoj. ekster î. ~i funkcion kun reelaj variabl-
oj ce punkto ekster la konveksa tegajo de la uzataj
punktoj.

pol/o 1 M. Ano de slava popolo, loganta
precipe en (P)~lando. 2 Civitano de (P)~lando.
~a. Rilata al la ~oj : la ~a lingvo. literaturo, Homo, kiu ~adas. ewfurna/isto.
registaro. ( P)~io, ~|andO, ~ujo. Regno en C j polemolog/o Z Specialisto pri ~io. ~i0.
Büropo (Varsovio). ! Scienca studado de la milito rigardata kiel soci-

polajr/o A (pp koniko k punkto c ) Certa rekto ! ologia fenomeno.
asociita al la koniko k la punkto, k konsistanta el j polemoni/o 4 C. ( Polenwnium el ~acoj) de
ciuj harmoniaj kunuloj de c rilate al la sekcopunkloj ! unu-, du- k plur-jaraj herboj kun plume kunmetaj
de la koniko k rekto trapasanta la punkton c : la folioj, kun regulaj, sonoril- au funel-formaj floroj,
ekvacio de la ~o estas A( x, c ) = 0, se A( x,.v) = 0 est - unuopaj au en pli -malpli densaj cumoj, k kun
as la duagrada ekvacio de la koniko.esr poluso 6. kapsuloj unuope cirkaüitaj de daüra kaliko; c. 25

sp-oj el Eüropo, Azio k Ameriko, pluraj poromame
kultivataj.

polen/o 4 Fekundiga polvo de floroj, entenata
en la anteroj de la stamenoj. '-a. Rilata al M), de
~o: r^a tubo.~i (tr) Transporti ~on de stamenogis

0 | stigmo: floroj ~ataj de vcnto, de insektoj, de afoo,
j de homo. Kg’ fekundigi. ~adO. Ago ~i: ~adofore
i de vento, insektoj, birdoj. ~ero. Ciu el la grajnojde
j la ~o. BSP mikrosporo. ^ujo, ^sako. Ujo, en kiu

formigas ~o: ce la setupUnitoj generale trovigas
1) polajro. ~o (p) de elipso. La poluso estas la j kvar ~sakoj en la antero. ~ologo. Specialisto pri
punkto P. 2) poleno. ~ero de mento (optika j ^ologio. ~ologio. Scienco pri la ~o k vastasence
sekcajo) : a ) reprodukta nukleo : b) végéta j ankaü pri la sporoj; ié la stiido de lafosiliaj ~ojen

j sedimentoj , precipa objekto de ~ologio, ebligas
| rekrei la prahistoriajn pejzagojn k koni la pasintajn

polar/a ® Havanta nenulan dupoluson au du- i flaürojn k klimatojn. ^ozo f Alergio al ~oj. «y
polusdenson: nwlekulo, solvanto ; ne~a j teko.
ligo. ~igi. Fari ion ^a: ~igita korpo. ~!gi. Igi ~a.
mal~igo ÿ Inversigo de la elektra sargo de la
membrano de eksciteblaj celoj (precipe nervo- au ;
muskoiceloj). post ekscitigo. re^îgo. Reveno al la
normala ~eco de eksciteblaj celoj.

polarimetr/o Aparato. por mezuri optikan \ acido. ~alkoholo. ~eno ;
| ~sakarido. mono/ , oligo/ . —» hiper!. RIM. 1 La

polariz/i ( tr ) 1 Indukti ~on en dielektrajo. 2 ; vortkomenco poli trovigas en iuj neanalizeblaj
F'iltri lumon ( pli generale: elektromagnetan ondon), | vortoj: poliandrio, poliedro. polifonio, poliketokx.
tiel ke en la restajo la vektoro de elektra kamp- j RIM. 2 La uzo de poli en la senco de hiper, en iuj

polemik1o. Skriba publika diskutado: mine
vol is entiri min en ~on kun certa kategorioà
personojz; mi devas severe eviti ciun persom
~onz. ~a. Rilata al ~o: nur ~aj argumentoj. fi

objektiva, scienca. ~i (ntr) Skribe publike diskuti:
mi ne ~os kontraü Hi ce per unu vorto. ^istO.

P s'

k - . - - BiS«

2

nukleo. c) celmuro. BONNIER (1901).

polent/o Y Kaco el maizfaruno, mangataen
Italio, Rumanio k.a.. SIN. maizkaco.

poli/ (K) Prê t'., montranta, ke substanco estas
karakterizata de, au konsistas el, pluraj au multaj

: samaj atomoj, funkeioj, molekuloj ks: ~fosfatû
~mero. ~peptido,

rotacion de la polariza ebeno de luino.



poliandrio 895 polio/

medicinaj terminoj, estas evitenda. /s-eno.
Organika kombinajo kun pluraj duoblaj ligoj.

poliandri/o 1 Stato de virino havanta plurajn edz- | 330 sp-oj el la mezvarmaj regionoj, pluraj poromame
ojnsamtempe: la Tibcta poligamio, poliginio. ! kultivataj k unu (cs* bistorto) medicine uzata. cs*

2 b Stato de ino, reproduktiganta samtempe kun
pluraj virbestoj: estas régula ce kuko/o.

poliant/o ^ G. (Polianthes el agavacoj) de du
sp-oj de Meksikaj plurjaraj herboj kun firma bulbo
au tubera rizomo. tubera ~o. Sp. de ~o ( P.
tuberosa ) kun tubera rizomo, kun rozeto el bazaj
folioj k kun stara, c. I m alla pedunklo, portanta
grapolon el blankaj, forte odorantaj floroj; kultivata
por bukedoj k produktado de parfumo; sovaga
planto ne konata. SiN. tuberoso.

Polibi/o. Helena historiisto (2a je a.K.).
polic/o 1 Stata au urba administracio, komisi-

ita gardi la publikan ordon k sekurecon: kriminala ,
trafika politika (en lotalismaj regimoj,
komisiita kontroli k senpovigi la opozicion). 2 Tuto
de la oficistoj de tia administracio: la estas sur
liaj spuroj ; denunci iun al la ~o. ~a. Rilata al ~o:

enketo\ ~aj perfortajoj; prcfekto, komisaro.
^ano, ~istO. Membro de la ~o. ~ejo. Loko,

kie dejoras iu nombro da ~anoj, sub la komando de
ôefo au komisaro. ^estro. La cefo de la ^o en urbo
aü regiono. ~oficistO. Oficisto, kiu administrate
laboras en la ~o. kaŝ isto. ~isto sen uniformo.

poliedr/o À Pluredro.
Polieükt/o. Kristana martiro de la 3a je k <$>

heroo en la samnoma tragédie de Kornelio.
Polifem/o O Unu el la Ciklopoj, viktimo de

Odiseo k de Galateo.

blankaj floroj en grapolo, spiko aü paniklo, k kun
triangulsekcajaj aü lentformaj akenoj; grüpo de c.

fagopiro, persikario. 4 À Plurangulo, plurlatero. ~a
Üîü Konstruita sur plurangula piano: ~a turo.

poligonat/o G. (Polygonation el konvalacoj)
de plurjaraj herboj kun rizomo, havanta okulfrapajn,
diskoformajn cikatrojn de la sosoj de la antaüaj jar-
oj, kun senbrancaj tigoj, portantaj integrajn foiiojn,
kun pendaj, klos- aü tub-fonnaj floroj k kun globaj
beroj; c. 55 sp-oj, N-hemisferaj, kelkaj pororname
kultivataj k/aü medicine uzataj. SIN. salomonsigelo.
hibrida ~o, oficina ~o. Sp. de ~o (P x hybri-
dum, sin. P. odoratum, P. officinalis ) el Eüropo k
Azio, medicine uzata.

q

C % SP poligonato (oficina
~o): a) rizomo kun
cikatroj de mortintaj

e tigoj ; b) radikoj ; c )
tigo; c) folio; d) floro;

^ a e) frukto. Be.

m
A

V d !ti
c i

if\ )

polihet/oj = poliketoj.
poliket/oj b Klaso (Polychaeta ) de verinoj el la

filumo de anelidoj, kies sp -oj havas multketajn
piedetojn, k estas unuseksaj: nereido estas irg"

oligoketoj.
pofik!inik/oz f Medicina k kirurgia kliniko, en

kiu oni kuracas diversajn malsanojn.
Poliklit/o. Helena skulptisto (5a je a.K.).
Polikrat/o. Tirano de Samoso (6a je a.K.).
polikro/a = pleokroa.
polikromi/o. Arto kolorigi aü presi per diversaj

farboj: ~aj skulptajoj. potoj, mapoj. fümoj.
Poliksen/o O Filino de Priarno, oferita sur la

tombo de Ahilo.
polimero Vd mero.
Polimni/o O Muzo de liriko.
polimorf/a = plurforma. ~eco, ~ismo = plur-

formeco, pluiformismo.
Polinezi80. Vasta aro de insuloj en Pacifiko, inter

A üstraiio k Ameriko ( 155°U 1()°S). ~anO; Indigène
de ~o: In ~anoj estas rimarkindaj navigantoj.
Franca ~o I Grupo de kvin insularoj en B ~o, sub
kontrolo de Francio, kun propra registaro. — Tahitio.

Poi înik/o éf: Frato de Eteoklo, mortigita de li.
polinom/o À Funkcio, kiu enhavas nur /constant -

ojn k potencojn de la variabloj per pozitivaj entjeraj
eksponentoj, kombinitajn per multipliko k adicio: A4

k x1 - 2.v2 + 5 estas ~6»/ kun unit variablo , x3>’4 k x4

- 3.v~ v + 2.W2 rsjoj kun du variabloj. c-g* binonto,
ordinara fagopiro. 2 4? (ss) G. ( Polygonum el j nionomo. — ferma, grade). simetria. karakteriza
~acoj) de c. 20 sp-oj de unujaraj herboj el la mez- j ( pp matrico A ) La determinanto de A - tl.
varmaj regionoj de la N hemisfero. 3 (vs) ~o 2 k i polinukle/a ÿ (pp celo) Sajne plurnuklea pro
iatre parencaj g-oj, plantoj—unu- k plur-jaraj herb- j nukleo profunde divida en plurajn lobqjn.
oj, grimpaj arbustoj k lianoj—kun diversformaj foli- ! polio/ f Pref., uzata por nomi malsanojn de la
oj, karakterizataj de cirkaütiga tubo devenanta el la j griza substance mjela a ü cerba: ~encefalito ,
kunigo de du stipuloj, kun multaj, generale rozaj aü \ ~bulbito.^mjelilo.

polifoni/o } Kontrapunkta kombino de diversaj
instrumentoj aü vocoj: muziko.

poligal/o ifr G. (Polygala el ~acoj) de plantoj—unu- k plur-jaraj herboj, arbustetoj, arbustoj k
arboj—kun papiliformaj floroj; subkosmopolita g.
de ê. 500 sp-oj, pluraj pororname kultivataj.

poligami/oz 1 Stato de viro (virino), havanta
plurajn edzinojn (edzojn) samtempe. RIM. Oni ne uzu
la terminon poligamio kiel sinonimon de poliginio.
2 b Stato de besto, reproduktiganta samtempe kun
pluraj individuoj de la alia sekso. KS* poliandrio,
poliginio. ~a (pp planto) Portanta sur unu sama
individuo k unuseksajn k duseksajn florojn a ü
gametujgrupojn. ss* monoika, dioika, hermafroclit -
flora.MJl(in)o. Homo aü besto vivanta en ~o.

poiigini/o 1 Stato de viro, havanta plurajn edz-
inojn samtempe: la estas permesata en diversaj
Afrikaj landoj. use poligamio, poliandrio. 2 U Stato
de virbesto, reproduktiganta kun pluraj inoj sam-
tempe: ~o estas generala ce foko.

poliglot2o. Homo, kapabla uzi plurajn lingvojn:
oni povas esti ~o k tute ne lingvisto.

poligon/o 1 (ark.) = fagopiro, pli spéciale
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polip20 1 b Fiksiginta generacio de inultaj | politeknik/oz. Plej supera teknika lernejo. §
celenteruloj. «se mcduzo. 2 f Pedikla tumoro: | politik10 1 Arto de regado de socio: ~o eslaslû
ezofaga. urera ~c>. ^OZO ^ Malsano pro ~oj 2. i arto trompi la homojiv, jam la povus ilin denf

polipiektr/o b G. (Polyplecrron), tre parenca al | plenumi sian vorton7. 2 Tuto de la stataj afeit^fazano, de birdoj kun 2 au 3 ergotoj sur la tarsoj; ! ekstera, interna, nacia, internacia ni ne
vivas en Azio. SIN. pavofazano.

polipioid/a = plurploida.
poiipodi/o 4* G. ( Polypodium el ~acoj) de

nili enmiksi en la ~on dc niaj najbaroj. 3 Manie»
kiel estas regataj aferoj de regno, entrepreno, asocsj
ks au evenluale kiel estas plenumata iu difinife

filikoj kun rampa rizomo k kun folioj simplaj au j agado: la de Stalino; tio ne estas reaUsina
l (2-3)-ob!e plume kunmetaj, surhavantaj rond- | ^a 1 Rilata al la publikaj aferoj k ilia traktado:
fonnajn, nudajn sorojn po multaj; kosmopolita g. de ! ajn estus la ~aj kondicojz\ ~a krizo. ~aj mam\
c. 150 sp-oj, multaj pororname kultivataj, kelkaj j oj; doni al kunvcno ~an karakteron. 2 Rilata al|
medicine uzataj. ricajoj k posedajoj de regnoj au socioj:^ekonomio7-, geografio. ~i (ntr) Agi kiel MStoi-

malfacile estas ~/ k ne polemiki. ^isto. Homo,

kies profesio estas ^o. cse statisto. ^ulo. Homo,--;

kiu agadas sur la tereno. ^ologo. Specialist»;
pri ~io. /^ologio. Scienca studado de la diversf:
aspektoj de la ~a vivo (partioj, balotoj, ~uk||
tendencoj, peripetioj, evoluo). ear geopolitiko. ÿ

politolog/o = politikologo. ~io = politikologia
| politrik/o 4e G. ( Polytrichum el ~acoj):
j kosmopolita de c. 200 sp-oj de muskoj plejpaitt;
i nekalkejaj.

1 ) polipo. Skemo de-o: a) buso ; b)
tentaklo; c) celentero;
c) ektodermo; d) endodermo.

2) poiipod îo. (Kimria ~o, Polypodium cambri- j politur/i (tr ) O (pp surfaco) Surkovri per selaks ’

cum) : a) rizomo kun radikoj; b) petiolo; c) supra j solvajo au io simila, kiu poste estas polurata gis ata:.
I brilo. K& laki , vernisi. |j

polj/o @ Granda (de kelkaj gis keikdekaj km);
| karsta malaltajo, kun fundo plata au preskaü plata,

polipor/o 4* 1 (ss) G. ( Po/ yporus el ~acoj) j plena de brunruga argilo.t& dolino.
kosmopolita de c. 50 sp-oj de ombreIfungoj kun
capelo malsupraflanke multapora. 2 (vs) Grupo de | danco.
g-oj (~o / k parencaj), ampleksanta la ordon ~aloj,
bazidifungoj kun stipo (ckz. Grifola k Meripilus ) au j mano, inter la pojno k la bazo de la falangoj. flf ;
sen stipo (ekz. fistulino, tindroliingo), kun capelo l manplaio, mankavo. —* ~oludo.^a. Rilata alla Mb
multapora au portanta tubojn ne formantajn tavolon j polo/o Sporto, en kiu du kvarhomaj teamoj:
apartigeblan disde la karno. SIN. porofungoj. I rajdante (cevalojn, poneojn, strutojn...) penasenjelij

poiipter/o b G. (Polypterus) de fisoj e! la super- j inalmolan pilkon en kontrauan golejon per longvj
ordo de kondrosteoj, kun multaj malgrandaj dorsaj j tenilaj maleoj. SIN. maleopilko. bicikla ^o. Variante;
nagiloj, k kiuj vivas en tropikaj Afrikaj riveroj. j de ~o, en kiu kvinhomaj teamoj rajdas biciklojn. :J5

j po!onez/oG. lama pola danco. j|
poloni/o (K) 1 Elemento radioaktiva, Po, atom-]

; numéro 84, atommaso 209. 2 Metalo.
Poioni/oz cf Nomo de kortegano en «HamletoM
polp/o b Kn de okbrakaj cefalopodqj kun po l j

| au 2 vicoj de suciloj sur la brakoj. rw eledono,
| oktopodo, argonaute), naütilo. sepio.

parto de folio; d) soro. C.

polk10 1 Bohema danco. 2 Muzikajo porta

polm/o ¥ ( palma manus ) Interna facodeia

5

/^oformaj. Ordo { Polypteriformes ) de kondrosteoj,
al kiu apartenas i.a. ~o.

CDpoliptik/o Fcrmebla pentrajo sur tabulo.
konsistanta el pli ol tri kunfaldcblaj partoj.

(2) poliptik/o 1 En la Malalta Romana Imperio k
en Mezepoko, registro de bieno. kun détala mencio
de la reniai suldoj.

polis2o. Dokumento, atestanta pri asekuro k j
entenanta ciujn kondicojn de la kontrakto. krorri'-o. i
Aidonajo al jam ekzistanta ~o. «SF premiumo.

polisindet/o éh Ritmofiguro, konsistanta en la |
ripeto de la sama konj.; k la viroj. k Ut infanoj k la j
hestoj diskuradis.

poiistik/o 4e G . (Polystichum el driopteridacoj) |
de filikoj kun vertikala rizomo. kun rozeto el bazaj \
folioj l -2-oble plume dividaj, ofte vintrodauraj. k ;
kun rondaj soroj unuope kovritaj de sildforma ;
induzio; kosmopolita g. de c. 200 sp-oj, multaj por- ;
ornante kultivataj.

politeism2o 0 Tia religio, en kiu oni kultas
plurajn diojn: la Helena. hindou ~o.

politeist/o. Adepto de politeismo.

Ipolpo. f ;

PoItav/oz. Ukrainia urbo (34' 33’E 49°35’NV
kie la rusa armeo venkis la svedan (1709).

poltron/o. Malkuragulo, malbravulo: nu, ni -
reiru ( diris la leporoj ) , ekzistas ja ol ni ec pli ~a ,_
gent ' / K.

poiu/i ( tr) <> Dangere malpurigi vivesencan
! elententon de la naturo. /^(ad)o. Ag(ad)o ~i: ~ado
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de la riverakvoj per forjetajoj de uzinoj; ~ado de la partoj k konektita en gia centra, kvar/vo 1 Limeso
atmosfero per industriaj fumoj, pro akcidento de de paro da diwoj kun kontrauaj momantoj,
nuklea centralo\ ~ado de la subgrundo pro formigo alproksimigantaj k fortigantaj tiel, ke la produto de
de dioksino. SIN. medimalpurigo. ~(ad)a. Rilata al du~a momanto k distanco restas konstanta. 2 Teoria
'v(ad)t): simptomof . ~ajO. ~anta substanco. aü praktika parto de cirkvito, aü praktika aparato
^eco. Stato de io ~ita: atmosfera, akva ~eco. elektroteknika, havanta kvar ekstremajojn (klem-
<vjgi. Igi ~ita. ~tolera (pp vivulo) Rezistema al ojn), du ce la enira flanko k du ce la élira flanko:
~ado. Mietolera (pp vivulo) Ne rezistema al ~ado. ekzislas speciala teorio pri kvar~o. trans^a.

poillCÎ/oz 1 Y Nevola elfluo de spermo sen Okazanta trans unu ter~o: trans~a aerlinio.
koito, precipe dum dormo. SIN. spermoreo. 2 = polv/o 1 Aro da subtilaj liberaj eretoj de
poiuado substanco, facile disigantaj: diamanta ~oz; la vento

Poiuks/o 1 O Unu el la Dioskuroj. — Kastoro. fetis al ni ~on da akvo; kosma ~o (tre maldikaj k
2 ^ Orangeta dua cefstelo (B Geminorum ) en la maldensaj partikloj el materio en la galaksia spaco);
konstelacio Gemeloj. , karbo^o, seg~o,or~o. c®- pulvoro. —* pulvo.2 Tiaj

polur/o. Surfaca brilo, ricevita per frotado: la eretoj el tero aü alia substanco al gi miksita, kusantaj
de liaj suoj estis perfekta ; doni lastan ~on al sur la grundo aü levataj de la vento: la ringo falis en

metalpeco', ~kreto, ~pulvoro; (f) lia spirito akiris la ~on; levigis nubo da ~oB; deskuu la ~on de viaj
nursuprajan ~on. emajlo, glazuro, lako. ~i (tr) piedojN (en signo je indigno); la ~on de viaj piedoj
1 Glatigi k pli-malpli bele briligi raspan aü krudan ili lekosx: ili fetis ~on sur siajn kapojnN (en signo
surfacon: marmoron, lignon, vitron ; la maljuna de funebro); Li fetis malsupren urbon alte levigintan,
rego lasis (igis) sian oran kronon per la polvo el Li fetis gin al la surtreti iun en la ~on; li levas
pistita grifelo (ardezo) 7-; li postulis, ke liaj botoj malriculon el la homo farigas en ~oz; feti,
estu ~ataj, sed la sakristiano volis, ke ili estu nur sud al iu ~on en la okulojn1 (pf : mirblindigi). 3 Tiaj
îmirataj7 ; /-w tabulon per sablopape. ro. 2 ( f ) eretoj, kiuj kolektigas kun malpurajoj en la domoj:
Perfekte ellabori, plidelikatigi, pli rafini: /w sian visi la ~on de sur la mebloj; ~osucilo. 4 Restajoj de
verkon ; li ne suficc ~as sian stilon; li estas frotita k homa korpo: vi kasas en vi la ~on de Holberg!7. csr
~/taz (multe spertinta) ; ne~ita (senkultura, kruda) cindro. interstela ~0 X Fajna, ^aspekta interstela
homo. Mio 1 Substanco (ekz. smirgo), uzata por materio. ^a. Rilata al ~o: grajno, vojo ; ~aj
M. 2 n Bloko el abrazia stono (grejso) uzata dum i suoj ; ~a bretoz. ^ero. Unu ero el ~o: ec unu
la neolitika epoko por erodi k ostajn aü stonajn | ~eron vi ne trovos sur lia vesloz; la komencaj ~eroj
ilojn. malM. Forigi la~on : mal~ita vitropeco.

polus/o 1 X Ciu el la du punktoj de la cielo,
cirkau kiuj la steloj sajne rondiras k kiuj estas la pii-
longigo de la terakso gis la cieia pseüdosfero. SIN.
êiela ~o. 2 A Sekcopunkto inter sfero k ties akso. 3
M: Ciu el la du punktoj, kie la terakso trafas la ter-
surfacon : la geografia ~o ; norda , suda ~o ;
(analoge) la magnéto ~o (al kiu montras kompaso);
(f) lia glow flugados de unu ~o gis aliaz. 4
Punktforma fonto de elektra aü magneta kampo: ~o
de magneto, de pilo ; interna tensio. 5 A Punkto,
kie funkcio alprenas nefinian valoron. 6 A (pp
koniko k rekto) La punkto, kies polajro rilate la
konikon estas la rekto. 7 A Origino de ~a
koordinatsistemo. 8 (f) Punkto, cirkau kiu organiz-
igas aferoj: la ~oj de ekonomia organizado. CÎela
<v0 % ~o 1. ~a. Rilata al ^o(j): ^a ekspedicio;
MJ klimato; ^ ^a stelo (stelo, a Ursœ minoris , en
la konstelacio Malgranda Ursino, nun c. 1° distança
de la cieia nord~o); A ^a aro de funkcio; ~a akso
(duonrekto eliranta de la -̂ o en ~a koordinat -
sistemo); ~a koordinatsistemo (koordinatsistemo,
kie oni indikas la situon de punkto per gia distanco
al la ~o k gia angulo al la ~a akso). cirkaü~a.
Okazanta cirkaü la teraj ~oj: cirkaü-a navigado.
du^a. Havanta du ~ojn. du/^O 1 Limeso de
para da kontraüaj sargoj, alproksimigantaj k fortig-
antaj tiel, ke la produto de sargo k distanco restas
konstanta. 2 i Praktika aparato elektroteknika, aü
ankaü praktika aü teoria parto de cirkvito, havanta
du ekstremajojn (klemojn), ce kiuj oni enigas gin en
cirkviton. 3 T Anteno, konsistanta el du simetriaj

de la mondox ; cio estas por li kiel ~ero sur la teroz.
'•veto. Fajna ~o: haroj supersutitaj per apenaü
rimarkebla ~eto el blanka pudroz.'vigi. Fari ~on
el io: (t) Dio ~igis lion potencon. ^igi. Igi ~o: la
.kripla korpo dis~igis, sed honoro lia brilis purez.
'•vlijo. Hejma ujo, por kolekti la ~on el la mebloj k
planko. ^ometro Instrumento por esplori la
~enhavon de la aero. sen^igi. Senigi ion je ~o:
sen~igi sitojn. use purigi. flor^o = poleno. spor~o
Vd sporo.

pom/o 1 ^ La frukto de ^arbo, pli spéciale
de ~arbo / : bereca sajndrupo globa aü preska ü
globa, kun firma k sukplena karno, plurmonate
konservebla, mangata kruda aü kuirita, uzata i .a. por
konfitajoj, jeleoj, suko k en la fabrikado de cidro :
tablor^o; rostilaj ^oj; feti al iu putrajn ~ojn. 2 Pli-
malpli samforma frukto aü tubero de aliaj plantoj.
es" suker~o, akaju^o. 3 Objekto kun formo de ~o:
la ~o (= globo) de 1' okulo; O ~o de malkonkordo
(ora ~o, jetita al tri diinoj, Hera, Atena k Afrodito,
kun la surskribo: «Al la plej bêla!»), gorga V
Elstarajo de la antaüa parto de kolo, responda al la
tireoido. SIN. Adanwo. ~a. Rilata al ~o(j): ~a
vino, kaco. ^ata acido ® Malata acido. ~eto 1
Eta ~o. 2 V Ciu el la du elstaraj partoj de la vango
sub la okulo. CîT zigomo. '̂ ujo 1 Ujo por kolekti
~ojn. 2 ~arbo. ^acoj ^ (ark.) Eksa fam. ( Poma
ceae ) , responda al la nuna subfam. malusoideoj.
~arbO 1 Ciu arbo de la g. maluso kultivata por
la produktado de ~oj / , pli spéciale la doma
maluso. 2 ^ Maluso: sovaga ~arbo (SIN. sovaga
maluso). ~oideoj = malusoideoj. ^ologo
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Pompej/oz i Urbo detruita de erupciode
Vezuvio en 79 (14°30'E, 40°45’N). ~a. Rilataal

Fakulo pri ^ologio. ~o!ogio yô Tiu fako de
hortikulturo, kiu spéciale rilatas al la mangeblaj
fruktoj k kultivo de fraktarboj. Adam~0 V Gorga
~o. akaju~0 Vd akajuo. dorn^O. Frukto de
daturo. dorn^ujo. Daturo. suker^o Frukto de
suker~aibo; plurobla bero aspektanta kiel ananaso, | ~i (tr) Piki per ^o. /^ego (ark.) Lanco.
sed kun karno blanka, kremeca, tre aroma, kun
aparta gusto, suker/̂ arbo Tufarbusto (skvama
anono) produktanta suker~on. ter~0 dfn 1 Plur-
jara herbo (tubera solano) kun subteraj stolonoj,
apekse produktantaj ~grandajn tuberojn, kun plume
kunmetaj folioj k kun blankaj aü violbluaj floroj;
origina el Andoj k tie kultivata jam de 5 000 j.a.K.,
enkondukita en Eüropon en l 570, hodiaü vaste
kultivata (multaj kf-oj) por tubcroj amelricaj, tre
uzataj en la homa nutrado. — leptinotarso. 2 La
mungebla tubero de ter^o / : Y bakitaj. frititaj, puf -
igitaj, stufitaj , fritsveligitaj, pajlc frititaj, selkuiritaj
ter~oj; tcr~a kaco, pureo. ter^ -fritoj, cipsoj. j k floksilko.
dolca ter~o. Batato.

~o: ~aj freskoj; la stilo.
ponard/o. Pinta ambautranca mallonga pik-

armilo, portata ce la zono au laülonge de la kniro.

Ponci/o, Romana vira nomo, i.a. de ~o Pilato.
ponc/o. Lana kovrilo, kun trancajo en la mezo

por trapasigi la kapon, uzata en S-Ameriko kiel
mantelo.

pond/i (tr) A -4. Modifi la gravon au influonde
valoroj en la formado de meznombroj au indicoj: A
~ita meznombro; £ ~itaj indicoj de senlaboreco.

Pondicer/o. Hindia urbo; apartenis al Francio
de 1674 gis 1954 (79°43'E 11°55’N).

pone/o. Cevalo de malgranda raso (ne pli ol
l ,40 m), kun longaj haroj.

ponge/o ^ Japanorigina, tre supla stofo el lano

pont/o 1 Konstruajo, ebliganta transiron super
rivero, fosajo, alia vojo ks ; ligna7- , fera ~o; la
arkadoj de stona ~o ; azendorsa ~o ; baskul^o,
tunio~o, rad~o, lifto~o estas movig~oj; super $
estis konstruita nova ~o7 ; grandaj araneoj devis
spini de unu arbo a! alia longajn pendantajn ~ojnz;
(fj la afero ne staras sur pinto de ~o7 (ne urgas);
bruiigi post si la ~ojn (malebligi al si cian sangon
de decido. -4 karto , kubo, transpose ); fari al iuoran
~on (proponi grandan profiton, por ke li entreprenu
iun negocon); ~o de !' azenoj ( io malfacila nurpor

~arbo ( Malus sylves- la nesciantoj) . iar piliero , kapo , planko. 2 \t
tris) ; 2) doma ~arbo li; j Platformo, meze de la sipo au ce la pobo, de kiu la
( M. domestica )', 3) 'VJ oficiroj komandas. SIN. komandejo. 3 J Bn
ter^o. a) rizomo ; b) Î JL--' • klaviceno, piano k kordinstruipentoj, peco de
radikoj; c) tubero (ter~o \/< ) malmola ligno, kiu limigas la vibrantan partondeia
2)\ c) tigo ; d) folio ; e) /' £ f/Vs kordoj k transdonas ties vibrojn al la sontabulo. 44-
floro; f) frukto. C k LMD. ' r a) Fadeno, kiu kunligas du punktojn de elektra

| cirkvito k faras derivon. vw dratjunto, b) 4? Elektra
! instrumente au cirkvito por mezuri la rezistancon,

pomad 1o. Medikamenta afi kosmetika smirajo. | induktancon, kapaciton ktp de mezurobjektoj helpe
A-i (tr) Smiri per ~o. • de komparo kun normigitaj objektoj laü la nul-

pomel/o O 1 Globa ekstremajo de la tenilo de metodo: de Wheatstone ; ~ocirkvito. 5 ® Ligo
spado au sabro. 2 Elstara antaüa parto de selo. rS" | per elektraj fortoj de unu atomo inter du aliaj atom-
butono. i oj ; hidrogena ~o. «a* ligo 3. 6 V ( pons) Ringo-

Pomeri/oz. Regiono ce la bordo de la Balia forma elstarajo, komunikejo inter bulbo, cerebelok
Maro, ambaûflanke de Odro, dividita inter German- cerebraj pedunkloj. SIN. metencefalo. 7 Tiu parto
io k Pollando ( I 6 E, 54°N). vs? Meklenburgio- de malnovmoda au uniforma pantalono, kiu formas
Antaiipomerio. ^hundo = spico. refaldeblan klapon, k kiun anstataüas nuntempela

pomfrit/oj = terpom-fritoj. fendo. 8 (f) Interkomunrkilo: ni deziras krei ligant-
pomp20. Impona graviga aspekto de lukse an ~on inter la gentoj7 ; E. estas trans ciuj

omamita vidajo: de la kulto , de rega kortego. de lingvaj limoj\ tin procedo prezentos ~on de trans-
cercmonio; la edzigo okazis kun plena ~o\ (0 la j iro7. kantilevra ^o. ^o, formita el memsubten-
r̂ o de la stilo ne suficas por kasi la senenhavecon ; antaj elstaraj brakoj, konstruitaj inter du pilieroj ÿi;
de la verko ; S . kun granda antaüanoncis j abutmentoj k renkontigantaj en mezo de spano, kk
oportunan pazigrafionz. KS" parado. ~a. Elmontr- ) ili estas kunligitaj. ^eto 1 Tre mallarga ~o, rezerv^
anta imponan luksan beiecon: palaco, urbo, i ita al piedirantoj. 2 Provizora ~o inter sipo êeborda
ceremonio; (f) ^a somero; ~aj arboj, ~a parolado. j k la bordo aü kajo. 3O Metala arko, staranta cirkffli
EST brila. grandioza. solena. ~i (ntr) Esti ~a: (f) en ; la ellasilo de paFilo k sirmanta gin. 4 = 3: sonis
intensa bluo ~as la cielo. j ne mtr la kordoj de la violono, sed ankaü la ~etol

Pompe/o. Romana nomo, i .a. de generalo k , ~isto. Specialisto en la konstruado de M)j.
regnestro, malamiko de Cezaio (C. Pompeius. I 07- ; super î, tranŝ i (tr) Meti ~on super io: super**

; kanalon ; trans^i fendegon ; ( f) trdns~i (venki) mal-

1 ) sovagaporno.

48 a.K.).
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facilajon, malhelpafon. transporta ~o. Senplanka
M), en kiu la transiro okazas pere de pendigita
naveda platformo. aer/^o. Komunikado per aviad-
iloj super zono, en kiu gi estas malfacila aü neebla
per ter- aü mar-vojo. arko~o. ~o, kies pianko estas
subtenata de arkajo. flos~o si* ~o sur rivero aü
markolo, kies plankon subportas pontonoj aü boatoj,
tt bareloj. — pontono. f0St0~0. ~o, kies pianko
bazigas sur fostoj. latis~0. Metala ~o el latisoj.
lev~oz I ^o, kiu povas levigi super fosajo, antaü
kastelo. mezur~o. ~o 4b. movig~o. ~o, kies j lanugo, balzama ~o (P: balsamifera), el N Nord-
planko povas movigi, por pligrandigi la dimensiojn | Ameriko k mezvarma Azio, kun viskozaj sosoj k
de la super~ita vojo. pendo~o. ~o, kies pianko i burgonoj k kun ovalaj aü lancetformaj folioj mal-
estas tenata per drategoj pendantaj de metalaj kabloj supraflanke blankaj. laürofolia ( P. laur( folia).
streâitaj de unu ekstremo al la alia. rul~0. ~forma el Azio, kun ronde ovalaj, pintapeksaj, dentaj folioj
levaparato, ruliganta sur du paralelaj vicoj. n®* malsupraflanke blankaj. nigra <vO (P. nigra ), el
vinco. Staj/vo. ~o, kies pianko estas tenata per Eüropo k Azio, kun triangulaj, fajne dentaj folioj
stajoj ftksitaj al piliero. sntir^O. Primitiva pend~o malsupraflanke verdaj.
elsnuregoj k tabuloj. val~0. Viadukto.

popl/o 4ft G. ( Populus el salikacoj) de dioikaj,
falfoliaj, ofte grandaj arboj kun longpetiolaj, largaj
folioj, kun floroj en longaj, pendaj amentoj aperant-
aj antaü la folioj, k kun fruktoj enhavantaj lanugajn
semojn po multaj; c. 35 sp-oj, N-hemisferaj, mez-
varmejaj, humidejaj, el kiuj kelkaj havas lignon util-
igatan por produktado de alumetoj, kestoj, papero.
BSr tremolo. Precipaj sp-oj: blanks ( P.alba ), el
Eüropo, U k C Azio k N Afriko. kun grize blanka
selo k 3-5-lobaj folioj malsupraflanke blankaj pro

7
f'A !

V
>2 XTÏÏÎX

6
t

C 4 poplo : 1 ) blanka ~o; 2) nigra ~o. a) tigo; b)
folio; c) inseksa amento; c) du floroj de virseksa
amento. M.

r
o tor x-f 7a poplin/o t/. 1 Teksajo el silka varpo k lana

ponto. 1 ) latis~o. 2) arko~o : a) stala; b) j vefto. 2 Teksajo el mercerizita kotono.
betona. 3) pendo^o. 4) staj~o. 5) kantilevra poplit/o V [ poples ) Parto de la gambo, kiu estas
M>. 6) movig~oj : a) baskul~o; b) tir~o ; c) malantaü la artiko de la genuo. ~a. Rilata al la ~o:
§ir~o; c) lift~o. 7) lev~o. ~a kavo ( fossapoplitea ): ~a vejno.

popol/o t Vasta grupo da homoj, konsciaj pri
sia malsimileco kun la ceteraj najbaraj grupoj, k

Pont/o. Antikva regolando sude de la Nigra j logantaj kune, plejofte en unu sama lando: se ekz.
Maro (39°E, 41°N ). -̂Eükseno. Antikva nomo de en la Centra Afriko vivas ia ~o kiu parolus la
la Nigra Maro.

pontederi/o 4ft G. ( Pontederia el ~acoj) de 5
Amerikaj sp-oj de plurjaraj, akvejaj herboj, el kiuj
dugardene kultivataj por belaj spikoj el bluaj floroj.

pontifik/oz 1 jj Membro de Roma pastra
kolegio. 2 D* Ekde la 4a jc, termino iufoje uzata por
episkopo. ~a. Rilata al ~o(j): sego. ~aj ritoj.
êef'vO 1 La plej alta ~o en Romo: Cezaro estis
cef~o.2 ft La papo.

Pontin/o. Parto de Latio apud Romo: la ~aj
fflûrcty ( I3°E, 41°25,N).

ponton20 1 Malnova sipo, kies mastojn oni ! regas malvirtulo, la ~o gemasx; iu Usona prezid-
forprenis k kiu servas kiel kazerno aü magazeno. 2 j onto deklaris iam, ke la registaroj estas pli stultaj,
Platfunda sipo, uzata por konstrui flosponton.
V (Dpop/Oz (fm) Pastro de ortodoksa eklezio.

francan lingvon [...Jz; (post la miiito) kunvenos la
diplomatoj k penos reordigi la rilatojn inter la
~ojz: demandite pri tio, al kiu li apartenas. la
loganto de tia lando estas devigata nomi ian gen-
ton 7'; peco de tiu miksdevena k tamen lingve k kore
unuigita ~o nun staras antaü Wz(£-istaro) ; gi
prezentas ~on pure idean7-; kongreso de la rusland-
aj ~ojz; la cigana 1} la ~o de Dio ( la krist-
anoj); (f) formiko, ~o ne fortax. cs* gento, nacio,

j tribo. logantaro, homamaso. 2 Regataro, kontraste
! kun la regantaro: la sénato k la ~o romanaj; kiam

j o! iliaj ~oj: tiun ci alvokon kontraù la atombombo
; ni direktas al ciuj ~oj en la mondo: lin la ~o nom-

©pop/o 1 (vs) Arta tendenco, difinebla kiel j as regoz; la tumultas7. 3 La malpli rica, malpli
«populara» k aplikata al muziko k grafiko. t&r j kulturita plimulto. kontraste kun kleruloj, burgoj ks:
nmuziko, ~arto. 2 (ss) } Muzikstilo, karakterizata j Niels aü la cevalvendisto, kiel la ~o lin nomisL\ ~o
de dancebla ritmo k facilaj melodioj. j diras, Dio diras7-: li, kies kantoj estas la gojo de !a

r^o same kiel de la elito; ~fronto. ~demokratio. cs'poparto Vd arto.
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plebo, proletaro. 4 H La paganaj ~oj: ili (hebreoj)
miksigis kun la ~oj k lewis iliajn farojnx; kial dev-
as din la ~oj: Kie estas ilia Dio? x. nacio. ~a.
Rilata al la ~o: la ~aj amasoj, svarmantaj sur la
larga trotuaro7 ; ~a kutimo havas valoron de lego7 ;
venas proverbo el ~a la cerbo7 ; ~a ribelo;
kvartalo. Kêf kruda , populara , vulgara. /vi ( tr)
Provizi per logantaro: Siberio estis ^ita de miksajo
baltorienta k aligenta ; la ~ado de Alasko. ~acoz.
La plej malalta parto de la ~o. ~eto. Malgranda
~o: hereda lingvo de la plej sensignifa ~eto havas
vivon [ ... ] garantiitan7 ; la sennombraj Afrikaj
~etoj. serwigi. Senigi regionon je logantaro: la
ekonomia krizo sen~igis la tutan valon.

popuiaci/o 1 -4.Aro de objektoj aü vivantaj est-
ajoj, pri kiuj oni sercas informojn.: (f.) ~o el ekscit-
itaj atomoj. 2 Tuto de la individuoj, apartenantaj
al unu specio, vivantaj en difinita habitato k libere
intersangantaj genojn per reproduktigo.

popular2a 1 Facile komprenebla de ne tre
instruitaj homoj: brosuro verkita en ~a lingvo ; se
mi volus doni tradukojn kun tute stiloz ;
lernolibro. car banala , elementa , rudimenta.

tro fiera ~ obei (— tro). RIM. 2 Post la predicate
esprimantaj movon, oni povas ne uzi por: kiu rë
éliras, ofte nuda revenasz; iru serci la azeninojtfi
tuj kuris bati sin7 ; Hi veniris trarigardi la landotk
Hi venos vin viziti. Same, se la du subjektoj ne es»;,
identaj: oni vokas la bovon ne festeni, sed trewfc
doni al in mangi k trinki7 ; mi sendos venigi;
kuraciston7. RIM. 3 Tamen, oni uzas esceptoka»-
por ce neidenteco de subjektoj en la esprimoj:
diri , ~ ne paroli pri tio ks. 3 la objekton (fe;
intersango: pagi cent frankojn ~ sia palto; tiu draft
kostas po dek markoj ~ metro; ~ cju tago mi ricevsi
kvin frankojn7-; ~ du monatoj mi suldas 30 frankojk,
(de luprezo); abonpago, tio estas pago ~ la abonoty
(f) pagas maljunaj jaroj ~ junaj eraroj7 ; tiuj ci tafffj
rekompencas lin ~ la malfacila pasintajoz; ~ neacl
oni faras nenion7. RIM. 4 Tie ci oni devas klasi la'Zf
an uzadon de por post danki: mi dankas vin tre ka§
~ via promeso dissendi [...]z (eg3 pro ). 4 la aêet-&
vendo-prezon: aceti teon ~ unit frankoz ; ~ tiuprtif
la veslo ne estas kara ; eu vi povas Iasi la cambioriti
unu spesmilo?; tiu folieto povas esti ricevita ~ kelb<

da centimojz; vi kalkule enskribis lignon ~ duddt
mil rubloj dum en efektiveco vi ne donis ec ~ c0
rubloj7 ; oni donacas ~ speso k laborigasj|
spesmilo7 ; ~ la mono pastra prego, ~ la motif
romp' de lego7 ; ~ sia oro ciu estas sinjoro7.as* po?
5 la predikaton (kiel, kvazau): mi prenis vin ^ iupf

~a

triviala. 2 Konata, uzata de la popolo: en tiu tempo
estis ~a la proverbe [... ] z; tiu en la publiko tre ^a
opinio7 ; vortoj, kiuj apartenas nur aI unu lingvo,
sed estas ~aj atikaü ce la aliaj popolo}z. 3 Amata,
admirata de la popolo aü de aparta homgmpo:
verkoz, oratoro ; ~a filmheroo ; ~a instruisto ; H mérita7-; mi prenis la dangeron ~ sercoz; oni pom
estas ire ce siaj soldatoj. ^eco. Eco de iu. io preni tiun cambron ~ laborejo de artisto; #
~a: la. grandaj verkistoj, kiuj pli zorgas pri la j akceptas ~ konlanta mono vortojn, kiuj ne enhavOS-
enhavo de siaj verkoj, ol pri plena ~eco de ilia indonz ; stono servis al ni ~ sego; mi donos al viltt
formoz ; la ~eco de tiu ministro estas ciam pli landon ~ eterna posedafox. 6 la personon je ki$
granda. ^igi. Fari ion ~a : ~igi sciencan verkonB; profito aü kontentigo oni agas: voedoni ~ iu, kolehi :
~igado de la novaj produktometodoj. ne^a. Ne monon ~ mizeruloj; aceti kukojn ~ la infanoj; tf ::
konata au ne amata de la plimulto. libro estas ~ vi ; kanti ~ si mem ; la naturo, kiai

por. I - Prep, (uzebla ankau kun inf.), esprim-
anta generale la celon k pli precize montranta:1 tion,
kies efektivigo au akiro estas celata: ~ kia celo?z;
bastoneto, sur kiu oni tenus plumon ~ skribadoz; la
preparoj ~ la venonta kongreso; ni diru tion ~ lia
laüdo; fari ion ~ ies honoro ; vojagi ^ plezuro;
permeso ~ elveturo; ni devas klarigi al ni , ~ kio ni

longan lempon batalis kontraü ni , batalas nuitée
ni7 ; ciuj ~ si , ~ ciuj Di’ 7 ; la fervoro ~ E.; la~

molivoj ~ la akeepto de tiu propono ; kiu ~ ciuj?
laboras pri si mem ne memorasz; diskuti la ~ k la*
kontraü z ; 7 personon, kiun koncernas la ago (ril«§
al) : tio estas ~ mi indiferenta ; nia regimentestrif
estas ~ siaj soldatoj , kiel bona patrozï asigtfl

kunvenas7 ; ditdek jaroj da laborado ~ E-ismoz ; difinitan salajron ~ iuz ; tio estas granda perdoff ,

labori ~ komuna utilo; li riskas ~ la duba rezultato ni ; tiu ci grava tago restos ~ mi ciam memorinda}%,

kurage sian vivon7 ; ~ kio vi venis al mi?7 ; etendi la la kongreso estis vera triumfo ~ E.; mia spirofarcis
manon ~ almozo ; 2 tion, al kio estas destinita aü abomena ~ mia edzinox ; tri aferoj estas!
adaptita io aü iu: glaso, kiun oni uzas ~ vino7 ; ilo el nekompreneblaj por mix. n® al 5 , kontraü 6 ; 8 là
oro tangas ~ ciu laboroz; tio estas cambro ~ la estontan tempodaüron, dum kiu devas daüri la ago:
gasioj; kampo ~ la eksperimentoj de aviadiloj; miaj forvojagi ~ tri semajnoj ; pruntedonu al mi vian
sagoj , tro malmulle pezaj ~ tia vento, ne trafis la libron ~ unu momento; si sidigis en la dometo 4,
celon7; eu vi opinias min kapabla ^ tiu malnobla iomete da tempox ; tiu mangajo estis provizo ^ ^i
ago? z; kuracisto ~ virinoj; vestoj ~ infanoj ; ne lando ~ la sep jarojx. RIM. 5 En tiu senco, oni ofte:
estis akvo ~ la popolo ~ trinkix. RIM. 1 En tiuj du trovas por antaü adv.: foriri ~ ciam7; lego valoras
sencoj, se la semantikaj subjektoj de la du agoj estas j ~ poste, sed ne ~ antaüez; vi faris vian popolon '

identaj, oni plejofte uzas inf-on anst. subst-on post j Izracl via popolo ~ eternex ; la sola, unu fojon 'V:
por: ~ hundon dronigi, oni nomas gin rabiaz; preni j ciam deviga por ciuj E-istoj, fundamento de ldi
plumon ~ skribi ; li estis invitita ~ kanti ; ili havis j lingvo7. ~ ke. 5ubjunkcio, montranta la celon de-:
nenion ~ mangi7 havi multon ~ fari ; ne estas j ago: subtenante la krucon, ~ ke la virinopû$f|
ankoraü la horo ~ foriri ; estas tempo ~ gémi k j trinki7 ; Hi faris cion, kion ili povis,~ ke ni elporttt^tempo ~ dancix ; unu fajrero estas sufica, ~ j la urbo la plej bonan rememoronz; ni devas esti
eksplodigi pu!von7 ; nek ~ baki. nek ~ kakiz; li estas ! singardaj ~ ke , anstataîi akeeli la aferon, ni §itt
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pereigu ~ ciamz.RIM. 6 Por ke principe sekvigas la
u-modon, krom en maloftaj okazoj, kie gi montras ne
la celadon, la intencon, sed nur la efektivan aü
neintencitan rezulton: tiu sprucigo suficas ~ tio, ke
ili plu ne povas lent la okulojn nefermitaj7; la ideo
estas tro altiranta ~ ke la homoj rifuzigus je giz\
multe mankas, ~ ke li estus sukcesinta.
II- Pref., kun la sencoj / k 8: ~ciama, ~tempa\~vivajo; ni trinkis unit kun la alia ^ fratigon.

por1o 1 V 8 *4? Ciu el la preskaü nevideblaj tru-
etoj au kanaletoj en karapaco, konko aü haüto, tra
kiuj cirkulas gasoj aü precipe svito. 2 4^ Truetoj en
la malsupra flanko de la capelo de porofungoj. «ar
tubo.3 Dehiskaj truetoj de iaj kapsuloj. 4 Ciu el
la malgrandaj malplenajoj. kiuj apartigas la
molekulojn de korpo, k faras gin pli-malpli penetr-
ebla por akvo, gasoj kc. — ~opleniganto. /va.
Havanta ~ojn: ~a membrano, ~a vazo. ~eco.
Eco de id ~a: la ~eco de bakita argilo.

porcelan/o.Speciala ceramikajo duondiafana,
glazurita, kiun oni faras el kaolino k kiu vitrigas en
sia maso c. 1.400°C: teleroj, statuetoj el ambaii
estis el la sama k é gale rompeblaj7 ;
kamentubistoz. u3r fajenco, grejso. /vajo. Objekto
el ~o: cinaj ~afoj; fabn'kisto de ~ajojz.

porci/o1 Dividita aü disdonata parto de tutajo:
mi devis enfroti al mi bonan ~on da tabako7', mi
donu al vi bonan ~on da hatoj7', H perdis la mal-
grandan ~on da prudento, kiun li posedisK . 2
Dividita aü disdonata kvanto da mangajo: li ricevis
pli, ol Horn lia ~o\ da pano, da g!aciajoK , da
viandoz; ce la marbordo ciam trovigas ankoraü unu

da fisoj por maisata busoz\ li disdonis al Ciu po
unu bulo da pano, po unu ~o da viandox; la ^o de
Benjamen estis kvinoblc pli granda, ol la ~oj de
êiujx\ rvolimigo en milittempo', ~okuponoj. /vumi
(tr) Limigi la kvanton de tiu aü alia nutrajo kiun ciu

• rajtos ricevi: la régistaro ~umis la kafon.
; porc/o H Anta ü konstruajo ce dompordo,
destinita por sirmi kontraü pluvo k vento. ts3 alero,
markezo, portiko.

1 pord/o1 Libera spaco arangita en muro de urbo
Jconstruajo au cambro, por en- k el-iri: ce ia eniro tra

aceti sian bileton ce la de la leatw,
lomencigis mizero, gi venas per k fenestrojz\ en
bona ordo tra la ~o!7. 2 Ligna au fera klapego, kiu
|femas tiun spacon k povas duontumigi por ebligi la

ftairon: dika tabulega ~oz; unuklapa, duklapa ~o;
ftitra, krada ~o ; fermi , slosi ~on\ si malfermis la
flankan ~on, kiu kondukis en sian cambron7-, duone

{mlfermita ~oz; ora slosilo ciun ~on malfermasz; I
frapi je la ~oz; oni rompis poton je la ~oz\ ~o de j
ùüto, de vagono; (analoge) la ~oj de sranko, de
|fyw; (f) frapi je ies ~o (peti de tiu persono helpon);

Iasi malfermita la ~on por novaj traktatoj; siegi ies
M>nz; neniam povus malfermigi por si la de
favorkorecoz. —+ rooferme. 3 V Loko, kie la
yaskuloj k.a. eniras en la hepaton: hepata {porta
àepatis ). /va 1 Rilata al ~o(j). 2 V Rilata al la
hepata ~o: ~a vejno (V. portae ), kiu kolektas al la

: hepato la sangon de la diversaj digestaj organoj). fcr
/vego 1 Cefa ~o de domo, tra kiu eniras la

veturiloj: kun bruo oni malfermis la ~egon, k la
kaleso enveturis la kortonz. 2 Granda ~o de
fortikigita urbo: la gardostaranto ce la ~egoz\ la
posta kaleso haltis antaü la urba ~egoz', sia edzo
estas konata ce la ~ego, kie li sidas kune kun la
maljunuloj de la landox; (f) cu malfermigis antaü vi
la r^ego de la morto? x. 3 En Oriento, tia ~ego,
rigardata kiel simbolo de la urbo aü lando mem:
Judujo funebras, giaj ~egoj malgoje nigrigisx;
~egoj de Hades ne superfortos ginN (mian eklezi-
on); la Plejalta ( P )~ego (malnova nomo de la turka
registaro). /veto. Malgranda ~o, ofte arangita en pli
granda: si enkuris en la ~egon k forte jetfennis post
si la ~etonz\ ~eto de stalo, de giceto. /vistO.
Homo, kies okupo estas gardi domon, kontrolante la
enirantojn, donante informojn pri la logantoj ktp:
aperis galonita ~istoz\ si renkontis la liston, kiu
partis faskon da ligno al unu el la logejojz; ~isto de
pregejo ; ~istejo\ ~istedzinoz. antaü/vo. Porco.
cef ~0. La ~o, kiu kondukas al la domparto
destinita al la vizitantoj. fenestro/vo. Fenestro, kies
klapoj atingas gis la planko k tra kiu oni povas en- au
el-iri. ferdek/vo vi, Apeituro en ferdeko, tra kiu oni
enmetas pakajojn en hoidojn, aü ~o, kiu kondukas
de la ferdeko al la intemajo de la sipo. fulgo/veto.
~eto, malfermebla ce la bazo de fumtubo,

kamentubo ks, por ebligi forprenon de la fulgo.
klap~0. Horizontal ^o en planko aü plafono.
kluz^v(et)o Vd kluzo. latiS/vO. ~o, kies kadro
entenas latison. Strat /vo. ~o, kiu kondukas el la
domo rekte en la straton. sving/vo. Risorta M), kiun
oni povas maifermi de ambaü flankoj, k kiu mem
refermigas, sed ne slosigas. SOV^vO. ~o, kies platajo
sovigas sur reloj, paralele al la muro. tæ husumo.

poré20 Kf. de aliumo { Allium ampeloprasum
gr. Porrum, sin. A. porrum), unu- aü du-jara herbo
kun malgranda, ne tre videbla bulbo k kun longaj,
plataj folioj, cebaze formantaj specon de trunketo, k
kun c. 1 m alta pedunklo, apekse portanta infloresk-
on el rozaj floroj; multe kultivata kiel unujara por la
folioj mangataj kuiritaj i .a. en supoj k salato: ~oj
kun blanka saüco. ampeloprazo. ajlo, bulbo.

poreo: a) radikoj; b)
bulbo: c) folio. VA.

porfir/o 1 0 Magma petro, havanta pli-malpli
grandajn kristalojn en etgrajna aü vitra pasto. 2 ï
Malmola vulkana petro (andezito), ekspluatata en
Egiptio, konsistanta el grandaj kristaloj de feldspato
en pasto, amba ü pigmentitaj de rugo (0 ruga
antikva ~o) aü de verdo (0 verda antikva ~o) :
busto de faraono el /va. Rilata al ~o: 0 ~a
strukturo (pp ~o / ). B3" grajna, mikrolita. /vizi

'
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Tre fajne pulvorigi medikamentan substancon per j
pistado sur tablo el ~o. ^oida © (pp plutona au j
metamorfa petro) Karakterizata de grandaj kristaloj
(paralelepipedaj aü migdaloformaj) disaj en maso
(grajna au skisteca ) de notinde malpli grandaj
kristaloj: ~oida granito. 1

porfiri/o d Sp. (Porphyrio porphyrio ) de birdo ;
el la fam. de raledoj, blu-nigra, kun longaj, rugaj j
kruroj, beko k fruntplako; vivas en la Mediteranea ;

regiono. SIN. sultankoko. 2 G. (Porphyrio), a! kiu j
apaitenas i.a. ~o /. ;

porflrin/o (£) Substanco. konsistanta el 4 j
molekuloj de pirolo, bazo de hémoglobine k
klorofilo. usf ' hemo.

porfur/o G. (Porphyra el bangiacoj) de maraj
rugalgoj en formo de tre maldika folio; kosmopolita
g. de c. 25 sp-oj, el kiuj norio (P: tenera ).

erotikaj temoj ne kongruas kun la tiutemaj regantej
tabuoj. ~io. Fako aü sistemo de la ~oj. ^ia. Rilaû
al ~ io: gis 1949 iuj poemoj de Bodlero estisa
Francio oficiale rigardataj kiel ~iaj. ~(i)a|o.
Verko de ~o, au havanta ecojn de ~ io. væ porno.

port/i (tr) 1 Subteni pezan objekton: ~i kefr
onz, tablonz; plenigu la sakojn de tiuj homojpa
greno nom, kiom Hi povas ~/ x; ~i infanon en Is
hrakoj, valizon sur siaj sultroj; kie la marca ten
povas min ~/'z; unu cikonio eslis tieI laca, ke giaj
flugiloj apenait povis gin ~/z; arbo ~anta fruktojn:
17 [...J. kiuj estis ~ataj de Mix: sur la hrakoj vi est-
as ~atajx ; (f) // konsentas ~i ciitjn e/spezojn; estis
aI H tre peze ~i sian instruiteconz; ~i la sargojntk
la homa vivo7. 2 Preni kun si k iri por demeti en ali-
an lokon: <~w leterojn a! la postejo, infanon hejmen',
li ordonis, ke oui ~u tion en la grandan salononz;
oni permesis al li elekti inter la ~otaj sargojK; (f)
~/ al in sciigonz; hundo bojas, vento ~as la boj-
on7, gis maro fluu mia sang’. ^antc malbenonallo
bordo de V barbaroj7. 3 Havi sur si au kun si,
kutime aü ne: bastonon en la mano7, monujoneti
la posa7 : ~i pentkon8, fmgringon7, la verdanstel-
on7\ si ~is neniun el siaj juveloj7-, (aparté pp vestoj)
mi ~as silkajn strumpojn k muj'on7 ; ~/ nigrajnz,
somerajn7 vestojtv, ~/ bekm uniformon7: (f) mi ~as
la nomon Petro7 ; nur pennesu al mi ~i vian
nomon!7: cio ~is sur si la stampon de bone esprim-
ita karakterafo7. 4 (0 Senti sur sia konscienco ian
moralan pezon: vi ~os la sekvojn de via senatento\
r^i grandan respondecon; la tufa gento ~as sur si la
koleron de la dioj7 , li ~as sur si la kulpon de
parenemortigoz; vere niajn malsanojn li ~is sur
six : li ~is sur si la pekon de multajx. 5 (f) Havi ian
senton en sia koro: en mia brusto ~as mi deziron
malnovan7-, mi ~as por vi amon vannegan en mia
koro7\ li estas tre ekkolerenia, sed li ne ~as longe la
koleron z; kion koro ~as , vizago raportasz;
(anaioge) se via spir’ en si venenon ~us7. sin *A.
~igi: la spirito de Dio sin ~is super la akvoz; (f)
super sia vivo k sorto sin ~as ia sekreto7.^(ad)o.
Ago de tiu, kiu ~as: ~ado de fantaziaj vestoj estas
nerekomendila. ~ajo. Tio, kion oni ~as. ~anco

Aerodinamika forto, kiu rezultas el la sumo delà
malpremo de aerfluado sur la ekstradoso de la alok
la premo sube de la intradoso: nula ~anco,
koeficiento de ~anco. SIN. ^oforto, levoforto.
~anto 1 <£ f Ciu objekto, ciu vivulo, mem sanaaü
ne, kiu ~as patogenajn mikrobojn k povas ilin trans-
doni al alia vivulo, kiu infektigos k eventuale mal-
sanigos: puloj k ratoj estas ~antoj de multaj mal-
sanoj. SIN. vehiklo 2. 2 ÿ ~anto de unu aü pluraj
kasitaj heredaj dispozicioj, kiuj ne manifestigas ce la
koncernulo, sed kiuj nur eventuale aperas ce
posteuloj kiel percepteblaj kvalitoj. SIN. vehiklo 2.
~ebla. Tia, ke oni povas gin ~i: ~ebla komputilo,
televidilo. /^igi. Igi ~ata: si sentis, ke si ~igas supr-
en7\ la g /aseto ~igis sur la akvo7: grizaj nuboj
~igis en la aero7: tio estas fulmotondraj nuboj, kiuj
r̂ igas sub ni7, ^ilo. Objekto. servanta por ~i ion:
~ilo por mantukoj ; provtuba ~ilo: botel~ilo.&
tripiedo, tenilo. ~isto. Homo, kiu metie ~as pakaj-

!

porfuro ( Porphyra
umbilicalis). N.

-?

h
H

porîg/o Y Mangajo, farita per miksado de avena j
au alispeca grio en lakto au akvo, sukerita au salita.
SIN. avenkaco.

pork/o b Doma dikhaula niamulo ( Sus scrofu
domesticus ) el la ordo de parhufuloj, fam. de su - i
edoj. ne remacanta , kiun oni grasigas por homa [
nutrado: ~o gruntas; sovaga (apro); ne mangu j
la ~on, car [...] malpura gi estas por \vx; avarulo !
k ~o estas bonaj post la rnorto7’, Y gulaso, rizoto ,
el rostita vulvo de ~ino: (0 fed perlojn antaü |
la ~ojn7 (esprimi altajn ideojn antaü malkleruloj); i
( insulte pp malpurulo, malmoralulo kc): la itala j
kleriko kolere blekis aI ni : oj! [...|6:e~oj!» LB. |

1 R i lata al ~o(j): viando, haüto, ledo. 2 j
Malpura, kiel ~o. ^ajo y Mangajo el ~oviando: j
senosta ~qfo dolc-acida; stufita ~ajo\ malvanna j
~ajo. CS" sinko, kolhaso. ^ajisto. Vendisto de ciaj |
~ajoj. ^ejo. Loko, kie oni bredas k tenas ~ojn. j~isto. Homo, kiu pastas k prizorgas ~ojn. vir^o. j
Virseksa ~o. mar^O. Foceno. SUC^idO. Tre juna j~ido, delikata mangajo. i

porn/o ( fm) Genro en diversaj artoj (belefro. |
plastiko. spektakloj k.a.), en kiu plej gravan rolon !
ludas la senkasa elmontro de seksaj agoj k erotikaj !
scenoj. ~a.Rilata al ~o: aktor( in )o, filmo. j
La ü maniero; vs amorinstige : si lulls la j
koksojnM. (ntr) Havi karakterizajon de ~o: ta j
filmo ~as ,c . ~ajo. ~a verko, beletra au bilda ;
( filmo. magazino, foto ). ^/ isto. A ü toro de ~aj ;
verkoj. ^(em)ulo. Homo, kiu satas ~ajojn. RIM. |
porno estas pli neütrala o! pornografio, kies uzo |
enhavas ciam misfamigan intencon.

pornograf /o (pj) A ütoro de beletra, grafika aü j
alispeca verko, en kiu la pritrakto de seksaj a ü j
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ojn au sargojn. *ai~i 1 ~i al iu loko k gin atingi ebla malsatoz. trans~i. ~i de unu loko en alian per
kun la sargo: cu uni jam af~is la leterojn? B; oni ajna rimedo: trans~i liton el la dormocambro en la
diras, ke la cikonioj al~as la malgrandajn infan- salononB; trans~i oksigenon en la histojn; trans~-
ojnz\ la sipo, kiu al ni al^is la fremdulojn7 ; nask-
igu, edzigu k mortu—ciam monon al~u! z ; aimanta
dukto ; pano estas aWita, korbo estu forfetita!7; (f )
la trezoro, kiun si al~is al sia rica edzo7 ; al~i ofer-onx, sciigon7, konsilojnx al iu; si ne volis al~i
plendojn al la patrino7 ; unu hirundo printcmpon ne
al~asz. 2 Sekvigi, kaüzi por iu ion abstraktan: al~i
al iu profiton, perdon, helponz, kontribuon, subten-
on', bonfaroj al~as benonz; tempo k cirkonstancoj
sagon al~asz ; al~is al H grandan utilun la
cirkonstanco, ke [ ]z; kclka libereco al~as al ni
nenian malutilon7 ; senlaboreco dormon al~asz; la
acida mangaf al li al^as nur la morton7 ; muziko
al~as al mi multc da plezaro. c®5 doni, liveri , rezult-
igi, estigi, naski. dis~i. ~i al diversaj lokoj: dis~i
mangajojn al la gastojQ, sciigon en la tutan urban',
ne dis~u kalunmiojn inter via popolox ; mi estis
dis~anto ce modistino7. el^i 1 Preni kun si k iri,

ante la vortojn el unu linio en la sekvantan, ni
ordinare dividas ilin7 ; la posta pakajo , kiu estis
trans~ita en la nialsupran parton de la sipo2', la
trans^a pago de varo; (0 transit angulon (desegni
angulon aliloke mezuritan). trans^o 1 Transigo de
personoj, objektoj ks de unu loko al alia. 2 £
Rezulta sumo de unu koîumno, pago au konto, kiun
oni reskribas memorige ce la supro de la sekvanta
kolumno kip. RIM. En tiaj kunmetajoj la ago estas,
pro sia ripetado, plej ofte esprimata per ad: tuj post
la alveno komencigas la dis~ado de la postajoj7 ; la
el~ado de tiom da mokojB. trans~ilai*0 Vetur-
ilaro, kiu trans~as cion, kion la trupoj bezonas por
vivi k batali (proviza veturilaro, militista konvojo,
logistika servo). armil~isto Vd armi. daten^ilo
S Objekto, uzata por konservi datenojn ekster
komputilo. disko, trukarto. incenso^isto 0
Servisto, kies funkcio estas ~i incensilon en la

por demeti ekstere: el~u miajn ostojn el ci tie kun cereinonioj. leter^isto. Homo, kiu liveras la
v/ x; balaafon el korto eksteren ne el~uz (pf ) ; korespondajojn al laadresatoj.
Melkicedek , rego de Salem, el~is panon k vinonx ; si
akompanis per la okuloj ciun el la el~ataj meblaj-
ojz\ (f) ni el~as el via urho la plej bonan rememor-onz.BS* eksporti. 2 Havi sufican moralan forton por
ne esti premegata de: sorton malsagulo timas, sag-
uloel~as; el~i sola tiom da felico k tiom da suferoj portepe/oz. Cirka ü talia rimeno, por subporti
mi ne pavas7', li ne povis plu el~i la vidon de tin spadon.
malgojo7 ; (analoge) ne povi cl~i la kostojn; ni vane porter/o Y Malhela, dolca biero, el nigra
el~is tiujn terurajn oferojn7.cs3 toleri, elteni.en~i. malto: lupolrica ~o; angla, ceha ~o.
Internen ~i: oni en~is la krucojn en la cambreg- portik20 |H Porco kun alero, ekipita en ambaüonz; Jozef etirais la tutan monon en la domon de flankoj per subtenaj kolonoj. (P)~0 La stoika
Faraonox ; en la kelon estis en~ita fasko da vaks- skolo.
kandelaj stumpetoj7 ; en~i koton hejmen; (f) en~i
konfuzon en nian mezonz; trans la sojlon vi en~os
denove gojonz; per vortofarado mi en~is grandeg-
an ekonomion rilate la nombron de la vortoj ellern-
otajz. B3T importi. for^i. Forigi, ~anle: for~u vian j
pakajon k havajon!7 ; formante sanktan la trezoron, j
ni forkuru7 ; la bovido mem estas foraita en
Asirionx. kontraiwo ^ Samtempa trans~o de du
substancoj lau malsamaj direktoj tra celmembrano.
kun^vi 1 ~i kun si au sur si: granda koncerto devis
esti donata, k tial la juna barono kun~is sian fajf-
ilonz; si jam pensis, kion si kun~os en Baharahon7. j
2 ~i kune kun alia; personoj: bonvolu kun~i kun mi
la tablon. kun~0 Kuntrans~o de du substancoj
laü la sama direkto tra celmembrano. neel~ebla. ! PortO-Rik/o. Insulo en Grandaj Antiloj, oriente
Tia, ke oni ne povas gin el~i : neel~ebla doloro\ | de Hispaniolo, teritorio asociita kun Usono (San-
estisnecl~eblelz. preter~igi. Preterpasi, ^igante: ! Juano, 66°30’ U, 18° 10’ N), ^ano. Ano de la cefa
tiu dramo el la vivo prêteraigas antaii sia spirito7. • gento de ~o: la kvartalo de la ~anoj en Nov-Jorko.
re~i. Revenante, al~i: li pentis k re~is la tridek j Portospen/o. Cefurbo de Trinidado k Tobago
argentajn monerojn a! la cefpastroj^ ; (f) vento \ (61°3rU, 10°39’N).
sendita tondron re~osz\ mi esperas, ke mi povos j portovin/o Y Dolca vino el N Portugalio.
re~ial vi bonan sciigon. sufcwi. ~i, estante sub io: i portret/o1 Desegnajo aü pentrajo, prezentanta
stabloj sub~is la scenejon\ jH volbo sub^ata de du | personon: li turnis la ~on de la praavo al la muroz\
vicojda kolonoj', la sub~anto de la planko de ponto. j sur la muro pendis ~o de bela juna virinoz\ pastela
*$ apogi, subteni. SUr^i. ~i 3 (veston). SIN. sur- ; ~o, fari la ~cton de iu ; (f) li estas la ~o de sia
havi. trael/^i. El~i gis la fino: mi ne povas lrael~i, j patro7. 2 6h Fizika k morala priskribo de persono:
kiam vi del turmentas mian paciencopz; nelrael~- \ tiu romano estas plena de ~oj de samtempuloj sub

Port/o. Portugalia urbo (8° 38, U, 41°09’ N).
portal2o iu Monumenta pordego kune kun gia

arkitektura cirkauomamo: li forkuris en la pregejon
k slosis la ~onz ; la granda malfermigis arnbaü-
flankcn7.

Portland/o 1 Britia duoninsulo (2°27’ U
50°32’N ). 2 Usona urbo, en Oregono (122°60’U,
45°50’N). ^a. Rilata al ~o: cemento.

Portluis/o. Cefurbo de Ma ü ricio (57°30’ E,
20°07’S).

Portmoresb/o. Cefurbo de Papu-Novgineo
(147° 10’ E, 9°30’S).

portolan/o Mara map(ar)o de la Mezepokaj
navigistoj, k tiama libro priskribanta la marbordojn
k havenojn.

Portonov/o. Cefurbo de Benino (2° 38’ E,
6°31’ N).

Portoprinc/o. Cefurbo de Haitio (72 ° 20’ U,
18 ° 35’ N).
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kasnomoj. 'vi (tr) Fari la ~on de: tiel estis vestita la Fari, ke iu ~u ion: cion ci lion mi ~igos al la rest-
avo k tiel li estis ~itaz\ li ne havis la rimedojn por intoj de ci tiu popolox . ^rajto = proprieto. ekM.
~igi sinz. ~istO. Pentristo, kiu faras precipe ~ojn. i Igi ~anto de: 1 ili ck~is la urbon de Palmojz\ 2 tin

ci penso ek~is min tutez\ la frenezo ek~is M
animonB. kurwanto. Tiu, kiu dividas kun aliah

on de io. serwigi. Senigi iun je lia ~ajo.
posesiv/oz À Pron. aü adj., esprimanta aparten-

econ; en E. la adj-oj mia, via, gia kc.
post. I - Prep., montrants: 1 Tempon pli maL

fruan, ol alia: saga hundo ~ la vundoz\ ~ velert
malbela lumas suno plej hela z; gi estas kiel
mustardo ~ la mango; ~ tri tagoj mi lin vizitos\i
ankoraü ne resanigis ~ niaj antaitaj venkojB\ tuj*>

la hejto la forno estis vannegaz ; se ni iam*
prepozicio uzas la akuzativon [ ]z; vidvino ~ IHZ;
heredi ~ la onklo; iom ~ iomz : paso ~ paso1; la
venena maldolceco, kiu de tiel longe guto ~ guto
kolektigadis en la brusto de M . z; ~nelonge\ de *
(~ la finigo de). 2 Lokon pli malproksiman rilateal
tiu, kiu rigardas, a ü lokon kontra üan al tiu, kin
rigardas la vizagon de persono aü la fronton de
objekto: la princo sidigis ~ kolonoB ; si kasis sin »

kelkaj altaj stonoj7 ; tie mallaiiie li starigis ~ la
kurtenoz: la vinon li ~ mia dorso tied rapide englui-
isz; si malaperis ~ la pordegoz; la Iun ~ la insulo

mem~0. de artisto, farita de li mem.
portugal/oz. Civitano de (P)~io. ~a. Rilata al

~oj aü al (P)~io: la ~a lingvo, Hteraturo, saiidado.
(P)~io, ~ujo. Regno en U Iberio, ce Atlantiko
(Lisbono).

portulak/o ^ G. ( Portulaca el ~acoj) de unu- k
plur-jaraj herboj kun pli-malpli karnecaj, alternaj au
duope kontraüaj folioj; kosmopolita g. de c. 40 sp-
oj, du kultivataj por ornamo a ü kiel legomo :
grandflora ~o, ornama ~o { P. grandiflora ), el
N Sud-Ameriko. kun grandaj, viole purpuraj,
ornamaj floroj, malfermigantaj nur en sunbrilo;
multaj kf-oj kun diverskoloraj floroj; iegoma
( P. oleracea ), kosmopolita trudherbo kultivata por
tigoj k folioj mangataj krudaj aü kuiritaj.

!
*

portulako ( Iegoma
~o): a) tigo ; b) folio:
c ) f l o r o ; c ) f r u k t o
(piksido) ; d ) dehisk- j rnallevigas7- ; vi flugu ciam ~ niz ; eliri ~ iu1;
anta frukto. C . rigardi ~ .v/ B; el ~ la arbo li estas bravulo7”, turn

vin ~ ilinx . SIN. malantaü. 3 Rangon pli malaltan,
ol alia: en via regno li estas la unua ~ vi. RlM. 1

Portvila/o. Cefurbo de Vanuatuo ( 168°19’E, Por eviti konfuzon inter loka k tempa sencoj de
17°44’S). post, oni uzas la rimedojn, montritajn sub antaü.*

posed/i ( tr) 1 Havi rajton au eblon ekskluzive j kiam. Subjunkcio, signifanta « ~ la tempo, kiam»:
uzadi ion: at tiu cio cédas. kiu morion ~asz‘, krom j ~ kiam si estis mallongan tempon en la arbaro, /ar-
ia vestoj sur la korpo Hi ~is nenion7; bienon , ! igis noktoz ; Han edzinon vi prenis , ~ kiam. vi lin
piurajn domojn en la urbo: kvankam Hi ~is tre mal - ; mortigisx\ Adam, vivis , ~ kiam naskigis al li Set,
multe f ...] z; la kastelo estis pli fine ~ata de alia j okcent jarojnx . RIM. 2 post ol, kvankam preskaü ne
familio; bono ~ata ne estas satata7 ; dorm al mi ; uzata. estas uzebla analoge al antaü ol. de »,
rsjotan lokon por tombox ; (abs ) ju pli oni ~as, des j de~. Prepoziciajo, signifanta, ke io komencigis.;
pli oni avidasz, (f) Ha koro forte jam decidis vinz j samtempe kun iu evento k daüris poste: de ~ liàj
(kiel edzinon). nSr* propricti . 2 Havi je sia dispono j revenoz, multe oni promis min de ~ mia juneco\
ion abstraktan: mi estas maljuna k ~as sciojnz: ciu j tiel estis de eterne . de ~ la apero de ta homo sur Hi- :
propran sagon ~asz, mi ~as ankaii tre maIbone la tcro x; de~ tempo nememoreblaz\ ci tie si estis de» ;

anglan lingvonz; ~i ies sekreton; homan prudenton la plej frua matena horoz. RIM. 3 La duvorta skribo
mi ne ~asx : ~i camion, ioman sperton pri io; mi (de post) estas preferinda.
opinias , ke estas plej necese , ke ni ~u bonan II - Kombinebla morfeino, montranta plimalfruecon
tradukon de la tufa Bihlioz\ Ligo, ne ~ante ec la j aü plimalproksimecon: ~a 1 Pli malfrua: la ~dn

paroladon mi ne aiidis. 2 Loke pli malproksima: là
~a parto de sipo. SIN. malantaüa. 1 Pli malfrue; i
antaiie kion vi devas , kion vi volasz\ lego valor-
as por ~e. sed ne por antaüez. CF estonta, futuro. î;
Pli malproksime: la rego alpaSis la unua k
marsis la pedeloj ; antaiie la grandaj ,

dekan (dekonan) parton de forto necesa, alportus
nur|...]z; ~i fortan internan organizon. 3 = havi :
ciu medalo du flankojn ~a.ssZ; la knabineto ~is la
eksterajon de sia patrinoz\ ~i fanion de kuragu/o6 .

~0 1 Stato de tiu, kiu ~as: la tuta lando transiris
en ~on de /’ venkinto7", longa kreas proprieton.
2 Tio, kion oni ~as: kare akirita ~oB: kun sia tuta i malgrandaj / z; Patroklo atakas la Libianojn de ~e
~o k heredoz\ tnalpli da ^o, malpli da tedoz. ~a. : êa (uzata nur pri tempo) = ~a: la ~eajregistaraf
Rilata a! ~o: r̂ u dokumento (pruvanta ~on): A ~a j persekutoj ^en. Celante plue al pli ~a loko: la
adjektivo (posesivo). ^ajo. Proprietajo: k la kampo | princo rimarkis, ke la polva nebulo fleksigis ~enBf
k ta kaverno sur gi farigis tomba ~afo de Abraham, j la bcirbaroj ec ne rigardis ~e/? B; H klinis sin ~enB:
kiun li akiris de la filoj de fletx\ mia patro faris el ; ~0. Spaco a ü tempo post io: Mentezufis okupis
sia ~ajo familian rondetonz\ li enfalis en dangeron j iliajn ~ojn! B ; rigardi al la ~o. ~ajO 1 Loke ^perdi sian ~ajonz . ^anto. Persono, kiu ~as: la j parto; parto kontraüa al la fronto: ~afo de domo, de
r̂ anto de domo, de hieno:; ~antino de magazenoz\ j sipo , de vêturilo. cg" pobo. 2 La du gluteoj êe homo:
(f) sago estas fonto de vivo por sia ~antox . ^igi. j li forpelis Kandidon el la kastelo per piedbatoj sut

•V
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la ~ajon. SIN. pugo. K^ gropo. ~enigiB (evi) =
retropasi. '-euloz. Tiu, kiu venas ~e en tempo: Ciu
generacio laboras por siaj ~euloj. '-eularo. La
tuto de la ~euloj: la ~eularo de Abrahamo. ~igi.
Resti, malfruigante ~ marsanta aro: la persekutantaj
rajdistoj batfaligis la ^igantojn B. ûmo. Kulaso.
Ill- Pref. samsignifa: ~kolero (vengemo), ~kuri ,
~remilo, ~sopiro (bedaüro), ~restajo.

postament/oz = piedestalo.
posten/o 1 Loko, kie soldatoj estas starig-

itaj, por ion gardi aü bataii kontraü iu : la antaüaj
kolonoj trovas antaü si aüstrajn ~ojn ; morti ce, sur
sia ~o; antaü~o. 2 Estimata ofico, asignita al iu:
okupi eminentan, gravan ~on; ne resti ce sia ~o de
prezidanto ; multaj el ili farigis maljunaj sur sia
~oz. M (ntr) ~e stari; prigardi ce ~o: tri korpusoj
^is antaü la armeo; (0 angelo ~as cirkaü tiuj, kiuj
lintimas k li ilin savas2. '-igi. Asigni ~on al iu:
bar soldatoj, ~igitaj vidahide de tiu homo, pafis
al li en la kranion; (f) la stelistoj ~igis post la
muro. os* embuski. strik'-o. Grupo de laboristoj,
starantaj ce la pordo de fabriko, por malhelpi la
nestrikantojn veni labori.

postic/o. Objekto artefarita, por simili iun
efektivan, kiu estas manka aü nehavebia: tiuj vin-
boteloj ce la montrofenestro estas nur ~oj. '-a.
Havanta la ecojn de ~ o: parti ~an lipharon.

postiljon/o 1 (ss) Rajdanta postveturigisto. 2 (vs)
Tiu kondukisto de cevalveturilo, kiu rajdas sur unu el
la antaüaj cevaloj, en kvar- aü ses-cevala jungitaro.

postpozici/o A Morfemo, kiu lokigas post la
subst. au pron., kiun gi regas (ekz. en L. vobiscum,
mortis causa ) : ~oj en la hungara lingvo. Kg'

prepozicio.
postul/i (tr) 1 (iu) Firme esprimi sian volon, ke

iu donu aü faru ion, kion oni rajtas havi: ~i sian
parton de heredajo, la prezon de sia laboro, bedaiir-
tsprimojn ; siru vin en du partojn, la mondo trian
r*osz; kion Dio ne donis, pet forte ne ~u2; donu al
lalupo iom, gi ~os ciont ; si ~is, ke si estu traktata
konforme al tioz; li ec ~is. ke lia statua staru en la
pregejojz ; de muzikisto vi ~as, ke li sciu ludi 2;
preskaü nekredebla estis fa elaceta mono, kiu estis
~ataz; aperis (multaj) kun rozoj, seel la ~ata rozo
ne estis inter ili2; (elipse) mia patro min ~asz (~as,
kemi venu al li). uar eldevigi. 2 (io) Fari, ke io estu
neeesa, nemalhavebla: la rapida industriigo de la
lando nepre ~as novajn merkatojtr, tiu demando
Mis pripenson ; tiu verko ~is de ni trijaran laboron;
tiu prep, per si mem ~as la nominativonz; mi
profunde kredas , ke tion ~as la interesoj de / ’

afero2; tasko, kiu ~as grandan sperton B ; por la
ellernado de E. estas ~ataj de la lernanto neniaj
antaüaj sciojz. 1 Nepra k firme insista peto:
de iu pri io; la Komitato de la Delegacio sendis al
ml. K. ~on de diversaj reformoj en E.z ; si metas
al siaj laboristinoj nur unu ~on, nome , ke iliaj
jnoroj estu senmakulaj7. 2 Tio, kion necesigas la
ekzisto au prospero de io: E. bonege kontentigas
liujn ~ojn, kiuj povas esti farataj al lingvo inter-
mcia2; laü la ~o de la cirkonstancojz ; la erara malfrue en la vespero, mi ordonis kiel eble plej
opinio, ke la sola ~o de lingvo tutmonda estas gia j rapide aimed la cevalojnG; veturi (tre rapide); 2

plej granda komprenebleco por instruilaj homoj2. 3
£ ~ado: tro alta ~o acetanton ne saigas2; ne
pretendas , rifuzo ne ofendas2 ; la proponado de
laboro superas la ~onB. '-adi. Mendadi: gia mastr-
ino proponadis siajn konsilojn k rilatojn al tiuj, kiuj
ilin ~adis de si, intersange kontraü reciproka servo
en formo de mono2, '-ado. Mendado: ekzistas
konkurado, ~ado k proponado staras kontraü si ,
reciproke sin rigardas k pesas2.~ateco. Grado, laü
kiu varo estas ~ata: la ~ateco de tiu artiklo estas
alta. ~ema. Inklina multon ~ i , k ne facile
kontentigebla: ~ema cefoB, edzino. de'-iz. ~i tion,
kio apartenas al ni k je kio ni estas senigitaj: de~i
heredajon, rajton. kontraiwo Kontraüpretendo.
ne~ema. Inklina ne tro ~i, akcepti kompromisojn.
re~i. ~i, ke oni redonu tion, kion oni prunte ricevis.

postillat/oz <t> Tezo, pri kiu oni postulas pro la
bezono de la demonstrado, ke gi estu akceptata kiel
vera, kvankam ne demonstrita: la pri la ekzisto
de Dio; la ~o de Eüklido. csr aksiomo.

pos/o 1 Malgranda saketo, alkudrita interne aü
ekstere de vesto, k servanta por kunporti malgrand-
ajn objektojn: en fa ~o de mia surtuto mi portas
paperujonz; ili estas del ricaj, ke iliaj ~oj dissir-
igas de la multego da oraj monerojz; minaci per
pugno en la ~o2 (f: fanfarone); (kiel kvantesprimo)
ili sirkolekds al si plenan ~on da nuksoj avelaj2,
(analoge) kanguruo kun ido en sia ~6>. 2 (f) Mon-
ujo: multe en kapo, sed nenio en ~o2; el fremda
oni pagas facile 2 (— ledo) ; sin turni al ies ~o2

(peti monon). i®5 kaso, kesto, sako. 3 4 Ciu el la
saketoj, ce la flankoj de angla bilardotablo, en kiujn
ruligas la globoj. 4 © Subtera roka kavajo, plenigita
de ia fremda substanco: ~o da gaso, da akvo, da
argilo. 5 Izolita areo, okupita de la malamiko,
interne de la amika tereno: rezista '-a. Sufice
malgranda, por esti oportune entenata en ~o:
trancilo2, vortaro2 (^vortaro). el îgi. Elpreni el
sia ~o: li el^igis tuj la postulatan monon. eri'-igi.
Meti en sian ~on: li ridete en~igis la trinkmonon;
(f ) li en^igis denove fiaskon ; li kapablas en~igi
ilin ciujn (superi ilin per sia talento, lerteco ks).
pastO/-etoj Y Malgrandaj farcitajoj el pasto, en-
havantaj mangajon, kuiritaj en bolanta akvo, vapor-
umitaj aü frititaj. uar dariolo, huntuno, ravioloj.

post/o1 ï Ciu el serio de postiljonoj aü vetur-
iloj, laüregule irantaj de unu stacio al la sekvanta
laü organizita linio por transporti leterojn, paketojn
aü vojagantojn: la ~o haltis kun la fremdaj gastoj
antaü la arba pordegoz; oni alportis al mi el la ~o
leteron2; cevaloj por ~o; (f) hodiaü matene li per
ekstra forveturis al la diablo2 (estis ekzekutita).
KT kuriero. 2 Publika, ordinare stata institucio, por
la rapida transportado de leteroj, gazetoj k mal-
grandaj paketoj: ci de la ~o ne akceptas doganpag-
ajn paketojn ; la ~o strikas; respondi per revenanta
~o. — r^karto, ~kesto, ~kodo, ^marko, ~pficejo,
crépage, ~restante, ~unuigo. 3 Ciu el la distribuoj
de leteroj: la ~o venis2. '—a. Rilata al ~o: 1 la
granda ~a kaleso2; alveninte sur ian ~an station
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~a sipo7 ; ~a trajno; inteniaeia konvencio. j ( personige) se mi faras riverencon, mi elektas ~onz.
( tr) En~igi: mi nepre volas ~i mian leteron, antaü j DS= aütoritato, regado. 3 © Jura au politika povo
ol io intervenes^. ^ajo. Tio, kio estas sendita per j altrudi stan volon k plenumigi siajn ordonojn: la
~o. ~estro 1 X Cefo de ~a stacio. 2 Cefo de | patra, la edza la publika. la milita ~o; la tera
~oficejo ~isto. Oficisto de la ~o. esc leterportisto. | ~c> de papoj; la legdona, la ekiekutiva ~o. 4 Super-
en ~igi. Transdoni al la ~o: en~igi leteron. j natura forto: la batalanta ma!bona ^o, kiwi li venk-
aer^e. Surskribo sur letero, por ke gi estu trans- j isz; nevidebla ~o donis forton al la kristana virol\
portata per aviadilo, ordinare kontrau krompago. j (personige) al li angeloj k aütoritatoj k ~oj estas
paper^o. ~o 2, kontraste kun ret~o: paperr̂ a submetitajN ; la ~o de mallumoN. 5 A a) La produto
adreso. ret^O S Sistemo por transsendi mesagojn de pluraj faktoroj egalaj al donita nombro: la kvara
inter uzantoj de komputila reto: ret~ilo\ enkursigi
ret~on. — retadreso. retmesago. VOC^O V
Sistemo, per kiu alvokanto povas registri mesagojn
por alia] uzantoj de telefonreto.

pot/o. Vazo, tie diversa lau la materialo, formo
k uzoj, ordinare destinita por kuirado: la nigraj [...]
~oj, kiujn la ridantaj servistinoj jus partis hejm-e n z ; sur la kameno inter du ~oj staras fera
kaldronoz ; ho. ni dezirus morti en la lando Egipla ,

sidante super ~oj kun viando! x ; por argila ~6>
fera estas najbaro clangera1', ne sanktuloj ~ojn grandan impreson pro siaj dimensioj: ~aj kverkoj ,
faras7 (f: eminentulo ne zorgas pri detaloj); se vi rifoz; la ~aj kolonoj (de templo)2; barbota,
senfine parolos, de gi la ne bolos7 ; kaf~o. c3f sed kapo sensenca7 ; Hi atingis ~an gradon de
kaserolo, kaldrono. marmito. kuirvazo. — ~peco.
~a}o. Vazo, telero ks, farita el argilo. ~aro. Aro
da ~oj, au ce la -̂isto, aü en la kuirejo. ~isto.
Homo, kies metio estas fari argilajn ~ojn. en~igi.
Meti en ~on: en~igi geranion ; en~igi la viandon;
(f) jes, nebona afero en~igis! z. akvo~0. ~o, por
transporti akvon. cs* kruco. flor^o. ~o, por kultur-
ado de ornamaj plantoj, ekz. cambroplantoj.
kuir~o. Marmito. mikso^o 1 y Mangajo el Igi ~a. ~igo Y (pp medikamento) Reciproka influo
multaj diversaj kunmiksitaj ingrediencoj, kutime de unu substanco sur alian, tiel ke la kuna efiko
stufajo konsistanta el supo, legomoj k viando au estas pli forta ol la sumo de la du efikoj: ~iga efiko
kolbaso: Irlanda mikso^o (safajo aü bovajo kun de la trimedikamenta terapio kontrau aidoso. &

terpomoj, cepoj ks) ; Mediteranea (legoma ) sinergio 3. ~igi. Igi ~a : antaü tima okulo ~igasel
mikso~o (melongenoj, kukurbetoj, paprikoj, cepoj I kulo7. ~ulo. Homo ~a: ne incitu la ~ulon!z\ la
k tomatoj, kuiritaj olivolee). karbonado 2. 2 (f) j loto décidas inter ~ulojx ; Li malaltigis ~ulojnde
Miksajo el literaturaj au muzikaj diverstonaj pecoj.
pis~0 (fm) Vazo, uzata (nuntempe precipe de mal-
grandaj infanoj) por urini k feki . esc noktovazo.
plerwo. La tuta kvanto entenata en ^o ; (f) jeti sur
ies kapon plen~on da insultaj. ^o el bakita
argilo. viandO~Oz. ~o, en kiu oni kuiras viandon.

potas/o 1 ® Kalia hidroksido, KOH, tie
grava industria kemiajo, pli alkala sed pli kosta ol
sodo; sapo (duonsolida, farita el graso k ~o). 2
(ark .) Kruda kalia karbonato, K 0C03, ricevita el
lignocindro. 3 os*"- Kalia karbonato, K,C03, grava
industria kemiajo. kaÜStika ^O. ~o I .

~o de 3 estas 34 = 3- 3- 3 - 3 = 81 ( 4 estas la
eksponento, 3 la bazo aü ~ato). b) ( pli generale) La
~o ah ricevita el du nombroj a k b kiel la valoro de
la eksponencialo ce b log

(/
a. vw ~oscrio. ~o|^Regnoj: la grandaj, la atomaj ~ojM\ la super~oj .

1 Havanta ~on: ( io) la genio de la horn]
generacioj7 ; ~a rimedo de ricigado; la belan peton,
pli ~an ol glavo k ol lanco. vi forpusas7 ; (iu) rita
~a sin joroz; sorcisto ~a en la sekreta artoz; Dio
~a por helpix ; ~a rego, lando, armeo. 2 Faranta

kulturoz; nia malgranda gazeto farigos iom post
iom ~a memstara organa7. ~e. Laü ~a manière:
nia literaturo kreskas mm ~ez; tiuj kantoj ciam pli

svefigis la bruston de la birdo7. M (tr) 1 Havi
~on super: la Romanoj ~is la tutan Mediteraneon.
2 A (nombron per eksponento) Kalkuli la ~on 6 de
la nombro per la eksponento. ^ado. Stato de tiu,
kiu ~as. ~ato A La nombro a en la ~o ab. Mgi.

rsjC

iliaj tronoj k Li altigis humilulojn N. Plej^a,
Plej^ulo. Alnomo de la Biblia Dio: Dio la Plej~a
benu vinx ; kio estas la Plej~ulo, ke ni servit al
Li? x. serwa. Havanta nenian ~on: tio estis nur
sen~a registaro. serwigi. Senigi iun je ties MXJ’/i
volts senr^igi la sindikatojn.

potencial/o 1 A (pp vektora kampo) Skalara
kampo, kies gradiento égalas al donita vektora
kampo. 2 (~a energio) Tiu parto de la energiode
fizika sistemo, kiu dependas de gia strukturok
arango, sed ne de gia dinamika stato. 3 (elektra M))

Skalara kampo, kies gradiento estas elektra
potenc/o 1 Kapablo de io forte efiki: kia ~o kampo. 4 Specifa valoro de elektra ~o en difinita

kusas en tiuj klaraj okulojfz; ett tio estis ankoraü j loko. tensio. termodinamika ^0 Funkcio
de la honto?7 ; via sorca beleco havas ~on, kiu j de termodinamikaj variabloj, el kiu ôiuj termô-

devenas el malbonoz; la ^o de la kutimo; la de
(sorcaj) kantojz; la impreso de la momenta estas la
sola ~o. kiu forte efikas sur organismoj de infanoj7;
oni ne povus mezuri la ~on de Ha imago. de lia
elokventeco. ref povo. 2 Kapablo de iu trudi sian
volon: li havis ~on super la fortoj de la naturo ,
havi la ^on fan ( ...]; laboro k pacienco kondukas I magneta kampo. norma ~0 elektrokemia. La
al ~oz ; for konscienco , venos ~oz; en Via memo
estas forto k ~o. k neniu povas kontraüstari al Vix;

dinamikaj grandoj estas troveblaj væ entalpio,
libera energio. transmembrana ÿ ^diferenco
(de c. t40 gis -80mV) inter la ekstero k la intemo
de celo. vektora A (pp vektora kampo) Alia
vektora kampo, kies kirlo égalas al la donita vektora
kampo. 2 Vektora kampo, kies kirlo égalas al la

~diferenco, kiu estigas inter metalo k solvajo de
norma jonkoncentreco. ~a 1 O Rilata al ~o. 2 4>
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~onfariz; vi havus nenian ~on kontraû mi, se gi ne
estus donita al vi de supre N; havi ~on super in B; ©
la kovra ~o de farhoj. aütoritato, eblo, potenco.
2 Laboro (mekanika, elektra kc), produktata en la
unuo de tempo esprimata per vatoj; simb.: P: aga,
neaga, sajna ~o de kurento. 3 © Rilato inter la
laboro produktata de masino k la tempo uzata por tiu
produktado. 4 Kvociento de la angulo, laü kiu oni
vidas objekton tra lenso, per la longo de tiu objekto:
la ~o de mikroskopo. ~ado. Ago, stato de iu, kiu
~as: si pensis, ke grandega deziro egalvaloras en la
vivo la ~adonz; min doloras la ne^ado helpi vinz.~umo. «̂ o 2-4. ciOA-az. Tia, ke ties ~o kapablas
cion, EST Plejpotenca. sen^a. Ne havanta la ~on
ion fari. KT senhelpa.serwigi.Senigi je iu ~o: mtr
per braktordo li sen~igis la steliston. SUper~i.
Havi pli grandan forton au potencon, ol alia.
acet^O. Efektiva valoro en varoj au servoj, kiun
prezentas salajro, rento: la acet~o de la laborista
klaso ne cesis pligrandigi en la 19a jc. ceval̂ O
Eksa unuo de povo en mekaniko, égala al la teoria
forto, necesa por levi 75 kg gis 1 m dum 1 sekundo;
simb.: HP, PS, CV laü la landoj, au, E-e, CP: 1 CP
égalas 75 kgm/ s. evolui^o. Kapablo evolui :
Volapiik pereis pro absoluta manko de natura
evolui~oz. imagi~o. Imago / . jugo^o.
Jurisdikcio. kovro~0 ((pp farboj) La nombro da
kvadrataj metroj, kiujn oni ~as kovri per unu kg da
farbo. multiplik~0 4- Faktoro, per kiu oni devas
multipliki la devion de galvanometro au alia
mezurinstrumento, konektita al sunto, por ricevi la
ekvivalentan devion, kiu okazus, se la sunto ne estus
konektita. plen~Oz I Rajto decidi , vocdoni ,
kontrakti ktp, komisiita de persono, registaro,
parlamenlo ks provizore al difinita persono.
portcwo Kapablo de difinita tereno toleri medi-
influojn pro la funkcioj, kiujn la homo al gi atribuas:
la porto^o de la stepoj por kultivado de kotono en
la pasintaj jaroj estis superala , del ke rezultigis
erozio. sci~i. ~i fari ion konsekvence de scio: Hi

Entenata en la koncerna afero, sed ne evidentigata
en la priparolata momento: signifo de vorto,
aktualigita de la kunteksto. væ eventuala. 3 “s*Virtuala I . ag~o $ Variado de transmembrana ~o
(de inter -40 k -80mV gis + 40 mV) de ekscitebla
celo, precipe nervo- au muskol-celo. ripoZ'v/O $
Transmembrana ~o de neaktiva celo.

potenciometr/o 4 Triklema rezistilo, kies
meza klemo, variigebla, ebligas disdividi tension,

isr reostato.
potent!I/o 4 G. (Potentilla el rozacoj) de plur-

jaraj herboj k tufarbustoj kun mane au nepare plume
kunmetaj folioj, kun flavaj, rozaj au blankaj floroj
unuopaj aü cume arigintaj, k kies fruktoj estas plur-
akenoj; c. 500 sp-oj, precipe N-hemisferaj, pluraj
poromame kultivataj. C3" tormentilo. arbusta ~o.
Sp. de ~o ( P. fruticosa ), N-hemisfera tufarbusto c.
1 m alta kun plume kunmetaj folioj k intense flavaj
floroj, pororname kultivata.

potern/o É1 Mallarga pordo en fortikigita
murego.

potiron/o 4 Sp. de kukurbo (Cucurbita maxi-
ma ), kultivata por grandaj, pli-malpli globaj au
longformaj fruktoj, flav- au oranga-kamaj, mangataj
kuiritaj. væ maronkukurbo, turbankukurbo.

Potsdam/o Cefurbo de Brandenburgio
(13°04’E, 52°24’ E).

Pott/o. Angla kirurgo (P. Pott , 1714-1788). â
morbo n Tuberkuloza ostito dé la vertebraj korpoj,
kiuj dispremigas, estigante gibon, paraplegion k
malvannajn abscesojn.

poup/o = pobo.
pov/i (tr) 1 Havi la forton, lertecon au kapabl-

on, necesan por fari ion: kiu devas, tiu ~asz\ kion
oni volas, don oni r^as7 ; du homoj ~as pli multe
fari ol unu7 ; mi nenieI ~as kompreni , kion vi parol-
as1', mi ne ~as legi dun libron, car gi estas sigel-
itax; montra al H dankon, se pH oferi vi ne ~asz;
cent mil viroj ~anta.j eldri glavonx. RIM. 1 En is-
formo povi signifas, ke oni uzis la ~on : mi ~/,ç pli
multe fari (k efektive tion mi faris). Por esprimi, kc sciais konservi sufice liberan komunuman arang-
oni ne uzis la ~on, oni uzas la us-formon: mi ~us on7; li ne sci~as nagi, legi ktp. RIM. 2 Por la senco
malkasi ion (sed tion mi ne faros); mi estus ~inta «havi konstantan kapablon fari ion», Z. uzis 'Mxscii.
pli multe fari (sed ja ne faris). vs? devi, RIM. 2 Havi RIM. 3 pov estas uzata suf -e, kun la senco de
larajton, la potencon necesan, por fari ion: absoluta «kapabia»: kiu el ili estas pli far~a?1; parol~a,
rej>o ~as fari cion, kion li volas ; oni ne mai- vid~a; (ne )pagi~a; vivi^a lingvoz.
liberigi homojn, pro do ke ili auskultis muzikon B;
tie.kie mi alestas, neniu ~as teni nepunate la glav- i misaventuro: la ~a urs' amare plorisK . ~ulo.
on nudigitan7 ; gi prezentas simple mian personan Homo ~a: nudan vivon la ~ulo savis, helpe de
opinion, kiun ciu el vi ~as aprobi au ne aprobiz. nsr tabuloK. vsr kompatinda.
rajti. 3 Havi la permeson, la eblecon fari ion: la j poz1 i (ntr) 1 Preni k konservi specialan tenigon,
persona], kiuj ne komprenas la uzadon de 1’ artikolo, ! por esti desegnata, pentrata, fotografata: ~i por
^asen la unua tempo ne uzi gin7 ; vi ~as trovi tiujn j artisto. 2 (f) Alpreni, pli-malpli konscie, tian tenig-

v ci ideojn plenumehlaj aü neplenumeblaj7 ; ni ~as j on, kiu povas impresi la homojn: Hlestakov, ~antez
diri «obei al la patro» au «obéi la patron»7 ; ciu, kiu ] (montrante sin galanta); li ciam volas kiel sprit-
sin vidis, ~is pensi , ke li vidas la patrinon7 ; en j ulo. ~0 . Tenigo k mieno de iu, kiu pli-malpli
rnlbona vetero oni ~as facile malvarmumiz; tre j intence, konscie ~as: se oni povus sin en ci tiu ~o
^asesti, ke // ~as alveni (estas okazeble, ke transporti sur la scenejon t ... ) z; li prenis ~on du-
liaivenos) en ciu horn7. i£f eble. ~0 1 Kapablo ion one salutan, dtione atendanz\ la ~o de la patrino

- fan, pro forto, lerto au rajto: sen ~o kolero estas estis senmova, preskaü rigidaz\ konservit la ~on
ridinda afero7; ne lasu al li la ~on malutili ; li tie unit minuton!. ^ejo 4: Speco de teatro, destinita
restis, sen ~oforpeli dun penson ; havi , posedi la i ricevi la dekoraciojn, aktorojn ktp, k ebliganta la

povr/a. Suferanta pro malrico, malfelico au ia
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5pozitron/o Antipartiklo de elektrono.
pozolan/o 0 Helkolora lapilaro, trovebla i.a.|

ïtalio k Francio, uzata i.a. por fabrikado de ceme|
k mortero.

pra/. I - Pref . , montranta : 1 La sekvaot^supreniran au malsupreniran gradon de parenceoÉ
r^avo (patro de avo); en la tempo de mia ~avino|
~nepo (filo de nepo) ; ~onklo (patro de onklo|~nevo (filo de nevo). RIM . Pro la ekzisto de la vol
oj avo k nepo, ~patroj k ~fîloj akiris la signij
de la plej malproksimaj antaüuloj au posteuloj l
Grandan primitivecon, longan antaütempecoi|
~arbaro, ~historio, ~homo, ~tempo, ~tipo ktp. îj
Originecon: ~loganto, ~religio, ~slava lin$w \~dosierujo. v&.apriora. *|
II - Samsignifa memstare uzata morfemp:
Primitiva, antaühistoria. ^ulo. Malproksima anté|

filmadon de internaj scenoj: ta grandaj ~ejoj havas
la dimensiojn de 80 x40 x 15 metroj, la malgrandaj
de 40 x30 x 12 m. ~istO. Persono, kies metio estas
~i por pentristoj au skulptistoj.

pozicPo 1 Maniero, en kiu objekto au persono
okupas spacon: la avino trovigis en sidanta ~o en la
veturilo , ili staras ce la fenestro en samaj
stara, sida, kusa, genua, genukubuta , ventra ne-
gusta r̂ o de skribanto; la ~o de la piedoj dum la
dancado; A bus~o (interrilata ~o de la busorganoj,
ce iu momento de la parolo). 2 Loko, okupita en la
socio, hierarkio ks: tio estas ja ~o, per kiu oni estas
akeeptata en la korporaciojn k farigas burgoz ; mi
estis en dubo, kian ~on en la vivo ili povis okupiz;
personoj, kiuj okupas elstarajn ~ojn en la movado;
tio estas malfacila por persono en mia ^o. c9r ofico,
rango. situacio.3 J*. Loko, kie trupo au armeo estas
postenita por strategiaj celoj: niaj ~oj estis hieraü
bombarditaj; milito de ~oj. 4 A Maniero, laü kiu
vokalo trovigas en si labo: vokalo mallonga pro ~o (
ekz. antaü du konsonantoj) . 1 Rilata al ~o : ~aj
trupoj. 2 Y Farata danke al difmita ~o: drenado.
Slosil~0 +» ~o, de kiu oni povas malhelpi movon
de malamikaj trupoj au sirmi movon de la amikaj.

pozidoni/o 4k G . ( Posidonia el ~acoj) de 9 sp-
oj de maraj herboj el la marbordoj de Mediteraneo,
de Atlantiko k de A üstralio, i .a . P. oceanica el
Atlantiko k precipe Mediteraneo, same uzata kiel
zostero.

Pozidon/o O Helena dio de la maro.

f

ëJ

ëulo.

praantropo Vd antropo.~ ^
®

Prag/oz. Cefurbo de la Ceha Resçubliko (I de?
la Bohemia duklando, regolando, de Cehoslovakiojj
( 14°26 , E, 50°05’N ) : la ~a printempo (muzié|
festivalo k kromnomo de la liberiga socia movad& j
de 1968). 4

pragmat/a Rigardanta la faktojn nur el laviîfj
punkto de ilia praktika valoro. ^îsmo. Filoz6f||
doktrino, kiu akeeptas kiel kriterion de vereconurjj
uzeblon de ideoj. •\

prah/o Malaja boato, ordinare kun duoblâ
balanciero. ';'Cf

Neptuno. Praj/o. Cefurbo de Kabo- Verda (23°31 *W?;
pOZitiv 1a 1 Esprimanta au koncernanta jeson, 14°55’N).

akeepton, permeson: respondo; voco (ce pra]m/o sk Ujeto, kiu entenas eksplodemafj
baloto) ; propozicio (en gramatiko, logiko); ni substancon k per kiu oni eksplodigas la pulvonde!
povas respondi tiun ci demandon tute ~ez; la loko kartoco. (tr) Meti ~on. -; ~i
de mia konstanta logado ne estas ankoraü ~e j prakrit/o A lu ajn el la komunlingvaj dialektoj,
deciditaz. 2 Reala, praktike efektiviganta: tio estas iam uzataj en C k N Hindio k parencaj kun Wf,
almenaü ~aj rezultoj; senreligieco donas al la sanskrito.

homo neniun ~an apogon2; fari ~an kritikon al la Praksitel/o. Helena skulptisto de la 4a je a.K.̂ nJprojektoz (t.e. proponi plibonigojn); ~aj pruvoj de praktik/o Apliko de la reguloj au principojde
senkulpeco ; kredo, kiu prezentus efektivan k ~an arto aü scienco, kontraste kun la teorio: mi finis la
ligilon inter ciuj (homoj) z. 3 Bazita nur sur faktoj universitaton k komencis mian medicinan MMiS
esploritaj per eksperimentado: ~aj sciencoj; la post kelka ~o oni facile alkutimigas al la uzadoê j
filozofio. 4 A Montranta la ceeston de prisercata «vi» z; plej efika prediko estas kohvinkis *

elemento aü efiko: reakcio, testa; sero~a (je iu min, ke la lingvo bezonas ian nekapteblan
mikrobo), HIV -~a (sero~a je HIV ) . 5 A ( pp 1 Rilata al aplikado de principoj aü regulojrfû
nombro) Pli granda ol nulo (> 0): funkeio (kies malfacilajo B; fari longajn k vastajn ~ajn provojÿ
valoroj ciuj estas ~ aj) ; dulineara formo j kun sia projektoz; konkludo ; ~a uzeb\eeoh*î
(simetria dulineara formo b kun la eco, ke h( x,x ) j regularo fondita sur la ~a sperto, kiundujaralabot'
estas ~a por ciuj x ^ 0). 6 Apartenanta al la j ado donis al miz. efektiva. fakta, konkretd, : :

speco de elektro, produktata per interfrotado de j materiala. 2 Konforma al sia destino aü celo, fad|§
vitro k silkopeco: ~a poluso de pilo; korpo estas j k oportune uzebla : ~a instrumenta -, senbrua.sedniij

~e elektrita, se gi suferis perdon de elektronoj.^ j k efika laboro; se kelkaj flankoj de la regularo poste f
negativa. 7 (pp poluso de magneto) Strebanta al mon frigos ne~aj [ . . . . ] z. «er konvena, oportuna,
nordo . 8 ( pp poluso de Tero) Norda . 9 ^ taüga, laücela. 3 Celanta nur materialajn utilojn,

Karakterizanta bildon, kies nigrajoj k blankajoj scianta apliki la teorion k efektive plenumi li;|
resp. respondas al tiuj de la reproduktita bildo. ~o aferojn: revuloj, ne ~aj homoj; la homoj miras,Üd- ‘

1 A Nula stupo de komparacio, kiu asertas simple la maniéré en nia ~a tempo povas aperi tiaj malsa$aj •

econ, sen ia komparo. es3 komparativo, superlativo. fantaziulojz.~e. Tiel , se oni konsideras nur la ân
2 " <£. Bildo, kopio ~a. ^ismo 4> Doktrino, kiu flankon; simile al, kvazaü , proksimume: ~e seèA
rezignas pri metafiziko k okupigas nur pri la j efika. (tr) Efektive plenumi sian profesion^H
fenomenoj. Î̂Sto. Adepto de ~ismo. i kiam oni ~as la melion en grandaj mezuroj

1
J
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pralino

M ian artonz, la sportojn, meclicinon\
kuracisto7', ~anta kuracisto (kiu prizorgas sian
klientaron, kontraste kun hospitala aü emerita kurac-
isto).'-ado. Agado de iu, kiu ~as: la ~ado de juro;
atari grandan ~adon. ~eco. Eco de io ~a. ^emo.
Eco de iu, kiu cefe konsideras ia ~an flankon de la
aferoj. MStO. Homo, kiu ~as profesion (precipe de
kuracisto aü advokato). ne~a. Ne havanta ~econ.

prafin/o y Sukerajo, farita el amandoj brunigitaj
en bolanta siropo. nr drageo. ~i (tr) Brunigi en
bolanta siropo: ~ita cokolado.'-ajo. Kuko el
tranôajoj de spongokuko k ~ita kremajo.
vtpram/o. Granda sipo, por transveturigi homojn,

afitojn, vagonojn au aliajn veturilojn: la ~o transir-
àiis por transveturigi la familion x. '-i (tr) Trans-
veturigi per ~o. ^isto. Tiu, kiu gvidas ~on.

f ' pranc/i (ntr) 1 (pp cevalo) Frapadi la grundon,
levante k mallevante alterne ciun el la antaüaj pied-
oj, sed ne antafienigante. nr baümi.2 (f) Konduti en
aroganta au fiera maniero. 3 (f) (pp peniso), Erekt-
i|i: La Bub’ ec plie ~isK.

prat/o yJ Negranda herbejo ce farmodomo.
pratikabf/o ^ Movebla podio, kiun oni almetas

sur la scenejon nur por speciala scenludo.
f prav/a 1 Havanta opinion konforman al la
vero: ne tiu, kiu plej faute bias, estas ~az\ li estas
Mien sia proceso7', vi estos gramatike lute ~az. 2
(pp opinio) Konforma al la vero: li senkulpigis sin
per la plej ~aj motivoj. er gusta.'-e. Konforme al
vero k justo: li ricevasf 7 ; ~e punite laumerite!7.
M>.Tio, kio faras iun aü ion ~a: ju pli da havo, des
plida ~oz; la utileco de tin malbela konstruo estas
jjia ~o de ekzisto. '-i (ntr) Esti ^a: kiu jam Havas,
tiu ~asz. ~eco. Eco de iu au io ~a: kolero ~econ
ne donas1; nek la antikveco nek la disvastigo de ia
ajn opinio pruvas gian ~econB ; li konsciis sian
senkulpecon, sed ne povis ja elmontri sian ~econ7\
larmoj ~econ ne pruvasz. ~igi 1 Deklari , montri
iun ~a: kiu tro sin ~igas, tiu mem sin kulpigasz;
nesciado de lego neniun ~igasz\ tio ne ~igas nin

letikonduki malregulecon7', mi nenion povas diri por
tma ~igo; ~igi sin antau iu7. 2 Elmontri, pruvi, ke
;io estas ~a: se ec via celo estas la plej bela, gi tamen
IMPOVAS ~igi la rimedojn, kiujn vi uzas7\ pretekstoj

por ~igi niajn sentojn z; erara kutimo, kiun nenio
'yigas2; projektoj proponitaj sub la laüta, per nenio
Mgita noma de «lingvo tutmonda»7. ~igi (pp iu aü
? io) l|i ~a: per eraro ne ~igas la faro7 ; kion vi
}povas diri por via ~igo? z. mal~a 1 Havanta
füpinion kontraüan al vero k justo: la forestanto estas
§&mmal~a7. 2 (pp opinio) Ne konforma al justo k
§Vero: mal~a (senfundamenta) plendo.
jpmal'-i. Esti mal~a: kiu forton ne havas, ciam
}ml~asz. serwe. Sen ia ~a motivo : unu el la
ïmkojec skribis ne sen~e, ke [ ...] z.
pPravaz/o. Franca medicinisto (C. G. Pravaz ,
14791—1853): f ( p )~a injektilo (ordinare el vitro aü
§|iasto, provizita per kava nadlo, k ebliganta injekti

iubstancojn en la histojn aü vaskulojn, aü ankaü
detiri organan likvon).
|prazeodim/o ® 1 Elemento, Pr, atomnumero

^59 katommaso 140,91, lantanido: ~a klorido,

909 predelo

PrCl3 ; ~aj kombinajoj. 2 Malofta metalo.
pre/ fit Pref. signifanta: 1 «tempe senpere

antau»: ® ^disocio;\~ekzila (antau la Babilona
ekzilo); 0 ~kambrio ( = antaukambrio);
r^rafaela epoko; d> ~scienca (antaü la evoluo de la
moderna scienco) ktp; 2 «anoncanta»: f ~diabetaj,
Manceraj statoj ktp. nr antaü IV , paleo!, pra.

prebend/oz\Rento alligita al eklezia titolo.
precedenc/o z. Pasinta fakto, kiu pravigas

analogan okazan fakton. cr antecedentoj. seri'-a.
Ne havintan ~on: sen~a krimo, skandalo.

precedent/o = precedenco.
precept/o, Obeenda religia, a ü (f ) alispeca,

ordono aü regulo.
precesi/o 1 Specifa movigo de rotacia akso

de korpo, tiel ke la akso formas mantelon de
konuso. 2 Retroprogresado, rilate al la ordinara
irado de ciuj planedoj, Luno k Suno, de la ekvinoksa
punkto sur la ekliptiko (50 arksekundoj ciujare).

precioz/a C?D Evitanta en sia parolo cion krudan
au banalan, k provanta surprizi per lingvaj rafinajoj:
la «Ridindaj ( P )~ulinoj» (komedio de Moliero).

precip/e. Adv., signifanta «antaü cio, cefe, pli
ol cio aü ciu alia»: sur tiuj ci kampoj pastas sin
grandaj brutaroj , aroj da bellanaj safojz\ la
kuraciston maltrankviligis ~e la febro B; internaci-
an lingvon bezonas komercistoj k scienculojB.
'-a. Plej grava; cefa: la ~a rolo, motivo; la ~aj
punktoj de parolado ; genio, kiu volis elpensi ion
novan, ion tute ~anz.

precipit/i (tr) 1 ® Estigi , per versado de unu
solvajo en alian solvajon, nesolveblan komponajon,
kiu pro pezo surfundigas. ~a}o 1 ® Io ~ita. 2 $
Solidaj aü likvaj akveretoj, falantaj el la nuboj:
pluvo, nego, hajlo, nebulo, roso estas ~afoj.'-igi 1
® Igi ~ita : argento ~igas el solvajo. 2 0 (pp
atmosfera akvo) Defali sub formo likva au solida.

preciz/a. Guste k klare difinita ec en la plej
malgrandaj detaloj: difino ; ~aj kalkuloj7-; ~aj
informoj\ donu al mi nur la ~an adresonz\
(analoge) horlogo , pesilo. væ gusta , neta ,
ekzakta. ^e. En ~a maniero: je la oka horoz;
ciu povas esperi , ke cio farigados ~e lau liaj plan-
ojz\ respondu nur ~e!\ si ne sciis ankoraü cu
si povos vivi per dudek spesdekoj en tago z.'-eco.
Klara, détala k severa difiniteco: ~cco de desegno,
stilo, lego , kalkulo ; kronometro de ega ~eco.

'-ema. Amanta k postulanta ~econ. '•-igi. Fari ion
^a: ~igi la seneon de vorto8; ~igo de la rolo de la
Centra oficejo7'. mal'-a. Nur proks. gusta; ne klare
difinita: malyaj projektoj. BS svaga.

pred/o. Cio, kion oni kaptakiras perforte aü per-
ruze: milita, casa ~e>; (f) li estis facila ~o por tiaj
trompantoj. '-a. Rilata al ~ado: ~aj impulsoj.
'-i (tr) Kapti kiel ~on: grandkorpan cervon ~/.y la
casanta kvar’ K.'-ado. Ago de tiu, kiu kutime ~as:
la marcaso restas gis hodiaü aktiveco de ~ado,
dum la tercaso k la plukado evoluis respektive al
bredado k kultivado. '-anto. Homo, kiu vivtenas
sin per casado k kolektado de vegetajoj.

predel/o Malsupra friso de altarpentrajo au
skulptajo.

kondamni



prediki 910 prelude

predik/i 1 ( tr ) Parole komuniki al publiko
sciojn religiajn: la pastro ~os en E.\ li ~is per Imita
k kolera vocoz ; iru en la grandan urban Nineve k~u kontraü gix\ de tiam Jesuo komencis N; mi
ilin punas, kiel estis ~atc en iliaj kun\enojx ; ~sego;
~i al surdulojz ( pf): (f) la printempa jam venis, tion
~is arboj k herbejoj. 2 (f) Insiste rekomendi tion,
kion oni kredas vera, bona: E-ismo ~as amanz\
akvon ~i k brandon drinki; ne ~u knabino al via
patrino 2. ~O. Instiga parolado pri religia temo:
edifa, projeta ~^x; la ( P )~o sur la manto (la cefaj
instruoj de Jesuo, kolektitaj en Mateo V-VII); (f ) fari
al in ~on pri moroj 2 (severe riproci . — lavo ).
(P)~anto. Unu el la Bibliaj libroj. ~istO. Homo,
kies profesio estas ~ado: kiarn la knabinoj venas de
la ~isto [...] z; monaho-~isto (— dominikano).

predikat/o 1 A La esenca funkcio en frazo, k
la frazeiemento, kiu gin esprimas; en la frazoj
« pluvas», «li sidigis», «si sajnas juna», «for la
neutralisirton», la frazelementoj «pluvas», «sidigis»,
«sajnas juna», «(sk. jetu ) for» estas ~oj; en E. la
~o estas ordinare verbo. 2 O À S Eco au
karakterizajo, kiun oni povas aserti pri iu(j) afero(j):
r^okalkulo. asp propozicio, kvantizanto. ~a. Hav-
anta la econ de ~o: en E. ekzistas nur kvin

iu. ~a. Stariganta ~on por iu(j): ~a farifo\
voedonado (en kiu la vocanto povas indiki interne
de listo sian ~on por unu elektoto). ~e. En manière
~a: r^e neniigi nian domon perfajro, ol permesi, It
ili mizere pereuz\ uzu aviadilon ~c al sipo. /vinda.
Tia, ke oni devas gin ~i: skriba respondo estas
r̂ inda B; cio estas ~inda al tia submetigo; ~inde
estas, se vi mem sin akeeptus. ~indeco. Eco de io
~inda : la loko bavas tiun ~indecon , ke $i
ebligas csr avantaga, favora, profita.

prefiks/o A Afikso, kiu, metite antaü morfemo,
modifas lies sencon, formante novan vorton; ekz.
pra, ge, mal. es? sufikso, derivilo. ~a. Rilata al ~o:

derivado. ~oido. En E. ~o, kiu, konceme U
regulojn de vortfarado, funkeias kiel leksika
morfemo, ekz. ek, dis, for ks, au iu ajn morfemo
uzata ~e, ekz. vir-, cef-, kun-, en- k.a.

preg/i (tr) O Doni definitivan formon al metal-
peco, premante gin, sub tre forta premo, inter la du
partoj de speciala muldilo, la patrico k la matrico:
~i framon de auto', ~ita lado. ~ado. Agok
procedo, per kiu oni ~as : frida, varma ~ado.

preg/i (al) Tumi sin al Dio au al alia objekto
de kulto por tiun honori, au danki, au peti de liu
favorajon: dangero siegas, al Dio ni ~as—dangero

I cesas, ni Dion forgesasz\ ~u al la Eternulo, ne al
al la Sankta Virgulinoz; «ho

Izido! trifoje esta glorata via nomo!» Tiel ~antela
monarhino tasis la plankon per la fruntoB > se vi pri
vi k pri Pilado ~as [...] z; ~i porz, proz iu; si ~is,
ke esta permesite al si enrigardiz. ~0. Ago k vortoj
de tiu kiu ~as: li forpelis la sorcojn per ^oj al ciuj
dioj , kiuj ornamis lian drinkejon B ; si ~is sian
vesperan ~onz: fasto k ~o rieecon ne donasz; ~on
faru , sed farunon prépara 1; post la batalo ~onf
helpasz\ aüskulti ies ~onx. — ~ocambro,
r^orado. ~a. Rilata al ~o: ~<7 danko\ peto\
tapiso.^adi. Régulé, insiste ~i: ~adi mi ne povas,
kvankam forte mi volas ~/ z. ~aro. Kolekto de la
~oj, kutime farataj en difinita eklezio, kulto ks.

/-ejo 1 Konstruajo, en kiu oni ~as k diservas:
pastron nutras ~ejoz. csr altajo, baziliko, kapelo,
katedralo, kirko , lamaejo , moskeo , pagodo,
sinagogo, tempio. 2 ^ Kristana ~ejo: sonorilo
vokas al ~ejo k mem neniam entras2; malrica kiel
muso ~ejaz. SIN. kirko. hor̂ oj. Difinitaj M)j,
kiujn la katolikaj monahoj devas fari ok fojojn dum
la tago: libro de hor~oj.. vse horo 6 , kanonika.
Sinjor/^o. ~o, kiun instruis Jesuo al siaj disciploj.
irâ" Patronia. tablcwo. ~o, kiun la familiestro ~a$

“J
morfemoj: as, is, os, u, as.

predikativ/o A Vorto havanta la sintaksan | Lia sanktulo 2 ;
funkeion, kiu esprimas kvaliton, kiun oni atribuas
pere de verbo al subjekto au al objekta
komplemenlo; en la frazoj «la tago estas bêla» «mi
igis kapitano», «vi sajnas malgaja» la vortoj «bêla»,
«kapitano», «malgaja» estas la ~oj de la subjektoj
«tago», «mi», «vi» ; en la frazoj «ne nomu min
regido» «oni ne povas supozi neekzistantaj tiujn
faktojn», la vortoj «regido», «neekzistantaj» estas la
~oj de la objektaj komplementoj «min», «faktojn».

predikato. — epiteto.
predikt/0 A Verba formo, esprimanta, ke la

procezo okazos post la tempo montrata de la stat-
verbo : prezenco («mi estas mangonta » ),
preterito ( «gi estis mangota»), futuro ( «ni estos
inangontaj») ktp. csr aspekto.

predispozici/i ( tr) f (pp malsano) Dispozicii 4.
prefac/o. Antaüparolo.
prefaci/o ij* Prego solene laüdanta Dion, antaü la

kanono de la meso au de la evangelia sankta mango.
prefekt1o. Stata funkciulo, administranta pli-

malpli grandan parton de regno, inr guberniestro.
/^ejo. Domo, en kiu funkeias la ~aj sei'voj k oficoj.
sub~0. Stata funkciulo, administranta parton de la
teritorio, kiun administras ~o. je la komenco aü fino de mango, por danki Dion.

prelat1o ü* Eklezia altrangulo, havanta aü neprefer/i (tr) Decidigi favore al unu afero aü
ago post komparo kun alia: la viroj ~as la blondul- j jurisdikeion: la korpuso svelas kun ciu horo kiel
inojn; mi ~as uzi tiun tempon por uti /o de la \ ventro de ~oz.regnoz\ sed mi ~as lasi dishaki min en pecctojn! z\
mi ~is tion ci ne fariz; lion mi certe ~as al la
mangoj el la kuirejoj de la plej bonaj hotelojz; ~os
la morton o! la vivon ciuj restintojx\ morti ol
senhonorigi: au eble vi ~as, ke mi publikigu miajn
projektojn en ia gazeto alia? z; si ciam estis Ha
~ata infano; mia ~ata libro. ~0. Opinio de tiu, kiu
~as: doni sian ~on a! unu projekto\ bavi ~on por

preleg8î. Fari instruan aü klerigan paroladon pri
difinita temo: iomete, si diras2. ~0. Instruaaü
kleriga parolado kun prezento malpli didaktika ol
tiu de lekeio: /«/-/ ~on en popoluniversitato.

prelud ’o } 1 Antaü ludo al muzika verko. 2
Muzikajo, kiu antaüas fugon, operon k.a.. 3 Mem-
stara komponajo. kun tre libera formo: ~oj de
Sopeno.
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prem/i (tr) 1 Apliki forton sur objekton en
kontakto, malvastigante la spacon okupatan de gi, au
pusante gin gis senmovigo: najbaro ne gemas, kiam
boto nin ~as7 ; la piedo de vilagano sentime ~as la
kalojn de korteganoz; ion sub stono ; n/ du
platojn unu kontraü la alia ; ~i elektran butonon;
M citronon (por ricevi la sukon); ^ita viando; en la
vagono ni estis ~ataj kiel sardeloj en barelo; ~i
sian kapon per ambaii manojB. 2 Fari tiun agon kiel
esprimon de sento: la dentojnB (pro obstino);
la lipojn (pro malsato); n/

' al iu la manonz (pro
gentileco au afableco); li ~is sin al sia flanko (ame).
3 (f) Geni, suferigi, kvaz.au per fizika tropezo: la
dezerta varmego ~is tin ; ~as min la laboro, la
malriceco, la malsano; ekonomia krizo ~as ciujn
naciojn; spirito, kiun ~as ia fatala neceso7; mal-
feliêo komuna estas malpli ~anta7; la malsato estis
tre ~anta en la landox ; ~anta spektaklo; esti en tre
~ita finança situacio7; (f) zorgo en la how de homo
gin ~asx ; malgojaj meditoj ~is linB. 4 Repusi
per superaj rimedoj: Hi estas ^ataj en direkto al lamaroz; li ~is la malamikojn sub la remparoj de la
urbo. 5 n Tirane, maljuste traktadi: ~/ malricul-
ojnx ; vidvinon k orfan ne ~ux ; Izrael estis tre
~atax ; humile venos al vi la filoj de viaj ~antojx;
la gemado de la terore silentigitaj ~atojz. 1
Kvociento de forto aplikata al suifaco per ties areo:
la atmosfera ~o ; ~o de mil paskaloj ; parta ~o
(imaga ~o de unu komponanto de gasa miksajo).
barometro, depresio, piezoelektro. 2 Truda influo:
mi cedis al la insista de kelkaj amikojz; ec la

de ia granda potenco nun jam ne povus deklini
laE-istaron de gia vojo7 ; sub la ~o de tre grandaj
malhelpoj eksteraj, ni progresadis malrapide7 ; fari
~on sur la opinionz; labori sub a!ta ~o. 3 Politika
au milita kontraùa agado: de HO jaroj vi suferas la
~on de tiu popolo; sub la ^o de malamikoj. superaj
per la nombro, niaj trupoj regresis je tri kilometroj.
osmoza ~0 ( j ~o. kiu estigas pro diferenco de igi per ~ado: tra~i terpomojn, kacon; tra~ilo por
koncentriteco inter du solvajoj, kiujn apartigas
duontralasa membrano. ~a. Estiganta ~on :
vetero, atmosfero, varmo; melankolio; tio fan’s
~egan impreson. es3 peza, sufoka. ~e. En
maniero: teni inn ~e je la manoj ; ~e persekuti.
~adO. Longa, konstanta ~o: pro ia ~ado de la
flanko de la eminentuloj [ Jz; sub la ~ado de la
mizero; se vi forigos el inter vi ~adon ^ajo.
Medikamento, prezentita sub formo de pastelo k far-
itael kun~ita pulvoro: ~ajo de aspirino.^ateco.
Stato de iu ~ata de la homoj aü okazajoj: la forto
grandigas en ~atecoz ; teruras lin mizero k
~atecoz; vin Li elkondukus el la suferoj en spacon
vastan, kie ne ekzistas ~ateco x.~egi. Fortege ~i:
~egata de zorgojz. niçji. Igi ~ata: kia terura vido!
lakoro al mi ~igasz. ~ilo 1 Aparato por nj objekt- i
ojn: ~ilo por pantalonoj. 2 Aparato, por ~i frukt- j

- ojnks: la ~ilon mi sola tretisx ; ~ilo por vinberoj, j
olivoj ks; ajlo~ilo. ^masino. Masino por
industrie objektojn. eg? pregi. al~i. ~i , pusante al io j
afi iu: al~i iun al la muro7 (pf); si al~is sin al sia I
palrino7; Si al~is gin al sia koro7. al~igi. ~i sin !
kontraü io, por okupi kiel eble malplej grandan j

premi

spacon: li insidas, al~igas { . . .]x; la infano al~igis
al sia patrino7. es3 kauri, cirkaü~i. Malvaste teni
en la brakoj: si prenis sin sur la genuo k tenis sin
cirkau~ite7 ; (analoge) f cirkau~ita hernio. BST
brakumi. dis~i. Dispecigi per ~o: mirteloj staris
tiel dense , ke ont devis dis~i ilin per la piedojz ;
returnu! la amasoj vin discos per la piedoj!7 ; ( f)
Mi discos popolojn en Mia kolerox ; malespero
disais la pathnon7. pisti. ek~0. Subita ~o: si
ricevis ek~on en la popolamaso7. puso. el̂ i.
Eligi per ~ado: el~i sukon el orango; li el~is el la
lano roson, pienan kalikon da akvox ; la restintan
sangon (de la turto) li el~os ce la bazo de la
alfarox ; (analoge) el~i vinberojnz, mielcelojn ; (f)
elrsji almozon7. el~ilo. Rul~ilo. erwi. Enigi per
~ado: en~i iun en la teron7 (mortigi); li en~is en
la manon de la virino malgrandan moncron k
foririsz. for~i. Forigi per ~ado: se Hi formas ciun
alian projekton krom la miaz. kontrau^O. ~o
kontraüa al alia: kontraü~o sur pisto. kun~i 1
de du kontraüaj flankoj: kun~i la pugnojn ; la bluig-
intaj lipoj de la virino estis forte kun^ itajz; en la
konvulsie kun^ita mono7 ; capelo, kiu povas esti
kunr^ata7 ; la palaj lipoj kun~igisz. 2 Agi sur
korpo tiel, ke gia volumeno malpliigas: kun~i la
aeron. kurwo Streco, kiu kun~as korpon:
rezisto de fosto al kun^o. flekso, tiro, tondo,
tordo. kun~ilo. Motoro kun pumpilo, servanta por
kun~i gason. kompresoro. SUb~i 1 ~i sub sia
povo, potenco: sub~i ribelon, fremdan genton; (f)
rideto, kiu , sub^ata k retenata , tamen ne volis
mortiz ; sub^ata de dormo. ca* sufoki. 2 Cedigi,
obeigi per morala ~o: oni ne povas sub~i tiun
bezonon ; sub~i sian pasion. 3 ÿ (pp geno) Malpli-
igi aü neniigi la efikon de alia geno pere de proteino.
SUb~antO 6 Sub~anta geno au proteino: gena,
proteina sub~anto. super^o. ~o supera al la
atmosfera. super~ejo é* Anticiklono. trâ i. Tra-

legomoj. butorwa. Efikanta per la simpla ~o de
butono: buton~a fabriko (tute automata); buton^a
milito. citron/sdlo. Aparato, por el~i la sukon de
citronoj. junto îlo O Ho, uzata por kun~i pecojn
k konsistanta el du brakoj, el kiuj unu (foje sovebla)
estas ofte provizita per sraü bo. B3" sraübkrampo.
kor~i (tr) ~i ies koron: malgaja k kor^ata, si iom
revigligadis ekvidante la patrinonz; kor~anta vid-
ajo7. BSP kortusi. kor/va. Tia, ke gi ~as la koron:
via kor~a antaumorta kriado7 ; oni certe povus
ricevi kor~onz ; neesprimebla kor~o sin atakis7.
marwo. Gesto, per kiu du personoj salutas sin,
internante al si la ~ojn: etendi la manon por
man~o7 ; la frataj popoloj de Danujo k Svedujo
salutas sin reciproke [ . . . ] per amika man~oz.

paper îlo. Peza objekto, eventuale arta, kiun oni

premi. junto~iio : 1 ) al-
gustigebla, kun sraübo,
2) ne algustigebla, kun
sraübo; 3) algustigebla,
sen sraübo (de mason-
isto).
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malrica virinoz; laboron li ~is sur sin ne malgrand-anz; ~i sur sin la mastrajonz; lconcerne la sagonn:
cion ~as sur mini7; ~/ sur sin malhonoronx ;
la sultroj tiom da respondeco! z. 2 Perforte aü s®|
averte senigi iun je io: se ne venas per bona vortik}
oni ~as per fortoz ; Dio donis, Dio ~isz; tempçi
venos, zorgon ~osz\ oni ~os vian litajon de subvfy
/N// ion disde iu; Maria elektis la bonan parton,tëfj
ne estos ^ita for de siN; la homa koro estos ~itaf(û
de gi , k gi ricevos koron bestan x. 3 Milite akfflf
ciujn iliajn regojn li ~is, k mortigis ilinx; ill venktf
batis lin, ~is de li multe da kaptitojx ; savu tiujfy
kiujn oni ~is por mortigi7 ; li ~is la tutan oroni
argenton, kiuj trovigis en la domo de Dio, k la trmd
ojn de la rego doniox; ~/ siegatan urban*; (f) 4fl|
sako, la regon oni ne ~as. 4 Difini al iu rolon en $si|
vivo: kiel junulo ~as por kunvivado junulinon*;
iun kiel sklavon7; mi ~as vin kiel. atestanton; mi.titi
lute ne petis vin, ke vi edzigu kun mi, k kirn vi
ne demandaite miajn sentojnz; ni konsentas M lin
por rego, kiel regon. 5 Havigi al si ion mangotan 4;
trinkotan: ~/ kafon, bieron; mian teon mi ~as êim
forta; mem akvon!7- ; mi ~is venenon, kiu m
mortigos z ; ~i tagmangojn el la restorations
(analoge) bona horo, por fresan aeron!7. 6 Hafti-
igi al si ion uzotan: ~i apartamenton, droskonz;d;.
banon 3 ; ~i bileto jn por la teatro; de iu garantie
ajonx ; (f) de iu konsilon; la korteganino, kiu^j
informonz\ mi ~as la liberecon diri al vi
indiferentan, indecan7 mienon; ~i grandan amplefc .

on, difinitan formonz ; ~i instruon en sian koron*Jj
Ricevi ion done aü intersange: ~i subaceton*; on$
invitas—venu, oni donacas—~wz; pastro safon ni
~as, gi hejmen revenas7 ; mi postulas dek kisojitv.
malpii mi ne povas ~/ z; ekzameni ne devigas
bovo r^ita, koko donita k—kvita!7 (pp malavanta$*negoco). 8 Rigardi ion el aparta vidpunkto: jen, tiel i
vi ~as la aferon! z; laü tio, kiel oni gin ~asz; nenifc
~is serioze tiun parolonz; ekvidinte tiun simpleconb
Hi povas ~/

' la aferon kun ia malestima malsato7",jjj
r^as mian proponon tute kontraüsence; mi ja laborjs;,
en nia lingvo k elprovis gin eble pli ol ciuj alidf
amikoj kune ~itajz ; ~i, ke (supozi); sed ni Mtjlf
mi fantazias7 ; sed kie , sinjoroj, vi ~is, ke la venodf
celo dépendus de 1' rezultatoj de la vocdono? z; setàj
~os , ke la enskribado okupos unu minutotif
tiam [...Jz. 9 Erare intermiksi en rekonado^j
taksado: la oficisto, kiun ni ~is por revizoro, estisWi
revizoro!7 ; mi ~is vin por iu pli méritaz; Angelifa
kiun li ~as por Klaüdinoz; stopileton, cifonon
por grava homo!7; (0 lu dangeron por serco^$

~o 1 Ago de tiu, kiu ~as: ia ^o de drogoz; la*àê
de Romo far la Gaüloj ; pro la ~o de fisoj mirç ka0â
/mN. 2 Tio, kion oni ~is: ellasi sian ~on. S tif
kartoj demetitaj dum unu rondiro k kolektitaj de$|f
venkinto: li perdis du ~ojn k mi faris tri; prokattèf
~o perdigis bienoz. preterpasa ~o 4 EnSafag
~o, sur apuda vertikalo, far peono troviganta sur Éi|
kvina horizontalo, de kontraüa peono, jus farinai
duoblan pason, kvazaü estus farita nur simpla

/^ilo. lnstrumento, kun du artikigitaj brancoj, uzato j
por diversaj celoj, i.a. por eltiri najlojn. B®1 pinêikgj

metas sur paperojn. por ke ili ne malordigu aü dis-
flugu. pied^i. ~i per la piedoj: kiel potfaristo
piedr^as argilonx\ liaj soldatojpied~adis la grenon
sur la kampoz\ (f) ribelo de virina fiereco, kiu sent-
as sin pied~ataz. SIN. treti. radiad^o D ~o.
estigata de la efiko de sorbo aü reflekto de radiado.
rul~i. ~i per rulado: rul~i paston maldikaz; rul~i
gazonon. rul^ilo 1 Veturilo movata per vapor- aü
dizel-motoro, kun largaj pezaj rulciiindroj, servanta
por glatigi vojmaterialojn k malmoligi la suprajon
de stratoj. 2 O Aparato, generale konsistanta el du
kaücukaj cilindroj k mankranko, por el~i akvon el
lavitajoj. tordel^i (tr) Eligi per tordo: tordel~i la
akvon el vestoz. vringi. vin~e)o 1 Granda kuvo
aü kavo, en kiu oni disais vinberojn, por ricevi
sukon: oni devigas ilin treti en vin~ejojx\ viaj
vestoj (estas rugaj) kiel ce tretanto en vin~ejox. 2
Loko, kie estas vin^ilo. virwilo. Aparato, kiu
eligas sub ~o la sukon de vinberoj.

premi/o 1 Rekompenco, donacata al la plej
indaj: ^o estis destinita pro plej rapida kuradoz\
mi ricevis la unuan ~onz; la disdono de la ~ojz;
aljugiz, doniz, meritiz ~on ; anonci ~on pro la
kapo de krimulo. 2 Donaco proponata al acetantoj
aü abonantoj, por stimuli eblajn klientojn. ~i (tr)
Rekompenci per ~o: el la dudek konkursaj verkoj
oni ~is triB; (f) oftaj rideksplodoj k aplaüdoj ~is la
majstran publikan lecionon.

premier/o 1 La unuafoja prezentado de
spektaklo. 2 = cefministro.

premis2o. Ciu el la du unuaj frazoj (majora k
minora) de silogismo, el kiuj oni tiras konkludon:
( f ) internacia lingvo estas necesa ( kondico,
bazo) de internacia solidareco’, ni traktos nur sub
tiuj r̂ oj. ~i (tr) (pp io) Antaüneprigi, postuli kiel
antaüan kondicon: internaciaj pacaj rilatoj ~as
generalan malarmadon.

premfum/o IS! Monsumo, difinita en la poliso k
période pagenda de la asekurito al ia asekuranlo. esc
kotizo. ~a. Karakterizata de ~oj: asekuro.

premolaro Vd molaro.
pren/i (tr) 1 Kapti iun aü ion per sia mano aü

per instrumento, por teni, porti aü uzi gin: ~i pccon
per du fingroj B; kio mem ne venas, li per la dentoj
gin ~asz\ ~/ sian kapon per ambaü manoj7-, ~i iun
je la kolo, knabon je la manoR; ~/ sian manteIon,
sian pluvombrelon ; ~/ libron en biblioteko, sian
slosilon el la poso\ mi ~is broson k purigis la vest-
on7; falis el mano, ~u satanoz; ~u kiel vi volas, la
poto ciarn bolasz ; si ~/.ç sin sur la genuojnz;
infanon sur la dorson; (f) ( por vortoj kunmetitaj) oni
~as ordinare la purajn radikojn, sed [ . . .] oni povas
ankaü ~i la tutan vortonz. RIM. 1 Tiu verbo ricevas
diversajn nuancojn dépende de la nerekta objekto: a)
( al si ) ~i por propra uzo, guo: tie restis iom da supo,
Osip, al vi! z; tiujn vortojn la pastisto povis al
si al ta koroz; si petis Dion, ke li ankaü sin baldaü
~u al siz ; al si edzinon7- ; b) ( kun si ) ~i kiel
akompanon: la sakon kun mono H ~is kun siz ; mi
neniam ~as kun mi multon da pakajoz; li ~is min
kun si en tiun laübon7 ; c) ( sur sin ) sin sargi per io
materiala aü abstrakta: si ~is sur sin la formon de
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tenajlo. 'vipova. Tia, ke gi kapabias ~i: ~ jpova partO'̂ igi. Fari, ke iu parto^u: parto~igi viajn
piedo de simio. al~i, Akcepti por si: la infinitivo infanojn en diversaj religiajfestoj k morojz\ parto~-
al~as la finajon /; al~i novan regulon, statuton. igi la laboristojn en la profitoj de la entrepreno.

*cirkau~i 1 ~i, metante la manon cirkaü: si ektiris posed -̂i. ~i en posedon: komencu posed~i lian
sianbrakon, cirkaü~itan de la mano de la virinoz; li landonx . prunte^i Vd prunte . venkcwi. ~i post
sidisce ladirektilo, tenis gin cirkaü̂ ite per siaj mal- batalo: eliris Senherib kontraü ciujn urbojn de
molaj manojz. 2 ~i, metante la brakon cirkaü iu aü Judujo k venko~is ilinx .
io:G. forte cirkaü̂ is Klaron per sia dekstra brakoz;
(f) cirkau~i per unu rigardo la vastan horizontonB.
de~i 1 ~i de iu au io: la gardistoj de~is de mi la
ïovrotukonx\ de~u de li la malpurajn vestojnx; li
bonvolu de~i la ornamajeton de sia capoz\ de~i | la purpura ~0 ( P. purpurea), el Eüropaj montaroj,
iikvon el ujo ; (f ) lernado malfacila k lempon kun purpuraj aü violetaj kapituloj en paniklo.
devantaz\ mi de~is de vi vian pekonx . 2 Subtrahi:
lapastro kalkulu la monon [.. . ] k tion ont de~u de
viataksox ; de âiuj verkoj de~u rabaton de 10%.

6k*4. Subite, rapide ~i. el̂ i. ~i el io: la dekonon
viel~u el la tuta rikolto. etwi. ~i en sin: la kaleso
venigis dekdu personojn, pli gi ne povis en̂ iz ; la
tern ne povis en~i en sin la tulan akvonz; Hi en~os
fin (la senkulpan mortiginton) en la urbon al six; ®
lasubstanco avide en~as oksigenon. for~i. ~i for
de iu au io: la regino tenis alte sian oran kronon k
petis: For~u gin de mi! z\ soldatoj starigas siajn
tendojn k denove ilin formas 1\ for~i de iu la panon
per grandaj impostojz ; Dio donis k benis, sed diablo
forais2; for~i de iu la vivonx\ (f) Dio forais mian
mlhonoronx’, ne povifor~i la okulojn for de iu; mi
ne volas for̂ i vian temponz. kun î. ~i kun si: li
kiuirvis kun si du vergojn 7; kun~u vian patron kvenux. re~i 1 ~i al si ion, kion oni antaüe donis:
donacon rê u k mian vivon ne venenu!z ; vian babil-
(tnvi jam ne povos re~ix\ mi re~is mian projektonz.
|2 Denove ~i: post longa intertempo mi rê as la

iphimon 8. trans~i. ~i en posedon el la manoj de la
pôsedinto: transit ies heredajon, interrompilan task-
pn. RIM. 2 Al ciuj kunmetitaj verboj respondas ag-

; 5ltbstantivoj per -o: la al~o de tiu regulo mal -
Mipligus la lingvoir, li salutis per de~o de la capelo
ftp. akvo~ejo. Loko, en domo, strato ks, kie oni
povas ~i akvon el fonto, krano ks. asekur^/into.

Jersono, kiu subskribis asekuran kontrakton k pagos
gitpremiumon por gi. diskonte~i = diskonti.
depoiwanto Vd deponi . fajrcwiloz. ~ilo por ~i

Hgno- au karbo-pecojn en la fajrujo. labor^anto.
:Smgito. Iu~i. Lui. partô i 1 (en) ~i sian parton

de io: la plej favorataj hundoj parto~is en la festen-
adoz; vi partons en doloro miaz\ venu k parto~u

^ nia Paska gojo! z\ kvazaü parto~ante en tiu
%tanda festoz\ ili volus partout en iaj religiaj
wro'j1. 2 (tr. aü en). Esti unu el tiuj, kiuj kune faras
iofi: por ke en la afero povu parto~i la plej mal-

ifjtafL\mi ne povas nun aktive partô i en la laboroj
de ambaü komitatojz\ li havis la gloron parto~i
persone en la gronda siego de M . z\ ciuj delegitoj
parto~antaj en la Kongresoz ; efektivaj k sincere

j$arto~ataj kongresoj de la ruslandaj popoloj povas
pfazi nur sur fundamento neutralaz. partO (̂ad)o.

s Ago de tiu, kiu parto~as: pagi sen part0*^0 por
\jtmda festeno7- ; eu ne estas la pano, kiun ni dispec-
ïjpSiparto~o en la korpo de Kristo? n\ detenadi min | plena de vino, kelke da domoj, akvo por trinki ks).

de êia gvidanta parto~ado en nia organoz . j — postpozicio.

prenantes/o ^ G. ( Prenanthes ei asteracoj) de
plurjaraj herboj, iuj volvigantaj, kun de blankaj gis
violetaj, langetfloraj kapituloj; c. 25 sp-oj el Eüropo,
Azio, N Ameriko k montaroj de tropika Afriko, i.a.

prepar/i ( tr ) 1 Fari cion necesan , por ke ia
stato aü ago povu efektivigi: se vi volas pacon, ~u
pacon; ~/ la vojon al la estonteco\ 'w malicon en
sia korox\ kion , rego, vi nun por ni silente en la
koro ~as? z\ jes , sciu, rego , estas ~ata sekreta
trompoz. 2 Fari cion necesan, por ke io povu poste
esti utiligata: al si provizon da lignoz\ por la
unua kongreso mi ~is du tre gravajn projektojnz;
presort faru, sed farunon ~wz; super karboj k en
vaporo estis ~ataj rimarkindaj ajojz; dum en unu
cambro la gastoj dancadis, en la dua cambro estis
r̂ ata la vespermango : kiam la tabla estis ~ita , oni
invitis la gastojn al la tabloz. «Sf pretigi . 3 Meti iun
en taügan dispozicion, por akcepti novajon, trapasi
ekzamenon ks: sin ~i por la diskuto, al skermadoz,
al la saltoB\ cevalo ~ata por la tago de milita*\
por fari ne~ite eksperimentonz\ baras al vi la voj-
on via propra ne sufica ~itecoz. csr agordi , trejni .
4 (pasive) Atendi, antaüvidi: mi estis ~ita , ke mi
trovos la tutmoridecon de Volapük malfortaz\ oni
povis esti ~ita , ke lingvo, kreita arte en la kabineto
de instruitulo , distingigos per plena manko de
vivoz. 5 S Registri sur komputilan diskon la gvid-
ajn markojn k informojn necesajn por gia posta uz-
ado kun difinitaj diskaparato k mastruma sistemo:

re~i disketon. SlN. strukturi. væ datenarango.~0. Ago de tiu, kiu ~as: ne valoras lafaro la kost -
on de 1' ~oz\ mekanika de minajo (pecetigado,
selektado ktp); ~o al la komunio , pri ekzameno\
estas farataj nun ~oj por eldonado de gazetoj en la
E -a lingvoz . ^a. Rilata al ~o: klaso al
bakalaüreco; ~aj klopodoj . ~aj kursoj . ^ajo. Io
spéciale ~ita, ekz. medikamento far la apoteko. —preskribo. ~igi 1 Igi ~ata: ~igas gravaj okazajoj ,

diplomatia krizo. 2 Sin ~i: ciu E-isto komencas
~igadi al la kongresoz; infano^iganta por sankfa
festoz . sen~a. Ne ~ita : sen^a tradukado de
teksto. ekstemporalo.

prepost/oz if 1 Cefa pastro de pregejo: volu al
~o sendi , ke U plej rapide venu kun viatikoG . 2
Unua aü unu el la altranguloj de kanonikaro.
parohestro. — provosto. ~ejo. Logejo de ~o: kelk
kanonetojn bavas pastr en ~ejo .,G .

prepozici/o A Morfemo, kiu servas por
dependigi subst-on aü pron-on (en E. ankaü inf-on)
de alia vorto, k lokigas anta ü la dependa vorto
(ekz.: glaso el kristalo, frapi per glavo, aüdi pri io,

I
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prepozitiv/o À Sintaksa funkcio de sintagmo,
antaûirata de prep, k funkcianta kiel nerekta objekto
aü adjekto. akuzativo.

(artikoio el revuo ks, débita k brosurita aparté de tie
revuo ks): la «Aldonon» estas pli bone ~i nurenk
gazcto, sed ne en forma de aparta de~o algluotad

prepuci/oz 1 V { preputium ) Haü ta refaldo, la brosuro7; la formaton, kiun vi intentas dont alb
mufe cirkaüanta la penisan glanon: cirkumcidu la apartaj de~oj mi akceptas z. en ~ i. Enmeti
karnon de via ~o k tio estu signo de interligo inter j ( reklamon, artikolon ks) en gazeton, revuon ks.
Mi k vix; vi volas eligi el modo la ~on, car la j Erare, malguste ~i ( vorton a ü tekston). ;
barbiro forprenis jam vian? z\ la rego ne deziras j re~i. Denove ~i ion jam ~itan: mi vidas ke iu mm j
alian edzigan donacon krom cent ~oj de Filistojx. | re~as miajn artikolojn pri Reformoj de 1894 z\ «La
2 1Tiu parto de la homo, rigardata kiel simbolo de j Esperantisto» rc~is la jus aperintan artikolon dt {
paganismo : forigu la ~on de via koro x; Hi vidis, ke j Hodler el «Esperanto»; re~o kontraü la volo delà
al la evangelio de la mi estis komisiitaN. ^ulo. j aütoro7 ; re~o de la « Fundamento». sur~î. M|
Necirkumcidito (nehebreo, nearabo ks). usr gojo. tekston, ciferojn, bildon sur ekz. postmarkon, por

preri/o * Unu el la vastaj ebenajoj de N - j utiligi gin alie ol laü la origina celo. Slir/vO. Ago
Ameriko, iam kovritaj de herboj, nun dedicitaj al la j sur~i k ties rezulto: ruga sur~o «13 stotinkoj» (sur ;
grand-kultivado. postmarko). plat~o. Speco de litografia metodo.ce|

Prerial/o X Naüa monato de la franca respublika j kiu oni uzas, kiel interan premplaton, gumofolion, j
por re~i sur litografia stono. SIN. ofseto.

presbiop/a Y Pro maljunigo, parte aü tute perd-
inta la elastecon de la kristalino, k sekve bezonanta

kalendaro (20a de Majo-18a de Jun.).
prerogativ2o 1 X Rajto voedoni la unua, k tiel

influi la sekvantajn. 2 Privilegio apartenanta al
rego, registaro, estraro ks, aü pli generale al kiu ajn
persono pro ties rango aü laü kontrakta pozicio: tio
estas de la regantoj.

pres/i ( tr) 1 Reprodukti tekston, bildojn ks,
generale en mullaj ekzempleroj, k generale per
apliko de inko al papero: Kelter ~is la unuajn verk-
ojn en £.; flora fojn sur stofo; ~/‘ sur la verko iannumeronz\ nun ~ata (anonco de eldonisto); libro
~ita sur malbona papero. 2 Fari, ke io estu ~ita: se
vi deziras ~/ gramatikon k vortaron de E. por angl-
oj, vi pavas tion ci fari z\ s-ro Schmidt promesis al vi j eklezia juro, sacerdoto.
r^i la «Manfredon» en la gazetoz; li pavas ~i mian
nomon sur la Revuoz\ se la Manfred estas ~ata,
tiarn vi devas konsenti , ke mi sangu en gi iom la stil- j episkopoj.onz. komposti, forrno, matrico, tipo. 3 :'Û; Kopii | preskaü. I- Parlikulo, signifanta: 1 «ne mulle
3. ~0. Ago de tiu, kiu ~as: ~eraro, ~provafo, malpli ol» : la parolado daüris ~ unu horonB;
r̂ metalo. ~a. Rilata al ~ado: ~a literoz\ ~a sci- mortis ~ ciuj; 2 «ne tute, sed ne multe mankas»: //
igoB; la ( P )~a E-ista Societo. ~ado. Reprodukto estis ~ dissirita de la popolo; li estas ~ miafrato:
de verko per ~aj literoj k liverado al la eldonisto: li nepo de onklo de kuzo de konatoz\ jam estis ~
deziras ke mi tuj komencu la ~adon k ec sendis jam j nokto; li estis ~ ne tusita.
parton de la kostoj de ~adoz; se la auforo antau la j II - Samsignifa memstare uzata morfemo: kosmetiko
r̂ ado sendus al mi la manuskripton [ J z ; j pavas fari ~ajn miraklojnK. nsr apenaü, kvazau II,
tradukanton mi povus trovi facile , se mi nur havus j III .
monon por ~adoz: kio estas permesata por ~ado.
tio ankaii estas permesata por skribado7; ili estas Lego ~as senaktivecon dum la sabato\ li devas
nun en ~ado k eliros kredeble en la daüro de \... ] z. demandi per ~itaj vortoj sian patron pri la signifo

de lafestoz; kiel estas ~ite en la libro de Moseo*.2
Y Ordoni skribe: la medikamento, kiun mi ~is [...]
estas eble tro multekostaz. ~0 1 Détala aü toritata
ordono: ili pekis kontraü Viaj ~ojx\ Hi mantis la i

i

apartajn okulvitrojn, por vidi proksime: ~eco
aperas cirkaü la 45a jam. cse miopa, hipermetropa.

presbit/oz b G. { Presbytis, inkl Semnopithecus)
de simioj el la fam. de kolobedoj, vivantaj en SE
Azio; la plej komunaj simioj en Hindio, kie ili estas
rigardataj kiel sanktuloj. c®3 entelo.

presbiter/oz 1}* 1 Nomo de praekleziaj estrojde
komunumoj k de kulto. 2 En kelkaj protestantismaj
eklezioj, membro de paroha konsilantaro aü
administrante de eklezia distrikto. 3 En la katolika

presbiterian/oz ü* Ano de ~ismo. ^ismo.
Protestanta konfesio, kiu malakceptas la regadon de

preskrib8! (tr) 1 Formule k aütoritate ordoni; 7a

A^ajo. lo ~ita : la aldonita de mi ~ajo en la «Dua
Libro»7 -, posta tarifo por la ~afoj. us" artikoio.
brosuro, libro , depreso. A*ejo. Loko, kie oni ~as:
sendi manuskripton al la ~ejo; lokoj, kie la ~ejoj
ne bavas la literojn kun signetojz. ~igj. 2: vi Paskon, ne konforme al la ~ox ; la ~oj de lastatuto
povas ~igi la artikolon en la fino de la numéro7-, j de la kortumoM . 2 Y Skriba indiko de uzotaj|~ilo g Komputila eligilo por ~ i rezultojn ; medikamentoj k farotaj aü nefarotaj agoj: malsarudo
surpapere. SIN. printilo : nadlara, inkspruciga. i devas obéi la ~ojn de sia kuracisto. recepto.

preskript/o 1 Aütomata estigo aü perdigo de
rajto pro paso de difinita tempo. 2 Ceso de punebk
eco pro paso de difinita tempo, cæ amnestio. M§i.

Peterlongo estas cefverko de la ~arto. ~ma§ino. lgi ne plu postulebla aü ne plu punebla pro la paso
Cia masino, movata per brakforto aü elektra forto,
destinita por ~ i : rotacia ~masino. væ platino,
slabo. de~0. Tiu paperfolio, kiu éliras el la formoj
de ~masino kun surgira teksto: aparta de~oz j la movlerteco de la manoj. A/istO. ï luziisto, kiu ~as.

lasera ~ilo. cæ eltajpHo. A'isto. Homo, kies
profesio estas ~adi: la ~isto Kelterz. ~artO. La
arto de la ~ado: la «Dia Komedio» en traduko de

de difinita tempo. akir~o = uzukapo.
prest/o^ Rapida ritmo.
prestidigit/i (ntr) Estigi ce spektantoj iluziojn per
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prestig/o. hnponeco, influo, akirita per antaüaj
agoj, atingitaj rezultoj ks: la de la stato perdis
nenionB ; {la Kongreso) forte levos la ~on de nia
afero en la okuloj de la mondo 2 ; la de lia
elokventeco. BS* aütoritato, kredito , satateco.

pœsuriz/i ( tr) 1 O (PP ujo au ejo) Régi la
inteman premon tiel, ke gi restu konstanta: ~ita
celo de jeto, de spacosipo. 2 (pp likvo au gaso)
Trudi difinitan premon: ~ita akvo de atompilo.
Mio. Sistemo por ~i.

pret/a 1 (io) Tiel arangita, ke gi estas dispon-
ebla por tuja uzo: la tagmango estas ~a ; la
manuskripto estas jam ~a k [...] tuj estos eldon-
ita2; gi ne povis esti ~a gis hodiaü 2; gis nun aperis
sole nur du efektive ~aj lingvoj, nome Volapük k
£.z; (0 havi ~an respondon por ciu demanda 2;
alpasi al prijugado kun antaüe jam konvinko2;
kun malkonfido k antaüe ~a pensa7,. 2 (iu) Estanta
en taügaj dispozicioj por ion fari tuj: si estis ~a
sveniz; mi estas forvojagiB; ses mil homoj ~aj
eltiri glavonx ; ~a je ciuj oferoj2; ciam tute ~a al
vi servi!2; mi estas ~a riski la vivon z; mi estas ~a
iri por vi piede al la fino de la mondoz. ~e. En ~a
maniera: meti la botelojn sur la tablonz; kun
urso promenu , sed pafilon ~e tenu2; ciam Itavu la
vortaron ~e sub la mono, /veco 1 Eco de io ~a:
mi timas, ke tia arma ~eco povas ofendi Sargon-
onB. 2 Eco de iu ~a: montante ciuj du la ~econ
batali k paginte per tio la devon al la honora, vi
povusfini la aferon amikeCj ; oni ne povas kalkuli je
la ~eco de la mondo pionire oferi sian tempon al
tiaprovoz; li ciam montras sindonan ~econ (serv-
eman akuratecon) por helpi al samideanoj; tiun
sorton si akceptis kun plena k décida ~eco2. /vigj
1 Fari, ke io estu tuj uzebla: ~igi liton por gastoB ;
~igi al si mangonz, tablonz; li ~igis grandan vaz-
onda puncoz; knabino kiu povoscios ~igi la dirit-ansuponz; li falls en la kavon, kiun li ~igisx ; tiujn i
kvar projektojn mi ~igos ne pli malfrue ol gis la
mezo de Aprilo2. 2 Fari, ke iu povu tuj agi: sin ~igi
forlcuri , danci. es" prepaid. /vigado. Tuto de la agoj
detiu, kiu 'Mgas: neniu ion sciis pri la maniero de
%ia (supa) vigado 2; la ~igado de la viroj al la
manbatalo. RIM. Tiu adj. estas uzata suf-e, kun la
samasenco: flug~a aviadilo, helpo~a amiko, milit-
ia bataliono, pressa manuskripto , servo^a sam-
ideano ktp. ledo^igisto. Tiu, kiu ~igas la tanitajn
felojn por la industriaj uzoj.

pretekst/o. Sajna motivo, eldirita por kasi la
efektivan: por safon formangi lupo trovos ~on 2;
serci ciam ~ojn, por nenion fari ; la elektito rifuzis
akcepti la postenon je de manko de 1’ tempoB;
penu trovi ian versajnigan ~on por via nokta migr-
adoz. /vf (tr) Prezenti kiel ~on: ~/ ma/sanigon por
rifitzi inviton. ê, ke. Kun la ~o, ke.

pretend/i (tr) 1 Postuli ion, pri kio oni asertas,
ke oni havas rajton super gi : ~/ regecon pro hereda
rajto; sed mi ne ~as pri la premioz; ciuj dioj, au ili-
ajpastroj, ~as la povon mortigi tiujn, kiuj adoras
aliajn diojn ; reputacio, kiun mi ne ~as k neniam
sertis; (abs) postulo (oferto) ne ~as, rifitzo ne ofend-
os1; Karolo la ( P )~anto (al la regeco). 2 £& Postuli,

ke estu agnoskita rajto pri io au la vereco de io:
pri perdokompenso; ke oni estas kalunmiita. 3
Fanfarone k memiluzie aserti, ke oni estas ia: tiaj
personoj ciam ~as esti pli sagaj2; li ~is, ke li estas
granda konanto de la legoj2; (f) k cio tio ~as esti
prof ündpensa! 2. /«o 1 Aserto, ke oni havas rajton
pri io, kion oni postulas: mi ne havas ~on je indulga
agado de via flanko2; pravigi siajn ~ojn; si ridetis
pri si mem ce la penso, ke hieraü ankoraü si povis
havi iajn ~ojn pri estirno de homoj2. 2 Tio, kion oni
~as en disputo au (£*&) proceso. 3 Aserto, ke oni
havas iajn flatajn ecojn: lia ~o pri spriteco estas
simple naüza; ~oj al erudicio. kontraü/vo ~o,
kiun formulas defendanto kontraü tiu, kiu la unua
faris /^on kontraü li antaü tribunalo. sen/va. Ne
havanta ~ojn (precipe 3): sen~a, tute naiva knabino.

prêter. I - Prep., montranta objekton au lokon,
en kies proksimeco iu au io pa.sas, irante plue: li
pasis ~ mi sen saluto2; vi pasis ~ via sklavox ; sia
vojo kondukis ~ la vojo de la taglaboristo 2 ; la
enirejo trovigas ~ tiuj fenestroj; traflugis angelo ~
orelo 2 (pp subita eksilento en konversacio); ven-
ante /v la impedestro, la veturigisto haltigas la
cevalojn2. RIM. Por precizigi la fakton, ke la movo
havas kiel celon lokon, atingotan post la koncerna
movo, oni povas uzi akuz-on: gi iris al li ~ la bus-
on 2 (ne profitis al li); vi sidos apud la stono Ezel k
mi pafos ~ gin tri sagojnx ; mia sinjoro! se mi trov-
is placon en viaj okuloj, ne pasu ^ vian sklavon! x.
H - Samsignifa memstare uzata morfemo: ê. ~ iu,
io: kiam la rego iris ~e, ( la profeto) ekkriis; estis
plej bêla parko, k ~e oni vidis grandajn kastclojn2.
Ill - Pref., signifanta: 1 ke oni lasas flanke objekton
au lokon, irante plue: ^iri, ~kuri, ~pasi , ~sovigi;
2 ke oni lasas flanke iun aferon, pro malatento au
malsato: ~atenti, ~lasi,~vidi, revoie.

pretericî/o éb Retorika figuro, konsistanta en la
reliefigo de temo per la sajna anonco, ke oni ne pri-
traktos gin; ekz.: «mi ne volas insisti pri la meritoj
de tiu homo, kiu ... k kiu... ktp».

preterit20 A Tenso, uzata kiam oni esprimigas
post la aludata procezo : perfekta , imperfekta ,
predikta ^o. -is.

pretor/o Ï Ce la Romanoj, ciu neelektita alt-
ranga oficisto, kiu helpis la konsulojn, precipe en la
administrado de la jugado. /va. Rilata al ~oj: la ~a
juro ; gvardio. /vano. Unu el la korpogardistoj
de ~o, poste de la imperiestro. /veco. Stato de ~o:
akiri la r^econ. /vejo. Tendo aü loko, kie la ~oj
juê*s-

pretori/oN = pretorejo.
Pretori/o. Cefurbo de Sud-Afriko (28°12’E,

25°45’S).
prevent/i ( tr) Antaümalhelpi (malbonon, mal-

sanon, damagon ks): tiu medikamento ~as la mar-
malsanon. tæ profilakti. /va. Tia, ke gi ~as: ~a
kuracmetodo, medicino (celanta malhelpi la
aperon de malsano). /vO. Antaümalhelpo de mal-
bono, malsano, damago ks. /vjlo. Cio uzata por ^i
malsanon, gravedigon k.a. c®' kondomo.

preventor î/o 3f Kuracdomo, kiu akceptas
precipe infanojn k adoleskantojn dispoziciitajn al



prezidie916prezo
•4

unu el siaj aspektoj: la afero ~as malfacilajojn
grandan profiton, kelkajn avantagojn ; tio ~astni
grandan maloportunajon; kelkaj sonoj ~as kdfc»|
malgrandan malfacilajon por tin ait alia nacio1; tii j
protesto ~as bonan okazon por diskuti pri jem
principe ; sia konduto ~is nur vicon dent-;f

tuberkulozo, por flegi ilin precipe per ripozo k
higieno-dietikaj rimedoj. eg5 sanatorio.

prez/o. Vendovaloro de objekto: por tiu
masino, kies kosto estis mil eiiroj , la fabrikanto
postulas ~on de du mil , dum gia valoro ne atingas
ec kvincent eürojn; anonei ~on por la kapo de krim-
ulo premia )-, malgranda pezo, sed granda ~o7 ; j konsekvencaj agojB. liveri, estigi, rezuldgi.7 (io)|
jit pli da acetantoj, des pli alta la ~oz ; la ~oj falis j Montri la karakterizajn trajtojn de io; konsistigi:
tre malalten ; ~aitigo, ~indiko, ~kontrolo. ^aro. vesto homon ~asz; ci tiu vortaro ~as la duanpartêi
Tabelo de la ~oj de varoj en butiko, ce fabriko ktp. de mia « Plena Vortaro» z; du kontraü unu
~oindaz, ^inda. Acetinda, car la ~o respondas al arrneon7 ; ciferoj, kiuj ~as nur grosojnz; por ke to i
la valoro. cia~e. Kia ajn estas la ~o: la statueton li religio ne ~u mitron inter du homoj, estas necese,hti
volis cia^e akiri. serwa. Tia, ke gi ne havas Hi ambait estu toleremajz; lingvo internacia, kiu"ti|
pageblan ~on; senlime valora. alta^a. Multekosta. egalrajtan proprafon de la tufa niondo7 ; ~ante /WK I
fiks~e 1 Nemarcandeble. 2 Ne laükarte. frajtO~0. kondican rimedon de reciproka komunikigado, toil
~o, postulata de la frajtanto por la ekspedo de varoj. lingvo internacia [ ...]z. ewformi. ~0. Ago kties1
gastO~0, pensions. Monsumo, kiun oni pagas rezulto: la ~o de batalo en pentrajo’, la spirits
(ciu-tage, -semajne aü -monate) por logado k konstruas al si ~ojn de la objektoj. ~ado. AgadodQ
mangado en pensiono aü hotelo. vetur^O. La ~o, tiu, kiu ~as k spéciale: 1 Nomado de nekonato al tia,
suldata por difinita veturo. al kiu oni volas konigi la personon: kortega ~ado; :

prezenc/0 A Tenso, uzata kiam oni esprimigas fari la ~adojn de novaj gastoj; 2§Ludado antüf
dum la aludata procezo: perfekta , imperfekta, publiko: ceesti la unuan ~adon de filmo; post lafini'l
predikta ~o. -as. de la ~ado oni elvokis ciujn aktorojn z; vespetej

prezent/i (tr) 1 Meti ion antaü iu, por ke tiu gin okazis ~ado en fama aniatora teatro z; mi donisj
prenu,.- vidu aü jugu: tason al invitito. Stofojn al ~adon en S.z; je la oka mia ~adofinigisz. M§Uj|§
acetonto; kambion aI banko; ~/' al la komitato ~ata:1 (io) la vidajo, kiu ~igis al la okuloj de laàâ
rojligan leteronz; ~/' al iu la manon ; nun mi ~os al virinoj en la profundo de la magazeno7; al la ohé
vi la tabelon de tiuj novaj vortoj7 ; smirajo estas ~i§as vasta dezerto7; kia belega vido ~igis,
r̂ ata sub la nomo de ciro7; (f) kion koro sentas , levigis la sunofz; sulfura ~igas en pluraj modifajojV
tango ~asz ; en mia letero mi volis ~i al vi nur la 2 (iu) ~igi antaü ekzamenonto-, ~igi al racHografkj
principojn de mia projektoz; mi do kuragas al vi ekzameno ; la infano (naskata) ~i§as malgustef
la modvojn. pro kiuj [...]; proponon7; la unua puga ~igo. mis~i. Malguste ~i, fari erarath
kongreso, al kiu tiu ci verko estos ~itaz. proponi, raporton: aü pro nescio au pro pasio li misais kl
aimed , an fauteni. 2 Konduki iun antaü aliaj personoj decidojn de la Akadcmio\ do estas simpla mis~oik:$
k konigi tiun al iii: la princo sian fiancinon a/ la la faktoj. re^i Vd reprezenti. filmOMldtfci
kortego; cent jarojn (li) silends k subite sin ~isz; li Projekciado de filmo antaü publiko
levigis de la benko de la rigardantoj k ~is sin, por ke prezerv/i = konservi J .
la ridantaj Atenanoj povu kompariz\ memvole sin prezid/i (tr) 1 Konduki en ordo la diskutojn:
por arestigo; (spéciale: diri nomon de nekonato en en kimsido, en tribunalo, en parlamentoB\ ~i super
societo) permesu, ke mi ~tt al vi mian amikon N . B; la debatoj -, mi ~os en la kongreso ne kiel autoro, seli
mi havas la honoron min ~i : postestro Spekinz. 3 kiel «la plej kompetenta E-isto»z; li lerte ~islalMj
Starigi antaü ies imago la bildon de iu aü io: al vi asembleonM. 2 Havi la plej altan oficon enl|«
mian embarason: aI Vi , kiun ciuj malsame ~as, sed gvidado de organizajo, regno k.a. ~ado. Agado <fe|
ciuj égalé en koro Vin sentasz; si tute ne povis ~i al tiu, kiu ~as. ~antO 1 Tiu, kiu ~as en kunvert^l
si , ke la infano mortis7-, la projektistoj ~as al si la kunsido: elekd ~anton por fa laborkunsido\
aferon tre facilaz\ ni ~u al ni , ke kolekdgis kongreso, de la kongreso -, ago~anto. 2 Tiu, kiu gvidas, kid
por elekti lingvon intcrnacianz. 4 Meti antaü ies cefo, la laboradon k administradon de organizajo,;
okuloj imitajon de io, faritan per parolo, pentrado au estraro ks: la ~antoj de landaj asociojz; la ~atüoi
alia arto: la naturo estis pregejo, kies veluran tapison de UEA, dc la Plenum-Komitato de SAT ; la
~is floroj k herbojz; la bildo ~as virinonz ; la de grava firmo. 3 Respublikestro: la ~anto de la
skulptafo ~is rozojn k tulipojnz; la dekoracio ~as Germana Federacia Respubliko. ~antaro. ^anta
placon kun benkoj; la danco ~is marsonB; mi ~is kolektivo. ^anteco. Titolo k funkcio de ~anto,
Julion Cezaronz; do estis verko simpla, ~anta unu el agewanto. Plej aga membro de kunveno, rolanta
la scenoj de la ciutaga vivo7 ; la trajtoj de la vizago kiel provizora ~anto. vic~anto. Helpanto k
estis r^ataj (en la spegulo) del malguste, ke ili estis eventuala anstataüanto de ~anto: se mortasla
nerekoneblaj7. 5 Ludi antaü publiko teatrajon au de Usono, la vic~anto automate farigas ~anto. * ng
filmon: mi ~as la dramon «Johanino M » z; tuj ~tt prezident/O - prezidanto 3. ~ejO. Dorao,
ion ... ekzemple, ian patosan parolonz; eu vi povus palaco, kie sidas la ~o k liaj diversaj oficejoj.

la mordgon de Gonzago? z; se tio ci estas tro- prezidi/o\ Supera plenuma organo de grava i
grandigata ait ~ala tro malforte , la kompetentan organizajo aü de stata instanco en Sovet-Unio k
homon gi forte eagrenos7 ; tiu komedio gis nun | kelkaj aliaj regnoj kun simila stata strukturo: la w
neniam estis ~ita. 6 (io) Sin montri al ies menso sub j de la Supera Soveto de USSR, use prezidantaro.
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pri. i- Prep., signifanta «konceme ai, rilate ai,
terne de» k uzata:1 Post verbo, por montri la objekt-
on, okaze de kiu farigas la ago: elpensi, memori,
paroli, kredi, duhi, sopiri, plori, zorgi , juri ~ io 2;
trompi iun ~ io; kunlabori ~ la sukceso de; ~ la
apero tenira ili al mi rakontis2; vi aüdis jam ~ la
metamorfozo de la regido2; mi eraris ~ mi mem2; li
rezignis ~ gi k ~ si mem2; la abelregino kantis ~ la
vengo de la floroj [...J k ~ tio, ke ec malantaü la
plej malgranda folio logas iu, kiu povas [...Jz; Hi
babilis ~ tio, kiel malfacile estas trovi mangajonz.
RIM. I Aparta uzo de pri kun rilatpronomo ebligas
solvi la problemon de jena malsimpla konstruo: en
la tuta urbo ekzistas neniu fajrejo, ~ kiu si ne sciis,
kio estas kuirita sur gi2; li metis Urijan sur la lokon,
~ kiu li sciis, ke tie estas la plej fortaj virojx ; eu vi
ne mangis de la arbo, ~ kiu mi ondonis al vi, ke vi
ne mangu de gi? x; tiu, ~ kiu si pensis, ke li nun
vojagas tra montarojz. 2 Post adj., por montri la
kaüzon aü okazon de la sento au animstato :
kontenta, certa, goja, konscia ~ io; ~ havo najbara
oni estas malavaraz. «s- pro, de. 3 Post subst., por
montri la temon koncernatan de la ideo: havi neniun
ideon ~ arto; la antaüjugo ~ rasoj; la deklaracio ~
iahomaj rajtoj ; traktado ~ paco ; komisiono ~
arbitracio; rajto ~ represado; atesto ~ kapableco;
profesoro ~ retoriko; la problemo ~ malarmado; la
eltrovo ~ kinino; fa legendo ~ Failsto; la demanda

lingvo internacia ; mi havis la senton ~ io
falanta; la lupo rakonto k la lupo renkontez; la

jmodo /v tiopasis jam de longe 2, BSF al. de.
fl- Memstare uzata morfemo: ~e. ~ tio.
Ill- Pref., signifanta: 1 ke oni aplikas al difinita
c^jjekto la ideon, enhavatan laü absoluta senco en la
simpla verbo, t.e. ke oni transitivigas netransitivan
verbon: ^paroli demandon; ~plori infanon; ~fajfi
aktoron ; ~friponi la popolonz ; ~labori teron 2;

ivpensi, ~meditiz; ^ silenti temon; ~krii gazeton ;
mu kampo estis ~pluvata2; fajra kolono ~lumis al
jlila vojonz; lian palan vizagon la luno ~lumis.
|RlM. 2 Oni vidas per tiuj lastaj ekz-oj, ke la senco de

ÿpri kelkfoje similas, tamen ne egalvaloras tiun de
||g; ~lumi povas nur io, kio estas mem luma; ekz.

fla lampo ~lumis la cambron» sed «mi lumigas la
fombron per lampo», car mi ne lumas ~ io, sed igas

( ion lumi ~ io ; 2 ke la kunmelita verbo havas
Tomplementon de pli granda amplekso ol tiu de la
iampla transitiva verbo: ~falci kampon 2 (Kp falci
Jircnon); ^planti gardenon 2 (Kp planti rozujon);
pjeti iun per stonoj2 (Kp jeti stonojn); ~kanti hero-
:onz (Kp kanti poemon); ~konstrui monton 2 (Kp
konstrui domon); ~rabi la vojagantojn 2 (Kp rabi
kutojn); ~serôi homon 2 ( Kp serci ies monon);

f»semi kampon 2 (Kp semi hordeon ); ~skribi
pejzagon (Kp skribi leteron); ~steli la mastron (Kp
steli monujon); mi ordonos al la lokustoj ~mangi la
feron2 (Kp mangi rikoltojn); David ~kalkulis la
fopolon2 (Kp kalkuli la homojn); li ~tondis sian
lapon (Kp tondi harojn); ciun nokton mi ~versas
man liton 2 (Kp versi larmojn); 3 ke la kunmetita

ifttbo havas sencon diferencan de la simpla per tio,
kegialudas konformecon al aludita celo: ~respondi

ion (doni garantion ~) ~jugi ion (kritiki); ~trakti
ion (raporti ~), ~tranci vinberbrancon2 (tondi); si
ne r̂ kalkulis sian agon2 (antaümezuris); la pastro
~rigàrdu (esplorekzamenu) la infektajon k deklaru,
ke gi estas malpuraL; li ilin bone ~frapu (mallaudu)
per la plumoz; iu kampo estos konsekrata, kiel
kampo rsjfurita2 (oferdonita). RIM. 3 Por ci tiu senco
oni ofte uzas specifajn verbojn (ekz. ekzameni anst.
pririgardi, molesti anst. prifrapi k.a.).

Priam/oz <§:> La mita lasta rego de Trojo, mort-
igita de Pirro. —¥ Iliado.

Priap/o: O Helena dio de la gardenoj k fekund-
eco, generale prezentita kun grandega peniso. /^a.
Rilata al ~o: ~ajfestoj; ~ajpoemoj. (p)~ismo. If
Forta k dolora penis-erektigo, pro toksigo, infektigo
au lezo de nervaj centroj. «er afrodizio.

prikl/i (tr) ^ Planti en alian lokon junan planton
jus produktitan.

prim/o 2 1 A Pozitiva entjero, kiu ne estas
produto de pozitivaj entjeroj krom l k si mem: la
unuaj ~oj estas 2, 3, 5, 7, 11, ...; 6 estas ne~o (SIN.
kunmetita nombro). 2 Diservo, kanonika horo (je la
6a matene). how 6. 3*>- La unua pozicio en
skermado. gaüsa ~o A Gafisa entjero, kiu ne estas
produto de aliaj gaüsaj entjeroj krom la evidentaj: 2
estas sed ne gaüsa ~o. ~a A Rilata al ^o: du
entjeroj estas ~aj inter si , se ilia plej granda
komuna divizoro estas l (ili ne nepre estas ~oj).

primadon/o ^ Unuaranga kantistino en opero:
la ~o volis ludi nur en ruga tualeto!2.

primar/a 1 A- Unuaranga, unuagrada. 2 ® Ligita
kun nur unu alia karbonatomo: karbonatomo;
~a amino (unuoble ligita al C-atomo, R-NH2). 3
(ark . ) = paleozoika. ** kvaternara, terciara ,
sekundara.4 4^ Apartenanta al la induktanta kurento
au gia cirkvito en induktilo au transformilo.
sekundara. 5 = ekstrakta. ~0 (ark.) = paleozoiko.

primas/o ft Honora titolo katolika de cef -
episkopoj de kelkaj landoj, kun parte gvidaj tutlandaj
taskoj: la ~o de Hungario.

primaver/o V) Printempo (pli f ol kalendare);
fresa, agrabla komenco.

primic/o 1 (plej ofte plurale) 0 Tiu produkto de
iu faro plenumita por la unua fojo, kiun iuj popoloj
rigardas tabua k oferas al siaj dioj: ce la Hebreoj la
~oj de la grenkampo, de la hrutaro, ec foje de fa

homparo, lege apartenis al Javeo. 2 ft Unua solena
meso de sacerdoto.

primitiv2a 1 Tia, ke gi produktigis ce la origino
de io, k ricevis pro tio specialan karakteron: la ~a
kristana eklezio; la E. ~a ; la ~aj morojB; (f)
talento ec la plej alta , kiu ne havas povosciadon
teknikan, estas forto ~a, blinda, ne disvolvitaz; li
posedis tute ~an biciklon ; A ~a funkcio (SIN. mal-
derivajo). rs* praa, kruda, unuatempa. 2 $ Staranta
sur malalta stupo de evoluo. ^/Ulo 1 Homo au besto
~a 2. 2 Pentristo de la periodo antaürenesanca.
nov^ulo Pentristo de la 19a-20a jc, strebanta
imiti la popolan arton. SIN. naivisto.

primol/o ^ G. (Primula el ~acoj) de unu-,
du- k plejparte plur-jaraj herboj kun rozeto el bazaj
folioj k kun kvinnombraj, okulfrape koloraj floroj;
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c. 400 sp-oj, precipe N-hemisferaj, multaj por- j ebleco de ia Fundamento) la E-istoj volu ciambou
orname kultivataj, i.a. aü rikulo k la sekvaj: Cinia memori , (car) la momenta, kiam ni ektusus tiun M®,~0 ( P sinensis), el Cinio, kun diverskoloraj floroj; estus la momento de nia morto7; mia ~o estas, k
Japania ( P japonica ), el Japanio, kun rugaj kviete k nerapide estas plibone7', homo sen
floroj; obkonusa ~0 ( P. obconica ), el Cinio, kun kaüzeca ~0 <I> ~o, laü kiu eio, kio ekzistas,
folioj, enhavantaj iritan substancon, k kun lilake havas kaüzon: kaüzeca ~o gravas en la teoriotk
rozaj floroj; oficina ~o, printempa ~o. { P. relativeco. necerteca ~o (de Heisenberg) D
veris. sin. P. officinalis), el Eüropo. medicine uzata, Kvantummekanika ~o, laü kiu ne eblas mezuri
kun pedunklo, apekse portanta flavajn florojn en lokon k movokvanton de partiklo samtempe kim
umbelo; ordînara ô, sen-tiga ~o ( P. vulgaris | arbitra precizo. ~a. Riiata al ~o(j): komuna vol-
sin. P. acaulis),el Eü ropo, kun pedunkloj unufloraj. donado estas farata mtr pri tiuj demandoj, kiujham

gravecon ~an7\ ~a interkonsento (kie la detaloj
restas diskutotaj). ^e. Laü teoriaj ~oj (kontraste kun
efektive): tio, kio estos decidita de ili kiel
dezirinda7 ; ~e mi konsentas, sedpraktike mi hezitas.

print/i (tr) 1 = presi 3. 2 Presi per komputilâ
presilo, ^iloS Presilo.

printemp/o. La sezono de la jaro, dumkis
denove kreskas la vegetajoj post vintra ripozo: m

| kukolo ~on ne venigasz; semas, aütuno rikolt-
j as7. ~a. Riiata al ~o: al glacio ~a k al amikotro
| novanefidu7.
| prion/o $ Y Infekta proteino, misa formode

primordi/o ^ Junega aü juna stadiformo de j normala proteino de la cerbo, kiu kontakte kun la
organo: de folio, de floro , de apotecio. tse normala proteino misformas tiun ci al plia
embrio. blastemo. rudimento. sema ~0, seiTWO. estigas degenerajn malsanojn de la nerva sistenw,

ekz. la bovan spongecan cerbornalsanon.
prior20 ^ 1 Estro, reganta monahejon malpli

gravan ol abatejo. 2 Dua estro de abatejo, ranganta
tuj post la abato. 3 Titolo de altranguio en kelkaj
religi-kavaliraj ordenoj: la ~o de Malto. MÎCO.
Titolo k rango de ^o. ~ino. Virino, havanta ~ecofl.

prioritat/o 1 Rajto, starigita de reglamento, fari
a ü akirt ion anta ü la aliaj: havi ~on de paso
(diplomatie, trafike); telefona komunikado pro, laü
~o\ decidu pri du dosiero S ~o de operaci-

c

primolo (Printempa
~°): a) bazo de la
rizomo; b) folio; c)
f loroj ; ô ) f r y k t0
(kapsulo) cirkaüita
de la kaliko. C.

a

c
a

Ovolo 2.
primus/o Y Malgranda kuirforno bruliganta

vaporigitan petrolon, generale uzata en nordaj landoj.
fornelo.
princ/o 1 Estro de malgranda regno, feüdulo de

rego a ü imperiestro: la de MonakoR\ la
renesancaj italaj ~oj. 2 Membro de rega aü imperi-
estra familio, k spéciale regido: la ( P )~o de Kimr-
ujo\ bêla, kiel ~o devas esti7', fabel^o. car datifeno.
3 Nobelo, ranganta guste sub aü super duko, laü la
landoj k la epokoj: krono de ~r>; la ( P )^oj-Elektisioj j simboloj. 2 = pasrajto.
de la Rom-Germana Imperia. 4 (0 La plej eminenta
persono: ~o de la poetoj, de la mensogantoj ktp. car j paralelaj k la aliaj estas paralelogramoj. 2 Vitra
arkil, ôefl , proto!. 5 ft Titolo de diversaj unuarangaj j peco, havanta formon de geometria ~o, ortakuntri-
personoj: la ( P )~o de la Paco (Jesuo); la (P )~o de I angulaj bazoj: kristala ~o maikombinas lumon.
la mallumo, de ci du mondo (Satano); la (P )~o de la j prist/o b G. (Pristis) de fisoj parencaj al rajoj, sed
apostoloj (Sankta Petro) ; la ~oj de la Eklezio j kun supra makzelo longa kiel glavo, portantadentojn
(kardinaloj). ~a. Riiata al ~o(j) : kaprico, litkso\ | ambaüflanke; vivas en varmaj maroj. SlN. segilfiso.
~a promeso7. ~eco 1 Titolo k rango de ~o. 2 ft La j Pristin/o. Cefurbo de Kosovo (21° 10’ E,
tria el la horoj de la angeloj. ~edzino. Edzino de ; 42°39’ N).
~o. ~ino. Filino de rego aü edzino de ~o. ~ujo, j privat/a 1 Plenumanta nenian oficialan rolon:
^olando. Lando regata de ~o I . ~o-edZO. Viro, i al vêturis oficisto kun la ordono revizi la tutan
kiu, estante edzo de regino, ne estas mem rego. ! gubernion [...], kvankam li prezentas sin kiel ~an
krorwo. ~o, heredonto de la trono. sango^O. personon7 ; Sullo, rezigninte pri la diktatorecojar-
Tiu, kiu devenas de rego laü la virseksa flanko. igis ~a homo', (ne stata) oficisto, instruislo; MJ

princip/o 1 Fundamento, origina elemento k sendito de la Usona Prezidanto; (analoge) ~akaso
fonto: li rigardis la akvon kiel la ~on de cio en la de suvereno ; ~aj lernejoj , institucioj; miaj
mondo', la ~o de la bono k de la malbono. 2 Respondoj devas esti rigardataj kiel opiniojk
Fundamenta verajo, sur kiu bazigas rezonado, konsiloj absolute ~aj7. 2 Rezervita al difinitaj
scienco, arto ks: iri de la ~o a! la sekvoj, la ~oi de personoj, ne publika: ~a kunsido de la Akademio;
la ekonomiko; la (fizika lego) de Paskalo, de la ~a entrejo\ prezentado de filmo ; lion mi eksciis
ekvivalento; mi montris en ~o, kiamaniere [...], sed I per ~a kanalo. 3 Koncemanta nur unu personon k
en la prakdko ni devas (.. . ] z ; se la kongreso en ~o ! ne la aliajn: logejoR', tiu kontrakto estas mia
trovus mian ideon espionnda 3 Generala j afero pure ~a k ~personaz; fia ci estas ~a afero
regulo. rigardata kiel gvidilo de konduto: resti fide/a j de la redaktejo7 ; vivon ~an kasu la muroj7. Mî.
al siaj dangera tiun ci gravan ~on (netus- j En ~a maniero: mia projekto prezentas ja ne ian

prism10 1 A Pluredro, el kie? edroj du estas
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~e faritan dccidon z; (sciigojn) mi donas al vi ne
kiel publikigotan leteron, sed nur ~ez; mi neniam
prezentos mian ideon (pri hilelismo) publike, antaü
ol gi ~e estos tute mature elprovitaz ; mi povas
diri al vi , ke [...] z. ~eco. Eco de io ~a: mal-
respekti la ~econ de ies vivo. ~ulo. Homo sen
oficiala funkeio au rolo.

privilegi/o. Aparta rajto aü favoro, koncesiita
al iu ekster la komuna rajto: la ~oj de la klerikaro,
nobelaro; la aütoro (de E.) ne havas jam la ~onfari
sangojn laü sia opinioz; neniu havas super tiu ci
lingvo ian personan ~onz; domo, en kiu ankaü la
virina linio nobeligas, k kiu, dank’ al tiu bêla ~o,
faros viajn infanojn nobeloj7 ; (f) la ~oj, kiujn havas
laedzoj, estas teruraj par amanto, kiu vere amas1.
85* monopolo, prerogativo. ^a. Rilata al ~o: ~a
rajto; ~aj akeioj. (tr) Doni ~on al iu : tiu gento,
Hun vi r,,os, [.. .] per teroro silentigos la aliajn7 ; gis
kiarn vi jugos maljuste k ~os la malvirtulojn? x ;
kiam malaperos la ~iteco de tiu au alia religio7.
Mllo. Tiu, kiu guas ~on: la ~uloj de la riceco.

prizon/o dû Konstruajo, en kiu oni tenas la
personojn kondamnitajn a! malliberiga puno aü j
atendantajn sian jugon. nsr arestejo , karcero ,
koncentrejo, malliberejo. *va. Rilata al ~o(j):
puno, regimo, organizaclo , sistemo. erwigî. Meti
iunen ~on.

pro. I - Prep., montranta: 1 la kaüzon de ago: ~
multo da arboj li arbaron ne vidas7 ; ~ najleto
bagatela pereis cevalo plej bêla1; liaj okidoj cesis
funkeii ~ maljunccox; ~ manko de loko mi ne povas
ci tie (...]z; si ~ H perdis fianconz (Kp: kiu perdis la
fiancon kaüze de la nevenkebla A.z); miaj palpebroj
mllevigis ~ stranga dormemecoz; 2 la motivon de
ago: mi venis ~ scrioza aferoz ; mi ridas ~ lia
naivecoz; li amas tiun ci knabinon ~ sia belecoz; mi
timas ~ la urboz; trinki ~ ies sctnoz ; ~ puno k
mosto ili kunvenasx ; (oferojn) ili butas nur ~
viando, por gin mangix ; resta, ~ Dio! z (u®* per ); ~
plezuro, ~ gentilecoz ; ~ forma potenculon ni

: demandasz; li demandis sin, ~ kio si plorasz; 3
(ark.) la objekton kiun oni intersangas kontraü alia:
Hon vi donos ~ tio?z; ~ viaj komercajoj ili alport-
adis al vi tritikon k oleonx ; David acetis la bovojn ~
50 siklojx ; mangajon acetu de ili ~ monox ; ili
vendu la bovon k dividu inter si la monon ~ gix; kiu
mordgos bruton, tiu pagu ~ gix ; ili demandis, kiom

pli postulas ~ la felojz; okulon ~ okulo, denton ~dentox; niaj infanoj logos en la fortikigitaj urboj ~
|(anstataü) la logantoj de la landox ; vi mangos
|grenon malnovan , k vi elportos la malnovan ~

if (anstataü) la novax ; ne prenu elaceton ~ animo de
f mortigintox.es* kontraü 4, por 3, 4. RIM. La distingo

inter kaüzo k celo de ago ne estas ciam klara, k tial la
y. prep-oj por k pro povas havi sencojn preska ü

identajn. Oni ne povas diri «morti por nesingard-
|emo» anst. «morti ~ nesingardemo»; sed inter

«morti por la patrujo» k «morti ~ la patrujo» ekzistas |

fiiurnuanco: la unua esprimas plivole la entuziasmon,
ladua la rezignacion. Same pri «pagi monon ~ io»

j (oni insistas pri la elspezo) k «pagi monon por io»
(oni insistas pri la akiro). En «ciuj Egiptoj fosis ~
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akvo por trinki», Z. ne skribis «por akvo» nur por
eviti ripeton, sed por estus tie pli konvena. ~ tio,
ke. Subjunkcio, esprimanta kaüzon aü motivon: mi
ne indulgos ilin ~ tio, ke ili dishakis gravedulinojnx ;
vi vidas do, ke vi ne devas kulpigi min ~ tio, ke mi ne
plenumis vian dezironz. csr tial ke, car.
II - Pref. kun sencoj de la prep.: 1 ~kulpax ;
remémora oferox ; ~ peka kaprox ; ~malâastaj
donacojx (donacoj ~ malcastigo); niajn domojn ni
donas ~pruntex (~ prunto); 2 angelo ~parolantaz
(parolanta anst. iu, favore pro iu ); ~peti iun (peti
iun favore al alia).

probabl3a 1 (pp opinio) Tia, ke por gia vereco
ekzistas pli da motivoj, ol kontraü. 2 (pp okazajo)
Tia, ke por gia efektivigo ekzistas plimulto da sanc-
oj: la demisio de la ministraro estas tre ~a; la ~a
ekarto estas tiu , kiun oni havas egalan sancon
superi aü malsuperi. es5 kredebla, supozebla , ver-
sajna , proksimuma. ~e. Kun plimulto da sancoj;
versajne: ~e U gin scias, sed ne volas diri ; mi venos
r^e morgaü , sed ne certe. -4L 1 Nombro, kiu
estas proksima al la relativa ofto de difinita okazajo
en longa serio de ripetoj de pli generala okazajo:
r^odenso. 2 Nombro, kiu iusence esprimas la grad-
on de kredindo de aserto. ~eco. Eco de io ~a: ce
manko de certeco oni devas kontentigi je ~eco; la
r^eco de lia vizito je tia horo estas tre mùlgranda.
A-'iko, ^okalkulo A Teorio k kalkulo pri ^oj.

problem1© 1 Demando, solvota per scienca
metodo: gi estas tro granda kalkula ~oz; fizika ~o;
solvi la ~on de lingvo tutmonda7. ifif* teoremo. 2
Cio, kion klarigi aü solvi estas malfacile: la ekzisto
de la animo estas unit el la plej diskutataj de la
filozofio; la miloj da ~oj de unu el la plej malfacUaj
ortografioj en la mondoz; la malfacilafoj k ~oj de
la arto apcradis antaü siz; lia tuta konduto estas por
mi ~o. Kg* enigmo. 3 Enigma dispozicio de
sakfiguroj, ce kiu la blanka partio ludu k matu post
preskribita nombro da movoj. ^a. Tia, ke gia solvo
aü efektivigo estas duba: ~a opinio, sukeeso; rifuzi
la faktan nunafon pro la ~a estontajoz. medico $-

~o, estiganta pro malpurigo de la medio aü elcerp-
igo de resursoj aü detruado de habitatoj de vivuloj.

proced3i (ntr) Uzi difinitajn rimedojn por
efektivigi ion: metode, senorde , energie ~i ; mi ne
scias kiel ~i por malfermi tiun skatolon, ne difekt-
ante gin ; ni laüstatute pri la registrado de la
vocoj. 1 Agmaniero, aplikota por atingi difin-
itan rezulton k spéciale farmetodo sekvata por
fabriki, presi, foti k.a.: kvazaü tio estus io pli , ol
bruta ~o por la kontentigo de volupta deziro! z;
novaj ~oj de prilumado; kirurgia ~o por operat'd
kun la malfermita koro. 2Z = proceso 2.

procedur20 1 Maniero, en kiu estas kondukataj
aferoj konforme kun la kutimo, statuto, reglamento
aü lego: enketi pri la ~oj de voedonado en la
diversaj landoj; por elmeti legoprojekton antaü
la parlamento; kodo de kriminala ~o. 2S Parto de
komputila programo, kiu plenumas apartan taskon k
poste redonas la regadon al la cefprogramo, kiu
vokis gin: rekursa, memvoka ~o. «S' funkeio. ~a.
Rilata al ~o: ~a regularo. ~i (ntr) Sekvi ~on:
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procion/o b G. ( Procyon) de N Amerikaj rak'

bestoj, similaj al malgranda urso, kun longa voî
markita de koloraj ringoj, havantaj la kutimonljf
en akvo sian mangajon antaü ol mangi gin. SlN. bl
urso. ~edoj. Fam. (Procyonidac) de rabobestoj,!
kiu apartenas i.a. ~o k la malgranda pando. %

kontraü iu. ^isto. En kelkaj landoj, jura oficisto,
kiu saigas sin pri la ~o de proceso, sed ne pledas.
o®* advokato, solicitoro. pra^OSApriora ~o.

procelari/o b G. (Procellaria ) de malgrandaj,
hirundsimilaj marbirdoj el la tropikaj k aüstralaj
maroj. B®* pufino. ^edoj. Fam. (Procellariidae ) de
birdoj kun kunaj bektuboj, ampleksanta i.a. ~on k
pufinon. ~(o)formaj. Ordo ( Procédari( formes).
SIN. ventbirdoj.

procent/o 1 Valoro au taksado, difinita rilate
al la nombro cent: en la vortaro oni povus sangi nur
iajn 10 ~ojn (centonojn) du vortojz\ mi ricevas~on de ciuj e!donojz\ en Riisujo [...] la lernejoj
akceptas hebreojn nur en la nombro de 3-5 ~ojz\
(gimnazio), en kiu apud ciu kristano oni akceptas
unit hebreon, t.e. oni akceptas kvindek ~ojnz\ dum
la tempo de la foiro la prezoj estas malaltigitaj je 20
~oj ; 5-~a solvajo; altéra imposto. 2 Profito,
produktata de cent monunuoj dum unu jaro: la
dividende estos 5 ~oj (5% ) , «r®1 rentumo, interezo.~ego 1 Nenormale alla interezo: pruntedoni
kontraü ~egoz. 2 Uzuro. RIM. La Fundamento
registras procent kiel kunmetitan el «pro» k «cent».
c®3 elcento, pocento. ripar^o. ~o de materialo
provizore neuzebla pro difekto.

© proces/o 1 Jugafero, jure submetita al
tribunalo: est! prava en sia ~o7 ; gajni , perdi sian
~onz\ komencigis mono flnas sen cesoz. 2 =
procezo: tiu ~o de unuformigado iros en la lingvo
internacia multe pli rapidez; senskue k régulé dis-
volvigas tiu rsjo de la homa movigado, pensado k
sentado , kiu estas nonuita vivoz. (ntr) Juge
persekuti: ~i kontraü iu\ pri kompenso de la
perdoj B; la rego k mi ~as pri mia kapo B; neniu
r^as honeste k neniu jugas justex. ^ema. Amanta
~i. car cikanema.

1
4m

prociono,
'

CG. m
I1
m

? • 'SS
1
IProcion/o \ Verdeta cefstelo (a Canis minori^de la konstelacio Malgranda Hundo, la oka laü b

helo. :ÊM
prod/o A c§> Kavaliro fama pro siaj kuragoj

aventuroj: la ~oj de Karolo la Granda, de laRefa
Arturo. ~ajO. Dangerplena entrepreno, kit$
kavaliro plenumis, por akiri al si famon.

prodig/î G (tr) Malavare disdoni: mian trezà( jf
tutan mi ~as al ili donacante. ter disipi. ,'§j

prodrom/o Y Antaüsigno de malsano; malbofr
farto antaüanta malsanon.

produkt/i (tr) 1 Estigi vivajojn aü senviv$$|
per natura evolupovo: la saftnoj ~as generale^unu safidon ; tiuj arboj ~as pomojn\ (analoge)
Ameriko ~as multe da greno B; tiu lando ~as om,
regiono, kiu ~as nenion krom dornoj k veprojd^|doni , naski , kreskigi. 2 Fari el krudaj material^substancojn aü objektojn utilajn por la homojî jp
fabriko ~as bonan iulonB\ tiu regiono ~as la diUB:
on de la ahtminio uzata en la monde, (f) baîadoM,

lakto ~as buteronx (oni ne miru pri la sekvoj de siaj
faroj). ~o 1 Ago ~i k ties rezulto, pli spéciale|||

(D proces/o V Elstarajo, pli elstara parto de substanco aü objekto: vivi el la ^oj de siabien<§
organo: ciliara, korakoida ^o (Vd korako ). nsf Ciuj ~oj de la homa penso farigus akireblajporjg
apofizo. | el niz; literaturaj ~ojz\ (f) ni ciuj estas la ~ode - jj|

procesî1o 1 Ceremonia marso de personoj, manox; se la naskigo de homo estas ~o de bnjtH
' ' 2 La tuto de la -ajoj*| nacia ~o kreskis konsiderindeM. ~ado. Ago dè j|

aü io, ion ~anta: protekli la internait ~adon fÊ<

starigo de kontingentoj. de doganimpostoj\ ~adoél?
konsumeblaj afoj; if - ~ado de biomaso..^ajo.
Difinita ~ita varo : ~ajoj de la teroM (Vd ter~ajo}%~antO if Ciu vivulo, kiel ~anto de biomasoi
duavica /^anto <:• Tuto de la heterotroful|
(konsumantoj k malkomponantoj), precipe animaloj.
unuavica ~anto Cv Aütotrofa vivulo, kiu3
fotosintezo aü kemisintezo ~as organikajojn: verdaj
plantoj estas unuavicaj ~antoj. K® konsumanty
malkomponanto. ~ejo. Loko, kie oni ~as industi||
^ema. Multe ~anta: ~ema grundo; ~ema imago;
fanlazio. fekunda. ^igi. Igi ^ita: ^ spor^~igas en aü sur sporujo. ^iloj. Cio (grundo, ik|
masinoj, uzinoj kc), kio necesas por la ~ado. Sçg
^orimedoj. /^isto. Tiu, kiu ^as aü partoprenas
la ~ado de ajoj aü servoj: «senpere de la ~isto i
konsumanto» estas ekonomia idcalo. c® komercistà,;
péristo. /^iva z. Kapabla ^i: ~iva entreprà||
investado; la ne~iva lernado de lingvojz; tip êi jet

I§

boatoj ks, irantaj en orda sinsekvo: oni faris edzigo- ekdeziroL. o®" frukto, varo.
[estait r̂ or al la palacoz; arango de força
mizere fuitebra ~oz\ marsas infanoj en la
tacmentanoj de S. venas en muta malgoja ~oz\ la
r^on malfermis tiuj (analoge) finigis la ~o de
la delegitojB. 2 i}* Rondira tia marso de kredantoj,
akompanata per kantoj k pregoj, en aü ekster preg-
ejo: malgaja ~o de nudpiedaj monahojz\ marsi kiel
~o. ~a. Rilata al ~o: ~aj raüpoj (kiuj iradas ~e).

procesor/oë Parto de komputilo, kiu prilaboras
datenojn k generale ankaü interprétas masinlingvajn
instrukciojn: cef~o; krom~o: censtabla SIN.
datenlraktilo. csr ceforgano, aritmetikilo, regilo.
mikro^vO Integra cirkvito, kiu enhavas tutan ^on.

procez/o. Sinsekvo de fenomenoj, disvoiviganta,

rigardata en sia tuteco, iompostioma progresado k
finaj rezultoj: natura , kemia , ekonomia ~o.
Markov-a ~o A. Stokasta ~o, kies kondicaj
probabloj estas la saniaj sendepende de tio, eu oni
konas la tutan historion gis iu tempo aü nur la aktual-
an staton. stokasta ~0. Funkcio (ofte de la tempo),
kies valoroj estas stokastoj. ^ilo = procesoro.
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énglutas native grandegan multon da laborojz.
<yivo Kvanto de biomaso, ~ita fare de unuo de
ateo aü volumeno de ekosistemo dum unuo de
tempo, ~iveco. Rilato inter la ~itaj kvantoj k la
faritaj laboroj au elspezoj: la statistikoj montras, ke
la ~iveco estas en strikta rilato kun la vivnivelo de
la laboristaro.ekcwo -$• ~o konceptita k fabrikata
por ne noci al la medio. krom~o. Necefa ~o,
ticevata akcesore dum la ~ado de ia alia substanco
aÜ varo, au kiel restajo de ekstraktado: gudro estas
krom~o de la distilado dc karbo. kurwado. ~ado

malpura.~i (tr) Konduti kiel ~o, t.e.: 1 Malobservi
la sanktecon de religiajoj: ~/ pregejon per adulta
intrigo, sanktan vazon per malpia uzo\ ne per
furiozo k per mortigado la tempion de /’ diinoz\ car
la titolado de Dio per «Sinjoro» estas io tro triviala
k r^anta [...]z. 2 Malobservi la respekton suldatan
al io a ü iu: se trovigos inter ni persono, kiu ~as
nian feston per persona ambicio, ni ciuj deturnos
nin de liz\ ni ne ~it thin profundan senton per
teoriaj klarigojz\ mi estis jam prêta protesti, ke la
kanajlo del ~as mian nomonz. use atend , malsankt -
igi. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as ion: la ~ado estis
ordinare punita per morto. ^anto. Tiu, kiu ~as
ion. ~eco. Karaktero ~a.

profaz/o $ Unua fazo de la mitozo k de la
mejozo, kiam la kromosomoj permikroskope ekvid-
eblas.

profesi/o. Ciu okupo, per kiu oni akiras viv-
rimedojn : metia , liberala dc fiskaptisto7\
homo lerta en sia ~ox; viro, pentristo lau sia ~o z\
mi deziras komcnci la ~on de instruistinoz\ praktiki
la ~on de advokatoz; M . komprenis, ke sia kariero
en la ~o instruista decide finigisz. K? metio. ~a 1
Rilata al ~o: sindikato\ sekreto; ~aj mal-
sanoj. 2 Praktikanta la aluditan ~on: ~a artisto,
oratoro. '"'i (nir) Praktiki ~on: li ~as kiel kurac-
isto.^isto, '•«-'lllo. Homo, kiu praktikas okupon por
akiri vivrimedojn. csr amatoro.

profesor10. Instruisto kun la plej alta grado en
universitato au alia supera lernejo: universitata ~o\
r^o de hemio, pri lingvistiko; katedro de ~o en
Oksfordo. ~a. Rilata al ~o: ~a kurso; ~a tono,
aüt 'oritato. ~eco. Titolo, posteno de ~o. ng-'
clocento.

profet/o 1 0 Homo, kiu deklaras sin inspirita
de iu dio k rivelas ties mesagojn : ÜÜ la grandaj ~oj
(Jesaja, Jeremio. Jehezkelo); ~o k pastro hipokrit -asx\ da ~oj de Baal estas 450 homojx; ci tiu estas
la ~o, Jesuo el NazaretN; C la ( P )~o (Mahometo) ;
neniu estas en sia urbetoz. 2 ag»1 Homo, kiu

de filmo fare de du memstaraj ordinare diverslandaj
ffrmoj: kun^ado franca-itala. re~i 1 Estigi
Bovajn individuojn de bestoj per jam ekzistantaj
(gepatraj) individuoj: re~i rascevalojn:; iujn bestojn
jstas malfacile re~i en la nenaturaj kondicoj de la
foptiteco. 2 ~i novajn plantojn, aü per semoj au
tiesekse: re~i rozujon per brancplanto. BST multigi.
3 M objekton similan al alia : re~i pentrajon per
fwurado, per folografado\ re~i grafikajon (per
bildotelegrafio) ; re~i en sia revuo interesan
artikolon; la pentristo re~as la naturon. ifir imili ,
iopii, prezenti. re~(ad)o. Ago de tiu, kiu re~as: la
tt'^ado de ornamplantoj; re~ado de la cefverkoj el
ja muzeoj per artfotaj rimedoj. re^a. Rilata al
tsKadjo: ~a bildo ricevita per kliSo. re ânto yJ
ilfir- aü in-besto, kiun oni bredas por la re~ado.
jre»igi b ^ Fari idojn, aü sekse au nesekse: fungo
ty'vigas per sporoj, la plej multaj florplantoj per
|ffloj; re~igaj organoj (SIN. generaj organoj). RIM.

Pro la iom aparta signifo de reprodukti, la ripetado
ta ago produkti esprimigas per adv-oj: denove,
Üe ~i.sutwado. ~ado de difini ta varo malsupera
al la acetkapablo de la konsumantoj. super^ado.
'vado de difinita varo, supera al la acetkapablo de la
|dnsumantoj. ter^ajojx. ~oj de kulturata tero
|ontraste al la fruktoj de arboj). varmo~ado ÿ (pp

Ipimaloj) ~ado de varmo, precipe per oksidado de
organikaj molekuloj, pli spéciale ce la homeotennaj
yivuloj. SIN. termogenezo.

produktor/o. Kapitalisto, kiu luis filmfabrikon, prctendas kapablon antaüdiri estontajojn: vera , kiel
jwr produktigi filmon lau acetita scenario k per vorto de ~o z. ^a. Rilata al
trapodungitade li/si. direktoro. parolox , predikox. ~i 1 (ntr) Paroli, agi kiel ~o:
. produt/oz A Rezulto de multipliko. kartezia viajfiloj k viaj filinoj ~osx. 2 (tr) Antaüdiri estont-

ajojn: la ~oj ~is per Baalx\ malverajon Hi ~as al
v/ x; (vs: eldiri tion, kion oni divenis): al mi , kiu
vin frapis? N. ssr aüguri. /v»ino. Virino, kiu ~as:
Debora, ~inox. /^ajo. Tio, kion iu ~as: sepdek

^o. jarsepoj estas destinitaj l. ..], por ke [...] sigeligu la
vizio k ~ajox. /^ismo. Psika-religia fenomeno, kiu
faras e! homo ~on: ~ismo sajnas specifa trajlo de
la semidaj religioj.

profil1o 1 Aspekto de vizago flanke rigardata: la
dekstra ~o estas preskaü ciam malsimelria al la
maldekstra. 2 O Desegno de la vertikala sekco de
konstruo, fortikajo, aü tomobilo, masino ks, por
montri la relativan dikecon de la septoj, la internan
dispozicion kc. 3 O Formo de la sekco de modluro,
relo ks: L-~o, T-~o (de relo) ; kvaronronda,
kvaronkava ~o (de modluro). 4 m Desegno de la
vertikala (laü longa, laülarga) sekco de rivero: laü-
larga ( transversa ) , laülonga, ekvilibra ~o. 5 ^

~o: ~a vizio x.

§6 (de du aroj A k B ). La aro de ciuj paroj (a, b )
Itfiaend k b en B. interna ~o. Pozitiva simetria
plineara formo. sur reela vektora spaco; analoge ce
Isnpleksa vektora spaco (la formo tiam povas esti
'îiNmetria aü hermite simetria). SIN. skalara
|pika <vO = konjunkeiajo. skalara ^O. Interna

piensora (de du vektoraj spacoj E k F )
|iaco £ ® F tia, ke por ciu dulineara bildigo B : Ex

G at alia vektora spaco G ekzistas ununura
fîeara bildigo E <S> F G, kiu vastigas B.
|profan30. Tiu, kiu ne estis inicita en sanktajojn,

üisterojn ks: komprcneble la rezultatoj de tia sperto
ÿtastenataj en plej granda sekreto antau la ~ojz\
fytos malpermesate al la ~oj eniri en framasonan
gmplon. «S’ laiko. ~a. Fremda al la sanktajoj k
ieligiaj misteroj: la ~a historio (kontraste kun la
plia); kelkaj cl liaj clisciploj mangis kun manoj
0j, t.e. ne lavitajN \ evitu ~ajn babiladojn N. csr
?
?;
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Desegno de la vertikala sekco de topografia surfaco:
topografta estas la prépara etapo al gcologia
sekco. KSP sekco. linia ~o Diagramo de intenso
kontra ü frekvenco en la frekvenca intervalo, kiu
respondas al unu spektra linio. ~a. Rilata al ~o: mi
sendos mian fotagrafafort ~an k sen okulvitroj1; se
mia amiko estas unuokula , mi rigardas lin ~e. ~i
(tr) 1 Montri ~e: ~/

' turon, aviadilon. 2 O Provi /.i

nur je la mal~o de la konsumantoj. es* deficito.
mal~a. Rilata al mal~o: mal~a negoto. mal*&
En mal~a maniero aü cirkonstanco: vendi mon
niaise , ne^ema. Ne zorgema pri sia ~o. ts
abnegacio, sindonema. sen~e. Ne celante aü far-
ante ~on: kooperativoj vendus settle. SliperM).
~o, kiu superas la lege permesatan.

profund/a 1 Tia, ke gia fundo estas tre mal-
reion, lignopecon, plastan stangon ks per ~o: proksima de la suprajo, bordo, aperturo: ~a puto,
L-~ita, T-r̂ ita pcco; U -~ita , l -^ita relo. ~igi. foso, lago, valo. akvo, groto, galerio, vundo; vi trié
Montrigi ^e: la kastelo ^igis super la aütunaj os la kalikon de via fratino, la ~an k larganx ; jk-
arboj. duorwe Tiel , ke la desegno prezentas anta akvo fiel ~a, ke oni ne pavas atingi la fundoR
iom malpli el la malantaüo de la kapo k iom pli el la j per remilo7 ; frapoj devas iri ~e en lian korponx;
vizago mem. lim^o Konturo de vertikala kver- j penetri en la kolon 7; neniu gis mm penetris
sekco rilate al trakakso, difinanta la maksimumajn j suftee ~enz. 2 Havanta ian difinitan dimension ®
dimensiojn por trakveturiloj k ties kargoj, respektive I tiu direkto: skatolo, je 2 cm; la baseno estism
la minimuman liberan spacon cirkaü la trako: lim~o | duonmetron 3 Etendiganta, atinganta gis tre
de libera spaco por kurentodeprenilo; kargolim~o. ; malalte: ~aj radikoj de kverko ; la ~a infero*;*a

profiiakt/i (tr) = preventi. ^ikoz f Tiu fako de | salutoR ; ~e malsupre kuSis la tero7-; fiso granda
la medicino, kiu esploras la manierojn preventi j nagas ~ez (por atingi gravan celort, oni bezonas
malsanojn: persona ~iko; ~ika procéda, rimedo. j gravajn rimedojn); ~en faliz. 4 (f) Atinganta la

profit/i (tr)1 Ricevi utilon, gajnon superecon el ; fundon de la aferoj; penetranta gis la kemo: ^io: se vi volas ~/‘ de tiu ci malgranda historic [ ...] z ; I penso, prudento, studo, erudicio, medito; ~a spirito,
se mi ne povis de via boneco, tio estas jam mia j politikitlo; ne forgesu la ~an seneon de tiu vorto;
kitlpoz; nur la kapitalistoj efektive ~as de la altigo ! sago abunda. sed ne ~az ; ili postulas historiojn kun
de la akeioj; sed mi, kion mi ~is? z; ~i la lecionojn j pli enhavoz; ~e scii lingvon.5 Metafore granda,
de la historioli ; (abs) du militas, tria ~asz ; se la j forta : dormo7, doloroB, deziro, mizero,
gasto méritas, ec lia hundo ~asz ; car kiel ~us j konvinko. dekadenco, mallumoz, disonancoR, ago1;
homo, se li gajnus la tutan mondon k sin perdus? N. ! li mortis ~agaz; saga piano. ~0 1 Dimensiode
2 Fari uzon de oportuna cirkonstanco: mi auskultu k j io mezurita lau la malproksimeco for de la suprajo aü
mi ~u de la mallumo7 ; <~/‘ de la tajdo por ekveli; j aperturo: la inundo penetris en la landon gis ~o de
la okazon por ni do hodiaü ataku ilin, ~ante | kvar kilometroj; tiuj insektoj vivas en la ~odekelkaj
ilian malardon R. nar utiiigi. ~0 1 Utilo, supereco I centimetroj; ~o de pénétra de kuglo. 2 Loko, paito
ricevita de io: de ciu laboro estas ~6> x; paroli ~a: ili falis en la ~ojn, kiel stonox ; en la ~odela
tiamaniere pri afero (nobela edzigo), el kiu vi cltiris akvo7 ; granda sipo bezonas ~onz; frandajoj, kiuj
tiajn grandajn ~ojn! z ; legi tiun libron a!portos al vi j pénétras en la ~on de la ventrox ; la kriantaj mevoj
multe da ~o; tiri ~on el ics konsUoj. avantago. k lafî soj en la ~oz; (f) vortoj, venantaj el la ~ode
frukto. 2 Diferenco, per kiu la enspezoj de homo, la koro7; paroli el la de sia koro7. es* abismo.3
negocisto, firmo ks superas la elspezojn : la La parto plej malproksima de la fronto, antaüoks: en
kompanio havis 100 000 frankojn da ^o B; ciu la ~o de la scenejo7 ; la ~Q de la cambro estis
ekzemple.ro alportas al mi 10-15 centimojn da pura malllima7 ; li iris post la komercisto en la ^on de la
~o z ; la ~o, kiun donas al mi la Adresaroz; pli magazeno7. us* fundo, fono, interno. kampa M) G
valoras kontenta spirito , ol granda ^o 7 ;
malhonestaj ~oj ; la estas la bazo de la | bildon sur la fokusa ebeno, responda al la distanco,
kapitalisma civilizacio. fër rento. ~kvoto, j por kiu oni enfokusigis. ~ajo 1 ~o 2: apenaü lien-
r^manko. ~a. Rilata al ^o: pake akirila ne estas j iris iom en la ~ajon de la arbaro7. 2 Tia parto de la
~a7 ; servi ce li estas afero honora k ~az. ~e. En | fundo de maro aü rivero, kie sipo povas ciam trapasi
~a maniero aü cirkonstanco: estas pli ~e por ta j sen dangero. ~eco. Eco de io ^a: ne konantela
maljuna para vendi la cevalon7; kio vendigas kasite , ~econ, ne ira en la riveronz; mi ne kapablaspenetri
vendigas plej ~e7. ^ema. Amanta, sercanta nur la la ~econ de liaj pensoj. ^egajo. Abismo. Mfli-~on. ~igi 1 Esti kaüzo, pro kiu iu ~is: la milito Fari ion ~a: ~igi fosajon; (f) ~igi temon de médit-
~igas nur la kapitalismon ; lia senzorgeco ne ~igas ado. ~igi. Iri ^e en ion: la kadavro ~igis iom post
lin. 2 Ebligi, ke iu ~u de io: ~igi sian sperton al iu ; i iom en la lago; ~igintaj okuloj, (f) ~igi en siaj
~igi iun de sia sperto. <̂ ilo. Tio, p>er kio oni povas pensoj7. ^apensa. Havanta en si ~an penson, k
~i: tiuj, kiuj vidas en E. nur malvarman provizoran sekve:1 ~e pensata: ~apensaj traktatojz; volunun
komprenilon k ~ilon z. ^ama. Zorganta nur la rakonti fabelon, ian ~apensan k edifanz; li pensis,
~on: eu li estas plej pura idéaliste ait plej ~ama ke li esprimas ~apensan opinion7. 2 ~e pensanta:
egoisto7. ^odona. Tia, ke gi donas ~on. eæ lukra. ! ~apensa verkisto. en~igi. ~igi: mi tiel en~igisen
mal~o. Diferenco, per kiu la elspezoj de homo, gin (libro), kc mi lute forgesis [...]z; en~iginte en
negocisto, firmo ks superas la enspezojn: magazeno, dolcajn pensojn7. mal^a 1 Tia, ke gia fundo estas
kiu iam provis anstataCiigi ilin (la virojn) per virinoj, proksima al la suprajo, bordo, aperturo: mal~a
havis grandan maison7: karteloj ordinale starigas \ telero, lageto, truo, anfrakto, sirvundo. 2 (f) Ne

Regiono en kiu ciuj objektoj formas sufice netan- -O
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irantagis la kemo de la demande», supraja : miaj voit - aü minimumon de funkcio de pluraj variabloj, kies
oj eble sajnis al vi fro mal~ajz . mal—ajo. Mai—a valorojn limigas kondicoj generale esprimitaj per
loko en maro aü rivero, kie la sipoj ne povas trapasi egalajoj aü neegalajoj. tekst—O Vd teksto.
sendangere en ciu tempo. mal—eco. Eco de iu, io ikprogres/i (ntr) 1 Antaüeniri al supera grado de
mal—a: oni ne devas konfuzi klarecon k mal~econ. disvolvigo: vivu , — w , sed lend ne cesuz ; eu nia
plej-O. Plej —a parto: tiuj vortoj venis el la plej~o afero —c/s aü gi haltis?z; ni ré gulé —c/sz; la hrulo
delakoroz. —cwB; —/ en la studado; via sanigo rapide —cisx;

progesteron/o Steroida hormono, C-, , H 3Ü02. la preparoj por la ekspozicio kontentige C/J ;
sekreciata de la flava korpo (de la ovario) dum la malgraü ~inla legaro de tiuj Statoj , la indianoj
dua fazo de la oestra ciklo, k preparanta la uteron al vivas mizere . 2 Antaüeniri malgraü la rezisto de
eventuala gravedeco. la malamiko. —o 1 Ciu el la gradoj, kiuj estas iom

prognat/a V Prezentanta antaüenstarantan post iom akirataj sur vojo ai disvolvigado, perfekî-
makzelon. KW protruda, ortognata. —eco. Makzela igado: —o por la mondo estas nur tio , kion ni povas
protrudeco: —eco povas koneerni au la maksilojn reale montri al giz ; si instruis tre hone k Jadvinjo
aü la mandiblon aü la tutan makzelon. | faris ce si grandajn ~ojnz\ provi haltigi la ~ojn de

prognoz10 1 Konjekto pri okazontajo bazita sur j la fajro en la arbaro\ —o de la vegetajaro pro
difinitaj signoj: proksima (por du-tri tagoj), mal-
proksima —ci de la veterstato; —ci/ pri cevalkurado.
2 f Antaükalkulo pri la fino aü evoluo de malsano:
alarma, duha —ci; morta —o pri tuberkuloza kazo.—i (tr) Diri, kiel —on: la stacio ~as stormon por
morgaü. —iko. Arto de la •—oj.

program1o 1 Tabelo, anoncanta la detalojn de
teatrajo, koncerto, ceremonio, festo, televida
prezentado ks. 2 Tabelo de la temoj pritraktotaj aü
pridemandotaj en ekzameno: instru~o\ studio. 3 =
tagordo. 4 Resumo de la politikaj intencoj de partio,
ministraro aü individuo. osr celo , devizo, piano 2 ,

platformo, tagordo . 5 ë Koditaj instrukcioj, kiuj
komplete difinas la funkeiadon de komputilo dum
ilia plenumado : komputila —o ; —o en C; verki ,
traduki , spuri —cw ; munti , lanêi —ci// ; komputilo
plenumas —ci// ; uzanto rulas —ci/?. cæ algoritmo,
Lingvo, tekstoprilaborilo , tabelkalkulilo , traduki!o.
aplika —O ë —o por rekta uzado de homo. —a. iganta: —c/ imposto je la rentoj; altprocenta —mi
Rilata al —o : —c/ muziko (komponita por sugesti de ta imposto je salajroj\ —c/ varmigo de la klimato.
serion da scenoj aü okazajoj) ; ~a filmo (ne tro
longa filmo, formanta parton, sed ne la tuton de
prezentado). —i (tr) 1 Starigi la —on de kineja, tele- importi aü eksporti tiujn aü aliajn varojn, fari tiun
vida prezentado. 2 ë Provizi komputilon ks per aü al tan komercon aü industrion (spéciale tiujn de la
M>; verki komputilan —on : — / vidbendaparaton alkoholajoj).
por surbendigo je certa horo. —ado 1ë La verk- j projekcfo 1 A Idempotenta bildigo, spéciale en
ado k ankaü la projektado, provado, dokumentado k j la geometrio: orra —ci (—o en spaco al donita ebeno
vartado de komputilaj —oj: strukturema, modulema. tia, ke la argumenta punkto k la bildo estas sur rekto
objektema ~ado. 2 A = matematika — ado : orta al la ebeno); centra —ci (—o en spaco al donita
dinamika , diskreta , lineara , nelineara ~ado. —aro ebeno tia, ke la argumenta punkto k la bildo estas
Tuto de la —oj uzataj en komputila sistemo. ES* sur rekto, kiu trairas donitan centron); paralela —ci.

aparataro. —ero. Ciu el la apartaj distrajoj, j 2 * Ciu el la diversaj metodoj, uzataj por prezenti
prezentataj en la —o: tri jonglistoj formis la unuan I sur ebena surfaco parton aü tuton de la tera aü ciela
*eron. —isto 1 Tiu , kiu estas komisiita pri la —ado j sfero: la —ci de Merkatoro (en kiu la kompaspunkt-
en radio- a ü televido stacio. 2 ë Homo, kiu j oj konservas unu saman direkton sur la tuta surfaco
profesie okupigas pri —ado. cel—o ë Komputila de la mapo). 3 O Geometria figuro de objekto,
M) farita per tradukado de font—o per tradukilo.
daten—o ë —o por uzi k mastrumi datenbankojn.
font—O ë Komputila —o, skribita en fontlingvo k
tradukota per tradukilo. il—O ë —o 2, uzata de alia
M) aü por plenumi bazajn funkciojn. SIN . ilajo.

Servo—O ë —o por fari simplan k ofte bezonatan
taskon, ekz. kopii aü ordigi dosieron. skrib—o ë !
Tekstoprilaborilo. sub—O ë Memstara parto de j
M).œ proceduro. matematika —ado A Metodoj j
uzataj en operaciesploro por trovi la maksimumon I

ceso de la pastado (— sukeesio ). 2 Antaüenigado
de la civilizo al pli perfekta stato: kredi je la senfina—ci; la kredo je la —ci estis la religio de la 19a je en
Eüropo ; evoluo estas la malo de la —ci; helpi , mal-
helpi al la —o. K§" klereco, lumo 7. 3 0 Transgreso.—adi. Daüre— i : —c/c// en cio bravaz\ en sia metio
li ~adis malrapidez. —ado, Iom-postioma disvolv-

igado al pli alta, pli bona stadio: laü la mezuro de la
~ado k ricigado de V lingvoz\ tre grava por la—ado de i lingvo internacia estas diligenta uzado
ginz. —ema. Faciliganta la —on de la civilizo :
~ema partio. politikisto. —igi. Fari , ke iu, io —u: li
potence ~igis nian aferon; Asocio por la ~igado de
la sciencoj . K^ akeeli , antaüenpusi , disvolvi , plibon-

igi . —ioz A Vico, kutime kun ia reguleco; tiu ci
termino estas spéciale uzata pp aritmetikaj k
geometriaj vicoj. mal—i. Regresi.

progresiv/a £ A lorn post iom régulé pligrand-

prohib/i (tr) = malpermesi.
prohibici/o. Lega aü dekreta malpermeso

C

projekcio. —o 1. centra ~o.



projekto 924 proksioa

konstruo, masino, farita sur ebeno iau certaj 'vO. Ago ~i k la koncema solena eldiro: la milité;
konvencioj: horizontala, vertikata, profila ~o. 4 ~oj de Napoleono.
Luma bildo, sendaîa sur pii-malpli proksiman proklitik/o = proklizajo.
ekranon per speciala lanterno. 5 H* Lokado en la prokliz/o A Kunfandigo de morfemo kuff &j
ekstera mondo de intemaj sentoj, ideoj aü impresoj. posta vorto, el kio rezultas unu fonetika kunajfc
6 X Transmutacio de metaloj: pulvoro de
atkemio. 1 Rilata al ~o: ~a geometrio (speco
de neeüklida geometrio); ~a spaco; trans-
formo, bildigo ( transforino allasebla en la ~a simbiozaj al ascidioj. ~ofitoj. Grupo ( Prochloré
geometrio); timeso. 2 Uzanta ~on 5: ~a testo phyla) de verdaj fotosintezaj prokariotoj, simbioaj
(diagnoza au prognoza testo. en kiu la subjekto ~as au planktonaj, produktantaj oksigenon, parencaj ï;
sur la prezentatan materialon elementojn el la eianobakterioj, sed kun klorofiloj a k b samekidfe
nekonscia psiko). ( tr) 1 Desegni ~on de io. 2 kloroplastoj de algoj k plantoj.
Sendi luman bildon sur ekranon: fUnion, kotor- . Prokn/o O Malfelica princino, âangita j
ajn klisojn. 3 ¥ Nekonscie atribui al iu au io ekstera hirundo.
proprajn sentojn. intencojn aii ideojn. ~ado. Ago ! prokonsul/oNiEkskonsulo, kiu, principedti.
de tiu, kiu ~as: ni ceestis la unuan ~adon de unu jaro, administré unu provincon de Romio. :||
«Angoroj»; 'F rasismo pavas bazigi sur ~ado de
propraj deziroj, nekonscie atribuitaj al anoj de
difinita rasa, /^ajo 1 Kliso survitra. uzata por
~ado. 2 A Bildo de objekto per ~o. *vilo, /vatoro.
Aparato, por ~i diafanajn bildojn sur ekranon:
manovri ta ~ilorr, universala ~atoro (epidiaskopo).

projekt/o 1 Ideo, proponata kiel efektivigota:
li fatas ciam belajn ~ojn , kiujn li forgesas la
morgaüon ; kiaj estas viaj ~oj por la somero? B;
havi la ~on fari ionz. intenco, volo. 2 Plano,
proponata por efektivigi tiun ideon: de lego, de
reorganize de la E-istaro\ proponi al la jugo de la
L.K. rx*on de senrompaj neologismojz; li konsentis,
ke mi retint mian ~onz; eble nun mi povos elpasi
kun mia ~o pli frue7; plibonigi ~onz\ tial mi fine
decidis forjeti mian ~onz\ la ~t> Ida; ofte aperas
diversaj, rapide bakitaj k rapide mortaniaj lingvaj
~oj k ~etojz. 3 © Dosiero pri konstruota masino,
domo ks , entenanta ciujn necesajn klarigojn ,
desegnojn, procedojn de konstruado, kostojn ktp:
~o de pontoB. ISF programo, piano, skizo. ~i (tr)
Proponi al si efektivigotan ideon: ~i ekskurson;
matsupre mi donas la ~atan de mi regularon de tia
Ligoz. kontratwo. ~o pri la sama temo. oponanta
al iu antaüa.

prokariot/o $ Ano de ~oj. ~oj. Domanio
(Prokaryota ) de vivuloj, kies celo(j) enhavas nek
nukleon nek kompleksajn organetojn k kies genporta
DNA estas sajne libera en la celplasmo: bakterioj
estas ~oj. SIN. sennukleuloj. ISF eukariotoj. ~a.
Rilata al ~oj: ~a DNA, veto, vivulo.

prokavi/o8 G. (Procavia ) el la grupo de hufuloj,
malgrandaj, kun kvarfingraj antauaj k trifingraj
postaj piedoj. kun hufosimilaj ungoj, vivantaj en
Afriko k SU Azio. ^Uloj. Ordo ( Hyracoidea ) de
hufuloj, ampleksanta i.a. ~on.

proklam/i (tr) 1 Oficiale k publike anonci: ~i
siajn principojn en kunvenoB, la rezulton de voc- ] —donado, la respublikon; ~i inn rego B; la jus ~ila !
faraonoB ; Unite li ~is la vortojn de la Sankta i
Skribo x; iru k ci tiujn vortojn norden x ; ciuj | o
nacioj, inter kiuj estos ~ata Mia nomox.-2 (0 Klare j
anonci: kiarn ciuj sonoriloj de pregejoj ~as la |
grandan pentotagonz\ la koko jam ~is la nokto- j

B; liaj okidoj del justan jugon, ke [ ...] z. !

i

~a|0. Morfemo, kunfandiganta kun la posta vorto£
en E. ta artikolo estas ~ajo. isr enklizo. %

proklor/o .9., G. (Prochloron) de ~ofit(É

r^O.

I

sprokrast/i ( tr) Transmeti al pli malfrua teflp
agon, kies tujan plenumon oni rezignas: ~ilaeldti
ojn gis la ftno de la jaro B; gis kiam vi ~os iri?x\$
regno ~is subskribi la traktaton; ne ~u gis mot^of
kion vi povas fari hodiaü L\ lia varmege sopirataj
longe ~ata reveno; la fondado de Ligo montriftj
tro frua k devis esti ~itaz\ ~ita ne estas perditoK
ne estas for jetita z. ~(ad)o. Transmeto de la pte
umo de ago al alia tempo: tiu afero ~on ne tolerasj
la advokato konsentis pri la de la procesoj
amikoj, kiujn mia longa ~ado jam senpacienciÿê|
/^ebla. Tia, ke oni povas gin ~i: lia ruina estisnt|
evitebla, ec ne ~ebla. ^ilo © Tempumilo uzata jW

~i agon : ~ilo de fotografilo. ^ema. Inklina â|.
~ado: oni nomis Fabion la ~ema. sen^e. T^j.j
settle haltigis la vagonaron por eviti katastrofon^Prokrust/o O Monstra rabisto, kiu perforte dis-
strecante au distrancante, algustigis siajn viktimo|
al sia fera lito: lito (f: perforte trudita skemo);ÿ

proksim/a. Apartigita per malgranda distanog
1 en la spaco: ~a urbo, najbaro, auto; CM vi^|povus alporti al mi el ia butiketo lakton|
bulkojn? z; nun guste estas foiro en la piej*4}

j vilago1\ si esiis jam lute ~a al la pregejoj1.
j apuda, najbara:, 2 en la tempo: la tago de laedzifc|

J!:Q
Varmegbakteriojgl
Sulfuraj
prabakterioj

|Metanbakterioj :|

Q)

£ 1}m
XIs

'o <"o

J Salegbakterioj
Varmbaktetioj
Cianobakterioj: W
Kloroptasto
Baciloj k.a.
Mitokondrio K|p
Agrobakterioj
Aliaj bakterioj^

03
O

CL ¥a>_ S _
03
X)
o
LU

ma
iu

prokariotoj. Kladogeneza arbo del%|
domanio ~oj. mmezon
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prokur/oz g'û El Laulega povo au rajtigo donita
de firmo al difinita persono au de persono al alia
persono por agi en gia nomo. — mandato. ~isto.
Oficisto, kiu havas la rajtigon reprezenti laülege
firmon au entreprenon k subskribadi en gia nomo:
~isto de banko.

prokurator/o\1 Roma administrante de la
fisko. 2 Guberniestro de imperia provinco. 3
Magistratano en iuj Italiaj civitoj.

prokuror/oz èh Supera justica oficisto, kiu
akuzas en la nomo de la stato. generate ~o. Plej
supera ~o en difinita stato.

Prokust/o = Prokrusto.
prolaktin/o ÿ Anta ü hipofiza hormono,

stimulanta la laktosekrecion.
prolamin/o ® (kn) Vegetaja proteino, precipe el

la unukotiledonaj plantoj, ekz. tritiko, hordeo, zeo.
Kg3 zeino.

prolan/o ÿ (kn ) Hormono tre parenca al la
hipofizaj gonadostimulinoj, sekreciata de la
placento: A k ~o B ; ce virino, ~oj estas
sekreciataj ekde la 15a tago de graved!go k ebligas
ties fruan diagnozon. ~emio. Ceesto k/aü kvanto
de ~o en la sango.

prolaps/o = ptozo.
prolegomen/o. Longa enkonduko al verko au

ai scienco.
proieps/o c§3 Parolfiguro, konsistanta en la

anticipa refutado de supozita kontraüdiro ekz.: Tial,
se oni diras al vi «la mondo ne volas vian lingvon»,
respondu kurage: «gi... « z.

prolet80. Homo, kies nuraj vivrimedoj estas
vendo de sia laborforto au korpa au intelekta: ~oj el
ciuj landoj, unuigu! ; multaj el la intelektuloj estas
tiel same ~oj kiel la manlaboristoj. ~a. Rilata al
~o: la ~a situacio iom post iom plibonigis danke al
la klasbatalo. ~aro. Tuto de la ~oj en unu lando
au en la mondo (en tiu lasta senco ofte maj.): «E. je
la servo de i ( P )~aw» estis la frapvorto de Land.~arigi. Fari, ke tuta kategorio el sendependaj
produktistoj ( manlaboristoj, kamparanoj,
komercistoj ks ) metu sian laborforton sub la
disponon de kapitalistoj. ~arigi. Suferi procezon
de ~arigo: la mezaj klasoj ~cirigas.

proletari3o = proleto.
prolîfer/i (ntr) 1 $ (pp celo au histo) Multobligi.

2 ^ (pp planto) Fari vegetajn au florajn sosojn tra
au el la floroj (plejofte nenormale). 3 dfa Multoble,
nesekse reproduktigi per stolonoj, bulbiloj ks.
~ado. Ago de io, kio ~as. ^ema. Kapabla ~i.

prolin/o ® Heterocikla aminacido, C5H9N02,
unu el la 20 cefaj aminacidoj de la proteinoj; simb.:
Pro.

estis jam ~a ; tiuj mizerulinoj estis jam ~aj al la
fine de la tera migradoz; en la plej ~a estonteco7.
K? baldaüa; 3 metafore: fabelo k realcco estas tre~aj unu al la alia; la senco de «domago» estas tre
W al la senco de «bedaüro»7 ; jam ~a estas Lia
helpo al tiuj, kiuj Lin limas x; la huso de malsagulo
estas al la pereox; mia plej parencaro. ~e.
En ~a stato, maniero:1 al ni estos pli bone sidi
unu de la alia7; ili staris ~e de la pordego7 ; si
ripozis ~e de la kastelo7 ; rigardi ion de ~e; 2 tiel
/ve ili estis de gi k de la gojo!7 ; si staris senmove,
/ve al sveno. ~eco. Eco, stato de io, iu ~a: vian
/vecon mi tute ne deziras ; logi en la ~eco de la
urbodomo; multe pli rapide iras la procedo ce pli
granda geografia k etnologia ~eco7. ~igi. Fari
iun, ion ~a: ~igu vian segon; samlingveco ~igas
lahomojn.^igi. Igi ~a: ne ~igu al la pordo de sia
éomox ; malrapide, sed fatale ^igas la tago de la
triumfo de E.. ~ulO 1 Najbaro: ne deziru la
edzinon de via ~ulox; dim nun al la popolo, ke ili
petu ciu viro de sia ~u!o k ciu virino de sia ~ulino
jiazojn argentajn k orajnx. 2 Ciu homo, rilate al alia
homo: amu vian ~ulon, kiel vin memx; ciu vidu en

Isia rvulo nur homon k fraton7 ; peko kontraü nia
mlo7. ~uma. Ne tute gusta , sed nur ~a al la
gusta: ~uma kalkulo de la logantoj; ~uma signifo

iévorto7; la biblioteko enluivas ~ume (cirkaü) mil
volumojn. ~umo. Speco de vortludo, en kiu la du

vpriludataj vortoj estas nur ~ume similaj unu al la
alia (kiel en la frazo de Svarco: neniu rozo sen
dorno, neniu prozo sen dormo! ). ~umado A
Kalkulo, kiu donas ~uman rezulton. al^igi. ~igi:
tiuj satis E-on [...] nur tial, ke gi al~igas iliajn
korojn7.al~içji. ~igi: la sipo estis al~iganta7 ; jen
al'vigis viaj tagoj, por rnortix ; kiam la vespero
glrvigis7 ; tiamaniere ili pli al~igos al la vero7.
inter/vigi. .—- igi reciproke: la popoloj inter~igas
$el unu familio7. mal'va. Apartigita per granda
.distanco:1 en la spaco: paco al ~aj k mal~ajx ; pli
fana estas najbaro ~a, ol frato mal~ax; pri lando
ml~a estas bone mensogiz; bona estas Romo, sed

: tromal~a de nia domoz; 2 en la tempo: regoj de la
jital /va antikveco7 ; liaj mal~aj praavoj 7 ; 3
metafore: mal~a de mi estas la deziro ribeliz;

ipregejo ~a, sed Dio mal~az. mal~e. En mal~a
•Stato, maniero: 1 tre mal~e ciuj ni staras la unuj de
ikaliajz\ stelu mal~e, edzigu ~ez\ la pregeja
ïtonorilo vidas mal~e cirkaü si7 ; alporti ion de
( ftal/ve7; ju pli malien la vojo, des pli da larmojz;
îsetidi iun malien7; 2 mal~e en la pasinteco tio
okazis ; la fina malapero de la muroj inter la
fapoloj estas ankoraù tre mal~e z ; 3 tia projekto
jporas ankoraü mal~e de realigoz; min vi ne havas
farajton vengi , tre mairie estas gis tio!7 ; vagi
jwl~e de la solvo; mensogo malien ne kondukasz.
jiO.Spaco au tempo mal~a. mal~eco. Eco, stato
ée iu, io mal~a: lion oni aüdas en la mal^eco de
jttejlojsur la tero7; oni gin (sipon) povis vidi jam en
Ipanda mal~eco7 ; eu la intergentan malamon
fyeas la reciproka mal~eco?7. mal~igi. Igi j
jt&al'va: tial mal~igis de ni justecox. (P)~- |
Orienta Vd Orienta. j

prolog10 djjb Komenca parto (parolo, poemo
ktp) de romano, teatrajo, filmo ks, kies intrigon gi
enkondukas k klarigas: eu tio ci estas ~o au
aforismo?7 ; (f) kiam mi min vidis en leaptilo, mia
kapo komencis vive ludi sen ~o 7 ( prépara
pripenso).

Prolog/o ë Programlingvo bazita sur
predikatokalkulo, aperinta en la 1970aj jaroj k multe
uzata por artefarita intelekto.
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promen/i (ntr) Iri de loko al loko por plezuro j promulg/i (tr) Oficiaie konstati la ekziston
aü sano: ill ~as ciam duope7 ; lam urso ~u , seel de lego akceptita de la legodona aütoritato, k ordoni
paftlon prête tenuz; kiam kato ~as, la nmsoj festen- gian plenumon: legon ^as la statestro per dekretoasz; (f) la sekreto ~ados sen fmoz\ lia cerbo iras au ukazo.^O. Ago, per kiu la statestro ~as legon.
~i7 ( li estas frenezeta ; —4 ntuso ). ns* ekskursi. I pron/i (tr) Turni la antaübrakon tiel, ke la polmo
niigri, vagi. vojagi. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: | rigardas malsupren. nar supini. ~ado. Tia movode
pieda, bicikla, postmanga dum miaj ~oj tra ' la antaübrako, k la rezultanta pozicio de la mano.
Romo; ~ado estas utila por la korpo same kiel por j ~atoro V Nomo de difinitaj ~antaj muskoloj:
la spirito; boat~o, ciklo~o. ~ejo. Loko en bieno, j kvadrata ~atoro ( M . pronator quadratus).
urbo, destinita por ~ado, ofte provizita per arb- | pronel/o b G. { Prunella ) de birdoj el la ordode

paseroformaj, malgrandaj, similaj al pasero, sed kunomamitaj aleoj.
promes/i (tr) 1 (iu) Certigi, ke oni faros aü j maldika beko.

donos: dona al mi la libron, kiun vi ~is al mi7 ; mi pronom/o A Vortospeco, servanta por
~as observi, kion lego ordonas; ofte mono forgesas, j anstataüi subst-on, au esprimi neprecizan ideon pri
kion huso ~asz ; ~/ orajn montojnz, pirojn sur j afero au persono (ekz.: tiu, kia, mi, iu, cio ktp).
saliko ; ~ita trezoro estas sen valoro7 ; la ( P )~ita j parolelemento. — persona, poseda, montra, rilata,
Lando (Palestino); ~ite!. cif esperigi. 2 (io) Doni \ demanda, nedifina, nea, kolektiva , kvanta.
motivon por esperi , ke io farigos, okazos: tiu ! prononc3i (tr) Artikige aüdigi: ~i konsonanton,
trezoro, kiu tiom multe ~is, sed tiom malmulte pleti- j silabon, vorton; zorge, konfuze, insiste ~i. BS1 el-
umis7 ; la ekspozicio ~as grandan sukceson ; la jam j paroli , akcenti. ~0. Maniero kiel oni ~as: bom,
anoncitaj prelegoj ~as interesan pritraktadon de la ! eleganta , tro rapida ~o. ^aci. ~i, difektante la
temo; la kongreso ~is esti grandioza7 ; la vizag- i vortojn. ^ebla. Tia, ke oni povas gin ~i. miSM.
esprimo de la estrino ne ~is agrablajn aferojnz. j Neregule, nenormale ~i. *sr balbuti , blezi , kartavi,
~Q. Ago k vortoj de tiu, kiu ~as: disdoni7, fan7, j lispi.
plenumi7-, teni7, repreni, forgesi7 ~ojn ; regali , I prop/ (K) Pref., montranta 3-karbonan cenon en la
nutri (iun ) per ~oj7 ; per ~oj estas pavimita la j nomoj de hidrokarbonoj. ~ano. Saturita gasa hidro-
inferoz; estas largo, plenumo estas sargaz; min j karbono, C3H8, multe uzata kiel brulgaso. ^anata
ligas r^o ne kasi veron7’, Hi ligis sin per jura ^o, ke j acido. C-,H3-COOH; diversa) el giaj esteroj estas
Hi sekvos la instnwnx. /^plena, militera. Tia, ke j uzata j kiel solvantoj. SIN. propionata acido.
gi entenas multajn ~ojn: dikaj libroj kun plej lautaj j ~analo. C^ H ^-CHO. SIN. propionata aldehido.
k multe^aj frazoj7 ; ~plena elpensajo. felic -̂oj. \ ^eno. Nesaturita gasa hidrokarbono, C3H6, kun
La ok ~oj de felico, en la Evangelio (Mateo V, 3- | unu duobla ligo, polimerizebla al poli~eno, plasto
11). jur^o, sankt~oz. Voto. pli forta k malpli mola ol polieteno. ~enalO 0

Promete/oz O Titano, kiu stelis de Zeüso la Senkolora, pikodora likvo, CH2=CH-CHO. SIN.
akroleino, akrilaldehido. ~enata acido. Senkolora
likvo kun pika odoro, CH2-CH-COOH. SIN. akrilata

~enato. Salo de ~ata acido. ênaidehido.

fajron, por gin donaci ai la homaro.
prometi/o ® 1 Radioaktiva elemento. Pm,

atomnumero 61, atomrnaso 145, lantanido: klor- acido.
Propenalo. Io. La radiko CH 3-CH2-CH2-. 2
-~enilo. La radiko CH2=CH-CH2-, tre ofta en
naturaj substancoj. SIN. alilo. 2-*~anolo. Alkoholo

prominenc/o 1 V Nomo de diversaj elstarajoj: i uzata kiel purigilo, antisepsajo, solvanto; pli toksaol
laringa ( prominentia laryngea). 2 %. Ciu el la ! etanolo sed multe malpli ol metanolo. SlN.

i izo~anolo. 1 ,2~̂ andiolo. CH3-CH(OH)-CH2-OH
; netoksa analogo de glikolo uzata kiel antifrosto. SIN.
j metilglikoio. 1,2,3-~antriolo. Glicerolo. izô ilo.
; La radiko (CH 3)2CH-: izo~ilbenzeno, C6H5-

( vertebra promitiens ) estas la sepa kola vertebro. CH(CH 3)2. izo~olo. 2-~anolo.
-4 protruda. propag/i (tr) 1 Disvastigi (ekz. lumon aü

promoci/iz (tr) 1 Altigi al iu pli alta grado, ; sonon) tra medio. 2 f Disvastigi per multobligo: M

ofico : /'W episkopon al kardinaleco : ~i iun . mikrobojn, epidemion; ~antaj agantoj. (̂ad)0.
leiitenanto.2 = damigi. ~0. Alligo al ofico: ~o de ] Ago de iu, io ~anla: indico. koeftciento de ~ado.
kapitanoj; Hi estas el la soma (estis samtempe i ^ajo g Komputila programo, kiun ciu rajtaskopii
~itaj). SIN. rangaltigo. ~vica tabelo. j k disdoni, sed kies uzado estas iel limigita, jure aü

promontor/o 1 * Alta kabo. 2 V Nomo de | teknike, gis uzanto registras sin k pagas.*5* komerc-
ajo. publikafo. ~ero <$ Ciu nesekse produktata,

ido. PmCl3; ~aj kombiiuyoj. 2 Metalo.
promil/o. Valoro au taksado difinita rilale al la

nombro mil. SIN. elmilo. os' provento 2 , milono.

relative malvarmaj k densaj regionoj en la suna
korono, similaj al flamoj k videblaj dum plena suna
eklipso.

prominent/a . Pli elstaranta : la vertebra

kelkaj pintaj elstarajoj: timpano. sakra ~o.
promotor/o ÿ Regad-regiono de geno, kie unue ; malgranda, disvastigema parto de organismo,

alfiksigas RNA-polimerazo: ~o ofte estas rica je \ kapabla evolui al kompleta individuo: ~erojde
timino k adenino. ; algoj. fungoj, briofitoj. cs" bulbilo, bulbero.

prompt/a. Aganta, efikanta tuj. senprokraste, i Sin ~i : epidemio, kiu ~igas de lando al lando.
senhezite: sendito', ~a repliko: vi , ~aj fulm- <-«4go. Sin ~ado: © r^ jgo de sismaj skuoj tra la ter-
oj! K . ~i (ntr) Montri sin ~a: ne timu. Rego! Sen- - j krusto; f ~igo de celoj tra organismo; V ~igo de

elektromagnelaj ondoj tra la etero.~i!o Grando,unto via ~avK. /N/(ec)o. Eco dc iu. io ~a.
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cion pligrandigadis en nekredebla ~o7 ; statua de
kolosaj ~oj. 3 Grandeco de afero, rilate al alia, kiu
kreskas au malkreskas samtempe k samgrade, kiel
la unua: devas esti severa inter la kulpoj k la
punoj; lia sukceso estas sen ~o kun lia talento; en
inversa kun [ ... ]. 4 A Kvociento uzata por
kompari du nombrojn k esprimanta kiel ili rilatas
multiplike: tiuj nombroj estas en la de 3 al 2
(ilia kvociento estas 3/2); la ~oj 1: 5 k 20: 100
estas unu sama; la ora (la nombro 4(V5 - 1) «

0,618, responda al aparté harmonia ~o en arto).
SIN. rilatumo. ~a 1 Havanta kun alia kvanto riiaton
de ~o 3 au 4: la pezo k la volumeno estas ~aj B; la
nombro de la delegitoj devas esti al la alteco de
la kotizo7 ; la grado de bonstato de la laboristo
estas rekte ~a al la grado de perfekteco de la
laborajo7 ; al ciu homa estafo oui devas doni
kvanton cia rajtoj k rimedoj precize ~an al la
kvanto da devoj k respondeco7. 2 A Estanta
oblo de alia grando (per konstanto). ~e. En ~a
maniero: pagi ~e al la farita tasko. mis^a.
Prezentanta malgustajn ~ojn. mez~a A Estanta la
geometria meznombro de du aliaj grandoj.

kiu priskribas la evoluon de iu partiklo dum certa
tempo sen interagoj kun aliaj partikloj.

propagande. Klopodado por disvastigi ideon:
~o por E.\ libreto difmita spéciale por la de nia
afero7- ; ~a verko, parolado. BS* akcelo, reklamo,
pusado. ~i (tr) Fari ~on por: ~i E-on. /converti,
semi, varbi, vastigi. ~ilO. Rimedo por ~i. ~isto.
Homo, kiu konstante sin okupas pri ~o. us" pioniro,
apostolo, prozelitismo.

proparoksiton/a A Akcentita sur la tria silabo,
kalkulita ekde la lasta. oksitona, paroksitona.

propedeütik/oz. Instruado, preparanta al posta
stupo aü al alia fako de instruado.

propiie/o jj|Monumenta pordego, ce la enirejo
de templo, citadelo ks: la ~o de la Akropolo.

propion/o ® (iom ark.) Radiko de ~ata acido
(en kunmetajoj). ~ata acido. Propanata acido,
CHj-COOH. ~ata aidehido. Propanalo.
Maktono. C.H402.

propolis/o. Glueca, akvimuna rezino, kiun
abeloj uzas en la abelujoj.

propon/i (tr) 1 Prezenti al ies jugo; antaümeti
diskutotajon: homo ~as, Dio disponasz; ekzemplo~as, sed ne ordonas7 ; ~/ ion al la publika kritiko;
oni eble ~os la arangon de festoj intergentaj7 ; âiu
~as sangojn laü sia bontrovo7 ; persono], kiujn gi
~as elekti7 ; bona estas la afero, kiun vi ~is fari* ;
mi ~as, ke ni honora ilian memoron per levigo de
niaj segoj7 ; la grupo ~is, ke la proksima kongreso
okazu en P. ; la nun ~atan brosuron la leganto
kredeble prenos en la manojn kun malkonfido7 ; la
tangoj, kiuj estis ~itaj de multaj amikojz; la
reformoj ne devas esti fragmentai, kiel la gisnune
~itaj7. 2 Prezenti al iu ion ne petitan, por ke tiu
disponu pri gi: mi povas ~/‘ vele nur buselon da
pomoj7 ; clronanto domon ~as, savito et brikon ne
donas7: ~i al iu siajn servojn7, rekompenconB; ~/
al mastro sian laborforton; ~i varon al kliento ;
verkoj , ~ata] al la socioz; si ~/\v sin kiel
servistinonz; (f) la sukoplenaj fruktoj falls al si en
la manon k sin mem ^is kiel refresigajon z. RIM.
Proprasence oni prezentas ion al iu, supozante, ke
li/§i gin akceptos; oni proponas ion al iu, petante ke
li/§i gin ekzamenu, aü esperante, ke li/si gin uzos;
oni oferas al iu ion, kion oni multe satas, kredante,
ke U/§i senkolerigos aü plenumos onian deziron. ~O
1 Tio, kion iu ~as: akceptiz, forjeti7- f diskuti7 ies
»on; la plej granda parto de la nunaj ~oj
montrigos dite senutilaj7 ; al tiu kategorio de ~oj
apartenas la forigo f ...]z; via ^o ne fari tion7. 2
Ago de tiu, kiu ~as: pro kio do tiuj reformoj, kies
sola ~o estas jam dangera por la lingvo?7. ~ado.
Ofertado : la ~ado de laboro superas gian
postuladon. kontra ü ~o.
kontraümetas al unu antaua por gin plibonigi aü tute
transformi. pli~ i. En negoco, aü kcio ks. ~i pli j tio estas ja mia ~a infanoz; mi uzos liajn ~ajn
altan prezon, ol la antaüaj ~intoj: li pliais je tri ; vortojn. PW mem. ~e 1 En ~a maniero: aparteni
dolaroj.
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proporcio. ora ~o.

propozic î 2o 1 A Parto de kompleksa frazo,
enhavanta predikaton: kunordigitaj , subordigitaj

i rsjoj. KS"- frazelemento. 2 En logiko, jugo esprimita
per vortoj. 3 A Cefa aserto en matematika teorio,
sed malpli grava ol teoremo. cef~0 A ~o, de kiu
dépendus unu aü pluraj subordigitaj ~oj. Sllb^O A
~o, subordigita al alia, ~osintakso.

propr/a 1 Apartenanta ekskluzive al iu aü al io:
nomo; jen mow ~a al la Angloj ; E. estas

apartenajo de neniu nacio; ~ a opinio ne estas lego
por alia7 ; la ~a valoro de homo7 ; £ ~a havo
(akcia kapitalo k rezervoj). 2 Apartenanta ekskluzive
al la subjekto de la prop.: korniko vundita ~an
voston limas7 ; ciu ~an sagon posedas7 ; en <̂ a
angulo, ciu estas fortulo7 ; en fremda tegmento li
flikas triton k en ~a ne vidas la fluon7; marsi sur
~aj piedoj (ne rajdi aü veturi). csr sia. RIM. propra
estas pléonasme uzata, por akcenti la posedajn
pronom-adjektivojn: li falis en sian ~an kaptilonz;
personoj, kiuj ne scias alian lingvon, krom sia ~a7 ;

^o, k i u n o n i

l al iu. 2 Gustadire, ~asence: la utileco estas tiel
proporci 'o 1 Rilato de la partoj inter si k al la j videbla por ciu , ke pri tio ci ni ne bezonas

tuto: fenestroj de admirinda ~o; observi la ~ojn en j paroii7: eu vi ekpensis iam pri tio, kio ~c levis la
la projektado de urbodomo. 2 Grandeco de objekto. j honiaron super ciaj aliaj bestoj?7; ne preninte sur
rilate al alia analogy rigardata kiel tipo: la speguloj j sin la laboron almenaü iom ekscii. super kio ili



proprieto

laboras7. —ajo 1 Aparta karakteriza trajto: la rido
estas r̂ afo de la homo. 2 Proprietajo: la sagulo
portas kun si sian tutan ~ajon B. t®3 posedajo.—eco. Eco, ekskluzive apartenanta al io: la ~ecoj
de la solidaj korpojB. —igi. Fari ion —a al: li ~igis
al si ec la ridindafojn de sia majstro. car akapari.—tllo. Proprietulo: vi estas nun la sola k plena ~ulo
de la libera posedajo, kiun vi gis nun havis en
farmoz. al—igi. Transigi posedajon de unu persono
al alia, mal—a. Apartenanta al alia ol la subjekto:
ne miksu vin en mal^ajn aferojn x, disputojn x. esr
fremda. radik—a ^ ( pp arbo) Ne greftita, sed
kreskanta el —aj radikoj.

propriet/o 1 © Profitado e! objektoj, laboriloj k
homa iaborkapablo, efektiviganta per laboro propra
au aliula : persona, privata , kooperativa, nacia,
publika —o. 2 Rajto plene uzadi, disponi k ec
detrui ajon, en la limoj de la ekzistantaj legoj: ne
ciu posedanto havas la —o/7 de sia posedajo ;
individua, kolekriva, komerca, literatura —o. — i (tr)
Gui la —on de io. —ajo. Objekto de ~o, —ulo. Tiu,
kiu havas —on pri io. eks—igi. Senigi iun je ties

ajo lau lega proceduro: eks~igo kun kompenso
pro publika utileco.

propriocept/i (tr) ÿ Percepti la pozicion k mov-
ojn de sia propra korpo k de ties partoj: la —a senso
( S I N . proprosenso, pozicisenso) . reflekso ( S I N.
pozicireflekso). —ilo. —a sensilo.

propuls/i ( tr) O (pp motoro ks) Anta üenpeli :
fitzajo ~a.s raketon; jet~o. —ilo n Levstango, ol'te
el skulptita korno, kiu piiigis la —an forton de jet-
armilo (magdalenia epoko). as? fetilo.

proscetli/o ^ Antaüscenejo.
prosektor/o If Hclpanto en medicina fakultato,

preparanta la anatomiajn eksperimentojn, precipe la !
dissekcojn.

proskrib/iz ( tr) Senjuge ekzili, en tempo de
ekstera au interna milito. —O, Senrajta kondamno al
ekzilo.

proskripci/oz = proskribo.
prospekt1o. Presita reklamo anoncanta aperon

de verko, malfermon de establo, ekvendon de varo
ktp k disdonata por altiri klientojn.

prospektiv/o £ Scieneo pri la kaüzoj sciencaj,
teknikaj, ekonomiaj k sociaj, kiuj akcelas la evoluon
de la mondo, k pri ia eventualaj situacioj, kiujn ili
povas kune estigi. vs? futurologio.

prospektor/o. Homo, kiu pli -malpli science |
sercas la erchavajn regionojn, precipe pri oro k !
nafto. — i (tr) 1 Esplori grundon. por trovi ercmin-
ojn. 2 (f) Esplori regionon. por plivastigi klientaron
de firmo ks.

prosper/I (ntr) 1 Rsti en kontentiga, sukcesa
stato: —as rozarbeto7, la aferoj, komerco, firmo\ j

kiu koleras, tiu ne —as7', la knabo —is7-, —/ en sia \negocoz; se amas Dio , —as cioz; (f) la versofarado j
ne —as al mi7, cs? hrili. flori , sukcesi , felica. 2 j
Okazi al in, kiel kontentiga rezulto de penado: dume j
la «Bibliotekon » jam — A al ni ekzistigiz; cu —os al j
la homoj veni a/ interkonsento pri tiu ci elekto?7-; al j
li sola —is atingi tiun krutan montopinton. —O. j
Sukcesa, kontentiga stalo au evoluo: al tio li suldis j
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sian —on7: don't ~on aI la landoH; gui —on8;»
ordo en afero ne ekzistas —oz; ~ado de la firmo%
es* felico, florado, sukceso. —a. Tia, ke gi —as:!—a stato; —aj urboj; 2 tio cetere estis ne tute <*|
komparo7. mal— i (ntr) Esti en malsukcesa, «s
kontentiga stato: firmo, kiu mal~as, ne plu
krediton\ neniu suspektis la mal~on de tiu fabiM
mal —a. Tia, ke gi mal —as: diversaj mal
provo j7.

Prosper/o. Vira nomo, i.a. & de la duko en «Lif
Tempesto» de Sekspiro.

prostaglandin/o Lipido, sekreciata de cdoj>
de mamuioj, aganta al la najbaraj celoj kiel intérêt
mesaganto: —oj rolas i.a. en la kontrahigo de fy
glatfibraj muskoloj, ekz. dum akuso.

prostat/o V { prostata) Glando de la virô k delfe
masklo de multaj mamuioj, troviganta inter||
vezika cerviko k la uretro. —ito. Inflamo de la—ektomio. Parta au tuta ablacio de la —o. $

prostet/o ® Neproteina substanco, asociita k»f
proteino k donanta apartajn ecojn au kapablojn &
tiu proteino: kunenzimoj estas — <?/; vitaminojojtti
estas —c>/; la hemo estas la —o de hémoglobine. s|f

prostez/o. Literfiguro, konsistanta en la aldoco, ;
je la komenco de vorto, de litero au silabo sea|
gramatika valoro (Kp ekz. «skadro» k «eskadro»).:|

prostitu2! (tr) Devigi homon disponigi kontn^pago sian korpon al aliaj homoj, por la konten%
de ties seksaj deziroj: ne senhonorigu vian filimf
riante sin x: (f ) — / sian talenton. vst malcasti.M|
sin. Plenumi, profesie au laüokaze, seksajn servojn
kontraü pago. —O. Ago de tiu, kiu —as. ^adO.;

Socia fenomeno, laü kiu homoj estas —ataj: 1$j
kontraü la ~ado\ ~ado sankta (evi = hieroduleeo)i|—ejo. Bordelo. — igi. — i sin. — jsto. Homo, kii||
profesie ekspluatas la —adon. —it(in)o. Vir(in)o|
kiu perlaboras, —ante sin. R I M. Pro la senco pasivs
k perfektiva de it , prostituit(in)o tre malfus||
spegulas sian difinon. La vorto amorist(in)o esttL
pli rekomendinda.

prostituci/oz = prostitu(ad )o.
prostraci/o If Pli-malpli plena neniigo de là;

muskolaj fortoj, observebla en gravaj formojdf!
akutaj malsanoj.

prot/o. Laborestroen presejo.
protagonist2o ch f# Cefrolulo en dramÿ;

romano, filmo ks.
Protagor/o. Helena sofisto (485-411 a.K.) ^protaktini/o ® Radioaktiva elemento, Pa, atomf|

numéro 91, atommaso 231,04, aktiniido. is
protal/o Gametofito de la pteridofitoj, mal-

granda, talforma, unu- au du-seksa.
protamin/o ® (kn) Malgranda, simpla, alkala :

proteino asociita i.a. kun DNA. væ histono. ^protaz/o éh Elmeto de la lemo, komence <||
tragedio. vs? elnodigo.

prote/o 1 ^ G. { Protea el —acoj) de artwstqj;.
kun divers-formaj k -dimensiaj folioj k kun floroj
arigintaj en kapitulojn, unuope cirkaüitajn?^involukro el densaj, ofte okulfrape koloraj brakteôjf|
c. 100 sp-oj el S k tropika Afriko, pluraj poroma®||
kultivataj, i .a. por florbukedoj. 2 b Amfibio (unifc|
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specia g. Proteus anguineus) blinda, vostohava, kun
eksteraj brankoj, vivanta en kavernaj akvoj de la
karstoj de Slovenio.

Prote/o O Helena duondio, kiu povis alpreni
êiajn formojn. ~a. Multforma: ( p )~a bacilo.

proteid/o (ark.) = proteino.
protein/o ® Ciu makromolekula natura

substanco, konsistanta el aminacidoj, kunigintaj per
peptida ligo, eventuale ankaü kun alispecaj molekul-
oj: krom glucidoj k lipidoj, ~oj estas la cefkonsist-
ajoj de la vivuloj; ovoblankajo, gluteno konsistasel
~oj. B® peptido. ~azo. Enzimo, malkombinanta
M)jn. ~liza. Malkombinanta proteinojn:
enzimo. flavo^o. Enzimo, rolanta en la celaj
oksido-reduktoj k enhavanta kunenzimon devenantan
el riboflavino. gliko~o, glucidcwo. Hetero~o
kun glucida parto. hetercwo. ~o, konsistanta el
aminacidoj k el neproteina parto (i® prosteto), ekz.
hemoglobino. lipo^o, lipid^O. Hetero~o kun
lipida parto. nukleO'vO (K) Kompleksa ~o, precipe
troviganta en la celnukleo, k konsistanta el poli-
peptida parto k nuklea acido. sklero^o ® Fibra ~o
nesoîvebla en akvo, ekz. keratino, kolageno, elastino.

protekt1! (tr) 1 Helpi iun per sia influo k
aùtoritato: kiun rego ~as, tiun ministro elektasz\ ni
ne estas tiaj homoj, kiuj ~us sian filinon en mal-
bonajfaroj7 -, ~i iun al ofico B; ili lekas la botpurig-
iston, ke li ilin ~u ce lia eminenta mosto!7. 2
Defendi, gardi kontraü minaco: unu malamiko pli
difektas ol cent amikoj ~asz ; vundan lokon ~is.
alian difcktisz\ ~/ tiajn trezorojn kontrau detruo\
M la sipindustriojn kontrau la konkurenco; cstu
nia genio ~anta kontrau tiu ci fremdulo7.c® kovri ,
îirmi. — remparo, sildo, flugilo. ^(ad)O. Ago de
tiu kiu ~as: gi volis preni min sub sian ~onz\ la
panda honoro, kiun li faris al ni , prenante sur sin
laaltan ~adon de nia kvara kongresoz; ne rifuzu al
jdvian ~adonz. ~a, Esprimanta, konsistiganta
Mm: si diris kun ~a tono7 ; ~a rideto; lia ^a ce-

lesto kuragigis min . ~anto. Tiu , kiu ~as:
mtur^anto (ekologiisto). ~ato. Tiu, kiun iu ~as:
ni elektu el la nombro de viaj ~atinojz; ^ema.

•loklina al ~ado: afekte ~erna sintenado7. ^ismo.
Ekonomika doktrino, kiu favoras la meton de altaj

i|oganaj impostoj sur importajojn, por ~i la enland-
rjaiindustrion, kultivadon au komercon : ~ismaj
ttorifoj. medi~ado Ù ~ado de la medio per legoj
ftaliaj institucioj aü agoj de individuoj kontrau mal-
bonigo de la medikvalito.
|4 protektorat20 j[ Politika regimo, per kiu regno
||lipotenca protektas la interesojn de alia, malpli

potenca lando, respektante gian internan aütonom-

~us la vivo mem\ kontrau tiu formo ~as mia lingva
sentoz. n®- diskuti, kontesti.2 (tr) £ Laülege konstati
la nepagitecon de kambio: ~i traton. ~Q 1 Ago aü
vortoj de tiu, kiu ~as: kontrau neesto ne helpas
~oz\ preteratenti la ~ojn de la aüdantaro; la
penado elvoki publikajn ~ojn de diversaj personoj
kontrau la uzurpatora agado de s-ro C. z. 2 £
Laülega konstato de nepagiteco de kambio. ~anto.
Tiu, kiu ~as. (P)^antoz U* Kristano, apartenanta al
unu el la eklezioj aü komunumoj, originintaj el la
Reformacio. (P)^anta. Rilata al ~oj: pregejo.
c® evangelia. (P)^antîsmo. Tuto de la doktrinoj,
eklezioj k komunumoj, kiuj starigis ekde la 16a je
kontrau la romkatolikismo. c® Kalvinano, Luterano:;— amiso , anglikanismo, baptisto, menonito,
metodismo, remonstranto, vatdano.

protez/o. Artefarita peco, destinita anstataü i
naturan organon aü korpoparton: denta, krura

protid/o (ark.) (J ® Kn de la organikaj substanc-
oj, konsistantaj el unu aü pluraj aminacidoj (amin-
acidoj, peptidoj k proteinoj).

proto/ A Pref., montranta: 1 (K) a) la plej simplan
tian molekulon (generale pp neorganikajoj):
~oksido\ b) antaüanton de molekuloj, kiu havas ilian
bazan strukturon: ~porfirino estas antaüanto de
porfirinoj ce animaloj k plantoj; 2 U ÿ ke la koncema
estajo prezentas la plej elementan vivoformon: ~zoo,
~plasmo ; 3 Y ke la koncerna okazajo estas la
unuafoja: ~infektigo\ 4 ke la koncemato estas en sia
unua, historié origina formo: la ~ek!ezio\ ~historio
(Vd historio) (K® pra ) aü (f) unua, perfekta en sia
rolo: ^kanajlo7-. vscarki , cef -eg , pra.

protokoFo 1 Oficiala raporto, per kiu rajtigita aü
kompetenta persono konstatas, kion li faris, vidis,
a üskultis: fari ~on pri stelado, arestado; legi ,
akeepti la ~on de la antaüa kunsido. ~i (tr) Fari
~on pri: tio kaüzis skandalon, pri kiu oni ~is\ la
debatojn de kunveno. 2 S Komplika k konvencia
procedo por komunikado inter komputiloj. 3 ë
Aütomate farata registro de okazajoj en komputila
sistemo. ~anto, ~istO. Tiu, kiu estas komisiita ~i
aü okaze aü konstante, en asocio ks. viv~0. Resumo
pri ies eduko, kvalifikoj k gistiama kariero, generale
farita de kandidato al ofico. K® kariertabelo.

proton/o Bariono kun pozitiva elektra sargo,
kiu kun la neü trono formas atomajn nukleojn.
anti~0 La antipartiklo de ~o.

protonem/o ^ Unua korpo de la briofitoj, cela,
klorofila, generale filamenta, aperanta tuj post la
germado de la sporo.

protopter/o U G. (Protopterus) el la subklaso de
dipnoj, tropikafrikaj pulmfisoj kapablaj enslime tra-
vivi la elsekigon de la marcoj, kie ili vivas.

protOtip2o 1 Primitiva tipo, unuatempa modelo:
la skribmasino de Remington estis la ^o de ciuj

' skribmasinojB ; la interna attira k ekstere forpusa
apartigado de la familioj prezentas jam ~on de
reciproka rilato inter gentoj k rasojz. 2 O La unua,
industrie fabrikita ekzemplero de masino, destinita
al esploro de giaj ebloj dum la uzado, por gustigi la
sekvantajn ekzemplerojn sérié konstruotajn: de
aviadilo.

h«on.g*Pproterozoik/o ® La dua k lasta tcmpodividajo
de antaükambrio, iam taksita kiel periodo. u®
îjjtkeano.|protest1!1 (ntr) Fari formalan deklaron kontraü

iô, kion oni opinias nejusta aü nevera: li kontraü
\mdecido\ iri al la magistrato k ke la kanajlo
01 profanas mian nomon7 ; kontraü arbitra
agado de la estraroB; tiuj, kiuj eble ~is kontraü la
mondukado de arta alfabetoz\ (f) kontraü tio ci
î?
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prototrof /a ÿ (pri celo au celaro) Ne bezonanta j devas esti. isr reakcianto. ek~0. La unuafoja ~o:
specialan organikan nutrajon por kreskado k re-
produktigo. aüksotrofa, autotrqfa, heterotrofa.

protozoo Vd zoo.
protrud/a 1 ¥ Elstaranta, pp diversaj anatomiaj

elementoj de individuo au homgrupo, kompare kun
la samaj elementoj de aliaj individuoj au homgrup-
oj: ~aj zigomoj. — prominenta. 2 f Elstaranta, pp
organo: la ~aj okuloj en la hipertiroidismo. 3 À (pp
konuso) Tia, ke gi ne enhavas tutan rekton. ~eco.
Eco de elemento au organo ~a : ~eco de la
makzelo. prognateco.

protuberanc/oz 1 ¥ Elstarajo videbla sur la forta. tiam el~(ad)o 1 Ago de tiu, kiueMs
kranio au la mandiblo: interna okcipitosta ion: mi dedicos mian tutan tempon al la el~adodt
mertona ~o. 2 ^ Luma eljetajo, videbla sur la j la neologismoj7-. 2 Slato de iu, kiu estas elmetataal
rando de la sundisko.

prov/i (tr) 1 Apliki objekton ai gia destino, por de vilagano, tio estis por mia patro la plej kruela
kontroli, eu gi taügas: ~/ instrumentons, masinon, el~o7: tin forto, kiu sin tenis rekte en la tagojdt
ponton, capelon, medikamenton ce malsanulo; (f ) | el~adoz‘, al kiom midtaj miloj da homoj ci tiu vivo
'w regulon B. us* eksperimenti , uzi . 2 Elmeti
substancon al eksperimento, por taksi gian valoron:
~i argenton per tusstono; oni butas la oron, por ~i
gian valoron z; ~/ vinojn per gustumado; (f ) fajro
~as la oron, mizero la koron7 ; ni ekprenos la arm-
ilojn k ~os nian kuragon. KS-' esplori. 3 Meti
pcrsonon en malfacilajn kondicojn, por konstati, cu
gi estas tia , kia oni gin kredis: por vin ~i, Dio
sendis a! vi tiun malfeliâonB ; Dio ~is Abraham-
on k diris : Prenu vian filonx ; Moseo diris aI
Hi : Kial vi ~as la Eternulon? x ; vents al li Fariseoj,
riante lin k dirante [...] N; (nia anaro) obstine [ ...J
pasas r^ita , hardita7. 4 Peni fari ion, kion oni
antaue neniam gisfine faris: en sia niigrado li ~is
preskaü ciujn metiojn B ; malfacila laboro! mi ankaü
iom gin ~is. sed mi ne sukcesisz; oni devas ~i ec la
neeblajon; ~i nagiB; kiu mardi ne pavas , kisi
ek~as7\ (0 neniam mi ~is altrudi al vi mian vol-onz\ (abs) se unufojo ne prosperis, ni devas netim-
igite ~i la duan fof on7-.~0. Ago de tiu, kiu ~as: 1
ajon : elmeti motoron al ~oj; (nia) lingvo kiu eltenis
la ~on dum 25 faroj7; kiu farus vastajn ~ojn (pri
iuj neologismoj), tin baldait konvinkigus, ke [...]z;
(analoge ) ceesti la ~on de drama prezentado', la
muzikistoj povis fari nur du ~ojn de la simfonio
antau la koncerto; 2 agon: nenia petto nek ~o don-
os lakton de bovoz: per miaj gis nun mailongaj ~oj
(de melioj) mi konvinkigis pri [...] z; montra al ni
r̂ on de via artoz\ faru, mi pelas, ~on (pri vegetar-
ismo) kun viaj servantoj dum dek tagoj x; 3 ulon: al
amiko nova neftdu sen ~oz. ~a. Prezentanta ~on:
~ajn numerojn oni povas ricevi senpage 7\ ni
aprobos ilin por ~<r/ itzo en privataj verkojz; ® ~a
tubo (Mubo). likvo de Fehling ; poluso (por
trovi eleklran sargon ) ; ~e funkciigi aparator .
~ado. Serio da ~oj: ta ~ado de nova vesto, de
kandidato; tempo de ~ado de metilernanto. ~ajO 1
lo. kio estas ~ata: ~afo de metalmikso, de vino; tiu
libro estas la ~ajo de nekonata verkisto. 2 Presita
folio, sur kiu la verkistoj au koreklistoj indikas la
gustigotajojn au sangotajojn. kopio. —* galeo.
~ilo. Ilo, korpo au rimedo, per kiu oni esplorcele
~as por ekscii, eu la ajo au afero estas tia, kia gi

ce lia ek~o li atingis jam la majstrecon. el~i. Gis-
funde, plene ~i : 1 ( la pafarko) estas jam seka: nm
mi gin el~os! z\ (f) mi ja laboris en nia lingvo k
el~is gin jam eble pli ol ciuj aliaj amikoj kunt
prenitajz; mi neniam prezentos mian ideon publike,
antaü ol gi private estos nature el^ita per konsilij;
ado kun [... ] z; 2 li volis e!~i cion per sia gusto13
vi estas spionoj: per tio mi eh-̂ os vin x; kiam la ret-
ina de Seba aüdis la famon pri Salomono si venis,
por elr^i Un per enigmoj x; la Eternulo el~as justul-
on x; el~u vin mem k se vi ne sentas vin sufice

maifacilaj cirkonstancoj: mia fratino farigis edzim

farigis malfacila el^ado! z. el^ita 1 Tia, ke gi
kontentige eltenis la ~ojn : el~ila skusorbilo, mi
por fundamento kusigas stonon el~itanx\ jam prêta
k tute eIrrita lingvo7. 2 Elteninta severajn kontraü-
ajojn, spertojn ks: la sorton de nia afero ni ne povas
transdoni al homoj ne ei^ itajz; lumo heligis lakor-
faldojn de la el~itino7. kontra ü^o. Nova
kontroia ^o de io. sur~i. ~i sut: si: si nun devis
sur~i sian belan veston7-, dîverwe. Fidantealla
hazardo, la û la sanco de 1’ trafo; trafe-maltrafe:
diven^e elekti7-. pres^ajo. ~ajo 2. rezisto^o
~o, per kiu oni kontrolas la reziston de materialo,
motoro, masino ks.

Provenc/o. Lando inter Rodano, Alpojk
Mediteraneo, nun parto de Francio (Aikso, 5°27’E,
43031’N). /va. Rilata al ~o au al la ~anoj: la ^
klimato: la ~aj dialektoj (nsr okcitana).

proverb/o. Popola maksimo, enhavanta konsil-
on au konstaton pri ia generala, psikologia au morala
verajo: estas sperto, estas averto7: konado
de ~oj estas necesa por perfekta konado de la
lingvo7. n3f“ aforismo, sentenco. 1 Rilata al M).
2 Konata kvazau ~o: la ~a fideleco de la hundoj.
/^aro. Kolekto da ~oj: la ( P )̂ aro de Z.. /vologo
Studanto pri ~oj. ^ologio. Scienco pri ~oj.

proviant/o. Mangaj provizoj, nutraj-konservoj:
sargocevalo portis kofrojn , tendon k ~on7\ iri serti
~on en la karnparo.~i (tr) Provizi per ~o: ame-
on, siegatan urbon, kantinon. /^ado. Ago de tiu, kiu
~as: ministerio pri la ~ado. — ^administracio.

Providenc1o (ankau min.) Saga regado de Dio
super la aferoj de la mondo k de la homoj. ^a.
Rilata al la ~o: ~a hazardo.

provinc/o 1 Parto de regno (kun diversaj
statusoj lau la regnoj k epokoj): la ~oj de la Roma J
imperio: la ~oj de la antaiirevolucia Francujo. 2
Administra distrikto en iuj ordenoj: jezuita ~o. 3 '

Cetero de la lando, kontraste kun la cefurbo.
1 Rilata al ~o: ~a oficisto, urbo. gazeto. 2 Ne-
modema, neeleganta: ~a modo, tono; ~ajmanieroj.

/N,ano. Loganlo en ~o: naiva ~anoz\ vi rigardas
min kiel tian ~aninonz. ~estro. Estro de ~o 7, •=;
2. /^ismo. Apailajo,precipe lingva. propra al iu ~o.
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provincial/o = ordena provincestro: donis isto. ^a. Rilata al ~o; enhavanta aü esprimanta
la permeson fari ci konfesonG. ~on: ~aj vortoj. ~e. En ~a maniero: ~e li pasas

provincialism/o = provincismo: ~oj iom post rekte en la aronG. ^ado. Da ü ra uzo de ~oj.
iom perdigis antaü la fortiganta komuna Uteratura ~ema. Inklina al ~oj. ~istO. Sistemeca uzanto dc
lingvoz. ~ado, k pli spéciale (I) dungito de reakciuloj, de

provirus/o Virusa genaro, integriginta en polico ks, kiu ekscitas kontestemajn homojn aü
la genaron de kromosomo de la gastiganto grupojn ai perfortaj senperspektivaj agoj, por
(gastiganta kromosomo), ekz. ~o de aidoso. SIN. pravigi k pligravigi la subpremadon.
enkromosoma viruso. provos/oz.Gardisto de malliberejo.

provost/o 1 X Nomo de diversaj oficistoj: la
Pariza ~o de la komercistoj (korporaciestro). 2
Cefo de la militista polico en armeo au siparo.

proz1o. Ordinara parolo ne arangita lau vers-
mezuro: filozofii iafoje per ~o , k alian fojon ec
versetoj elsaltas7", poemoj en (ne observante la
versformon, sed verkita en poezia tono). 'va 1
Rilata al ~o: verkisto; ~a stiloB.2 Ne prezent-
anta poeziecon, noblecon, idealajn trajtojn: kredi, ke
en nia ~a tempo iom da poezio ankorail povus
ekzistiz; laborenspezo, kia vorto!7 ; havi ~ajn
gustojn. iQf banala , plata , triviala. ~ajO. Peco
verkita en ~o. /^isto. Verkisto en ~o: arta ~isto.

prozelit2o. Aliginto al religio, sekto, movado
ks: varbi ~ojn; por akiri ~ojn la societo faras, kion
gi povasz ; de la pordo (pagano konvertita al
judismo, sed ne submetita al cirkumcido). ~ismoz.
Fervoro por konverti, varbi.

Prozerpin/o O Latina nomo de Persefono,
edzino de Plutono.

prozodi10 1 A Tuto de la elementoj nek fonemaj
nek morfemaj en lingvo (longo, akcento, tono ks). 2
cVo Scienco pri la valoro de la silaboj ( longaj,
akcentitaj, eiiziitaj aü ne) en la versoj. c? metriko.

prozopope/o éjo Parolfiguro, per kiu oni
prezentas mortinton, scnvivan objekton, abstraktajon
ks kiel personon agantan, parolantan aü alparolatan :
la de la Legoj ce Platono; la de patriotisme
fare de Z. («ho patriotisme», patriotismo, kiam fine la
homoj lemos kompreni guste vian sencon! Kiam via
sankta nomocesos esti armilo [...]»).

pru!z Interj., uzata por haltigi cevalon aü labor-
beston. SIN. tpr î .

pru/o «1, 1 La plej antaüa parto de sipo aü boato,
kie gi komencas retroarkigi. «ar pobo, steveno. 2 La
plej antaüa ferdeko de sipo, super la antaükastelo,
kie ofte trovigas ankra vinco. ~a. Rilata al ~o: ~a
angulo (angulo, kiun la sipa kapo faras kun la
rneridiano).

prud/az. Âfektanta ekstreman hontemon en cio,
kio koncernas la seksajn aferojn : turnu al mia
belec’ ~an animon, ho knab' w. ~eco. Eco de
homo ~a aü de ties konduto. isr pndoro. ~u!(in)o.
Homo ~a. KT puritano. mal^a. Volonté montrants
sian emon al la seksaj aferoj. mal*#! (ntr) Konduti
mal~e: dum mia pic ankoraü pli malais.. . w.

prudent/a 1 Kapabla jugi la cikonstancojn k
iaü tio guste konduti: io tro sensenca, por ke ~a
homo povu serioze pensi pri gi7 ; ci tiuj du pruvas,
ke ni staras plej supre super ciuj ~aj estajoj7 ; kiuj
delogigas (per vino), tiu ne estas la ~qj virg-
u/inojN ; David estis en ciuj sicij agojx ; ju cerbo
pli ~a, des tango pli silenta7 ; agi ire ~ex. «sr saga ,

proviz/i (tr) 1 Fari, ke iu aü io ricevu en pli-
malpli granda kvanto ion bezonatan. armeon per
municioj , kelonje vinoB, iunje cio necesaB, amikon
per mono, gardenon per akvo7 ; ~i la gazetaron per
informoj pri la kongreso; ~i aviadilon per benzino
dum flugado; lia kuirejo k kelo estas bone ~itaj7. tst
liveri,ekipi. 2 Almeti ion al objekto, por gin komplet-
igi : botelon per korko7 , fenestrojn per vitroj ,
bibliotekon per binditaj libroj; ci tiu (juda kvartalo)
estis ~ita perfortaj muregojz; la apogilo de la segoj
supre estis ~ita per tabuleto7; kvarangula, per la rit-
penikoj ~ita tuko7. «EST garni. 3 Prizorgi : <v / la
bezonojnB ; la bezonoj estis malavare r^itajB. Sin ~i,
*»i§i. Havigi al si ion necesan por estonta uzo: por
vojagoj en la nordaj landoj oni devas ciam bone sin
Mz; kiu 1ernas E-on, tiu ~as sin per plia armilo por
la vivbatalo; maltaj presejoj jam ^igis je niaj super-
signitaj literoj7. ~o. Ago ~i k ties rezultoj, t.e.
abunda materiaio aü suficc granda kolekto de objekt-
oj, kiujn oni povas bezoni: prepari ~ojnB; li donis al
ili ~ojn por la vojo7 ; observi , eu suficos la de
panbiskvitoj k viando B; neelcerpebla de mangaJ-
ojz; (0 facila akirado de ~o da vortoj7 ; rica ~o da
ideojz; la soluleco amasigis en sia kapo ~on da
pensojz. csf provianto. <̂ a. Prezentanta ~on: havi
~an alfabeton por fremdaj sonoj7. nsr vie-, ^ado.
Ago de tiu, kiu ~as: generala ~ado de armeo per
municioj, brulmaterialo ktp; la ~ado de la modernaj
urboj je akvo estas en somero grava problemo.~ejO. Loko, kie oni tenus ~ojn: plenigi la ~ejojn
per greno; gi estas bonega mang~ejo7 ; benzin~ejo;
(f) ekspluati dion, kion ajn li posedus en la ~cjo de
siamenso7.serwa. Ne havanta ~ojn.

provizi/o CR! Generala termino por cia salajro aü
rekompenco, pagata pro perado: la ~o de komerca
vojagisto , de asekura peranto, de banko ks.
kurtago, maklerajo.

provizor1a. Destinita por nelongdaüra uzo, sed
anstataüota de definitiva: ponto ; ~a htmigo; la

komitato de organizado7; gi povas krei en ne
tro longa tempo vortaregon ~an7 ; sed tio ci estas
nur rimedo ~az. **e. En ~a maniero: li ~c
bandagis G-on, gis oni povis venigi kuraciston7 ;
difini ~e la konsiston de la komisiono ; li estis
komisiita ~e pri tiu posteno.

provok4i ( tr) 1 (iun) Eksciti al batalo, disputo
ks, montrante sin atakema: ~ita de interpelacianloj,
la ministro ekparolis ; ili incitadis Dion k ~is la
Sanktulon de Izraelx ; agentoj ~antajB ; intence
*>anta tonoB. i®5 defii , spiti. 2 ( f ) ( ion ) Estigi
kvazaü per elvoko: ~/' ribelonB, la a/akonB , mal-
pacon7, kial vi volas ~z ma/bonon? x. ~0. Ago de
tiu, kiu ~as: li serene ignoris la r^ojn de la gazet-
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kompetenta. —+ racia. 2 Konforma al la cirkonstanc-
oj, al la postuloj de la aferoj; troviganta en la gusta
mezuro; ne absurda: du ci propono estas lait mia
opinio tie ^az\ donu al mi ~an respondon7 (ne
fantazian ) ; por la plej ~aj moralaj predikoj la
mondo ciam restas absolute surdaz; li konvinkigis,
ke la plej afero estas reteni tiujn vortojn ce siz;
ricigas ne enspezo, sed <̂ a elspezo7-. ~o. Kapablo
jugi la realajojn k agi ~e: Dio donis al Salomono
sagon k tre multe da ~ox\ la rutino k spirita inercio
komencas iom post iom cedadi al la sana ~o z\ nur
vi sola, si diras, havas normalan ~onz\ la eklezio
rakontis a/ Hi pri diversaj elpensitaj «ordonoj de
Dio» [... ] k ilia ~o kontraü tio ekprotestisz\ savi la
religion de la senduba pereo, al kiu alkondukis gin
la batalado inter la ~o k eklezioz\ kin ~on ne
havas. dun sago ne savas7\ de legado sen atento ne
ricigas la ~oz\ via ~o certe estas ne en normala
stato! z\ lia ~o turnigas : mi pensas, ke li faras
versojn! z\ konservn klarecon de la kapo k ~onz:
Jen Ofelio perdis la ~on, sen kiu ni ne estas pli ol
bestoj7. KSa inteligenteco, racio. ~igi. Admoni,
instigi al ~o: la koro de sagulo ^igas lian busonx.
~iç)i. lgi ~a; forlasi eraran vid- aü ag-manieron. use
rekonsciigi. ma1^0. Frenezo: la avino mortigis sin
nient en atako de mal~oz. ne~a. Ne konforma ai
la ~o: se reganto estas ne~a, liant farigas multe da
maljustajojz ; ni faris ne~e , ke ni kasis la veran
kaüzon de la morto lia7. serwa. Ne havanta ~on:

parencaj al ~arbo. ~ujo, ~arbo. Grava fruktaii»
(doma prunuso), eble origina el SU Azio, vasiei
kultivata por ~oj 1.

prunel/o ^ Frukto de ~arbusto: drupo glob£
blunigra, tre adstringa, enhavanta preskaü globffl,)

stone malmoian kernon, post frostigo uzatapotl
konfitajoj aü brando. — brunelo. ~ujo, ~arbus8)i
Arbusto (doma prunuso) el Eüropo k U Azio, larga|
fortika. dorna, kies fruktoj estas ~oj. fj

prunt/e. Kun la kondico de redono post pin
malpli difinita tempo: ne prenu ~e k ne ~e domfy
eu vi ne povas doni al mi ~e tricent rublojn? z\ prm ,

mi povasz. fc£f kredite. 'vi (tr) 1 Doni ~e:*N
petis ke si al mi iom z; mi ofte ~is al li legajonfy
'-w al iu veston7,cambronz; dim la tuta semajnok
malgranda Niko devis plugadi pro la granda Nibf
~adi al li sian solan cevalon7. 2 Preni
malrica knabo ~is al si konfirmacian surtutonh-

vilagano kreditas, vilagestro ~asz; li dentojn*4 il|
bezonas7. O 1 Ago de tiu, kiu ~as: amM
forpelasz. 2 Mono, objekto ~Ata: redoniB, retumk
la ~on ; vivi el ~oj. 3 ë Negativa transigo duffl;
subtraho. 4 A Aipreno en iun lingvon de vorto i|
sintagmo el alia lingvo, sub formo pli-mapii-
modifita. i®3 interfero, paüso. ^edoni (tr) ~i l: k\
vi ne havas iom da mono por ~edoni al mi?z\ mints
^edonis procentegex\ ~edoni kontraü garantiafoj
por mallonga tempo\ peti de iu ~edononz.Mîpf6$
(tr) ~i 2: kiu ~eprenas, tiu estas la sklavo de h
r^edoninto x ; vi ~edonos al multaj popoloj, sed vint:,
~eprenos x ; ~epreni kondukas al ruino de k
mastrajoz. al^i. Doni ~e. de^i. Preni ~e: dekHï
monon, por kovri sian défieitou; (f) de~i vorton à
fremda lingvo. lombardi. RIM. Post ~i 2 k deMj
ce pasivaj formoj, oni atentu, ke de enkondukas la
nomon de la aganto; tiu de la suferanto devas doesti;

enkondukita per el aü el de: libro ~ita de lernantoify
la klasa biblioteko; poemformo débita de Thomson
el de Vigny. de~0 £ Arango aü kontrakto, per kwf
firmo aü administracio ricevas de la publiko montai i
kontraü difinita interezo: stata, urba, komunumü;
de~o\ premia de~o\ lanci, konsenti , negoci, repay

prun/o 1 Frukto de ~arbo; drupo obovoida j de~on. garanti^isto. Tiu, kiu profesie ~as montai
aü globa, enhavanta pli-malpli longforman, stone j kontra ü garantiajoj. l î bro^ejo. Butiko, kie oni
malmoian kernon, mangata fresa a ü sekigita j povas ~i librojn kontraü abonpago.
( sek~o) k uzata por konfitajoj, jeleoj k produktado I prunus/o ^ G. (Prunus el rozacoj) de falfoliaj
de brando. kveco. mirabelo, prunelo, renklodo, i k daürafoliaj arboj k arbustoj kun simplaj, dentaj
umeo. 2 Frukto de ~arbo k de la sp-oj de prunuso folioj k kun fruktoj (drupoj) generale unukemajl

mangeblaj ce multaj sp-oj; pli ol 200 sp-oj, N§
| hemisferaj, multaj kultivataj por ornamo aü man|f
! eblaj fruktoj. Armenia ~0. ( P. armeniaca) Abrikc^ i

arbo. birda ~0. (P; avium) Dolca cerizarbo, maiÉv

arbo. dolca ~o. ( P. dulcis , sin. P. amygdaMf
Migdalarbo. doma ~0. ( P. x domestica) Prunarbd.— kveco, mirabelo, renklodo. dorna ô. ( Prunuf
spinosà) Prunelujo. Persia ^o. (Prunus persica)f
Persikarbo. ceriẑ o. ( P. cerasus ) Acida cerizafboz
migdal^o. Migdalarbo. mirobolan-M)

cerasifera , sin. P. myrobolana ), el C Azio k BaJkaiK
oj, ofte dorna arbeto kun nigretaj, rugaj aü flav^mangeblaj prunoj. — mirobolano. persik^O &
Persia ~o, persikarbo. eæ cerizlaüro, sakuro, umeo: y

2;

junulo sen~a, kiu iras al sia dunto x; Ha sen^eco
lin devojigosx\ la sorco de la formo lin sen^igis7.

prujn/o. Roso au delikata nebulo, kiu glaciig-
inte metas molan tavolon da glacieroj sur la ajojn:
la ~o briligis ta arbaron , kvazaü gi estus pudrita
per diamanta polvo z; si visis per la mono la
palpebrojn kovrita jn de B; oni aüdas la murmur-
cton de / ’ ~aj steletoj, fa/antaj teren B: sur la supr-
ajo de la dezerto kusas io delikata, kicl sur la
terox. csr grajlo , glatiso. ^umo ^ Vakseca aü
fajne kristala, ~aspekta tavolo sur la suprajo de iuj
vegetajoj: ~umo de vinbero , de la folioj de brasiko,
de la talo de iuj likenoj.

m

1) pruno. ~arbo: a) tigo ; b) folio ; c) floro ; c)
frukto (~o) ; d ) sekiginta ~o. C. 2) prunelo: a)
tigo; b) dorno; c) folio; d ) frukto (drupo) . M .
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prurig/o f Kn de iuj jukantaj haütaj afekcioj.
karakterizataj de relative dikaj papuloj: diateza au
simpla rs*o\ milda, feroca

prurit/o f Jukado sen dermatozo.
prus/o j[ Ano de la cefa gento de (P)~ujo: li

aligis al la venka flugo de la ~ojz. ~a. Rilata al
M)j aü (P)-ujo: rsjaj oficiroj; discipline),
aroganteco. — bluo. ^igi. Trudi al gento la ~ajn
metodojn de administracio, germanan lingvon ktp.
(P)~ujo. Regolando germana, kiu iom post iom
aneksis grandan parton de Germanio gis Rejno
(21°E, 54°N): via regnestro estas rego de ~ujo k
imperiestro de Germanujoz ; Okcidenta, Orienta
~ujo\ ~ujo estis simbole malfondita en 1947.

pruv/i (tr) 1 (iu ) Montri per rezonado aü per
faktoj, ke io estas vera: ~i la ekziston de Dio estas
io logike neebla ; sian senkulpeconB; ~i
geometrian teoremonB; si estis tre fidinda: tion si
~is, kiam Kala malsanigis1; ne malfacile estas ~i.
ke ilian elekton ni povas antaüvidiz; mm lia krimo
estas ~ita.es demonstri. 2 (io) Esti la ~o de io: tio
~as la facilan lerneblecon de E.; tiu ekspozicio
elokvente ~as pri la progresoj faritaj ; larmoj prav-
econ ne ~asz; nigro sur blanko (skribajo) ~as sen
mnkoz; mtr sia estonteco estis ~onta la verecon
aü erarecon de tiu sia opinio z. «s dokumenti ,
ilustri, ekzempli. ~0. Argumento aü fakto, per kiu
oni povas montri la verecon de io: alporti la ~on de
io; komparo ne estas ~oz; suspekto ~on ne égal-asz; tio estis donaco de la libristo, kiu [...J deziris
tamen doni al si aktivan ~on de sia kompatoz. Ksf
atesto. — r^objekto. ~e. Adv. montranta, ke la
sekvanta frazo estas la ~o de la antaüa. es nome,
êar. sen~e. Ne prezentante ~ojn : serine akuzi
iun.

psalm1o Ü1 }. Hebrea kantiko. ~i (tr) 1 Kanti
M)n. 2 Unutone kanti , kvazaü ~ante. (P)~aro.
Libro en la Biblio. -̂aro (vs) libro, entenanta
tradukon de la hebreaj ~oj por kulta uzado, aü
kolekto de ~oj: la ~aro de Salomono. ~istO.
Àütoro de ~oj: la ( P )~isto (Davido).

psalteri/oz. Hebrea kordinstrumento, simila al
citro, sed kun supra resonkesto.

psamit/o © Detrita sedimenta petro, koheriginta
aune, konsistanta el detritoj 0,05-2 mm dimensiaj.
Ef argilo, graüvakorsablopetro, sabla, silto.

pseÜdo/ z. Pref ., esprimanta 1 sajnecon : (g)
à/efedrino ; Y ~membrana angino; f ~parazit -
ismo; ~frukto (SïN. sajnfrukto); A ~sufiksoz; 2
(pj) falsecon, neaütentikecon ~-instruitaj sofistojz,
y-sciencaz, patriotisme z. kvazaü IV , oidJ .

pseÜdonim2o. Kasnomo de verkisto aü artisto,
kiudeziras ne konigi sian propran nomon: Kabe estis
h ~o de D-ro K. Bein. ~a. Prezentita sub ~o:
verko.«S anonima.

pseüdomorf/a ® (pp mineralo) Alpreninta
kristalan strukturon de anstataüita kristalo. ~igi. Igi
*a: olivino ~igas al serpenteno. ~ismo. ~iga
procezaro.es epigenezo.

pseüdopod/o 8$ Pseüdopiedo.
psi. Nomo de greka litero 4* \|/, prononcata : ps.
pseüdocugo Vd eugo.

psidi/o ^ G. (Psidium el mirtacoj) de arboj k
trunkarbustoj kun grandaj, blankaj floroj k kun globaj
aü pirformaj beroj; c. 100 sp-oj el tropika Ameriko,
pluraj kultivataj por mangeblaj fruktoj. es gujavo.

Psih/o O Tre bêla princino (personigo de la
animo), amata de Eroso.

psik/o 'F Tiu parto de vivanta estajo, kiu estas la
sidejo de ties sentaj, sciaj, imagaj k volaj okazajoj:
tiuj kutimoj enradikigas profunde en nia ~o. es
animo, menso, spirito. — ~analizo , ~astenio,
~odramo, ~ofiziologio, ~okirurgio, ~omovo,
r^oneürozo, ~opatologio, ~otekniko, ~oterapio.
~a. Rilata, apartenanta al la ^o: ~aj fenomenoj; ~a
forto, difekto; li estas homo malsanaz. ~ismo.
Tuto de la ~a vivo de difinita individuo. ^Olog20 1
Specialisto pri ^ologio. 2 Tiu, kiu kapablas guste
observi k priskribi la personecon de homo.~ologi2o. Scienco pri la ~aj fenomenoj: ~ologio
de la infanoj, de la bestoj, de la normala homo, de la
homamasoj ; la ~ologio estis iam parto de la
filozofio, sed gi nun igis memstara. ~ologia. Rilata
al la ~ologio: ~ologiaj esploroj, metodoj; ~ologia
milito (provanta efiki sur la ~on de la malamikoj).
/^ozo 1 ~a malordo, karakterizata de relativa,
tamen bone rimarkebla, perdo de kontakto kun la
realo, de emocioj patologie intensaj, deliro k ofte de
sensajoj haiucinaj: mania-deprimiga ~ozo. 2
Kolektiva k disvastiganta timego pri katastrofo,
generale socia: ~ozo pri milito. es melankolio,
inanio, paranojo, skizofrenio. ~opatiO. ~a malordo,
karakterizata precipe de neregataj impulsoj, humora
nestabileco k nekapablo adapti sin al la medio, kio
generale kondukas al kontra üsocia konduto.
~Opatiulo. Homo en stato de ~opatio. meta~a.
Koncernanta la ~ajn fenomenojn, science neklarig-
eblajn. para~ologio. Studo de la paranormalaj
fenomenoj. — levitacio, tel.ekinezo, telepatio.
amas~ologio.Scienco pri konduto de homamasoj.

psikedel/a f 4* Rilata al ~ismo. ~ismo. Stato
de maldorma songo, kun impreso de ekspansio de la
psiko, kaüzata de la uzo de halucinogenaj substancoj.

psikiatr/o Y Kuracisto de psikaj perturboj.~ioz. Parto de la medicino pri la psikaj perturboj k
pri ties kuracado. ~ia. Rilata al ~io: hospitalo.

psikolog2o Vd psiko.
psîkopat/o = psikopatiulo.
psikrometr/o Higrometro kun duampola

termometro k ventolilo.
® psil/0. Jonglisto, kiu dresas serpentojn.
<D psiI/o b G. (Psylla) de insektoj el la ordo de

hemipteroj, parazitantaj sur vaskulplantoj. /^edoj.
Fam. (Psyllidae) de malgrandaj insektoj el la ordo
de hemipteroj, subordo de stemorinkoj, kies inoj k
virseksuloj havas 4 membranecajn flugilojn, la mal-
antaüajn pli malgrandajn; ili parazitas sur vaskul -
plantoj, i.a. fruktarboj, kiujn ili grave damagas.

psilofit/o <ê G. ( Psilophytum el ~acoj) el la
~opsidoj, aspektanta kiel psiloto. ~opsidoj. Klaso
( Psilophytopsida el pteridofitoj) de la plej primitivaj
vaskulplantoj, kun dikotoma tigo, kun rizomo, sen
radikoj nek folioj, kiuj vivis dum malfrua silurio k
devonio. es psiloto.
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psilot/o 4^ G - (Psilotum el ~acoj) de 2 sp-oj
tropikaj k subtropikaj. /vacoj, /s/Opsidoj. Familio
( Psilotaceae) k klaso (Psilotopsida ) de primitivaj
pteridofitoj kun dikotoma tigo, portanta la sporuj-
ojn, kun rizomo, sen radikoj; 12 sp-oj el 2 g-oj. K-r
psilofito.

psitak/o b Papago ( unuspecia g. Psitracus
erithacus ), vivanta en CU Afriko, griza kun diversaj
aliaj koloroj, ofte tenata en kago. SIN. griza papago.
^edoj. Fam. ( Psittacidae ), al kiu apartenas ~o,
kakatuo k arao. ~oformaj. Ordo ( Psittaciformes)
de birdoj, al kiu apartenas la papagoj. SIN. papagul-
oj. ^ozo Y Infekta malsano, transdonata de iuj
papagoj k kaüzata de klamidio.

psoas/o V Nomo de muskoloj, kunligantaj la
lumbajn vertebrojn kun la pelvo k la femuro:
majora , minora ^o: iliako-^a mitskolo.

psok/o b G. ( Psocus) de malgrandaj insektoj
iom similaj al pedikoj, sed flugilohavaj k vivantaj el
algoj, likenoj, libroj, herbariaj plantoj ks.
~Opteroj. Ordo ( Psocoptera) de insektoj, ampleks-
anta ~on k.a. g-ojn.

psor/o f 1 Homeopatia termine, nomanta la
tuton de la organismaj memtoksigoj. 2 = skabio.

psoralen/o (kn) Lumsentiviga substanco uz-
ata en dermatologia kuracado, i.a. kontra ü psoriazo.— puvaterapio.

psoriaz/o Y Jukanta dermatozo, karaklerizala de
rondaj elementoj el blankaj k brilaj skvamoj, facile
disiganlaj.

psent/o j[ Kapvesto de la faraonoj, formita el la
du kronoj de la Alla k de la Malalta Egiptujo.

ptarmik/o & Sp. de akileo ( Achillea ptarmica )
el H üropo k Azio, plurjara , terniga herbo kun
preskaü liniformaj. segildenlaj folioj k kun paniklo
el radiaj kapituloj, havantaj blankajn langetflorojn. |
SIN. ternigherbo. |

pteranodont/o O G. ( Pieranodon ) J
de grandaj flugsaüroj. kiuj vivis dum jàmiÈF
malfrua kretacco. eltrovitaj
en N Ameriko k Rusio. EST 5, JB!»
pterodaktilo, ramforinko.

pteraspid/o - j G. { Pte-
raspis ) de fosiliaj sen-
makzeluloj el la ordo de
~formaj. ~formaj
Ordo ( Pteraspidifor - f
mes ) , fosiliaj antaù uloj
de la miksinoj. ^morfoj b Klaso (Pteaspidomorphi)
de senmakzeluloj, al kiu apartenas la miksinoj.

pterid/o ^ G. ( Pteris el ~acoj) de filikoj kun
1-4-oblc plume dividaj folioj, sur kies dividajoj la
soroj sidas eksteraflanke. la üionge de la suben-
volviginta rando; kosmopolita g. de c. 250 sp-oj,
pluraj kultivataj por ornamo. ose cistopterido.

pteridio. ~ofitoj 4* Filumo ( Pteridophyta ) de
plantoj sen floroj k sen semoj sed kun tipaj vaskuloj
( vaskulaj kriptogamoj); du generacioj: malgranda
gametofito talforma ( v3r protalo ) k granda, vaskulo- i
hava sporofito, kies folioj (tigoj ce psiloto), portas |
la sporujojn ; 9 800 sp-oj el 232 g-oj. cw* ekvizeto, \
filiko.likopodio , selaginelo. :

pteridi/o G. (Pteridiurn el densletiacoj) de
nur unu sp. (P. aquilinuni ) de filiko, kosmopolita,
kun rampa rizomo, kun altaj, staraj, 2-3-oble plume
dividaj folioj k kun soroj same lokigintaj kiel tiuj de
pterido; la vaskuloj formas proks. dukapan aglon
sur la trancita bazo de la petiolo; rizomo pasintece
mangata, hodiaü konata kiel hepatotoksa k kancer-
iga. SIN. aglofiliko. — pterido.

pterig/o b Permuskole movata flugilo de
animalo. ~uloj. Subklaso (Pterygota) de insektoj,
havantaj funkciantajn au sekundare reduktigintajn—ojn. serwuloj. Subklaso ( Apterygota ) de insekt-
oj primare sen~aj; prainsektoj. SIN . senflugiluloj.

pterobrank/oj b Klaso ( Pterobranchia) de
hemihorduloj, similantaj al briozooj, sed kun tri-
parta korpo k kun tentakloj k kun dorsa hordo lim-
iginta je la antaübusa regiono.

pterodaktil/o G. (Prerodactylus) de relative
malgrandaj. mallongvostaj flugsaüroj el malfrua
jurasio, eltrovitaj en E ü ropo. EST pteranodonto,
ramforinko.

pterokarp/o ^ G. ( Pterocarpus el fabacoj) de
c. 20 sp-oj de tropikaj, grimpaj arboj; kelkaj logas
en mangrovoj ( i.a. la oficina ~o, P. officinalis,el
Antiloj). pluraj havas lignon diverse utiligatan (i.a.
la Hindia ~0, P. indiens, el E k SE Azio, kun roz-
odora ligno uzata por mebloj) au por farboprodukt-
ado (precipe P. santalinus el Hindio).

pterokl/o b G. ( Ptcmcles), parenca al sirapto, de
birdoj vivantaj en duondezertaj au stepaj regionoj
de N Afriko, S Eüropo k U Azio. rar stepkoko.

pterop(od)/o b G. (Pteropus) de mamuloj el la
ordo de kiropteroj, grandaj fruktomangantaj
vespertoj. vivantaj en Afriko, Azio k Oceanio;
«flughundoj».

pterosaü r/oj e: Flugsaüroj.
ptialaz/o (K) Enzimo malkombinanta amelon.
ptialin/o = ptialazo.
ptilonorink/o b Australia birdo (unuspecia g. Pti-

lonorhynchits violaceus ) el la ordo de paseroformaj,
kiu ornamas sian ludejon per belaj floroj, konkoj,
beroj ktp. SIN. gardenisto 3. ~edoj. Fam. (Ptilo-
norhynchidae ) de Aüstraliaj paseroformaj birdoj.

Ptoleme/o. Helena vira nomo, i.a. de pluraj regoj
de Egiptio k de lama greka astronomo (Klaüdio ~o,
c. 100-170). ~a. Rilata al ~o, la astronomo: la ~a
sistemo ( kiu metis Teron en la centron de la mondo).

ptomain/o ® ( kn) Toksa amina substanco,
devenanta el la malkomponigo de organikajoj dum
putrado. ES* kadavrino.

ptoz/o Y Mala1tigo de organo pro malstrecigo de
giaj subtenaj rimedoj: gastro~o ; ~o de reno.
utero~o. Uterfalo.

pu! Interj. de naüzigo pro malbonodoro au fiajo.
Puatier/o. Urbo en SU parto de Francio

(0°20’E, 46°35’ N).
Puatu/o. Provinco, kies cefurbo estas Puatiero.
puaz/o Unuo de viskozo en la cgs-sistemo.
pub/o V La malsupra parto de la ventro,

ordinarc kovrila de haroj. ~a. Rilata al ~o:
monta (au monta de Venuso: elstarajo antaü la
vulvo) ; ~a pediko ( ftiro). -̂ OStO. Pubio.

pteranodonto.
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estas r^igita la gis nun ankoraü ne^igitan
parton de la «Proverbaro» mi ~igas nun en «La
Revuo» z; mi gin ~igos en tia formo, kian vi dezir-osz.os’ eldoni, publici, presi. ~igo. Ago de tiu, kiu
~igas: mi nur bedaüras , ke s-ro M . tro multe
prokrastis la ~igon de mia projektoz; tuj post la
~igo de mia brosuro [ ]z; ~uiinoz. Amoristino.
~utila (pp entrepreno) Provizanta la necesajn serv-
ojn al urbo, provinco ks (elektro, trinkakvo, fervojoj
ktp). mal~e. Sen ceesto de ~o: jugi seksan krimon
mairie.

puc/a. Tro sargita de ornamoj malbongustaj.
puc/o I Subita perforta provo renversi regnan

regimon: en Sud-Ameriko unu sekvis la alian M.
~ist0. Partoprenanto de ~o.

pud/o z. Rusa mezurunuo de pezo, valoranta
16,38 kg.

pudel/o Hundraso, karakterizata de krispaj
haroj, ofte fantazie tonditaj.

pudend/o V Parto, kiu etendigas de la pubo gis
la anuso, k entenas ce viro la penison k skrolon, ce
virino la klitoron k vulvon: femina ~o (SIN. vulvo).
C5T perineo. ~a. Rilata al ~o: ~aj arterioj k vejnoj.

puding1o y Deserta plado, miksajo el faruno,
ovoj, graso, sukero, boligita en pelvo, bakita au
vaporkuirita: kristnaska ~o (kun brando k fruktoj).
car kuko, kamaboko.

pudi/i (Cr) Pritrakti krudferon, por ricevi molan
feron veldeblan au forgeblan. /̂ ado. Operacio, per
kiu oni rafinas la krudferon en specialaj fornoj kun
aldono de oksigenhava skorio.

pudor/o. Fobia evitemo elmontri sian korpon k
rigardi aliulajn korpojn, au paroli k aüdi pri aferoj,
havantaj rilaton kun sekso au kun intimaj sentoj: tiu
spektaklo ofendis la ~on de la puritanaj kongresan-
oj\ sen ~on phi pretendi , (vi) elliberigis vin de la
kalsonow. ^a. Havanta, montranta ~on: sin-
teno\ nia fratineto Klitora, kiu kasludas en ombro
kun rideto ~aw. 1er casta, pruda, puritana. ~e. En
~a maniero: si tenis la okulojn mallevitaj.

danko al Michauxz; la serwa. Tute ne havanta ~on : sen~a sinteno ,
tuta ~a historio de la lingvo, t.e . de kiamni malkase sen~aj vortoj. os* obscena. mal~0. Konduto de
eliris kun giz ; tio estas ~a sekrcto!z. csf privata. tiu, kiu tute ne havas ~on. sen êco. Eco de io au
Mî. Antaü ~o, au turnante sin al la ~o: la lingvo E. iu sen~a: dum la dua mcmdmilito, la papo protestis
aperis en la fino de lu jaro J 887 z; tion ci mi kontraü la sen~eco de la virinaj vestoj.
diris rve, k ciu povas tion ci legi k sciiz ; mi ne délir-
as, ke ciu serio da novaj vortoj esta rigardata kiel

sankciita de miz\ mi decklis respondi vian «Mai-
fermitan Leteron » ne private, sed z. ~ajO 1
Dokumento, generale presita ( libro, revuo ks),
destinita al ~o. 2 S Komputila programo, kiun ciu
rajtas senpage kopii k uzi. vat komercajo, pmpagafo. per diamanta polvo7 ; nege ~itaj kampojz.
»eco. Eco de io ~a: la ~eco de la debatoj de prujno. ^ilo. Floka kvasto por ~i. ~ujo. Mal-
parlamento, de proceso. ~igi 1 Konigi al la ~o per granda skatolo, kun, ordinare, interna speguleto k
oficiala anonco: dekreton, legon, la rezulton de ~ilo, kiun la virinoj kunportas en la mansako.
labalotado; ~igi edziganoncon.2 Aperigi sub presa
formo, kiun la ~o povas libere aceti: miajn person- la fam. de cervedoj, la piej malgrandaj el ciuj cerv-
ajn librojn ( ne gazetajn artikolojn...) mi promesis edoj, kun mallonga, simpla ramuro.
Mg/ ciam per la firmo H.z ; brosuro, kiun mi ~igis
en lingvo rusa [...]z; mi dum tre longa tempo havis
la intencon au tute ne ~igi mian kredon,au ~igi gin
anonimez; car ccrta nombro de mia] Respondoj jam

puber/a Atinginta periodon de la vivo inter
infaneco k adoleskeco, karakterizatan de la aktivigo
de la seksaj glandoj k manifestigo de la sekundaraj
seksaj karakteroj (ce homoj i.a. pubharoj, menstru-
oj). 'veco. Stato de ~a knabo au knabino. ne~a.
Ankoraü ne ~a.

pubi/o y (os pubis) Antaüa parto de la koksosto.
SIN. pubosto. os’ ilio, iskio. ~otomio f Flanka
franco de ~o, en iuj malfacilaj akusoj.

public/!(tr) Skribi en gazeto au revuo pri aktual-
aj temoj. ^ajo. Verko de ~anto(j). ~isto Tiu, kiu
~as: politika ~istoz; autonoma ~isto (ne aparten-
anta al iu redakcio).

publik/o. Ciuj homoj, kiuj ne apartenas al
difinita instanco, sekve: 1 Ciuj, escepte de aütorital-
uloj, organizantoj, fakuloj ks: enirejo por la
avizo al la ~o; mi scias , kia sorto atendas kuracist-
on, kiu dépendus de la ~oz\ mi senigas min nun je
ciaj personaj privilegioj, k fordonas din tute al la~oz. 2 Ciuj, kiuj ceestas spektaklon au kunvenis
por aüskulti: la tuta ^o aplaudis la aktorojn; dram-
oj, al kiuj la ~o kuradisz; la balon partoprenis la
plej eleganta 3 Ciuj, al kiuj estas destinita libro,
gazeto ks: elirante ankoraü unit fojon antaü la
estimata ~o [...] z; mi sentas la devon, antaü cio
danki la legantan ~onz ; la plej nova propono al la
~oz; la libro celas tre malvastan ~on de specialist -
oj. a 1 Koncemanta ciujn homojn, generale en
la kadro de regno: la intereso; mono ~a estu
fortikaz; E. povus servi kiel paciga lingvo de ~aj
institucioj en tiuj landoj, kie cliversaj nacioj batalas
inter si pro la lingvoz; akuzisto; la ~aj servoj
(akvo, gaso, elektro, fervojo ks, kiam ili apartenas ne
al kapitalistoj, sed al la tuta logantaro); la ~aj afer-
ojB; rsja malamiko. os’ slata , régna. 2 Malfermita al
ciuj sendiference: vojo , banejo, biblioteko:
parolo7' , kunveno z; ~aj debatoj; prezenti lingvon
por la ~a uzacloz; proponi sian lingvon al la ~a
bitikoz. OS’ vulgara. 3 Tia, ke ciuj povas gin koni:
ju laboro pli ~a, des pli granda la krilikoz; kiso
estas kiso malamika 2 -, r^a

pudr/o. Pulvoro el parfumila k kolorigita
amelo, uzala por tualeto: si , kiu venus paifumita per
ciaj ~oj de la paifumistox ; siaj haroj estis super-
sutitaj per apenan rimarkebla polveto el blanka
~o z. os’ sminko. ~i (tr) Sursuti per ~o:
peruko: (f) la regiono brills, kvazaü gi estas ~ita

pudu/o b G. ( Pitdu ) de S-Amerikaj parhufuloj el

puerper/a f Rilata al la akuso k al la periodo,
kiu tuj sekvas gin: ~afebro, stato. ~eco. Stato de
la organismo de nov-akusintino, gis si retrovas sian
ordinaran staton.
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puf!z Onomatopeo montranta falon. puni!
puf ^O 1 Plenblovita au plenstopita elasta saketo,

cilindro ks, uzata por segoj, fenestraj kontraüvent-
iloj ks: ~sego\ (f) ~pugof ~vango. 2 Ronda mola
elstarajo el ia materialo en vesto, hararo ks. 3
Svelinta parto de kromosoino, ce genloko aktive
sintezanta specifan produktajon ( RNA ). ~a.
Prezentanta tiajn svelojn: ~a jupo, maniko de
bluzo; rsjaj virinaj vestojz: (f ) ~aj vangoj.
(evi) = ~igi: large ~ita roboz. ~igî. Fari ion ~a:
~igitaj terpomoj. ~igl. Plivastigi laü ciuj dimensi-
o j: la pasto devas malrapide ~igi\ ^iginta vundo;
(f ) la konflikto ciutage ~igas. nsf sveli.

pufin/o b G. (Puffinus ) de maraj birdoj el la
fam. de procelariedoj, kun longformaj flugiloj, kiuj
venas teren nur por nesti.

aksmuntajo: para da ~oj k ununura snuro konsist-
igas plej simplan takeIon.

a b c c d
pulïo. 1) konveks-randa ~o por plata rimeno. 2)
dent—o por dent-rimeno: a) sen vango; b) kun
vangoj. 3) diversaj ~aj gorg-formoj: a) por trapez-
sekca rimeno ; b ) por snuro aü kablo ; c) por
ceno. 4) sistemo de ~oj k rimeno: a) pel-pulio; b) '

strecita parto de la rimeno ; c) mola parto delà
rimeno ; c ) volviga rul-b.loko; d ) riceva ~o. 5)
~aro: a) ~oj; b) snuro ; c) aksmuntajo; c) hoko.

a c

pufino. CG. puik/o V Trinkajo, devena de Meksikaj indianoj,
j el fermentigita suko de iuj sp-oj de agavo. SIN.
i agavvino. tekilo.
j pulkv/o (evi) = pulko.
I pull/o El Okaza arango inter sendependaj

pug/o. Postajo 2. «ap ~fiki , ~mezuru, ~truo. j entreprenoj, por praktike trudi kontingenton ce
^ujo (fm) Kalsoneto: mi nur ekvidis sub mia nazo j difinita merkato k konservi altajn profitojn, dividot*
verdan ~iijetonLli. bel~a. Havanta belforman ; ajn inter la partoprenantoj. vsr trusta, kartelo.
~on : la bel~a Afrodito (fama helena statuo).
puf ~a. Havanta svelan ~on. steatcwa V (pp
virinoj) Havanta nenormalan grasakumuligon ce la
gluteoj : hotentotaj k hosmanaj virinoj estas
steato^aj; steato~eco de prahistoriaj statuetoj.

pugn/o. Mano kun fleksitaj k kunmetitaj
fingroj: per kunpremita ~o li batadis la muronz\
ludi kun iu bidon de ~ojz (interbatigi); (f) tempo]
barbaraj. kiam ekzistis nur rajto de ~o k glavoz
( regis nur perform), (tr) Bâti per la ~o: lin
rekte en la kolon! z. osr boksi. ~a. Rilata al ~o:

pulo. 1) homa ; 2) hunda.

pulm/o V (pumones) La cefa organo de . laspir*

ado ce la homo, aerspirantaj vertebruloj k gastropod-
oj: la du ~oj de homo estas spongecaj visceroj, situ-
anta] en la torako, esence formitaj de la disbrancigo
de la bronkoj gis la ~aj alveoloj, kie la vejna sango
éliminas sian karbonatan addon k reoksigenigas.
~a. Rilata al la ~oj: arterio, ~a kongesto.
~ajo Y ~o de bovo, uzata kiel mangajo. MtO =
pneümonito. plen^e. Dilatante maksimume la
~ojn: pleure spiri , krii. Sîal^O. Aparato, ebliganta
kontinue efektivigi la artefaritan spiradon de
paciento, trafita de paralizo de la torakaj muskoloj;

r^a j

interdraso K. ^igi. Fermi al ~o: la manon.
pukcini/o ^ G. ( Puccinia el uredaloj) spirkasono.

kosmopolita de 3 000-4 000 sp-oj de rustofungoj
parazitaj al multaj fam-oj de angiospermoj.

pulman/o ÉÊm Luksa, tre komforta salonvagono.
pulmonari/o G- (Pulmonaria el boragacoj) de

pul/o b Malgranda insekto (Pulex k parencaj g- j malaltaj, plurjaraj herboj kun simplaj, integraj, haraj,
oj) el la ordo de afanipteroj, senflugila, salteganta, j ofte blankamakulaj folioj k kun helicoidaj cumojel
sucanta sangon de homoj k .a. mamuloj. cimo, funelformaj, plejofte rugaj, violetaj aü bluaj floroj;c.
pediko, laüso. — ~balkono, ~bazaro. ~kolora. 20 sp-oj el Eüropo. SIN. pulmoherbo. oficina M>.
Malhele a ü malpure kastankolora, kiel ~o. Sp. de ~o (F. officinalis ) medicine uzata.
akvcwo. Dafnio. mar~o.Talitro. sablo~o. Ciko. pulover/o. Trikita torsovesto, kiun ont surmetas

pasigante la kapon k la brakojn tra la tiucelaj
aperturoj: jerza kun rondigitaj ripoj. J

pulp/o 1 41 La mola, sukplena parto de iaj frukt- .

oj k radikoj, k la medolo de iaj tigoj. 2 Kuntenig- 4
anta maso de mola, nesolvita planta materio, precipé ^tia materio post elpremado de la akvo: sukerbeta
~o. 3 V Mola aü duonmola histo, cl kiu konsistas j

puli/o O Rado, kies rando estas destinita ricevi j kelkaj organpartoj: la interno de la spleno k de la
snuron, rimenon , cenon ks. eæ bloko , takelo , j dentradikoj estas el ~o. gi ^ Redukti al M), pp ^transmisiilo. ^aro. Serio da ~oj, arangitaj sur | apoteka substanco. ^ito f Inflamo de la dentaM). .

putard/o. Kastrita juna kokino, kiun oni grasigas
por gin mangi. IGT kapono.

pulCineFo '% 1 ( anka ü maj. ) Persono de la
Napola komedio, tradicie vestita per vasta blanka
pantalono, kitelo, konusa capelo k nigra
duonmasko. S3? pieroto. 2 Komika aktoro a ü
marioneto kun antaüa k dorsa giboj.
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puls10 1 Batado de la arterioj, kaüzata de la
sangofluo: palpi ai iu la ~onz; mia en takto bat-asz; la irado estas par mi tie malfacila pro arterio-
sklerozo k manko de en la piedojz; (f) por irigi la
~on de la monda societoz (por vigligi gin). 2 }, Ero
de mezuro. 3 4- Serio da sinsekvaj impulsoj, kiuj
formas tuton. impulso. ~i (ntr) 1 Sentigi batadon,
pp arterioj: pli rapide ~is la sango en la malforta
korpo de la imperiestroz ; sub la kadavrokolora
haüto jam ne ~as vivo; (f) libido mia ~as pigreA.2
(f) Sentigi sian energion per drastaj efikoj: vigla vivo
~as en la urbo, en nia asocio; li esprimas la sentojn,
kiuj ~as en li; printempo ~is tra 1’ gardeno; ~anla
trafiko.3 X (pp iuj steloj) Elsendi radiojn laü régula
k mallongdaü ra periodo: ~ostelo ( Vd stelo ).
M>bato. Ciu el la senteblaj batoj de la arterioj: kiom
da ~obatoj en minuto?. cef^O } La unua ~.o de
mezuro, kiu ordinare estas forta. — sinkopo.

pulsati I/o G. { Pulsatilla el ranunkolacoj) de
plurjaraj herboj kun plume dividaj folioj, kun unu-
opaj, senpetalaj floroj, havantaj petalecajn sepalojn
po 5-6, k kun fruktoj (plurakenoj), kies akenoj
(diference de anemono) unuope portas longan plum-
ecan ariston (maturigintan stiluson), tiel ke la frukto
formas harkovritan kapon; c. 38 sp-oj el Eüropo,
Azio, k NE Ameriko, pluraj pororname kultivataj.
«5* anemono.

en tre malgrandajn gutetojn. aerosolo, nebulo.
bongustiga ~o y Mononatria glutamato.
kvinspica ~0 y Cindevena spicajo, konsistanta el
pipro, kariofiloj, cinamo, fenkolo, stelanizo k sekigit-
aj mandarinseloj. ~a. Tre subtile diserigita. ~eco.
Stato de substanco ~igita: li disfrakasis gin gis
~ecoz. ~igi 1 Tre subtile dispisti: ~igi sukeronB;
(f) tiuj misteroj konsternas ec sagulojn k ~igas la
animon de la popolacoB. 2 Tre subtile dissprucigi:
~igi parfumon. 's/ igilo. Ilo, servanta por ~igi
substancon sekan au likvan. lav̂ O. Modema lav- aü
lesiv-materialo. bak^O y Pulvora miksajo el
kemiajoj (natria bikarbonato, acida kalia tartrato,
mononatria fosfato k.a.), kiu varmigite estigas gasojn,
k kiun oni uzas anst. gisto en multaj bakitaj au frititaj
kuketoj. SIN. kemigisto. tæ baksodo (Vd sodo ).
gist~o. Gistajo. kakao~o. ~o, ricevita el ferment-
igitaj, rostitaj, senseligitaj k grandparte senbuterigitaj
kakaofaboj. vw cokolado. polur̂ o. Skrapa ^o (ekz.
el pumiko, smirgo ks), uzata por poluri per frotado.

pum! Onomatopeo, imitanta la surdan bruon de
falo ks: ~/ la granda Nikofalis en la riveronz. csr
bum!, puf!

pum/o d Sp. de ^feliso {Felis concolor),
arbogrimpa Amerika
rabobesto kun unukolora
flava felo.

pumlk/o ©
Acida vulkana petro,
nekristala ( vitra),
kavetoplena k sekve
malpeza. c®3

obsidiano. (tr) Poluri per ~o au per sablopapero.
pumili/o Sp. de pino ( P. pumilio) el la mont-

aroj de C Europo, trunkarbusto (gis 5 m alta )
parenca al mugo.

pump/i (tr) Altiri au repusi likvon au gason per
tiucela aparato: ~/ akvon por gardeno, aeron en
biciklan pneiimatikon. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as:
stacio de ~ado de petrolo , benzino ks. ~ilo 1
Aparato por ~ i : dentorada, glitpadela. lobeta,
membrana, sraiiba ~ilo. — peristalta. 2 Analoga
aparato, uzata por plidensigi aü plimaldensigi gason
en ujo. 3 ÿ Membrana proteino kapabla transloki
molekulojn de unu flanko al la alia flanko de la
membrano, uzante la energion de la hidrolizo de ATP

?

pumo. CG .

pulsatilo. 1) ordinara ~o ( Pulsatilla vulgaris). C.
2) plurakeno de monta ~o ( Pulsatilla montana).

Be. a) rizomo; b) folio; c) pedunklo; c) involukro;
d) flora; e) fruktero (akeno kun longa aristo)

pultace/a f Malfirma kiel kaco k facile diser-
igebla en la akvo: ~a eksudajo ; anginoj
(karakterizataj de tia eksudajo).

pulul/i (ntr) 0- ÿ Abunde, en mallonga tempo
svarme multigi.

pulv/o. Eksplodema pulvoro el miksitaj
salpetro, karbo k sulfuro: sargu ciujn pafilojn! Ne
mankas ja al ni ~o? z; (f) eksplodema kiel ~oz; li
lionne elpensisz ( ne estas inteligenta). n®3

dinamito. — ~opafilo. ~ejoz. Loko, kie oni tenas
*on por la armeo ks. ~ujo. Sako, kiu entenas la
M>n necesan al la forpelo de la obuso, k kiun oni
enmetas en la kanonon malantaü gi. o®3 kartoco,
kuglingo.'voturo. ~ejo: la ~oturo eksplodasz.

tpulvor/o 1 Solida substanco, dispecigita en
subtilajn erojn: ~o de antipirino.oro, argento, pipro;
beta ~o por purigi la dentojn 8. 2 Likvo, diserigita

pumpi. ~ilo. 1 ) membrana —ilo: a) membrano;
b) aertruo; c) valvo de suco; c) valvo de pelo. 2)
glitpadela —ilo. 3) lobeta —ilo; 4) sraüba —ilo; 5)
dentorada —ilo. G. LEDON.
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au de elektra k kemia potencialo. ^isto. Homo, kiu
funkcügas ~ilon, aparté por liveri benzinon al la
aütoj. el^i. ~i gis elcerpigo: li el~is la cisternon ;
(f) el~i cl iu la sekretojn. aer~ilO. Masino au ilo
por ~i premaeron. IQP kompresoro. akvo^ilo,
benzirt'N'iio. Masino por ~ i akvon, benzinon.
pus~ilo. ~ilo, uzanta nur la premon de la likvo.
SUC~i(o. ~ilo, uzanta la maldensigon de la aero.

pumpernikl/o y Peza k nigra pano el sekala
faruno.

pun/i (tr) 1 ( iun ) Kaüzi al iu suferon kompense
de ties maibonfaro au kulpo: si estis ticl malbona,
oni devis sin dece ~iz\ per mono, ne per mano, ~u
vilaganonz\ Dio ~as laü la fortoj7: ~i infanon per
senigo je deserto, stcliston je malliberigo', ~ata
antau la rompita poto , !a kato eble kompren-
os neniu povas teni negate la glavon nudig-
itanz; kune kaptite , kune ~itez ; cu neniu ~as la
florajn pro tio, ke Hi dancas?7. 2 (ion) Kompensi
per adekvata suferigo de la farinto: li ~os iliajn
pekojn x ; ( a aroganta entrepreno estos ~ita
baldau7. ~0. Sufero kauzita pro malpermesita faro
kun la celo, ke oni ne faru tion plu: parti la ~on por
ioz: morta, rnona amo k ~o logos komune7;
deko da pekoj—unit la ~oz\ por peko senkonscia
~o nenia7\ kiel katcnita malsagulo iras al la ~ox;

por nia bono estis sur lix ; la eksterma ~o x
( plago). A,a. Rilata al ^o : ~aj metodoj ; ~a
ekspedicio. ^igi. Igi ~ita: pro mia stulto mi ~igas
justeK. sen~a. Ne suferanta ~on: malviriulo ne
restos sen~ax. galer~0 A ~laboro, konsistanta en
tempa au porviva remado sur ~o. karcer^o. ~o,

konsistanta en restado en kareero. mon^o. ~o,

konsistanta en la pago de ia monsumo, mort^o.
~o, konsistanta en la senigo je la vivo.

punc/a. Hele ruga kiel kampa papavo. csr ruga ,

skarlata, karmezina, karmina, vermiljono, einabro.
punc/o Y Varma au malvarma trinkajo el

alkoholajo (ekz. vino, rumo), sukero au siropo, akvo
(au teo, fruktosuko) k aromajoj: flamumita rum~o\
ovo~o. sangria, ^ujo. Pelvo, kutime vitra, por
~o.

finan ~on a/ polemiko; la Akademio decidis—**o!
(oni ne diskutu plu). 2 /V Tiu signo, uzata kiel korao
2. SIN. decimala ~o. 3 Malgranda makuleto sw
suprajo: havi rugajn ~ojn sur la haüto; nigra
vidigis sur la cielo. anoncante pluvon; luma
lasita de elektrona fasko sur ekrano. 4 $
Mezurunuo de longo, uzata en tipografio: ok^a
tiparo; la Didot-~o valoras dekduonon de cicero
(0,3759 mm), *ap grade, cicero. pigo. 5 A Elemento
de aro; spéciale elemento de geometria objekto:
havas pozicion sed neniun etendoiv, po~a difino èt
funkeio. 6 Preciza loko, kie io okazas: la ~o à
kontakto de du korpaji ~o de krucigo de itinerof k
armeo okupis la plej gravajn ~ojn de la lando\
dometo, staranta sur alta ~o de montai Mit
kalkulita , la observita ~o, la taksita ~o delà
pozicio de sipo; (f) sur kia li frenezigis?7-, ~ode
vidado7 (vid~o); rigardi la aferon de malgusta
de vidadoz\ tio estas lia tikia, vunda ^o (pri tio li
estas tie impresebla, tio estas lia malforta flanko). 6
Speciala temo, kiun oni atentas: ta diskutita ~o delà
reguIaro; la cefa ~o estas sukcesi; parolado, prediko
pri tri ~oj; la tagordaj ~ojz\ mi en la unua ~ode
mia Deklaracio diris klare l...]z. nsr objekto.
Mallonga klaketo au zumo, uzata kiel unu el la du
signoj de la morsa alfabeto. streko 3. akumuliga
'*«•'0 A 1 ( pp vico) ~o, kie la vico akumuligas; en ôiu
cirkaüajo trovigas nefinia nombro da viceroj. 2 (pp
funkeio k ^o a ) Valoro tia, ke la funkeio alprenas
ajne proksimajn valorojn en ajna cirkaüajo de a.
decimala ~o pg ~o 2. A,j (tr) Meti, desegni mult*
ajn ~ojn sur io: ~i gravurajoir, ruga floro ~itaper
nigrajoj; griza, nigre ^ita plumaro; (f) herbejo ~ita
de florojB. ekflama A>O ® Temperaturo, ce kiu
substanco ekflamas ce kontakto kun flamo. kurla
A/O D Temperaturo, super kiu feromagnetoj igas
paramagnetaj (775 °C por fero). du^O 0/ 1 Inter-
punkeia signo (:), atendiganta klarigon, ekzemplon
au citajon. 2 Signo, montranta dividon. cefA/O. Ciu
el la kvar ~oj de la kompaskarto (costo, nordo, sudo,
uesto, kun simb-oj E, N, S, U). tri~o U / Inter-
punkeia signo (.. . ), montranta, ke la senco de la
frazo ne estas komplete esprimita. sub^o Ui Krom-
signo kun la formo de ^o sub litero. super~0 Ql
Kromsigno kun la formo de ~o super litero.
agewo. Loko, kie efikas ia ago: la ago~o deforto.
apog^o. La ^o, cirka ü kiu levilo balaqcigas.
bol^o Tiu grado de temperaturo, je kiu bolas la
koncerna likvo sub normala aerpremo. O’

ebulioskopo. cel/^o. La preciza ~o, kiun oni celas
en la celobjekto. cellinio. deir^o. La ~o, de kiu
komencigas la irado: la cleir~o de la ekskurso estos

\ la cefplaco; ( f ) jen la deir~o de mia aventuro.
DOLORA^O 3j La preciza loko, kie doloras. fajr(>A*oj
Y Ka üterizetoj en formo de ~oj. fal ô. Preciza
loko, kie falas ia pafajo. faldo~o ® Krita A/O en
fazdiagramo. fandOA/o ® Temperaturo, je kiu
fandigas substanco. fiks^o A (pp bildigo, trans-
formo) Elemento, kiu ne sangigas sub la transforma
frostA/O ® Temperaturo, je kiu difinita likvo
frostigas: malaltigo de la frost^o. cr krioskopio.
kauter^oj Vd kaütero. kresko^o Meristemo.

pund/o £ Monunuo en kelkaj landoj, i.a. Britio;
simb.: £. uæ penco. sterlingo.

punik/o G. (Punica el ~acoj) de 2 sp-oj de
trunkarbustoj el SE Eü ropo, U Azio k Sokotro.
granatA,o. Plej grava sp. de ~o ( <P. granatum), fal-
folia arbusto, kun skarlate rugaj, epiginaj floroj k kun
berecaj fruktoj (granatoj); hejma en SE Eüropo k U
Azio, enpoitita al U Eüropo k Afriko. SIN. granatujo.

Punik/a A Rilata al Kartaganoj: ~aj militoj; la
~a lingvo.

punkei/i ( tr) 1 Y Trabori per nadlo la parieton de
nenormala au natura kavajo de la korpo, por elcerpi
la entenatan likvon: pleuron. 2 A Foipreni unu
punkton: ~ita cirkaüajo. A»O jj Tia kuraca procedo:
lumba, toraka ~o; ~nadlo. punkturo.

punkt/o 1 Malgranda signo farita per pinta ilo:
lit fina ~o (interpunkeia signo, montranta la finon de
frazo); (analoge) ~o demanda (SIN. demandosigno),
ekkria (SIN. krisigno): vokalaj ~oj (montranlaj la
vokalojn, en la hebrea k araba skriboj); (f ) meti la
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krestO^O. Plej alta de balistika parabolo.
laborAK) 4- ~o de la karakteriza linio de elektron-
tubo, kiun oni agordas, por ricevi la plej bonan
amplifon au rektifon. malbon~o. Tio, en kio iu au
io estas malpli valora: Si estis tute ne bela, tamen sen
okulincitantaj malbon~ojz. morto~o O Loko en
la irado de masinorgano, ce kiu, ne plu ricevanta
impulson, gi plu movigas nur pro la akirita rapido.
nul/vo. ~o, konvencie elektita kiel la origino de
skalo: nul~o de termometro. roso^o La
temperaturo, ce kiu ekrosas. satur^o. Saturiga ~o.
StarM). Opinio, kiun oni alprenis k konservas. ns*

vid~o. tempcwo. Momento, rigardata kiel sen-
daüra en la tempofluo. turno/vOz. Loko, kie vojo,
strato ks tumigas: (f) ni estas en unu turno~o de la
historio. tus^o 1 Loko, kie du aferoj kuntusigas. 2
(f) Ekzisto de rilato inter du aferoj: la problemo de
lingvoplanado k tin de planlingvo havas intimajn
tus~ojn. vid~o. Maniero, kiel oni rigardas aferon;
aspekto, kiun oni aparté konsideras el gi: kiam oni
jugas pri homoj, oni devas ja konsideri tiun vid~on,
el kiu Hi rigardas la vivonz; Ian la teoria vid~o ni
devas elparoli ciun sonon severe aparté z; tiarri la
cirkonstancoj estas pli favoraj de diplomatia
vid~oz.

punktur/o K Terapia piko de la hauto aü de
histo. BS* punkcio. akvo~o. ~o farata per potenca
fadenforma akvospruco. elektrOA,o. ~o per
nadloj, tra kiuj pasas elektra kurento. nadlo^o.
Akupunkturo. radiOA»o. ~o per nadloj, entenantaj
radioaktivajn elementojn.

punt/o. Maldensa delikata plektajo el kotonaj,
linaj aü silkaj fadenoj, kies masoj arangitaj lau
metoda trikado, prezentas artajn desegnajojn, k kiun
oni faras per diversaj iloj (hokstangetoj, trikiloj,
M)bobenoj au speciala masino): araneaja ~oz ;
~oj el Valencieno, Brugo, Alensono ; (f ) la mal-
densa arbaro kovras la teron kvazaü aranea ~oB ;
*a. Konsistanta el ~o: ~a kohtmo. Aristino.
Virino, kiu metie faras ~ojn.

puntili/o. Alero, kiu vive koncernas ies honoron.~ema. Tre facile ofendigema.
pup/o 1 4 Malgranda

homa figuro, el tre diversaj /
materialoj, servanta kiel ludilo /
por infanoj: en la ~Hto kusis j
sia ~o Sofio k dormis z; (f ) t
elegantulino , mira kie V
vi stelis la belan ~eton? z v
(knabinon). 2 ^ Malgranda \
homfiguro, prezentanta nur la
supran parton de la korpo, k pupo 3. ~o de: 1)
sube provizita per jupo, en diptero ; 2) papilio
kiun oni enmetas la manon, (krizalido). P.
por gin movi: la ~o, kiu Indis
larolon de imperiestrino L; li pakis ciujn miajn
rvojn en la lignan kestonz; teatro de ~oj; (f) cu vi
opinias, ke la homoj ekzistas nur, por ke ili estu la
~oj de via satana ludo? z; Ii farigis mira ~o en la
manoj de la kapitalistoj. use marioneto. — ~teatro.
3 d ( pupa ) Lasta stadiformo de la larvo ce la plen-
metamorfozaj insektoj, kiu notinde diferencas de la j ~iga f1amoz. ~jgi. Igj ~a: la plugilo ~igas per la

antaüaj k kiu, ne prenante nutrajon, transformigas al
plenkreska insekto. væ imagino. Aristo. Artisto,
ludanta per ~oj 2. gant~o. ~o 2.

pupil/o V ( pupilla ) Aperturo en la mezo de T
iriso, tra kiu la lumradioj pénétras en la okulon: (f)
li estis gis nun la ^o de via okuloz; gardi ion, kiel
la ~on de sia okulo B.

pupitr1o 1 Mebleto, prezentanta deklivon, sur
kiun oni metas libron, kajeron, partituron, por pli
oportune legi au skribi. 2 4^ Saltotabulo de simila
formo. horA»o. ~o en la horejo de pregejo, serv-
anta por porti la mes- au psalmo-librojn.

© pur/a 1 Tia, ke gia naturo estas miksita kun
nenia fremda elemento: pano el ~a tritiko ; ~a (sen-
akva) vino; oroz , argento ; ® analize (pp
kemiajo sufice ~a, por esti uzebla kiel reakcianto en
analizreakcio); teknike ~a (pp kemiajo taüga por
industriaj uzoj k fabrikado, sed nesufice ~a por
analizo); oni prenas ordinare la ~ajn radikojnz (sen
gramatika finajo); (neta) profito; li estas homo en
la plej senco de /’ vortoz; mi juras, ke gi estas
~a veroz ; ili tro videble faras tion el ~a
malhonestecoz ; tiuj Respondoj havis karakteron ~e
privatanz; havi sencon pronoman7-; demandoj
~e akademiajz ; ~e kondica rimedo de inter -
komunikigado7-. ns* esenca, gusta, kerna. 2 Tia, ke
gia naturo estas difektita de nenia malbona elemento:
spiri ~an aeron; (sennuba) cielo fulmon ne
timasz; akvo kura, akvo ~az ; (f) animo ruzon ne
bezonasz ; havi ~an konscienconz ; la casta gojo
de fratinoz; k infana konfidenco al nobla vir’ z ;
esti ~a de pekoz. kristala, sankta, virga, virta. 3
0 Tia, kian la ritoj permesas kontakti sen risko de
religia infektigo: la pastro deklaru lin ~ax; kiam si
~igos de sia elfluo, tiam si kalkulu al si sep tagojn, k
poste si estos ~ax ; ~a besto, mangajo; se io el ilia
kadavrajo falos sur ion semeblan semon, gi restos

x; per lavado en la ~a maro la bildon de /’ diino
resanktigiz. IET kosera. 4 Ne makulita de naüza
substanco (polvo, graso, koto ks): telero , tuko,manoz; tion oni havas, se oni volas konservi ~ajn
piedojn7- ; (f ) tro forta juro, la afero ne ~aL.5 (pp
mikroba kultivajo) Sen ia ajn fremda organismo.
A*eco. Eco de iu au io ~a: cm la cambro regas plej
granda ~ecoz ; cio en la domo brilis k fulmis de
~ecoz; (f) mi prenis sur min la respondecon por la
~eco de fa lingvo en nia gazetoz; vesto eluzita, sed
r^eco spiritaz ; rita A,cco; la Eternulo rekompencis
min lau la ~ec.o de miaj manojx. Arema. Kutime
zorganta pri ~eco: li estas tre ~ema, k ec unu polv-
eron vi ne trovos sur lia vestoz. ^jgi. Fari iun au
ion ~a: 1 oronx ; ne~igita argentox.
afinacii, rafini. 2 ~igi malklaran akvon, lasante gin
kusi; (f) rsjigi ies koronx ; 3 jen estas la lego pri la
leprulo, en la tago, kiam oni devos ~igi linx ; la
~igato lavos sian veston k banos sin en akvo x; 4 la
kokino ~igis sin per la bekoz; mi prenis la broson k
r^igis la veston7-; ~igi siajn suojn. la nazon de
infano. A/ jg(ad)o. Ago de tiu, kiu ~igas: si zorgis
pri la ~igo de la kuirejo; la ~igado de la atmosfero
dank' al la ventoj; si sentis kvazaü fajreron de la
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laboroB; la pastro pekliberigos sin k si ~igosx.~i§0. Ago, per kiu iu ~igas, precipe rite: sesdek ses
tagojn si restu en la sango de sia ~igo; kiam finigos
la tagoj de sia ~igo post filo au filino [...] x; U* la
festo de la ( P )~igo de la Virgulino. ~ismo 1
Troa zorgo uzadi en la lingvo nur vortojn sankciitajn
de la tradicio. 2 jf[ Tendenco (1917—1925), nask-
ita el kubismo k karakterizata de geometria simpleco
de konturoj k strebo al ~igitaj formoj. ~isto.
Adepto de ~ismo. ~ulo. Homo ~a, precipe
metafore: la agado de ~ulo estas gustax; silentu , vi
malcastulino! Ne Indu rolon de ~alino7. ~uma (pp puritan2o 1 ft Ano de la parto de la anglajf:
infano) Ne bezonanta plu vindajojn. el~igi. ~igi, Protestantoj, kiuj konsideris la reformation
eligante: cl~igi la korpojn je malbonaj humoroj; Elizabetanan nekompleta k volis abolii ciujn ritojn, :
el~igo de frakciemaj elementoj el la partio. mal^a ceremoniojn ktp, ne preskribitajn de la Evangeliojk?
1 Tia, ke gia naturo estas miksita kun alispeca malpli Epistoloj. 2 °&: Persono, kiu afektas striktan
valora au rekte inalbona substanco: mal~a erco, severecon en religio au moralo, precipe pri laseksàj
mal~a metalo ; mal~a atmosfew, (f ) pli bona ~a aferoj. 'va. Ri lata al ~o. cæ pruda. 'vismo.v

konscienco, o! mal^a potenco7. 2 Tia, kian la ritoj Doktrino au sinteno de ~oj. eæ pietismo. :s|
ne permesas kontakti: se virino naskos knabeton, \ Purkinj/o. Ceha fiziologo ( J . Purkinje, 1787-
tiam si estos mal~a dum sep tagoj x; kiam kun virino j 1869) : celoj de (karakterizajn neüronojn de U ;

kusis viro kun elverso de semo [...], ili estos mal~aj [ cerebela kortekso). ÿ
gis la vesperox ; el ciuj bcstoj kvarpiedaj, ciuj, kiuj purpur/o 1 Violruga kolorilo, kiun la antikVv
iras sur siaj plandoj, estas mal~aj par vix. uloj eltiris el konkoj de mureksoj k de parencaspg
tabua, abomeninda. 3 Miksita aü kovrita de naü za la Tira ~o estis la plej sataia. 2 Stofo, tinkturitape
substanco (polvo, koto, graso ks): ne elversu la tiu kolorilo, k rigardata de la antikvuloj kiel apartajo
mal~an, antaü ol vi bavas la ~anz ; tolajon mal~an de regoj, konsuloj ks, de la modernuloj kiel apartajo
lavu en la domo7 ; suoj mal^aj de koto, csr makuli. de la kardinaloj: delikata tolo k ~o estas siaj vest- j
mal~ajO Io mal~a: forlavi la mal^ajon de la ojx\ naskita en la (de la rega familio); kiuj estis
glacoj de aüto\ en Asirio ili mangis mal^ajon x. edukitaj sur ~o, tiuj ruligas mm sur sterkox\ levi
mal^eco. Eco de iu, io mal~a: rira mal^eco; li iun al la (kardinaligi). 3 Y Purpurao. 'va. Hav*

vivas en kiilima mal~eco. mal'vigi. Fari ion, iun anta la koloron de la ^o: la rego David en ML
inal^a: mal~igi veston per koto B; mal^igi siajn mantelo z; ~aj nuboj. (retina) ^ajo ÿ (§) Ruga )
suojnz\ kiu hulas kun koto mal~igas la manojn7 pigmento de la bastonetoj de la retino; gi blankigas|
( pf ) ; ne mal~igu vian animon ( vin ) per la en lumo k rolas en la nigra-blanka vidado (en mal-:rampajox. mal^igi. Igi mal~a: mia vesto forte intensa lumo, ekz. dum krepusko). SIN. rodopsino.
mal~igis7\ ilin ne mangu k ne mal^igu per ilix. ~igi. Doni la koioron de la ~o: la krepusko ~igis t
mal^ulo. Homo mal~a, precipe metafore: ni ciuj la cielon. <̂ ulo ft Kardinalo (pro ties ~aj vestoj).
farigis kiel mal~ulojx. bot~igistoz = su~igisto. purpura/o Y 1 Haü ta hemoragio, plejofte ;
brilla. Tiel ~a, ke gi brilas : bril^aj bukojz. punktoforma. 2 Nomo de diversaj sindromoj, kies
froWigî. Forigi la mal^ajon per frotado: frot^igi karakteriza lezo estas la ~o I : infekta, ekzantem
la kuirejan i/aronz, sonorilojn7 , stuparojn7', la
frot~igita pargeta planko7 : frot~igitaj stanaj pus/O. Densa flaveta likvo, produktiganta en j
teleroj7. grund~igo O Kemia, biologia aü fizika abscesoj. ~a. Rilata al ~o aü entenanta ~on: Mi l
maniero forigi deponitajn toksajn substancojn el urino. (ntr) Produkti ~on: malbonodoras k Ma
grundo. kloak^iga 0 (pp instalajo) Ebliganta ^igi miaj ulcerojx.^ado. Ago de histo, kiu ~as. ^kloakakvon per biologia procezo. — lagunado. Pusan/o. La plej granda Koreia havenurbo|
medimai^igo Troa ellaso de substancoj, (129°04’E, 35°06 N).
havantaj malbonan influon al vivuloj k ekosistemoj j pustul1o 1 f Epiderma svelajo, entenanta J

entute. SIN. poluado. naz~igi. Mungi. sek/^igado. I puson. 2 ^ 9) Sveletajo, krevante ellasanta fiingo- i
Sistemo de industria ~igado de vestoj per kemiaj j sporojn aü bakteriojn. b) ~aspekta sveletajo. ^ai :

Prezentanta ~ojn : ~a/' lipoj7. ^OZO. Erupcio,J
karakterizata de ~oj.

pus/i (tr) 1 Per forta movo, premo aü frap&f
forigi aü peni forigi de la okupita loko: vetur^ j
ilonB ; li ~is la boaton per hokstango\ ~i pordonh
per la piedo\ ~u la leviIon gisfine; si ~is min per la|
manoj eksteren; ciuj konkure rapidas al la poràû ji
sin ~as k penas eliriz; cirkaü si ~is sin svarmoda y.

virinoj, agopene k kriante z\ rustkolora saümofluas f
sur ili, ~ata de la ventoB; kiam li venis hejmen, li ï
estis récita k batata7; (f) li ~is min en la mondonji|

purgatori2o ü* Loko, en kiu tiuj, kiuj mortal
kun graco, suferas pro la pekoj, kiujn ili ne suffit:
elacetis surtere per pentopuno. : À

Purîm/o Ü3 Festo, memoriganta la vengadon à
Estero k la judoj kontraü Hamano k la malamikojdef
la judoj: pro tio oni donis al tiuj tagoj la nomon »/:
laü la vorto purx. car puro (D. j j

purin/o $ ® Organika, hetero-duciklai
substanco, C5 H 4 N4, a ü parenca derivajo: Mp
nukleobazoj es" adenino, guanino , pirimidm]
ksantino. n

procedoj, sen akvo. strat/^igisto. Laboristo,
komisiita ~igadi la stratojn. siwigisto. Homo, kies
metio estas ~igi la suojn.

(I) pur/o7 (en L.B.: pur’o) 2 Loto: Maman| ]
intends pereigi la Judojn k jetis on , tio estas
loton, por ekstermi k pereigi ilinx. Dâr’ Purimo.

Puran/oj 0 Sanktaj tekstoj, entenantaj la
hinduan mitologion k teologion.

pure/o V Legomo, frukto aü viando pistita k
trakribrita: terpoma ^o. esr kaco, kompoto. ~i (tr)
Pisti k trakribri por transformi en ~on: ~itaj pizoj.
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lernigis al mi la vivon7; dies libero Iimigas tie , kie
$i ~as kontraü la libero de aliaj. BS* sovi, peli. 2
Alkonduki al ia stato aü ago: li ~as Egipton (Egipt-
ujon) al la militoB; malamiko diros , ke al la
abdikado ~is min Generalo S.z; vi min elpelus el la
regno, k vi ~us min al la mizero7; malplena sako
~as al peko 7; ~ata de la deziro vidiB, de la
entuziasmo B; forte ~ata de la cirkonstancoj , mi
decidis elpasi jam nun7 ; pro la intergentaj malamoj
la homaro estas fatale ~ata al novaj katastrofoj. B3=
instigi. RIM. Pusi distinguas de pel», car gi entenas
ideon de senpera kontakto, k metafore tiun de pli
kruda forto. sin ~i, ~igadi. (f) Energie klopodi
atingi pli altan pozicion: li al generaleco sin ~asz;
fripono, kiu per malnoblaj servoj ~is sin en la
mondumon ; mi sendus lin mem ~igadi en la
kancelario! z. intrigi. 1 Forta ekpremo, kiu
delokigas: «Mars’ !» ekkriis la kvara , k donis ~on
al sia antaüinto7 ; blinda, surda, ne sentante la
~ojn de la pasantojz ; vento venis en formo de sin-
sekvaj ~oj, kforpelis la nebulon7; mi direktis vent-
an ~on kontraü la tiliojn7 ; (f ) en ci tin lando nia
ideo ricevis la unuan polencan ~on antaüen7 ;
furioza ~o de pasio atakas nun la pastrinon7. —~peco. 2 Frapo, bato, farata kun malamika intenco:
li ricevis ~ojn de la patro; la vilagano, kiu ricevis
ne ~ojn, sed kisojnz; per unu de ponardoz; (f)
malgrau ciuj ventoj k ~oj E. vivis k kreskis régulé z.
Ml. Tia, ke gi ~as: ~a forto; ~a hélico, tira.
A»adO. Da ü raj a ü ripetaj ~oj: per ~cido de la
piedoz.~egi. Tre forte ~i: la vento ~egis la plen-
blovitan velon7. ~igi. Suferi krudajn premojn de iu
aü io hazarde trafita: ~igi per la kapo al la muro; vi
iros sendangere vian vojon, k via piedo ne ~igos* ;
(0 la entrepreno ~igis je malhelpoj7 ; koleraj vortoj
A>igis el lia saümanta buso7. kolizii , sin peli ,
albatigi. ~ jgado. Reciproka ~ado de homoj en
amaso: la ~igado sur la vojo pligrandigis, estis
mrrnado de homoj7. ai^igi. Peni atingi, ~ante: li
al~igis al la élirejo. antaüen~i. ~i antaüen : se

Pvia komitato estos sufice automata, por ke gi povu
antaüen^i nian ideon pli sukeese7. de~i. Deigi,
Mnte: de roka pinto oni lin de^is en la profund-onx; de~inte la kapucon de /' oreloj, li aüskultisB;
et se ili suprenirus en la cielon, mi de fie de^os
ilinx; (f) tia lingvo ne bezonas jam timi, ke io pere-
ige de~os gin de tiu natura rekta vojo, laü kiu gi
évoluasz. dis~i. Disigi , ~ante: A. F, distante la
brakojnz; la kun si renkontigantaj k dis~ataj pas-

l antoj komence rigardis sin kun miro ait timoz.
ek/vi.Subite ^i: ek~i la pordon ; (f) tio povus ek~i
|alruinigo nian tutan aferonz. ek~o 1 Subita ~o:

Çiek~o de la vento tume levis la foliojnz; tio estis
jek~o de vento, kiu frapis la dunon7 ; la fenestro,
jkiunsi ek~e malfermis7. 2 Subita frapo per la
|pugno aü spado. el~i. Eligi, ~ante: el~i ebriulon

fiel la drinkejo; fine ciuj sin el^as k la âambro restas
pmlplenaz; vi estos el~ita el via heredajo*; (0 la

mont’ akusis k el~is gemegojn K ; la malbonajon
fel~u ne per disputoj, sed per plibonajo7 ; E. neniom

(; celas el~i la naciajn lingvojn z; granda pleneco de
; vivo, kvazaü senpacience sin el~antaz. en~j. En-
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igi, ~ante: E. L., kiu estas preskaü en~ata tra la
pordo7 ; mi volonté en~us al ili mian bekon en la
bruston!7 ; mi en~os al vi la trancilon en la korp-
on! z. for~i 1 Forigi, ~ante: li forais de mi la ost-
on, kiwi mi mordetis7 ; du kontraüaj elektraj polusoj
formas unu la aHaw, (f) de /’ fremdulo formas min
la timoz ; jam de du vojoj, kiujn vi provis iri, for~is
vin la manko de iloj por sin trabatiz. 2 Repudii: mi
estas ja seninfana k soleca , elpelita k for~ita* ;
vidvinon, for^itinon [...] li ne prenu kiel edzinon*.
3 (f) Malakcepti, rifuzi : for~i peton7, admonon*,
instruon*; en sia kapo naskigadis duboj k timoj, sed
si forr^adis ilin de siz. inter^igi. Reciproke ~igi:
inter~igo de atomoj\ jonigo pro inter^igo.
kurwigj. ~ jgi unu kontraü alia: en la pordo ili
kun~igas kun la revenanta policano7', ni tri batalos
en la kun~igoz. re~i. ~i en kontraüa direkto: G.
D., kiun li prenas por Klaüdino, k kiu lin krude
re~asz\ re~i malamikojn7 ; la atako estis récita;
(f) re~i iun kun malestimo; David re~is siajn hom-
ojn per la vortoj*; re~i malagrablan rememoron.
re~(ad)o NK Nekonscia psikomovo, celanta teni
nekonsciaj ideojn, memorajojn, imagajojn aü inklin-
ojn. os5 cenzuro 2. sur~o © Pu§o de tereno sur
alian, kun delokigo de c. 1 km. sur~ego © Sur~o
kun delokigo de 10-100km. isr pustegajo. sur -̂igi.
Esti ~ata sur ion : subite li per sia plugilo sur^igis
sur ion, kio sajnis al li silikoz; G., kiun lafluo kun
granda forto pelis antaüen, sur^igis sur la ankr-onz\ la sipeto sur^igis sur rifonz. tra^i. Traigi per
~o: malgranda aperturo, tra kiu oni povus sin
tra~iz; kiamaniere mi povos tra~i min tra la mus-
truo? z\ li tra~igis tra la amasoj da pasantoj, sin
tra^adi7 (sin entrudi). dentO/M 2 (ntr) Kreskigi al
si dentojn. fal~igi. Fali, renkontinte obstaklon per
la piedo: por ke vi ne fal^igu sur stono x; sen-
nombraj estas la kadavroj, oni fal^igas sur ili* ; la
literoj aspektis preskaü tiel , kvazaü ili fal~igus
super la liniojn, sur kiuj ili devis stariz; (f) li estos
stono de fal~igo* (f: malfacilo, kiu pekigas). car
stumb/i. ventO^O. Aerblovo, rapide fluktuanta pro
la frotado kontraü la grundo: fortegaj vento~ojz.

Puskin/O. Rusa verkisto (1799-1837), aütoro de
i.a. «Eügeno Onegin».

puStu/a A Adj. karakterizanta unu el la lingvoj,
uzataj en Afganio. — persa.

put/o 1 Profunda, vertikala truo, fosita en tero,
por cerpi el gi akvon, kiu tie kolektigas pro subtera
fonto aü trasorbigo: sidigi sur la rando de la ~oz;
feti sin en la ~onz ; kiam pasanto jam trinkis, li la
r- jon insultasz; ne kracu en ~on, car vi trinki
bezonos z; la ~on fermu prudente jam antaü la
akeidento. cisterno, sakto. ~a. Rilata al ~o(j):

akvo; tavolo. — arteza. ^isto. Homo, kiu
metie boras ~ojn. baskul~o. ~o, ekipita per
baskulcerpilo. dren^O. Speco de ~o, ricevanta
superfluajn akvojn, oleon ktp el gardeno, minejo ks,
k ellasanta ilin en la grundon. Sl înwo. Vertikala
fermita kloako, destinita ricevi la malpurajn akvojn,
kiuj de tie enfiltrigas en la grundon.

putin/O (fm) Amoristino. »3r ciesulino, publikul-
ino. A/ejo. Bordelo.
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Tia, ke gi ~as: /a plej dika branco rompigis (deb
vento). kvankam gi ne estis ~az\ ~a dentox‘, dt
semo ~a venas frukto ne nutraz.US’ mucida.'vajo.
Io ~a: mi ja disfalas kiel ^ajox; akvon senmom
kovras ~ajoz\ (f ) par vivi en la svito de abomena
lito, en ~afo sin brogiz. ~ema. Tia, ke gi facile
~as. ^jo j[ Loko, kie oni lasis ~i la kadavrojn,
antaü ol kolekti la ostojn en ostejo. «vigi. Fari, ke io
~u: Dio rvigu vian man korpon!', (f ) laboro fortifi-
as , ripozo ~ jgasz\ tiele Mi ~igos la fierondt
Jehuda! x. ~ino (K) L4-butandiamino, troviganta
i.a. en la intesto k ce la DNA k RNA en celoj;
antauanto de poliaminoj (csr spermino, spermidine)
k de nikotino. ek~igi Y Doni al casajo specialan

! aromon, lasante gin iom ~ i : ek~igita fazano,
skolopo. for~i. Neniigi, ~ante: (f ) la nomo de la
malpiuloj for~osx. kontraü/s#a. Tia, ke gi mal-
helpas ~adon: kontrau~a substanco. ne êiM
Tia, ke gi ne povas ~i: ne~ema niuniio.

puvaterapi/o Y Kuracado de iaj dermatozoj per
glutado de psoraleno, sekvata de elmeto de la haüto
al iaj ultraviolaj radioj.

puzl/o 1 if* Ludo, konsistanta el dissplitigitaj
eroj, kiujn oni reordigu por rekonstrui bildon au
formon. 2 (f ) Tie komplika problemo, kies donitajoj
estas konfuze senordaj.

putor/o b Sp. de mustelo (Mustela putorius ),
brunnigra kun pli helkoloraj flankoj, blanka makulo
post la okuloj k sub la oreloj, k kun vosto simila al
tiu de sciuro. tstfuro, mustelo.cas^O. Furo.

•r-i

«a .o
m

sa
putoro. DH .

putr/ i (ntr) 1 Malkomponigi, pp organika
substanco: forlasita ovo devas ~/ B; ec por pomo
~anta trovigas amantoz\ mia haüto krevis k ~asx;
(f) kin unufoje malpacis kun la earn, hatali au
devasG (en malliberejo). cw simi. 2 Morale difekt-
igi: laboro homon nutras, sen laboro U ~asz; estas
io ~inta en la nuna regimo. fcr degeneri. (̂ad)o.
Stato de io, kio ~as: ~ado de fiso komencigas de / ’

kapo1 (pf : plej facile koruptigas altranguloj). ~a.



rabarb o 1 (ss) Hibrida reumo { Rhe -
um x hyhridum), kies petiolo, rica je okzaiata acido,
estas uzata por suksupo, sukkaco, kompoto k
marmelado, dum la folioj estas pli-malpli venenaj. 2

/ k parencaj sp-oj (precipe ~o-reumo) k
hibridoj same uzataj kiel gi. 3 (vs) = reumo. 4 ag>'
La mangebla petiolo de la kultivataj formoj de ~o
2. ~a. Rilata al ~o: radiko (la rizomo de iuj sp-
oj de ~o, precipe de la oficina reumo, uzata kiel
milda laksigilo).

rabat/o. Malaltigo de prezo, donata de ricev-
onto de pago al pagonto: tiun ci verkon mi povas
doni al vi kun granda ~oz\ mi de la verko n° 56
povas doni nur 30% da ~oz\ mi kalkulas al vi ciiijn
verkojn kun 50% da ~oz. fcsr diskonto. ( tr)
Konsenti ~on : mi povas ~i nur unu dolaron. ~e.
Kun ~o: vend! ~e malnovajn kajerojn de la revuo.
~ajo. Favorpreza vendatajo. serwe 1 Sen kalkulo
de ~o. 2 Sen eblo de ~o.

Rabat/o. Cefurbo de Maroko (6°53’U, 34°N).
Rabbi 21 Alparola termino k gentila titolo por

rabeno («mia majstro»): la tiea rabeno, nomata ~
Abraham z.

rabd/o, Divenvergo. ~isto. Tiu, kiu uzas ~on
por divenado au sercado. ^ismo. Divenado au
sercado per ~o. radiestezo.

rabdomanci/o = rabdismo.
Rabelez/o. Franca kuracisto k humanisto { F.

Rabelais, 1494-1553), aütoro de komikaj romanoj.—f Gargantuo, Pantagruelo, Pamirgo. ~a. Prezent-
anta superabundan fantazion, ricegan vortotrezoron
k krudajn sercojn au satirajojn, laû la maniero de ~o.

raben/o Ü 1 Honortitolo de hebreaj, poste de
judaj legistoj: Hi diris al li : ( R )~o ( lio estas
Majstro ) , kie vi logos ? N. 2 Kultestro de juda
komunumo: lia patro, kiu ankau estis havinta tie la
oficon de ~oz; modelo de clioplaca vivado estis la
tiea ~oz , iv»a. Rilata al ~o(j): la ~a domo ; ~a
lernosistemo (per ripetado). ~ismo. Doktrino,
formita el la diskutoj de la ^oj pri la Lego. cef^/O.
Estro de la ~oj en regiono au lando.

rabet/o O Orta entajlo laùlonge de la ego de
paneio, kadro, framo ks, por ricevi pordon (en
pordoframo, meblo), panelon (en pordo), vitron (en
fenestro). ^ilo, r̂abotilo. Speciala rabotilo, kies

r. I- Konsonanto, voca vibranta likvido.
Il - La 21a grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.
kiel: (maj. k grase) A simb. de la aro de ciuj reelaj
nombroj. rota.

**0. Nomo de tiuj fonemo k grafemo. ~o-
monatoj.

rab/i (tr) 1 Per forto au minaco forpreni ies
posedajon: havo, kiun vi ~is de malriculoj, estas en
viaj domojx ; vi ~as aI via homo cion, kion li hav-asz ; oni ~as la safaronx; mi ~os al la du rnalbon-
ajprincinoj iliajn cignajn vestojnz\ kiu ~as de sia
patro, tiu estas kamarado de mortigistox\ ursino, al
Idu estas ~itaj giaj infanojx; (0 la morto ~is al li
lainfanon 2-. csr kapti , peli, steli , forporti, forsiri. 2
Fari, ke iu perdu ion karan: la rapida kresko de nia
qfero ~as la dormon al multaj ambiciulojz\ mal-
gojo ~as al li la felicon z ; vi volas ~i de mi la last-
an konso!onz. car senigi. ~0. Ago de tiu, kiu ~as:
fari ~on k stelon, por oferi al Dio kandelonz; la ~o
de malvirtuloj atakos ilin mem x; la ~o de Helena
far Pariso; ~obestoj, ~obirdoj. —4 ~irado. ~ado.
Kutima ago de tiu, kiu ofte, konstante ~as: oni el-
metu ilin al ruinigo k ~adox; Mi (Dio) malamas
~adon k maljusteconx; vivi el ~ado. ~(it)ajO. lo
akirita per ~o: niplenigos niajn domojn per ~ajox ;~itajon ne fidit vanex . SIN . ~akiro. car predo.

^ema. Inklina al ~ado: la najbara ~erna nobel-
aro1; ho ~ema filino de Babel! x. /^Isto. Homo,
vivanta el ~ado : malriculo liston ne tintasz ;
fremda edzino cmbuskas kiel ~istox\ ni enlogigos
en la bohemaj arbaroj, tie ni kunmetos bandon da
~istojz; ludi «~istoj k gendarmoj» z; la korto de
~ista kastelo7'. dis^i (tr) Dividi inter si ~ajon :
dis~u argenton , dis~u oron. senfinaj estas la
trezoroj! x ; (f) dis~i la statajn financojn. for~i.
Forporti, kiel ~ajon: mi pensis, ke eble vifbr~os de
mi miajn filinojn x; la malfelica fraülino formita
(fare) de la pigmeojz; la for~o de la Sabeninoj; (f)
Hi timas, ke la Rajtigitaj Delegitoj for~os de la E-
istoj ilian liberecon! z , pri~i. Senposedigi iun je io
per ~o: lupo ilin pri~os x; hotelmastroj nur primas
la vojagantojnz\ la infanoj ricevis la permeson
pri~i la arbon z ( Kristnaskan); viaj palacoj estos
pri~itajx\ dezertigitci kpri^ita landox.

blokadkojno ;rabarbo : a) folio ; b) detrancitaj petioloj ; c )
c) fusto.infloresko. VA.
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klingo estas iom pli larga ol la fusto, uzata por
raboti en ~o.

rabi 'o 1 Mortiga infekta maisano, inokulebla al
homoj au bestoj per la salivo k karakterizata de
furiozego k deziro mordi, kiun sekvas paralizo: la
vakcinadon kontraü eltrovis Pasteüro. esr
hidrofobio. 2 (f) Furioza pasia ekscitigo: pala de~o, li nenion respondis al la insulto. 1 Rilata al
la ~o: ~a atako. 2 Malsana je ~o 1: por hundon
dronigi oni nomas gin ~az. 3 (f) Ne plu reganla
sin : ~a de kolero B. ~lJiO. Malsanulo, trafita de
~o. anti~a, kontraü^a. Destinita kuraci ~on:
kontrau~a vakcino.

rabl/o mj Masonajo por muroj, farita el krudaj aü
duonkrudaj stonoj aü brikoj.

rabot/i (tr) Ebenigi au glatigi lignon, inetalon
k.a.. forigante la superstarantajn partetojn per
speciala tranca instrumento: bone ~ita benko; ne
r^ita trabo. tat fajli. ~ado. Agado de tiu, kiu ~as.
^ajo. Maidikaj rubandaj pecetoj eltrancitaj per

ado: oui ne amas ripozi sur ~ajoz. ~atoro.
Elektra masino por paralele ~i la duan façon, ~ilo.
Ilo por ~i lignon, k kiu laü rekta movo detrancas,
pere de algustigebla klingo, maldikajn k mallargajn
bendojn el ligno. ~ilego. Longa ~ilo, provizita per
mantenilo. ^masino. Elektra masino, por -~ i.
modlur^ilo. Specifa -̂ ilo kun tia formo, ke gi
ebligas fari modlurojn el ligno. rabet^ilo Vd
rabeto.

i pastrojn ne haltigis tia j bagateloj, kiam lion postula
j la stata vi estas viro plena de prudento, hi

komprenas la statajn ~ojnB. ~1a. Konforma al la
~o: ~a metodo de interpretado; sisteme venki ciujn
barojn por la kreo de lingvo intcrnaciaz\ ^vesto, nutrado, klasifiko. cr inteligenta, praktila,
prudenta, saga. Laü ~a maniero: ni devas pen-
adi ciam agi ~e; ne estas uzi interpretistojn es
konferencoj, kiam ekzistas ja E. ~eco. Konfornn
eco al la ~o: kio karakterizas plej bone la evoltt-
adon de la homaro laü Land , tio estas gia tendenco
eliri el mistika stato k celadi al ~eco\ se estas ^iri sencapele, certe la nudistoj posedas pli altan
gradon de ~eco. ~igi. Metode plibonigi per pli MI
arango: ~igi la produktadon, la intersangondevar-
oj, la instruadon, la lingvan strukturon. cs* normifi,
tipigi. ~ig(ad )o. Ag(ad )o ^igi : civilizo estas
rentlto de ~igo ; vera ^igado devas celi la bon•

staton de la tuta borna specio. ^ismo. Rational-
ismo. mal~a, ne^a. Kontraüa al la ~o: ne estas
definitive pruvite, ke mangado de viando estas
mal~a ; agi tute ne~e. car absurda, rutina. ’

Racin/o. Franca verkisto ( J . Racine, 1639-
1699), aütoro de tragedioj.

racional/az 1 Rezultanta el la scio de regulojj
deduktitaj el la generalaj principoj logikaj aü
sciencaj. 2 A a) (pp nombro) Estanta kvociento de
du entjeroj: V2 estas ne~a. b) (pp funkcio) Estanta
kvociento de du poiinomoj. ~ism20 1 Doktrino,
kontraüa al mistiko k pragmatismo, kiu akceptasnur
la sciojn bazitajn sur la racio, malakceptante la sent-
on k la kredon kiel ilojn de konado k fontojn de
vero. StN. raciismo. 2 Doktrino, kontraüa al empiri-
ismo, k Jaü kiu ekzistas veroj k principoj, kiuj ne
devenas de empirio, sed estas liverataj de herefut-

. eblaj apriorajoj: la ~ismo de Kartezio, de Kantio,
de Hegelo. ^isl^O. Adepto de ~ismo / aü 2.

rad/o 1 O Disko, turniganta cirkaü akso k uzata
por ebligi aü faciligi movadon: ~o/‘ de earn, auto,
aviadilo ; li falis sub la ~ojn de vagonaroz; ~o
maIbona knaras plej multez (—4 barelo); jeti baston-
on en la ~onz (pf : malhelpi la movon); kvina ~oce
veturadoz (tute senutila); ~o de masino, de muelilo;
libera, ekscentra ~o. —¥ bendo , nabo, ringego,
rondo, spoko, suo, ~faristo, ~iri. 2 Tia organo de
veturilo, horizontale arangita, por rompi sur gi la
membrojn de kondamnito: Hi kondamnos vinalla
morto per la ~oz. 3 (f) Tia organo, rigardata kiel
simbolo de sencesa sangigo: la de la Fortuno
(kiu iujn levas, aliajn mallevas); la ~o de la vivo (at
la Tibeta budhismo, nomo de la forto, kiu daürigas la
ciklon de la renaskigoj) ; frivole estas diskuti, kio
okazus, se la ~o de la historio turnigus en alia
direkto. tipopresa V (pp telegrafio) Tiu parte de
tipopresa ricevilo, kiu portas la literojn k signojn
presotajn sur telegramo. ~a 1 Rilata al ~o: ~a
difekto. 2 Provizita per ~o( j) : lito, fotelo:
~oaro. Tuto de la ~oj, funkeiigantaj aparaton aü
masinon. ~eto. Malgranda ~o, ekz. en horlogok.a..
~etaro. Tuto de la ~etoj de malgranda mekanisrao.
RIM. Pro la ekzisto de la rad. radar estas konsilinde
uzi ne ^aro, sed ~oaro a ü ^etaro. ~uml (tr)

raboti . ~ ilo : a) klingo ; b) kontraüklingo ; c)
blokadkojno; c) antaüa tenilo ; d) malantaua
tenilo; e) reguliga sraübo; f) plando.

racem/a ® (pp miksajo) Egalparte konsistanta
el dekstre k maldekstre polarizaj substancoj:
miksajo estas oplikc ne aktiva; tartrata acido.
A^ajo. Tia miksajo. ~igo. Transfonnado de optike
aktiva substanco al gia spegulbilda izomero, gis
atingo de ekvilibra miksajo de egalaj kvantoj de
dekstren- k maldekstren-gira izomeroj.

raci/o. Tiu parto de la mensa strukturo, kiu serv-
as al la homo por malkovri k formuli la legojn de la
universo, k laü ili fabriki ilojn k masinojn: la reg-
ado super la naturo okazis samtempe k paralele kun j
la kreskado de la en la borna menso; la SAT-
anoj, skribis Land , devas celi enkonduki ~on en
sian mondkoncepton; cl la ni ne faru dion. csr
afekeio , sento. volo. Stata ~0 L Senmorala
konsidero de la stata intereso, per kiu la regantoj ;
pravigas siajn kontraülegajn au maljustajn agojn : la |
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Radamantis/o O Unu el la tri jugistoj ce la
enirejo de Hadeso. — Minoo.

radar/o O
Aparato, eblig-
anta malkovri
malproksimajn
objektojn k ek-
koni iliajn gust-
ajn direkton k
distancon per
reflektigo de
elektromagnetaj
ondoj de kelk-
centimetra ondolongo.
csj eholokalizilo.

© radi/o 1 Rektlinia mallarga brila strio, kiu
éliras el lumanta korpo: la ~oj de la suno ludis inter
giaj folio/z; la luno similis al pala disko sen ~ojz\
tremanta ~o de malproksima stelo falls sur sin;
difuzitaj, divergaj ~oj; fulmaj ~ojz. 2 /V V Ciu el la
apartaj rektliniaj elsendajoj de ciu neluma fonto de
energio: ultraviola j, infrarugaj, kosmaj ~oj; alfa- ,
beta- , gama-~oj; iks~oj. RIM. En tiu ci senco oni
konservas ce la kunmetafoj la o de ~o por eviti
konfuzon kun la senco 1 : ~oamatoro> ~oaparato,
~oastronomio, ~obirado, ~oelektro, ~oelsendo,
r- jogoniometro , ~okomunikado, ~osendilo,
~osondilo, ~ostacio, ~otelegrafio, ~otelegramo
( radiogramo) , ~oterapio. 3 A Duonrekto. 4 (evi) =
radiuso / : (f) armeo estas nenie en almenaü trimejla

B ; la rigardo cirkaüprenis en kelkmejla ~o
preskaü la tutan provinconB. 5 © Spoko. 6 lo, kio
iras de iu centra punkto, diserigante kiel brancoj de
ventumilo: fontoj, enformo de dikaj ~oj de akvoz\
~o de varma sango elsprucis z\ aleoj arangitaj kiel
~oj cirkau centra fontano. 7 4* (PP vaskulplantoj)
Vico de vivaj, parenkimaj celoj, laiwe trairantaj la
duavican kondukan histaron, kiuj transportas likvojn
k gasojn laüdiametre tra la tigo: ligna ~o (ksilema
parto de ~o); floema ~o (floema parto de ~o);
medola ~o (~o atinganta la medolon tra floemo k
ksilemo). 8 (f) Resto aü komenco de gojiga aü
klariga influo: super la vizago de la patrino kuris
~o de felicoz\ estingigis sia lasta ~o de espero B;
vi , Verda ( R )~o, ekbriluf 2-. ~a 1 Lumigita de la
suno: ~a pejzago, printempo\ (f) ~a rideto. 2
Havanta la econ de ~o. 3 © Havanta la direkton de
'N/O: r̂ a akso. 4 ^ ^ Konsistanta el kvazaü ~antaj
eleinentoj: ~aj kapituloj de iuj asteracoj
[konsistantaj el du partoj: centra disko el tubetfloroj
k cirkaüo (krono) el ~aj langetfloroj]. BS" ~floroj]\

parenkimo floema, ksilema (konsistanta el ~oj 7,
floemaj aü ksilemaj); ~a ligamento de karpo
( ligamentum carpi radiatum, ligamento el la antaüa
faco de kapitato ~anta al la aliaj karpaj k metakarpaj
ostoj). (tr) 1 Eligi k dissendi ~ojn de lumo, ofte
kun varmo: stelo, kiu ~is al si el la cieloz\ la suno
~is oblikve\ en la varmaj landoj la suno ~as alian
varmegon, ol ce niz. 2 Resendi ~ojn de lumo: la
luno de Mahometo hele ~is de la templaj kupoloj2;
la koko ~is per ruga) k verda') plumoj; la du bluaj
okuloj, kiuj ~is al Siz; ~anta vestoz, diademoz ; la

Ekzekuti sur ~o 2. du~a, kvar~a, tri~a ktp.
Provizita per 2, 4 au 3 ^oj. vic~0. Anstataüa ~o,
okaze de difektigo. akrigcwo. Disk^o el abrazia
materialo, uzata por poluri aü akrigi. akvo^O. ~o,
provizita per padeloj, movata de fluanta au falanta
akvo, k servanta kiel motoro. balanc^O. Dent~o de
horlogo, sur kiun efikas la ellasilo, reguligante la
movadon. cerwo. Pulio, ekipita per dentoj, sur kiu
endentigas ceno transmisianta la movadon: cen~o de
biciklo. dent/vo. ~o, kies rando estas provizita per
regulformaj elstarajoj, por ebligi sen glito la
transmision de la movado al alia samspeca ~o.
planeda dent^oaro. ~oaro, en kiu unu dent~o
movigas cirkle cirkau alia dent~o. disk~o. ~o,
prezentanta masivan diskon: auto kun disk~oj.
front^O. Ciu el la du antaüaj ^oj de kvar~a vetur-
ilo: front~a tirado (kiam la front^oj estas movataj
de la motoro). inerci^O. Peza ~o de masino, kies
inercio ebligas kontraüstari momentajn rezistojn k
reguligas la rotacion. klik^o. ~o kun bevelitaj
dentoj, fiksita sur akso de levmasino aü vinco, k en
kiun kliko povas enklikigi. muel/voz. Akvo~o,
servanta por funkciigi muelilon. padel^o. ~o,
uzata aü por transdoni al masino la movon liveratan
de akvofalo (kiel en akvomuelilo), au por movi
aparaton, farante puson kontraü akvomaso (kiel en
'vSipo). pel^O. Ciu el la ^oj, kiuj ricevas la movon
de la motoro k antaüenpelas la veturilon: pel~oj de
lokomotivo. prego^o Granda kava cilindro, en
kiun la pregantoj enmetas skribitajn pregojn, k kiun
oni tumadas. — rozario. reg~0. Mane movata ~o,
kiu regas la movadon de mekanika organo. rudrcwo
& Vertikala ~o, provizita per manteniloj, per kiu oni
movas la rudron de §ipo. smirgo/^o. Akrigo^o el
smirgo. spok^o. ~o, kies rondo estas kunigita al la
nabo per spokoj. spron^eto. ~eto kun pikaj
dentoj, servanta por sproni cevalon. stir^O 1
Rudro~o. 2 Man~o de aütomobilo, servanta por gin
stiri. §pin^o. Aparato kun ^o, movata per pédalo,
pasintece uzata por spini pli rapide linon aü lanon.
tretM> 1 Kava ~o, instalita en la kago de malgranda
Ittjma besto, ekz. hamstro, por ke gi povu simuli
kuradon. 2 lama samaspekta aparato, uzata kiel
motoro movata de besto aü homo: tret~o de rosto-
jstango. trog/vO. Granda ~o, provizita per trogoj,
porcerpi akvon je malsupra nivelo k elversi gin en
plialtan kanaleton.

radaro.
CG.

rado. 1) ligna ô : a) bendo; b) rondo; c) nabo;
t ) spoko. 2) reg~o. 3) dent~o..4) rudro^o (SIN
stir^o). 5) cen^o. 6) klik~o. 7) padel/vo.
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radioaktivaj substancoj. csr gamakvantumo. iks*4j
X-~oj 1 Elektromagnetaj ~oj kun ondolongoj
inter 0,01 k 100 nm, elsendataj dum subita sangi|j
de la rapido de elektraj partikloj de katodaj ~oj, j
frapantaj solidan trafejon en vakua tubo
elsendataj ka üze de la sangigoj, rezultintaj enb|
trafejaj atomoj pro tiaj kolizioj. 2 La elektromagneH
aj ~oj (fotonoj tre altenergiaj), elsendatajdtf
betatrono, sinkrotrono au simila masino. kanalM))]
Fluo da pozitivaj grandrapidaj jonoj, produktata a!
maisargotubo enhavanta gason de malalta premoj
katod~oj. Fluo da elektronoj, emisiitaj de hi
katodo en vakua au gasplenigita tubo. paket**o(f
Sistemo, konsistiganta mondan reton de mesagke$toj|
k ripetiloj, inventita k uzata de ~oamatoroj* y
celanta per~e intersangi datenojn, grupigitajn dj
malgrandajn pakojn la ü la protokolo AX25.J
Rentgen~oj = iks~oj, X-~oj. sun~o. ~oelj
Suno: sub la agado de la varrnaj sun~ojz.

© radi/o 1 Radiostacio: la esperantlingva\l
elsendoj de Pola ( R)~o. 2 (evi) = radioaparato. -i

radiaci/o ¥ Nomo de pluraj nervaj traktusoj :
kiuj kvazaü disradiigas en la cerebro: akustika, optoj
~o (radiatio acustica , optica ).

radian/o A Mezurunuo por anguloj en la j
intemacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: rad; ,

difino: angulo de unu ~o okupas sur cirklo arkon ;
egalan al la radiuso (sekve l rad = 180/71 * 57^|gradoj).

radiator8©. Aparato, ordinare tubaro, entenanta ;
akvon, oleon, vaporon au varman aeron. au maSim 1
organo, kiu disradias varmon cirkaü si, au por hejti "
lokon, au por malvarmigi masinparton au sistemoa|

radiestez/o. Arto. per kiu iuj personoj serôas ;
kasitajn objektojn, nekonatajn subterajn akvojnks :
danke a! la ricevo, per pendolo au vergeto, de radi- 1
oj, emisiitaj de tiuj objektoj. — rabdismo. îsto.
Adepto de ~o.

radik/o t (pp vaskulplantoj) Ve-geta organo,|
malsupren kreskanta k maldikiganta, generale sub- J
tera, kiu fiksas la planton en la tero k sorbas akvonk|
solvitajn mineralajn nutrajojn: adventiva, aera, ^pivoteca (= pivot~o), tubera unuavica aü cefait

duavica, pluravica ~o; / J ~propra (pp arbow;f
greftita, sed kreskanta el propraj ~oj); arbo plantitûà
ce akvo k etendanta siajn ~ojn al tarentox\ Si elfosisi
malsupre cirkaü la ~oj de la floroj k eltiris
arbo elsirigis kune kun la ~ojz ; duone elterigintaf%~oj de kverkoz\ jam la hakilo kusas ce la ~o de lo ÿ
arboN ; (0 branco elkreskos el giaj (de Jisajo)
la de virtuloj ne sanceligos x. K83 rizomo, tubero>, j
kufo 3b, sorboharo. 2 ¥ Tiu parto de organo, per kiu ”,

gi estas fiksita en alia: ~oj de dento, de ungoj,éJ|
haroj; naz~o, man~o. 3 A Leksika morfemo, dekiu I
diversaj vortoj formigas per aldono de afiksoj,
fonema sango au alia procedo: la ~oj de la semidüjé
lingvoj konsistas plej ofte el tri konsonantoj; en E.,%
por formi vortojn kunmetitajn, oni prenas ordinare ^la purajn ~ojnz. t®r radikalo. 4 ® Sensanga parto|
de molekulo, kontraste kun sangebla kemia grupo; ,|
arango de atomoj rigardata kiel tuto en la formulode^molekulo: ekz. metilo, fenilo. cs3 radikalo 5 A -§

kruco, kiu malproksimen ~is oran brilon7. 3 Deiri
de unu punkto, disigante kiel ~oj de rado: el la
placo ~as ses avenuoj; pavoj kun etenditaj ~antaj
vostoj7-. 4 Evidentigi eksteren internan varman
senton: li ~is dc felicoz\ li ekkriis, riante de gojoz ;
la plej fiera, kies filinoj ~as de beleco B; infanoj,
kiuj ~is de vivo, de vigleco; vizago ~anta de amo\~anta ridetoz\ Rosino ~is belecon k gojon B. ~adi

Elsendi fizikajn ~ojn: ~adantaj substancoj.~ado Elsendado de ~oj el iu energifonto:\la
kosma fona mikroonda ~ado, malkovrita en 1965,
interpreteblas kiel restajo de la praeksplodo.
fluoreska ~ado La ~ado, elsendata kiel
rezulto de la ekscito de alomo per surtrafanta
elektromagneta au partikla ~ado, havanta
karakterizajn ondolongojn por ciu speco de alomo.
infraruga ~ado Vd ruga, kontraünorma /^ado
V Ciu ~ado, kiu estas produktata de liekvencoj, kiuj
estas ekstere de la zono atribuita al ~o-telekomunika
stacio. kosma ~ado Elsendado de ~oj ondaj k
partiklaj. penetrantaj la Teran atmosferon de el la
kosma interspaco, k de aliaj tiaj ~oj kauzitaj de ili.
nedependa ~ado ~ado en kontinua spektro,

kies kvalito estas nedependa de la naturo de la
kontra ü katodo. normaia ~ado ~ado, kiu
propagigas la ü la akso de la konuso de la uzata
^ado. onda <^ado ~ado en formo de ondo, kiu
sajne ne havas partiklan proprecon (sen iu transport-
ado de materio). SIN. nepartikla ~ado. partikla~ado ~ado, kiu konsistas el materiaj korpetoj,
elektrigitaj au ne (jonoj, elektronoj, neütronoj ktp).
transruga, transvioia ~ado = infraruga,
ultraviola ^ado (Vd ruga, viola ), uitraviola ^ado
Vd viola. ~etO. Mallarga, malforta ~o: Iasi al iu
nur r^eton de espe.ro. 'v-uloj (ark.) & Eksa klaso de
maraj bestoj kun ekstere ~antaj organoj, kiel ekinoj
k asterioj. ^ometro Instrument, por mezuri la
intenson de ~ado. ^oskopio f Esplorado sur
fluoreska au televida ekrano pri la bildo de objekto
sur~ata per iks~oj. ^stono. Aktinolito. dis^i.
Elsendi, ~ante: la suno disais Inman polvon\ (0 sia
vizago disais la bonvolemon\ lernejo estas fajrejo,
disr^anta la spintan vivon. el~i. Elsendi el interne
eksteren. el^ometro Aparato, kiun oni uzas, por
mezuri la kvanton de ^oj (la ~adan intenson), kiun
el~as korpo au sistemo. pri^i. Tusi per siaj ~oj: si
starigis la pomarban hrancon en la. diafana vazo, kie
la sunlumo povis pri~i ginz\ (f) la lumo, kiu povus
pri~i la problemon pri eterna vivoz. sur~i. Fari
sur~adon. sun^ado Y ® Aplikado de la diversaj
~adoj sur organismojn au diversajn substancojn :
ultraviola sur~ado transformas ergosterolon en
vitaminon £>,; trakti kanceron per iksa sur~ado.
alfa^oj, a-^oj ^oj konsistantaj el heliumaj
nukleoj emanantaj el radioaktivaj substancoj. os3

alfa-partiklo. beta~oj, p-^oj a) La dua speco
de ~oj emanantaj el radiumo k konsistantaj el
elektronoj; b) (pli generale) Iuj negativaj au pozitiv-
aj elektronoj emanantaj el radioaktiva substanco.
brems~oj ~oj elsendataj de malakcelataj
sargitaj partikloj. gama^oj, y-^oj ~oj
konsistantaj el altenergiaj fotonoj emanantaj el
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Nombre, kies kvadrato estas donita nombro: la ~oj
de 4 estas ± 2 (V4 = ± 2); ~signo. SIN. kvadrata
radiko. 6 (pp polinomo) Nulejo. 7 }. Baza noto de
akordo. 8 (f ) Esenca fundamento, kiu naskas
konsekvencojn: detrui la malbonon ce gia ~o: provi
ekstermi la de la milito. cs* germo, fonto,
kaüzo. kuba A Nombro, kies kubo estas donita
nombro. kvadrata ~o. ~o 5. n-a ~o A Nombro
tia, ke gia n-a potenco estas donita nombro, simbole

sa, se x " = a (a estas la ~ato, n la
('v)eksponento). ~a 1 Rilata ai ~o 1-4 : la
pinto; ~a difektigo ; konsonanto. 2 (ark.) =
radikala l . ~i 1 (ntr) Havi ~o(j)n en: en tia roka
grundo ~is kripla arbeto\ (f ) vilageto, kies antik\>eco
~as en legenda tempo; profunde ~anta inklinoz. 2
(tr) A Trovi la ~on de nombro. ^ajo. Terbuleto,
restanta cirkaü la ~oj de jus eltirita planto. 'varo.
Tuto de la ~oj: 4ft fibreca ~aro (konsistanta el
multegaj maldikaj, ofte brancigantaj ~oj, kontraste
kun pivot^o); A Z-a ~aro. ~etO 4> Ciu el la dua-
aü plura-vicaj ~oj, precipe la plej malgrandaj.
~lngo 4ft Koieorizo. ~propra Vd propra. ek î
(ntr) Komenci ~i en grundo: (f) malbona kutimo
facile ek~as. el~igi t Eltiri el tero planton kune
kun giaj ~oj: (tj el~igitaj kamparanoj. 2 (f) Tute k
plene neniigi: el~igi alkoholismon; mian tutan
akiritajon gi el~igusx ; Ekron estos el~igitax.
eUigi. Igi el~igita: mi blovis tian ventegon, ke plej
maljunaj arboj el~igisz. en~igi 1 Fiksi planton en
tero per giaj ~oj, por ke gi plu kresku. 2 (f) Firme
fiksi: mi décidas pri popolo k pri regno, ke mi gin
fortikigos k en~igosx\ se oni penis en~igi en via
kapola konvinkon, ke {

,
. . . ]z. en**igi 1 Fiksigi en la

tero per ~oj: la markoto jam en^igis. 2 (f) Firme k
daüre fiksigi: la restajo de Jehuda denove en~igos

ï malsupre k donos fruktojn suprex; des pli profunde
en~igis la pieco de la Hebreoj1. sen â 1 Sen ~o.
2 (f) Ne vivipova, nefirma. nefortika: nova sen~a
moro. fiks~etoj 4* (PP grimpaj plantoj) Adventiva}
M)j, fiksantaj la planton al ties substrato. gerirwo.
Rudimenta ~o de la embrio de la semplantoj.
kiab'vOZO. Plantmalsano de brasikacoj, kaüzata de
parazita «fungo» (Plasmodiophora brassicae, nun
|taksita kiel protozoo), kiu produktas svelajojn sur la

M)j, tiel ke la planto miskreskas. marwo = man-
f artiko. pivot̂ O Up Unuavica ~o konsiderinde pli
tgranda k dika ol la duavicaj ^oj, ekz. ce karoto. ts-

aro. spir̂ O. Ciu el duavicaj, suprenkreskantaj
M)j de iuj arboj (ekz. rizoforo) kreskantaj en akvo

f au en grundo malrica je oksigeno. stilzcwo. Granda

aéra adventiva ~o, subtenanta la trunkon de arbo,
ekz. ce rizoforo. SUC~0 (pp semplantoj) Haüstorio.
SUC~etO ( pp grimpaj plantoj) Adventiva ~o,
finiganta per unu au kelkaj alfiksaj diskoj.

© radikal 1a 1 ^ Atinganta la fundamenton,
trafanta la bazajn principojn: ~a sango de metodo,
grandaj k ~aj rcformojz\ fari ~an plibonigon ni
povos nur unu fojon por ciamz\ sangi ionz. 2 L
Enskribinta en sia programo postulon de profundaj
k senkompromisaj reformoj: ~a partio; la ~a alo
de la liberala partio. esc maldekstra, ruga. ~ismo.
Doktrino, opiniaro de ~a partio. ~ulO. Ano de ~a
partio: la francaj ~u!oj estas nun centruloj.

© radikal/o 1 A Tiu parto de vorto sen finajo: en
«piki» la radiko k la ~o estas égalé «pik», sed en
«trapikilo» la radiko estas « pik » k la ~o «trapikü»\
la U.V. entenas 2629 radikojn, 309 ~ojn k 88 plen-
ajn vortojn. ESC stamo. 2 ® Fragmento de molekulo,
kiu pro simetria rompo de ligo havas unu, malofte
du, neparigintajn elektronojn; ~oj estas generale tre
malstabilaj k rapide reakcias inter si au kun aliaj
molekuloj: benzila C6H5CH2- , trifenil-metilo,
(C6H5)3C-, estas stabilaj ~oj. esc jono, radiko 4.

radikl/o V Radiko de krania au spina nervo. ~a.
Rilata al ~o: If ~a paralizo; poli~ita neürito.
~ito. Inflamo de ~o.

radioaktiv/a Elsendanta alfa-, beta- k/a ü
gama-radiojn: substanco, elemcnto nature ~a\ ~a
erco. ~eco. Eco de iaj nukleoj suferi spontanan
diserigon, kun elsendo de diversaj radiadoj: alfa-,
beta-, gama-r^eco. — duonigtempo.

radiofon/o (evi) = radioricevilo.
radiofoni/o = radiotelefonio.
radiograf/i (tr) ¥ Fari foton de organo,

surradiata per X -radioj. ^ajo. Tia foto. ~isto.
Specialisto pri ^ado.

radiografi/o Y Arto pri radiografado.
radiogram/o. Telegramo ekspedata per radio-

telegrafio.
radioiari/oj b Ordo (Radiolaria ) de protozooj,

el la superklaso de rizopodoj, svebantaj en mara
akvo per ciudirektaj protoplasmaj fadenoj ( n^
pseüdopiedo)’, la plejmulto de la sp-oj havas ekto-
skeleton el oksido de silicio, kiu estas konata fosilie.— radiolarito.

x =

radiolarioj. Ektoskeleto
de ~o ( HAECKEL).

radioiarit/o ® Sedimenta silica petro, precipe
konsistanta el restajoj (ektoskeletoj) de radiolarioj,
ofte ruga au viole ruga pro feroksidoj. vsr jaspo.

radiolog/o Y Kuracisto specialisto en ^io. ~io.
Parto de medicino pri la diagnozika au terapia uzo
de diversaspecaj radioj (X-radioj, ultrasonoj k.a.).

radioskopio Vd radio.
radium/o ® 1 Elemento, Ra, atomnumero 88,

atommaso 226,03, ege radioaktiva, homologa al

|radiko. 1) plvot~o (de tragopogono); 2) tuberaj
|*oj (de dalio), portantaj ~etojn; 3) fibreca ~aro
|(de poaco); 4) ekstremajo de ~eio: a) kufo; b)
|sorboharoj; 5) fikŝ etoj (de hedero).

.v-
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bario: ~a klorido. RaCI,; ~aj kombinajoj ;
~terapio. 2 Metalo tre malofta. —+ radioaktiva.

radius/o 1 A Streko de la centro de cirklo gis iu
punkto de la cirklo, au de la centro de sfero gis
punkto de gi: la de cirkla cilindro. 2 A La longo
de ~o 1 : la ~o de cirklo estas duono de la
diametro; (f) en la ~o de 10 km oni ne vidis arbon.
3 ¥ La pli mallonga osto de la antaü brako, kiu
respondas al la dika fingro. is? idno.^aAD Rilata
al ~o, efikanta lau la ~o: sekco\ ~a kompon-
anto de forto. flug/vo. Distanco, kiun teorie aviadilo
en senmova aero povas flugi, konservante sufican
kvanton da karburajo por reveni al la deirpunkto: la
flugr^o estas la duono de la povdistanco.

radon/o (K) 1 Radioaktiva elemento, Rn, atom-
numero 86, atommaso 222. 2 Inerta gaso, fisia
produkto de radiumo.

Rafael/o. Vira nomo, i .a. de Sanzio, pentr-
isto k arkitekto de la itala Renesanco (1483-1520).
~eca. Memoriganta ~on pro la delikateco k
harmonio de la linioj k koloroj.

rafan/o ^ 1 G. (Raphanus el brasikacoj) de
unu- k du-jaraj herboj, kun folioj grandparte en baza
rozeto, lobaj au plume duondividaj, kun grapolo el
blankaj, purpuraj au flavaj floroj k kun longa, ne-
dehiska silikvo; 3 sp-oj el E ü ropo k Azio. væ
rafanistro. 2 Kultiva ~o. kultiva ~o. Sp. de
( R . sativus) kun mangebla radiko dika. tubera,
ekstere diverskolora, interne blanka, globa au long-
forma; 5 varioj: ~etO ( R. sativus var. s. ), kun radiko
malgranda, diversforma (globa, plata, preska ü
cilindra), unu- au du-kolora (ruga, blanka, malofte
tlava); plej multe kultivata var. en Eüropo, mangata
kruda kiel antaümangajo: Hi staris tie/ dense , kiel
r^etoj enfaskoz\ grands ~o ( R. sativus var. niger),
kun granda radiko glob- au long-forma (gis 35cm
tonga), blanka, ruga, nigra (nigra ~o), pli malofte
flava, mangata kruda k medicine uzata; Hindia /vo
( R. sativus var. mougri, sin. var. indiens ), el U
Hindio, Srilanko, Javo k Sumatro, kun spinilforma
radiko, malofte mangata, sed kun grandaj silikvoj
(gis 25cm longaj) karnaj k spicaj, mangataj krudaj au
kuiritaj; Japania (R. sativus var. acanthiformis ),
el E Azio, kun longa radiko (0,3-1 m), mangata kuir-
ita au peklita; OleO/vO ( R. sativus var. oleifera ), tre
kultivata en Hindio k Cinio por produktado de oleo.

rafanistr/o ^ Sp. de rafano (Raphanus rapha-
nistrum ), N-hemisfera, unu-, du- au plur-jara herbo

kun hele flavaj (kelkfoje blanketaj au violetaj) floroj ;
k kun longa. artika silikvo aspektanta kiel perlovico. !

rafe/o 1 y Sutursimila linio videbla sur diversaj
organoj: palata ~o (raphe palati ). 2 Hf* a) Parte de
la funiklo, kuniginta kun la ovolo. b) La responda :
parto de la semo.

rafi/o 1 G. { Raphia el arekacoj) de monoikaj
arboj (palmoj) kun tre grandaj folioj (gis 3m longaj1
k 0,2 m largaj), kies fibroj estas uzataj por brosoj h
por fari ligilojn; tropika g. de 28 sp-oj el Afriko,
Madagaskaro k Ameriko, i.a. R. farinifera (sin. Ra
ruffia ), el Madagaskaro, kultivata por ~o 2, kft ;
hooked, el U Afriko, kultivata por vino ricevita per
fermentigo de la suko de junaj infloreskoj. 2 ^Fibro de ~o, precipe de R. farinifera, uzata por fan
ligilojn.

rafin/t (tr) 1 (K) © Plipurigi substancon periaj
procedoj: sukeron, petrolon, oleon. use afinacii.
2 (f) Elegantigi, delikatigi (pp gustoj, manieroj ks).‘

sian stilon , la lingvon ; ~ita gusto, lukso.
poluri, klerigi. 3 (f) Uzi subtilajojn en la pensoaû
parolo : li ~as super la distingo inter tiuj du
sinonimoj ; tro ~ita rezono. it®' precioza. 4 (f)
Lertigi je ruzado: ho, ~ita peco! z (lerta sajniganto);
tre ~itaj iroj sur la saka tabulo z; plej energiaj
teoriaj predikantoj k plej ~itaj agitadojz. ~ad0.
Ago de tiu , kiu ~as: la ~ado de sukero, petrolo;
ekstrema ~ado de la pensoj. ^ajO. lo /vita: tôt
movo estas ~ajo super liaj kapabloj.~ejo. Fabriko,
kie oni ~as, precipe pp sukero k petrolo. ~OZO ®
Trisakarido, C,8H <2Ol6, troviganta kun sakarozoen
la suko de multaj plantoj, i.a. de sukerbeto; kroni-
produkto de la ~ado de betsukero. |

raflezi/o 4* G. (Rajflesia el ~acoj) de parazitaj,
monoikaj plantoj sen-tigaj k senfoliaj, kun giganta
floro, eliganta kadavran odoron; c. 15 sp-oj el U
Malajzio, i.a. R. arnoldii, kies floro gis 0,8 m
diametra estas la plej granda en la mondo. ;ij

raglan/o % Surtuto sen sultraj kunkudroj, en kiu
la manikoj deiras tuj de la kolumo; la aperturodela
posoj estas vertikala, kun larga refaldo: ~aj manitoj.

Ragnarok1 O En la skandinava mitologio, tago
de la lasta jugo, kiam cio devas perei, ec la dioj. :M

ragtim/o 1 Speco de muziko skribita, precipe
por piano, naskiginta en la kleraj nigraj komunumdj-
de S Usono, karakterizata de sinkopa traktadodk
Eüropdevena muziko, k iginta unu el la cefaj fontbj
de jazo. 2 Peco de tia muziko: konsistas generale
el kvar temoj 16-mezuraj.

ragu/o V Vianda, legoma au fisa mangajb,{
longe kuirita en spica saüco kun faruno: lepomd,
saf~o: fis~o kun vino, tsr blanketo, frikasajo,
kasuleto. leporajo, mikspoto, salmiso, stufi.

rag/o. Rego au princo en Hindio. /vino. Hinda
regino au ~edzino. cr begamo. 4;|

Ragastan/o. Unu ei la statoj de Hinda Udio
( Jaipur, 75°19’E, 25°38’N).

Rahel. Hebrea virina nomo: ~ priploras siàjn
filojn x.

raj20 U G. ( Raja ) de fisoj el la subklaso de
elasmobrankoj kun dorsoventre plata, rombofwmi
korpo k longa. maldika vosto kun du dorsaj nagiloj

'k

mM

rafano : 1-2) /veto. 3) nigra ~o a) tubera
radiko; b) folio. VA .
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tronon7; ~oj de aütoreco7, de vocdonadoz; la
pri la vivo, de sindefendo ; posteno, por kiu lia
deveno donis al li la ~on7 ; li Havas la ~on por tio7;
patro Havas la ~on puni siajn infanojnB; ciu Havas
plenan ~on eldoni en E. aü pri E. cian libron, kiun li
deziras7; vi havas plenan ~on uzi tiun formon7; mi
prenas al mi la ~on kondukadi la aferon lau mia
bontrovoz; partopreni kongreson sen de voco7;
mi devas fari uzon el la ~oj de kolegeco, por diri al
vi [...]z; kie regas la forto, tie ~o silentasz; kiu
havas forton, havas ~on7. juro , privilegio. ~a.
Konforma al ~o: ~a postulo. ^e. En ~a maniero:
r^e plendiB\ lege k ~e7; pretendi titolon. ~i (tr)
1 Havi la ~on (pri io, fari ion): kion ~as leono, ne
~as azenoz; vi ~as ricevi kompenson pro la
damago; la ~antoj bonvolu enskribigi ce la notario.
2 Havi permeson pri io: post la mango la infanoj
~is ludi ekstere. ~eco. Eco de io ~a: la ~eco de lia
agmaniero, de kongresa decido. ^igi. Doni al iu
difmitan ~on: mi ~igas vin month (mian leteron) al
ciu persono7 ; mi ~igas vin vocdoni en mia nomo°\
mi ~igas per tiu ci letero s-ron L. deB., ke li sciigu
en mia nomo f ... jz; la ( R )~igitaj Delegitoj7 (en
universala kongreso); raporti antaü siaj ~igantoj;
bankiera ~igito. ~igo. Ago, per kiu oni ~igas iun:
la firmo sendu al mi la ~igon eldoni la brosureton,
kie mi volos7\ mi sendas al vi ~igan leteron, por ke
vi povu trakti en mia nomo7. ^igilo. Dokumento,
kiu atestas pri ~igo. ne^a. Kontraüa al la ~o:
ne^a decido de la estraro. sarrwe. Kun tiuj samaj
~oj, kiel la aliaj. sen~a 1 Havanta neniun ~on:
homoj, kiitj vidas en mi nur sen~an fremdulon7. 2
Bazita sur nenia~o : sen~a plendo, privilegio.
serwigi. Senigi iun je difinita sen~igi
deputiton (pro miselektigo, krimo ks). aütor^oj fa
~oj, kiujn guas la kreintoj de tekstoj, artverkoj ks pri
la ekspluatado de tiuj verkoj. cr tantiemo. balot^o.
~o partopreni en baloto: en Francujo dum la 19a jc
balot^on ne havis la oficiroj, la virinoj k la frenezul-
oj; egai^a. Havanta ~on egalan al ^o de aiiulo:
egal~aj civitanoj ; (analoge) lingvo internacia
prezentas egallon proprajon de la tuta mondoz; la
dogmo, ke ciu patrujo apartenas egal~e al ciuj siaj
filoj7. egal~eco. Stato, en kiu ciu havas la samajn
~ojn, kiel la aliaj: longatempe la virinoj celis al la
egal~ecoB. kopi~0 fa Ekskluziva ~o por difinita
nombro da jaroj, kiun donas la lego al aü toro,
desegnisto k.a. por multobligi k disvastigi originalan
verkon. paS'-'O. ~o de veturilo alvenanta en voj-
krucigon, pasi antaü tiuj, kiuj venas el alia vojo. ES5

prioritato, cedodevo. pterwa.Guanta plenajn ~ojn:
en si'a lando de naskigo Hi devas esti plen~aj regn-
anoj7\ lingvo k lando apartenantaj plen^e al ciuj
siaj uzantoj k logantoj7. plerwigito. Delegito,
diplomato, al kiu oni donis la ~on trakti k decidi, sen
konsulti sia(j)n komisiinto(j)n. strik^O. ~o fari
strikon, plejofte provizita per lega procedaro.
respond^O. ~o de civitano respondi en gazeto aü
alia informilo al atako, tie farita kontraü li persone k
nome. tradllk~0. ~o, koncedita de la aütoro aü de
la originala eldonisto, traduki verkon en difinitan
lingvon. vetO-^O. ~o malhelpi decidon per vetoo:

antaü la fino. ~oformaj. Ordo
(Rajiformes) de elasmobrank-
oj, parencaj al la sarkoj, al
kiu apartenas i.a. ~o
k torpedo.

rajd/i 1 (ntr) Iri,
sidante sur la dorso de

rajo.

^ va v

\
besto, kiun oni gvidas: vi ,
kiuj ~as sur blankaj azenin-
ojx; kavaliroj k sinjorinoj stir-
tevale ~as tra la arbaro7’, en rapida trotado ili ~is
lau la vojo7\ ~u tien, ~u al la foiroz; (analoge)
sur tes sultroj.2 (ntr) Veturi per ia ilo, sidante kvazaü
sur cevalo: sur biciklo ; riante sur siaj
mgrobastonoj kiel sorcistinoj7. 3 (tr) Esti kvazaü en

pozicio sur partnero dum koito: k laü la mod’
cevala li ~is min de postew; ho, brava jokeino mia,

TC. i®3 amazono. ~0.w MS min sen vipo, sprono
Ago de tiu kiu ~as: ~o normala, difekta. — ~arto.
*a. Rilata al ~o: vetkurado; ~a*statuo. ~e. En
la maniero de iu, kiu ~as: ili sidas ~e sur bastonoz;
(f ) malfelico venas ~e, foriras piede7. ~ado. ïrado
~a: la ~ado estis longa k laciga; dum la ~ado tra la
arharo7. ~antO 1 Homo, kiu ~as: ne estas
piediranto kolego al ~anto7. 2 Pezilo, ~e sidanta
sur la vekto de pesilo, k sovebla tien k reen, por gusta
determino de la pezo. 3 Metalà peceto kun duobla
fendeto, kiun oni povas ~e meti sur slipon, por pli
facile retrovi gin inter aliaj. ~antaro. Grupo da
^antoj. KT kavalkado. ~ejo. Loko, kie oni
ekzercigas en la ~arîo. ^igi. Fari, ke iu ~ u : li
*igadis sur siaj genuoj iliajn carmajn infanojn7.
MStO. Viro, plejofte soldato, kies metio estas ^i:
pretergalopis skadro de ~istoj, armitaj per lancojB;
(metafore) hispanaj ~istoj (W iu el serio de mov-

, eblaj bariloj, konsistantaj el ligna bloko kun feraj pik-
.iloj, uzataj por protekti defendlinion kontra ü
kavalerio, tankoj ks, ankaü nomataj Frisaj cevaloj).
antaü^anto 1 Tiu, kiu ~as antaü karavano, trupo

;iü veturilaro, por liberigi la vojon. 2 = postiljono.

ek'vi. Komenci ~adon: ek~i sur kamelojx ; ne volis
IM sur cevalo, ek~is sur azeno7. postai (tr) Sekvi

au persekuti, ~ante: li volis postai Abrahamon, sed
jtàu êi estis jam trans la montox. art~istO. Artisto,

tiu dresis ôevalon al malfacilaj irmanieroj k prezent-
ïy|in publike. pik~istO. En la taürbatalo, ~risto,
kies rolo estas lacigi la taüron per pikoj de sia lanco.
p Rajmond/o. Vira nomo.
jp rajon/o ®'(y.1 Teksfadeno el viskozo. 2 Teksajo
pthi fadeno. i®* nilono, viskozo.
|:

; rajp/i (ntr) 1 (pp masino aü motoro) Difektigi
pro nesufica lubrikado. cr erodi. 2 (pp metalpecoj)
Alfiksigi, kvazaü lutigante, pro manko de lubrikajo.
!|tra)V6 Z fa Povo, pravigita de legoj, moroj aü
fîpécifaj interkonsentoj, plenumi agon, pridisponi k

aâ ajon aü postuli ion de aliuloj: nur la devoj estas
lafundamento de la ~oj\ la dia ~o de rego (sen-

•âependa de la volo de liaj regatoj); ~o de popolo pri
ÿmulispono; la ~oj de virinoj (pri egaleco kun la
piroj);defendi siajn ~ojn; la Deklaracio pri la Hom-
0(R)~oj; hebrea komunumo iom post iom senigita
ÿtciuj civitanaj ~oj7\ mi havas ~ojn sur la danan
f
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en la Sekurec-Konsilio de UN la konstantaj membroj j
havas veto-~onM. VOCdorwo. les ~o partopreni
en vocdonado.

raja/o = rago.
rak/o 1 Fiksa au movebla kunajo el stangoj, form-

anta ujon, en kiun oni metas fojnon au furagon, k de
kiu la brutoj povas gin elpinci. «ar kripo. 2 Analog-
forma subtenilo, kun maldensaj stangoj au hokoj, au
vandetoj, por ordige ricevi diversajn objektojn: ~o
por hicikloj (tenataj stare ce magazenpordo ks). por
pipoj. por boteloj (en kelo), por teleroj (en kuirejo),
por anniloj , por gramofondiskoj , por leteroj ;
sekig~o (por tolajoj). bombo~o Aparato por
tenado k eilasado de bomboj en aviadilo. sekig^o.
Malpeza ^o, por sekigi tolajon . «s* sekigejo.
teler^O. ~o, sur kiu oni lasas la lavitajn telerojn
sekigi. toast~o. ^o, por prezenti toastojn sur tablo.

raked/o 1 Plata pilkojetilo, konsistanta el ligna
kadro, meze de kiu interplektigas reto de strecitaj
snuroj, k el longa tenilo: restreci ~on. esr hatilo. 2
Analogforma (sed sentenila) aparato, uzata allige al
suo. k ebliganta pasi sur nego, ne enprofundigante.

rakefo 1 Arta fajrajo, kiu pafigas per fuzajo en
la aeron k tie eksplodas, eljetante multajn brilajn
diverskolorajn fajrerojn: li acetis ~ojn, krakpizojn k
diversajn fajrajojn z; ~oj flugis alten2. 2 Spacpaf-
ajo, uzanta fuzajon kiel propulsai!rimedon: kontraü-
tanka , interkontinenta ~o\ stratosfera ~o por
meteologia esplorado\ homlogata csr sputniko,
satelito, kosmonaùto. (ntr) 1 Pafigi, kiel ~o. 2
Elspruci, kiel la fajreroj de ~o: Mihalski vere ~as
per rimoj k ritmoj \ multaj demandoj ~is el la
publiko. alarrrwo «£. ~o, eljetanta kolorajn stelojn,
uzata de sipo, kiu pelas helpon. IlllTWO ~o, kiu
elversas brilegan artan lumon, uzata de trupoj dum
nokto, en okazo de malamika surprizo.

raki/o ¥ Vertebra kolumno. ~a. Rilata al ~o:
r^a likvo. Y ~algio. Doloro de ~o.

rakit/o ^ Osta deformigo, karakteriza de ~ismo.
~a. Prezentanta tiajn deformigojn. ^ismo. Infan-
aga malsano, karakterizata de perturboj en la ostig-
ado k de skeletaj deformigoj: ~ismon kaü zas
manko de vitamino D3. ~Odona, ~ogena. Tia, ke
ci estigas ~ismon.

rakled/o y Alparegiona mangajo, konsistanta el
fandita fromago, sinko. terpomoj kc. tatfonduo.

rakont/i (tr) Parole au skribe sciigi okazajon
kun giaj cirkonstancoj: ~i belan historionz, sian
tutan aventuronz; Si ~as senéese, tre ofte la samajn
aferojn; jen , kion oni ~as; mi devas ~i al vi ion
tute teruran z; kiel vi mem ~is al miz\ oni ~as al si
en la orelojn , ke vi [... ] z; ~i cion faritan k kasit-anz; (abs. pp nekompleta raporto) si ~as pri la
kruelaj mallumaj tempojz; la bardo ~is pri la ora
trezoro7. es" pentri , raporti , prikanti, priskrihi, pri-
trakti. ~0. Ago ~i k ties rezulto: la ~o pri lia
akcidento rapide farigis teda; inter faro k ~o staras
meze gronda monto7\ pri la lupo ~o, k la lupo
renkontez; si sentis sin impiesita de la ~oj, kiuj
cirkuladis pri la vera Dio7-. EST anekdoto, fahelo.
famo, historio. — klaci , onidiro. ~istO 1 Tiu, kiu
ofte ~as historiojn : li estas bonega ~istoz. 2 %

Persono, kiu ne aperas sur la scenejo, sed ~asalbi
publiko tion, kio estas prezentata per gestado ai|
bildoj en teatrajo au filmo. bild~0. ~o, konsistaifc;
en sinsekvo de bildoj, ofte kun tekslo (komentop
dialogoj. onomatopeoj k .a.). SIN. komikso. ff -
bildostrio. feirwo. Fabelo, en kiu rolas feinoj.

ral/o <3 G. ( Railus ) de malgrandaj vadbirdoj elM
ordo de gruformaj, kun longa beko k mallongjjl
krurpj kun liberaj piedfingroj. ^edoj. Fam. (Rolli >

dae ) de gruformaj birdoj, al kiu apartenas MJJ
krekso, fuliko k.a. akvo^o. La ordinara Eüropatj
Azia sp. de ~o ( R. aquaticus).

rali/o *5' Konkuro, en kiu la partoprenantojj
piedire au veturile, devas atingi difinitan punktoft]
plenuminte ditinitajn elprovojn.

ralik/o vL, Snuro, kudrita laülonge de la randode ;
vélo, por gin fortikigi.

ram/o 1 j[ Trabo, fortikigita ce unu ekstremo, k >

uzata de antikvuloj, por rompi muron de siegatî
urbo. SIN. murrompilo. use rostro. 2 O Masinoefi
formo de granda stampilo, uzata por enbati firmee*
la grundon fostojn, pavimstonojn ks: vapormon,
aerprema, elektra ~o. (tr) O Mane aü masine
enbati (fostojn ks). man~0. Pavimbatilo.

Ram/o O Avataro de Visnuo, heroo de la
Ramajano, edzo de S*ita.

Ramadan/o C La naüa monato de la islam
jaro, dum kies ciuj taghoroj la islamanoj devais
strikte fasti, cse Karesmo.

Ramajan/o éf Seplibra hinda epopeo, sanskrite
verkila de Valmikio, k rakontanta pri la militoj de
Ramo kontrau la demonoj, interalie por Iiberigi la
forrabitan edzinon.

ramapitek/o <ê Azia supera primato (fine de II
terciara erao), probabla praulo de la orangutano.

rambutan/o 1 ^ Sp. ( Nephelium lappaceumei
sapindacoj) de arbo el Malajzio, simila al licio,
kultivata en SE Azio por fruktoj (drupoj) ovoidaj,
kovritaj de moldornoj, maturstadie rugaj, unuq»
enhavantaj malmolan semon, cirkaüitan de blanka
sukplena, acideta karno (arilo) mangata fresa.
La frukto de ~o 1.

ramfast/o = tukano.
ramforink/o 'é G. (Rhamphorhynchus) de mal-

grandaj, longvostaj flugsaüroj el jurasio k tre malfna
triaso. o®1 pterodaktilo, pteranodonto.

rami/o ^ 1 (ark.) G. (Ramium) nomenklatura
ne légitima de bemerio. 2 Ciu sp. de bemerio
( precipe Boehmeria nivea k var. tenacissima,t\
tropika Azio), kultivata por tigo rica je bastofibroj
utiligataj por multaspecaj teksajoj.

ramn/o ^ G. ( Rhamnus el ~acoj) de arbustoj
aü arboj kun simplaj folioj, kun malgrandaj, ne
okuifrapaj floroj, verdetaj aü flavetaj, periginij, - <

kvar- (generale subg. ramno) a ü kvin-nombraj
(generale subg. frangolo), k kun fruktoj (drupoj) 2-
4-semaj; c. 125 sp-oj, precipe N-hemisferaj, pluraj
pororname kultivataj, i.a. alaterno, k iuj medicine
uzataj, i.a. frangolo.

ramonê/o Sp. de flakurtio (Hindia flakurtio)
el la tropika Malnova Mondo, kultivata por
adstringaj, sukplenaj fruktoj.

j

.1
i
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~oj ludas (kantas) bele kiel polajG\ la ~oj , kiuj
volis regon K; ec en palaco sopiras pri marco7 -,
~homo: Y ~femuretoj. — kvaki. KS* amfibioj ,
batrako, bufo, hilo, salamandro, trituro. verda
~etO = hilo. ~a. Rilata al ~o: kisto (f likva
tumoro de la salivaj glandoj, situanta sub la lango).
~edoj. Fam. (Ranidae ) de anuroj, al kiu apartenas
i.a. ~o. ~ido. Larva formo de ~o, ankoraü ne hav-
anta krurojn k spiranta per brankoj.

ramp/i (ntr) 1 (pp bestoj generale senpiedaj)
Sin movi per kuntirigoj k malstrecigoj de la korpo:
sur levkojo ~as raüpo7 ; ~as serpento , limako,
vermo. 2 (vs) Antaüeniri, trenante sin sur la ventro
per la helpo de la fleksitaj membroj: la tigro al-
proksimigis ~ante ; si elsiris el musoj la flugilojn k
lasis ilin poste ~/ z; la hundo ~adis tute sub la
fornonz; «mi ne volas flugi!» diris unit el la idoj, k
~is returne en la neston7", si falis sur la teron k ~is
sur gi kelkan spaconz\ ce la fortegdj ventpusoj oni
povis antaüenigi nur ~antez; Hi devis ~ j sur fa
manoj k piedoj7. 3 Sin movi en la verlikala direkto,
frôlante la ventron sur la surfaco: li grimpis sur la
arbon k ~is tra la truo malsupren7', si ~is sur la
arbonz; li devis ~i trans grandajn blokojn da
Stono7 -, (0 sur la muro ~is sovagaj vinberujojB\ la
rugaj briloj de 1' fajro ~is sur la plafonoB. 4 Mal-
rapidege antaüenigi: vi ne marsas, vi ~as! ; en la
malproksimo oni vidis glitveturilon k du homojn ~i
sur la ebenajo; (f) la vojo ~as sur la senarbaj supr-
oj; la tempo iafoje flugas kid birdo, iafoje ~as kid
vermoB. 5 (f) Malnoble sin humiligi: antaü la
potenculoj ; ne ciam siaj pensoj ~is tiel malalte7.~a 1 Rilata al ^ado: ~aj movoj. 2 Kreskanta
pli-malpli horizontale, au per kusantaj tigoj, au per
horizontalaj radikoj au rizomoj. 3 (f) Malrapidega.
4 (f) Hum ilaca: ~aj salutoj. ~ado. Ago de tiu, kiu~as: la birdeto treme fiksrigardis la ~adon de la
kato\ (f) genuojn homo] fleksas nur tiam, se la
~ado profiton donas7, -̂ajo 1 = ~ulo. 2 ~a
planto. ^ulo. Animalo, karakterizata de ~ado.
Mlloj (evi) = reptilioj. el~i 1 Eliri, ~ante: nia filo
apenaü el~is el la ovo7; la lumbriko el~is el la
malseka tero7\ la 1erta j pigmeoj el^as el siaj rok-
fendojz; el la arbetajoj el^is Hdga7 ; la sabla lev-
ais cirkaü la donwj tie! alte, ke la homoj el~is tra
la kamentuboj7", neaiideble el~i el la lito7\ (f) li ne
el~is ankoraü el la vindoj7. 2 Pene, malfacile k
malrapide eliri: li perdas la vojon k tute ne pavas
el~i el la arbaroz; (f ) se ciu volas krei novajn
sistemojn, ni neniam el~os d la sfero de projektojz;
(f) mi scias, ke mi neniam d~os el la grandaj suld-
oj, kiuj venenas mian tutan vivon7. erwi. Eniri,
~ante: kulo en~is en la oreIon de la princoz; en
pluva vetero la hundo en^as internenz; truo, tra
kiu vi povas en~i7 -, si petis la sakristianon, ke li
en~u en grandan keston7 ; (f ) la inkubo de la
superstico en~as ec tra sertira truo7", cu mi povas
en~i (pusigi ) inter la generalojn ? 7. Slir~ i ,
suprerwi (tr) Grimpi: sursaltis Hi (la ranoj) la

fstipon aü surfis ginK\ li suprendis la veturilonB.
rampl/o m Dekliva vojo, ebliganta al veturiloj

atingi la suprajn etagojn de konstruajo.
fk Ramses/O. Nomo («Reo lin kreis») de dek unu
j faraonoj el la 19a k 20a dinaslioj.
|ramur/o b Para, pli-malpli disbranciginta osta
|elkreskajo sur la kranio de cervedoj, kiu ciujare

defalas k renovigas. car korno.
ran/o G. { Rana ) de senvostaj vertebruloj el

!laklaso de amfibioj, ordo de anuroj, similaj al bufo,

1' sed kun longaj postaj kruroj, senveruka haüto k kun
dentoj: la tuta fluejo estis plena de ~oj7\ neniaj

rano. 1 ) Plenkreskulo. 2-3) ~ ido. 2) flanka
vidajo; 3) deventra vidajo. a) buso; b) spirtruo; c)
anuso; ô) malantaüa membro; d) nagilo. R

ranc/a. Ricevinta akrajn malagrablajn odoron
k guston pro komenco de malkombinigo ( pp
grasoj): ~a butero , oleo\ la lardo ~igis en la
sranko.c®* mucida.

ranc/o. En la prerio, establo de brutbredado.
© rand/o 1 Cirka üa ekstrema parto de la

surfaco de objekto, rigardata laû gia longeco: de
telero, kadroz, tabla , lito7\ ~o de boato7; la ~oj de
iliaj (pagodaj) legmentoj estas turnitaj supren B; sid-
igi sur la ~o de la puto7, de foskavo7 ; ~o de
vesto7\ li kaptis sin je la de la tuko7. csr' ego. —r^egaligi. 2 Videbla linio, kie finigas ia etendajo en
la spaco : la marmora sfinkso ce la de la
dezertoz; la ~o cle gardeno7, de la arbaro7, de
akvo7 ; al vi venos nacioj de la ~oj de la terox;
(analoge) Ici domo plenigis de ~o gis ~o7; (f) trovigi
ce la ~o de la ruino, de la motto ( —¥ sojlo ). csr
bordo, limo. 3 A (pp aro en topologia spaco) La
fermajo de la aro minus ties malfermajo. ~a. Rilata
al la ~o. ~ajO. lo, kio markas la ~on de objekto: la
r^ajo de capclo , de drapo ; metala ~afo de
skribtablo\ silka ~ajo de faketo: drap~ajoj cirkaü la
pordo gardis kontraü cia trablovo7; trotuar^afo
(bordero). væ flango. ^umo. La cirkaüa surfaco de
objekto, rigardata lau gia plej mallarga dimensio:
strekita ~umo de monero, medalo\ ~umo de tabulo\
r^umo de rado: reliefa, eluzita ~umo de pneümatiko.
csr kcnto. gis~e. Gis la ~o: du gis~e plenaj tasoj
da tea7.akra~a. Havanta akran ~on: cikra~a peco
de rompita glaso7", akra~a glavo. boat~0. Ciu el
la flankaj ~oj de boato, kie en remboato estas fiksitaj
la remiloj. dekstra~igi Uj Dekstrigi. klin^o.
Bevelo. Sip^O. Pavezo: la vento forblovis sin trans
la siphon7, trancwo. La maldikigita k akrigita ~o
de trancinstrumente: la tranc~oj de la plugilferoj k
de la fosiloj k de la tridentoj k de la hakiloj k de la
pikstangoj malakrigisx ; la sunaj radioj flame rebrilis
de la stala tranc~oB. ear ego. VOj^O. La spaco inter
la soseo k Ia fosajo. SIN. vojflanko. vundo^o.
Konturo de vundo, lau la linio de la dissirita haüto.

©rand/o. Sud-Afrika monunuo.£
r
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rang/o 1 Grado, ce kiu staras iu persono en ; kultivataj, dum kelkaj estas trudherboj en greu-
difinita hierarkio: tuj morgaii oui donos al mi ~on j kampoj. BF buterfloro de la diablo. ~acoj. Fa®
de feldmarsaloz; kiu li estas en la konsiderado de ( Ranuncuiaceae) de dukotiledonaj plantoj—herb®~o? z: okupi altan ~on en la societo ; la diversaj
~oj de la militista, administracia oficistaro; Hi tuj
ricevis ~ojn k donacojn7 ; la leon festenis plu laü
sia rega K; flatado al senmerita ~<?K; teni sian
r-'on (vivi konforme al la decaj postuloj de sia ~o).—> promocio. 2 Grado, ce kiu staras iu aü io en skalo j brasiko (Brassica rapa gr. Rapifera ), kultivata por
de graveco: li estas kuracisto de plej alta ~o; plasto
farigis jam materialo de la unua ~o, kiel stalo aü
ligna. 3 A (pp matrico) La dimensio de la spaco
etendita de la horizontaloj (ekvivalente: de la
vertikaloj). ^a. Rilata al iu ~o: la ~aj privilégia/. radiko estas uzataj kiel furago. garderwo /J (k^v
~ i (ntr) Okupi iun ~on: li ~as kiel duaklasa Kf. de ~o / , unujara, kun dika radiko long-, glob?

ambasadoro. ^ulo. Tiu, kiu okupas iun ~on en au turbo-forma, havanta selon diverse kolorafl
hierarkio. dua^a. Estanta de malcefa graveco, (blankan, flavan, violete rugan, nigran), mandate
kvalito: dua~a aktoro; dua~a viando. saiTWulo. precipe kuirita. olecwo yJ (kn) Kf. de ~o /, umk;

Tiu, kiu okupas la saman ~on, kiel alia, GF kolego. au du-jara herbo kultivata por semoj entenantajfe
sen~Ulo. Simpla soldato. super^eco. Stato de 40 % da oleo ( ~oleo).KF oleonapo.
iu, kiu ~as super la aliaj. unua^a. Estanta de plej
bona eco: vino de unua^a kvalitoz; (f) li ricevis
unua^an piedbaton en la posta jo. alt~a. Estanta de
alla ~o: si havigis al unu honesta homo sa/uton de
ia alt~a nulo7 ; alt~ulox. Iast~a. Tute sen graveco
k indeco: last~a butiko; lastvice, sed ne last~e.

rangifer/o b Remacanta arkta mamulo (unu-
specia g. Rangifer tarandus ) el la ordo de parhufuloj,
fam. de cervedoj, kies ambaü seksoj portas ramuron;
pluraj subsp-oj. KF alko , boaco, cervo, damao.
kapreolo, karibuo. /^ajo Y Viando de ~o.

lianoj k kelkaj arbustetoj—kun hipoginaj floroj d|
ofte multaj k helicarangaj elementoj; c. 2 450 SJH^ ;
el 62 g-oj, i.a. ~o, adonido, akonito, akvilegio,
anemono, heleboro, klematito, nigelo, pulsatilo.

rap/o ^ ^ yù (kn) Okcidenta kf. de ML

tubera radiko, furago au oleoricaj semoj. 2 V
'f

Garden~o, pli spéciale gia radiko. 3 = ~o-brasi&!
brasik~o (evi) = tigobrasiko. furag^o yJ (kn)!
Kf. de ~o / , dujara herbo, kies foliaro k tubera

:v

rapo. garden*®
(du kf-oj): a) tubera
radiko; b) folio. VA;>

rapid/a 1 Faranta grandan vojon, grandan
laboron au alian agon, en mallonga tempo: li eslisJ

kiel fulmo, kiel agio, kiel sago ; ~a kurieroj:
cevaloB, sipo7, trajno; fluo, vento; la pliant);
de bona skribistoB. KF diligenta. 2 Farata aü okazv
anta en nur mallonga tempo: movo, fluÿté
laboro; décida, progreso, resanigo; tro ~ajank
estas nur baroz; tro ricigoz, edzigoL. ~e.Qi

j ~a maniero: nu, iru pli ~e! z; malpiulo ~c malapegj
; a s x ; kiu donas ~e , donas duoblez; ~e iras' jg

vortoj, sed ne la Jdroj7 ; ~e kreski, kiel fungo;h:
sciigo diskonigis. ~i (ntr) 1 Peni atingi lokon cl
mallonga tempo: si volis ~/ hejmenz; la infanoj^m -
al la 1ernejoz; ili ~is returne al siaj lokojx; ~id
staculomoB; li ~is en la tendonx. KF flugi, gabpii :
kuri. 2 Peni plenumi agon en mallonga tempo:

| numgu gin ~ante; gi estas Pasko de la Eternulox;&
~is reveni7, transkuri la. straton7 ; piedoj, kiuj
kuri al malbon o x ; kiu ~as ricigi, tiu ne restas Âfgpunox. B®* urgigi. 3 Fari agon sen atendo, pli frufcop
normale: ne ~u insulti , volu aüskultiz; raeMr

rangifero.

ranunkolo (bulba ~o, Ranuncu-
lus bulbosa): a) radikoj; b) firma
bulbo; c) tigo; c) folio (divida) ;
d) floro; e) petalo kun nektarujo;
f) fruktero (akeno). Be k C.

Rangun/o. Havenurbo, cefurbo de Birmo
(96°09’E, 16°47’N).

rang/i (tr) Êa± Apartigi k vicigi varvagonojn laü
destino au speco: ~ostacio, ~monteto, pergravita koleriz; ne kun vortoj , kun farojz; ne
~ado, forpusa ~ado, dis~i vartrajnon. | trankvile deciduz; sentante min jam tute bone, tfy

rankor/o. Obstina malpardonemo, daü ra veng- I ~as skribi pli detalez. KF hasti. Spaco, trair̂
ema sento: iu volas vin inspiri per personaj ~p/ G ; ! ata de punkto au objekto dum unuo de tempo: la^en malamika sango nun dronu ~oj!Q ; mi sucos, por j de la lumo estas 3. 10* m/s ; angula [tia angulo,|

kiun rotacianta korpo trairas dum unuo de temppg
simb. : to (omega)] ; deira ~o (de pafajo enla >

unu- k plur-jaraj herboj kun blankaj au flavaj, kelk- momento, kiam gi éliras el la faüko de la paftloj; = ,

foje rugaj floroj, 3-5-sepalaj, generale 3-5-petalaj, liberiga ~o (minimuma ^o, kiun devas havi koqxv
multastamenaj, k kun pluroblaj fruktoj (plurakenoj); | por definitive liberigi sin de astro; ce Tero, gi est&f
kosmopolita g. de c. 600 sp-oj, pluraj pororname ! 11.2 km/s); propaga ~6> (laü kiu propageas <md(||

estingi la ~on, nepentonK .
ranunkol/o G. (Ranunculus el ~acoj) de
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kurento ks); faz~o (propaga ~o de fazo de ondo); tutan veron mi al vi ~ewz; Hi ne estis malhelpataj,
grup~o (propaga ~o de ondopaketoj); supersona gis la afero estis ~ita al Dariox; la servistino ~is al~o (pli granda ol tiu de sono en fluido). /^eco 1 mi, ke ia «homo» deziras paroli kun miz ; salutu,
Eco de io ~a: si deziris kun ~eco de sago atingi kapitan , en mia (de Fortinbras) nomo la regon de
sian cambreton , kun ventegaz, kun fulma ~ecoz; Danujo k ~u, ke Fortinbras deziras [...]z; oni ~is
Sipusisgin kun terura ~eco al la tero7; egalmezura al Saul, ke David venis en Keilanx. Kâf informi ,

~eco de kurado en la dauro de tuta jaroz; la ~eco sciigi. 3 (ntr) Deklari pro devo: mi rapidas ~/ al la
de la veturado ne Iasis al ni guadi la pejzagon. 2 demandantoj, ke tiu ci konkludo estas tute eraraz;
Eco, sento de iu, kiu ~as: mi postulas de vi ne tuj en la koinenco de mia rakonto, mi devas necese~econ, sed zorgemoiv, ho malbenita ~eco flugi en ~/, ke mi estas hebreo7 ; sinjoro leutenanto, diris
kriinan liton! z; se ni valus pretigi teorie k en ~eco Svejk , obeeme mi ~as, ke mi estas denaska idioto. 4
tian vortaron [...] z. ~ega. Ekstreme ~a. /^ema. (ntr) Fari al aütoritata persono aü publiko oficialan
Inklina al ~o: ~emaj bildoj de magia lanterna7 ; aü formalan resumon kun klarigoj k konkludoj, de
kiam li venis hejmen, li aspektis tre ekscitita k studo, esploro, analizo ks pri difinita afero: la plej
~emaz.~igi. Fari ke io, iu estu ~a: ~igi konstru- gravaj punkloj , pri kiuj mi ~os ( al la Lingva
onB; ~igu k pelu vian proksimulon7; mi ~igis mian Komitato), estas [...]; permesu, ke mi ~u al vi, kia-
laboron; enkonduki novajn faciligojn k ~igojn por manière mi komprenas tiun ideon 7 ; al la
la transsendo de la internaciaj postafoj. KS? akceli , generala kunveno pri la laboroj de la komisiono; ~/

urgi. Numo O Ciu el la diversaj ^oj riceveblaj sur antaü la scienca akademio pri la lasta eltrovajo de
motorveturilo per intermeto de diversaj dentradaroj, D-ro N. 5 (ntr) Verki priskribon de okazintajo por
kiuj pli aü malpli onigas la turn^econ de la motoro: gazeto: ciutage la jurnalistoj ~as pri novaj strikoj.
fangi de la dua al la tria ~umo ; levilo de ~um- 1 Busa ripeto de tio, kion oni aüdis: ne ciu
tango; ~umsangilo (en la motoro mem), metro estas vcra vortoz. csr fama, klaco. 2 Rakonto, farita
© Aparato, kiu en veturilo indikas en ciu momento al komisiinto, superulo ks pri fakto, kiu koncernas
la ~on. maWa 1 Faranta malgrandan vojon aü tiun, k kiun oni spertis au ceestis: nun estas surdaj la
laboron en longa tempo: rivera kun mal~a fluo; kiel j oreloj, kiuj aüskulti devus la ~on, ke la ordono estas
mal~aj sajnis la montriloj de mia horfogof . 2 Farata plenumita z; fari al la ministro fidelan ~on pri la
aü okazanta en relative longa tempo: malr^a resan- okazintajoj dum lia foresto. 3 Priskribo farita au
ijjo; medikamento kun mal~a efiko. maWe. En opinio formulita post esploro k konsidero pri difinita
makva maniero: niaise7 ; paroli hezite k mal~e ; demando, kazo, teorio ks: la sekretario ciujare donos
oni prenas avide, oni redonas mal~e7 ; pripensu j ~on pri la enspezoj k elspezoj; vi ne bezonas don't al
mairie k agu decide z; cion li komprenas , sed j iu kalkulan ~on7; la ekspertizisto prczentis favoran
tnal~e.mal'vi. lri, agi maWe: iru porti tiun kukon k j ^on ; mi pretigos detalan ~on, kiun mi prezentos al
rie mal~u sur la vojo! ; mia horlogo mal~as.
maUeco. Eco de iu, io maWanta: mi legas ciam
km granda mal~eco; kun lirnaka, testuda nial^eco.
is* rampi 4. maWema. Erna mal~i , maWigi.
îari, ke iu, io estu maWa: tio nur mal^igus nian
MrSon. trWa. Havanta tri ~ojn (pp auto), ne~e.
Senurge, ne~ante: kvietc k ne~e estas pH bonez.
altig /v0 La ~o de ascendo for de la tero.

fiug~0. ~o de aerodino en horizontala Hugo en
• norma atmosfero: maksimuma, minimuma flug~o.

fulmo~a. Tiel ~a kiel fulmo: la liundo fulmo~e |
mlaperis k fulmo~e gi reaperis2. pien~e. Laü la j
fcaksimuma ~eco (de veturilo, sipo ks).
j|irapir/o 1|[ Spado longa, mallarga k pinta,
pata precipe en dueloj. 2 Spado longa, maldika
ifleksebla, kiun oni uzas por skermo.
I raport/i 1 (tr) Veni voce ripeti al iu tion, kion
§lii aüdis: vi ne bezonas W la pardon de la princo,
pêion aiidisz; cu vi al la rego ~is la vortojn, kiujn
M interkonsentis ? z; oni ~is al si la vortojn de sia
|ioz; malbonajn famojn pri ili Jozef ~adis al ilia

(abs) rego. antaü ol vi iros at nokta dormo. j estis kultivata.
fjalvi ~ospri cio kion aüdis miz; pri cio, kion li al rar/a 1 Malofta, maldensa. 2 Altvalora pro sia
kparolis, precize si ~is at miz; gi aiiskultis de sur malofteco: tufplumetoj de blankaj ardeoj. tre ^aj0 ;
ktegmento k devis ~/ pri tio en la nesto7; (f) kion ce fresa ombro estas ~a guegoK.~ajO. Io ~a. ~igi.

portas, vizago ~as7. 2 (tr) Alporti al superulo Fari, ke objekto, varo estu ~a : ~igi oni povas aü per
aovajon, kiun oni mem aüdis, vidis au spertis: kiam akapara acetado aü per memlimiga produktado.
Hjinos ~/ al la rego ciujn cirkonstancojn de la ras10 1 8Subspecio. 2 "?>• Infraspecia taksono de
ktalo [... ]x; la abeloj ~is tion al sia r e g i n o z; !a j kultivplanto (SIN . kultivoformo) au de selektita besto:

la diskutado k vocdonado de la kongresanoj7.
protokolo, recenzo, referafo. 4 (evi) = proporcio 4,
rilatumo. 5 % Dimensio (largo k alto) de ornama
motivo, kiu daüre ripetigas sur la strukturo de teksajo
au estas ripete presita sur gi. ^ado. Agado de tiu,
kiu ~as. ~ajo.Gazeta artikolo, en kiu gazetisto ~as
pri enketo, esploro, vojago ks. /^anto. Tiu, kiu estas
komisiita ~i antaü kunveno. /^isto. Gazetisto, kiu
surloke kolektas informojn pri aktualajo, por publik-
igo en jurnalo aü Iibro. mis^i (tr) Fari malgustan
~on pri io. kalkuWo x = ~o pri financoj.

rap rap!z Rapidiga interjekcio.
rapsod/oz éf En la komenco de la helena

civilizacio, migra deklamisto de eposoj.
rapsodi/oz 1 Ce la helenoj, epika poemo. au

parto de gi , taüga por esti recitata en unu fojo. 2
Komponajo, prilaboranta popolajn meiodiojn.

rapunkol/o 4* Sp. de kampanulo (Campanula
rapunculus) el Eü ropo, U Azio k N Afriko, dujara
herbo, kun violete bluaj floroj en longa grapolo k
kun kama, mangebla pivotradiko, por kiu gi antaüe

h-
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~oj de kokoj, de kolomhoj. de hundoj, de katoj;
bourra z, miks~a hundo. — ~niiksi. 3 Aro de
homoj, kiuj pii-malpli klare montras ce kelkaj korpaj
trajtoj (skeleto, haütkoloro k.a.) similajn heredajn
karakterojn: oni iam distingis tri cefajn ~ojn (blanka,
flava, nigra), kiuj dividigis en dudekkelkajn ~ojn , sed
la modernaj genetikaj donitajoj evidentigas, ke
klasifiko de la homoj estas scienca sensencajo. 4
(ark.) Tuto de sinsekvaj generacioj, rigardata kiel de-
venanta de unu sama prapatro: la ~o de Abrahamo.
5 (ark.) Gento: la seiigo, ke vi k s-ro Moch apartenas
al tin sama ~o, al kin mi mem apartenas per
la sango de la religio la tuta tiel nomata «hebrea
^o» par ciam malaperus7-, (vs) la genio de la homo
~o7. Ksr domo, gento, sango, semo. — hereda. «̂ a.
Rilata al ~o: ~aj karakterizajoj\ ~aj persekutoj.
~ismo. Idearo, bazita sur la kredo je la ekzisto de
difineblaj homaj ~oj, k pli spéciale:1 Doktrino, baz-
ita sur la kredo, ke unu ~o au genio havas historian
au mistikan mision, k kiu, por certigi ties plenum-
adon, celas konservi tiun ~on au genton pura i .a. per
malpermeso de miksedzigoj. 2 a&‘ Cia pens- k ag-
maniero. bazita sur la ideo, ke la diferencoj inter la
homoj estas klarigeblaj per ilia aparteno al difinitaj k
stabilaj ~oj au gentoj; el tia ideo ncpre rezultas la
kredo je (mal)supereco de iuj homgrupoj. oar apart-
ismo, diskriminacio. ~isto. Adepto de ~ismo / au
2. interna. Okazanta inter diversaj ~oj: la interna
malamo1.miks~a. Devenanta de du malsamaj ~oj:
miksr^a hundo. pur^a. Kiel eble plej simila al la
centra tipo de sia ~o.

rasl/o f Nenormala bruo, audebla ce brust-

rastr/o. Fosilo kun triangula ferplato fikstti
akutangule al la tenilo. ~umi O Skani (surface
lau paralelaj linioj kun egalaj interspacoj: ~im\
skanado, ekrano, presilo, grafiko. tiparo; r̂ umigik
(~uma skanilo). ^limo S Bitbildo. ^vumeroS^Bildero.

rastral/oz. Speciala kvinbeka ilo, por strekibj
liniaron sur muzikfolioj.

ras/o f Efemera erupcio, iel simila al skarlatinaf
morbilo ks, k aperanta okaze de diversaj febraj|
malsanoj.

rat/o 1 dG. (Rattus ) de mamuloj el la ordodcji
ronguloj, parencaj al la rnusoj, sed pli grandaj kkuaj
ire longa vosto; iuj sp-oj, precipe la nigra M) {K
rattus ) k la bruna ~0 ( R. norvégiens ), taras grava
malutilon al homoj: tro saltas la ~o, gin kaptash
katoz ; kontentigi la katon k kune la ~onz; ~hundo,
~kaptilo; ~icido. os’ muso, lento. 2 (f) Homo lukr-
avida : malsagaj feniciaj ~o/7 B. moskO'vO =
ondatro.

ratafi/o Y Brando au likvoro, gustigita per
amandoj au kernoj de persiko, abrikoto au cerizo.

rati/o (evi) = proporcio 4, rilatumo.
ratif/i (tr) tfh Konfirmi traktaton au konvencion,

subskribitan de registaraj rajtigiioj en la nomode la
stato: la portamento kittime havas la rajton M
traktatojn; la Versajlan traktaton neniam ~islo
Usona parlamcnto\ la ~o estis atingita nur je ml-
granda plimulto.

ratifik/i. Ratifi.
Ratisbon/o. Regensburgo.
Raul/O. Vira nomo.
rauf/o = rako / .

rauk/a 1 Sonanta malklare, obtuze, kvazaü

I

aûskulto, k produktata de la aerpaso en la aervojoj,
jen pro amasitaj likvoj, jen pro mallargigo: krepita,
kaverna, seka, sibla, ronka ~o. use stertoro. (ntr)
A üdigi ~on: emfizemuloj ~as.

rasp/i (tr) 1 Skrapi per —ilo substancon ne tie
malmolan, por gin dispecetigi, pulvorigi au flokigi:
~/ sukeron , fromagon , karoton. 2 Prilabori per—ilo. ~a. Malglata, kiel —ilo: tabula, hauto\ (f)
~c7 voco (isr raitka); (0 (nelluanta k nepolurita)
stilo. ~ajO Eroj, kiujn oni forigis per —ilo: ligna,
fromaga ~afo. ~i (o. Stala ilo, kies suprajo estas
provizita per multaj akraj k trancaj elstarajoj, pli
altaj ol ce fajlilo, ordinare triangulc dismetitaj, por
prilabori substancojn ne ire malmolajn. ~ejo. Loko
en sukerfabriko, kie oni ~as la betojn.

rast/i (tr) 1 Kunkolekti (fojnon, pajlon, falint-
ajn foliojn ks) per tiucela ilo: la tonditan herbon.
2 Taüge purigi k ebenigi grundan suprajon, skrap-
ante per tiucela ilo: ~i bedon. 3 4 Ce ludotablo
kolekti la monon de la perdintaj ludantoj per tiucela mola tereno; ~auto, ~kamiono, ~otraktoro. ~ero.
ilo (pp la krupiero). 4 Metode priserci difinitan are- Ciu el la platoj, interligitaj en ~o 2. sen^igi.
on, uzante tre densajn truperojn por kapti aü detrui
malamikojn au krimulon: la soldatoj cirkaübaris k
~is la regionon B; la polico ~is la kvartalon post la
atenco. ^ado. Ago de tiu, kiu ~as. ^ilo 1 Divers-
speca kullura k gardena ilo, konsistanta el longa
bastono kun transversa stango provizita per dentoj. j raüpo. a) kapo kun grandaj okuloj; b) tri torakaj
2 Similforma ilo, el ligno kun eburaj dentoj, uzata j segmentoj kun po unu paro da kruroj; c) stigmo;
de krupieroj. for^i. Forigi, ~ante: si devis for^i la | c) 10 abdomenaj segmentoj (5 sen kruroj, 5 kun

po unu paro da sajnkruroj (d). P.

skrapante: voco ~a de malvarmumo; kriti ec ~e, sed
kanti ne ccsuz. 2 Havanta tian vocon: la maljuna
cenhundo estis 'torn ~az. — igi. Igi ~a : pro
kanrado en la libera aeroB\ fti~ulojfacile ~igas*.

Raümo. Finntanda urbo (61°08’N, 21°30’E).
(r)^ismo LF. Ideologia tendenco, fontinta el la
Manifesto de ~o (1980). kiu kritikis la celojndela
tradicia E.-movado k difinis la esperantistaron kiel
«mem elektitan diasporan lingvan minoritaton».

raund/o *5 Ciu el la partoj de boksmatco, daur-
antaj po 3 min k disigitaj per pauzo. — renkontifto.

raup/o 1 b Larvo de papilioj k de kelkaj aliaj
insektoj. car larvo, pupo. krizalido, imagino. 2 0
Senfina ceno, konsistanta el largaj stalaj platoj kun
reliefajoj, k cirkauanta la radoaron de pezaj veturiloj,
tiel ke la radoj ruligas kvazaü sur kontinua relvojo:
la uzo de ~oj ebligas la veturadon sur malebena aà

sablon antaù la pordo.



955raâto reaktanco

avenus 7; car li ne komprenis , mi devis ~diri la
klarigon ; ~!egi malfacilan tekston ; juri k ~juri7 ;
maci k ~maciz; gis la ~vido! z ; ~foje. 3 Ripeton
de ago, kies rezulto iel trovigis parte au tute neniig-
ita: ~generi histon ; ~formi institueion ; ~koni iam-
an amikon; ~konstrui urhon.
Il - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~e.
Denove: se vi nun ne pagos min, mi petos ~e k ~e!
~en. Retumire: la pendolo iradis tien k ~enz. BS5

retro. RIM. Por eviti la dusencon de la kunmetajo
reenirl (re-eniri k reen-iri), Grabowski provis la
formon ren: li mtr klinsalutis k ~niris; ili starante
haras ~niron al bestoj.

re } Silabo, kiu montras: 1 en la relativa solfego
la duan tonon super la toniko; 2 en la absoluta
solfego la absolutan tonon D.

Rea O Edzino de Krono.
Re/o O Egipta dio de Suno.
rea/o b G. (Rhea) de S-

Amerikaj strutosimilaj birdoj.
SIN. nanduo. ~formaj. Ordo
(Rheiformes) de S-Amerikaj
strutosimilaj birdoj.

read/o 4* Sp. de papavero::l||
{ Papaver rhoeas ) kun generale
skarlataj floroj, hejma en
Eü ropo, N Afriko k Azio, kvaza ü hejma en N
Ameriko ; tre ofta trudherbo en grenkampoj,
medicine uzata, kelkloke mangata. use papaveto.

reakci3o 1 £ Politika agado de konservemuloj,
konîraüstaranta al la demokrataj, progresemaj partioj
k celanta revivigi la pasintan stalon de la aferoj
sociaj k politikaj. «ar blanka, dekstra. 2 ÿ Organisma
ago, celanta estigi efikon kontraüan al la efiko de la
trafinta ago. SIN. kontra üa reago: ~o de celo je
varmigo; (f ) ci tin profmule hontiga pensa vekis en si
~on de la spiritoz. use reago , retroago ,
retroreguligo.3 ® Efiko de substanco, kiu agas sur
alian, kun kiu gi estas miksita. SIN. reago. 4
Kontraüa ago, per kiu ciu materia punkto kompensas
la agon de la forto aganta kontraü gi: la ago k la ~o
estas égale grandaj k inversdirektaj. 5 O
Antaüenmovo, estigita sen mekanika perilo (kiel
rimenoj, radoj ktp), sed per forta interna antaüenpuso
de gasoj malanlaüen eljetataj. ~a. Rilata al ~o: 1
~a partio ; 2 ~a rapideco ; 3 ^a varmo; 4, 5
aviadilo ( — jeta ) , ~i (ntr) Montri ~on, reagi.
~antO ® Substanco, uzata pro siaj kemiaj ecoj, por
ekscii , eu difinita substanco trovigas en iu miksajo
au kombinajo. au ne. SIN. reaganto. ~ î g i . Ka ü zi
^on, k konstati per lio la ceeslon de iu substanco:
~igi per kupro. «EST analizi. ~ulo. Homo kun ~aj
tendencoj au aktiveco. car clekstrulo. fasisto.cerwo
® Procedo. ce kiu unu ~o kaüzas tuj plian ~on ktp.
kolor^o ® ~o, ce kiu la estiganta koioro pruvas la
ceeston de sercata substanco.

reaktanc/o Fizika grando, égala al la
kvociento de la komponanto de la kvadratigita
tensio kun la kurento, per la kurent-intenso; gi estas
la imaginara ( neaga ) parto X de la kompleksa
impedanco Z; simb.: X ; Z= R+jX : indukta ~o.
kapacila ~o. csr omo. snsceptanco.

Detrui la ~ojn de arbo, arbeto, gardeno ks. silk^O.
Vulgara nomo de la ~o de papilioj, produktantaj
silkon, uzatan de homo, spéciale bombikso.

raüt/o (evi) 1 = itinero. 2 = kurso 2.
rauvoifi/o 4* G. (Rauvolfia el apocinacoj) de 60

sp-oj de tropikaj herboj, kelkaj uzataj por omamo k
du ( R. serpentina k R. vomitaria) kiel fonto de
medicine uzataj alkaloidoj, precipe rezeipino.

rav/i (tr) Sentigi entuziasman admiron, kvazaü
forprenante la animon el la korpo: vi nin ~os per ci
tiu malgranda instrumentaz; vi <'levas ~i lian
imperiestran moston per via carmega kantado7 ; tiu j
arkitekturaj juveloj ~as la turistojn ; eu dum la irado
al mia domo vi trovis inn novan diinon, kiu tie! vin
~is? z; nin ciam ~as, kion ni ne havas7; la ^antaj
tonoj de la najtingaloz ; ~anta pejzagoz; la plej
malgrandaj cikoniidoj estas ~ataj, kiam oni diras al
ili nur «krible-krable »! z ; ciuj estis ~itaj , ciuj
parolas pri la Kongreso kun entuziasmoz. nsr carmi,
delekti. ^a. Tia, ke gi ~as: pasado, voco;
virinoz. ~e. En ~a maniero: ~e bluaj okuloj. ~0.
Efiko de io, kio ~as: ciuj gojkriis de ~o k jetis al si
jlorojnL; la last's sin senparola. ~igo, /N/iteco.
Stato de iu, kiu estas ~ita: i /iaj okuloj lutnis de
~itecoz ; vizagesprimo, kiu signifis teatran k tre
komike aspektantan ~iteconz. ns* ekstazo.

ravenal/o 4* G. ( Ravenala el strelitziacoj) de
nur unu sp. { R. madagascariensis ) el Madagaskaro,
arbo kultivata por ornama, ventumi!forma foliaro el
folioj c. 3m longaj; nomata «arbo de la vojaganto»
profolibazoj enhavantaj akvecan likvon.

ravln/o. Profunda kruta valeto en montaro. m'

kanjono , kluso, kombeo. ^igi. Estigi ~ojn en
monto (pp pluvego).

ravlol/oj Y Malgrandaj pastajoj, farcitaj divers- !
maniéré, plejofte per viando muelita k spicita, kiujn
oni prezentas kun saüco. KST risolo.

raz/i (tr) Fortranci la harojn ce la haüto per tiu-
ceia ilo: ~/

' al iu la barbon7 ; estas hontinde por
virino esti kun haroj tonditaj au ~itajN ; (analoge)
M les kapon, verton; frese ~itaj vangoj ; ciu virino.
preganta kun kapo senvuala [...] estas tia sama.
kvazaü si estas ~/7nN. tondi. —* tonsuro. ^ado.
Agado de tiu, kiu ~as. ^ilo. Ilo, konsistanta el
klingo kun tre akra ego k el tenilo, k uzata por ~i:
trancil~ilo (kun klingo simila al tiu de trancilo) ;
sendangera ~ilo (kun tre maldika klingelo, kiun oni
poste forjetas); elektra ~ilo. ~istO. Barbiro: (f )

~isto liston ~asz.
razen/o (evi ) = gazono.
razi/o 1 i En arabaj landoj, ekspedicio farata en ;

malamikan regionon, por rabi brutojn, virinojn au !
sklavojn. 2 (fm) Vastaskala polica arestado en ditin- !
italoko. (tr) Prirabi per ~o / au fari ~on 2.

re/. I- Pref., montranta: 1 Denovan venon al la j
loko, de kiu oni foriris, au al la stato, de kiu oni j
deiris (returne): ~veni de casa; ~doni la prmititan ;

mononz; la pilko ~saltis de la teroz ; spegulo j
^jetas la radiojn , kiu j falas sur g i n 7 ; rebâti
argumenton ; ~bonigi ( meti en anta üan bonan
Staton); ~brilo de la suno sur la nego; ira k ~ira j
bileto. 2 Ripeton (denove): la tempo pasinta neniam !

reao. PB.

i u

Q
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reaktor/o 1 Aparato, produktanta la
antaüenmovon de aviadilo, sen helpo de helico, per
senpera reakcio, utiligante la cirkaüan aeron kiel
kunbruiigan elementon (kio distingas gin disde la
fuziloj). 2 D Aparato por efektivigi la fendadon de
urani-atomoj laü teknika amplekso.

real 1 a 1 Efektive ekzistanta k kontrolebla

realgar/o ® Mineralo el monoklina arsena
sulfido, AsS, sub formo de rugaj nadloj ai
mallongaj prismoj. •

Reaumur/o. Franca fizikisto k natursciencisto
(/?. de Reaumur, 1683-1757). (r)~a Nomepiteto
de termometra skalo, nun ne plu uzata. -4 celm,
farenhejta. f

(kontraste kun: imagata, sajna): unit ~a objekto k reb/o Trunko de vinberujo: ~branêo,~ligno.
gia bildo en spegulo ; la sangigantaj pensoj en sia Rebeka. Virina nomo, i .a. Ü1 de la edzinodr
songo akceptis la formon de ~aj bildojz; ~aj Isaako.
bezonoj de la popolo; ü» la ~a ceesta de Kristo en la rebus1o 1 Ludproblemo, en kiu la vortoj de frazo
eükaristio. Kâ3 ohjektiva. 2 Havanta la ecojn de cio estas prezentitaj sub fonno de desegnitaj objektoj,
materia (kontraste kun: ideala): la ~a monda (ne la kies nomoj samsonas kiel la divenotaj vOrtojai
terparadizo) ; tio estas la ~a vivo (ne tiu de la vortsilaboj (ekz. oni kunmetas la bildojn de marok
romanoj ks); nia ~a. proza tempo1, es? praktika. 3 de suo, por elvoki la vorton «tnarsu»). eæ saradot}

Koncernanta ajon (kontraste kun: persona) : j (f) Malklara nefacilekomprenebla afero. «3renigmof
hipoteko estas ~a rajto pri konstruajo, bieno ks. 4 = recenz3i ( tr ) cp Fari en gazeto, revuo k$
reela. ~e. En ~a maniero: car la projekto pri mallongan kritikan raporton pri iu verko, spektakk)

Delegitoj estas ankoraü nur diskutola. k la societoj ks, montrante ties kvalitojn k mankojn : favori,
ankoraü ne alkonformigis al gi tial [ ]z; eu vi milde, akre ~i filmon , ekspozicion de pe'ntrajoj,

intencas pagi al si la vojagon ? ^O. Tio, kio koncerton. ~0. Mallonga kritika artikolo pri
efektive ekzistas, sendepende de nia percepto- aktualajo beletra au arta: bona ~o estas memarto,
kapablo k konceptomaniero. ~ajo. lo efektive verko. —* eseo. ~istO. Persono, kies okupo estas
ekzistanta: ^ajo, ne fabelo!® ; la knabo opiniis, ke li ~i: honesta ~isto estas tiu. kiu el libro legaspli,dl
enveturas en la landon de aventuroj , k tamen la enhavtabelon. %
cirkaiie estis nuda ~ajoz; la songo staris ankoraü. recep/i ( tr) ^ Fortranci arbeton gis malmultaj
antaü si tiel vive, kvazaü gi estus ~afoz; la krudaj centimetroj super la tero, por ke poste ekkresku
~afoj de la vivo en grandegaj urboj. ~eco. Eco de fortikaj sosoj.
tio, kio estas ^a: kredi je la ~eco de la videbla recept10 1 Skriba klarigo pri preparadode;
mondo. ^igi. Fari ion ~a : s-ro Eduardo havis mangajo, trinkajo au ia teknikajo: pri siipo1;
simpation al mi , k li ~igis tiun simpation en fia kiamaniere oni povus pretigi la ~on, pri tio oni ne
maniero z ; kiom da kandidatoj ^ igis sian havis respondonz; (f) ili postulas, ke ni rebakultp
programon , kiam ili estis elektitaj ?; antaü ol ili tutan lingvon laü ilia teoria ~oz. 2 Skriba formulo
komencas la ~igadon de siaj projekto j [....] z. es? pri preparado k uzado de kuracilo: la malsanont
efektivigi , plenumi . ~igi. Igi -̂a : mia revo cédas per helpo de la ~oz ; se iu volos skrihi ~on
komencas ~igiz ; ciuj miaj deziroj ~igisB; projektoj, por la hundo1; la preskribo entenis konsilojn pril
kiuj de r^ igo staras ankoraü tre malproksime z. dieto k ~on por pocio. ~i (tr) Doni ~on. /vafO;

~ ism3o 1 O Skolastika doktrino, ia ü kiu la Kolekto da ~oj, precipe pri kuirarto.
universalajoj, au generalaj ideoj, havas objektivan receptakl/o Organo, portanta la reproduktif-
ekziston. &§* nominalismo. 2 d> Sistemo, lau kiu la ajn organojn; ce floiplantoj, svelajo de la pedunkla
ajoj, kiel objektoj de nia perceptado, havas ~an j apekso, portanta la florajn organojn.
ekziston. ideismo. 3 f? éjfr Doktrino, laü kiu la | reces/o V Kavo simila al sakfundo: pineala
literaturo k arto devas prezenti la naturon tia, kia gi ! ( recessus pinealis ).
ekzistas, inkluzive de cio malbela k vulgara: la | recesi/o £ Ekonomia krizo.
~ismo de la flandru arto; la magia ^ismo (moderna i recesiv/a (f Céda ( pp geno. karaktero).
tendenco de la sud-amerika literaturo, konsistanla en j domina.
kunigo de ciutagaj ~ajoj, magio k popolaj fabeloj); | recidiv/o 1 If Reapero de la sama malsano ne;
la sociaHsma ~ismo (laü kiu. en USSR k socialism- i sama individuo. 2 tfà Refaro de sama delikto a|g
aj landoj, ciuj formoj de arto devis plenumi «socian j krimo post plenumo de puno pro jama tia faro.
mendon», t.e . speguli la regantajn politikajn | (ntr) Refari saman delikton au krimon. »vUlO.

Tiu, kiu ~as.
Recif /o. Cefurbo de Pemambuko, kun haverto

O^O’U, 8°08’S).
reciprok/a (pp ago, sento de du personoj aü

$:<.n

m

principojn ). B»* naturalismo. ^isto. Adepto de
~ismo. ne~a. Ne havanta ~econ: ne~aj projektoj,
ambicioj. es3 aéra, iluzia. utopia, vanta, serweco.
Eco de io, kio ne havas ~econ. sur^ismo, j
super^ismo -û éf 1 Psika aütomatismo, per kiu i efiko de du objektoj) Tia, ke unu el ambaü agas, :
oni celas esprimi parole, skribe au alimaniere la ~an j sentas aü efikas kontraü la dua guste tiel same, kiel
funkeiadon de la profunda penso ekster cia cenzuro la dua kontraü la unua: inter virtuloj ekzistas ^a ü kontrolo de la racio, ekster cia estetika aü morala favorox; ~a amo, konfido, antipatio; ~aj insultojM

~e. En maniero: oni jetadis al si la ostojn ~éj
en Ut vizagonz; ili ~e sin kisis k karesisz; tiu am^kiu alligas al si ~e gepatrojn k infanojnz; antaü nid
mono ni kore nin pardonu ~e; ni promesis al ni **

prizorgo. 2 Arta skolo, naskiginta en Francio dum la
20a je, kiu penas apiiki tiun programon. sur^isto.
Adepto de sur~ismo.

reai/oz j[ Kvarono de peseto.
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fideleconz; ili komprenas sin ~e, ne suspektas u/ut
la alian, amas sin ~e k premas at si ~e la manojnz.
M (tr) ~e doni, sendi: mi ~as viajn bondezirojn ;
M saluton. B33 inter-. ~0 (pp nombro) = la inversa
nombro. ^eco. Eco de io ~a: ~eco de la donacoj,
de la malbonaj pritraktoj.

recit/iz (tr) Laüte, laüvorte ripeti ion parkere
lernitan: lecionon, versajon. ear deklami .~(ad)o. Ago ~i. /vajo.Teksto por ^ o.

recital/o } Koncerto de unu artisto, au de solisto
kun akompananto.

recitativ20 f Deklamita kvazaükanto por solo-
voôo, sen fiksa takto, sekvanta nur la naturan ritmon
de la parola frazo.

redakci/o 1 La labora organizajo (homoj k
ejoj) de gazeto, revuo ks: la ~oj de 1’ gazetojz. 2
(evi) = redaktado: furnalo [...] sub la ~<y de s-ro
C.S.Z.3 (evi) SB versio: ilia definitiva estos fiks-
itanur en la kongresoz. ^a. Rilata al ~o: ~a kun-
sidoz.~ano. Homo laboranta en ~o: ankaii lafot-
istojestas ~anojM.

redakti ( tr) 1 Skribe esprimi en definitiva
formo, prilabori laucele la esprimmanieron: ~z siajn
pensojn B; ~z oficialan aktonB ; vi volu ~z ciun
paragrafon tute klare k precizez; kiam mi siatempe
MS la germana-Esperantan vortaronz\ pri kelkaj
detaloj mi petos, ke ili estu ~itaj iom pli precizez;
la unua eldono de la vortaroj estis ~ita de miz. r=s*

formuli, verki, vortigi. 2 Labori por la publikigo de
kolektiva verko, gazeto, revuo ks, elektante por gi
artikolojn, korektante k reviziante ilin : de Decembro
DroZ. ~is mem la gazeton; la «Pola E-islo» ne est-
as nun plu ~ata de mia fratoz\ nia komuna ire bone
Mita centra organoz\ (pro la Hachette-kontrakto)
mi ne sole ne povas mem verki, sed mi ne povas ec
*i ian laboronz (de alia autoro). SIN. redaktori 2.
& editori. ~(ad)0. Ago de tiu, kiu ~as: verkoj ,
kiuj aperis sub mia ^ado k partis la surskribon
*Kolekto Aprobita de L.L.Z.» z\ komisii al iu la
Nddon de memuaro. ~ejo. Ejo, en kiu laboras
MStoj. 'N'iloS Komputila programo por ~i dosier-
on, ekz. fontprogramon, komandodosieron, ret-
raesagon ks. i®’ tekstoprilaborilo. ^isto. Tiu, kiu
1) ^as proprajn artikolojn; 2) prespretigas aliulajn
srtikolojn en gazeto au revuo ( SIN. redaktoro).
MStaro. La tuto de la ~istoj de gazeto au revuo.

s* editoro, furnalisto, raportisto. cef^isto. Tiu,
?aibkies respondeco estas ~ata gazeto au revuo.
fe redaktor/o. Redaktisto 2: Trompeter difinis
salajron ciumonate al la ~oz\ la ~o de la gazeto
«Esperanto» z. ~i. Labori kiel ~o. SIN. redakti 2.
j, redempt/i (tr) ft Elaceti ies pekojn.
|Redemptor/o ft Jesuo, kiel elacetinto de la

tomaro.
}|redingot/Oz 1 Longa vira vesto, kiun okcident-
Jètiropanoj portis en solenaj okazoj, pli longa ol
jaketo, kun baskoj plene cirkaüantaj la korpon. 2

;|naloga longa jaketo por virinoj.
|yredoks/o ® Duopo, konsistanta el du atomoj,

jonoj au molekuloj, unu reduktanta, la alia oksid-
jfflta, k kiuj inversigeble transitas de unu al la alia,
intersangante elektrono(j)n. c®3 oksido-reduktigo.

~a. Rilata al ~o: ~a reakcio, ~a potencialo (avido
al elektronoj de atomo, jono au molekulo, esprimita
en voltoj; mil: Eh).

redukt4i ( tr) 1 Alkonduki al malpli grandaj
proporcioj, dimensioj ks, konservante tamen la
generalan originan strukturon: li ~is la tutan sumon
de la homaj ideoj al cirkau 500 fundamentaj k
komuna jz\ ~i geometrian ftguronB ; la direkcio dc
la fabriko decidis ~/ la nombron de la laboristoj, de
la laborhoroj; oni devis ~i la programon de logef
konstruado. limigi. 2 (0 Alkonduki al malpli
bona au malpli libera stalo: la regno estis ~ita al
staîo de rusa provinco\ ~/ iun al silento, al mizero.
3 ® Aldoni elektrono(j)n al atomo, molekulo au
jono, forprenante ilin de oksidata aü ~anta
substanco: kupran oksidon al kupro; ~i kvar-
valentan .titanon al trivalenta\ ~oreakcio. cs3 oksidi.
4 ^ Fari ~on 3. ^O 1 Ago de tiu, kiu ~as: generala
~o de ciuj elspezoj en la nova bugeto. 2 Operacio,
per kiu oni ~as kemiajon: de salo. 3 Manovro,
per kiu oni relokas jen luksaciitan au frakturitan
oston, jen delokitan organon (hernio, fimozo). osr
taksiso. ~a. Rilata al ~o: ~a peco (por kunligi du
tubojn de malsamaj largoj). rvanto 1 ® ^anta
substanco. 2 Kemiajo, kiu aperigas la latentan
bildon de impresita argenta bromido, ~ante el tiu ci
salo la metalan argenton, kiu formos la bildon. cs3

rivelanto. ^ejo *6 Fortikajo interne de fortreso au
defendlinio, kien la garnizono retirigas post lasta
defendo, kiam la eksteraj pozicioj estas okupitaj de
la malamiko. ~i§i. Igi ~ita : sub efiko de varmo la
erco ~igas al pura metalo; . (f ) ./infine la tuta mal-
konsento ~igas al diskuto pri la senco de unu vorto.
Oksido-Avigo. Reakcio, en kiu unu substanco
oksidigas, dum alia samtempe ~igas. ns3 redokso.

redund/a. Estanta pluroble aü ripete, au aldonita
por sekurigi kontraü perdigo, misfunkcio ks. BS3

balasto. ~o 1 A Tiu parto de gramatikaj formoj, kiu
nur ripetas la esprimon de rilato, jam esprimita per
alia gramatika formo (ekz. en E. la akordo de epiteto
kun subst., la pluraligo de subst. post numeralo ekde
2): la ~oj estas grava rimedo certigi la klarecon de
la parolo. 2 VS Uzo de pli da datenoj ol necese por
transdoni iun informon, por tiel malpliigi la riskon de
eraro en komunikado au komputado. KT kontrolbito.— plconasmo.3 © Enesto de pluraj ekzempleroj de
parto en elektronika au mekanika ekipajo, por ke la
ekipajo povu plu funkcii post paneo de parto. 4 ^
Tiu parto de komunikajo, kiu povus esti forlasita sen
perdo de la esenco de la informo.

redundanc/o. Redundo.
(Dredut/oz W Izolita terfortikajo en kamparo.
(2) redut/oG (evi) = maskobalo.
reel/a A (pp nombro) Estanta limeso de racionalaj

nombroj: ciu nenula ~a nombro estas au pozitiva
aü negativa. ~0S~a nombro. c®3 entjero.

ref10 %!/ Parto de velo, kiun oni faldas por mal-
grandigi la surfacon allasitan al la vento. >̂»1* (tr) Faldi
~on en velo: ~i velon. /^ilo.Ciu el la snuretoj, uzataj
por ligi ~on. mal/ î ( tr) Malligi ~on: mal~i velon.

refektori/o Granda cambro por k o m u n a
mangado, en monahejoj ks.
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refer/i (ntr ) Fari dum kunveno de scienculoj
komunikajon, raporton au priskribon pri scienca
problemo, malkovro, esploro ks. ^ajo. Tia
komunikajo: ~ajo pri provo de kuracado de
kancero, pri la kosmaj radio) je difinita altitudo.

referat/oz. Referajo.
referenc3o 1 Indiko, pli-malpli preciza, de loko

argumento k bildo. b) (simile): rilate al ebeno
en spaco. centra ~0. Bildigo tia, ke argumento k
bildo situas sur streko, kies mezo estas fiksa punkto
(la centro de la ~o). cirkia ~o. (rilate al cirklo eo
ebeno) Bijekcio de la unupunkta kompaktigajo de la
ebeno al gi mem tia, ke argumento k bildo lokigas
sur ortanto de la cirklo tiel, ke la produto de la

en libro, kie informoj, klarigoj au pruvoj povas esli distancoj al la centro de la cirklo égalas al la
trovataj (ekz.: Gen.28,2. au: O.V. p.335, lin.ll ). 2 kvadrato de ties radiuso, k la centro estas bildigitaal
Atesto, donita de pli-malpli automata persono, por la nefinia punkto. — harmona kunulo. ~a Rilata
rekomendi kandidaton al posteno, servado ks. 3S al ~o: ~a angulo (formita de ~ata radio kun la
Dateno au variablo, kies valoro estas la adreso de perpendiklo sur la ~anta surfaco ce la ~a punkto);

r̂ a koeficiento (grado, laü kiu lumo estas ~ata).
~ilo 1 © Aparato, servanta por transform-!, precipe
per ~o, la distribuon de la lumflukso de lampo. 2\
Malantaüa elemento de jagia anteno, kiu ~as antaü-
en la ondon, venantan de la emanigilo.

reflektor/oz. Reflektilo, uzata por pliintensigi la
lampojn de auto, motorciklo ks, k tiel lumigi la
vojon antaü gi. nub^O Aparato, dumnokte uzata
por mezuri la nubaltitudon helpe de sekslanto.

reformi Vd formi.
ReformacPo Granda religia movado, kiun

iniciatis en la 16a jc precipe Katvino k Lutero, kel
kiu rezultis divido de la okcidenta kristana eklezio

alia dateno au variablo: ~o al ~o a! tabelo de
signoj. SIN. monlrilo. 4 Objekto. fizika propreco,
valoro ks, uzata kiel la bazo por kompara mezuro au
normigado. ~i (tr) 1 lndiki al leganto, kie li povus
trovi la originalan tekston: mi povus ~i preskaü
ciun pagan de la Kapitalo. use aludi. 2 (pp mezuro)
Rilatigi al difinita bazo au nulnivelo. ~a. Rilata al
~oj: libro (kiun oni ne tralegas, sed nur konsult-
as); ~a hiblioteko (de kiu oni ne povas prunte el-
porti la librojn). /v/ilo. Ciu el la signoj, per kiuj oni
~as (t, *, *). kruc~o. ~o al aliaj lokoj en la sama
libro: biblio kun margenaj kruc~oj.

referendari/oz A Administracia statoficisto, hav-
anta rangon k funkciojn tre diversajn laü la landoj.

referendum/o fa Rekta vocdonado de la
civitanoj, au por ratifi decidon jam faritan de la
parlamento au por rekte dccidi per jes au ne pri iu
proponita demando. nsf’ plébiscita.

refleks/o $ Movo, sendependa de la volo, estig-
ata kiel nevola respondo al nervostimulo: kontraü-
flanka ~o (estiganta ce la flanko kontraüa al tiu de la
ekscito) ; pozici~o (SIN. propriocepta ~o).
kondicita ~o. ~o, akirita per asociado de komence
senefika (kondicita) ekscito al normala (nekondicita),
efika ekscito, kiun oni iom post iom anstatauigas per
la kondicita: la kondicita ~o estis malkovrita de 1.

Pavlov en 1903. ~a. Rilata al ~o: kuntirigo.
refleksiv/o A Speciala formo, per kiu, en iuj

lingvoj, oni markas, ke la objekto rilalas, en la substanco, pli au malpli ~i radion. 'vilo 05 Arang-
eksterlingva realajo, al la subjckto de la laste ajo, kiu aliigas, precipe per ~o, la distribuon de la
esprimita ago: oni uzas ~an pronomon, se la
objekto identas kun la subjekto, ~an adj-on, se la
objekto apartenas al la subjekto: en E. la ~o estas
uzata nur por la 3a persono. tar si . sia.

reflekt8i (tr) 1 ( pp surfaco de koipo) Fari, ke j
trafanta radio de lumo, varmo k.a. ne penetru en gin, i
sed sangu sian direkton: polurita metalo ~as la sun- j
radiojn ; montonutro, kiu ~as bone la sonojn; (0 du j
figura estis sia propra figura, ~ita en la spegu/o de j . refren/o cp Verso au versgrupo regule ripetata
sia imago7-. use eho. speguli , rejeti. resendi. 2 (f ) j post ciu strofo de kanzono, balado ks. t-r rekantajo.
Reprodukti por la menso, kun preciza interrespondo:
mi provis en E. ~/ gis maksimumo la originalan Amerika Filozofa Societo ~is Volapükonz; mi cette
tekston; la legoj ~as la mezan moralan sintenon de j ne povas ~i tion. kion vi diras pri vi mem2', tio,
mm jarcento pli frue. ~0 1 Fenomeno, per kiu j kion mi nun rakontos. ~as ci dun supozon B; ili post
radio ( luma, elektrona ks), trafanta la surfacon de | unu ^ ita malgustafo baidaü elsovus dek aliajn1',
korpo, estas ~ata de ci tiu en direkto simetria al sia j (abs) vi ~os a! mi per ciaj balaliloj, kiujn vi posed-
antaüa rilate al la normalo al la surfaco. — refrakto. \ as. sed mi i /in forblovos2. cse kontes'ti, repusi. M>.
2 A a) Certa geometria involucio, plej tipe rilate al j Ago k vortoj de tiu, kiu ~as. ne~ebla. Tia, kia ne
rekto en ebeno, bijekcio de la ebeno al gi mem tia, j povas esti ~ita: la ne~eblaj legoj de la logikoz;
ke la rekto estas la mezortanto de la streko inter ! numtri perfaktoj ne~eblaj2.

en rom-katolikan k protestantajn. ns* skismo.

reformator/o = reformisto: la eksperimenlojn
r^ajn mi ciam tenis por dangera j 2.

refrakt/i (tr) Sangi je difinita angulo la direkton
de lumradio, kiam gi trairas de unu medio en alian
de malsama denso: vitro pli forte ~as la lumonol
akvoB. ~o. Fenomeno, laü kiu radio, trairanta du
malsame densajn mediojn, dévias de sia propra rekta
propaga linio. rae aberacio. duobla ~0. Propreco
de certaj substancoj, ekz. de kalcitaj kristaloj,
dispersi lumradion al ciu apartaj radio], kiuj nomigas
ordinara k eksterordinara radioj. ^a. Rilata al ~o:
~a angulo (formita de ~ata radio kun la normalo ce
la ~a punkto); ~a ebeno (apartiganla la du ~antajn
mediojn ce la ~a punkto). ~eco. Propreco de

lumflukso de lampo. ~ometro. Instrumento,
servanta por mezuri la ~on: merga ~ometro (kies
optika tubo estas mergita en la esplorata likvo).
^indico. Kvociento de la sinuso de la incida angulo
per la sinuso de la ~a angulo por la substanco, rilate
al alia koeficiento prenita kiel unuo (aero aü akvo).

refraktar/a = fajrimuna.
refraktor/o 50 Refraktilo, precipe astronomia.

refut1i (tr) Venke rebâti per trafaj argumentoj:
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reg/i 1 (ntr) Kiel plej supera cefo administri la
aferojn de regno: post mono de la patro ~is kune
Atreo k Tiesto7", jen la homo, pri kiu mi din's, ke li~os super mia popolox; hanta princo. us3 régi. 2
(tr) Direkti kun komanda povo: ~i entreprenon, la
mastrumadon; li volis fari sin hanta sinjorinoz; la
Ligo estas hata de Centra Komitato 7; tri trustoj
~as la diverse jn industriojn de la lando; kiam la
pastroj estas forpelitaj, la virinacoj komencos hi
Egipton! B; (f) Fortego, la mondon hanta!7; mono
mondon ~asz. gvidi, konduki. 3 (ntr) Havi la
povon trudi sian volon al la altaj: regno, kie iam ~is
mia gento7\ kruda forto, por kiu ekzistas nur la
demanda: kiu kie super kiu devas ~/z; historiaj
rajtoj, kiuj permesas al unu gento en la lando hi
super la aliaj7 ; car mia patro estas tiu , kiu ~as en
la gazetoz; saga sklavo ~os super filo hontindax\
kie ~as virino, malhona estas la fino7; (0 super
sia kolero, siaj pasioj; kie ~as la forto, tie rajto
silentasz; tiu scienco okupas nun canton pozicion.
4 (tr) Obeigi, direkti laü sia volo: ~i cevalon ; ne plu
povi sin ~/ B; (f) ~i sian ekscitonB, sian emotion',
malfacile hi la situation', mistiko ~as la spiritojn',
la princo , ~ata de la pasioz. 5 ( ntr) ( pp io
abstrakta) lorn daüre k vaste estadi , cesigante aliajn
sentojn, fenomenojn ks: ~is terura bruo7 ; matgojo
kaflikto ~is en la palaco7; ~as ankoraü nokto sen
luno7; ~as sento de reciproka fremdeco7 ; sur la
vizago ^is fiera trankviloB; kie has konkordo, has
ordo7", en la urho ~/.v viglci trafiko; ~as silento,
norda vento, profunda mizero, plena senlahoreco. 6
(tr) O (pp mekanismo) Direkti la funkciadon de
masino. fotocelo, kiu ~as la malfermon de la pord-
oj; unu solo elektromagneta cirkvito ~as la tutan
grupon da masinoj. 7 (tr) $ (pp geno, hormono ktp)
Direkti la funkciadon de biokeinia, biologia au
fiziologia procezo. ns3 reguligi. O Tia, ke gi
~as aparaton, masinon, procezon: ~a arangajo,
cirkvito, geno. B®3 superhi, domina, '«ado. Ago de
iu au io ~anta:1 ili minacas min tuj en la unua tago as, ticl oni vin has7 ; kia ~ato, tia ~adoL.2 Bone k
de mia ~ado! ü ; fondita de la Romanoj en la tempo plezurige trakti iun, liverante al li/si ion bonan: la
de ilia ~ado en la Rejnaj regionojz; multe antau la
~ado de Kristiano la Sepa7. tSr* regado, regimo; 2
la ~ado apartenas al la plenumkomilato', 3 kie
sklav’ r̂ adon havas, rie mastro haldaü skiavas7", (f)
estis tiel , kvazaü en si du naturoj batedas pri ~adoz ;
batalado de lingvoj aü religioj pro ~adoz', mi estas
tiel senforta ke mi perdis et la ~aclon super mia
vivo7", 5 ni donu hodiaù plenan ~adon al tiu
silenta, sed solena k profunda sentoz; 6 ~ado per i ne rifazu akeepti nian hon de bondeziro: ni salutas
krado (ago reguligi la anodkurenton de tubo per vin per iom da sukero k per korbeto da vino7", sen
tensio aplikata al la krado). ~anto. Tiu, kiu ~as: ne estas halo7", gastoj ricevis (uksan ~adonz:
sen ~anto Romo k Sparto pereis7", la kleraj, bon- ( ironie ) en via malica ~o vin atendas ankaü
intencaj hantoj7 ; mi komprenas, ( R )hanto en la pokalo1 (da vermuto). for^i. Malmilde forpusi: kicl
êielo!7; la ~antino de la Taüridanoj7 ; kia ~anto, befe si lin forais, kiam ciun tagon li faradis al si
tia servanto7. '«ato.Tiu, kiu estas submetita al la sian proponon!7", sed vi donis al si bonan forhon!7.
'«ado de suvereno: tirant) povas esti nur malamata
de siaj ~atoj; la timo, ke ili farigus kvazaü hOtoj de
tiu homo7, es3 civitano, régnano. ~ebla. Tia, kia
povas esti ~ata: eu ree ta homaro sin donos en la
manojn de fatalo ne plu ~ebla ? K. ~ejo Êm Loko,
de kie specialisto ~as trakforkojn , signalilojn,

itinerojn, blok-instalajojn: itinerbutona trak~ejo,
rangmonteta ~ejo. ~ema. Inklina al '«ado: ~ema
instinkto, karaktero. ~ilo 1 O Cio, per kio oni '«as
masinon, aparaton ks. 2ë La parto de komputilo au
de ceforgano, kiu prenas instrukciojn el la memoro,
interprétas ilin k provizas aliajn partojn de la
komputilo per la signaloj bezonataj por pienumi ilin.
us3 aritmetikilo, instriikcinombrilo, organo. '«isto.
Tiu, kies profesio estas ~adi politikajn aferojn. IGT
statisto. '«istaro. Tuto de la personoj, kiuj ~as
staton: se vi havas plenan certecon, ke tuj post la
reformado la franca ~istaro enkondukos la lingvon
oficiale en la lernejojn [...] z. ek~i. Komenci ~i:1
(ntr) si sciis, ke ek~os la nenomebla Dioz; amo k
vero ekhos sur teroz; 4 (tr) en tiu okazo li scias
ek~i sinB ; subite ekhis lin timoB ; furioza kolero
ekhis Han koron B. merrwado 1 Aütonomeco. 2
'«ado de si mem : li reakiris la mem~adonB .
mem~anta. En kibernetiko, adj. difinanta ciujn
mekanismojn, kiuj, same kiel la nervaj aü cerbaj
mekanismoj, korektas mem siajn aktualajn efikojn
laü la informoj liveritaj de la anta üaj efikoj per
retrokuplado. ne^ebla. Tia, ke oni ne povas gin
~i: ne^ebla popolo, amo. sin^ado. menwado 2.
super~i 1 (ntr) (iu ) Havi pli grandan povon ,
potencon: de mia plej frua infaneco en mi ciarn
super^adis la «homo» z; li sciis akiri superhuman
poziciotr, havi la super^adon de la maroj. 2 (tr) (io)
Havi pli grandan gravecon, efikon: la principe de
internacieco super^as ciujn aliajn en la universala
lingvoR', cion super^as tiu cirkonstanco, ke ni ne
estas liberaj. 3 ( tr) ÿ Domini. Sliper^eco ÿ
Domineco. tele~i (tr) O Gvidi masinon, veturilon,
sipon, aviadilon ktp el malproksima fiksa loko per
elektra fiuo aü elektromagnetaj ondoj. sabrewado
(fm) Regimo, en kiu estras la militistoj.

regai/i (tr) 1 Bone k plezurige trakti iun, don-
ante al li/si mangajojn k trinkajojn: kelkaj urbanoj
his lin per biero k bona mango7", kiel oni vin taks-

artisto his nin per du eksterprogrctmaj kantojB; la
gazeloj deziras nur hi la legantojn per novajo.
rekompenci. 3 (ironie) Malbone trakti: hi iun per la
plato de la g 1avoB\ kiu has per stonoj , tiun oni
dankas per bastonojz; la buboj hadis sin reciproke
per frapoj, pusoj, pintojz; (ion al iu ; ark.): la mal-
estimo, kiun seninduloj has al mérita efektiva7. B®*

puni, repagi , vengi. /«(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as:

regatt/oz = boatkonkurso.
rege/o } Muzikstilo, evoluinta en Jamajko fine

de la 60aj jaroj de la 20a je.
regeneraci/oz = regenerado.
Regensburg/o z. Bavaria urbo ce Danube

( 12°06’E, 49°0rN).
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regent4o. Provizora regnestro, kiu regas dum
neplenago aü foresto de la rego.

regi/oz Formo de administrado de publika
servo, industria entrepreno ks sub rekta respondeco
de la stato aü alia publika instanco.

regiment/o -m* Parlo de armeo, konsistanta el
kelkaj batalionoj a ü skadroj sub komando de
kolonelo: (f) li ne estas el la de timulojz. c®3

korpuso. legio, tacmento. ~estro = kolonelo.
region/o 1 Parto de lando aü de ia spaco, kun

karaklerizaj ecoj: montant , apudmara, Pariza la
industriaj ~oj de Britio; ckonomia kiam en tiun
~on venus la nebulo ( ... jz; la pregejoj de tiu ~o
staras kiel pecoj da roko7-; estis bele vidi novajn
~ojn k novajn homojnz\ la altaj ~oj de la
atmosfero. 2 V Korpoparto difinita en priskriba
anatomio pro giaj karakterizaj ecoj: deltoida
( regio deltoidea )\ la lumba ¥ la alarma ~o
(interna parto de la superspina kavajo de la skapolo,
kie oni ofte aüdas la unuajn simptomojn de la pulma
tuberkulozo). 3 (f) Sfero, kampo de efiko de aferoj,
prezentanta ian specialan econ: doma mastrumajo,
jen estas la ~o de la (virina) laboradoz; miaj scioj
en la de la sciencoj naturaj estas tiel suprajqjz;
tio ci estas perdo por la aliaj ~oj de sciencoz; neniit
el tiaj provoj eliris el la de projektoj7', la de
revojz. 4 A Koneksa malfermita aro. ^a. Koncern-
anta nur unu ~on : dialekto, kutimo, gazeto,
ekspozicio\ metropolo:; planado. use provinca.
~estrox. Cefo de administra ~o. ~ismo. Politika
aü artisma doktrino, celanta konservi la apartajn
interesojn k la diferencigajn trajtojn de ciu ~o.
~istO. Adepto de ^isrno. post̂ o. Landinterno.
proviz^o V (pp spaca telekomunikado) La parto de
tersurfaco, vidata de satelito.

registr/i (tr) 1 Fari metode k skribe elnombr-
adon kompletan por eventuala reterenco k uzado: la
restajo de la arboj de lia arbaro estas maIgrand-
nombra, k knabo povos ilin ~/ z; mi kunvenigis la
estrojn k la popolon, por ilin ~/x; tio estas variajo,
gi ne estas ~ita en ta sistemoz. 2 Noli, en tiucela
libro, faktojn aü dokumentojn laü difinita sistemo,
por automate a ü oficiale atesti pri iliaj ekzisto k
konsislo: ~/

' la eniron k eliron de malliberuloj, la
aktojn da notario, la korespondajojir, ~ita letero
( kiun la postoficejo spéciale prizorgas, kontraü
kroma pago); ~ita pakajo. 3 (f) Skribe au enmense
noti, por rememorado: tiun jaron ni povis ~i la krc-
adon de katedro de E. en la Kanaria UniversitaW,

bone lion deklaron. 4 AOtomate prezenti la vari-
ojn de fenomeno: ~/‘ vocon per fonografo ; ~i
muzikon per magnetofono; ^ ~anta termometro;

(skribi) datenojtv, signalon. surbendigi.
/N/O. Ago ~ i k lies rezulto, i .a.: 1 Serio de la
enskribitaj notoj, kiun komisiito faris laü difinita
sistemo pri atestendaj faktoj aü aferoj: alfabeta ~o
de temojz; de la dokumentoj ricevataj k sendat-
aj B; datordigita prezenti plenan ~on de la 150
neologismojz; de la naskigoj. edzigoj en komun-
uma ofice jo; (analoge) <> vcgetajara ~o (listo,

generale kun indikoj pri kovreco k.a., de la vegetajoj
de limigita areo de biotopo). US’ listo. inventant ,

regno

tabeio. — ~olibro. 2 j La sonamplekso de
instrumento aü voco rilate al gia tonalto: tenora,
harpa\ okfuta (ce orgeno); la de violono, à
fluto. 3 = dateningo. ~adO. Agado de tiu, kiu MIS:
la ~ado de la novaj abonantoj, de rekrutoj\ ~ado
de la aktoj en ~ejo\ ~ado de monenhava letero.~a}o lo ~ita: konservi ~ajojn de ies voco, delà
temperaturo. ~ejo. Tiu sekcio de kancelario, de
jugejo, de granda entrepreno, kie oni ~as aktojn.
~igi. Fari , ke iu, io estu ~ita: ~igi sin sur la liston
de la elektontoj; ~igi pakafon ce la stacidomo.'*110
O Aparato, kiu aütomate ~as la sinsekvajn valorojn
de grando, kiun oni intencas mezuri aü ricevi, k
eventuale regadas alian aparaton: ~ilo de automata
telefonsistemo, ~ilo de aera malsekeco, kontrai-
incendia ~ilo de varmaltigo. ~isto. Oficisto, §tata
a ü privata, komisiita por la ~ado: tribunals,
notaria , konta ~isto. en~i. ~i / : en~i militist-
ojnx; Hi estis en^itaj laü siaj vilagojx. memML
A ütomate ~anta: mem~a barometro, aparato.
kaS'vilo (SI Kalkulmasino, per kies klavaro oni
adicias, ~as k presas la spezojn, k kiu estas ordinare
provizita per montirkesto, kiu elsovigas ce fraposur
la klavo «totaligo». son îlo. Ciu aparato por <vi
sonojn. sonbend îlo. Magnetofono. video îlo.
Ciu aparato por ~i samtempe sonojn k movigantajn
bildojn. videobend îlo. Magnetoskopo.

reglament/i 1 ( tr) Submeti al regularo: /a
plimulto da homoj bezonas por sia vivo ian eksteran
r̂ adon7-. Generale aplikenda instrumento,
kiun eldonas kompetenta politika aü ekzekutiva
organo: de Eüropa Unio estas rekte apUkendaj
en ciuj Statoj-Membroj. es* dekreto, ukazo.— lego.

regn/o 1 Ciu el la suverenaj politikaj unuoj:
kongreso de reprezentantoj de diversaj ~oj7\ re-
konstruo de Palestina hebrea ~oz ; fa Vatikana
( R )~o\ la Tria ( R )~o ( nazia Germanio, 1933-1945);
la atompovaj ~oj. csr lando, nacio, stato. 2 (f)
Regiono, kie suverenas ia gento, ia principo ks: neen
la akvo estas la ~o de la leono7; la de la ombr-\
oj7, de la monoz; liberigita el la ~o de la mort*.

intoj7', eu vi pensas. ke vi savos vin en la dezerta ~o
de la nenieco ?7 ; la ~o de la beloz ; la ~o delà
cieloN, de Dio (la spirita mondo, pri kiu predikis
Jesuo). 3 (ark.) Unu el la tri generalaj fakojdelà
naturo: la animala, vegetaja k minerala ~oj.4 $i
Sistematika unuo ( regnum), ampleksanta parencajn i
filumojn, kun rango supera al filumo k malsupera al -
domanio: eübakteria, prabakteria, protozoa, funga, j
kromista, planta, animala estas la plej konataj My. ;
csr divizio, domanio, filumo. ~a. Apartenanta al
r^a kaso—bona casoz. ~i (ark.) Havi potencon de|
~o /, 2, régi: ho. frazo, frazo, kiam vi cesos M super ]
la spiritoj de la homoj7. ~ano. Regato aü civitano
de ~o. /^estro. Estro de ~o (rego, imperiestrbi,
prezidanto ks). interna. Koncernanta la rilatojfl
inter ~oj. os’ internacia, interstata. satlwanOL
Homo, apartenanta al la sama ~o. SUper̂ a. Hay#

anta superregadon super la ~oj: super~a komuiu ]
umo. institucio. SUb~o $ Sistematika unuo { sub% ]

regnum), ampleksanta tre proksime parencajn filum*:
ojn de la sama ~o: la protozoa k la metazoa sub~oj.
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bufro~0. Malgranda ~o, situanta inter du pli
grandaj, k kies ekzisto celas eviti konfliktojn.

regol/o b G. (Regulus) de tre malgrandaj birdoj
el la ordo de paseroformaj, kun flava makulo sur la
kapo. US’ troglodito 2.

3 mi ne povos ~e partoprenadi en la laborojz; gi
frapadis sin ~e sur la nukoz; progrès/7- ; ~e
ricevadi fa gazetonz ; en aütuno ~e venadis arbo-
hakistoj. ~i (tr) = ~igi 3. ~aro. Tuto de la ~oj de
organizajo aü societo: la cefa ideo de mia tuta
~aroz; ciuj paragrafoj de mia ~aroz ; la Komitato
ellaboras por si detalan ~aronz ; la ~aro de
monaha ordeno. reglamento. ^eco 1 Konform-
eco al la ~o(j): oni ne povas kontesti la ~econ de
tia proceduro. 2 Eco de io, kio ~e ripetigas: se via
organo elirados ciam kun severa ~eco [...]z. ~igi.
Fari ion ~a, pli precize: 1 Konformigi al ia ~o:
nian laboron k materialajn rimedojn, kiujn ni gis
nun uzadis senplane, ni devas nun ~igi k ekonomi-
igiz; ~igi la kontojn kun iuB ; ~igi eksvalidigintan
pasporton. 2 Submeti al ~o aü ~aro: tre ofte oni
pétas min, ke mi ~igu tiun aü alian punkton en nia
lingvoz. 3 Fari konstanta, unuforma, bone funkci-
anta ks: ~igi la aperadon de la revuo; ~igi la fluon
de rivero per digoj ; ~igi la trafikon ; ~igi la
funkciadon de organo; $ ~igi la metabolon. »̂igo.
Ago ~igi: $ ~igo de la glukozemio; § ~igo de la
produktado de proteino (ekz. per subpremo de
strukturaj genoj) ; ~igo de la hejtado per
termostato. ~igantO <J Proteino, produktata de
~iga geno, k pere de kiu ~iga geno ~igas la
funkciadon de aliaj genoj. ~ilO, ~igilo. Aparato,
kiu ~igas la funkciadon de masino: © arklampa
~ilo (kiu regas la proksimigon de la karbokrajonoj
laü ilia konsumigo); V ~Uo de sonintenso (.SIN. fad-
kompensilo); Êm ~Uo de lokomotivo (^iganta la ir-
adon de la vaporo de la kaldrono al la cilindroj).
ekster~a. Nenorma. Iau~a. Obeanta la ~ojn: se
la propono estas farita en maniero laüorda k
laü~az. mal~a, ne'va 1 Ne konforma al ~o(j):
mal~a konjugado7 ; ne~a soneto, triangulo, voc-
dono\ ciuj riveroj havas fluon , tre kurban k
ne~anz; estas ne mal~e uzita la esprimo «la celo
estas alvenita» z; ne~e kunmetita vorto; Jf* ne~a
flow (sen simetria akso, kun nur unu aü sen simetria
ebeno). 2 Ne okazanta konstante: ne~a periodafo.

mai~eco, ne^eco. Eco de io ne~a: doni mal-
facilan k konfuzan mal~econ al la akcentoz.
mal~ejo A (pp funkcio) Punkto, kie funkcio ne
estas ~a, au ne estas vastigebla al ~a funkcio.
ma!~igi. Fari ion mal~a: mal~igi horlogon ; la
mal~igo de la akcentoz. retro~igo $ Procezo de
~igo, kiu kontraüas al perturbo per reagoj (i.a. nervr
aj k/a ü hormonaj) al la fiziologia efiko de tiu
perturbo: retro~igo konsistas el unu aü pluraj retro-
agoj; retro^igo de la arteria tensio, de la glukoz-
emio. KIT homeostato. nasko^igado 1 Metodo
antaümalhelpi nevolatan gravedigon. 2 Praktikado
de tiaj metodoj. £3* maltusanismo. termo^igo,
varmo~igo ~igo de varmo-produktado k
-perdoj ce homeotermaj vivuloj, el kio rezultas
konstanta temperaturo de ilia korpo. termo~îgilo.
Automata aparato, por la ~igo de la varmo.

Regul/o. Vira nomo.
regulator/o 1 (ark.) Tre preciza horlogo. 2 =

reguligilo: (f) modeligadi sian slilon laü la stilo de
«La Esperantisto», kiu estos ~oz.

regolo.

regoiit/o ® Supraja tavolo de rokfragmentoj
nek transportitaj nek transfonnitaj, kusanta sur Tero
aü Luno. BS* grundo, rokfalafo, rubo.

regres/iz (ntr) 1 Iri en direkto kontraüa al la
celo, sed ne tumante al gi la dorson: antaü la ceval-
ojde la policanoj la homamaso ~is je kelkaj pasoj ;
sur iaj montvojoj , la aütoj devas gis la lasta
garago , se venas renkonte poStaütomobilo. væ
retroiri. 2 (f) Malprogresi: la vendado de tiu artiklo
konstante ~as; lando kun ~anta naskok\>anto. ~0
1 Ago de tiu, kiu ~as: tiu nova farmaniero estas ne
progreso, sed fi- ~o de vegetafaro pro tropast-
igo (— sukeesio ). 2 © Iompostioma, longedaüra
retirigo de la maro k sekva elmarigo de iuj regionoj
pro malaltigo de la marnivelo, altigo de la
kontinento k/aü sedimentigo. »3" transgreso, mal-
fluso. ~a funkcio Jk. Funkcio, kiu prezentas la
kondican ekspekton de stokasta variablo kiel
funkeion de alia. ~a linio -A. Rekto, kiu plej bone
alproksimigas al la ~a funkcio.

regul/o. Tio, kio estas difinita por gvidi la
agadon, konduton , studon, verkadon ks; tio, kio
diras, kion oni faru en difinita okazo: de konven-
tcoB\ religiaj ~oj de komunumoz\ kiel legon mi
rigardas nur la ~on «agu kun aliaj, kiel vi deziras,
boni agu kun vi» z\ ne ekzistas ~o sen esceptoz; la
wj de la ludo; doni jam nun kategorian ~on por la
skribado de nomojz\ la de la akeentoz; À la
k tri (metodo trovi per rezonado unu el la kvar
nombroj a, b, c, d, tiaj, ke a/b = c/d, kiam la tri aliaj
estas konataj). c®* lego, principo, operacio. ~a 1
Konforma al ~o(j): kiom da grandegaj malfacilajoj
prezentas la ellernado k ~a uzado de la rusa
âcento!z\ ~a soneto. 2 a) (pp arango, strukturo
ks) Prezentanta simetrian, harmonian, homogenan
principon: ~a figuro, kurbo\ À plurlotero, plur-
edro\ la kvin ~aj solidoj; ^ floro (kun simetria
àso); ~a nomenklatura; vizago kun ~aj trajtoj. b)
A(pp funkcio) Posedanta sufice bonajn ecojn. c) A
fpp matrico) Posedanta inverson. 3 Farita aü
okazanta en unuforma, konstanta, antaüvidebla
maniero: ~aj pasoj; lia pulso estas ~a ; ~aj
kborhoroj ; ~a salajro; ili preferis rabadon, ol ~an
joboronB; tio tre malhelpas la ~an iradon de la
0eroz. 4 À Sekvanta norman deklinacion a ü
lonjugacion: ~a verbo. 5 S Akceptata de fi nia
jltomato: ~a lingvo; esprimo. ^e. En ~a
maniero:1 la vorto «bezonesti» estas kunmetita tute
«*z; kelkaj amikoj ne komprenas k ne ~e uzas la
IHerojnu k üz; se ni dezirasparoli severe ~e [...]z;
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Regulus/o \ Blueta cefstelo (a Leonis ) en la

konstelacio Leono.
regurgit/o If Reveno en la gorgon au buson, sen

voma penado, de nutrajoj entenataj en la stomako:
~o ofte okazas ce junaj infanoj. ruktajo. (ntr)
Fari ~on.

reg/o 1 Duinviva, plejofte hereda regnestro,
kies titolo estas malpli altranga ol tiu de imperiestro:
estis iam oni nomis /in Knut7; la ~o de Danitjo;
ia Suno-~o (alnomo de Ludoviko la 14a de Francio);
la ( R )~o de la ~oj ( litolo de pluraj orientlandaj
monarkoj); la festo de la Tri ( R)~oj (Epifanio); la
~o Stipo (tipo de nenifara registo); de nehavanto ec
~o nenion ricevos7. 2 La piej grava, forta au potenca
ulo en sia speeo: li farigis la de la festo7 : la ~o
de la orgeno, la granda romantikisto, Weysc7: la ~o
de la alumetoj, de la stalo, de 1' petrolo (cefa industri-
estro); de la friponoj7 ; (f) la de la birdoj ( la
agio), de la bestoj (la leono). 3 4 Cefa sakfiguro, kiu
devas esti sirmata kontrau mato: la nigra, la blcmka
~o. 4 4 Ludkaito, surhavanta bildon de ~o k rang-
anta super damo. (R)^rOj 21 Titolo de du libroj. ^a
1 Apartenanta al ~o: la ~a krona: la ~aj palacojB:
dando el hundejoz; via mosto7. 2 Tia, ke gi
povus taugi por —o: ~a hikso: (f) tigro (de plej
granda speco); ® ~a akvo. 3 Rilata al ~o 3: ~a
cevalo, turo (metitaj sur la flanko de la ~o ce la
komenco de la ludo). 4 Rilata al ^o 4: ~a kvaropo,
serio. ^e. En ~a maniero: U kondutis vere ~e\ en la

ekonomian ~on: (f ) la seka (en Usono, kia
alkoholo estis malpermesita ). 3 © La kondicoj,
karakterizantaj la funkciadon de masino au aparato.
au de cirkvilo, au de riverfluo en difinita momento
majusk /a (de klavaro); interaga, taskvica
(de komputilo); ensova, superskriba, linifaida «f
(de redaktilo); grafika ~o (de presilo). 4 V U:
kondicoj, laü kiuj okazas manipulado k transput
de varoj: vagonkargo laü ordinara ~o, pecvarojla
akcelita ~o. brems~o Êm Tuto de la kondicoj
karakterizantaj la funkciadon k efikecon de aer-
bremso: brems^a sangilo.

regîsor/oz ç£ Persono, kiu respondecas prik
enscenigo de teatrajo au filmo k direktas la ludondt
la aktoroj. SlN. enscenigisto. væ inspektoro,
rekvizitoro. (tr) Prezenti (teatrajon, Filmon) kid
~o. hel.p~o. En la filmofarejoj, la persons
responda al la teatra inspektoro.

rehabilit/i ( tr) 1 tib Redoni al iu plenajn rajtojnk
eblojn je normala vivo post plenumo de la laulega
puno au pro agnosko, ke la kondamno estis mal-
justa, aü post bankrota procedure). 2 Reebligi al ia
havi normalan vivon malgraü la efikoj de malsano,
akeidento, handikapo ks.

Rejkjavik/o. Cefurbo de Islando (2 l °55’U,
64°lO’N).

Rejn/o. Rivero, kiu fluas de Svislandotn
Germanio gis en Nederlando (6°02’E, 51°52’N): //
veturigos nin laü supren7: la maljima bonkora
patro ~oz: la reguligo de ~o. ~a. Rilata al ~o: la
~a irafiko: la ~a provincoz; la ~a montmasivo.
~lando. Tuto de la Germaniaj regionoj ce ~o;

z.sipo cio estis arangita
~e’L. '̂ i (ntr) 1 Esti ~o: Ahasveros, kiu ~is super
127 Umdojx : Ludoviko la 14a ~is 72 jarojn: en Brit-
ujo la ~o ~as, sed ne regas; (f) inter blinduloj ~as j dividita inter la landoj de FRG Nord-~-Vestfaliok
la strabuloj7: super ni ~as ia nesangebla fatalo7; se j
nur ne ~us la malsaga kredo, &? [...] z. 2 = régi 5: tie j
la akvoj ~is plena mallaütoB. ~ado. Stato k !
regado de ~o: en la tria jam de lia ~ado, U faris j
festenonx : sub la ~ado de. .. . ~eco. Eco, titolo k j
rango de ~o: privilegioj rezervitaj aI la ~eco.~ejo - regolando : (f ) mia logejo— mia ~ejoz.~id(in)o. Ido de ~o: la filoj, nepoj k pranepoj de

estas r^idoj7: Hamleto, ~ido de Danujo7 ; virgul-
tre belan la ^ido karesis7: estis iam ~ido, kiu

li estos rekompencita

~lando-Palatinato.
Rejnald/o. Vira nomo.
rejs/0z & Eta monunuo en Portugalio k Brazilo.

nsr realo.
rek/o *5 Gimnastikilo, konsistanta el du

vertikalaj fostoj, kiuj tenas horizontalan stangonje
certa distanco de la tero: paralelaj ~oj.

reklam1o. Alvoko al la publiko per ciuspecaj
rimedoj por laudi k rekoniendi komercajon,
entreprenon au ian aferon: tia fotografajo estuspormon

volis edzigi kun ^ idino7 ; ~idino sur pi zo7 nia afero granda ~oz: danke la tre lerte uzatan ~on,
(Andersena fabelo). ~ino 1 Virino, kiu ~as: la ~ino ! Volapük trovis multajn amikojn7 ; la ^oj jam nt
de Anglio, de Nederlando. 2 Virino, kun kiu ~o edz- i attiras7: neniu kuragos suspekti, ke li volas fari ~on
igis en oficiala maniero: ilia patro, kiu estis super al la fingvo internacia7: ciam pagas.-4 ~lumoj,
la tuta lando, edzigis kun malbona ~ino7; (f) li elekt-
is al si inter la knabino j sian ~inon7. 3 b Ino de
socie vivantaj insektoj (abeloj, burdoj, formikoj,
termitoj, vespoj), kapabla produkli k fekundigitajn k
nefekundigitajn ovojn. 4 = damo 4 k 5. ~inedzo.
Edzo de ~anta virino, ne parloprenanta en sia ~ado.~(o)lando. Lando regata de ~o: mi salutas la
saksan ~landon7. eks~igi. Abdiki. inter~ado.
Tempospaco inter du ~adoj. vic^O. Registo, hav-
anta la ~an povon en granda kolonio, provinco ks:|[
la vic~o de Hindujo. regento. bird^O. Sp. de
troglodito 2 (T. troglodites ). herbej~ino. Ulmai-io.

regim3o 1 S Sistemo, laü kiu estas regata iu ante, ke la suldata servo estu plenumita; plendede-
regno: parlamenta. diktatora ~o. 2 © Sistemo, laü postuli ion, kion oni rajtas ricevi: ne ricevinto bon-
kiu estas administrata ia organizo: reformi la ; valu ~i. ~O. Ago k vortoj de tiu, kiu ~as.

r^ panelo. ( tr) Anonci, rekomendi per ~o: M

konjakon, specon de cigaredoj: vidante la grandegan
diferencon inter la lingvo E. k la ~ata Volapük1.
~a. Rilata al ~o(j): rimedo,afiso, kosto,bugeto,
filmo. panelo. ~ado. Da üra, sistemeca uzado de
~oj por difinita celo. ~ajo, ^ilo.Ciu el la konkretaj
rimedoj por ~i : tarifa de la ~a/ oj por hoteloj;
dissendi al ciuj klientoj ~ilon por rahata vendado.—* sildo. carlatarwo. Tia parolado, kiun faras foira
carlatano. puf ~0. ^o, troiganta la meritojn aü
kvalitojn de la produktajo. es" tamtami, ~industrio.

reklamaci/i (ntr) Tumi sin al oficisto ks, postal-
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rekognosk/i (ntr) = skolti (pp soldato).
rekomend/i ( tr) 1 Prezenti en taüga maniero

ion aü iun, por altiri al tio au tiu ies saton, favoron, rekt/a 1 Konservanta ciam unu saman direkton
prizorgon: varon,mangafon. hutelon, novan spec- simile al strecita snuro: ~a vojo estas pli mallonga
on de tabako; la antauparolo, kiun mi ripete ~as al ol kurba7 ; si deflankigis de la linio, laü kin si
via plej granda atento7 ; mtr la uzado de h anstatau A

estas ~ataz\ ~i kandidaton, servistonB ; faro
farinton ~asz; ni ~as al vi anlad cio la prezidant-onz; sin ~i al la graco de Dio; mi estas ~ita por la
ordeno de Vladimiro7. 2 Insiste konsili, atentigi pri
io farinda: la kuraeisto ~is al li cesigi la fumadon;
M al iu paciencon8; jam multaj autoritatuloj ~is la
instruadon de E. en la lernejoj; oni ~is al mi fan la
aferojn sekretez; mi nepre ~as, ke vi ne pretervidu j kid cipreso ; kun kapo kid koko ; ~a fasono,
tiun ekspozicion. 3 (evi) = registri: mi sendis al vi tiparo ( kontraste al oblikva au kursiva) ; V ~a
per ~ita banderolo tradnkon7-. <vO. Opinio, vortoj muskolo de abdomeno (M . rectus abdominis ). 5 A a)
de tiu, kiu ~as: sen mensoga ^o ne iros la vendo7 ; (pp linio) Estanta parto de ~o. b) (pp angulo) (evi) =~o kondukas al plendo7. ~a. Esprimanta ~on: orta. 6 A a) ( pp kompiemento) Uzata sen prep, au
letero, surskribo. /^inda. Tia, ke tiu méritas esti postpozicio: la ~an objekton montras akuzativo; b)
~ata: ~inda restoracio, oficisto. mal~i. Deadmoni (pp kazo) Koncernanta la komplementojn de la
iun je la aceto, uzado de io, dungado, protektado de duvalente uzataj verboj ( nominativo, ergativo,
iu: tiu vortaro estas tiel fantazia, ke mi povas gin nur ! senprepozica akuz.). 7 A Citanta ies vortojn, sen
mal~i; mal~i komizon nehonestan. subordiga procedo: la ~a paroloz. — citilo. 1

rekompenc/i ( tr): 1 Doni au fari al iu ion Laü la plej mallonga linio, sen rondiroj k zigzagoj:
kuri al la celo; en aliaj urboj mi nenie haltos k
mi veturos el Varsovio Francujon7 ; kurba estas
ta ligno, sed gi brûlasz; (f ) alpasi al la
aferoz; trafi per la parolo ^e en la vizagon7 ; nia
nedekliniga irado ~e antalien7 ; mi nun transiras
al la demanda7 ; mi tion diris al Hi tute ~e7. 2
Vertikale: virinoj sidis ait staris ~e7; sako malplena
sin ~e ne tenus7 ; kruco, kiun li tenis ~e en la

lama suboficiro, kiu klopodis ~igi soldatojn per
ciaj rimedoj.

kuris gis mm7 ; ~a bastonoB ; (1) nia vojo ciam dev-
as esti digna k ~a7 (sen trompo k sanceligo); ~C7
linio de parenceco. 2 Kursanta sen interrompoj: ni
guas ~ajn komunikojn kun la cefurbo; ~a trajno al
Romo. 3Senpera, funkcianta sen interveno de perilo:
havi kun iu ~ajn rilatojn ; ~aj impostoj; ~a televida
dissendo (ne antaüregistrita). 4 Vertikale staranta: gis
profunda ago li restis ~a kiel stango, kiel kandelo.

bonan, por montri al tiu sian kontentecon pro farita
servo aü bona ago: mi devas ~i vin por la bonaj
servoj, kiujn vi faris al mi7 ; Dio vin per lafdico
de tiuj, kiujn vi amas7 ; ies diligentecon; respekt-
anta ordonon estos r-dtax; lid oni devas agi , k tia
persisteco estas ~ata7; jes, tio estas ciam ~ata, se
la edzino konfesas , ke patro estas. pii saga7 ;
(antifraze) Dio longe paciencas, sed severe ~as7.
*5* repagi. 2 Esti donita al iu, kiel sekvo de bona ' mano7 ; (f) la amo eslis tiuforto, kiu sin tenis en
ago au servo: virtulojn ~as bonox ; tin feliciga | la tagoj de elprovado7. 3 Senpere: la ceterajn mil '

konscio rice ~as i/in ec pro la plej grandaj sufer- ekzemplerojn si donu al tiu persono7 ; la verko
ojz 3 (ark.) Kompensi: tro malfrue ili ~os al lia est is skribita en E.7 ; mi komencis evitadi
ombro tiun sendankeconz; tiam mia perdo estis
almenaü ~ata per tio7. ~0. Tio, per kio oni ~as:
akirix, ricevi7 ~on; dam atendas nin ~o la plej
ricaz ; la dioj aI vi donu ~on por via bonkoreco!7 ;
destini por la bravaj regimentoj dek talcnlojn
(talantojn) da ~oB ; tio estas ~o pro tio, ke mi kant-
ispregon7. ~a. Prezentanta ~on: ~a rnondonaco,
mencio. ^e. Kiel ~o: se vi alportos tin vivan, vi j A Linio en ebeno au spaco nebarita en ambaü
ricevos milionon ~e7; (f) ^e por tiu ci komplezo H . | direktoj, kiun estigas punkto sin movanta en fiksa
volas ligi min por ciam!7.

rekord20. Plej supera oficiale konstatila realigit- | neparalelaj ~oj en ebeno sekcas sin. ~eCO. Eco de
ajode konkursanto en sporto: posedi la ~on; starigi, \ io ~a: kontroli la ~econ de stango, de spado. ~igi
superi, venkiB, rompi ~on. ~lilo. Tiu, kiu atingis k j 1 Fari ion ~a: ~igu en la stepo irejon por nia Diox ;

] ~igu vian dorson! ; nobla kontenleco pri si mem
rekrement3© 1 Restajo el fruktoj, grenoj, herboj | denove ~igis la graciait talion7. 2 U / Arangi

aü aliaj vegetajaj substancoj, el kiuj oni ekstraktis, ! (tekston) tiel, ke difinitaj partoj estas en vertikaloj:
per premo aü boligado au filtrado, la sukon.esencon | nombrojn tail la komoj; ~igi alineon dekstre,
aü alispecan utiligeblajon: ~o de biero, dc vinberoj, ! maldekstre , ambaürande. KS" alkadrigi , centrigi,
de sukerkano; kaf~o. feco, skorio, brando. 2 ^ j dekstrigi , maldekstrigi. ~igi. Igi ~a: li subite
(ark.) Sekreciajo au katabolajo, restanta en la j ~igis7; ~igu!. strecigi. ^ilo. Plata au kvadrat-

sekca ilo el ligno, plasto au stalo, uzata de desegnist-
rekrilt/o +6 Soldato, jus komencinta la ! oj, masonistoj ks, por tiri ~an linion: desegna, T-

militistan servadon k ankoraü ne lerta pri gi. — j kapa ~ilo; kunmetebla mezur^ilo (mezurvergo). —+~ekzameno. ~i (evi) = ~igi. ^igi (tr) Fari iun ~o, j snuro. el^igi. De kurba pozicio ~igi: Marta staris
aligi al la militistaro: perforte, kontraCipage ~igi. j ce la nuiro kun el~igita talio7. el/vigi. De kurba
«S’ varbi. ~igo. Ago de tiu, kiu ~igas. ^isto. | pozicio ~igi : si el~igis , volis desalti7 ; li alte

laüvortajn tradukojn el tiu ad alia lingvo k penis ~e
pensi en la lingvo neütrala7. 4 Guste, plene, precize:
levigis vento, sed ^e en la kontraiia direkto7 ; li
sidigis ~e sub la sonorilo7 ; el ciuj reformoj 9!10
estas absolute senbezonaj ad ~e malutilajz; se vi
ekz. cliras «venis tago, kiun mi tiel longe atendis» ,
via frazo estos ne tute bonstila, sed ne erara7.

! direkto ; afina subspaco kun dimensio 1 : du

konservas ~on. csr campiono.

organismo, ekz. galo.
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el~igisz. mal~a 1 Ne ciam konstante iranta en unu j
sama direkto: Hi povas ankau per mal^a vojo tien
alveniz\ (0 mal~a estas la vojo de homo kulpax. 2
Ne vertikala : la muroj estas mal~ajz. 3 (ark.)
Oblikva. mal—e. En mal—a maniero, pozicio: la
tabla staras mal~ez. mal—eco. Eco de io mal—a:

rekvizitor/o = rekvizitisto.
rel/o 1 O Longa stango kun la sama difinita

profilo lau sia tuta longo: L-forma (SIN. ortorelo), T-
forma (cr angul~o) , I - profila —o. fc®5 lato. 2 ÊÊ
Longa stala stango kun adekvata profilo, kiu portas k
gvidas veturilojn: promenante apud la ~oj de fer-
vojo7- ; kunvelditaj —oj\ (0 ruligi kvazaü sur —p/8 (iri
tute glate); malgrau tio la vivo movigas ciam plu sur
la samaj —oj. trako. 3 = kanelo (de sraübo). 4 j!
(pp piano) Ciu el la longaj nemovebtaj pecoj, kies
longo égalas la largon de la piano, —ingo. Kurba
ferpeco, kiu tenas la —ojn k estas fiksita al la spalo
per srauboj. el—igi. Elsalti el la —oj: la rulponto
el^igis. SIN. eltrakigi. kontraü—o Êm Gvid-peco
kun kurbigitaj finajoj, fiksita vidalvide al frogo k
frogalo, por sekure gvidi la eksteran radflangon de
radakso, kiam la interna radflango preterpasas la
brecon inter frogo k frogalo. unu—a Al Havanta au

malr^eco de la spino. ne—a 1 Ne senpere trafanta la
celon, la koncernaton: ne~a aludo\ ne~aj impostoj;
deveni de in lau ne~a linio; afero, kiu ne koncernas
E-on, kvankam ne~e gi povas farigi tre grava ankaii
por E.z. 2 A a) (pp komplemento) Markka de prep,

au postpozicio: ne~a objekto, adjekto; b) (pp kazo)
Alia ol nominativo, ergativo k senprepozica akuz.).3
A Citanta ies vortojn sub formo de dependa prop.: en
la ne~a parolo oni konservas la tempon k modon de
la —« parolo.

rektif/iz (tr) 1 (K) Purigi likvon per nova distilo
au alia kemia procedo. 2 4? Transformi alternan
kurenlon en nur pozitivan kurenton, au nuligante la uzanta unu solan —on : unu~a metroo. angulM).
negativajn aiternancojn (unualternanca kurento) au Metala —o / , kiu formas unu angulon (ortan aune)
pozitivigante ilin (dualternanca kurento). c®' aü du ortojn. ES* orto~o. apog—O. Stango, fiksita
malrnoduli . 3 A (pp kurbo) Trovi la longon de la laülonge de stuparo ks, por sin apogi. cef —O ^ Dika
kurbo: la kurbo de von Koch ne estas —ehla. —o. —o el kupro au aluminio, el kiu ciuj distribuai
Ago — i : unualternanca (SIN. duononda ) . du- konduktiloj disbrancigas. dent—o Ém —o kun dent-
alternanca (SIN. plenonda ) —a —ilo 4=- Organo au oj, meze en dekliva trako: montara fen’ojlinio kun
aparato por — i alternan kurenton. dent~o. gard—o. Apog—o, ce la rando de ponto,

profundajo ks. gvid —o lÊm —o servanta ne kiel
vojo, sed sole kiel gvidilo por pli da sekureeo aü

(WV\ stabileco, fiksita flanke de rul—o en distanco, por ke
radflangoj trapasu. kontakt—o Êm Elektra kondukt-
ilo, konsistanta el metala —o lokita preskau sur la
sama nivelo kiel la rul—o de elektra fervojo (metroo)
au tramvojo. man—o. Apog—o. nadlo—o Êm Ciu

| el la du moveblaj pare arangitaj partoj de —komutilo,
! el kiuj unu devas dense tusi fiks—on per sia pintafin-
| ajo por gvidi la radflangon al la gusta direkto: fleks-
! ehla nadlo~o, nadlo^o osceda (duonpozicio de

rektor2o. Estro de instrua institucio, diversa lau ! nadlo—o). orto—o. Metala —o / , kiu formas orton.
landoj (plej ofte estro de universitato, sed en Francio ; SIN. L-forma relo. esr angul~o. tram—o É* Kanel-
estro de la tuta instrua sistemo de regiono, k en iuj j ita —o uzata cefe en stratoj por tramvojoj.
landoj estro de mezlernejo).

rektum/o ¥ (rectum) La lasta parto de la dika

21 £f £4A
£4° b a' • ba

rektifi. —ilo: 1) unualternanca (dioda) ~i!o. 2)
dualternanca (dioda) —ilo a) enira signalo; b)
élira signalo.

rektifik/i = rektifi.

relaj/o = relajs/o.
relajs/o O Aparato, kiu ricevas malfortan efikon

intesto, etendiganta de la sigmoida kojlo gis la j k kiu siavice resendas la saman aü similan efikon
anuso. —a. Rilata al —o. — ito f Inflamo de —o. fortigitan, au kiu resendas diferencan efikon dezir-—oskopo. Speco de endoskopo, por esplori la itan ; la efikoj ricevataj k elsendataj povas esti—on. —oskopio. Esplotado per —oskopo. mekanikaj movoj, elektraj kurentoj, pulso de lumo

rekuper/i ( tr) Repreni por uzo ion, kio povus j ktp: telefona —o\ diferenciala —o\ ~o hunmovebla
bobeno; —ostacio (de televido), ~obremso,
~odirektiloj, ~omotoro (servomotoro). BST kuplado,

rekviem/oz ij* 1 Latina prego, petanta ripozon j kibernetiko, menueganta. termo^O 4? Relajso;
por la mortintoj. 2 Speciala meso. farata por la l sensiva al variado de temperature,

ripozo de la animo de mortinto. 3 Muzikajo por tia j relativ2a 1 Rigardata ne en si mem, sed nur
meso: —o de Mozarto. j kompare kun aliaj similaj; havanta ne absolutan,sed

rekvizici/oz Ordono de iu publika aütoritato, j nur kondican ekziston: la ciferoj de la vivkosto est
ke oni disponigu al gi personojn au ajojn por ia j as ~aj, car por ilin guste taksi, oni bezonas disponi
publika servo. — i (tr) Postuli per —o: du cevalojn I la ciferojn de la salajroj; si estas tre bêla laü mi,
oni —A de //; lia aütomobilo estis ~ita de la arnieo. j sed beleco estas io —a ; gi estis —a sukeeso; ~e via

rekvizit/oz Tti, Objekto ( meblo, ilo kc) necesa j noto ne estas malbona. 2 = rilativa. ^e. En /
por plenumado de iu sceno: la ponardo estas —o de i grado, kvanto, eco. —eco. Eco de io —a: teorio dey
multaj dramoj. — istO. Persono, kiu prizorgas la i la ~eco ( teorio de Ejnstejno, bazita sur la neeblecon
akiron au pretigadon de ciuj objektoj, mebloj ks mezuri la absolutan movigon tra la spaco). 'vismo
necesaj por la prezentado de teatrajo. i d> Doktrino, laü kiu ciu scio estas —a; t.e. neniamla ?

perdigi.
rekursi/o = rekurso.
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Homo sen ~o: komunumo de sen^uloj7. os*

agnostikulo, ateisto, liberpensulo.
relikv/o0 1 0 Restajo de la korpo de iu sankta

i persono, aü de ajo posedita de tiu: la kulto de la
~oj estas komuna al la roma katolikismo k al la
tibeta budhismo; (f) tiu stranga mow estas ~o el la
antaükristana tempo. SIN. sanktrestajo. 2 -Q- Vivulo,
biocenozo aü medio, pasinte ofta k disvastiginta,
sed iginta rara k notinde malpli disvastiginta: r*aj
specioj generale vivas en rifugejoj. — minaci 2 ,
vestigo. ~ujo. Ujo, ofte el multekosta materialo,
por enteni ~on I . ^okesto. Artisme konstruita
kesto, ofte en formo de pregejo, por enteni ~ujon.

ajoj en si mem povas esti konataj . de la homo, sed
nur la rilatoj inter tiuj ajoj. vst pozitivismo.

relegaci/o Æ'â Puno, konsistanta en ekzilo en
difinitan lokon. car deporti.

relief10 1 Elstareco de sur ebena surfaco: de
regiono, de medalo. 2 Elstara cizelajo aü skulpt-
ajo sur glata fono: la de la kapo de Jesuo estas
frapanta’, alla (ce kiu la figuroj elstaras je pli ol
la duono de sia proporcia dikeco), basa (ce kiu
la figuroj elstaras je malpli ol la duono de sia
proporcia dikeco), plena ~o (kun la proporcioj de la
naturo). 3 (f) Distingeco, naskita de kontraümeto,
opono ks: ailda ~o (donita de la samtempa impreso
de la du oreloj); tiuj koloroj donas al si reciproke relis/O Y Dolca k/aü pikanta peklajo, farita el

doni ~on a! sia stilo. 1 Klare superstar- diversaj, kutime hakitaj, legomoj, kiu ekscitas la
aita la fonon: pelvo ornamita per ~aj orajfigurojz; apetiton, tre satata en Kanado. os’ catnio.
plado ~e skulptita\ ~<3 mapo (proks. montrants la reluktanc/o Grando égala al la kvociento de
M)n de iu regiono.) 2 Prezentanta, danke al la uzo la magnetomova forto, aplikita al magneta cirkvito,
de kontrastoj, koloroj ktp, klare distingigantajn trajt- per la magneta flukso produktata en gi; simb.: Rm
ojn: pentrajo, priskribo; (f) kiel oni povas plej KW permeanco.

prezenti la du procesantojnz\ la lastaj balotoj el- rem/i (ntr) Movi boaton sur akvo antaüenpusante
montris tute la malseriozecon de la opozicio. gin per speciala ligna ilo: en trankvila vetero ciu ~as
plastika.^igi.Cizeli, skulpti ~a: pokaloj, kiuj havis sen dangcro7', (analoge) si kusis en la boato, kiu ~is
sur si kiel ornamon sanktajn historiojn ~igitajnz\ al Skagen7. ~ado 1 Agado de tiu, kiu ~as: ~ado
(f) vi ne bezonas tiel ~igi la rimojn; ~igi la roion de estis la êefa movrimedo de la galeroj. 2 Boatvet-
la laborista klaso en la ekonomia historio. sen~a 1 kurado por unu, du, kvar aü ok —antoj. ~estro. Tiu
Plata, ebena. 2 (f) Tia, ke en gi nenio akre distingig- ~isto, kiu sidas sur la benko plej proksima al la boat-
as: sen~a rakonto, stilo. nar banala , proza, pala. postajo, k laü kies ~ado ~as la ceteraj ~istoj. ^ilo.

religi/o. Tuto de la sintenoj k faroj, per kiuj ïlo plejofte ligna, kun longa cilindra tenilo k plata fina
homoj klopodas interrilati kun supernaturaj estuloj, | padelo, uzata por movi boaton per repuso de la akvo:
por ekz-e peti favoron aü certigi al si postmortan la monotona batado de la ~ilojz\ kiel sipo, kiu perdis
definitivan felicon : la hébreu , kristana, islama, la ~ilojn k direktilistonz.i£t pagajo.~\lingo. Arang-

ajo por fiksi la ~ilon sur la boatrando, konsistanta aü
el lignonajlo kun snurringo, aü el forketo. ~istO.
Homo, kies metio estas ~adi: kiam la sipo renvers-
ions, oni ne havas tempon diskuti pri la ~istojB.
posWilo. Julo. vet^ado. Konkurso inter ~boatoj.

Rem/o O Unu el la du legendaj fondintoj de
Romo. use Romulo.

budhisma ~o\ la ~o disigas la filojn de la sama
lando7 ; defaii de la ~o de siaj patrojz; prezenti
pacigan ponton inter la diversaj ~ojz: mi volis
esprimi en tiu prego nur la naturan ~on de la homa
loroz; starigo de neütrale-homa ~oz. — kulto,
magio, rito , eklezio, sekto, Diservo, sakramento,
dogmo, diismo, panteismo. 1 Koncemanta ~on;
rilata al ^o: ~a dogmaro\ ~a kanto. cr sankta. —pia. 2 © Vivanta konforme al la reguloj de iu ~o: ferpeco influita de elektra kurento. 2 'P Persisto en
NQ ordeno: aparténi al ia ~a komunumo7\ ~a la sensoj de iaj sensajoj aü bildoj post la ekscito, kiu
flegistino.3 (f ) Tiel skrupule konscienca, kiel ce ~a ilin naskis.
ceremonio: ciuj aüskultis liajn vortojn kun gojo, ec
kun atentoz; ~e observi la preskribojn de la
kuracisto. /^ano. Ano de iu ~o. ~eco. Eco de iu,

remanenc/o 1 Persisto de la magnetismo en

Rembrant/o. Nederlanda pentristo k gravuristo
( H . van Rijn, 1606-1669).

rembur/i (tr ) 1 Pufigi kusenon aü segon, plen-
io ~a: la ~eco de Kantio. ~ulo 1 Ano de iu ~a stopante gin per lano, haroj, plumoj aü ia elasta
ordeno aü kongregacio. osr monafio. 2 ~ano: tiu materialo: ~ita kanapo. 2 Plenstopi per pajlo aü
felico, kiun al infano de ~ulo donas la posedado de alia materialo la felon de besto, por konservi al gi la
f*Dio» en sia koroz. al î~ano, ali~ulo. Ano de formon de la vivanta besto. 3 0/ Aldoni spacetojn
alia ~o, ol la priparolata: ciu ~o devas rigardi ciujn inter la vortoj de teksto, por ke la linioj havu difinit-
ali~ulojn kiel pekantojn7. interna. Ekzistanta an longon: oni préféras ne ~/ la liniojn, se oni uzas
inter pluraj ~oj: la interna malamoz\ inter~aj i egallargan tiparon; komposti tekston seiv̂ e. us' al-
militoj. B®* ekumena. mult~a. Havanta plurajn kadrigi , rektigi. ~ado. Agado de tiu, kiu ~as.
M)jn: la mult~a Rusujoz. ne^a. Ne apartenanta al ^ajo. Tio, per kio oni ~as.
M>: ne-a lernejo. laika, profana, sam^ano.
lu, kiu apartenas al la sama ~o, kiel alia persono: ili
jakeeptis amason da forkurintaj sam~anojz.
$6iwa. Konfesanta neniun ^on: sen~a civitano.
«iweco. Eco de iu, io sen ~o: ec senkasa sen-
*eco ne multe helpas al la forigo de (malamo)z; de akuta a ü kronika malsano. ^a. Prezentanta
ten~eco daüras ordinare ne longe7 , serwulo. ~ojn: ~afebro. intermita , rekuranta.

remburs/o. Tiu monsumo, kiun pagas la ricev-
into de postosendajo k kiu estas repagata de la posto
al la sendinto: paketo per ~o; sendi ion ~e.

Remig/o. Vira nomo.
remit/o H Portempa malfortigo de la simptomoj
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remiz/oz. Konstruajo aü tegmentita loko en kiu
oni sinnas veturilo(j)n, boato(j)n, fervojan material- I en tiu kafejo. ~ejo Loko, kie oni ~as.

rendiment/o 1 o Rilatumo inter la utila laboro
ricevita de masino k la energikvanto elspezita:

, alt~ci motoro. 2 £ Efikeco, produktokapablo de
remonstrant/o i}* Ano de liberala eklezio sen- ! masino, kampo au homo. 3 E3 Profito akirita per

dogma, fondita en la 16a je, subtenanta la j valorpaperoj k kapitalo en la formo de rento,
konsciencoliberecon k disvastiginta la bibliokritikon. ! dividcndo ks. ekologia ~o # ~o de la konveit-

remont/oz 1 Armea servo, kiu zorgis pri la ! ado de la suna energio en la diversaj stupoj de
liverado de cevaloj por la kavalerio. 2 Aro de la ' nutroceno. medico O ~o de investqj en pur(ig)a
cevaloj difinitaj por provizi kavalerion. ! tekniko; la malpliigo en medimalpurigaj ellasoj

remor/o b G. ( Remora) de precipe tropikaj k ; proporcie al la mono investira en pur(ig)a tekniko.
subtropikaj marfisoj el la ordo de perkoformaj, kiuj j rened/o Speco de porno kun delikata gusto:
per surkapa sucilo sin fiksas al la haüto aü la branka j griza ~o (brunete griza). rega (ruga kun flavaj
kavo de aliaj fisoj (precipe sarkoj), malofte al cetacoj j strioj).
au sipoj, transportigas per ili k sin nutras per iliaj j renegat/o 11 Kristano, kiu konvertigis al

islamo. 2 Homo, kiu forlasis siajn religiajn au
remork/o V 1 Sipo, barko, bargo, trenata de ! politikajn opiniojn k akceptis aliajn: tiuj, kiuj

motorsipo. BST trensipo. 2 Veturilo trenata de biciklo, ! defendas Volapiikon nur tial , kc ili timas esti
de aütomobilo aû de tramo. csf ruldomo, postvetur- I nomataj ~ojz ; (f ) mia nazo ne farigis ~o (ne
do. ^ado. Trenado de ~o: ~ado estas malpermes- j perfidis min)z. RIM. Unu sama homo estas «~o» por
ita sur du ci vojo. (tr) Treni post si, kiel ~on.

hieraü mi ~is miajn amikojn (aü: kun miaj amity)

on ks. ~i (tr) Konservi, sirmante en ~o.
remolad/o Y Majonezo kun mustardo k arom-

herboj.

parazitaj krustacoj. nar pilotfiso.

tiuj, kies kredon li forlasis, k «konveilito» por tiuj,
rempar/o 1 Tera amaso, anta ü kiu kusas ! kies kredon li alprenis. apostato. ~i. Konduti

kiel ~o. ~eco. Stato de ~o: la ~eco, je kiu kelkaj
kastelo aû fortreso k provizi platformon por la j volapiikistoj riprocas iliajn estintajn kolegojn2.
kanonoj: malantaù ni la ~o krute mallevigas2 ; j Renesanc2o 1 Revivigo de la beletro k artoj,
apud la venta ~o, kiu cirkaüas Kàpenhagonz. vsr | fine de Mezepoko, sub la influo de la klasikaj
bastiuno, eskarpo. gladso, parapeto, rundovojo. 2 ] antikvaj modeloj. — Reformatio. 2 Tiu periodo, en
(f ) Defendo, sirmilo: Dano Holger estis la viva ~o j la itala 15a, franca k angla I 6a je : la grandaj
de sia lando7\~i ( tr ) Provizi per ^-oj.

fosajo, k kiu estas destinita fortikigi la muregojn de

hunumistoj de la ~o. ^a. Ri lata al la ~o: stilo,
Rems/o. Cefurbo de Campanjo, en kiu estis I kastelo. pregejo. ttëf romunika , gotika , moderna.

reni/o ® 1 Elemento, Re, kun amfoterakronataj la regoj de Francio (4°02’E, 49°15' N).
remter/oz = refektorio. karaktero, atomnumero 75, atommaso 186,21,

ren/o 1 V {ren ) Organo, generale para, trovig- • homologa al mangano: triklorido (ReCI3); ~aj
anta en la abdomena kavajo de la vertebruloj. k serv- | kombinajoj. 2 Metalo blanka, tre malmola. ^ato.
anta por elfiltri konsistajojn de urino el la sango: j Salo de ~ata acido H2Re04.
ablacio de unu ~o; svebanta ~o (kies ligamentoj ; renit/i (ntr) f Rezisti al la palpado, tamen lasante
lozigis). EîT nefro, kalkuluso, litiazo. 2 Y Tiu sama j sin enpremi: ~anta organo, twnoro.
organo de besto, uzata kiel mangajo: trapikitaj ! renklod/o Speco de pruno generale globak
bovidaj ~oj. ~a. Ri lata al ~o: V ~a arterio; ~aj \ verdeta aü flaveta, sukorica k dolca.
piramidoj ( formantaj la ~an medolan substancon). ! renkonî/i ( tr) 1 ( iun ) Veni , vizago kontraü
artefarita If Dializa aparato, ekstera al la \ vizago, al iu persono. irante kontraiidirekte al tiu: pli
organismo, kiu purigas la sangon okaze de iuj | boue estas ursinon ol malsagulonx ; se mi ~us vin
afekcioj au de manko en la funkeiado de la ~oj; la j ekstere , mi kisus vinx; ne venas mont’ al monto, sed
sango estas deprenata de iu arterio k, post cirkuligo i homo homon ~asz; la unua ~ita bubo rigardas ilin
laü duontralasa membrano, rekondukata al vejno de j de alte1; tie! en la monda oni preterpasas sin
la paciento. ~ajO y Mangajo, farita el ^o 2 : fritita i reciproke, gis oni sin denow ~asz (unu alian). 2
~ajo kun bambusosoj k kapsikoj. hepatajo. ~ino j ( ion) Trovi antaü si en vivo, legado, socio ks: la unua
f Enzimo, sekreciata de la ~o, kiu partoprenas en la j objekto, kiun ~is lia rigardo, estis la gqstoB ; car h,
reguligo de la arteria tensio. sur~a V Troviganta i del malofte ~ata. ne povas esti kalkulataz; oni ne
sur la ~o: sur~a g /ando (endokrina, formita de j ~as en tiu libro la necesan unuecon; ~/ malfacilaf
kortiko k medolo: gl. suprarenalis ), kortikosur^a i ojnz, plenan fiaskon1: la pioniroj de nova] ideoj ~as
V Rilata al la kortiko de la sur~a glando: kortiko- i plej ofte mokon1: liai klopodoj ne êiam ~is simpati-
sur~a hormono. — steroida hormono. j an akeepton. fâ’ traft. 3 (ion iel) Reagi iamaniere al

Renard/o. Nonio de la vulpo en la eüropa Mez- ! ia okazajo: ankaü tiun ci baton li ~as kun la sama
epoka eposo. ; virecoz; la publiko ~is tiun ideon kun malkonfidoz\

Renat/o. Vira nomo («la renaskiginto»). i ili malamike ~as than aferon7-; tiu pseüdo-patriot-
rendevu10 1 Interkonsento. laü kiu du aü pluraj : isnto. kun kiu diversaj personoj ~is nian aferonz.œ

personoj renkontigos en sama loko je sama horo: j rigardi, trakti. ~e. En ~o: pri la lupo rakonto.kla
arangi ~on kun iu; difini ~on al iu cn iu loko. 2 ; lupo ~ez; ~e al li iris virinoz; ili ekflugis ~e al la
Antaüdifinita kunveno de trupoj. sipoj k.a. en unu ; sunoz. ~0. Kunveno de du aü pluraj personoj, ven-
sama loko. ~i ( tr. aü kun). Interkonsenti pri ~o: I antaj de diversaj direktoj: ~o de iu kun iu; strangajn

\
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~ojn onifaras en la vivo. îgi . ~i unu la alian: Hi
ja ~igis en la arbaro1; tie ci li konstante ~igas kun
vojagantojz\ riculo k malricu/o ~igas, ilin ambau
kreis Diox; (0 Siaj okuloj ~igis kun la sur si fiksita
rigardo de la mastrino7-. ^igo 1 Ago de tiuj, kiuj
~igas: ciujara ~igo de E-istojz; (f) per stranga
~igo de la cirkonstancojz. 2 Ciu el la bataltempoj de
skermado: Laerto en dudek ~igoj inter vi k H ne
venkos pli ol tri fojojnz. ~ebla. Tia, ke oni povas
gin ~i: (mi tre amis lin) pro la tre altaj k malofte
~eblaj ecoj de la kapo k koroz. inter^i (ntr) ~igi,

renom/o. Diskonateco de ies nomo: vastigis via
inter la nacioj pro via belecox; la de nia

hetmano jam fortentis honestajn homojnz\ (f) la
gazetoj memoras antaü cio pri sia ~o de alportant-
oj de interesaj novajojz. eæ famo. gloro, reputacio.
'vlgi.Akiri ~on.

renonc/i (ntr) 1 Sciigi nepartoprenon en arango
(bankedo, aktorado, sportado k.a.). 2 4 Ce kartludo,
sekvi per karto de alia emblemo, ol la postulata, pro
manko de ci tiu. csr atuti.

rent/o 1 Perioda enspezo de proprietulo, kiun
H ricevas de farmanto por la uzado de la grundo,
domo k masinaro : ciujara, porviva per
naturajoj. 2 Jara profito de investira kapitalo: la
bankiero likvidis la aferojn k vivas nun de la
Milo.Tiu, kiu vivas de ^o. ~umo. Interezo.

reologi/o. Scienco pri la fenomenoj de fluado.
reostat/o 4- Aparato de la üdezire varianta

elektra rezistanco por variigi kurentintenson en
cirkvito. kampa ~o. ~o por reguli la ekscitan
kurenton de elektra masino.

rep/o }. Speco de funko, karakterizata de rapida
ritma parolado.

reparaci/o 1 Mona kompenso, kiun aljugas
tribunalo al iu, kiu suferis moleston, damagon au
perdon. 2 Liverado de monsumoj au de materialoj,
kiun trudas venkinta stato al la venkita kompense
por la damagoj suferitaj dum milito: la Versajla
Traktato devigis Germanion, post la unua mond-
milito, al ~oj monaj k industriajM .

repertuar10 1 Listo de la verkoj, kiujn unu
teatro rajtas au kutimas prezentadi. 2 Listo de la rol-
oj, kiujn unu artisto kapablas au kutimas ludi au
kanti.

repetitor/o. Privata instruisto, kiu trejnas lern-
anton al ekzameno.

replik/o 1 Respondo al tio, kion alia asertis au
postulis en diskutado: si Havas ciam pretan ~on\
sen~a argumento. 2 Lastaj vorfoj de la rolpeco
de aktoro, servantaj kiel signalo al alia aktoro, ke tiu
enscenigu au ekparolu: doni , maltrafi la ~on. 3
Duplikato, kiun artisto mem faras pri unu sia verko.

(tr) Fari ~on: ne ~u, obeu. osr rebâti. ~ado $
Memkopiado de nuklea acido: DNA-^ado estas
duon-konserva, car en la du finaj fadenparoj estas
unufade.no nova kaj unu fadeno malnova, cse trans-
skribado.

reporter/oz. Jurnalisto, kiu kolektas informojn,
fotojn, intervjuojn por la gazetaro au por filmo-
gazeto. SIN. raportisto. ^ajo. Artikoio(j), en kiu(j)
~o raportas pri siaj esploroj.

reprezali/o (ft Perforta agado, jure malpermes-
ita, per kiu armeo au anmita grupo respondas al mal-
amika agado: ~e forbruligi vilagon.

reprezent/i (tr) 1 Laü komisie anstataüi iun en
la plenumado de ties taskoj au rajtoj: ambasadoro
~as sian regnon k deput 'do siajn elektintojn; se unu
persona povas ~i multajn, tiam la vocdonado farig-
os tro komplikaz\ ni devas permesi al li ~i ne sole
unu grupon. sed ankaü diversajnz\ la ~antoj de la
popolo’, ( I) mi vidas grandan nombron da amikoj ,
kiuj ~as per si preskail ciujn landojn de la tera
globoz. 2 Vojagi k komerci en la nomo de iu firmo:
li ~as firmon Hachette\ komerca ~anto. RIM.
Kvankam la U.V. montras tiiin vorton kiel kunmetit-

rentabilitat/o £ 1 Kapablo de entrepreno, bilo
ks liveri interezon. 2 Proporcio inter la akirita
profito k la kapitalo aktiva. KT rendimento.

Rentgen/o. Germana fizikisto (VP. C. Rontgen,

1845-1923). (r)~0 Malnova unuo de radiado
(pri iks- k gama-radioj); difino: radiado, kiu, per
jonigo en I cm3 da seka aero je 0°C k 1 atm da
premo, naskas unu elektrostatikan unuon de sargo.

renvers/i (tr) 1 Transmeti la supran parton de
objekto tien, kie estis la malsupra: li ~is la vinbotel-
on, por gui gis la lasta guto\ la konstruajoj anstataù
tegmento havis sur si ~itan boatonz\ replugita
kampo, kie la verdajo elvidigas el la ~itaj terpecoj7 ;
~ita kolo de botelo kun korko malsuprez; ne ~« /
(surskribo sur kesto, pakajo ks). K-T inversigi ,
reversi. 2 Per rapida movo au puso faligi iun au ion
starantan: gtason, inkujon ; forkurante li ~is la
segojn; li estis ^ita de automobile; la kesto de la
pupoj kusis ~itez. 3 (1) Ruinigi , detrui : Hi ~as la
plej fundamentajn principojnz\ tio ci ~as tre vastig-
intan opinion; li volonté konsentus la tutan Staton
por la bono de /' kamparanojB; mi ~os la tutan
mondon—venu , kiu volas!1, ns* perturbi, konfuzegi. ajon el re k prezent, la senco estas tiel malproksima
M). Ago de tiu, kiu ~as: vi pagos por ciu ~o de de la senco de prezent, ke sajnas pli guste trakti
glaso; tio ci estis plena ~o de la situacio. ^ema. j reprezent kiel apartan rad-on. ~a. Rilata al ~ado:
Tia, ke ~o estas celata: ~emaj manovroj politikaj. regimo. ~o. Ago ~i. ~ado 1 Agado de tiu, kiu

Mgi. Igi ~ita: 1 sub la venfego la sipo ~igis\ 2 ~as: preni sur sin la ~adon de heredantoj. 2
la tablo staras malrekte k kredeble baldaù ~igosz; Maniero kiel iu estas ~ata : la nacia ~ado en la
unu rado rompigis k la ka/eso ~igis\ oni ne devas
atendi, gis la domo ~igusz; 3 la malvirtuloj ~igos k
malaperosx ; post mia malapero ~igu la tero! z.
Stat~0 E Perforta sango de regimo. rsr puco.

reobaz/o ÿ (ark .) Plej malforta, longeda ü ra
elektra kurento kapabla eksciti celon (precipe nerv-
an au muskolan). P-T kronaksio.

internacia kortumo; projekto pri rajtigita ~ado de
la E-istoj\ sistemo de majoritata, de proporcia
~aclo. ~atO 1 Tiu kiu estas ~ata de alia persono. 2
A Vorto, kiun pron. anstataüas en sekvanta prop.: en
la frazo «homo, kiu tiel agas , estas krimulo» , la
vorto «homo» estas la ~ato de la rilativo «kiu».~igi. Fari, ke iu ~u alian personon: la rego ~igis
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benoz ; la arbo devas esti ~ata, diradis la germl-
junulojz ; ~i ies dezirojn , sian promeson 3.S’
atenti , konsideri, observi. 2 iun: la patron k patrin-
on mi ~isz; mi tro multe vin ~as, por ke mifaru ion
similanz; ~u en li la regonz; la ~ata kapo delsregoz. adori, estimi. sati. ~a. Esprimanta MM:
la libristo faris ~an salutonz. ~e. En ~a manioc:
5. alproksimigas k starigas genuez; tri maljumj
viroj r^ plene iris antaù la sanktan srankonz; Im
min kapti ~ege la objekton de nia celoz.^ego.Tie
granda ~o, suldata a! superuloj: ili volas prezentid
vi sian ~egon 8. ~inda. Inda je ~o: via ~indû
mosto; la ~indeco de maljuna pastro. mal'vi. Havi
malaltan opinion pri ies moraia valoro k montrition
per sia konduto: mal~i la regan majeston; kruele
ofendita , mal~ita maljunulo7 ; kun mal~a rideto.
merrwo. Konscio pri sia ^indeco. ne^O. Manko
de ~o. trcwa. Montranta servemacan ~on.

respektiv2a. Tia, ke gi respondas al unu sola el
la priparolataj objektoj, dum aliaj paralele respond-
as al ciu el la ceteraj priparolataj objektoj; propraal
ciu: la sinteno de ciu el la akuzitoj; remetu tiujn
librojn en ilian ~an lokon; la nombro de la vot-
oj de din kandidato décidas pri 1...]. ~e. En ~a
maniero : en triangulo ciu el la anguloj A, B,C
respondas ~e al ciu el la lateroj a, b, c ( t .e. A al a,
B al b, C al c). RIM. Oni ne uzu tiun adv-on kun la
simpla senco de au.

respond/i 1 (tr) Demandite, diri : mi havas
nenion por ~/ z; mi havos, kion ~i al mia insult-
antox ; li ne ~is ec unu vorton; li ~is, ke li konsent-
as; «estas tre bele» , ~is la filinoz; (abs) kial vi ne
~as al mi ? cu vi min komprenas? ~u!z; ili min vok-
os, sed mi ne ~osx ; la rego ~is al la popolo mal-
afable x; li ~is nur per insultoj. — rajto. 2 (tr)
Reciproki per diro au skribo: la redaktejo sendos ai
mi tiujn demandojn, k mi ~os ilin en La Revuoz; mi
ricevis vian leteron [...], kiun mi ne povis tuj
amaso da ne ~itaj leterojz ; unuj ~as tiun êi
demandon per absoluta « jes» z ; (analoge) M la
pardon, la telefonon; ~i sipon (per salvo, resaluto).3
(al) Esti proporcie, simetrie akordita kun: la lade
Januaro de la malnova rusa kalendaro ~as al la 14a
d.e la nova; via desegno ne ~as al la bezonoj de la
revuo7,; la flankoj de la palaco bone ~as unu al la
alia8 ; la fortoj ne c.iam ~as al la kuragoB; homo
apartenas al tiu ail alia tradicia religio ne tial , ke$
la plej multe ~a.s al liaj personaj konvinkoj,
sed [...]z. f&r konforma, kongrui. 4 (pri, pro) ~eci:
ni ne ~as por la konvinkoj nek agoj de liz; tiu alia
ideo, kiun tiu ait alia E-isto ligas kun la E-ismo estas
lia afero pure privata, por kiu la E-ismo ne ~as; la
cefo rsjas pri la subulojB; la gazeto ne ~as pri la
enhavo de la reklamoj. ~o„ Ago k vortoj de tiu, kiu
~as / k 2: kia demando, tia ~oz; kian ~on donisla
mastrino al tiu sinjoro?z; cu vi donis al li jesan ~on
ait nean?z; al via letero mi povas doni la sekvantan
~onz; la «Lingvaj (R)~oj» de Z.; (f) pri tio ti la
historio donis jam perfekte trankviligan ~onz. 1
Prezentanta Mm: en mia ~a letero mi diris, ke [...].
2 Prezentanta proporcian konformecon: ago ~a por
edzinigoz; Ha ago estas la plej ~a por edzigo1;

sin per sia cefministro. ~iveco. Kapablo ~i:
agnoski , kontesti la ~ivecon de persono, komitato.

reprograf /i (tr) Reprodukti dokumenton per
termika, elektra au gasa radiado. ~adO. Tuto de la
procedoj, ebligantaj reprodukti dokumentojn per
radiado (i.a. fotokopio): la ~aj aparatoj prenas pli
k pli grandan lokon en la ciutaga vivo.

reps/o W. Stofo kun ripa suprajo, uzata por
rnebloj.

reptili/oj b Klaso (Reptilia) de vertebruloj kun
sangiganta korpotemperaturo, spirantaj ciam per
pulmoj, k kun korpo kovrita de kornecaj platoj k/au
skvamoj, kelkafoje kovrantaj ostajn platojn. cs*

amfibioj.
replldi/o fa Nuligo de geedzeco, farebla per

unuflanka decido de unu el la geedzoj (generale la
edzo), sen interveno de jura instanco. ~i (tr)
Forsendi, nuligante la geedzecon per ~o: en islama
juro edzo rajtas ~i sian edzinon.

reputaci1o. Opinio de la publiko pri la valoro
de persono au firmo: si akiros ~on de bona traduk -
istinoz; per kelke da rigardoj jetitaj sur sin ili mort-
igas sian bonan ~onz; nia laborejo havas plej bon-
an ~onz.

reskript/o z 1\Skriba respondo de la Roma
imperiestro al demandoj faritaj de guberniestroj ks
pri jura malfacilajo. 2 ü* Skriba decido de la papo
pri difinita afero.

resoluci/o 1 f Fino de inflamo sen pusado. 2 f
Malfortigo au malapero de la muskolaj kontrahigoj
en anestezo, asfiksio, paralizoj ks. 3 Anstataüigo
de unu forto per du au pluraj ope ekvivalentaj. 4
Anstataüigo de longa silabo per du mallongaj.

resonanc/o D Tiu fenomeno, ke ajo kapabla je
vibrado, forte vibras reage al ekstera faktoro je
preciza frekvenco, sed malforte se la frekvenco
estas malsama. nuklea spin^o. ~o inter elektro-
inagnetaj radioj k la energidiferencoj inter la statoj
de nuklea spino en konstanta magneta kampo,
teknike uzata en medicino por fari bildojn de
organoj k en kemio por mezuri la strukturon de
molekuloj. c®3 skanografio, radiografio.

resonator/o 1 Instrumente, kiu vibras
responde al unu sola frekvenco. 2 Arangajo, uzata
porresonigi sonojn.

respekt/o 1 Sento, kiun oni havas pri la alta
kvalito de io, k kiu igas onin eviti atenci au spiti
gin: submetigi kun ~o al la volo de Dio; ili agas tie!
nur el senkonscia antaü sia hereda ideo1; mi
vidis, kiom malmulte da ~o vi havas por la (edzeca)
ligo, kiu nin unuigas7-; (moro), al kiu oni devas
rilati kun la plej granda ~oz. 2 Sento de profunda
estimo, kiun oni havas antaü persono pro ties supera
karaktero aü rango: dirinte adiaü al M. per saluto
plena de tion mi diras nur pro ~o al via
mosto ; eksteraj signoj de ~o ; malgraü mia
profunda al vi, mi diras [...]; mortigas la
historion; li perdis ec la ~on antaü si mem. (tr)
Trakti kun ~o 1 ion: esploru gis la arbareto de la
diin’ t sed sanktan la profundon ~uz; ~anla ordon-
on estos rekompencitax ; li ~is la silentan suferon
de la malrica virinoz; mi ne ~is la donojn de via
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sen puno7 ; en la fino de 1889 mi ~is sen kopekoz.
Il - Ankoraü plue esti: 5 post kiam malaperis unu aû
pluraj aliaj partoj: por malfrua gasto ~as nur
ostoz\ ~is absolute nenio, nek por mordi, nek por
gluti7 ; ec signo ne ~is. kie urbo estis7 ; dekoj da
spesmiloj, kiuj ~is de la vendo de la meblajoz; oni
permesis, ke la arbo kun la nesto de la cikonio r^u7;
~os nur fumo, vaporo, haladzo k cindro!z; (f )
vundo posas, vorto ~as7 ; ~as nur du semajnoj gis
la kongreso ; (spéciale, pri heredajo) post la patro
r̂ is al ni malgranda dometo7 ; ora braceleto, ~inta
post mia patrino7.6 post kiam la aliaj agoj estis far-
itaj: ce la rigardo, kiom fari ~as7 ; ~as nur al mi
mord7; al la plejmulto ~as nenio alia por fari , ol
migri7 ; al la registaroj ~us nur dont sian sankcion
al fakto jam plenumiginta7 ; ~as al ni respondi
ankoraü unu lastan demandonz ; al vi ^as jam nur
simpla ellernado de vortojz.~a. Tia, ke gi ~as: la ~a sumo post la pagado de la
suldoj; ® likvo (post kiam la cefa konsistajo estis
forigita per kristaligo). Bar* cetera. ^O. Tio, kio ~as
II: li volas aceti por ciam mian tutan ~on de liber-
eco!7 ; A de divido (pp divido de entjero per alia
entjero). ~adi. Longe ~i en iu loko, ce iu gasto ks:
la tutan someron li ~adis en Venecio. ~ado. Estado

ekzemplero, en kiu sur la loko li estos enskribinta
la nomon7 ; tiuj informoj ne estas ~aj al la realeco.
3 Portonta la sekvojn de sia au aliula ago: pro cittj
maljustajoj la registaro estas ~a antaü Tut-Eüropa
Tribunalo7 ; la E-ismo k la E-istoj ne povas esti ~aj
pri miaj personaj ideoj k aspirojz. ~ado. Agado de
tiu, kiu faras ~ojn: liberigi min de ~ado pri diversaj
demandojz. ^eco 1 Eco de aferoj, kiuj ~as inter
si:rimo estas ia ~eco de sonoj. 2 Sindevontigo porti
la rezultojn de ago aü faro: demeti de unuj E-istoj
tian r̂ econ por la agoj'k idealoj de aliajz\ vi havos
sur vi tre grandan moralan ~econz; estos bone, se vi
formetos de vi la finanean ~econz; cefo devas
konduki la armeon je sia propra ~ecoB; civila (aü:
lega) ~eco (difinita laü la komuna juro); kontrakta
~eco (difinita de kontrakto). ~eca. Portanta ~eeon:
mi estas eldonisto, ~eca antaü la publiko7. ~eci
(pri ) Havi la ~econ 2 de tasko, farita ago ks.
'vecigî. Devigi iun porti la sekvojn de sia aü aliula
faro. ~eculo. Tiu, kiu ~ecas. ~umo. ~eco 2.
intepvi (ntr) ~i 3. pri~a. ~eca: mi estas pri~a pri-
zorgantino de mia familio7.

respons/î (ntr) Respondi 4, responded,

responsori/o D1 }. Alterna kantado inter pastro k
ceestantoj en Diservo.

respublik10 Z 1 Regimo, en kiu la suvereneco
apartenas al pli aü malpli granda parto de la civitan-
aro, k en kiu la regnestra ofico ne estas hereda: oni
distingas demokratiajn ~ojn , kiel en Ateno, k
aristokratiajn ~ojn, kiel en Venecio; parlamenta
~o; federacia ~o.. monarkio, tiranio. 2 (kutime
maj.) Regno kun tia regimo: la Franca ( R )~o, la
Federacia ( R )~o Germanio. ~a. Rilata al ~o.
/vano 1 Ano de iu ~o. 2 En Usono, ano de la ~ana
partio (defendanta precipe la interesojn de la grand-
kapitalistoj), kontraste al la demokrata. ~estro. domo de Izraelx ; tio estas ~ajo el la tempoj barbar-
Prezidanto de ~o. ^isto. Partiano de la ~a aj7 ; tie la ~ajoj (kadavro) de la faraono atendis la
regimo: unuigo de la ~istoj kontraü la imperiestro. lastajn ceremoniojnB; ® ~ajo de karburado; cindro

rest/i (ntr) I - Sensange, daüre esti: 1 (ie) en la estas ~ujo de lignobrulado. tst reziduo. ~igi 1 Lasi,
sama loko: laüdu la maron, sed sur teroz; mi ke iu aü io ~u ie: eniru al la kromvirinoj de via
~os hodiaü dome7”, mi ~as ci tie laü la ordono de patro, kiajn li ~igis, por gardi la domonx ; si deziris
mia estroz; en la amaso, diris patro7”, sancelig- ~igi ce si la malgrandan Gerdan7 ; se si taügos, ili
ante , eu li devas ~i au iri post la kuzino7 ; (analoge) Sin ~igos ce si7.2 Lasi, ke iu aü io ~u ia: du partojn
la princo ~is sur la batalkampo (mortinta). 2 (iel) (el la Moabidoj) li mezuris por mortigi , k unu, por
en la sama pozicio: dum kelke da sekundoj, siaj ~igi vivctjx. 3 Lasi, ke io apartenu al iu: nur prunti,
palpebroj ~is mallevitaj7 ; li alpremis sian vizagon
al la muro k en tiu situacio li ~is, tremante7 ; la tuta
grupo ~as kvazaü stonigita7 ; la ceteraj gastoj ~as
simple kiel kolonojz; li ~is genue. 3 ( kun, ce) en la
sama okupo a ü kompanio: ~u tajloro ce via
laboroz; ~i kun leono estas dangerez; agrabla est -
as gasto, se ne longe li se geedzoj sin batas,
fremdulo flankez; li ordonis al li ~/ sur la
postenoB ; ci tio inter ni! ; (f) mi tamen ~os ce
mia opinio7. 4 (ia) en la sama stato: si iris tre sin-
garde, por ke siaj piedoj ~u purajz; la tamburisto
~is netusita , k li kantis plue7 ; si ~is nun sola7 ; la
malgranda J . rilate sian instruistinon ~is ciam
gentila7 ; tiu ci grava tago ~os por mi ciam memor- î letero. por ke gi estu liverata al la adresato nur en la
indaz; kiel estis, tiel ~asz; cio ~os kiel antaüe7 ; postoficejo. sankt~ajO 0 Relikvo.
lernado sen fruktoj neniam ~asz; la unutaga reg- restaür/i (tr) 1 fx Provi remeti en la originan
ado de tiu ci estro ne ~is sen postsignoj7 ; li ne ~os staton per rekonstruo, riparo, repentrado ktp: ~i la

en iu loko: si pripensis, kiom kostos al si la nokta
r^ado7 ; post trimonata r^ado en la kvartaloB.
~adejo 1 Loko, kie oni longe ~as: mi trovis mal-
kostan someran ~adejon. câ3 logejo, hotelo. 2 ü*

Logejo de la ordenoj, fonditaj en la 16a je: ~adejo
de jezuitoj. ~ajO. ïo konkreta, kio ~as: la ~ajoj de
la iamaj tegmentoj estis kovritaj de musko7; ~afoj
de vespermango; ~ajodeforbrulinta kandelo; vendu
la oieon k pagu vian su!don, k vi vivos per la ~ajox ;
aüskultu min, domo de Jakob k la tuta ~ajo de la

ne ~igi al si!7 ; libroj estis cio, kion lia patro ~igis
al li7 ; la domon si ~igis al ni kiel heredafon7.4 Lasi
stari, ne forigi, konservi: la venonta tago ~igos al ili
nek radikon nek branconx ; la akridoj formangis
cion, kion ~igis la hajlox ; se la aütoro antaü la
presado sendus al mi la manuskripton, mi tiun ci
regulon ne ~igus7; se vi deziras ~igi al la Oficejo
gian privatan karakteron [... jz. postai. ~i, post
kiam la cetero malaperis: kelkaj malnovaj madrigaloj
postais sur paperoj flavajK ; la post^ajo de la
rikolto ; la post~antoj de retiriginta armeo.

fand~ajO. Substancoj, kiuj ~as solidaj post la
fandigo de minajoj. post~antez. Surskribo sur



restitui 970 retino

fasadon de brulinta palaco ; starnon, pentrajon.
2 X Denove surtronigi: dinastion. ~ado. Agado
de tiu, kin ~as: 1 ta ~ado de la artajoj estas ofte
dangera por ilia beleco; 2 la ~ado de la Stuartoj
en 1660. de la Burbonoj en / 815.

restitu/i (tr) 1 f a Redoni al la antaüa posedinto
ion, kion oni nejuste prenis de li : ~/ tropagoir, li
estis kondamnita la uzurpitan kampon. 2 & if
Per konjektoj ks rekonstrui ion difektitan au detru-
itan: ~i tekston, kiun la kopiistoj misformis gis ne-
komprenebleco; ~ado de la piano k aspekto de la
ziguratoj.

restoraci/o. Ejo, kie oni povas kontrau pago
mangi k trinki : hotelo kun , sen ~estro\
~vagono ; memserva, vegetara csf bufedo,

kafeterio , kantino , taverno . drinkejo, gasfejo.
luncejo, mangejo.

restrikt/i (tr) Malvastigi: ~i la aplikon dc lego
al daiiro de du jaroj\ ~i la uzadon de vorto al la
fundamenta senco ; tio nctolereble ~us la aittoritat-
ou de la registaro. ~a. Prezentanta ~on: ~aj
kondiâoj ; ~a nuanco ; havi tre ~an agokampon.
~0 1 lo, kio ~as: la ~oj (de varoj) de la milit-
tempo. 2 A Kondico, al kiu oni submetas variablojn
en prioplimuma problemo. — malvastigajo.

resum/i (en U . V. sub sumo) ( tr) Koncize
esprimi per malmultaj vortoj la esencon k precipon
de tio, kio estis dirita au skribita pli detale k longe:
r^i arlikolon, paroladon, raporton; ni ~u la situati-
on. ~0.Mallongigita prezento de io pli longe dirita
au skribita: la ~o de la debatoj\ de la atestoj
farita de la jugisto; oftalmologia traktafo kun en
E .. isr konipendio. skcmo. ~e. Per malmulte da
vortoj: viajn leterojn mi respondos nur ^ez. ~ado.
Agado de tiu, kiu ~as: preni sur sin la ~adon de la
finança raporto. kont~o. Provizora eltirajo de ies
konto, je difinita dato.

resurekt/i (ntr) 0 Relevigi el la tombo, revivigi
mirakie: Kristo ~is.

resurs/o 0 Natura fonto de substaneo au vivajo | Svislando k Tirolo. î -romanca A Koncernanta la
necesa al la vivo de homoj k al ties agadoj: ~oj re- U k C parton de la ~ia dialektaro.
novigeblaj (ekz. akvo, kultivutaj plantoj, arbaioj, retabl/o if 1 Speco de muro, kontrau kiu sin
specioj), nerenovigeblaj (ekz. karbo k aliaj fosiliaj | apogas altaro, k kiu super tiu altaro prczentas dekor-

j itan paneton au pentrajon. 2 Tiu pentrajo mem.
resus/o b Sp. de makako ( Macaca mulatto, sin. I retikul/o 1 Virina mansaketo. 2 V Reta histo.

M . rhesus ), simio kun mallonga vosto k preskaü | ~a. Adj., kvalifikanta specon de kunigaj fibroj k
senhara abdomeno, vivanta en Hindio, tre parenca
al magoto. — ~ faktoro.

(]) ret/o 1 Teksajo el snuroj, fadenoj ks, inter-
plektitaj kun grandaj interspacoj : la pilko trafis en ta
~on (ce teniso); pluvombreloj k capeloj balancig -
adis en la supre ce la plafono de la kaleso7", sako
cl ~o. KST masaro. 2 Tia teksajo de diversaj formoj k j sensiva al gi danke al la lumricevaj celoj (bastonet-
de pli -malpli grandaj dimensioj. uzata por kapti j oj k konusetoj), kies fibroj konsistigas la optan
bestojn: ~o por papilioj: mi jetos sur din mian ~on, | nervon. csr koroido, skleroto. Rilata al la ~o:
kiel birdojn de la cielo mi tiros ilin malsuprenx; mi disigo. ~alo f ® Molekulo de la ~o k de iuj
sternos mian ~on kontrau lix : (lj la ludo de / ’

aktoroj estu ~o, por kapti konsciencon de la rego!z:
la trompistoj elteksis ~on cirkaü via kapoz : tiuj
kelkaj scienculoj. kiuj lasts sin entiri en ~onz\ virina j ~opatio. ôlo <$ ® Kemia antaüanto de ~alo. SIN.

rideto pH kaptas ol ~oz: kontrau iliaj ruzaj ~oj ni j vitamino A. ~oloido ® ^ Derivajo el vitamino
avortas7'. 3 Tia teksajo de grandaj dimensioj, uzata j A, uzata kontrau hautmalsanoj.

por kapti f'isojn : la ~o estis apenaü jetita en la
akvon, oni jam tiradis plenajn carojn da haringojfh,
li vidis du fratojn en la sipeto , riparantajn siaja

la tinusoj rompis la ~ojn. 4 Arango de inter-
krucigantaj linioj kun interspacoj, iel simila al ta
teksajo: ^o de vejnoj\ ^o de afomoj en kristalo;
street super la unuaj tranceoj stalan ~on da pafajoj,;
(f ) ~o da intrigojB; la ~o de la interimplikitaj
interesoj. — ~ostomako. 5 Sistemo de konektoj ai
komunikiloj: fervoja , sosea , kanala , telefona,
komputila de akvoduktoj.6 Aro da personoj,
kiuj interligigas por komuna agado: la societoj
esperantistaj formas unu vasran ~on, kiu etendigas
super ciuj landojz; tiu automobila firmo dispones
~on da agentoj en la tuta lando; ~o da spionoj, da
rezistantoj. 7 A Generaligita vico, kiu servas kiel
vico en nernetrikaj topologiaj spacoj. ci5 filtriloi
encela <vo, endoplasma ~o £ (pp eükariotajcel-
oj) Sistemo de membranoj, formanta saketojn k tub-
etojn, kiu rolas en la produktado de novaj membranoj
( i.a. por fari vakuolojn) k sintezo de makromolekul-
oj: encela ~o glata (sen ribosomoj), malglata (kun
surmembranaj ribosomoj). âjo 1 Laborajo el ~o:
sego kun kana, pajla ~ajo. 2 Filigrano. en^igi.
Kaptigi en ~o: (lj vi en^igis per la vortoj de via
busox. lnter~o S Tutmonda komputila ~o: nova
apliko de lnter~o. bazar~o. Sako cl ~o, por porti
paketojn. drat^o. ~o el dratoj: draina sirmilo
antau fajrujo. flam~0. Ajo por bone teni tro mal-
grandan kaserolon super la flamo de gasforno.
jet̂ o. Fiskapta ~o konusforma, kun plumbajoj,
kiun oni mane jetas, har^o. Fajna ^o, uzata precipe
de virinoj por kunteni la harojn. nutrô o Nutro-
ceno. skrap^o. Trolo. telefon^o. Tuto de la
telefonaj lineoj en unu urbo, regiono, au apartenantaj
al unu societo. tinuŝ O. Speciala ~o, por la kapt-
ado de tinusoj. trerwo. Sejno.

ret/o|[ Ano de gento, kiu logis en (R)~io.
( R )/v> io. Romia provinco, responda al Friulo, E

energifontoj, metaloj).

histoj, trovigantaj precipe en la grupo de organoj
nomataj ~o-endotelia sistemo (ekz. lieno, limfo-
nodoj). ^ozo I f Afekcio dc la ^oendotelia sistemo.

retln20 V (retina) La plej interna el la tri okulaj
membranoj, sur kiu formigas la bildoj: la ~o estas
impresebla de la lumo danke al la ~a purpurajo, k

prabakterioj, ellaborata el vitamino A: ~alo sorbas
lunienergion. ~ ito f Inflamo de la ~o: sifilisa
~ito. I f /^opatio. Afekcio de la ~o: diabeta
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retinakl/o 1 V Larga ligamento, kiu retenas
muskolajn tendenojn ce la karpo k tarso. 2
Viskoza disko, sur kiu insertigas la stamenoj de la
orkidacoj k asklepiadacoj.

retor20 1 Ce la antikvuloj: homo instruanta la
arton trafe k elokvente paroli. 2 (f) Oratoro, kies
parolo estas tro afekta, malsincera aü senenhava.
~ajO. Elokventa peco: por kompreni senteneon k
~ajonx.~ik10 1 Teorio de la arto trafe, konvinke k
elokvente paroli antaü publiko: la elokventeco nask-
igis antaü la rcguloj de la ~iko\ traktajo pri ~iko.-4 dispozicio, elokucio, invencio. 2 Tiu arto mem:
instrui ~ikon. 3 (ark.) Stilistiko, arto bele verki.
Mka. Riiata al ~iko: la ~ika arto, ~ikaj ftguroj
(stilfiguroj, parolfiguroj); (analoge) ~ika demando
(nur forma, ne informopetanta). ~iki. Uzi ~ikajn
rimedojn: li stumble ~ikislc.

retort10 o Vitra, metala au (malofte) fajenca
sferforma vazo, kun longa, kurbe fleksita kolo, uzata
por varmekstrakti gason el karbo, metalon el erco
k.a., aü kiel simpla distilujo: viva estajo ne povas
esti kreita en la de hemiisto1. ~a 1 Riiata al ~o:
~a karbono (formiganta en la ~oj de gasfabrikoj). 2
Farata en ~o: provo7 ( pf: kabineta); kreajo.

retrat/i ( tr) £ Repreni la disponon de sumoj,
kiujn oni deponis: de nun oni povas ~i sian monon
sen antaüavizo. Ago de tiu, kiu ~as, k tio, kion
li ~as: la ~oj el la stataj sparkasoj sencese kreskas.

retret/o 1 Céda returniro de armeo, kiu for-
lasis pozicion sub la premo de la malamiko. 2 Retir-
igo for de la kortego, de la publikaj funkeioj, de la
burga vivo.

retro/. Prêt'., signifanta movon au agon faratan
kontraüe al la normala direkto: ~a.ktivaz\ ~iri ,

reumat/o f Dolora kongesto, precipe ce la
artikoj. ^ism2o. Kn de tre diversaj malsanoj, akut-
aj au kronikaj, komune karakterizataj de ~oj: akuta
artika ~ismo (infekta malsano kun koraj komplik-
ajoj). BAR artrito, artrozo. ~Oida. Simila al ~oj.~Ologo. Specialisto pri ~ologio. ^ologio. Studo
de la diversaj ~ismoj.

rev/i 1 (tr) Imagi tion, kion oni forte deziras:
~i pri bela edzoB; mi cictm ~is pri tioz\ tiel ~is la
malrica virinoz ; kiu aüskultas. kie li ne devas, tiu
aüdas, kion li ne ~asz\ ~antaj okulojB; li ~is pli
brilantan sorton por sia solinfano7. 2 (+ inf.) Imagi,
ke oni akiris staton, kiun oni forte deziras: bona
kaporalo ~as esti generaloz\ mi ~is iam farigi
granda rusa poeto7. ~0. ïmagajo, psika bildo, kiun
oni faras al si pri ia deziratajo: mia eble estas
utopiaz; konfidatino de viaj junecaj ~ojz\ kompat-
inda viktimo de ~oj k iluzioj!7', agrabla, sed ne-
plcnumebla ~oz; tio aparténas ankoraü al la regno
de ~ojz\ li sidis dronanta en ~p/ B ; el siaj ~o/
elsiris sin granda bruoz. ~a. Rilata al ~o(j):
ricajo; ~a rigardo7. —4 aero, kastelo. ~adO. Daüra
absorbigo en ~oj: ~ado pri lukso7\ si demandis sin
mem, eu si ne estas tro postulema en sia ~adoz.~ema. Inklina al ~ado: ~ema juna poeto; li ~eme
balancis la kapon7. ~iga. Instiganta al ~o: verdaj
r^igaj valojz. ^ulo. Homo, kiu amas ~i, préféré ol
agi. diS'N'igo. Amara sento, ke oni eraris, fidante
plenumigon de ~o: lia nesukeeso ce la ekzameno
estis kruela dis~igo. BST seniluziigo. el~igi. Fari ,
ke iu eliru el siaj ~oj. el^igi. Eliri el siaj ~oj.
el~igo. Dis^igo. for^i (tr) Pasigi en ~ado: la
almozulo refresigas sin per akvomelono k formas
sian vivon7. sen^igi. Depreni de iu ties iluziojn:
tiu severa kritiko sen^igis la novicinon.

revanc/o 4 Ripeto de matco aü partio, por
doni sancon al la venkito.

revelaci3o 0 Malkovrado, per dia aü super-
natura vojo, de scioj, kiujn la homoj ne kapablus
akiri per sia prudento. est rivelo. — apokalipso.~a.
Bazita sur ~oj: mi kredas je neniu el la ekzistantaj
~aj religiojz. ~i (tr) Malkasi per ~o: ankoraü ne
estis ~ita al Samuel la vorto de la Eternulox.

~pasi (dorsdirekte); ~efiki\ ~fleksi la dorson\
rvklini la kapon; ~aktiva pago. es" regresi . RIM. Tiu
pref. estas ankaü uzata memstare, kun adv-a valoro:
iru Satano!.

retrospektiv/o. Perspektiva rigardo al la pasinta
tempo. ~az. Rilata al ~o: ekspozicio.

retus/î (tr) 1 Provi malaperigi detalajn negustaj-
ojn aü difektojn en grafika artajo: ~i foton, portret-
on; si aperigis sur la papero delikatajn, mallongajn
aü rsjitajn konturojnz\ «-W klisa/on. 2 Fari detalajn
algustigojn al konfekeia vesto: vi devos iom ~i la
sultrojn. 3 n Perkutade modifi stonspliton a ü
lamenon por finfari ilon. *̂ 0. Ago de tiu, kiu ~as, k
rezulto de tiu ago: oni apenaü distingas la ~ojn sur
la pentrajo.

reum/o ^ G. ( Rheum el poligonacoj) de plurjar- ambaü flankoj.
aj herboj sen- aü mallong-tigaj, kun largaj, integraj
aü diverse entrancaj folioj havantaj longan, karnan
petiolon; c. 30 sp-oj el SE Eüropo k Azio, pluraj
kultivataj por rabarbo 4, por medicino (— rabarba j ta ü geco, legitimeco ks : oni ~is la popolon , k
radiko ) a ü por ornamo, i .a . : hibr ida ~o montrigis , ke tie estas neniu el la logantoj de
(R. x hybridum ) Rabarbo / ; oficina ( R. offici- Jabesx ; ~i rekrutojn pri sanstato\ ~i la pasagerojn
nalis ) , el Cinio k Tibeto, kun laksiga rizomo; de aviadilo el infektita lando.
palmata ~0 ( R. palmatum ) el NU Cinio, por- H - Esplorkontroü, por malkovri eventualajn misojn
omame kultivata; rabarbo-^O ( R. rhabarbarum) k ilin korekti, i.a.1 // / Trarigardi prespretan tekston,

por malkovri k korekti la erarojn: ~i manuskripton
post la morto de la aütoro. 2 fa Reekzameni jugit-
an aferon laü plendo de unu ei la partioj pri mankoj

reverend/o.Angla titolo pastra.
revers/o. La interna, posta , dorsa flanko de

objekto: de medalo, monero, stofo, pago. est
averso, roverso. (tr) Rekudri eluzitan veston, tiel
ke la interna flanko de la stofo farigas la ekstera:
cemizkolumon. ~ebla (pp stofo) Utiligebla sur

reversi/o = retromutacio.
reviz/iz = revizori.
revizi3i (tr) I - Oficiale elnombri, kontrolante pri

el Mongolio. rabarbo 2.
Reuni/O. Insulo en la Hinda Oceano, Francia

departemento (55°30’E, 21° S).
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en la antaüa proceso. 3 O Espion la staton de
tnasino, tarante la necesajn algustigojn k riparojn,
por ke gi perfekte refunkciu : ~ motoron de auto,
aviadilon, instalajon. us? varti 2.
Ill - Modifi, por adapti al nova situacio: ~i la
konstitucion. la statuton, la kondicojn de traktato ;
/'W kodon, regularonH ; ~/ la kalkulon de pensio; (f)
ce la lunio de tiu nova fuiko ni devas ciujn niajn
konceptojn pri la materio; ~/ la politikan Union de
la partio; ~i sian opinion pri la afero.~o.Ago de tiu, kiu ~as: policanoj faras ~on de
ciu alvenanta sipo B ; la ~o de la lastaj presprovajoj
ne estis serioze farita ; ~o de proceso far la apelacia
kortumo; ciu jura ~o de la aviadiloj; procédure
difinita por konstitucia ~ismo. Tendenco au
movado, celanta ~i la konstitucion de iu lando, la
fundamentojn de iu doktrino aü de establita idearo,
precipe pri politiko. /^Isto. Partiano de ~ismo.

revizor30 1 A Rusa supera statinspektisto: la
( R )~oz (komedio de Gogolo). 2 El Persono, kies
profesio konsistas en la organizado, kontrolado k
plibonigado de la administracio k librotenado de
entrepreno. kont^o. Ekspertizisto, komisiita revizii
la kontojn de firmo, por starigi oficialan bilancon.

revoïucFo E © 1 Subita, ordinare per ekster-
legaj rimedoj plenumata sango, kiun pli -malpli
granda nombro da sameelanoj okazigas en la
politika regimo de lando aü en la registara person-
aro: sanga , paca , parlamenta ~o; palaca ~o ( per
intrigoj inter la korteganoj aü registoj) ; sufoki ~on
en la sango; triumfigi ~on ; la angla (1688 ) , franca
(1789), rusa aü Oktobra ~o (1917); car pro la ~o
en nia lando (en 1905) mi ne povos partopren-
adi [ ...] z. fér puco, ribelo, statrenverso. 2 Subita,
profunda sangigo en la irado de afero: la ekonomia
~o de la 19a je en Ettropo; struktura en la
industriego ; la kolorfilmo estis vera en la kino-
arto ; plej grandaj elpensoj ne faros en la vivo de la
homaro tian bonfaran ~on, kian faros la enkonduko
de lingvo internacia7. n® évolua. ~a. Rilata al ~o:
~a spirito, partie, periodo ; (f) ~aj procedoj. ~i (tr)
Fari ~on en: lia aresto ~is la tutan urbon. ~ismo
L Koncepto, laü kiu la starigo de pli justa regimo en
la socio povas okazi nur per radikala forigo de la
ekzistantaj institucioj. ir® ré formisme , ^isto,~ulO. Homo, kiu partoprenas en a ü agitas por ~o.

revolver 1o. Plurpafa pistolo, kun cilindra
tumiganta sargilo.

revu20 1 Kontrolo de armea unuo (kompanio,

regimento kc) aü de parto de armeo, fare de super-
ulo. c® parado. 2 Artikolo, en kiu oni resume
prezentas la cefajn okazintajojn en iu fako de la
aktualeco: bibliografia ~o de la verkoj aperinlaj en
la lasta jardeko ; de la nova E-a literaturo; ~6>

de la ~oj (kolekto da kernaj eltirajoj, el diversaj
~oj aü gazetoj). c® kroniko, raporto, recenzo. 3
Perioda, sufice ampleksa presajo, spéciale dedicila
al difinita fako: La ( R )^o z ( 1906-1914); Scienca
( R )~o; tiu r^o («Lingvo Internacia») bavas ja sufice
da abonantojz. 4 Teatrajo. en kiu la aktualajoj estas
prezentataj en fantazia k serca maniero, per scenoj
ne tre ligitaj inter si : Montmartre ~o de Svarco

«Nek nek" . ^i (tr) Farwon / a ü 2: tiam la rego
eliris el Samario k ~is la tutan Izraelonx ; latt-
jarajn ekspoziciojn de pentroarto.

revulsi/o f Altirado de la sango en punkton pli•
malpli malproksiman de la malsana organo, per
kupoj, sangeltiro, sinapa kataplasmo, kaütero ks.

rezed1o ^ G. (Reseda el ~acoj) de du- k plur-
jaraj herboj kun neregulaj, blanketaj, verdetaj aü
flavetaj floroj en apeksaj grapoloj aü spikoj; c. 60
sp-oj hejmaj de la Mediteranea regiono gis C Azio,
pluraj poromame kultivataj. flaveta ~o. Sp. de ~o
{ R. luteola ) el la Mediteranea regiono k
Makaronezio, pasintece kultivata por fabrikado de
flava koloriga substanco. aroma ~o, bonodora
~0. Sp. de ~o ( R. odorata ) el N Afriko, unujara
herbo kultivata por floroj tre odoraj, flavete blankaj
aü (ce la kf-oj) pli-malpli orangaj aü rugaj.

rezedo (flaveta ~o):
a ) tigo ; b) folio ; c)
infloresko ; ô) floro;
d ) frukto (kapsulo).

rezerpin/o Hipotensiiga alkaloido, ekstrakt-
ata el du sp-oj de raü volfio, pasintece uzata i.a. en la
kuracado de mensmalsanoj k de hipertensio.

rezerv/i ( tr) 1 Apartigi k konservi por alia
tempo, por alia uzo: motion por eksterordinaraj
okazojB ; mi decidis ~i mian projekton por la dua
Kongresoz ; al Dio servu , diablon ~MZ; sin mem
por.. . (ne uzi sian tutan forton gis. ..); la plej
bonan por la fino. 2 Antaüdifini al iu la posedon aü
guon de io per formula deklaro aü registre: M sid-
lokojn en trajno; peti la kongreson, ke oni ~uporgi
lokon en la tagordoz; ^ita casejo; ~itaj posedajoj
(kiujn homo ne rajtas forpreni de siaj heredontoj);
r^itaj kazuoj (kiujn la episkopo aü la papo ~as al si);
ciuj rajtoj (de reprodukto) ~itaj; mi ne ~is por m
ec ian rajton de aütorecoz; ~ante al si plenan libér-
éeon cesi eldonadi7- ; mi ~as al mi la rajton sanjji
mian intenconz; la registaroj kutimas al si tiajn
aplikadojn7-. 3 Provizore ne tusi, lasante por ia posta
pridiskuto: ~/ kelkajn punktojnz (de la projekto); tiu
artikolo de la statnto estos provizore ~ita. ~0 1
Eksplicita aü implicita limigo aü kondico, kiun oni
faras pri io: la ~oj formulitaj en la vendokontrakto;
mi faras ciajn ~ojn pri la neceseco de tia klopodo;
ni donas tiun informon kun la kutimaj ~oj; spirita,
silenta ~o (kiun oni faras ce jure, promeso ks). «f

restrikto. 2 Ekstra provizo de io, lasita netusita por
posta uzado: ~oj de mono elcerpigis; la lega ~o el
oro de emisia banko ; fari ~ojn el sukero; v/w el siaj
~oj; f nutraj ~oj (substancoj, demetitaj en celo,
histo, organo, por eventuala bezono); amelaj,
glikogenaj ~oj ; (0 la ~o de povo (de motoro); li
bavas grandan ~on da energio. 3 «r Trupo, ne
metita en la batalon, sed tenata disponebla en okazo
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de krizo, por estonta tasko ktp: antaüen la ~oj!—
dins la princoB. 4 O Cia surfaco, provizore sirmita,
per izolilo aü alia rimedo, kontraü la ago de kolorilo,
acido k.a.. ^a. Troviganta en ~iteco: ~a kapitaloz,
fonduso; ~a lito (por eventualaj gastoj); li havas nur
la ~an regimenton 3; armeo (~istaro) ;
elirejo, bremso, lumigado (en okazo, se la normalaj
ne funkcius). ~e. Kun ~o: mi aprobas nur ~e; ~e
(escepte) de tiu punkto. ~adO. Agado de tiu, kiu
~as: ~ado de lito en vaporsipo, de carnbro en
hotelo, de sidloko en trajno\ ~ado de rajto. ^ajoj.
Pecoj, varoj ks tenataj en ~iteco. ^ejo 1 En kelkaj
landoj, teritorio ~ita por la ekskluziva okupado de la
indigenoj: ~ejoj de la Indianoj en Usono. 2
Teritorio, en kiu la indigenaj flaüro k faüno estas
protektataj k lasataj en plena libereco: ~ejo por
migraj birdoj. B®* naturparko, konservejo, defensejo.
3 Regiono, en kiu la caso au kapto de bestoj estas
malpermesataj, por protekti ilian reproduktigon.
^Igemo. Sindeteno de tro facilaj entuziasmo,
simpatio, eksterigemo: tiun libron mi komencis legi
kun ~igemo\ akcepti inn kun ~igemo. ~istO.
Membro de la ~istaro. /^istaro. Tuto de la milito-
devaj civitanoj, kiuj ne servas en la aktiva armeo.~fteco. Stato de io, kion oni ~is. ^ujo. Ujo, en
kiu oni tenas provizon: ~ujo por akvo, de gaso, de
benzino. serwa Ne entenanta ~ojn : sen~a aprobo.
gas~ujo. Grandega kloso, kie en gasfabriko oni
konservas la purigitan gason sub konstanta régula
premo antaü la distribuado.

rezid/i (ntr) 1 Konstante k oficiale logi. 2 Logi
en la loko, en kiu oni plenumas ian funkcion:
rvanta, ne ~anta episkopo, akademiano. S (pp
komputila programo) Restanta konstante en la cef-
memoro: munti ~an programon. ~ejo. Domo, en
kiu oni ~as: vilaga0, regaG ~ejo\ cia civilano pav-
as vocdoni en la loko de sia lega ~ejo.

rezident/o Z Altranga funkciulo, komisiita de
protektanta stato ce la regnestro de protektorato.
**ejo. Domo, en kiu logas k funkcias ~o.

rezidu/o 1 ® Restajo el petroj, pasintece elmetat-
aj al la agado de eksteraj fenomenoj. nek transportita
nek sedimentita: arkozo, ~a argilo (el argila ~o
de dissolvitaj kalkpetroj). 2 ® Restajo. 3 Tio, kio
restas el heredajo, post pagado de la suldoj, impostoj
k legacoj. 4 £ Tiu resto el kalkulo, kiu ne estas
klarigita k motivigita: eraro. 5 A ( pp holomorfa
funkcio k punkto a) Nombro, kiu indikas, kiomoble
oni devas subtrahi l / (z — a ) , por ke la diferenco
havu malderivajon en punkciita cirkaüajo de a.

rezign3i (tr) Definitive forlasi kiel neefektivig-
eblan aü neatingeblan: la kronon3; ~/ pretend-
on, sian programon; cu mi devas ~ duonon de miaj
enspezoj ? B; mi ~as esti guste komprenata de Hi.
ir abdiki, demisii , formed. ~0. Ago de tiu, kiu
~as: publikigi sian ~on pri kandidateco; sendi al
la registaro sian ~on pri iu ofico.

rezignaci30. Stato de iu, kiu akceptas sen
protesto tion, kio ne povas esti sangita, k kiu
submetas sin sen plua plendo al la neeviteblajo: en
lingvo natura cia ec plej granda efektiva malbonafo
estas akceptata kun plena kontenteco au ~oL\ lia | carmo; ne~ebla Jluo. sen~a. Faranta nenian ~on:

antaü la minigo k la mizero estis admirinda. c®
fatalismo. Kun ~o: suferi ~e maljustan
kondamnoir, atendi ~e la mortori1.~i (ntr) Toleri,
ne provante sangi la aferojn: ha, mi nun ~as, car mi
vidas plu nenian rimedon2.

rezin/o 1 4* Solida au duonlikva, amorfa
organika substanco, solvebla en etero au alkoholo,
sed ne en akvo, sekreciata de iuj plantoj: ~o de
koniferoj, fosilia B®" kopalo, sukceno. — keno.
2 ® Makromolekula substanco au miksajo, natura
aü arta, uzata en la fabrikado de plastoj, farboj ktp.
~ajo ® O Kolofono. epoksi^o ® (kn) ~o,
konsistanta el homo- au hetero-polimero de epoksi-
hava(j) molekulo(j), industrie uzata por gluoj, en
elektroniko k en elektrotekniko. esenc^O df* ®
Natura au artefarita miksajo de esenco k ~o, ekz.
terebintino. gum^O. ~o, enhavanta gumon.
oleo/vo (evi) = esenc-'-'O.

rezist4i (al aü tr) 1 Kontraüstari al; sukcese rifuzi
cedi al: la Izraelidoj ne povos ~i antaü siaj mal-
amikojx ; gia plej bona militistaro ne havos forton,
por ~i; (f) al tento, al la lacigo\ ~u la diablon k
li forkaros de v/ N. 2 D O Ne cedi al iu forto (tiro,
premo, flekso ks) aü al iu kurento: malvarma fern
~as al rnartelado; tiu kombinajo ~as al la rusto, al
frosto. 3 ÿ (pp ceio aü vivulo) Kontraüstari al ago de
parazito, tokso, antibiotiko ktp. ~0 1 Ago <^i: la ~o
de la siegata urbo ne longe daüris; superi la ~on de
la aero; la ~o de la jluidoj varias laü ilia specifa
denso; <> de specio al poluado. 2 (pp pri la ~o
de la materialoj) Karakteriza konstanto de iu
substanco aü korpo, esprimanta la kontraüstarpovon
rilate al premo, tiro, flekso, tordo ktp. ~oprovo. 3
(pp elektro) = ~ivo. ~a. Tia, ke gi ~as: ~a volo,
manovro; fari ~ajn rimarkojnz\ 1j individuo a!
viruso de gripo. B®* iniuna. ~adO L Ciaj agoj, per
kiuj nesubmetigantaj civitanoj kontraüstaras al
fremda armeo, kiu okupas ilian landon: pasiva ~ado
( rifuzo obéi); sabota, bojkota , armita ~ado.
gerilo, makiso, partizano. ~anco 1 (pp kontinua
kurento) Fizika grando, égala al la kvociento de
konstanta potencialdiferenco aplikita ce la
ekstremajoj de konduktilo per la kurentintenso de
kurento, kiu tie produktigas, se la konduktilo ne en-
havas elektromovan forton; simb.: R. B®3 omo. 2 (pp
sinusa alternkurento) Fizika grando, égala al la
kvociento de la komponanto de la tensio, samfaza
kun la kurento, per la kurentintenso; simb.: R:
radiada, specifa, terkonekta ~anco, izol~anco. o3r
impedanco. ^anto. Homo, kiu ~as; (ss) ano de
~ada movado. ^ilo 4- Organo aü aparato en
cirkvito, destinita enkonduki ~ancon en cirkviton:
sovo~ilo, turn~ilo. n®* reostato. parafeia ~i!o.
~ilo, konektita paralele al mezurinstrumento aü iu
alia aparato (por malpliigi la kurentintenson en la
cefa cirkvito). SIN. sunto. variigebla ^ilo =
reostato. ^ivo. Fizika grando, égala al la ~anco de
drato el iu materialo, multiplikita per la kversekca
areo de la drato k dividita per gia longo; simb.: p
(ro). c® konduktivo. ne^ebla. Tia, ke oni ne povas
~i al gi: li parolis kun ne~ebla aütoritato\ ne~ebla
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sen~a kapitulaco. akvo^a. Kapabla al la j uva-crispa, sin. R. grossularia ). SIN. groso /. nigra
penetrado de akvo. fajro^a Kapabla al la ago de I ^0 nfr Sp. de (R. nigrum), el Eüropo k Azio,
fajro. flekscwo O ~o kontraü fleksado, grava eco ! kies ciuj verdaj partoj surhavas malgrandajn, flavajn
por materialprovado. infekto^a. Kapabla ~i al | glandojn, enhavantajn esencon karakterize odoran;
infekto de difmita malsano: ciuj specioj estas trafebl-
aj de diversaj malsanoj. sed infekto~aj al iuj el Hi.
luirwa. Kapabla ~i al la ago de lumo, i.a. ne sen- glaciajoj k konfitajo. ruga 1 (ss) Sp. de
au mis-kolorigebla per gi. medikament~a If (pp ( R. rubrum), el Eüropo k Azio, kun rugaj, acidetaj
mikrobo) ~a al la antimikroba ago de medikamento:
antibiotik~a, penicilin^a. sitIfamid^a.

rezoluci/oz X Formala opiniesprimo de vocdon-
rajta organo au de publika kunveno: proponi ,
vocdoni , forjeti ~on.

rezolut/a. Firma en siaj projektoj; senhezita en
la plenumado de siaj deeidoj: ~a karaktero\ ~e ^o, CH2OH(CHOH)3CHO; parto de la molekulode
apliki agirplanon.

rezon1i (ntr) 1 Logike kunmeti argumentojn k
tiri el ili konkludon: guste ~/' per analogio\ ne

pri do , kio estas ekster via metioz. ns3

demonstri , pruvi , racio. 2 (f ) Prezenti pli-malpli
logikajn argumentojn, por ne obéi: mi estas felica
direktoro, mia personaro ne ~asz: ne ~adu! petu
lin pri parclono, kiel mi diras al vi! z. ~(ad)o. Ago
de tiu, kin ~as: neriiaj komitatoj povas per blinde
palpanta ~ado trovi la efektivajn bezonojn de la
lingvoz; ~ado k filozofado panon ne donas1.~ema Inklina al ~ado, pli ol al agado au obeado. i plur~osomo, poli^osomo. Aro de ~osomoj,
mis^i. Malguste ~i. cirklo^o. Mis~o, en kiu oni j kunigitaj de mesaga RNA, k kiu sintezas proteinojn.
uzas kiel pruvon la pruvotajon.

rezorcinol/o (K) Meta -dihidroksibenzeno, |
C6H4(OH)2, uzata i .a. por fabriki eksplodajojn k j
medikamentojn.

rezult2i (ntr) Esti la iogika, natura, fakta sekvo
de: el tiu principo ~as, he [ ...]; alia arango eble
~os el via diskutadoz ; por la malsanulo efektive !
nenio ~is el tio7', kio ~us, se mi agadus kun ili pli j
malbone?z\ el tio ~is, ke mi rezignis pri la afe.ro. i~0. Tio, kio logike au nature sekvas el io: la ~o de
via diskitto estas guste ratio: oni atendas la ~ojn de
viaj laborojz; de elekto tro multa plej rnalbona ribo: 1) nigra ~o; 2) ruga /^o; krispa ~o, Vd
~6> z; lia iniciativo havis plej bonajn ~ojn\ vi groso. a) tigo; b) folio; c) infloresko; c) floro; d)
demandas, kiom da ~o ? K ; // transdonis al David la frukto (bero). C.

~on de la kalkulado de la popo!ox. SIN. rezultato.
car konkludo, konsekvenco, frukto, rikolto. ^anto

Vektoro (forto ks), kiu estas kunmetita el du au
pli da komponantoj. ~igi. Estigi, naski kiel ~on: j arco.
tian fieron ~igis la servistoj per siaj kisoj k kares-
ojz : la pluvegoj ~igis grandajn difektojn en la j aütoritatan instancon, penante ilin perforte forigi:
grenkampoj. sen~a. Prezentanta nenian ~on: sed nur la popolaco ~asfB ; nur ne ~u kontraü la
sen~a esploro. provo. debato. IêT vana, senutila.

rezultat/o. Rezulto: ni kunvenis, por priparoli
tie gravan aferon. sed ni ne povis atingi ian ~onz.

Riad/o. Cefurbo de Saud-Arabio (46°42;E,
24°43’N).

rib/o. 1- 1 G. (Ribes el grosulariacoj) de tuf- j ^on\ (f) en sia voco sonis retenata de virinafier-
arbustoj kun plejofte mane lobaj, largaj folioj, kun \ ecoz.fâ3 revolucio, rezistado. ~a. Rilata al ~o:~aj
floroj unuopaj au en glomeruloj au grapoloj, k kun | minacoj, komplotoj; por ke cut E-isto sciu tute klare,
plursemaj beroj; c. 150 sp-oj el la N hemisfero k S kio estas lojala k kio estas ~az(_al la Fundamento).
Ameriko, multaj kultivataj por omamo aü por mang- ~anto. Homo, kiu ~as: la ~antoj levis la rugan
ebla bero. n® groso. 2 La malgranda, mangebla flagon, ^ema. Inklina al ~o, malobeema: gi estu
beroj de iuj sp-oj de ~o, precipe de la ruga k de la gardata kiel memorsigno por la ~emulojx. Mfli.
nigra ~o. SIN. ~obero. dorna 4^ Sp. de ~o (/?. Instigi al ~o: ankaü tiun ci ili jam ~igis kontraü

kultivata por folioj k burgonoj medicine uzataj k por
globaj, nigraj beroj utiligataj i.a. por siropo, jeleo,

beroj. 2 (vs) Ruga ~o 1, du subsp-oj el tiu ci, tre
paienca sp. ( R. petraeum ) k diversaj hibridoj intw
ili ; kultivata por globaj, rugaj—ce kelkaj kf-oj
blankaj ( blanka ~o ) au rozaj— beroj mangataj
krudaj au uzataj por i.a . suko, jeleo, konfitajoj.
r^ozo ® Sukero (pentozo), eltrovita en beroj de

la ~onukleaj acidoj. nsr ~o II . ^obero. ~o 2.
deoksi~OZO (K) Sukero (pentozo), kiu diferencas
de ~ozo nur pro manko de unu atomo de oksigeno,
CH2OH(CHOH)2CH2CHO; parto de la molekulode
la deoksi^onukleaj acidoj. cs3 ~o II , nukleo.
Il - <£ ® ^ozo (en kunmetajoj). — ^pflavino (Vd
flava) , ~onuklea acido, deoksi~onuklea acido (Vd
nukleo ). ^osomo ÿ Encela, submikroskopa
grajneto, konsistanta el ^onuklea acido (RNA) k
proteino, ce kiu okazas la sintezo de proteinoj.
~osoma. Rilata al ~osomo: ~soma RNA.

ribek/o } Mezepoka trikorda vjolo, ludata per

ribel/ i ( ntr) Rifuzi obé i la registaron aü

Eiernulox; ek~is regimentoj da masonistoj k stonist-
ojB: ( f) eu por tio mi ~is kontraü ciuj instinktoj de la
homeco?7-, lia spirito ~is kontraü la tiutempe reg-
anta doktrino. ^0. Agoj de tiuj, kiuj ~as: tiam
eksplodos generala ~oz; ~o de la sipanaw, sufoki



riceli 975 rica

mi! z ; morgaü povos aperi alia) ~igantojz. esr
provoki.~ulo. ~anto: auskultu, ho ~uloj! x.

ricel/i ( tr) Konscie ricevi ion, kion alia
persono kontraülege akiris (per stelo, fraüdo ks):
juvelojn. ~(ad)0. Ago ~i. **isto. Tiu, kiu kutime
~as (por revendo) (SIN. stelajokasisto).

ricev/i (tr) 1 Ekhavi iun ligitan al si per socia au
natura rilato: vi ~os edzonz; ci ~os mian filinonz;
Pigmaliono ~is sian Galateon7-; la teatrajo trahis
pri du geamantoj, al kiuj la sorto ne permesis ~i sin
reciprokez; naskigis via patrino, poste si ~is
gefratojn2; Hi estis tre felicaj k ~is multajn infanojn.
es* akcepti. 2 Ekhavi per natura elkreskado: la heho
~is sian unuan demon; barbon; la arhoj jam ~is
verdetajn foliojn ; el ciu milo da semoj , kiujn ni
pacience jetadis en la teron, apenaü unu ~is radik-
ojnz ; (analoge) ~i grizan haronz, dikegan ventron;
mirtelojn ill mangis, k ~is tuie hluajn bason k vang-
ojnz; la arbo ~is la plej belajn kolorojn!z. use akiri.
3 Igi posedanto de io per dono, alsendo, aljugo ks:
M morion de patroB , leteron de amikoH ; la unuan
premionz; /-w ordenon7,oficon de pastroz; ~/' profit-
on, rabaton, renton de bieno; (f) laüdon, saluton,
bonan akcepton, sian gustan lokon ; ~i komision,
ordonon, helpon, sakrarnenton, viziton ; kontraü s-ro
Cart mi konstante ~as plendojnz ; en la rica domo
neniam estis ~itaj leteroj ad sciigo pri la filinoz ;
(abs) kiu ne petas, tiu ne ~asz. 4 Igi posedanto de io
per inlersango: doni ovon, por bovon7 ; hodiad
pagi vi devas, morgaü kreditc ~osz; por ciu tago mi.
~as kvin frankojnz ; kie oni povàs tiun specon de
cigaredoj?; jam en Kjôge li volis aceti por si oran
ringon, sed H tion ne faris, car en Kopenhago oni ja
certe ~os multe pH belanz; dan efikon havis la smir-
ajo, sed oni ankaü ne povis gin en apotekoz. 5
Esti tusita de io abstrakta, k esti de gi iel modifita: ~i
la vivon; de sia promenado li ~is bonan apedton ; li
denove ~is la konscion7; tcatramanto ofte vizitas la
teatron k ~as baldaü teatrajn manierajnz; la lingvo
~as de do grandan faciligon7 ; liaj tudoj ~is tute
alian karakteronL; ~i fortan impreson, ies influon ;
la argilo ~is formon de telero ; ni baldaü ~os ricino: a) tigo; b) folio; c) infloresko (supre floroj
sangon de la vetero. nar sperti. 6 Esti trafita de io inseksaj, malsupre virseksaj) ; c) inseksa flora; d)
malbona: ~ifortan puson, baton7, vundonz; vcntro- frukto (laülonga sekcajo) ; e (semo). Ba (a, b k e)
doloron oni ja ~as tre facile en ilia ago7 ; mi ankaü k W (c-d).
~is artriton en unu artikoz; kapdoloronz ;
muson en la cerbonz (frenezetigi); (abs. pp puno)
prove li ~as! z ; ~os vulpo por sia kulpox ; ~is
bandito lau sia merito7. ns3 pagi, suferi. 7 © Estigi
al si per sia propra ago: li lerte kunmetis kelkajn
tabulojn k ~is specon de kofro; el la gudro oni ~as
per distilado multajn derivajojn; (f) se ni aldonas la
literon «t» ni ~as vortojn montrajnz. 8 V Esti
kapabla selekti difinitajn elektromagnetajn ondojn k
transformi ilin en sonondojn: tiu aparato ne ~as
ultrakurtajn ondojn; (analoge) mi facile ~as Roman,
Moskvon; mi ~as vin malbone. ^O. Ago de tiu, kiu
~as: sciigu a! mi la ~on de mia sendajoB ; saga
estas la hundo post ~o de l’ vundo7 ; k redono de
saluto. ~ado. Daü ra, longa ~o: ni certigas la
~adon de ciuj eüropaj radiostacioj. ^anto 1 Tiu, benzinvaporo); (analoge) post J 5 minutoj aperis ~a
kiu ~as (kontraste al sendinto, donanto). 2 $ svitadoz. 4 Abunde provizita per spiritaj valorajoj: li

Molekulo, al kiu ligigas hormono au peranto, el kio
rezultas sangigo de la formo de la ~anto k
konsekvence de la cela metabolo. cs* ligato. ^ebla.
Tia, ke oni povas gin ~i: tiu ci eldono ne plu estas
r̂ ebla ; ~eblaj stacioj. ~ema Y Tia, kia facile ~as
infektajn malsanojn. ~ilo V Aparato, kiu ~as tele-
komunikajn signalojn (radiotelefoniajn, telegrafajn,
radiosignalojn ktp) k reproduktas ilin en sonojn au
skribajon: galena, kristala, morsa, superheterodina,
transistora ~Ho. ~ujo (K) Ujo, en kiu oni ~as distil-
ajon. radicwilo. ~ilo funkcianta per elektromagnet-
aj ondoj. send-^ilo 'v Aparato saltebla laübezone
kiel dissendilo au kiel ~i!o.

ricin10 G. ( Ricinus el eüforbiacoj) de nur unu
sp. ( R . communis ) , monoika planto— unujara k
herbeca au plurjara k arbeca — kun mane lobaj,
grandaj, defalemaj folioj, kun verdaj, senpetalaj
floroj en granda, spikforma paniklo k kun kapsuloj
enhavantaj grandajn semojn po tri, tre oleoricajn sed
venenajn ; hejma en tropika Afriko k Hindio,
naturigita en la tropikaj regionoj, kultivala por
ornamo k por semoj, el kiuj oni elpremas oleon
laksigan k lubrikan. ^ino ® Heterocikla, toksa
substanco, CgH809N2, de la semoj de ~o. ^oleata
acido ® Grasacido, CH3-(CH0)3-CHOH-CH,-
CH=CH-(CH2)7-COOH, kiu trovigas en ~oleo.
/^lektino (E) Ége toksa proteino de la semo de ~o,
kiu senaktivigas la pli grandan subunuon de la
eükariota ribosomo.

ric/a 1 Posedanta multon da proprajo:
bankieroB; kiam oni estas ~a, oni havas multajn
amikojnz; sajnigi sin ~a, nenion havantez; oni estas
~a neniam suficez ; estas tiu , kiu soldas at
neniuz; Abram estis tre ~a je brutoj , argento korox ; (subst-e) ~<z zorgas pri campano, mal~a pripanoz. 2 Karakterizata de sia granda valoro, sia alta
prezo: magazeno7-, palaco, domo, meblaro,
brodajo; havoz, heredajoz, luksoz ; au plej
stato au plena malsatoz; ~a ofero, rekompenco; (vs)

~a (~ula) kvarta/o ; muzeo ~a je cefverkoj. 3
Abunde entenanta materian valorajon: regiono ~a je
riveroj k lagoj; erco ~a je kupro; (abs) grundo;

rikoltoz ; ~a miksajo (kun forta proporcio da

r^a

r̂ a
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estas ~a je scio k sperto; ~a je esperoj, promesoj;
aventuro je instruoj; principe? y'e konsekvenc-
oj ; (analoge ) lingvo ~az ( sk . je vortoj) ; ofte akompanataj de goja voebruo: li ~is tiel , kek
programo (enhavanta multajn interesajn erojn). 5 f ventru ai li skuigis7; plej bone ~as, kiu laste ~asl,
Entenanta grandan proporcion da graso, sukero ks: estas tempo por piori k tempo por ~/ x; plorantonà
~a dieto; ^a mangafo. saüco.6 (pp sensajoj) Don- évitas—canton ni imitas7-.—+ ha!, rizorio. 2 Monfti
anta impreson de abundeco, pleneco, profundeco: agrablan, felican aü bonvenigan aspekton: siaj
~aj koloroj; la ~aj harmonioj de la orkeslro; estas okuloj petoieme la rivero ~is sub la sum;
parfumoj ~aj, triumfuj k satanajK ; ~aj rimoj. ~e. ~anta pejzago ; tie la bordoj perdas sian ~antm
En ~a maniero: sinjorino, tre ~e vestita7 ; dotita mienon7 ; (0 bone tiu sidas, al kiu la sorto ~ûJZ $
filino; kameloj. ~e sargitaj per trezorajoj7 ; ( f) la Moke esprimi sian malsaton: la faraono ~is antm
konscio , ke ili solaj Havas la veran Dion , ~e lia nazoB; kaldrono ~as pri poto k mem estas kotê\
rekompencas ilin ec pro la plej grandaj suferojz. ~0 mi ~os ce via malfelicox ; mi ~as pro, je lia nart-
1 ~eco: felico k ~o envion elvokas7. 2 ~ajo : eco. 4 (ark. tr). Ridi pri, moki: mi ~as lian naivec-
potenculoj akiras ~onx. âjo. Grandvalora havajo: on7 ; ili ~is lin pro lia peto7. ~0. Ago de tiu, kiu
fi heredis grandan ~afon7 ; vian ~ajon k viajn ~as: estas la propro de la homo', ~o matent,
trezorojn mi fordonos al rabadox ; ili forportas sur la plow vespere7 ; oni ekkonas bovon per la vido k mal-
dorso de azenoj siajn ~ajojnx ; (f ) honesteco estas sagu Ion per lia ~oz ; (analoge ) de hieno
mia sola ~ajo. êCO. Stato de iu, io ~a: kontent- (~osimila bleko). ~aci. Malagrable, malsincere aô
eco estas pli bona ol ~eco7 ; en lia regurbo kolektig - malice ~i . fâ* rikani. ~adO. Daüra, opa ~o; tm }

is lia ~eco, kian oni nenic povus trovi7 ; granda homo de eterna ~ado7 ; ankaü dum ~ado pom
~eco montrigis cie en la kasteloz. ~ega. Ekster- dolori la korox ; aüdigis laüta ~ado7. ^egi. Tre
ordinare —a: ~ega financisto (es* milionulo); (f) lio laüte ~i . êti. Malstreci la vizagajn trajtojn, kun
alportas al nia afero ~egajn fruktojnz. ~igi. Fari ioma disigo de la lipoj k malvastigo de la okuloj, por
iun, ion ~a: lia inventajo lin ne ~igis ; ~igas ne esprimi ordinare afablajn sentojn: indulge, cinike,
enspezo, sed prudenta elspezo7 ; O ~igita uranio | amure ~eti; la patrino ~etas, rigardante la dom-
(en kiu la izotopo 235 estas en pli granda proporcio autan infanon8; tri fraülinoj, kiitj honteme ~etis, cor
ot en la natura uranio). îgi. Igi ~a: kiu ~igas, tiu ili ne sciis, kion diri7 ; ~eti pro embaraso7 ; si ~etis
fierigasz; de E. ankoraü neniu ~igisz ; ~iginta sub larmoj7 ; la lipoj ~etadis el la nigra barbo1.
komercisto; ( f ) de legado sen atenio ne ~igas la ^etO. Trajtomovoj de tiu, kiu ~etas: cirkaü lia
prudente7. ~ulo. Homo ~a: ^ulo havas grandan buso aperis io simila al ~eto7 ; ~eto ludis cirkaü sia
pareneuron7 ; ~ulo veturas, mal^ulo kurasz; estas buso7 ; ili ne povis sin deteni de ~eto7 ; virina ~eto
pli facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol por pli kaptas ol retoz; du aüguristoj ne povas sin
~ulo eniri en la regnon de DioN . mal~a 1 Posed- rigardi sen ~eto. ~igi. Fari , ke iu ~u: Dion kolerig-
anta nenian au malmultan havajon: mal~a kiel muso is, homojn ~igis7 ; ~igaj mienoj. ~inda. Tia, ke oni
pregejaz; sur la strata iris mal~a knabino kun mtdaj devas malsate ~i: ~inda capelo8; sen povo kolero
piedojz; via okulo farigos malfavora kontraü via estas ~inda afero7 ; ~inda vantemulo; de majesta
mal^a fratox ; felicaj estas la mal^aj en spirito/ N. 2 gis ~inda estas nur ittiu paso7. îndigï. Fan, ke in,
Karakterizata de malgranda aü nenia valoro: mal~a j io estu ^inda: la Delegation mem gi ~indigosz.
kabano7, robo; mi logas en unu el la plej mal~aj j ~muskolo. Rizorio. ek~i. Subite ~i (ekspiodi per
stratoj de Varsovie7 ; (0 la plej maison aspekton j ~oz): tiam la gastoj laiite ek~is7. SUkwi. KASEM.
havis la subtegmenta cambreto7 ; mal~a dekoracio j mok~i (tr) Moki per ~o: la paseroj mok~is sia-
por tia teatra cefverko!. tsr povra. 3 Enhavanta j maniéré la gemastrojn7.
neniom aü maimulton da valorajoj: lando mal~a je rif/o 1 Kresto el roko, stonetoj aü sablo, kies
karbo; penege tiri nutrafon el mal~a tero; mal~aj supro guste aü preskaü atingas la surfacon de la
stepoj ; mal^a miksajo, gaso; (f) nia juna literature maro: la ventego jetis sipojn sur la mortodonajn
estas ankoraü tro mal~a je originalaj verkoj7 ; ! ~ojn7 ; mia sipo rompigis sur ~oj7 ; etendigis
mal~aj dialektoj7. magra. mal^e. En mal~a j sablo^oj sub la akvo7 ; la skombraj sablo~oj7,&
maniero: mal~e vestita; ofte sagulo vivas mal~e k j sera, benko. 2 (f) Dangerigilo, risko de malsukceso:
malsagulo felice7. mal~eco. Stato de iu, io mal~a: j ni ne devas ignori la ~ojn, kiujn ni renkontos sur
malr^eco ne estas malvirtoz; profunda mai^eco; li j nia vojo. ~a. Prezentanta ~ojn: ~a maro; senhoma
trinku kforgesu sian mal^econ ; mal^eco sidis en la j bordo de ~a k sovaga insuleto7. koralM). M),
vesta sranko k en la mangajkorbo7. mizero, konsistanta el kalkoskeletoj de koraluloj k de aliaj
puü perismo. mal^igi. Fari mal~t/ : donado de vivuloj kun kaikoseloj.
almozoj neniam mal~igasz. mal^igi. Igi mal^a: rift/o 0 Vasta, tre longa grabeno: kontinenta,
alia avaras k tamen mal~igasx ; ne amu donnon,
por ke vi ne mal~igux. mal^ulo. Homo mal~a:
r^ulo parencojn ne havas7 ; al mal^ulo infanoj ne
mankasz; de mal~ula mango ni guston ne scias7.
ne~a. Ne havanta grandan ~ajon. nov/N/ Ulo.
Homo, kiu jus ~igis k vantigas je tio.

ric-racz. Onomatopeo de siriganta stofo.

rid/i ( ntr) 1 Montri subitan gajecon pef
karakteriza streco de la buso k faltigo de la vizago,

oceana ~o.
riflig/i (ntr) Serci ie aü ce iu protekton kontraù

dangero, persekuto, malfacilajoj: en eksterlando
dum revolucio B; la banditoj postsekvis lin, sed li ~is

; en policejo; de la tentoj de la vivo si ~is en monah-
j inejo; la infano ~is apud la patrino; per tima sait'
i ~is nun de sia rego la popoï (de F ranoj) K; (0 kiu
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rigard/i (tr) 1 Uzi sian vidsenson en iu direkto:
viaj okuloj ~u rektex ; ne ~u malantaüenx ; ~u de la
loko, sur kiu vi nun estas, norden k slidenx ; mi ~is
trafenestro de mia domox ; li ~is trans la lagon al la
monteto kontraüez; Si ~is eksteren, supren al la
brilanta steloz; li longe ~is al si en la vizagon ; ni
~is sur la maron, sur la multajn sipojn k transen al
la sveda bordoz; en la pasporto!7 ; (f) tra la
pordo ~is internen la stelplena cieloB. 2 Fiksi la
okulojn al iu objekto: kiu ~as cielon, maltrafas sian
ceIon7 ; mi longe ~is la vojon, sed mi vidis neniun,
car estis tro mallumeB; per senmovaj okuloj si ~is la
tremetantan brilon de laflamo7 ; turnigu, Sulamit, ke
ni r^u vin!x ; per la vitrecaj okuloj (la kadavro) ~is
la stelplenan cielonz.3 Elmontri al iu per siaj okuloj
ian senton: Marta ~is la parolantinon kun miro7 ;
malsate ~i iun de alte7 ; (abs) bluaj okuloj, kiuj ~is
serene7 ; malafablez. 4 Esplori per la vidsenso,
por informigi : mi ~u , cu la vinbertrunko jam
bargonisx ; mem, eu gi ne estas via portreto7 ;
kiam vi disigos, por mangi kun reganto, bone, kio
estas antaü v i x ; ~u, pro kio estas la bruo7 ;
komercisto estas casisto, li ~as, kiu sin ne gardas7 ;
(f) unu generalo volis kiel oni nutras la soldat-
ojn; ke vi iom rapidu!7; (abs) ~z per ambaü
okuloj7 (tre atente). 5 Konsideri / : cion ~z tra sia
persona vitro 2', ni ~as la vivon k la aferojn de
supre7 (senpartie); jaluza edzo ~as nenian kompens-onx. 6 Atribui enmense ian econ al iu au io: mi tiam
mem ~is lui kiel frenezulon7 ; liaj bofiloj ~is tin kiel
sercantonx ; Hi ~as sin kiel plej kompetentajn en la
aferoz\ Hi ~as la ideon de lingvo internacia kiel
sensencan infanan fantazion7 ; ec malsagulo, se li
silentas, estas ~atakiel saguloz; la teoria vidpunkto
en E. neniam povas esti ~ata kiel erara7 ; ~u giojn
fruktojn kvazau ne cirkumciditajx ; oni ne povas /W
neekzistantaj tiujn faktojn. car konsideri , preni, trovi,
7 Esti turnita en iu direkto: la vilago trans la lagon
~as al la mondvojo7 ; fenestro ~anta al la kortoz;
tien el ciu el la du domoj ~is fenestroz. ~0 1 Ago
de tiu, kiu ~as: jeti ~on al iuz, sur iunz, al io7; si
akompanis ilin per sia ~o7 ; en la daùro de unu
2 Maniero, kiel iu ~as: lia ~o estis tiel penetranta7 ;
ili jetis kasitajn ~ojn sur la junajn cikoniojn7 ; kiel
multeparola estis lia ~o!z; si fiksis scivolan ~on sur
la vizago de M 7 ; si iris, kun ~o direktita al la teroz;
li sidis kun senpensa ~o7 ; la senparola ~o mia ciam
estis akra riproco por si7 ; (f ) de ~o tro alta malsan-
igas okuloz. 3 Esploro per la okuloj: (f) ce la ~o,
kiom fari restasz. ~aci. Stulte ~i: ho, kiel ciuj min
~a£as! z\ ~aci kiel bovinoz. ~adi. Longe, daüre
~i: per7, kun malsekaj okuloj si ~adis [...]z; Hi
reciproke ~adis sin kun miroz; la rajto ~adi E-on
nur de giaflanko praktikaz. ~ado 1 Ago de tiu, kiu
longe ~as. BS? kontempli. 2 AZ Skopofilio. ~anto.
Spektanto. ~ejo. Alta loko, de kiu oni povas ~i
vastan belan pejzagon. ^ema. Inklina ~i pro
scivolo: nemo maljuna vidvino. ^ilo 1 §g Aperturo,
arangita en kondukilo por ebligi gian esploron. 2 ©
Metala peceto, borita de truo, tra kiu oni ~as por vidi
aü celi. 3 Metala peceto kun mallarga fendo, ofte
provizita per strecita fadeno, k muntita sur alidado,

kutimas cion jugi , nenie povas ~iz (kontraü la
kritikoj); fa mi ~as en la Budho, en la Darmo k en
la Komuniimo (kredkonfeso); al Vi mi ~asx ; sub
liaj flugiloj vi ~osx. BW fugi , savigi. RIM. Oni ne
uzu rifugi en la signifo de forkuri. ^O. Protekto,
§irmo kiun oni sercas ie aü ce iu: la rabistoj trovis ce
ni ~onz; oni donis al ili la urbojn de granda
estas la mondo , sed ~on ne donasz ( pro
indiferenteco); (f) lasu min havi ~on sub la kovro
de Viaj flugilojx ; vi estas por mi defendo k ~o en la
tago de mia malfelicox. azilo, haveno, oazo.
<*ejo 1 Loko, kie oni ~as: en via dom mi trovis
~ejonz; David kun siaj homoj iris en la ~ejonx\ (f)
Li estos ~ejo por siaj i n f a n o j x. 2 Azilo por
senhavuloj, senfamiliaj infanoj ks: la knabineton oni
akceptis en ~ejonz.3 Terspaco, en kiu biocenoz-
oj /vas okaze de drasta klimata sangigo, car ili povas
tie pluvivi: Mediteraneaj landoj estis r^ejo por
mezvarmejaj bestoj k plantoj dum glaciepokoj. —relikvo 2. 4 5- Sirmejo, arangita en la altaj montoj
por la sportistoj. 5 ^ Iom elstara loketo, cirkaüita
de stonbordero, sur mezo de urba soseo, por faciligi
al la piedirantoj la transpason. ^into 1 Persono de
fremda lando, ~inta pro politikaj au religiaj
persekutoj. 2 Persono de alia regiono, forkurinta
antâü la militdangeroj. deloki, deporti, ekzili.

rifuz/i (tr) 1 Ne voli akcepti ion donatan au
proponatan: cigaron, inviton al tagmango", ~i
cian helpon ec de amiko; ~i postenon; (analoge) mi
ordonis, ke si leterojn ne akceptu, nek donacojn, k li,
nun ~ita, perdis la dormon7. 2 Ne voli doni ion
petitan:du aferojn mi petis de Vi, ne ~u al mi, antaü
olmi mortosx ; li neniam ~is al mi sian helponz; ~i
al iu kreditonB, obeon; eu mi ~is la deziron de
senhavuloj ? x ; nenie sur la tero al fremdulo tiela
peto estas ~ataz ; mi proponis mian poemon al plur-
ajeldonistoj, k gi estis unuanime ~ita.3 Ne voli fari
ion:mi ~as humiligi7 ; mi nur akcepti lion, kion
mi ne proponisz; li ~is aüskulti min; (0 miaj piedoj
'VQS plu min porti7. 4 (ark.) Rezigni: la aütoro ~is
ciujn personajn rajtojn rilate tiun lingvonz; regno
enprenas en sin diversajn familiojn , devigante
neniun el ili ~i siajn apartajn tradiciojn7. ~o. Ago
kvortoj de tiu, kiu ~as: ci tiu demando, farita per
tono seka k malvarma, havis la saman signifon, kiel
tiara ~oz ; ne kasas multaj vortoj la ~onz; postulo
nepretendas, ~o ne ofendas7 ; ^o de iu al iu pri io;
lainteresoj de /’ afero postulas lian ~on fari tuj
%ravan vortaronz. ~a. Montranta ~on: ^a gesto;
mirespondos al ili ~ez. ^igi (ark.) Rezigni: la
ideo de lingvo internacia estas tro altiranta, por ke
la homoj tute digits je gi7. for^i 1 Malrekoni,
malkonfesi: neniu povas for~i sian parencecon7. 2
Rezigni k forjeti: forte mi dezirus for~i tiun tro
turmentan rolon7 ; for~i ciujn profitainz.
y rig/i 2 (tr) vi/ Provizi sipon au maston per ciuj
necesaj snuroj, pulioj k veloj, k ilin almeti en difin-
ita arango. ~0. La arango de mastoj, veloj k snur-
aro en sipo, boato au barko. ~ilaro. La tuto de la
iloj, kiuj ebligas ~on: mova, senmova ~ilaro.
maM (tr) Forigi la velojn de velsipo.

Rlg/O.Cefurbo de Latvio (24° lO’E, 56°58’N).
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por ebligi precizan celadon de linioj en la tereno.~UlOAZ. Homo, kiu voluptocele satas erotikajn
vidajojn au agojn. m- skopofilio. cirkau~i. ~i al ciu
flanko: cirkau~i cevalon. antau ol gin aceti ; iru
cirkaü Cion k cirkau~u ginx.ek^i. Tumi la okulojn
al: Hi bezonis nur malfermi la okulojn k ek~Hz; si
ek~is supren. k apud si sluris homo2; unu ek~o el
siaj oku/oj ilin forpelis7. el**i 1 ~i el iu loko: mal-
antaü ia fenestroj malaperts la homaj kapoj, kiuj gis
nun scivole el~is sur la korton7; el ciu faldo de sia
jupo el~is bufoz; de monta pinto la agio el~as por
si mangafonx. 2 (ntr) (ark.) Aspekti : kiel belege la
vestoj cirais!7. en~i„ ~i intemen de: Hi en~is tra la
fenestroj en la pregejonz; malrica knabo en~is tra la

fendoz; mi en~adis en pladojn k potojn2. inter~i
(ntr) ~i unu la alian. pri~i 1 Atente, detale ~i: la
pasantoj povis bone pri~i la elmetitajn komercaj-
ojn7 ; ni priais la malnovajn surskribojnz; si klinis
unu el la brancoj , por povi bone pri~i la florafo jnz;
kun H ni priais ta pregejon kun la tornbo de Absal-onz. 2 ( f) Zorge kontroli la staton, iradon de la
aferoj: la admiralo estis sendita, por pri~i la novan
siponL; la herbotero (gazono) estis del pura, kvazaü
matene k vespere oni primus ciun apartan herbet-onz\ la bieifarejo gusîe en tin tago estis pri^ata de
la avino7. inspekti. revizoro. re~i 1 Duafoje,
denove ~i. 2 Retnwi. retrewi. ~i malantaü si: ^retro~a tempo (la tempo kiam la lumo, nun observ-
ata sur Tero, estis emisiita). sub^i. Ruze, hipokrite

sub~as malvirtulo virtulon k celas mortigi lin 2.
super~i. Kontroli (ekz. laboron) sendetale. tra~i.
~i de la komenco gis ia fino: tra~i libron3; (f) la
turmentata anima trahis spirite ciujn agojn de sia
fera vivo2, esplor^i. Atente ~i por infonnigi au
informi aiiajn: li serioze esplor^is la uringlasonz; ili
venis al la valo Eskol k esplor^is ginx. flank^O.
~o oblikva, ofte malsata: gi jetis flank^on al trunk-,

eto de brasiko, kiu kusis apude 2. flug^e. Rapide
preterpase ~ante. kas^i. Sin kasante, stele ~i.
mond~0. Psika bildo, kiun individuo taras al si pri
la universo: la nombro de la homoj, kiuj en la mal-
juneco sincere sangas sian mond^on \ ... ] 2.
Sliprerwi. Levi la ~on al: si supren^is al la cielo2.

rigid/a 1 Ne au nur malfacile fleksebla: siafrat-
ino estis kiel lilio. brilanta k ~c/ z: krispo el bianka
r^a toloz ; membroj ~aj de frosto ; (0 ~a stilo. 2 (f)
Obstine necedema: sed la spirito estis fiera, la nuko
estis ~a7\ li havis ~an koncepton de siaj devoj;
karaktero; ~mienaz, minora. ^e. En ~a maniero:

Ha edzino en vestoj el orstofo iradis7 ; li forkuris,
kiam mi lin rigardisz. ^eco Eco de io ~a: la
kadavra ~eco. ~igi. Igi ~a

trakveturilo alproksimiganta al signalilo, ciuj reg-
organoj estas ~ataj). ^ilo. Fortika metala stang-
eto, kies ensovo en truon au specialan ingon mal-
helpas la malfennon au movon de pordo, fenestro,
kovrilo de kofro ks: Li fortikigis la ~ilojn en viaj
pordegojx ; (0 Ho. kio estas tenata malantaü scruro
k ~Hoz (tie sekreta). ose espanjoleto. mal~i. Mal-
fermi, desovante la ~ilon.

ifl®

rigli. /vilo.
rikiso. a) timoneto ; b) faldebla kapuco.

rigor3a 1 Senindulge severa : ~a mastro,
ekzameno ; (f ) ekkoni la ~an realon . 2 Strikte
logika : ~a rezono. ~0. Tio, kio estas ~a. ^eCO.
Eco de iu, io ^a : kun la tuta ~eco de la lego; ~eco
de. demonstrado. îsmo 0 Tre strikta observadode
ciuj, ec plej malgravaj, reguloj k ordonoj de
doktrino. vs? puritanismo.

Rigved/O. La unua k piej antikva libro de la
hindaj Vedoj, entenanta religiajn himnojn.

Rigel/o ( (3 Orionis) \ La plej hela stelo en
Oriono.

rijet/o Y Mangajo konsistanta el hakita porkajo
au kokidajo, miksita kun graso k tre longe stufita.

rikan2i (ntr) Ridaci kun malico: ~anta simioz;
en la florpotoj starts kapoj de mortintoj k ~isz; (f)
el liaj okuloj ~is la plej kolera morto7. ~0. Malice
moka, akresona rido. esw grimaco. ;

Rikard/oz. Vira nomo, i.a. de anglaj regoj.
riked/o 9̂N G- (Rickettsia el ~aloj) de eübakteri-

oj, palogenaj i .a. al la homo. '-'Oj V&1 ~aloj. ^aloj.
Ordo (Rickettsiales ) de diversformaj malgrandaj
eübakterioj, encelaj parazitoj de vertebruloj. M)Z0j
f Diversaj tifoj, kaüzataj de sp-oj de ~o.

rikis/o. Orienta veturilo por unu au du personoj,
tirata de unu viro per timoneloj.

rikolt/i ( tr ) 1 Detranci k amasigi semitajn
gramineojn, por la homa au besta nutrado: gren-
on2, tritikon7, hordeon2, fojnon2; greno estis semata
k elkreskadis k estis ~ata 2 ; kiam la tritiko estis^ita,
oni fan's feston3 ; (abs) printempo semas, aütuno
~asz ( pf). n3S"' drasi , falci , kolekti, garbo, stako. 2
(analoge) Desiri k amasigi por la konsumado la
maturajn fruktojn de plantitaj k kultivataj vegetajoj:
~i vinberojn2, pirojn, persikojn. use kolekti. 3 (f)

: amelita tolo rapide j Ricevi kiel rezulton de sia agado: kiu semas maljust-
~igas; (f) tiuj homoj lute ~igis de teruroz; estis tiel | afon, tiu ~os suferonx; mi ~is nenion, krom sen-
malvarme, ke si tremis k ciam pli k pli ~igis2; subite ! dankeco; ~/ grandan aplaüdon. 1 Ago de tiu,
lia vizago ~igis en terura tordigo2. al̂ igi. Teni ~e: | kiu ~as: kiel pluvo en tempo de ~<9 X ; ce lafestode
li ftapis la Filistojn, gis lia mono lacigis k al~igis al ~oz; kio mem elkreskos post via tion ne ~ux;
la glavox.mal~a. Fleksebla. 1er supla. (t) la ~o de prudento estas pli bona ol argentox.2

rigl/i (tr) 1 Fermi per ~ilo: ~/ pordon. kofron. Tio, kion oni ~as: faru honoron al Dio el la unua-
2 Teknike sekurigi pozicion de trakaparato au venajo de ciuj viaj ~ojx ; kia la semo, tia la ~o2;
signalilo. âdo. Agado de tiu, kiu ~as: ciuvespere konsternitaj Hi estas pro la pereo de la ~o sur la
li certigis pri la ~ado de ciuj aperturoj ; <Êm ~ado i kampox ; fragujoj , kiuj promesis rican ~onz; (0
per alproksimigo (automata procedo, per kiu , ce j cirkaü tiu vorto elkreskis vasta ~o da miskomprenoj;
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® la de iu procéda (ordinare esprimata en % de
la elirmaterialo). SIN. ~ajo. 'vado. Agado de
~ anto: frue, jam en la tempo de ~adoz\ la ~ado de
tritikox. ~ajo. lo ~ita. ^ilo. Malgranda falcilo,
kun mallonga tenilo k lunarka klingo: svingu la
~ilon, car la ~ajo estas matura x; la brilpuraj ~iloj
brilis sur la grenkampojz. us3 serpo. ~îsto. Labor-
isto, kiu ~as: permesu, ke mi kolektu apud la garboj,
post la ~istojx. ~masino. Malnova agrikultura
masino, kiu detrancadis la grenon. ns3 kombajno.
postai. Kolekti spikojn falintajn post la ~istoj. SIN.
spikumi. V!n~o. ~o de la vinberoj.

rikord/o = datenopo.
rikur/i À S (pp difino au komputika proceduro)

Referenci al si mem. ~0 1 ê Vokado de proceduro
dum plenumado de tiu sama proceduro: estas
karakteriza por funkciema programado. 2 À
Procedo, kiu difinas funkcion per uzo de la sama
funkcio, au difinas nocion, uzante la saman difinon
en pli simpla formo. es3 indukto. ~a 1 A (pp
funkcio) Tia, ke unu difino de gi ~as: primitive ~a
funkcio (tia, ke oni povas kalkuli gian valoron ce
nombro, uzante nur la valorojn ce pli malgrandaj
nombroj k certajn simplajn regulojn); generale,
parte ~a funkcio (kies difino allasas krom la
proceduroj de la primitive ~aj funkcioj ankaü
implicajn difinojn) ; laü la tezo de Church ciu
komputebla funkcio estas generale ~a funkcio.2S
(pp proceduro) Tia, ke gi ~as en sia plenumado.

rllak$/0 Spontana malkresko de fizika grando.
*a. Rilata al ^o: ~a tempo (karakteriza tempo de
M>); ~a potencialo, arangajo, oscilado ktp. ~î (tr)
f Praktiki ~adon de paciento. ~adO. Metodo
estigi korpan k psikan malstrecigon: dum ~ado ne
nur la muskoloj mafstrecigas , sed ankaü la emocioj
malaperas k la psiko kvietigas.

rilat/i (tr au al) Havi ian ~on al: Anneto sciis,
ketiu nomo ~as ankaü al siz, mi ne povas kompreni ,
kiel via konkludo ~as al viaj premisoj; tiuj, kiuj
provis ~/ al nia ideo kun jugo memstaraz\ ni scias,
ke vi kutimis ~i kun estimo nur al tiaj argumentaiz;
20 ~as al 5, kiel 8 al 2; la adverba participo povas
esti uzata nur tiam, kiam gi ~as al la subjekto de la
frazoz\ en E. la adverba participa ciam ~as al la
subjekto de la cefa propozicio7 ; tenu la vizion
sekrete, car gi ~as tempon malproksimanx ; (abs) ne
~as! (estas nenia ~o inter tiuj du aferoj). 1 Lig-
iteco aü interefiko inter du au pluraj aferoj au inter
persono k afero aü reciproke: estas nenia logika ~o
inter tiuj du ideoj; la vorto «mia» montras ~on de
posedo; la ideo, kiun mi intencas prezenti , havas
~on al hilelismoz\ akceptu en la programon nenian
punkton, kiu havas ian ~on al mia personoz; ciu,
kiu havas ian ~on al instruado aü lernado, havos
nenian eblon alveturi7, (je tiu dato); kian ~on tio
havas al la kanalo? B ; tia Deklaracio estus utila ne
sole en al la mondo ekstcra z. 2 Maniero, kiel iu
opinias pri io, reagas al io: malfacile estis atingita la
ima favora ~o de la mondo a! nia aferoz\ por ke
ilin ne mirigu mia ~o al tiu aü alia politika
demandoz; en tiu (de tiu vidpunkto) ; E. estas
nenies proprafo, nek en ~o materiala, nek en ~o

moralaz\ la kontrakton kun H. mi trovis por mi ciam
tre neoportuna en ciuj ~ojz\ si asertis, ke si estas en
ciu ~o majstrino7', mi konfesas, ke en ~o praktika
tiu ci opinio havas multe da praveco7: en certa ~o
por mi efektive komencigis nova vivoz. 3 (ofte
plurale) Reciproka ligiteco de agado inter du person-
oj aü grupoj da personoj: esti en ~o kun iu7; ciuj,
kiuj sciis la delikatan ~on (sekretan amon), ek -
ridis7 ; en ~o al via propra familio vi estas malbona
patroz\ tiam la ~oj de aliaj personoj al li ne povas
tamen subite sangigiz; dint al mi, kun kiu vi havas
~ojn, k mi diros al vi, kiu vi estasz\ kiel oni povas al
infanoj paroli pri famUiaj ~oj!7 ; komercaj ~ojB ;
interhomaj ~oj (£ esplorfako en entrepreno, kies
celo estas tiel informadi la homojn, ke estigu ekstere
favora klimato al la entrepreno k interne bonaj ~oj
inter dungantoj k dungitoj); montri la grandan utilon
de nia lingvo por la ~oj inter la laboristoj de la tuta
mondo7 ; la abomenindaj intergentaj ~oj, kiuj regas
nun en mia lando7 ; tujposte li komencis la ^ojn kun
la FenicianoB; faciligi la internaciajn ~ojn7 ; rompi,
restarigi la ~ojn kun iu. 4 A Subaro de la kartezia
produto de du aroj: Se a k b havas la ~on R, oni
diras, ke a, b ~as per R, k ofte skribas aRb anstataü
( a , b ) R. ~o de ekvivalento. ~o refleksiva,
simetria k transitiva. orda ^O, de ordo. Ordo
5: la ~o «a dividas b» estas ~o de ordo en la aro de-
là pozitivaj entjeroj. refleksiva ~o. ~o tia, ke ciu
elemento havas la ~on al si mem. simetria ~0. ~o
tia, ke aRb implicas bRa. malsimetria ~0. ~o tia,
ke aRb k bRa eblas nur, sb a ~ b. transitiva ~0.
~o tia, ke aRb k bRc implicas aRc. a 1 Havanta
ian ~on al: tiu letero estas ~a al la striko. cè3

analoga, koncerna, najbara, parenca, proksima,
simila. 2 Rilativa. ~e 1 En ~o al : kiel li povas esti
tiel blinda sin mem?z\ simpatio ~e la ideon, por
kiu ni laborasz; la devoj ~e mian familionz; okazis
unu sango, sed nur ~e la lokon de logadoz\ pli bone
la homoj ofte ne agis ec ~e siajn proksimulojnz. 2
(ark.) Relative: oni faris al si la malgrandan
penonz. ^igi. Estigi ian ~on inter du aferoj aü
personoj: krei metaforon estas ~igi du malsimilajn
aferojn per ia nova ~o\ ~igi al si ian aludon.~limo A Proporcio 4 : ~umo de endentajo ( la
~umo de la nombroj de la dentoj de du radoj
konsistigantaj radoaron); T ~umo de atenuo. ek~i.
Komenci, starigi ~ojn kun iu. inter^oj. ~oj 3:
knabo, kun kiu Georgo estis en amikaj inter~ojz\
personoj, kun kiuj oni havas inter~ojnz\ inter~oj
kun la popolo de Dio ( hebreoj) ne estis mia
amatafoz\ en la inter~oj ili estas tute enuigajz.

r îlativ/o A Vorto, kiu anstataüas alian vorton
(subst-on aü pron-on) de la cefpropozicio, aü ec la
tutan ideon de tiu prop., k samtempe kunligas al tiu
cefprop. la subprop-on, kiun gi enkondukas: «kiu,
kio, kia» estas ~oj. ~a 1 Havanta la rolon de ~o:
r̂ >a pronomo, adjektivo, adverbo. 2 Enkondukita de
~o: propozicio.

rileg/i = relegacii.
rim/o djb Samso’neco, inter du aü pluraj vortoj,

de la akcenta vokalo k de ciuj gin sekvantaj son-
elementoj: malrica (kun nur unu sama sono,
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ekz.: li -gi) ; rica ~o (kun sameco de la apog-
konsonanto, ekz.: amaro-homaro); aborta ~o (ce
kiu la postakceniaj sonoj ne samas, ekz.: mordas-
pordon); vira ~o (finiganta per akcentita silabo);
ina rsjo (finiganta per senakcenta silabo); interna
~o (inter la versfina vorto k alia vorto interne de la
verso); alterna] ~oj (en ordo: abab); kontinuai~oj
(en la ordo: aabb): ringaj ~oj (en la ordo: abba),

agordo, asonanco. (tr) Meti ~ojn ce la fino de
versoj: skrupule ~itaj versoj; si, kiu kostis al vi
tiom da bone ~itaj gemoj!7. ~ajO. Mallonga fraz-
aro kun ~oj. ânto. Tiu, kiu skribas ~itajn poezi-
ajojn (ofte ironie au malsate). îgi. Prezenti ^on:
«ofte » k « pantofle » ne ~i$as\ ( f ) plej facile
promeso ~igas kun forgeso7-, ôido. ~o, en kiu la
postakcentaj konsonantoj similas, sed ne samas
(ekz.: vorto-pordo). nombrad'vajo 4 Versajo por
elekto de serconto au alia ludonto. sen~a. Ne
prezentanta ~ojn: sen~a pocmo (— blanka ).

Riman/o. Germana matematikisto ( B. Riemann,
1826-1866): A (r )~a sternajo (stemajo kun metriko).

rimark/i ( tr) 1 Observante, distingi k aparté
atenti : apenaii sia patrino sin ~is, si kriis al siz\ mi
~is inter la nematuruloj junit Ion senprudentan x:
oni ~is vian foreston7: oni ne ~is la tutan sen-
}undamentecon de tiuj argumentoj7; eraron en
teksto B; ~u la lokon, kie li kusas, iru lien k kusigux;
sed baldaü li ~is, ke tiu sistemo estas tro komplikaz.
ew mencii , noli. 2 Diri, atentigante: nesagaj homoj
ironie ~as al vi, ke [,..] z; nu, vi ja nenion diras ,

~is unu el la teksistoj7 ; la mastro amike ~is: Mi
donus cent junto jn, se (...]z. ^O. Tio, kion oni ~is:
mi faros nur mallongan ~onz\ viaj ~oj pri la
alfaheto estas tre giistaj7: E-istoj, kiuj ce la plej
malgranda ~o de la konlraüuloj ekstaras
senhelpe7-. ~ebla. Tia, ke gi povas esti ~ita: en tin
tumulto estis precipe ~ebla la figuro de kavaliroz\
tiu apenau r̂ ebla aludo7. ~igi 1 Sciigi al iu ~on:
nu , mi nur simple ~igis al vi7 ; mi jam kelkajn fojojn
~igis tion ci aI li7 ; sed permesu ~igi: mi estas en
certa grado [...] edzinigiraz. 2 Fan, ke iu ~u : mi
devas ~igi vin pri tio7 ; mi ne devis ~igi , ke mi
travidis la agon7- (de insidantoj). «N»igo. Atentigo, ke
io estas ~inda. /̂ ilo. Signo. per kiu oni ~igas: meti
~ilon ce la pago de libro. ~inda. Inda esti ~ita :
~inda lerteco* ; oni trovas tie tute ~indan gradon
de sageco7; li estas la plej ~inda el miaj lernantoj;
oni sentas sin tiel ~inde juna7. negate. Tiel, ke
oni ne ~as: li penis negate atingi fremdan teronz.
ne~eble. Tiel, ke oni ne povas ~i: kiel la kantado
de la patrino ne~eble restas en la menso de la
infanoz; novaj esprimoj devas esti enkondukataj nur
iom post iom, ne~eblez. ne~ite. Tiel, ke oni ne
~is: mi ec konstante penas tragliti ne~ite7.

rimed/o 1 Tio, kio servas por atingi celon: se
vi ec pensas, ke via celo estas la plej bêla, gi tamen
ne povas pravigi la ~ojn, kiujn vi uzas7; fingvo dev-
as esti por la homo ne celo, sed ^o7 ; propagandaj
~oj* provizora ~o ; ciuj ~oj estis vane nzitaj, por
revivigi Klaron 7 ; serci ~on por konsoli ies
animonz; oni fine trovis la ~on, per kiu la helpo
povus esti akirita7 ; jen ~o relevi la staton8. 2 Tio,

kio servas por ripari malbonon: la sola kontré
tiu konstanta reformemeco7 ; kontraü ciu tedo
ekzistas ~o7 ; oni ne havas ~on kontraü tiu mal-
bonoB; oni tarlatane al mi vendis ~on tian7 ; aplih
ciujn eblajn ~ojn; mi ec proponas ~on pli radiM-anz. '''Oj. Kvanto da mono, kiu ebligas fari ion: iiï
ne havis la ~ojn, por aboni gazeton7 ; car la ~ojdt
la C.O. elcerpigis, tial estas pli bone|...]z; eblem
por personoj posedantaj grandajn monajn ~ojnl,
silka mantilo, kiwi siaj ~oj pennesis al si aceti1',:
pentrajoj, kiujn povis elekti nur homo kun gusto ce
modestaj ~ojz. antaü~0. ~o, uzata anticipe por
eviti estigon de malbono. cia ê. Per ciuj eblaj M)j.
kontraü~o. ~o, uzata por nuligi la rezultojn de
alia ~o. serwe. Tiel, ke ekzistas nenia ~o: esti
scn~e perdita. prodllktcwoj. Produktiloj. VÎVMJj,
Mono necesa por aceti la bezonajojn: (li laboris) por
doni viv~ojn al sia maljuna edukintino7; mi povos
liveri al vi viv^ojn per mia profesio7.

rimen/o. Pli-malpli larga bendo el ledo au alia
fleksebla materialo 1 longa, maldika, uzata por ligi
au fiksi : li havis la senton, kvazaü la ~o dé lia
tornistro lin premasz; ec fadenon au ~on de suomi
ne prenos el cio, kio apartenas al vi; la ~on deliaj
suoj mi ne estas inda malligiN; libroj~oz\
pak~o, tir~o ; pieclinga ^o. 2 O senfina, uzata por
transmisii movon de unu puiio al alia , kapsvoj.
Arango de ~oj cirkau la kapo de cevalo, por subteni
la mordajon k la kondukilojn. raz~0. ~o, uzata pw
akrigi razilon.

rimes/oz B Speco de kambio, kiun suldanto
sendas al sia kreditoro por tiel pagi la pli malfrue
pagotan suldon. US’ kambio, frato.

rimors/o. Konsciencriproco: vermo la haùton
rongos, kiel ~o lasta; kun ^a pentoK . ^i. Senti
konsciencan riprocon. 1®" bedaüri.

rin/o Y Nazo (en kunmetajoj). îto t Inflamo
de la naza mukozo. /^ologio. Studo de la nazaj ;
kavoj k de ties afekcioj. ~oplastio Vd plastio.
/s/OSkopio. Esplorado de la nazkavoj, au tra lanaz-
truoj au tra la faringo, per spegulo.

Rinald/o. Germandevena vira nomo, i.a. (§) dela
heroo de «Jerusalemo Liberigita» de Tasso.

rinant/o G. (Rhinanthus el skrofulariacoj) de
unu- k plur-jaraj duonparazitaj herboj kun kvar*

flanka tigo, kun kontraüe duopaj, dentaj folioj k kun :
ofte flavaj, dulipaj floroj unuope akselaj au en unu-
flanka grapolo; c. 45 sp-oj, N -hemisferaj, el kiuj
pluraj trudherboj en grenkampoj k herbejoj.

ring/o 1 Cirkloforma peco el malmola
materialo: ~oj el fero, osto, ligno, plasto; alkudri
~ojn a! la kurtenoj; ~oj de pisto; ~o de ankro (pCT
kiu gi estas alkrocita); la klingo estas fiksita al la ten- ,

ilo per r^o. — koso, maso, rondo, lactruo, ~okajero.
2 Tiaforma peco el multekosta materialo, uzata kiel ;

omamo: kiel ora ~o sur la nazo de porko, tiel estas
virino bêla, sed malbonkondutax ; ~o de fiancigo
meti ~on sur ies fingron7 (edz(in)igi); en tiu tagola t,
Sinjoro forigos (...] la orel~ojn k la naz~ojnx; la <

granda brilianto de tre multekosta ~o7‘, letero, skrib-
ita en la nomo de la rego k sigelita per la rega
osf ~ofingro. 3 Io, havanta pli-malpli §uste la j

» .
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Ciu el la samcentraj ~oj, videblaj sur sekcajo de arbo
k montrantaj, kiom da jaroj gi havis. kol/vOz.
Koliero. naz~0. ~o, kiun oni portas ce la nazo.
orel~Oz. ~o, kiun oni portas ce la orelo. pistcwo

Elasta ~o, muntita sur pisto por plenumi diversajn
funkciojn: en eksplodniotoro la pistoj estas ekipitaj
per minimume tri pisto~oj. rul~0 Granda mai-
peza ~o el ligno au fero, kiun infanoj rulas, kurante
flanke de gi k frapante gin per bastoneto. sigel̂ O.
Fingra ~o, sur kies surfaco estas gravurita sigel-
marko: li havis en sia mano feran sigel~onz; mi
konservos vin kiel sigel~on\star~o. ~o por helpi
infanojn ellemi iradon. suk/vo = jar^o. snur/vo.
~o el snuro, servanta i.a. por fiksi remilon al gia najl-
ego. SOV/vO 1 ~o el ledo, kiun oni povas sovi, por
fermi saketon, teni la langon de bukita zono ks. 2 ~o
el metalo, kiun oni povas sovi, por fermi la brancojn
de prenilo ks. Stop^O © Plata ~o el pli-malpli
elasta materialo, intermetita ce la junto de du tuboj,
por certigi likimunecon.

rinhocefal/oj = rinkocefaloj.
rinkocefal/oj b Ordo ( Rhynchocephalia ) de

reptilioj, kiujn karakterizas ostaj pontoj en la
kranio; nur unu nun vivanta sp., sfenodonto.

rinocer/o b 1 G. (Rhinoceros) de grandaj, dik-
haütaj, sovagaj mamuloj el la ordo de neparhufuloj
kun longa korno sur la nazo; vivas en Hindio k
Javo. 2 ~edoj. /vedoj. Fam. (Rhinocerotidae )
de neparhufuloj, kies sp-oj portas unu au du kornojn
sur la nazo k vivas en Hindio, Indonezio k Afriko.

1) rinanto ( Rhinanthus alectorolophus): a) tigo;
b) folio ; c) floro ; c) daura kaliko enfermanta
frukton. Be . 2-4) ringo. 2) ~o : 1) komb~o; 2)
oreko; c) (fingro)~o; c) brako~o; d) hul~o; e)
du~o; f) rul~o. 3) /veto : a) plat~eto; b) halketo;
c) vinkt-~eto (eksterna) ; c) vinkt-~eto (interna);
d) brems-~eto (elasta, fendita); e) brems-~eto
(denta). 4) ~ego : a) de barelo; b) de ligna rado ;
c) de krinolino.

formon de ~o: vi devas alkudri al via mantelo
flavajn ~ojnz (de stofo); fari per la huso ~ojn el
junto-, de bulvardoj, de kanaloj cirkau la centro
de urbo; la serpenta malvolvis siajn ~ojn. 4 (pp
ombrelfungoj) ~forma, cirkaüstipa restajo de la parta
vualo. 5 ® Ciklo 7. RIM. En kunmetajoj, oni kutime
uzas cikl—, ne 6 A Aro kune kun du operacioj,
adicio k multipliko, kiuj plenumas certajn postulojn:
tin korpo estas en integra ne ekzistas nul-
àvizoroj. — idealo, modulo.7 0/ vSupersigno (°) kun
laformo de mal^randa rondo, uzata super vokaloj i .a.
en la lingvoj ceha, dana k sveda. 8 Areo, cirkaü-
zonita per snuro, en kiu disvolvigas bokso-, lukto-
matco ks. koiekta /vo 4- Konduktanta ~o sur la
safto de elektra masino por fari konekton inter la
rotora k statora volvajoj, kiam broso glitas sur gi.
1 Rilata al ~o: kapolo. 2 Prezentanta fonnon de
'vo: ~a avenuo. ~i (tr) Cirkaüi kiel ~o. /vego 1
Granda ~o el fero, cirkaüanta barelon k kuntenanta
ties daübojn. 2 Granda ^o el metalo, cirkauanta rad-
on. BS3 bendo. 3 Granda ~o el metala au bartajo,
pasintece uzata por pufigi la virinajn robojn. væ
krinolino. /veto O ~oforma plata mekanika
elemento, diverscele muntita inter pli gravajn
elementojn, sur safto, bolto ks: apog~eto, brems-~eto, likstopil~eto, vinkt~eto kc. ~igi. Doni al io la
fonnon de ~o. ~igi. Aipreni formon de ~o: ~igis
liaj haroj. /vizi. Provizi ion per metalaj ~oj, por pli-
fortikigi gin: ~izi la ekstremon de masto, la tubon de
kanono\ ~izi florojn. /vujo. Skatolo, kie oni
konservas ~ojn. /vumi (tr) Provizi birdon per ~o,
fiksitace la piedo. dU/vo Aparato por gimnastik-
ajekzercoj, konsistanta el du feraj ~oj, pendigitaj per
du snuroj ce horizontala stango. barel/vego. ~ego
/. bfU/va (pp okulo). Havanta cirkau si bluetan zon-
on, pro bato, lacigo ks. brak/voz. Braceleto. hul/vo
ff - ~o, kiun oni svingas cirkau la talio. jar~0 4/r

rinocero. CG

Rio-de-Janejr/o. Havenurbo en Brazilo, eksa
cefurbo (43°10’U, 22°54’S).

Riogrand/o. Nomo de pluraj Mez- k S-Amerikaj
riveroj ( i.a.: 5 l °08’U 19°53’S); la ~o Norda faras
limon inter Usono k Meksiko (97°08,U,25°56,N).

riolit/o © Vulkana petro generale helkolora, laü-
kemie identa al granito, sed kun mikrolita strukturo.
B3T ignimbrito, pecostono.

Rionegr/o. Nomo de pluraj riveroj en S-
Ameriko (i.a.: 60°U, 3°08’S).

rip/o 1 V {costa) Ciu el la kurbaj ostoj, kiuj en
du vicoj ambaüflanke de la spino sirmas la brustan
kavon ce vertebruloj: rompi al si unu ~on ; sternum-
aj ~oj; ne sternumaj ~oj (oka, naüa k deka paroj,
ligitaj al la stemumo pere de la kartilago de la sepa
paro); svebantaj ~qj (dekunua k dekdua paroj, kun
antaüa ekstremajo libera); Dio la Eternulo konstruis
el la ~o, kiun li prenis de la homo, virinonx ; (vs:
flanko) ait kuseno sub ~o, ait bato per vipoz. 2 ^Elstara linio au listelo de organo, precipe de folio,
generale pli facile videbla sur la ekstera flanko de la
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limbo k de iaj fruktoj: folio estas karakterizata de la
arangigo k dividigo de la ~oj en la limbo. ekz-e
paralete ~a. plume mane ~a, stele ~a. SIN.
nervuro 2. 3 % En stofo au trikajo, streko konsist-
anta en serio de masoj, faritaj en la sama loko en ciu
linio. 4 O Ciu longa elslara peco, ofte el pli fortika
materialo, streciganta laü longe de pli maldika
surfaco, por gin subteni au simple ornami: de
librodorso, de violono. de gitaro; de radiatorn;~o de pluvombrelo; (analoge) de sulko, de
me!ono. 5 J/ Ciu el la kurbaj, transversaj, al la kilo
alfiksitaj traboj, kiuj formas la skeleton de sipo, k
sur kiuj estas najlitaj tabuloj. 6 >>- Ciu el la vertikal-
aj k ajuritaj septoj, fiksitaj sur longerono de planeo,
k kiuj subtenas aluminian portan kovrajon. ~a 1
Rilata al homa ~o: ~aj vertebroj. 2 Prezentanta
~ojn: ~a stofo, frukto, vo/bo. ~ajO Y Detrancita
~o de bovido, safo au porko, kun peco de viando al
gi teniganta: dolc-acida, panumita ~afo; kradrostila
safr^ajo. H$* kotleto. interna. Troviganta inter du
~oj: inter~aj muskoloj. nervoj: interna neuralgio.
inter~ajo Y Viandotranco el la ~a regiono,
precipe bova. SIN. ^viando.

ripar1i (tr) 1 Remeti en la antaüan staton de bona
funkciado, anstata üigante au plifortikigante difektit-
ajn pecojn ks: sian solan paron da suoj Hi fordonis
por ~/z; ~/ horlogon, biciklon, motoron ; ~/ siriran
veston ; ni ~as, dum vi atendas; kiam ili aiidis, ke la
muregoj de Jerusalem estas ^ataj [.. . ) x; via auto
estos r^ita morgan matene ; oui nomos vin ~anto de
brecojx. 2 Rebonigi, iel kompensante : perdon,
eraron, mankon, forgeson. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu
'"'as: la domo bezonas ~on; la butiko estas fermita
dum la ~oj: se vi almenau venus por de via
granda peko k erarofK ; tiom da klopodoj sole pri la
pureco. ~adoz (de la urbo) ; ÉÊ& ~oserva trajno.~ejo. Ejo, kie oni ~as diversajn objektojn, veturil-
ojn kc: auto^ejo (KT garago ) : ém ~eja trako.~isto. Homo, kies metio estas ~i : ~isto de

diritaj gazetoj enbatas en ilian kapon1; kuracisto,
kiu r^adis siajn vizitojn ciutage7-. âdo. Plurfoja
~o: ~ado estas plej bona lernado7 ; ~ado de eraro
ne faras gin vero. ~igi. Reveni, okazi denove aü
plurfoje: konstante ~igantaj postuloj de plibonigo1;
la tri lastaj ciferoj ~igas. /s/ ilo 1 V Telefona aü
telegrafa amplifilo, uzata ce granddistancaj lineoj. 2
V Radiofrekvenca relajso, kiu ebligas al elsendata
signalo atingi malproksiman ricevostacion ne rekte
atingeblan. kun~ado. ~ado de leciono sub la
gvidado de instruisto. prov^O. Provludo.

ripidist/oj Ordo ( Rhipidistia ) krosopterigoj
kun koanoj.

riport/i = raporti 5. ~isto = reportero.
ripost/i (ntr) Rebâti tuje k vigie, ofte sprite.

ripoz/i (ntr) 1 Resti, nenion farante, por refres-
igi siajn fortojn: la sepan tagon en la tempo de la
plugado k de la rikoltado ~ux ; U estis laça k tialli
iom ~is antau belega domoz ; la cikonioj ~is post
la longa vojago7 ; ec unu birdon oni ne aiidis, ciuj
jam de longe ~isz; estas bele de siajfaroj7; kiu
tro ~as, baldau almozasz. 2 Senmove kviete ku§i:
si denove ~is ce la patrina brusto7- ; lia kapo ~is
sur sia brusto1; si lasis sian manon ~i sur lia
suItro; (f) en la koro de sagulo ~as sagox ; la lando
~is (en paco) dum 80 jarojz; Iasi masinon ~i. 3
Resti morte kusanta: li ~u trankvile!7 ; sub la palm-
oj ~as la restajoj de viaj edzinojB. ~0. Stato de tiu,
kiu ~as: 1 laboro finira. méritaz; H perdis la
dorman ~onz, la vesperaj horoj, kiujn ciu homo
uzas por ~oz; mi estis decidinta fari al mi en ci tiu
somero pienan ~onz; kiel ajn forte la paro bezonis
~onz\ 3 la lasta ~o; neniu malIrelpas la ~on delà
mortintojz. —f ~domo. ~ejo. Loko, kie oni trovas
'"'On. —4 haveno, oazo. ~igi. Havigi al iu ~on: tiu
promenado ~igos vian cerbon , viajn nervojn.
serwe. Ne ~ante: sen~e laboradi.

riproc/i (tr) 1 (iun) Akuze mallaüdi, por hont-
igi au simple por esprimi sian malkontentecon: ne

horlogoj, de aütoj. ne^ebia. Tia, ke oni ne povas ! ~u vian amikon, car vi mem piimulte méritas
gin ~i : viaj botoj estas ne~ eblaj; ne^ebla difekto.

ripet/i (tr) Denove diri au fari lion, kio estis jam komencis ~i unu
dirita au farita: tia! mi ~as tion, kion mi supre dirisz;
mi ne povas tiel precize la vortojnz; mi ~as. ke
tio ci estas mia privata opinioz; se amiko petas. li
neniam ~asz; kiu ~as abunde, lernas plej fundez; la
juna infano ~as papage cion, kion li aiidis; kie!
hundo revenus al sia vomitajo, tiel malsagu/o ~as
sian mafsagajonx ; la naü ze ofte ~ata fabelo,
ke [' — ) z; se la kongreso estas bone arangita , gi
povos esti r^ata cinjure7-; prezenti proponon al ~ita
vocdonadoz. sin ^i. Senutile diri au fari denove la

~onz ; ni , kiel ordinare faras la maljunuloj,
la alian B; sekreton ne malkasu,

car alie aüdanto vin ~osx ; renegateco, je kiu Icelkaj
volapiikistoj ~as estintajn kolcgojnz; cu vi venas
~i vian filon sendecidan, ke li la tempon perdas?1;
(f) petolu , dibocu. sed poste sorton ne ~uz; min la
konscienco mia ne ~asz. i&r kritiki, kulpigi. 2 (ion)
Diri, montri al iu ion, kio devas tiun hontigi, kion
oni malaprobas : ec tiuj personoj ~as nur la manier-
on de lia agado7 ; azcn' al azeno ~as malsagonz;
mi ne povas al vi fa mankon de kurago°; akrek
turmente si ~is al si sian agon7-. ~0. Ago k vortoj
de tiu. kiu ~as: lia edzino kun milda ~o levislasamon. anst. ion novan: li rimarkis, ke Hi sin ~as. k

tio estas enuiga7 ; la historio sin ~as. ~0. Ago au
vorto de tiu. kiu ~as: la vortoj de la libristo estis
preskaù lauvorta ~o de la vortoj de la Uteraturisto7-;
evitu la ~on de unu sama vorto en unu sama frazo ;
peti la ~on de telegramo. ~a. Prezentanta ~on: ~a
horlogo, pafdo. ~adi. Plurfoje ~i: mi ofte ^ailis al
mi. ke [... lz; niaj kontraduloj konstante ~adis al
ni \...] z ; tage k nokte li nur lernadis k ~adisz (siajn
lecionojn); Hi senpripense ~adas tion. kion la ambaii

manonz; pli efikas ~o ce sagulo, ol cent batoj ce
malsagulo x; pli bona estas nekasita ol amo
kasitax ; tio ci estas ~o tute infanaz; si atakas lin
ciutage per siaj ~oj k plendoz; neniu faras ian ~on
kontraü la esenco de liaj akuzojz; vi povus fari al
mi la ~on, ke mi havas moralan suldonz; vi farasal
mi 'sson pro tio , ke mi ne aprobis [...]z; mi almenau
estos libera de ~oj , ke mi kun neniu konsiligisz;
rebatadi ~onz. ~a. Esprimanta ~on: Urbestro,
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forante ~an signon al B. z\ kun ~a rigardo .
menwo. Amara pento, kiun oni sentas pri io farita
de si mem: mem~o min pikas gene kiel kitloK . isr
rimorso. ne~ebla. Tia, ke li/si/gi ne méritas ~on:
ne~ebla viktimo, vino, serwa. Tia, ke oni ne
povas ion ~i al li/si : sen^a edzino, kavaliro.

risk/i (tr) 1 Elmeti ion al necerto aü dangero:
M sian vivon en bataloB, sian motion en ludo; fi ne
konsentis, kvankam li ~us nenionz\ (abs) khi ne~as, tiu ne gajnas7. 2 Elmeti sin al la ebleco de
bedaürinda okazajo: en tiu afero ciuj ~as égalé la
morton ; atentu , vi ~us faliz\ pro mia virto mi ne
pom 'W fermi la okulojnz\ kvankam mi ~as, ke mi
aperos kiel utopiisto [...]z.3 Kuragi fari ion malgrau
la ebleco de malsukceso aü malbona konsekvenco:
la komitato ne ~os preni sur sin mem tiun taskon7-;
mi diri , ke [ . . . ] ; tiun aserton ni ne ~a$

subskribi. 1 Ebleco de malprospero, perdo ks: li
prenis sur sin la tulan finançan ~on de nia gazeto7',
tiu presado prezentas par mi nenian perdon au ~on
de monoz; dubo gardas konlraü ~o7\ mi elmetas al

man animonz (vivon); la ~o estas tro gronda,
por ke mi gin akceptu. 2 £ Ciu el la eventualaj
damagoj, kontraü kiuj asekurkompanio garantias ce
pagado de responda premiumo. ~a. Elmetita al ~oj:
se ni nur ne turnas al ni la kapon per iaj ~aj
entreprenoj7 ; ~r/ eksperimentoz; aserto. ~ema.
Inklina submeti sin al ~o: ~ema generalo 6 ,
spekulaciisto. ciu~a ( pp asekuro) Kovronta ciujn
eblajn ~ojn. serwa. Prezentanta nenian ~on: per
latuta sen~a k sendangera vojo de neologismojz; vi
povas sen~e veti , ke [ . . .]; sen~eco. sekura.
trô ema. Inklina ~i tro grandajn dangerojn.

risling/o y 1 Blanka vitospeco, kun malgrandaj
beroj, kultivata precipe en Hungario, A üstrio k
Rejna valo. 2 Vino farita el tiaj beroj.

rism10 1 Aro el 500 paperfolioj (20 kolektoj el
25 folioj). 2 (en Britio) Aro el 480 au 516 folioj.

risol/o Y Pastoposeto au bulo, entenanta muelit-
an viandon, fisajon aü casajon, k fritita en graso au
oleo. ravioloj.

risort/o. Elasta lameno aü fadeno el metalo aü
alia materialo, kapabla repreni la antaüan formon,
post kiam gi estis fleksita, premita aü strecita:
dehorlogo, de kanapo, de kalesoB; kasita liber-
ies la tirkeston ; li bezonis nur alpremi ~on, tiam
miloj da kugloj flugisz; spirala ~o. ~a. Provizita
per M)(j): ~a matracoB, careto. 'vi (ntr) Esti
elasta kiel ~o: jam malpeze lia pas' ~asA. ~aro.
Tuto de la ~oj, kiuj evitigas al veturilo la skuojn: la
~aro de fiakro, auto , mangvagono. ~eco 1 Eco de

~o. væ elasteco. 2 Eco de ekosistemo rezisti al
perturbo k, post ceso de ci-lasta, retrovi sian origin-
an staton. kluco~o. ~o, kiu fiksotenas la denton
de klucilo. spiral^O. ~o en formo de spiralo.

ristorn/o El 1 Valorajo (kredito, mono, ceko
ks), kiun banko, asekurkompanio ks prenis au ricev-
is provizore kiel garantiajon por kovri ian riskon, k
kiun gi redonas lute ‘au parte al la kliento, kiam la
risko malaperis. 2 Tiu parto de la profitoj, kiu en
kooperativo, en mutuala asekursocieto au en iu
analoga entrepreno estas repagita al la societanoj ce
la fino de ciu aktivperiodo. 3 Cia sumo repagita al
kliento el ia ajn kaüzo (eraro de kalkulo, rabato
k .a.). ~i (tr) Transspezi ~on.

rit30 0 1 Ceremonio aü gesto, preskribita de iu
religio, konfesio, eklezio, sekreta societo ks: ; lau
ciuj ~oj de la Paskox; la lasta pastro, kiu en la
malplena templo / ’ antikvan ~on gardasK. — Di-
servo , sakramento. 2 ( f ) Tradicia ceremonio de
socia moro: la ~oj de la gastigado\ nuptaj ~oj. 3 =~aro. ~a. Rilata, konforma al ~oj: ~a kiso\ ~aj
pregoj; la ~aj kvastoj de la hebreaj vestoj. ~aro.
Tuto de la ~oj de difinita religio afi komunumo: ft
anglikana, greka , kopta, haldea ~aro\ skota ~aro
(en framasonismo). ~ismo. Tendenco pligravigi la
rolon de la ~oj en iu eklezio au simila komunumo.

ritm1o 1 Régula alterno de fortaj k malfortaj
elementoj en movado aü movigo: la de pasado,
de vibrado\ § f de la korbatoj\ rapideco de la
kora r̂ o. 2 éf > Mezura movado de la versa k arta-
proza parolo, karakterizata de perioda sinsekvo de
silaboj longaj k mallongaj, a ü akcentitaj k sen-
akcentaj: jamba, trokea , anapesta lama ~o de
frazo. 3 }. Tiu parto de la muziko, kiu koncernas la
takton kontraste al la tonalto: la muzika rdatas
at la pulsoj, silentoj, mezuroj ktp. df kadenco. ~a.
Rilata al ~o aü prezentanta ~on: akcento;
frazo; gimnastiko. (tr) Submeti al ~o: ~/
sian pensons ~itaj gemoj. mis~0 If Neregula kor-
batado. /vofiguro. Lingvofiguro, koncernanta la
~on de la frazo. use anaforo, asindeto, kiasmo,
paralelismo, polisindeto.

ritmenblus/o } Populara, danctaüga muziko de
usonaj negroj, kiu forte akcentas la malfortajn
pulsojn.

ritornel/o }: Mallonga muzika frazo de la
orkestro, kiu sekvas aü antaüiras pecon de kanto. væ
stornelo.

riva I/o. Tiu, kiu strebas por superi alian, precipe
en la artaj aü amaj aferoj: mi ne timas miajn ~ojn,
princinol ; en la kanzona arto li estas sen ~oj. ~i
Esti ~o: li povas kun niaj plej grandaj pianistoj.
~eco. Stato de iu, kiu estas ~o.

rivalt/o % Parto de la scenejo inter la kurteno k
la planklumoj; tie la rolantoj aperas je aplaüda voko
de la publiko, aü fojfoje faras anoncon al la publiko,
a ü ec ludas iajn scenetojn, dum oni pretigas la
dekoracion post la kurteno.

rivel8i (tr) 1 Aperigi, malkovri tion, kio estis
nekonata, nevidebla aü sekreta: ta deta/ojn de la
ama vivo de la historiaj personoj\ mi ~os al vi mian
planon. IRT revelacii. 2

risorto. 1) cilindra prem-~o. 2) cilindra strec—o.
3) cilindra tord-~o. 4) volvo-~o. 5) spiral-~o. 6)
lamen-~o. Aperigi per specialaj•c
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kemiaj banoj la latentan bildon ( negativon au
pozitivon) sur la impresita tavolo de plako, filmo au
papero. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as. ~anto, /vilo
® Substanco, konvena por la ~ado, k ankaü gia
solvajo en akvo. csr reduktanto.

river/o 1 Natura abunda akvomaso, fluanta

~on. ~ero, ~grajno. Grajno de ~o l : pistitaj
~eroj. fiS~ajO Y Hinddevena mangajo el ~ajo,
bakitaj fispecoj k gismalmole boligitaj ovoj.

rizobi/o ,§>, G. (Rhizobium ) de aerbezonaj eü-
bakterioj, kiuj fiksas la aeran nitrogenon en ia
nodetoj de la radikoj de fabacoj. n3f azotobaktero,
nitrogenfiksaj, nitroksidaj bakterioj.

rizofor/o G. (Rhizophora el ~acoj) de daüra-
foliaj arboj k trunkarbustoj kun interplektaj, parte
aeraj k subakvaj stilzoradikoj; 8-9 sp-oj, el kiuj

ordinare al maro, lago, marco au alia ~o: herbejo,
tra kiu fluas la ~o S.z; ~o kun multe da angilojz;
kie la ~o enfluas en la fjordon7; la kvara ~o estas
Eüfrarox ; atendi sur tero, gis sekigos la ~<?z; la
mangoto fiso estas ankoraü en la ~oz\ ne konante j manglo, sal- au dolc-akvaj, kreskantaj en marbord-
la profundecon , ne iru en la ~onz\ ~brako , aj, slimaj partoj de la tropikaj regionoj. ^ejo.
~rando, ~veturado. 2 Io simila al ^o per sia Loko, kie abunde kreskas ~oj. mangrovo.
kvanto au movo: ~6>/

' da larmoj\ suno versis ~ojn
da lumo k varmegoB , li englutis ~ojn da konjako8;
homaj ~oj plenigis la stratojn\ digi la ~on de la \
reforma agitadoz. i®' torento, kanak ),^a. Rilata al
~o: la fundo ~az\ ~a trafiko. ~eto. Malabunda
au mallonga ~o: ~etoj fluas al ~ojz (per etaj
sparoj oni ricigas). oar rojo. ~ujo. Parto de la valo,
en kiu fluas ~o. glaci~0. Glacero, ~forme mal-
supreniganta de monto. ear moreno.

riverenc/o. Respekta gentila movo de la
korpo, konsistanta en klino de la busto au flekso de
la genuoj: si liajn salutojn respondis per senfinaj
~ojz: se mi fam ~on, mi elektas potencon7-. ~i (tr)
Fari ~on : la kanceliero respekte ~/.v la reginon B.

Rivier/o. Parto de la Mediteranea bordo inter

rizoforo. 1 ) Rhizophora mangle ( W ) . 2) R.
conjugata (ST), a) stilzradiko ; b) trunko; c) foliaro
k fruktoj; c) tigo; d) folio; e) floro; f) longforma
germinta semo, pendanta el rondforma frukto.

Genovo k Nico, karakterizata de tre milda klimato
(7°36’E, 43°48’N): la Italia , Francia ~0.

rivolu8o 1 A O Rotacio je 360° cirkaü akso: rizokarp/o 4fr G. (Rhizocarpon el ~acoj) de
hélico, kiu faras mil ~ojn minute. 2 X Movigo, per askolikenoj kun talo krusteca k kun nigraj, lecideecaj
kiu astro revenas al sia origina pozicio: la ~oj de la apotecioj; kosmopolita g. de c. 200 sp-oj. geografia
planedoj, de satelito cirkaü Tero. ~a. Rilata al ~o: j ~0. ~o ( R. geographicum k parencaj sp-oj) kun
A surfaco (surfaco generita de ebena kurbo, kiu î verde flava talo k nigra hipotala linio; grupo de sam-
bas cirkaü akso en la ebeno) ; ^a elipsoido; ~a j limaj taloj aspektas kiel geografia mapo.
solido (solido estigita de areajo en ebeno, kiu ~as j rizom/o 4\D Subtera, radiksimila tigo, el kies
cirkaü akso en la ebeno). ^metro © Instrumente, i malsupra flanko kreskas radikoj; la salomonsigelo
por mezuri la rapidecon de rotacio de masino. ~i ; havas horizontalan ~on. 1 Rilata al ~o. 2
(ntr) A © Fari ~on. j ~ohava: ~a herbo.bulbeca ^O. Mallonga, dika,

rivulari/o $ G. ( Rivularia ) de filamentaj ciano- j bulbosimila ~o. SIN. firma bulbo.
bakterioj.

riz/o 1 4ft Sp. de orizo (kultiva orizo), tropika, j kunigintaj hifoj, kun apeksa kreskozono k kun
unujara, pli-malpli marca herbo l -2 m alta, kun j kortiko ofte tre diferenca de la interno.
longaj, mallargaj folioj, kun unufloraj spiketoj en j rizopod/oj Superklaso (Rhizopoda ) de proto-
20-30cm longa paniklo k kun malmolaj, tre nutraj j zooj kun cefa formo amebeca, t.e. kun pseüdopodoj:
grajnoj; grava grenspeco, origina el SE Azio, vaste \ amebo, foraminiferoj, radiolarioj estas ~oj. SlN.
kultivata en la varmaj regionoj. 2 ^ La grajnoj de j radikpieduloj. ciliuloj , flageluloj, sporozooj.
~o / . SIN. /N/grajnoj, ~eroj. 3 Y Tiuj grajnoj inang- i rizori/o ¥ (M. risorius ) Ridmuskolo.
pretigitaj; glueca ~o; pulardo kun ~o. ~ajO Y j rizot/o Y Rizajo, subrostita en butero, ligita per
Mangajo farifa surbaze de ~o. pilafo, rizoto. j varmega buljono k aliaj ingrediencoj.
/̂ ejo. Subakvigebla kampo, en kiu oni kultivas j RNA $ ® MU de ribonuklea acido ; mesaga

j (mRNA). transdona ( tRNA ) ~-polimera20
î (enzimo, kiu rolas en la transskribado de DNA),
j ro/o 4^ Sumako. ~eoj. Tribo (Rhoeae) el la

fam. anakardiacoj.
rob2o 1 Longa ampleksa malstrikta vesto kun

rlzo ; a ) tigo ; b ) manikoj, kovranta la korpon de la kolo gis lapiedoj, ;
folio ; c) infloresko; j kiun portis la viroj en antikvaj k mezepokaj tempoj,

j k kiu estas ankoraü nun uzata de orientlandaj viroj k
i de religiuloj: la profeto deskuis la polvon de sia
I ~omt kapucena ~oz. sar froko , sutano, talaro, logo;

rizomorf/o 4fe (pp fungoj) Radikformaorganoel

c) spiketo.
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(f) ~o de vino (gia aspekto). 2 Vesto unupeca, pli-
malpli longa, kun aü sen manikoj, ofte striktigita per
zono, uzata de virinoj: ceremonia, vespera, ciutaga
~o ; bal~o ; tiu strikta ~o audace dekoltita w.
cambra, negliga ~0. Longa, nestrikta vesto, kiun
viroj aü virinoj portas en la hejmo. SUb'vO. Virina
unupeca subvesto, kiu kovras la korpon de la brusto
gis super la genuoj: sub~o el cina krepo, el nilono.
trot̂ o. ~o de virino kun oportuna formo, por tra-
butiki ks. tualet/vO. Malpeza surtuto, kiun virinoj
surmetas, por sirmi sian veston dum la tualetado.

robai/o é£) Persdevena fiksforma poemeto,
konsistanta el versokvaro, en kiu la unua, dua k
lasta versoj rimigas inter si.

robaj/o = robaio.
robb/o '"S. Ekstrakto de fruktosuko, preparita

antaü fermentado per elvaporigo gis firmeco de
mielo.

Robert/oz. Vira nomo.
robini/o 4* G. (Robinia el fabacoj) de trunk-

arbustoj k arboj kun plume kunmetaj folioj, kiuj
cebaze plejofte havas domojn po du, modifigintajn
stipulojn, restantajn plu kelkajn jarojn post la falo
de la folio, k kun blankaj, rozaj aü rugaj floroj en
pendaj grapoloj; c. 4 sp-oj el N Ameriko, poromame
kultivataj. sajnakacia ~o, pseüdoakacia ~o.
Sp. de ~o (R. pseudoacacia ) el E Usono, naturigita
en Eüropo, arbo plantebla sur malricaj grundoj,
kultivata i.a. por hegoj k iuloke forstumata. SIN.
Sajnakacio.

Rocel/o. Francia havenurbo (1°09’U, 46°09’N).
© rod/o. Eksterhavena parto de maro, nature

aü arte sinnita kontrau la ventoj, kie sipoj povas
sendangere haltadi. el~ igi. Esti forportata de la
ventoj ekster ~o.

(Drod/i = rongi.
Rod/o. Rodiso.
Rod-lnsul/o. Unu el la statoj de Usono

(71°24’U, 4i°50’N).
rodan/o ® (ark.) Radiko de ~ida acido =

tiocianata acido, HSCN.
Rodan/o. Rivero fluanta en Svislando k Francio

k enfluanta en Mediteraneon (4°37’E, 43°42’N).
© rode/o 1 Alpelo de disaj brutoj aü gregoj al

diFinita loko. 2 Publika konkurso de vakeraj prodajoj.
© rode/o ^ G. { Rohdea el konvalacoj) de nur

unu sp. (R. japonica), plurjara herbo el Japanio k SE
Cinio, poromame kultivata.

Rodezi/o. CE-Afrika regiono ( baseno de
Zambezo), nun dividita inter Malavio, Zambio k
Zimbabvo.

rodi/o ® 1 Elemento, Rh, atomnumero 45,
atommaso 102,91: triklorido, RhCl^ ; ~aj
kombinajoj. 2 Metalo blanka, malmola, rompigema.

Rodis/o. lnsulo en E Mediteraneo k havenurbo en
tiu insulo (28°16’E, 36°27’N): la Koloso de
(giganta statuo, inter kies kruroj enhavenigis la sipoj).

rododendr/o ^ G. {Rhododendron el erikacoj)
de fal- aü daüra-foliaj arbustoj k arboj kun integraj,
plejofte ovalaj aü lancetformaj folioj k kun apeksaj
korimboj el klos-, funel- aü rad-formaj floroj ofte
okulfrape koloraj; c. 850 sp-oj el Eüropo, Azio k N
Ameriko, multaj poromame kultivataj, i.a. azaleoj k
la sekvaj : Karolina <vO { R . carolinianum ), el
Usono; cilia ~o. ( R. ciliatum), el E Azio; hirta~0 { R . hirsutum ), el Efiropaj montaroj, tre parenca
al la rustkolora ~o («̂ alpa rozo 1 )\ Kamcatka

( R. camtschaticum ), el E Azio k U Alasko;
rustkolora ~o (R. ferrugineum ), el Eüropaj mont-
aroj (ns5 Alpa rozo 1 ). esc azaleo.

roblnio (sajnakacia ~o): a) tigo; b) dorno; c)
folio (plume kunmeta) ; c) infloresko; d) frukto
(gu§o). 1) Ba ; 2) C.

Robinson/o. Angla vira nomo, i.a. c$3 de la
heroo de angla romano(~o vivas sur dezerta insulo
post siprompigo).

robot/o 1 A ütomato kapabla obei difinitajn
ordonojn k fari komplikajn taskojn. 2 (f) Masin-
âmila, senpersonigita laboristo. ^igo. Transformo
en ~on: ~igo de la homo.~iko. Scienco pri la uzo
de la ~oj.

robr/o 4 En brigo, ciu el la partioj ludataj kun la
sama kunludanto.
: robur/o Sp. de kverko (Quercus robur, sin.
Q. pedunculata ) el Eüropo, alta arbo kun longe
pedunklaj kupuloj k kun folioj malfme defalantaj,
bbaj, malsupraflanke senharaj aü preskaü senharaj.
&N.pedunkla kverko.

rocel/o = rokcelo.

1) roburo: a) tigo; b)
folio ; c) glano; ô) pedunklo. M.
2) rododendro (rustkolora ~o): a) tigo; b) folio;
c) floroj. M

rodofit/oj Filumo (Rhodophyta), ampleks-
anta la rugalgojn, tre diversformajn, unu- aü mult-
celajn, ofte grandajn ; 2 klasoj (florideoficoj k
bangioficoj); c. 4 000 sp-oj el c. 675 g-oj, ekz.
koralino k porfuro. c$r kromistoj.

Rodop/o. Montaro en Bulgario (24°20’E,
41°50’N).
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rodopsin/o ® </ Retina purpurajo.̂
Rodrig/o. Hispana vira nomo. —> ftime.no,Cido.
Rogaci/o ü* Publikaj pregoj farataj dum la tri

tagoj anta ü la festo de la Cieleniro, ofte kiel

i komprenas sian ~on; tiuj, kin] ludas la ~on de ref
ojz\ tiuj, kiuj ludas ce vi ~ojn ridindajnz; (OB
ludas la ~on de modestulino, sed vi estas run
kanajlo7-; kvazau gi (la arbo) volus ludi la ~on à
sunombreloz ; kion pensus vi , se mi en la afen
(sekreta korespondado) Indus ~on de leterujo aüât

| skribotablo ? z. 3 Funkcio, agado, posteno, cio, ki«
lirli. /N^adi (ntr) * © Flui sur la tersuprajo: ~adaj j iu estas komisiita au supozata fari : de virino,
akvoj. i bona mastrino7; kian ajn socialan ~on Hi havas\

rojalism/oz. Politika doktrino de la partianoj de mi lasis al mi mtr la ~on de konsilanto7’, sciait
la regeco. jam bone la intencatan ~on de s-ro de B z\ demé

rojaiiSt10. Partiano de la regeco kiel reginio, au j de mi cian oficialan ~onz\ plenumi ~on en is
de la rego en interna milito au konflikto. aferoz; la lasta vorto, kiun mi elparolos en ~o <k

(Drok3o 1 Tre malmola tavolo de la terkrusto, aütoro ( .. . ] z. (f ) prepozicioj, kiuj Havas grander
kusanta sub la humo : fosi gis la ~o; fundamenti sur ~on en farado de hmmetitaj vortojz; la kutimold
la ~o; (f) saga vivo , kiu konstruis sian domon sur as gravan ~on en la vivoz; E. montrigis tute taùga
~o/ N. IT-SP sabio , polvo. 2 Parto el liu lavolo, elstar- por sia ~oz. c®3 ofico, tasko. ~i. Ludi rolon, aktwi
anta masive super la tero au la akvo: la montoj k ~ulo. Aktoro, ludanta ian ~on. cef^ulo. Tiu, kin~oj kun siaj kastelruinojz; la eho de la grotoj k ludas la cefan ~on ( pf). sæ heroo , protagoniste.
~ojz’ tie kusis grandaj blokoj da ~o, cirkaükreskit- Roland/o. Vira nomo, i.a. éh de la nevode
aj de muskoz; ho ko/ombino en la krevajoj de la Karolo la Granda.
~r> / x ; ondoj en potenca kresko la ~ojn super-
versas7-, la r^o de Gibraltaro\ (f) ondego simile a!
frakasanta ~o ruligis trails la buspritoz; Dio estas
mia mia savantox. KT klifo , rifo, stonego,~sirmcjo. 3 = petro 1.4 = petro 2. ~a 1 Rilata al
~o: fonto\ grundo, ~aj (~logaj) plantoj. 2
Prezentanta ~ojn: levigas platajo, kiu pendas
super la bordo de Rejnoz; ~<7 golfoz, insulo7.~ajO
1 Artefarita arango el naturaj au cemenlaj ~pecoj
en parko, gardeno ks. 2 (evi) = petro /. ~eca. Don-
anta la impreson de ~a malglateco : ~eca stilo,
versoj. sen^igi. Forigi la ~pecojn el grundo au
fluejo. sur~a. Farita sur ^o: sur~aj pentrajoj.

@rok/o }. Popolmuziko usondevena, naskita el
rokenrolo en la 60aj jaroj de la 20a jc.: psikedela.
folklora, simfonia ^o. métallo, pez~o. ~stilo
laüta k agresa.

rokcel/o 4* G. { Roccella el ~acoj) de arbustecaj la antikvaj ~anoj: la ~ana ccmento (hidraulika); la
likenoj precipe marbordaj, sur- rokaj k -lignaj; ^ana ( ]atinida) fundamento de nia lingvoz. RIM. Pro
kosmopolila g. de c. 35 sp-oj, kelkaj, el Kanarioj k la eblaj konfuzoj kun roman estas pli bone konservi
S Ameriko, utiligataj en la preparo de lakmuso k de la komencan majusklon ce Roniano, Romana. *40.
kolorigaj substancoj. — lakmuso. La ~a imperio, starigita de Aügusto en 27 a.K., poste

rokenrol/o }. Populara muziko, vulgarigita dividita de Teodozio en Orientan k Okcidentan
fonno de ritmenbluso influita de kampara blankula imperiojn; la Okcidenta estis provizore restarigitade
muziko; aperinte c. 1950 en Usono, gi disvastigis Karolo la Granda en 800. ~ia. Rilata al ~io: la ~ia
tra la tuta tnondo. BSP roko (g).

rokfort/o Y Safinlakta fromago, kun speciala
simo ( nsr penicilo ). produktata en la Okcitania
vilago (R )~o.

rokok20 id Franca arkitektura k ornama stilo.

procesioj.
Roger/o. Vira nomo.
roj/o Mallarga k malprofunda rivereto.

Rom/o. Cefurbo, en la antikveco, de la Impede,
en la nuntempo, de Italio ( I 2°27’E, 41°53’N): kim
Roscio estis aktoro en ~oz; dam Germanujo farij>os
respubliko, kontrau kiu ^o k Sparta estos monahiit-
ejoj!z; ne povas ciu homo esti pap’ en ~oz. -4
Vatikano , latino , ~a. Rilata al ~o : la ~oj
monumenroj; la kamparo; por esti Nerono, ahi
mankas nur la ^ a regno7’, ï la ~a politiko,
disciplino. virto; ft la Eldezio; (min.) ~aj ciferoj
(I, V, X, L, C, D, M, kontraste al la Europaj);^(min.) fasono. tiparo (klasika au rekta). ^anol
A Civitano de ~o: municipal fonditaj de la ^anoj\
(f) mi nun ne volas resti Dano, mi ankaii apartenasal
la ~anojz.2 Loganto de ~o: Epistolo al la ~anojH.
3 (ark., maj. au min.) Homo, parolanta latinidan
lingvon: slavoj ofte posedas en E. pH bonan stilon.d
germanoj au ~anojz. ~ana (maj. au min.) Rilata al

kodo , civilizacio, arto. Kg’ romanika. ^iano. Anoaü
loganto de ~io: Saul-Paulo estis ~iano. Minigi.
Trudi la ^ajn vivmanierojn, civilizacion, juron,
lingvon. ~anismo. Civilizacio k mondkoncepto de
la ~anoj. ^anisto. Specialisto pri la latinidaj

kiu furoris en Eü ropo c. 1740-1780, k kiun lingvoj. ~-Germana\Nomepiteto de la imperio
karakterizas kapricaj volutoj k densaj delikataj j (962-1806), kiu entenis italajn k gemianajn landojn,
ornamajoj. usr baroko.

roku/o ® Karotcnorica farbosubstanco.
ekstraktata el la semoj de bikso. k uzata por kolorigi
nutrajojn, i.a. buteron. ^arbo. Bikso.

rol1o 1 % Tio, kion devas diri au fari aktoro en
teatrajo au filmo: al tiuj ne permesu paroli pli , ol
trovigas en ilia ~o7; lerni , provi , prilabori sian
~on\ forgesi sian ~on.
alribuita al aktoro en teatrajo au filmo : li ne

plejofte sub nominala aiitoritato; ekde 1254, gi estis
kvalifikata kiel «sankta».

roma/o. Cigano.
roman ' o 1 Literatura eposa proza verko,

konsistanta el longa rakonto pri image elpensitaj aü
arangitaj faktoj: H ne estis amanto dc la anglaj ~oj
pri guvernantinojz; biografia , aventura, detektiva,
sciencfikcia ~o: nigra (antaue kun fantomoj,
rabistoj ks. nun kun gangstcraj perfoitajoj); mantel-

suflori. 2 Karaktero,
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est fieso, hipogloso, limando, plcüronekto, soleo. —*
r^encefalo. /voida V Simila al ~o / : ~oida
muskolo. ortO~a A Karakterîzata de orta prismo
kun ~a bazo. — ortoromb/a.

romboedr/o A Paralelepipedo, kies ciuj edroj
estas romboj. â 1 De au karakterizata de ~o. 2
© (pp kristalsistemo) Havanta elementan Selon, kiu
estas ~o.

Rome/oz. Itala vira nomo. KT Juliela.

ponarda (kiel «La Tri Musketeroj»). fabelo,
felietono, historio, novelo. 2\Mezepoka rakonto,
plejofte versa, pri la fabelaj aventuroj de kavalira
heroo: la ~oj de la Tabio Ronda; la ~o de Gralo;
(ironie) la ~o de Renardo. 3 (0 Rakonto, plena de
neatenditaj okazajoj; pli-malpli versajna rakonto:
lia vivo estis vera ~o; la plej rimarkinda el ciuj
~ojz. ~a. Rilata al ~o(j): la literaturo ; nenie
en la proksimo mi trovis ian ~an heroonz (kavalir-
ecan); la ~aj fantazioj de la juna paro. ^eco. j romp/i (tr) 1 Disigi subite en du au plurajn
Tendenco al fantaziado, revemeco, sato de la pecojn alie, ol per tranco: ~i glasonz, bastonon,
neordinara surprizeco k malsato de la ordinara real- vazon ; la urso ~is sian cenon ; panon, cokolad-
eco: tiel longe kiel amo ekzistos en la mondo, tied an platon; la soldatoj venis k ~is la krurojn de la
longe ankaü la ~eco vivos; jitnaj animaj, ebriaj de unua krucumito^ ; li ~is al si la femuronz ; (f) ~/

~eco. ~eca. Plena de ~eco: ~eca knabino. j lançon kun iu (polemiki); ~i panon kun iu (ekrilati
/veska. Fantazia, simila al ~o: ~eska historio, i pace); la glacion (malaperigi la genon ); kiu ~is,

tiu paguz. rar dispecigi. 2 Perforte k subite deloki :
romanc20 1 f Komponajo por kanto k piano, ~z al si la kolon, la dorson; ne ~u viajn manojn! z ;

ordinare sub formo de strofoj. 2 } Muzikajo por la rivero ~is la digojn ; ~i la vicojn post la parado;
instrumente, en la stilo de ~o 1. 3 < fp Hispana epika la malamikan fronton ; ~z la malamikojn B; ~i la
poemo el oksilabaj asonancitaj versoj: la ~o de la j murojn inter la popolojz. 3 Meti en tian staton, ke
Cido. balado 2. ~aro éjb Kolekto de samtemaj i gi ne plu povas taüge funkeii: ~i la bankon (ce

! iudo); ha, gi ja ~us al mi la koron! z ; emocio ~is
| lion vocon; kiom ajn ni ~is al ni la kapon, ni neniel

romanc/o. Ano de popolo, loganta en Friulo k i povis kompreni ~i ies spiritonx, kuragon°.
Grizono. ^a. Rilata al ~oj: la ~aj dialekloj; la ~a | 4 Fari, ke io ne plu havu eflkon: ~i sian promes-
lingvo (normigita, oficiala en Grizono). (R )^io. La onz, sian vortonz , kontrakton7-, negocon ; ~i la
lando de la ~oj. reti-~a Vd Retio. Fundamentonz; ~i lalegon, la sabaton. Kg" mal-

romand/o. Franclingva sviso. ~a. Rilata al ~oj: | observi , transpasi. 5 Cesigi la kontinuecon de io:
la ~ajdialektoj.(R)^io.Tuto de la ~aj teritorioj. j la silentonR, la ekvilibron, la monotonecon, la

romanik/a 1 A Rilata al la dialektaro, parolata ! paeon ; unu sola voco ~is la unuanimecon de la
inter la JOa k la 15a je en teritorio responda proks. baloto; ~i la diplomatiajn rilatojn kun iu stato; eu
al la N parto de Francio, k ei kiu poste evoluis la estas necese, ke ni cittjn interrilatojn kun la viv-
franca lingvo: ~a dialekto, literaturo. 2 f? Prezent- j antoj?7 ; ~z sian fasion ; sorcon. nuligi. RIM.
anta la konstrustilon, kiu disvastigis en U Europo i En la kelkaj okazoj, kiam povus estigi konfuzo inter
cirkaü la 10a je, inter la malapero de la klasika j la sencoj 4 k 5, oni uzu por ci tiu lasta la pref-havan
Romana stilo k la apero de la gotika, k kiu estis formon: strikon k intérêt strikon. 6 Forigi per
karakterizata de duonsferaj volboj, rondarkaj superforto, venke cedigi: kiu diras al si : mi ~os la
fenestroj k apogpilastroj: ~a pregejo, arto. j baron!—~os ginB ; la popolo ~is siajn cenojn ;

romantik2a 1 Rilata al ~ismo: la ~a poezio, j malfacile estas ~/ tian obstinon, indifcrentecon ;
pentrarto. 2 (f) Plena de ekzaltita pasio: heroo, j (analoge) rekordon. 7 (elipse) Cesigi la rilatojn
vivo, /vismo éh jd Literatura k arta skoio de la I kun iu: se li ~us kun Fenicianoj!B; car povas okazi
unua duono de la 19a je en Europo, karakterizita, j io, kio devigos min ~i kun Hachettez; la sola, kiori
kontraste kun la klasika skoio, de celado al la i ni devas nun fari, estas : tute kun la Delegacio7- ;
kontentigo de la sento k fantazio pli ol de la I kun sia amcitino; (f) ~z' kun la generalaj kutim-
intelekto k prudento, preferanta brilecon k koloron j ojz. ~0 Ago de tiu, kiu ~as: si konfesis la ~on de
al klareco k precizeco. k uzanta troigon k hiperbol- | la spegulo; ~o de brako; por la mono ~ de legoz;
igon de la esprimo, plivole ol diskretecon k moder- I havi jugan proceson pri ~o de sia vortoz ; mi ne
econ: la ~ismo estis la ekregado de la «mi» , os" j vidas ian gravan neceson, par fari ~on en tiu al-
baroka, klasika , renesanca, parnasa, simbolismo. kutimigoz; estus pli bone, se mia letero de ^o estus.
MStO, '-lllo. ~a verkisto au artisto: la granda bazita sur [...]z. ^ajo. ~itajo: ~ajo de kruco, de
Dano ~istoz; Bajrono estis la patro de ciuj ~uloj. botelo. ~ebla. Tia, ke gi povas esti ~ita: vitro

romantism/o = romantikismo. j estas ~ehlaz. îgi 1 Igi materiale ~ita: la sonorilo
romb10 1 A Kvarlatero, 7̂ j forigis tiel peza, ke la trabo ~igisz ; la plej fiera

; arbo povas fleksigi, sed ne ~igi. diris liz; granda
j sipo ~igis sur la lasta rifoz; konkoj ~igadis sub
' liaj piedojz ; unu el la plej grandaj ondoj, ~igante

^ j ce la duno, elfetis korponz; (ironie) oni povus pensi,
ke la sinjorino timis, ke de sa/uto si ~igusz; (f) kie
maldike, tie ~igas; longe cerpas la kruco, gis gi

i fine ~igasz. 2 Igi metafore ~ita: ~igis lia koro; ce
i tiuj vortoj ~igis sia voco; nenie ~igas la kontinu-

aventuro, seeno. ~isto. Verkisto de ~oj.

aü samaütoraj ~oj 3: la Cigarni ( R )~aro.
romancer/o = romancaro.

kies ciuj lateroj estas égalé
longaj. RIM. En kristalo-
grafio, evitenda estas la /
uzo de en la sencoj
de ortoromba. 2 b Sp.
(Scophthalmus rhombus )
de plata ftso parenca al
plateso. SIN. ~ofiso.

Im0-
v *

rombo 2, P
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cvo7' . ~igema. Facile ~ iganta. csr fragila , tuso-
tima. /v'ita 1 Esianta en la stato de io, kio fizike pli -
malpli komplete ~igis: vazo ~ita longe sin tenus7- ;
sipon ~itcin ciuj ventoj atakasz: (f) kvazau kun j Azia sp. de birdo ( Eophona migratoria ) el la fam.
~itaj membroj sifalis en liajn brakojnz; li . ~ita de j de fringedoj, ordo de paseroformaj. okcidentfl
la malsano . ne povis kontraüstari . 2 Prezentanta j kerrwulo. Sp. ( Hesperiphona vespertina ) el N
~on de kontinueco: ~ita litiio ; ~ita arko. ~itajo. | Ameriko k Meksiko. konstituci~0. Atenco al U
Ciu el la pecoj de io ~ita: gi estis plenigita per la j konstitucio. us* statrenverso. kontinu »̂o. Inters
kolektitaj ~ itajoj de la perdita trezoroz; ^itajoj de j de kontinueco. mar~igi. ~igi de la maro: urn tag-
sipoz. de~i. Apardgi per ~o: se la arbo falls , ciu j on mar~igis sipoz . mur^ilo. Milita masino,
brancon dê as7- ; li de~is trunketon k fiksis gin al ! konsistanta cefe el tre peza trabego, uzata por ~i
sia capeloz; de~i peceton de la panaN; sc vi de~os I muregojn : niaj disciplinitaj soldatoj estas kiel
vian panon por malsatulox ; la piedo de la glaso mur~iloB . nuks~ilO. ï lo, ofte en formo de tenilo,
estis débita7- ; li rekonigis sin al Hi en la de~o de la
panoN. dis~i. ~i en multajn pecojn: kiam Hi la ov-
ojn dis~as. elaperas vipuroz; li disais miajn dent -

ojnx ; la argilan vazon oni dis~ux ; (f) tiu artikolo
disais la indiferentecon de la publiko. diŜ O. Ago
de io, kio estas dis~ ita : la dis~o de niangrenado;
disr̂ a eksplodafo. dis -̂igi. Igi dis~ita : la botelo
dis~igis, sed giaj pecoj sa/tis. gis Hi atingis la kort -
on k tie diŝ igis en ankoraü pli malgrandajn pecet-
ojnz ; ( f ) liaj bonaj intencoj diŝ igis kontraii tia
senkonfido. el~igi. El igi per ~o: saumo el̂ igis el
la frakasita botelo ; (f) sia tusiteco el̂ igis per laüta
plorado7-. erwi. ~ i , por enigi , penetri : ili aliris ,
por en~i la pardonx; fan en̂ on en la urbon7 ; li
estis kondanmita kiel cn~isto. inter~i 1 ~i agon tordo~os gian kolon ce la nukox.
inter la koinenca k la fina punkto: inter~i elektran | Romul/o. Latina vira nomo, i .a. O de unu el la
fluonB, tes vortojnB; inter~i sian ripozonB, siajn j legendaj fondintoj de Romo, «KT Remo,

feriojn ; ne intermit vian konversacion pro mi ; (0

la devoj de urbestro7. kol~a. Tia, ke gi ~as la kol-
on : (f ) sed gi estas kredeble kol~a laboro!1.
kerrwulo b Kokotraüsto. maska kerrwulo. E-

por ~ i la nuksojn . nuks^ulo Nucifrago.
ond~i!o. Ce la marbordo antaüenfarita digo au
moleo, servanta por reguli la akvofluon k kiel
protektajo. rand'll (tr) ~ i pecetojn de la rando de
objekto: rand~iia telero. Strik~antO. Laboristo,
kiu laboras malgraü la striko. flavulo. §ip*i
(ntr) Sperti la M>n de la sipo, sur kiu oni veturas: ili
sip~is en la Sudaj Maroj ; $ip~igoz ; oferemeco por
la sip'̂ itloj7 ; dum kelke da minutoj la sip~ulino
estis trankvila7 . sip^ajo. Pecoj de ~ ita sipo:
kabanoj . arangitaj el sip̂ ajoj7 ; sip̂ aja ligno
kraketis en la fornoj7- . storwilo. Marino, por
frakasi stonojn en etajn pecojn. tordcwi (tr) M,
tordante : li alportu turton aI la pastro k êi tiu

rond/o 1 Pli-malpli régula cirklo: ~o el star-
ntir en apartaj lokoj la ditnoj estas inter̂ ataj de antaj stonoj ; du grondaj strutoj rapide kuras en mal-
argilecaj deklivojz ; la ludo estis inter~ita post tia vasta ~oz ; ~o de dancantoj ; oni kaptis nin ambaü
akcidento ; intcr~ita korespondado. 2 Mem ek - en la ~on k oni saltis gis plena tagigoz; la infanoj
parolante, cesigi la parolon al iu : Mario interdis formis ~on cirkau la avino; sidi en ~o; (f) magic
sin7- ; intérêt ies paroladon per aplaüdoj; (analoge) (de kiu oni ne povas eliri ) ; erara ~o7 (erara
kun ploro la kokino sin interdis7 . inter̂ O 1 Ago rezono, en kiu la premiso rezultas guste el la
de tiu, kiu internas: ce la dek-ok - prego estas mal - j demonstrota konkludo); cl la dirita erara ~o ekzist-
permesatc fari inter̂ on1; la interna estis mallong - ! as eliro tute alia7 . —* ~iri. 2 Aro da personoj, grup-
daüra . 2 ë Signalo al la regilo de komputilo, kaûz- j igitaj cirkaü centro de intereso: fi klarigadis la legojn
anta salton al difinita adreso anstatau plenumado de ! en la de la lernantojz ; la rego en la de siaj
la sekva instrukcio: malsa / ti inter̂ ojn ; inter̂ o- j korteganojz ; en intima ~6>, en la hejma ^o ; forte ni
traktilo. c-ïe bremso . inter^llo 4=- Aparato por staru. brave laboru . kurage , ho nia ~o!7; penetrigi
inter̂ i elektran kurenton au faskon de radiado (ekz. E-on en la sciencajn k oficialajn ~ojn\ la popoloj
Limon ) je mallongaj regulaj intertempoj. faros en konsento unu grandan ~on familian7 ; ci tie
meminter^ilo 4^ Automate funkcianta elsaltilo ( inter rabistoj) vi kvazaü é liras cl la ~o de la
por régulé inter~adi k rekonektadi la kurenton en ; homaroz ; (f) sajnis ke G . absolute ne pensas pri tb,
kontinukurentaj sonoriloj ktp. ne^ebla. Tia, ke gi | gi ne apartenis al la ~o de liaj pensoj7 . 3 V Radio-
ne povas ~ igi : ne~ebla vitro , ne^igema. Ne j amatora kontakto kun pli ol du partoprenantoj. ~a 1
facile êbla . duktila . sen^a. Tia, ke gi ne ~as: j Havanta formon de ~o: ~a truo, fenestro, cifer-
sen~ai reformoj7 . es5 revolucia. seninter â. Tia, î plato; la rado estas ne tute ~a ; carma ~a buSeto;
ke gia kontinueco ne estas -~ ita: seninter~a serio7 ; \ ~a tabla ; la ( R )~a Tabla (cirkaü kiu rego Arturo k
paroladi seninterne dum ses horoj . tra~i. Trairi j liaj kavaliroj sidis sen ia superrangeco); konferenco
per ~ado: tra~i mitron, la malamikan fronton ; (0 | de ~a tabla (kun simila rangegaleco de la partopren-
la unua radio de la suno trahis la nubon7 ; +6 i antoj). 2 Havanta formon pli -malpli similan al tiu de
ekspluati la tra~on; penetri tra~e en la tendaronx . I sfero:^a kuglo ; la ~a piiko (de futbalo, kontrasteal
cirkvît^/ ilo 4 Aparato por malfermi cirkviton: j la ovala de rugbeo); kapo ; (analoge) ~ajvangoj
automata cirkvit^Ho . facll^az. ~ igema . | (sen kavoj), ~aj su/troj (konveksaj ce la malantaüo); ;
glaci /̂ î lo. Spéciale konstruita sipo, por ~ i la j (0 éh periodo (facile fluanta). 3 Prezentanta ;
giacion de polusaj maroj. ikorwisto. Ikonoklasto. | plenan formon, sen frakcioj au decimaloj:
jur^O. ~o de juro : kia abomeninda jur~o!z . ! nombro7' , jaro, sumo. 4 A Prononcata kun Mgitâj
kap~a. Tia, ke gi ~as la kapon : (f) kap~aj estas ! lipoj: ~aj vokaloj. ~e. En ~a maniero: gi kuras
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~ez. ~ajO. Io reiiefe ~a: en sia korsafo nestis j rosin/o. Sekvinbero.
gemela ~ajo: la okulo guis tiajn plaçajn ~ajojn; la
rokokaj mebloj abundas je ~ajoj. ~eco. Eco de tio, mamulo el la subordo de fokuloj, kun tre longaj
kio estas ~a: ili ne konis la ~econ de Tero; (f) ~eco supraj kaninoj, kiu vivas en arktaj regionoj.
de la nombro de la komitatanoj ne estas necesaz. !
<vetO. Malgranda societo: ni esperu , ke via energia
~eto baldaü farigos la patro por multaj aliaj ~etoj
en diversaj urbojz; la Odesa ~etoz ; unua ^elo
homaranaz\ en la ~eto de siaj kamaradojz. ~igi 1
Fari ion ~a: la ondoj de la maro iom post iom ~igas
la angulecan pccon da rokoz; ~igi siajn frazojn. 2
S Anstataü igi neprezenteblan nombron per
proksima prezentebla nombro: ~igi la rezulton gis la
plej proksima entjero; ~igeraro. ~iri. Vd iri .
duon~o. Duona cirklo. lum~o. ~o de lumo, eljet- 1) rosmaro. CG. 2) rosmareno (oficina ~o): a)
ita el lumfonto: (f) esti en la lum~o (rigardata k tigo; b) folio; c) floro. M .

atentata de multaj). flu~o. Cirkvito. rad~0.
Ekstera ringa parto de rado, generale ekipita per
bendo au ringego k ligita al nabo per spokoj aü plato.

rondau/o c?;> Franca fiksforma poemeto el 13
versoj laü du rimoj, kun deviga ripeto de la unuaj
vortoj (;t) post la dua k tria strofo (skemo: aabba-
aabx-aabbax).

rondel/o 1 d& Francdevena fiksforma poemeto kiel spicajo k por medicino.
el 13 versoj laü du rimoj, kun deviga ripeto de la
unuaj du versoj ( AB ) fine de la dua strofo k de la
unua fine de la tria (skemo: ABba-abAB-ahbaA ). 2
)Komponajo, kun ceftemo plurfoje ripetita.

rong/î (tr) Mordi, uzante la dentojn kiel cizilon k
forigante maldikajn pecojn : la ratoj ~as meblojn;
(f ) la vengemo ~is lian koron.SIN. mordeti. ~uloj b
Ordo (Rodentia) de mamuloj plejparte grajnovoraj,
kies makzeloj havas kurbe cizilformajn incizivojn
nurpo 2: histriko, gliro , kastoro, niarniolo, muso, j ricevigi novajn ecojn : kafograjnojn, tabakon,

ercojn, pantrancojn (toastojn); ~itaj kastanoj. 3 El-
meti al granda varmo: tero ~ita de la suno\ (f) sin

sur la plago\ (abs) varmege ci tie ~as la sunoz.
~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: dnm la ~ado, sur-
versu la viandosukon sur la femurajon. ~ajO 1
~ita viando: la odoro de ~ajo plenigis ciujn
cambrajnz\ li plenigis la tutan fornon per ~afo, fî so
k kukoz. 2 Toasto. ~ejo. Butiko, en kiu oni ~as la
viandojn. îgi. Fari, ke iu ~u: ~igi sian casafon
en ~ejo\ (analoge) Cidkija k Ahab, kiujn la rego de
Babel ~igis sur fajrox (kiel torturo). ~igi. Igi ~ita:
sss! la pomoj komencis ~igiz. îlo. Aparato por ~i
viandon per ~okrado aü ~ostango. ^masino.
Masino por ~i grajnojn aü ercojn. sub<̂ i. Y ~i
nur gis apero de flava koloro. acid^ajo. Bovajo aü
cevalajo, marinita en vinagro k diversaj spicoj,
poste ~ita; tipa en Rejnlando k Silezio. krad îlo.
~okrado. pan/vajo = toasto. paiwilo. Aparato
por fari toastojn. pik~ilo. ~ostango. saf~ajo.

rosmar/o b Sp. (Odobenus rosmarus ) de mara

rosmaren/o ^ G. (Rosmarinus el lamiacoj)
de du mediteraneaj sp-oj, i.a. la oficina ~0 ( R.
officinalis ) , tufarbusto kun vintrodaüraj, ledecaj,
liniformaj folioj k kun akselaj, mallongaj grapoloj el
hele violetbluaj (malofte blankaj) floroj kun dulipa
korolo; kultivata por ornamo k por esenco, uzata

rost/i ( tr) 1 Y Per varmego aü fajro kuiri
mangajon sur krado, sur trapikilo aü en kaserolo,
aldonante nek akvon nek grason: ~z kokidonB,
bulbojnz, pantrancon (toasto); surstange ~i porkid-
on\ ne mangu ( la safidon) duonknulan, nek kuiritan
en akvo, sed nur ~itan sur fajrox; ili donis al li pec-
on de r̂ ita fisoN ; ~ita kolombeto ne flugas al bus-
etoz. c? baki, brezi , friti , stufi , kebabo. —* ~opleto.
2 Elmeti al arda varmego, gis nekompleta brulo, por

rato, sciuro k.a. estas ~utoj. irw leporuloj.
ronk/i (ntr) 1 Eligi bruon dum dormo, plejofte

provibrado de la palata vélo: via mastrino diris, ke
li ~as nun kiel mil diablojz. 2 Eligi, ekster la
dormo, bruon similan: la cevalo nervoze ~is; li ~is
kiel kolera leonidoB ; la cervo ek~is , sentante la
homan odoronB. er grunti, rasli. ~0. Sono, kiun
faras ~anto: lia min vekis. ^ado. Daüra ~o:
lerura estas la beleco de gia (cevala) ~adox.

ronron/i (ntr) (pp kato) Fari pro kontenteco bruon
surdan k kontinuan. — spini , zunii.

Ronsard/o. Franca Renesanca poeto ( P. de
Ronsard, 1524-1585).

ror/i (ntr) Tigre, leone bleki.
; rorkval/o = balenoptero.
i ros/o. Demetajo el etaj gutoj de akvo, deven-
ante el likvigo (okazanta ordinare nokte aü matene)
de vaporo sur la suprajo de plantoj, grundo ktp en
plena aero: tieI similaj unu al la alia, kiel du gutoj da
M)z; (f) la ~o de la Dia favorkorecox. tët prujno. \ Peco da safajo —-ita.
•+ ~opunkto. ~as (ntr) Demetigas ~o. ~ero. rostbef /oz Y Dika, rozkolora peco de rostita
Guto de ~o. /vumo. Demetajo el fajnaj akvogutetoj bovajo. es* steko.
surmalvarmaj surfacoj i.a. interne de konstruajo:
fenestrovitroj kovritaj de ~umo. vaporo.
«ometro ï$ï Aparato por mezuri per pesado la
kvanton de estiginta ~o. sun^o. Drozero.

Rose/o. Cefurbo de Dominiko (61°24’ U ,

rostr/o b 1 Longa, tubforma nazo de kelkaj
mamuloj, ekz. de elefantoj. 2 Sucilo de diversaj
insektoj. 3 Longa elstarajo ce la kapo de diversaj
primitivaj animaloj. 4 = beko 2. 5 (ark.) = muzelo:
~o de porkoz. 6 ï Kirasita beko de antikva milit-
sipo. ( R )/^oj X Tribuno sur la Roma forumo,15°18’N).
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ornamita de sip~oj. ~uloj. Subordo ( Probosci - j rugaj ~oj de la palto de la rusaj pficiroj. 2 Analog
deac ) de hufuloj kun ~oforma nazo: elefantoj , refaldo supre de luksaj au militistaj botoj.
dinoterioj, mastodontoj k.a. roz/o. I - Nomo de bêla floro au florplanto kfirot/o 1 Tacmento el soldatoj, pli-malpli régulé spéciale: 1 Floro de ^ujo: kiel ~o inter la dorm
organizitaj: ~oj da dezertintoj prirabis la kampar- tiel estas mia amatino inter la knabinojx; siru
on; li perdis la du trionojn de sia ~o; da rabist- en somero, car en vintro Hi ne estosz (pf); sirul
oj. uw bando, hordo, kompanio. 2 Aro el kune irant- ~ojn de la vivo (plezurojn); ne kusi sur ~oj (estifl
aj homoj au bestoj: vin, E., ciam novaj ~oj sekvas K ; malagrabla situacio); la ruga ~o de la amoj
~o da perdrikoj, da sovagaj cignoj.3 (evi) = skipo. blanka de la virgeco. ns* cglanlerio. 2 Nomoè

rota. La I 7a grafemo de la greka alfabeto (P, p), kelkaj alispecaj floroj au florplantoj: Alpa
responda al r. ~ismo. Transformo de z al r (en | Kristnaska ~<y; de Jeriho (Jeriko^o). Î
hisloria fonetiko de L.) au de aliaj konsonantoj (d, | II - Nomo de diversaj objektoj, pii-malpli analog
precipe I ) al r (ekz. en italaj k provencaj dialektoj). l'ormaj: 3 lu Ronda fenestro en pregejo, kun vitra^i

rota/o ij1 Eklezia tribunalo de la papo, i.a. pri ; k radianta stonpuntajo. 4 Diamanto, tajlita In]
geedzaj demandoj. | facetoj supre, k plata malsupre. 5 * 32-pinta sfcfej

rotaci/iz (ntr) Turnigi cirkaü interna akso: nia ; sur la plato de kompaso, indikanta ciun direkton éj
tero ~as ; ~i sur pivoto. ifir ruligi , turnigi. — j la ventoj. SIN. vent^o. 6 O Multatruà dissprucigilli
rivoluo. **0 1 Movigo de io. kio ~as: la ~o de la ! de akvilo au akvotubo. SIN. spruc^o. ij
planedoj. de turbino , ^rapido; X diferenciala j III - G. ( Rosa cl ~acoj) de arbustoj k arbustettf
(Nekohera îurnigo de gasa maso, tiel ke malsainaj generale domaj, kun generale plume kunmetty fotiojj
partoj turnigas kun diversaj angulecaj rapidoj). 2 A k kun unuopaj aü korimbe arigintaj floroj, kiuj cell

sovagaj formoj estas kvinpetalaj k multastameiaj,
ce la kf-oj tie diversaj, ofte plenaj pro sangigo (fe ;
stamenoj al petaloj; 100-150 sp-oj, precipe N-
hemisieraj; miloj da hibridoj k kf-oj, vaste kultivafej
por la ornamaj, delikatpetalaj, okulfrape kolonj,

| ofte bonodoraj floroj. SIN. ~ujo. ier eglanterio. ,
j akva ~o = akvo^o. Alpa ~o 1 Populara nomo j

de du Alpaj rododendroj ( rustkolora rododendroi|
hirta r.). 2 ^ Penda ~o. centfolla ^ Hibrido;!
( R. x centifolia ) kultivata por ornamo, parfumo L

! esenco. cinama ~0 4k Sp. de ~o ( R. cinnamom) )
j el E Eüropo k U Azio kun lilake ~koloraj floroj ioffl j
| odoraj. Cinia Sp. de ~o ( R. chinensis) iJrotang/o 1 4k Sp. de kalamo (Calamus rotang ) j Cinio, pororname kultivata. Damaska 4|

kun longaj, maldikaj, masivaj, flekseblaj tigoj. 2 j Hibrido (R. x damascena ), kultivata por ornamo,1
Parencaj sp-oj (precipe C. manan k C. caesius), uz- I parfumo k esenco. hunda ~0 4k Sp. de ~o (iU
ataj en la produktado de ~o 3. 3 a&r- La tigoj de ~o | canina) el Eüropo k U Azio. Kristnaska ~o. Nigra ;

/ k precipe 2. uzataj por fari korbojn k meblojn j heleboro. moska ~0 4k Sp. de ~o ( R. moschatalf
(~c/ / mebloj) ks k pasintece uzataj por punbatado.

Rotari/o. Internacia burga societo multfaka, kiu

Senreflekta movo en la ebeno kun fiksa punkto, en
la spaco kun fiksa rekto ( la akso). 3 Régula sango,
sinsekvo: la novico okupas ciujn i / //^postenojn en ~o; ~o de kulturoj (por
eviti elcerpi la grundon). 4 = kirlo 2.~a. Rilata al ^o: akso. masino
(ce kiu turniga movo estas senpere
produktata ) ; presilo ; ^a figura , ^^ ^

kvantumnonibro. ^u l o j d Filumo
( Rotifera ) de triblastaj senvertebruloj
sensegmenlaj, sencelomaj, inikroskope
malgrandaj, kun radosimila organo sur
la kapo.

:

m

rotacii .
^ulo. P

mediteranea, kun kremoblankaj, tre odoraj floroj, ?
kultivata por ornamo k parfumo. musk~o.

celas helpi ai la homaro k kies kiuboj enhavas po I penda ~0. Sp. de ~o ( R. pendulina, sin. R. alpina)
unu reprezentantojn de ciu profesio.

rotator/o 1 Rotacipova objekto (molekuloj
ktp). 2 V Nomo de difinitaj muskoloj, kiuj rotaciig- j da ~esenco); ligno (tropika iigno kun ^odwo:
as difinitan elernenton : ~oj de koto, de torako; ! — tipuano. dalbergio, pterokarpo ). 2 Havantala

koloron de la plej ordinara ~o. t.e. helrugetan: ~oj
vangoj, lipoj; hel~a stofo; la ^afingra AHroro. 3 (fp

el Eüropaj montaroj. porcelana ^O. Alta etlingero.
^a 1 Rilata al ~o: akvo ( tualetakvo kun iomete

lumbaj ~oj.
rotenon/o (K) Insekt- k fis-icido biomalkompon-

ebla, ekstraktata el la radiko de kelkaj sp-oj dc fab- Plaça k gajiga: vidi la vivon kun ~aj koloroj; ~aj
acoj, precipe el la g. dero.

Roterdam/o. Granda Nedcrlanda havenurbo j petaloj de odoraj ~oj (centfolia ~o, DamaskaM) k
| moska ~o), rica je geraniolo. ^acoj 4^ Fam;

rotond20 IjH Ronda konstruajo kun kupolforrna j ( Rosaceae ) de dukotiledonaj, lignecaj au herbecaj
piantoj kun stipulohavaj folioj, kun epiginaj aü

rotor/o 1 O Rotacianta parto de dinamomasino: ; periginaj, generale regulaj floroj, liberpetalaj,
kaga. koiektoringa ^o. 2 Granda helico, kun 2, j (4)5(8)-sepalaj, (0)4-5(8)-petalaj,. multastamenaj.dc
3 au 4 padeloj k vertikala akso: ~o de helikoptero. j unu- gis mult-karpelaj, k kun tre diversaspecaj

rover/o. Skolto pli aga of deksepjara. j fruktoj; c. 2 825 sp-oj el 95 g-oj, i.a. ~o, alkemilo, *
rovers/o fy.1 Ciu el tiuj pecoj de la brustoparto ; cidonio, fragario, kratago, piruso, prunuso, sortniso.

de jako, mantelo ks, kiuj estas normale refalditaj k j ^ejo. Gardeno, kie oni kultivas spéciale ~ojnel
kelkafoje prezentas alian stofon au koloron, ol la j diversaj specoj. /^etoz. Kokardeto, uzata kiel signo *
cetero de la vesto: silkaj ~oj de ceremonia jako; la i de rangoen ordeno. ~igi.Akiri la koloron de la ~o:

j pensoj. ~a esenco ^2 Esenco, ekstraktata el la

(4°29’E. 51°55’N).

tegmento.
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si mallevas la okulojn, ~igas de honloQ. ~lljo. Ciu
planto el la g. (SIN. ~O III): sovaga ~ujo\ el sia
tombo kreskis ~ujoz. akvo~o. Nimfeo. grerwo.
Papaveto. bant^O. Multebukla banto ''reforma,
uzata por omami cevaljungilojn ktp. jerikô o 1
Anastatiko. 2 Skvamfolia selaginelo. mar~o.
Aktinio 1. musk/^o ^ Kf. de ~o (/?. x centifolia
«muscosa» ) kun brancoj, sosoj, petiolo, kaliko k
pedunklo laüaspekte muskokovritaj pro kovrajo el
densaj, rigidaj haroj. spruC'vO. ~o 6. vent~Q. ~o

terajoj au stonajoj, defalintaj de rokoj au alportitaj
de akvoj, kiu surkovras la originan grundon. SIN.
falajo. 83s regolito. 4 Forjetindajoj: (0 tiuj ritoj k
ceremonioj estas neesenca liberigi la vojon el
la ~o de la supersticoj. csr koto. 5 ~ajo. ~a. Rilata
al ~re: ~a tavolo, konuso. ~ajO. Senvaloraj, neuz-
ataj diversaspecaj restajoj: ^ajdepone/o, ~afbrulig-
ado, ~afprilaborado. ~ejo. Loko, kie oni forjetas
~ren, ~ajojn : multaj batalsipoj , antaü nelonge
konstruitaj, jam senvalorigis k estas laügaj por la
~ejo. ~ujo. Ujo por ^ajoj: pedal~ujo (kies kovr-
ilo malfermeblas sen helpo de manoj). fer^O. Ne
plu uzeblaj metaiaj pecoj. toks^ejo ~ejo, kie
oni deponis lege au konlraulege toksajn substancojn.

ruband/o 1 Longa, mallarga teksajo el silko,
kotono, lano ks, uzata i.a. kiel omamo: si nodis mal-
antaii si la ~ojn de sia antautuko\ la fuko, kiel tolaj
~ojz\ bala kapvesto el interplektitaj ~oj; banto el
~oj : bukedo ligita per ~o. cr bendo, galono,
kokardo, pasamento, strio. 2 Pcco el lia special-
kolora teksajo, portata kief rekonilo, atesto de
aparteneco al klubo, signo de ordeno ks: li havis la
~ojn de sia aristokrata 1ernejo; ordenaj ~ojz\ la
Blua ( R )~o (ordeno de la Krurzono; f: signo de plej-
eminenteco). 3 Longa, mallarga, paralelranda peco el
supla materialo: ~o el stalo; akvolilio, al la /undo
alkrocita per tonga verda la cignoj svebis unit
post la alia , tio aspektis kiel longa blanka ~oz.
IET bendo,, lameno. ^eto. Mallarga ~re: du rozaj
r̂ etoj flirtis de tempioG; ahundaj harligoj, inter kiuj
iufoje per roza aii blua koloro brilis ia ~eto z.
capel^o. ~o cirkaüanta la bazon de capelo. eg^o.
Pli-malpli dika '-re, uzata por forlikigi k sirmi la egon
de stofô, jupo, mateto, tapiso ks. flag^o2. Peco de
~o kun difinitaj koloroj, fiksita ce unu lino k libere
ondanta ce la alia: en la internacia signalaro flag^oj
montras la ciferojn. ink~0. ~o, trapenetrita de inko,
k metata inter la tipoj k la papero en skribmaSino.
izol~o -=L Adhéra ~o por izoli dratojn. kartoc~o.
Strio el stofo au el metala aitikigita bendo, sur kiu
estas liksitaj kartocoj, uzata por la sargado de
masinpafiloj. mezur~o. Laktola mezurbendo, uzata
de tajloroj, kudristinoj ks.Strumpcwo. Krurzono.

rubekol/o b Malgranda sp. ( Erithacus rubecula )
de birdoj el la ordo de paseroformaj, fam. de turded-
oj, facile rekoneblaj pro rustruga brusto. SIN. rug-
gorgulo.

ruben/o ® 1 Diafana, ruga var. de korundo,
uzata kiel juvelstono k en horlogmuntado. 2 ^Nomo de iuj varioj de spinelo : balaila (heie
roza), spinela (ruga), orienta (karmezina, la plej sat-
ata). usr spinelo.

rubeol/o Y Epidemia kontaga k erupcia mai-
de la (forbrulinta) domo elstaris nur kelke da sano, iel simila al morbilo k skarlatino, k kaüzata de

nigraj traboj2; la remparon (de la kastelo) oni povis iu viruso.
ankoraü vidi , sed cirkaue estis ~re, nenio krom
M>z; cu Hi revivigos la stonojn (de Jerusalem), kiuj
farigis amaso da ~o? x. 2 Forjetindaj rompitajoj el
stono, briko, gipso ks: musko k ~o, kiuj défaits de
la tegmento2; de pluvrongitaj statua/'; la mason- k arbustetoj kun kontratie duopaj folioj sajne
istoj êiam restigas post si multe da ~o; stopi per ~o verticilaj pro fol isimi laj stipuloj; c. 60 sp-oj el
la internon de murego. ifir fatraso. 3 ® Amaso el j Eüropo, Afriko, Azio k Ameriko. tinktura /^o. Sp.

rozo. 1 ) moska ~o\ 2)
penda ^o : a) t igo ; b)
dorno ; c ) fol io (plume
kunmeta) ; c) f loro ; d)
frukto . C . 3) kf . kun
plenaj floroj. B.

Roza.Virina nomo.
rozanilin/o (g) (kn ) Anilinderivajo, trifenilmet-

ana, karmina kolorajo.
rozari/o 1 Vico de difinita nombre da mal-

grandaj interkrocitaj globetoj, servantaj por kalkuli
ladiritajn pregojn: traprégi la ~onz. — pregorado.
2 (f) Longa vico de ne intime ligitaj ajoj: tuta ~o
da rememorajoj , da insultoj. c®5 ce.no, litanio,
girlando, rubando.

rozeol/o 'f Erupcio de etaj rozaj rondaj rnakuloj,
aperantaj dum iuj malsanoj (sifiliso, tifoido, tifo
k.a.) aü iuj toksigoj, au post fortaj emocioj.

ru/i (tr) O Maceri tekseblan planton en likvo por
apartigi giajn fibrojn disde aliaj substancoj. ~ado.
Agado de tiu, kiu ~as.

ruan/a (pp cevalo) Prezentanta felon kun inter-
miksitaj rugaj k blankaj haroj. beja, piga.

Ruand/O. E-Afrika regno, inter Ugando k
Tanzanio (Kigalio).

rub/o 1 Restajoj de ruinigita konstruajo: el la

rubetr/o b Sp. de saksikolo ( Saxicola rubetra )
kun malhelaj vangoj, blanka slrieto super ciu okulo
k du blankaj rnakuloj sur la vosto.

rubi/o G. ( Rnbia el ~acoj) de plurjaraj herboj
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de ~o (R. tinctomm) el S Eüropo k U Azio, pasint-
ece niulte kultivata por rizomo, el kiu oni produktis
tre rugan kolorigan substancon (os* alizarino).

dum la evoluo: kokcigo k cekunia apendico de horn
estas ~oj ; ~oj de brankoj ekzistas ce homo. -4
primordio. ~a. Prezentanta ~on: 1 materialoa
formo ~az ; via talento restas en stato ~a, nepri-
laborita7-. 2 vosto de la homsimilaj sirnioj.

Rudolf/o. Germana vira nomo.
rudr/o 0 Vertikala plato au tabulo, ordinale

cirkaüfiksita al la posta steveno. k ebligantà la sfr
adon de sipo: horizontale. vertikala ~o de subrn-
sipo. — ~orado. ~ostango. (tr) Gvidi per ~o.~isto.Sipano, komisiita ~i.

Ruen/o. Francia riverhavena urbo cè Sejno
( l °05'E, 49°26’N).

(Druf/a. Ruge flava: Skotino; venecie ~a. 4
© ruf/o = ferdekdomo.
rugbe/o Sporto, en kiu du dekkvinhomaj

teamoj penas mane deponi ovalforman pilkon trais
kontra ü a gololinio, a ü gin piedjeti super II
horizontalan stangon de ties H-forma golejo; ekzist-
as variantoj kun sephomaj k dektrihomaj teamoj.

rugin/o T Kirurgia skrapilo, uzata precipe pdf
disigi la perioston disde la osto. (tr) Skrapi per

1) rubio (tinktura ~o): a) tigo; b) folioj k stipuloj;
c) folio; c) infloresko; d) floro; e) frukto (bero). C.
2-3) rubuso. 1) arbara ~o ( Rubus silvaticus).C .
2) ulmofolia ~o { R. ulmifolius). C. a) tigo ; b)
dorno; c) folio; c) floro. d) frukto .

rubîdi/o7 (8) 1 Elemento, Rb, atomnumero 37,
atommaso 85,47, unuvalenta, alkaia ; klorido,
RbCl ; ~aj kombinajoj. 2 Metalo, homologa al
kaiio, malofta.

Rubfkon/o Rivereto, inter la Roma teritorio k
la Cisalpa Gaülio ( 12Ü26’E, 44°10’N), kiun trans-
pasi estis malpermesite al armitaj legioj: transiri la
~onz (transpasi limon, post kiu oni estas senrevene
ligita al iu entrepreno).

rubl10. Rusia monunuo. kopeko.
rubrik/o 1 En manuskriptoj, malnovaj libroj

ks, titolo de capitro, partajo ks, iam skribita au pres-
ita mge, k sciiganta pri la generala temo tie pritrakt-
ita. 2 ü* Ruge presita direktivo pri la gvido de la Di-
servo, en liturgia libro ks. 3 ag»1 Titolo en periodajo,
indikanta la specon de temoj sube pritraktitaj: fari
la teatran , filman, sporran , monduman ~on en
gazeto; scienca de magazino; «Nia afero» : du
ci enhavos la kurantan parton de nia afero,
korespondojn , novafojn k.t.p.7-.

rubus1o 1 4* G. (Rubus el rozacoj) de plantoj—
tufarbustoj, lianoj k herboj—fal- aü daü ra-foliaj,
ofte rampaj aü grimpaj, generale kun domaj branc-
oj, kun simplaj aü kunmetaj (trifolieraj aü plume 5-
7-folieraj) folioj, kun blankaj aü rozaj floroj en
apeksaj panikloj aü grapoloj, k kun rugaj, flavaj aü
nigraj, beraspektaj pluroblaj drupetoj; kosmopolita
g. de c. 250 sp-oj, el kiuj kelkaj estas gardenaj
trudplantoj (ekz. la arbusta /^O, R. fruticosus, el
Eüropo k la Mediteranea regiono), dum multaj kf-oj
estas garderie kultivataj, kelkaj por la mangeblaj
fruktoj (i .a. la Ida = frambujo, R. idaeus), aliaj
por omamo. loganberujo. 2 ~bero. ~bero.
La mangebla nigra frukto (plurobla drupo) de ~o I .

rudbeki/o G. ( Rudbeckia el asteracoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj kun flavaj k/aü ruge
brunaj radiaj kapituloj; 15 sp-oj el N Ameriko, pluraj
kultivataj por omamo aü tinkturado.

rudiment/o 1 Komenca, elementa scio de
scienco aü arto: la ~oj de la gramatikoB. 2 Rest-
ajo de reduktiginta organo, perdinta sian funkcion

~o.
rug/a 1 Samkolora, kiel sango, rubeno, aidant-

aj karbajoj ks: ~aj tomatej , papavoj ; koralo,
cinabro, minio ; ~a capelo de kardinalo; havila
nazon (de malvarmo, ebrio), la kubutojn r*aj
(pro kontuzo), la okulojn ~aj (pro lacigo aü plor-
ado); metante la ~ajn brakojn unu sur la duanz; b
( R ) r^ a Krueo ; ceriz^a , brik ~a , vin~a. &

I karmezina , karmina , punca , rufa , skarlata.l
Distingiganta de aliaj variajoj per tiu (ofte proksim-
uma) koloro: ^a cervo , perdriko ; 4/r ~a beto,
groso; (K) rsjafosforo; 0 ~a argenterco (Ag3SbSj);
~a fererco (= hematito, Fe003); ~a kuprerço (SIN.
kuprito, Cu20); plumberco (PbCr04); vino,
viande (os* blanka ) ; ~a flanko (babordo); ~aj
traftklumoj (malpermesantaj trairon; o®* verda);^
signale (indikanta dangeron). 3 Simbolanta; per tiu
koloro la laboristan movadon, precipe ties social-
ismajn k komunismajn partojn: la ~a standardofa
( R )~a Sindikata Internacio (1921-1937); la ( R)~ù
armeo (nomo de la armeo de la rusa revolucio k de ;
Sovetunio, 1918-1946). os* blanka, flava. (R)**8
maro. Maro inter Afriko k la Arabia duoninsulo
(38°E, 22°N ). os* Sueza. ~o. La ~a koloro: lavibr-
antaj ~oj de mezepokaj vitraloj ; dolora ~o aperis
sur sia vizago7-; tiu aludo elvokis fortan ~on sur la
vangojn de la bêla virinoz ; en la noktoj horizontala

anoncas la barbarojnK ; varmigi gis
Io ~a. ~eta. Dube ~a, ~anuanca: là karboj pri-
lumis la blankan vizagon, kiu de do iom ~etif>isz.
~igi. Fari ~a: la varmego ~igis ilin ; (f) ~igisian
flagon, îgilo. Sminko, per kiu oni ~igas la lipojiv
vangojn. SIN. rujo. -̂igi. Igi ~a: ciuj rozoj ~i§as
k komencas bonodori7-; ~igi de hontoz; ili tute ne
hontas, ili ec. ne povoscias ~igix. îgema. Facile
~iganta: la knabeto ~igis de plezuro, car li estas
tre ~igemaz. ~ulo 1 Homo el la t.n. ~a raso. 2
Maldekstrulo, revoluciulo. /^umi (tr) Sminki peu
~ajo: si estas ~umitaG. infra^a D (pp elektro-
magneta ondo) Havanta ondolongon inter 800 nano-

r^/O
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objekton, turnadante gin cirkaü gia akso: ~i bareion
en kelon, dehakitan arbotrunkon per leviloj; kiu ~as
stonon, a! tiu gi revenosx; la infanoj ~is negbulon
lau la strato', la rivero ~as stonojn\ renversinte la
pladeton, Hi ~is gin sur la plankoB; ~i globeton
inter siaj fingroj ; la infano ekridis de gojo, ~is sin
sur la teroz; (analoge) ~adi la okalojn (ciudirekte).
us" giri , rotacii, slifi, turni, volvi. 2 Estigi movon,
kiu donas la impreson de ~ado: la maro ~is pezajn
ondegojn sur la bordonz ; la tritikaj kampoj ~is
ondojn de oro ; la vento ~as la nebulon , la
kamenfumon. 3 Eligi sonon kun vibra reeha efekto:
~i versojn; la rojn; la orgeno ~is sub la volboj
majestajn tonojn; vane la granda urbo ~adis mal-
supre siajn obtuzajn bruojn2; (f) ( grandan ) agon tra
generacioj k landoj la buso de 1’ poetoj pligrand-
igante ~asz ; (abs) sub ~anta krakegoz (de la
tondro). 4 ë Plenumigi komputilan programon: uz-
anto ~as programon en komputilo per la mastrum-
ilo ; la kapablo de programo ~igi per diversaj
komputiloj; ^tempo eraro. £§* lanci , munti.^ado1
Ago de tiu , kiu ~as: Sizifa ~ado de stono; ~ado de
tamburoj 2 ; oui aüdas la lastajn ^adojn de la
tondro. 2 j* Gamo rapide kantata sur unu sama
silabo. ~ajo. Io ~ita, i.a.:1 Y Vianda aü fisa tranc-
ajo, aü brasika folio, ~ita k garnita (per farco ks):
vegetara ~o. 2 Y Kuka pasto, ~ita k garnita per
konfitajo. 3 (fm ) Mane kunvolvita a ü kun~ita
cigaredo kun fumebla substanco: marihuana, hasisa
r^afo; mi vidis sin [...] kun botelo au ~ajo inter la
fingrojJC. ~igi. Fari , ke iu ~igu sur radoj: al la
veturigistoj mi donados po rublo, ke Hi ~igu min
kiel kortegan kurieron2. ~igi 1 Movigi, turnigante
cirkaü sia akso: feraj reloj, sur kiuj ^igis la radoj2;
la pizoj ~igis sur la teron 2; la granda j moneroj
~igis sur la planko2; la globeto ~igis en fendon ;
ha , vi denove ~igadis sur fa lito! 2 ; (f) rado de
doloro k de gojo en mia kor ~igas (mi estas jen en
doloro, jen en gojo). 2 Antaüenigi pere de la ~igado
de subportantaj radoj: la veturilo ~igis tre rapidez;
veturilo j ~igadis brue tra la stratojB ; la ^iganta
grandega veturiloz. 3 Veturi per radveturilo: ni
r-figos la tutan lagon; mm la vojo estas pli bona, k
ni povos ~igi pli rapide. 4 Antaüenigi per onda
movo: tie, kie Rejno ~igas antaiien kiel unu sola
longa ondo2; tie , kie nun la maro ~igas sur la sabl-
an grundonz; ondego ~igis trans la buspriton2; la
mara nebulo ~igadis super la akvoz. 5 vL
Transverse balancigadi, alterne suprenigante babord-
on k tribordon: la boato, ne plu obeante la rudron,
komencis forte ~igi. csr tangi. 6 Ricevi angulan
movigon cirkaü la longakso. ~ jgado, Serio de la
movoj, vibroj ktp de io ~iganta : la erikejo aspektis
alloga k invitanta al ~igadoz ; la ~igado de sipo
estas pli gêna k dangéra, ol la langado; si aüdis la
rigodon de la maro okcidente2. ~ilO. Malgranda
rado, per kiu oni povas ~sovi pezan objekton: ~iloj
de braksego, de movebla stovo. ^Ujo. Parto de
lagro, en kiu ~igas giobetoj aü ~oj. A/umi (tr) 1
Volvi /. 2 Volvi skrib~ajon de unu bastono al alia
por legi gin. 3 ë Movi ( tekston) sur komputila
ekrano por rigardi tekston, kiu estas tro granda por

metroj k 1 mm (frekvencon malsuperan al tiuj de la~aj radioj). trans^a = infra~a. ciel~o. Tempo,
dum kiu là cielo estas ~a: duono de ili tenis lancojn
de la levigo de la ciel~o gis la apero de la stelojx;
la luno lumis inter la ciel~o vespera k la ciel~o
matenaz. flav~a. Rufa. kongcwo Vd Kongo.
maten~0. Aüroro: levigis la maten^o2; se mi
prenus flugilojn de la maten~o ( ...]z. sango~a.
Sangokolora. vesper^O. Vespera krepusko.

ruin/o 1 Restajo el disfalinta aü grave difektita
konstruajo: tiu luksa abatejo, kiu nun prezentas apud
Rejno unu el la plej belaj ~ojz; disfali en ~ojnB;
~oj de kasteloz, de la sipo 2', ili rekonstruos la
antikvajn ~ojnx. 2 Tio, kio restas el detruita urbo:
Jerusalem farigis ~6> x; la ~oj de Trojo, Kartago;
viziti la ~ojn de Pompejo. 3 Tio, kio restas el mal-
aperinta organizo, sistemo ks : modernaj statoj
levais el la ~oj de la Roma imperio; homaranismo
rnkigis sur la ~oj de la naciismoj -, (f) tio estas mtr~ode granda homo. ~a. Prezentanta ~on: ne ciam
estis tiel putraj k ~aj tiuj muregojz\ ~a pregejo de
malaperanta kulto\ stuparoz; en duon~a turn2.

A#igi 1 Fari ~o ion konkretan : pastistoj ~igis
mian vinbergardeno«x; mia tcndo estas ^igitax ; mi
estis ~iginta la sipojn ce la bordo de Jutlando2', ter-
trerno ~igis la tutan urbotr, ili renovigos la ~igitajn
urbojnx. detrui, renversi. 2 Fari ~o ion abstrakt-
an: per interna mafpaco ni digits nian aferonz; mal-
konkordo grandajon ~igas2; tio ~igus la laboron de
dudek jarojz; ~igi ies sanon, fortojn2; mia ~igitasanoz; ~igi la honoron de virinoz; kun nervoj
~igitaj de la ciutaga ekscitigo; tiuj intrigoj ~igis la
aütoritaton de la cefministro.câ= konsumi, subfosi. 3
Perdigi la poseditan ricajon aü situacion: kiu ~igas
patron estas ftlo hontindax\ tia elspezo ~igus minB\
lastato estas ~igita k la faraono estas en mizeroB\
A>igita nobelo. — bankroto, elsuci. ^jg(ad)o. Agoj
de ~iganto: ceesti senpove la ~igon de sia idealo.
Mgema. Amanta ~igi: ho ~igema filino (urbo) de
Babel! x. ~ jgi. Igi aü ~a: sub la atakoj de la
ventegoj la klifoj iom post iom ~igas', la vento frapis
per la ~igintaj pordojz; ~igintaj arkafoj de templ-
ojL; ju pli longe mi restas for de mia hejmo, des pli
~ij>as mia medicina praktiko2. îgo. Transiro al la
stato de ~o: en ciu translogigo estas parto de
~igoz; tio estas nur prokrasti la ~igon de la stato B;
li melankolie rigardis la ~igon de siaj esperoj; cio
estas elmetita al ~igadoz\ plena finança ~igo.

ruj/0.Rugiga sminko. SIN. rugigilo.
ruk! Interj. uzata de arbohakistoj, haülistoj ks

poralvoki al kuna subita fortostreco: ho ruk!
trukt/i (ntr) Kun kava bruo eligi tra la buso gas-

ojnel la stomako. ~o. Ago de tiu, kiu ~as; elpuso.
*ajO. La gasoj kune kun materio, kiuj estas resend-
ataj de la stomako al la buso. es5 regurgiti.

rukul/i = kveri.
rul/o 1 Pli-malpli longa objekto cilindroforma:

»o da paperoj2', ~o por platigi paston\ r̂ o de
skribmasino; (0 tio (drinkado k kartludado) estas du
^j, sur kiuj oni ne povas bone start 2. 2 Forta ond-
ego, kiun maro tume pusas al la bordo. c®1 hulo. 3
(ark.) = cilindro. ^i ( tr) 1 Movi en iu direkto
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ope enfermitaj de ia tri intemaj periantaj folioj, kiuj
kreskas dum ia maturigo de la frukto; mezvarmejt
precipe N-hemisfera g. de c. 200 sp-oj, i.a. okzalok
patienco.

rumen/o d La unua stomaka poso de la remacé
oj, de kiu la nemacita herbo revenas bulforme enh
buson. EST omaso, abomaso, centipelio.

rumor/o. Konfuza kolektiva vocbruo. e

la ekrano aü por la fenestro: ~umi tekston Ira longa
dosiero. foliumi.al^igi. Alproksimigi, ~igante:
la ondoj al~igis sur la sablon; veni hejmen en
kaleso, al~igi tie! al ia najbaro!7. de~i. Movi de
iu loko, ~ante: kiu de~os par ni la stonon de la
enirejo de la tombo ? N; tiam oni de~adis la stonon
de sur la aperturo k trinkigadis la safbjn* ; la peza
stono, kiu kusis sur lia kapo, senbrue de~igisz; sur
sia vango de~igis pezaj larmojz. ek~igi. Komenci
~igi: la kaleso ek~igis for7-; cevalojn Hi havas ci
tie tie bonajn, ni tieI bonege ek~igus!7. e!~igi.
Eiiri ~igante: ciuj fonn pizoj el^igis en la lumon de
la sunoz; nuboj da fumo el~igis el lafenestroj de la
brulanta domo. for~i. Forigi, ~ante: nebulo, kiun
la vento for~is7-. kurwi. ~i objekton cirkaü gi
mem: kun~i mapon, tapison ; la cielo kun~igis kiel
skrib~ajox. es3 volvi. klin^O S Samteinpa plen-
umo de pluraj programoj per la samaj komputaj
rimedoj: kitn^aj algoritmoj. c5r tempopartigo,
paralelismo. preter~icji. Veturi per radveturiio
prêter io: li prêteraigis en sia caro. trans~igi.
~igante, transiri : la Norda Maro povus trans~igi
super Hi, k ili tamen restas starantajz. dras^O.
Peza ~o, uzata por drasi: kiel dras~o gi (krokodilo)
kusas sur la slimo x. fal~igi. Falante, ~igi cirkaü si
mem: H fal^igis de branco al branco. foli^ozo
Virusmalsano de terpomo. glad~i. Kalandri.
hak^eto. y Malgranda ~o el hakita mangajo,
precipe viando, spicita k rostita: Balkana, Orienta
hak~eto ; hak~eta bulko. ink~0. ~o por smiri centraj tavoiigantaj krustoj: kakeksia, sifilisa ~o.
paperfolion per inko. plen^igo Komplefa turn-
igo de aviadilo cirkaü sia iongakso. printempo^o
y E-Azia entreo, konsistanta el pasto^o farcita per
hakitaj tegomoj, mungidoj k foje kokajo: Sajgona
printempo~o. skrib^ajo. ~o el ia materialo, sur
kiu estas skribita teksto: oni trovis unu skrib~ajon,
en kiu estis skribita [... ] x ; la skrib~afoj de la
Morta Maro. SOse~ilo. Peza cilindro el metalo,

nutrmiiro.
rumstek/o y Steko el bova gropo.
run/o 1 Litero, destinita esti gravurita sur ligna,

el alfabeto uzata de la germanaj triboj antaü ties
kristanigo: nuillumajn, fatalajn ~ojn H laüte legis1,
si skribis ~ojn kontraü sorco k fetis ilin sur la mal-
felicon estajonz. 2 Dividajo de skandinava epoa
popolkanto.

runcinat/a 4* (PP folio) Plume duondivida, kun
loboj bazendirektaj.

rund/o 1 Rondirado, t'arata de komisiito, pot
certigi, ke cio estas en ordo au ke la izolitaj postenoj
obeas la instrukeiojn: fari sian ~on ; ~ovojo àe
mezepoka kastelo. 2 = raündo.

rung/o O Lateto ligna au metala kun ronda au
ortanguia sekeo, kiu servas por rigidigi piedon aula
apogilon de sego, tablo aü alia meblo, au kiel §tup-
eto de eskalo. stego.

© rupi/o £ Monunuo en Pakistano, Hindio,
Birmo.

© rupi/o f Haüta lezo, karakterizata de sam-

rur/o. Kamparo.
Rur/o. Germania rivero, enfluanta en Rejnon

(6°43’E, 51°26’N ). ~valo. Germania industria
teritorio.

rus/o. Ano de slava gento, loganta precipe en
(R)~io: la personoj, kiuj ne komprenas la uzadonde
la artikolo, ekzempie ~oj au poloj7. ^a. Rilata al

oj au al (R )~io: la ~a alfabeto, lingvo, arto,
poezio; la ~a registaro. ~e 1 Laü ~aj kutimoj.2 En
la ~a lingvo: vi eble miros, ke mi parolas al vi ne
~e, sed esperante7. ~igi. Trudi la ~an civilizacion,
lingvon ks: la caroj senIace provis ~igi la polojn.
~ismo. Aparta moro aü parolmaniero, karakteriza
de la —oj. (R)~io, Tk /^ujo, ~lando 1 * Landoen
E Europo, inter Karpatoj k Uralo, la Blanka k la
Nigra Maroj. 2 ï lmperio entenanta la Eüropan
~landon, Siberion k aliajn landojn (Peterburgo,
30°18’E, 59°55’N ) : la imperiestra kortego de
~ujoz ; gi ne restos sen utilo por la E-ismo en
viando7-. 3 Z Federacia regno, entenanta ~ionk
diversajn aliajn landojn (89 respublikojn k regionojn)
( Moskvo). Sovet-Unio. (R)~landa. Rilata al

| ~iando: ~landa konferencoz; volu diri, ke mi nomas
' min ~landa hebreo7. (R )^landano, 'viano,

, yozo 4. ! 'S'lljano. Regato de ~io 2 au civitano de ~io i
© rumb/o } Rapida 4/4-takta muziko k danco ; (ne nepre ~o): la kongreson mi salutas duoble: kiel

originanta el Kubo, k kombinanta Afrikan k Karib- j E-isto k kiel ~landano7. blank^O = beloruso.
insularan ritmojn; en la 20aj jaroj de la 20a jc gi ; Rusiljon/o. Parto de N-Katalunio, apartenanta al
popularigis sub simpligita formo en Usono k Europo. j Francio (Perpinjano).

rumeks/o 4̂ G. (Ritme.x el poligonacoj) de unu- ' rusk/o G. ( Ruseus el asparagacoj) de dioikaj
k plur-jaraj herboj kun floroj en grapolo au paniklo | tufarbustoj kun verdaj, klorofilaj tigoj k kun foli-
el sajnverliciloj k kun trianguisekcajaj akenoj, unu- ! similaj, ledecaj, lancetformaj kladodioj centraparte

'V

uzata por ~premi soseon. teksô o. Longa cilindro
de teksmasino, cirkaü kiu oni muntas la varpon.

rulad/oz 1 = rul/ado 2. 2 = rulajo 2 k 3.
rulet/oz ^ 1 Hazardludo, en kiu la gajnanto

estas montrata per la halto de globeto sur unu el la
fakoj de tumiganta platajo. 2 O llo, kiu konsistas el
muntajo k libère turniganta radeto kun tranca rando,
k kiun oni uzas por tranci, rulante gin sur la suprajo
de la trancota peco. SIN. rultrancilo.

rum/o. Alkohola trinkajo, ekstraktata el la
suko de la sukerkano. êjo. Fabriko de ~o.

ruman8o. Ano de la cefa genio de (R)~io. â .
Rilata al ~oj: la ~a lingvo, arto , literaturo.
(R)~io, /N/Ujo. SE-Eüropa regno ce la Nigra Maro
(Bukaresto).

©rumb/o * Unu el la 32 gradoj de la kompasa
skalo.
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iufoje portantaj intense rugajn, venenajn berojn po ! sangkapilarojn); unu el la konsistajoj de la vitamino
unu ; 6 sp-oj el Makaronezio, la Mediteranea j P. kapro~o ^ Oficina galgo. murcwo Sp. de
regiono, U Eüropo k SU Azio, kelkaj kultivataj por ! asplenio (Asplénium ruta-muraria ), malalta, kun
omamo, unu (R. aculeatus ) ankaü medicine uzata. folioj duoble plume dividaj, hejma en Eüropo. N

Afriko k Azio, kreskanta en rok- au mur-fendoj.
Rut/o Ü Juna vidvino, kiu akiris al si kiel edzon

la maljunan, rican Boazon: Boaz prenis ~on, k si
farigis lia edzino x.

rutel/o 8 G. (Ratilus), parenca al leücisko, de
fisoj el la fam. ciprinedoj, vivantaj en nesala, sen-
au malrapid-flua akvo, el kiuj ploto.

ruten/o.Ano de la cefa gento, loganta en (R)~io.

~a. Rilata al ~oj au al slava lingvo, parolata en
Vojvodino. (R)~io, ~ujo. Regiono, sudokcidente
de Karpatoj, aparteninta al Hungario, al Cehoslovak-
io, nun parto de Ukrainio (23°E, 48°30’N).

ruteni/o ® 1 Elemento, Ru , kun amfotera
karaktero, atomnumero 44, atommaso 101,07: ~a
triklorido ( RUC13) ; ~aj kombinajoj. 2 Metalo.~atO. Salo de ~ata acido H0Ru04.

rutil/o © Mineralo el kvadrata titana dioksido,
Ti02, brila, ruga, brune ruga au flave nigra.

rutin10 1 Lerto, akirita per praktika ripetado k
longa kutimo: tiuj interpvetistoj bezonas ekster-
ordinaran lingvan ~on k penselastecon\ li havas la

igi 1: la plugilo ne ~as ~on de la komerca korespondado. 2 Nevenkebla
kutimo, pro kiu oni konstante k senpense plenumas
sammaniere samajn agojn: la ~o k spirita inercioz;
resti sklàvo de la paraliza ~o. A*a. Rilata al ~o: 1
sekvi la ~an vojon ; tio estas ttur pridemandado.
2 la kongreso estas blindigita per la ~aj kutimojL\
konforma al la ~aj ideoj de la amasoz\ ~e ripetadi
la samajn kontraudirojn. A/ jsmo. Sistemo de agado
k pensado, fondita sur la ~o. ~ulo. Homo, kiu las-
as sin gvidi nur de ~o: la balalo kontraü la ~ulojz\
la plej obstina] ~uloj k malamikoj de cio nova7-.

ruz/a. Kapabla elpensi lertajn, artifikajn rimed-
ojn, por atingi celon, k uzi ilin, ne rimarkate de ali-
aj: urbanoj estas ordinare pli ~aj, ol vilaganojz\ ec
plej ~a vulpo en kaptiIon falas7; alianfojon mi est -

rusul/o G. (Russula el ~acoj) de ombrel- os pli ~a k mi pli min gardosz; (analoge) ~a
fungoj diferencaj de iaktario i.a. pro malesto de ( mieno\ la vulpo do tre ~an planon teksisK\ ~e eltiri
laktosuko, kun karno kompakta k rompigema ; j de in la sekreton; ~e gajni la morion de naivulo.
kosmopolita g. de c. 270 sp-oj, pluraj mangindaj. sagaca, snbtila , (ntr) Agi per ~o: cu povas homo

rus/oz’(•/.Plisita strio el tulo, punto au fajna tolo, ~/' kontraü Dio? x. ~o. Ago, konduto de iu ~a: nur
uzata en la virina vestado. use faboto. ta ~o savis nin ambaü z\ milita ~ <? B. ~ajO.

mt10 ^ G. ( Ruta el ~acoj) de arbustetoj k plur- ; Rimedo, uzata de homo ~a: trovi ian befan ~ajon,
jaraj herboj forte k malbone odoraj, venenaj, kun por elturnigi k aperi senkulpaz\ cian artifikon, cian
plume dividaj folioj k kun flavaj floroj en apeksaj ~ajon ni devas severe eviti7. ~eco. Eco de ~a
korimboj; 7 sp-oj el Makaronezio, la Mediteranea persono: Sara kun virina ~eco staris malantaü la
regiono k SU Azio, el kiuj R. graveolens medicine pordo, por subaüskulti7: mi neniam vidis ce li ian
uzata i.a. sub formo de esenco. A-'ino, A^ozido (K) ~econ au malhonesteconz. A*UIO. Homo ~a.
Heterozido, C^7H3(JOl 6, ekstraktata el ~o k.a. plantoj, i sen^a. Naiva, malhipokrita, simplanima. superA/i
i.a. el la g. citruso; medicine uzata (plifortigas la ! (tr) Superi per nun tiu ci azeno lin super~asz.

rusko ( Ruscusacu-
leatus) : a) tigo; b)
kladodio; c) flora; c)
frukto (bero). M.

rust/o 1 Brunruga fera oksido, kiu kovras per
maldika tavolo feron au stalon, restantan en rnalseka
aero: slosilo uzata ~on ne konasz; ~o mangas la
feron k zorgo la homonz. 2 ^ (kn) Plantmalsano,
kaüzata de parazita fungo (~fungo) el la ordo ured-
aloj, k aperanta kiel makuloj k miskolorigoj sur foli-
oj, tigoj k.a., ofte surhavantaj flavan, nigran au
Akoloran sporaron de la parazito. ~a. Kovrita de
~o: ~aj ferajoj; spato. (ntr) Esti au aspekti
kovrita de (evi)
dwn la laboro8; Ido restas, ~as. A^ajo. lo malutila,
analoga al ~o: se si ne trovas por si akiranton, si
kovrigas per ~ajo de eterna doloro7. A»igi 1 Kovr-
igi de ~o: ~iginta ansoz, tranciloG ; ~igintaj najl-
ojz. 2 (0 Detruigi, malaperi, kvazaü pro ~o: suldo
ne ~igasz\ ma!nova amo ne ~igasz. A^ jmuna,
A/Orezista o Tia, ke gi ne povas ~i : r^imuna
stalo, trancilo. senA/igi. Forigi la A,on for de io.
pOkalAsO Ecia stadiformo de ~fungo.

rustik/a fjtlT Prezentanta simplan, ec krudan
prilaboradon, kiu restigis multajn neregulajojn, mal-
glatajojn ktp: ~a meblo. panto, muro. ~eco. Eco
de io A/a: la ~eco de modernaj segoj; (f) la ~eco
de lia stilo.

—



s
s. I- Konsonanto, senvoca frikativa dentalo.

Il- La 22a grafemo cle la E-a alfabeto uzata i.a. kiel:
A. (maj.) 1 signo de formo: S-hokoj (kun duobla
kurbo); la granda S de rivera; 2 mil de sudo; 3
simb. de (K) sulfuro, simenso; B. (min.) mil de:
£ speso; simb. de sekundo.~0. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.

sabat/o 1 La tago de la semajno inter
vendredo k dimanco. 2 Ü Tago, rigardata de la
hebreoj kiel la sepa, k dedicata al absoluta senagado
k Diservo: nur en ~o k aliaj festoj li mangadis
viandon k trinkadis vinon z; mentoru pri la tago ~a,
ke vi tenu gin sanktax. SIN. sabato. — jaro,
~orgio. RIM. Ce diversaj protestantaj komunumoj gi
signifas «dimanco»; ~aj sonoriloj gaje sonoradis1.

sabek/oz Triangula kordinstrumento, uzata ce
la antikvaj hebreoj.

sabelik/oz 4? Krispa brasiko.
saben/o % Ano de la gento de (S)~ujo: la for-

rabo de ta ~inoj. ~a. Rilata al la ~oj au (S)~ujo:
la ~aj montoj. (S)~ujo. Regiono de C Italio
(13°E, 42°30’N).

sabin/o ^ Sp. de junipero ( Juniperus sabina ) el
la montaroj de Europo k U Azio, venena, kun
skvamformaj folioj k nigre bluaj berkonusoj.

Sabin/o. Virina nomo.
sabl/o 1 © Detrita sedimento, el eroj c. 0,05-

2 mm dikaj, devenanta el la diserigo de diversa-
specaj koheraj petroj, piej ofte precipe konsistanta
el kvarcgrajnoj: kvarea , kalka, fcldspata (fcr
arkozo); se nur la finganta ~o ne malhelpus teni la
okulojn malfermite! z\ la de la dezertoB, de la
plago: malfacile vadi en la ~oB; (f ) jeti ~on en la
okulojn de la iluziita homaro (blindigi); konstrui sur
la ~oB (malfortike. roko ): tordi snurojn el ~oz
( fari vanan laboron ). rar* psamito. — horlogo ,
rvobano, stormo. 2 Y Fajnaj kristalaj eroj, apenaü
paipeblaj, pli subtilaj ol gruzo, precipe en la urin-
veziko k reno. os-' kalkuluso, konkremento. 3 5?
Nigro. ~a. Rilata al ~o, formita de ^o: la ~a
herbo7-, avenoz : ~aj v o j o j z : vi trafos en ~an
trombonz: la vento forhlovas la ~ajn grajnojnz;
granda j ~aj dunoj staris tiez. ~i (tr) Sursuti per
~o: ~ita vojoB. ^afo. ~a malprofundajo en
rivero au maro, malfaciliganta au endangeriganta la
navigadon: siprompigoj sekvis unit la alian sur la
rifoj k ~ajojz. ~ejO. Loko, de kiu oni eltiras ~on,
por konstruado, industrio ktp. /^ero. Grajno de
~o: ~ero enfalis en mian okulonz. ^ujo 1 >üft
Ujo, provizita per ~o, kiu laükomande ellasas gin
sub la radoj de lokomotivo, por malhelpi la glitad-
on. 2 Malgranda vazo kun ~o, pasintece uzata por
sekigi la inkon sur papero. 3 Granda malfermita k
malulta kesto, entenanta ~on por infanaj ludoj. SIN .

~okesto. ~okolora. Grize flava. ~opetro,
~OStono © Detrita sedimenta petro, devenanta el
la koherigo de ~o age de diversaspecaj solvitajoj
(silicaj, kalkaj, ferikaj k.a. ). EST psamito. kvarcito.

~Oviva b Tia, ke gi vivas en ^o. bar~ajO. ~ajo
ce la enirejo de rivero. flu~0. Fajnagrajna ~o, kia
fluas sub pezo, k kapablas engluti beston, homonaa
boaton. sur~igi.Grundi sur ~ajo.

sabot/i ( tr) Intence difekti masinon, ilaron, fiai
taskon ks, por malgrandigi la profitojn au potencon
de la mastro, de la reganta klaso au stato, au de
malamika armeo: la rezistantoj ofte ~is masinojn,
fervojojn ks. ~adO. Agado de tiu, kiu ~as: en kelk-
aj landoj la ~ado estis punata per morto. ^afo. Io
~ita.

sabr1o. Longa hakarmilo, kun unutrança iom
kurba klingo: kavaleria ~o, ~obato. c®* spado,
rapiro, jatagano, kriso. — ~oregado. (tr) Frapi
per ~o: fus Grafo vizagon Han ~is plate° (per la
plato de la ~o). ^Ingo. Ingo por ^o.

sabur/o If Mukeca materio, kovranta la langon
okaze de iuj malsanoj.

sacerdoce) ij* Pastro de la katolika, anglikana aü
ortodoksa eklezio, laürite ricevinta de sia episkopo
la rajton fari la meson k disdoni la sakramentojn; oni
precipe uzas tiun terminon, kiam la pastro servas fie
la aitaro. *̂ a. Rilata al ~o: la ~aj vestoj. — ornato.

Sad/O. Franca verkisto ( D . de Sade , 1740-
1814), kiu disvolvis en siaj verkoj la ideon de
individua libereco k ciajn formojn de erotiko,
precipe ligitajn kun perforto k krueleco.
(s)^lsmo H* Psika tendenco akiri guon el suferigo
aü dolorigo, ss en seksa rilatado, vs en cia rilatado:
~isma temperamento. csr niasohismo. *»ist0.
Homo kun ~isma tendenco k/aü konduto. ^vista.
Rilata al ~isto: ~ista plezuro. ^o-masohlsmo.
Rilata al ~ismo k masohismo: ~o-masohismaj
rilatoj, (amor )ludoj.

sadhu/o 0 En Hirtdio, asketo, piulo.
Sadi/o. Persa poeto (1184-1281 ).
saduke/oz (maj. en L.B.) 21 Ano de hebrea

konservativa partio, kiu akeeptis nur la Toraon, k
rifuzis la piemajn popolkutimojn k la tro modemajii
kredojn, kiaj estis la transmorta vivo, la senmorteco
de la animo, la ekzisto de angeloj k.a.. Fariseo.

safen/a V ( saphena) Kvalifikanta iujn vejnojnk
unu nervon de la gamba interna faco: granda, eta
~a vejno.

saf îr/o © Blua diafana var. de korundo, uzata 5
kiel juvelstono. B®3 rubeno, smirgo. ?

safism/o = sapfismo (Vd Sapfo).
safran/o 1 4* Sp. de krokuso (Crocus sativus)

kun aütune aperantaj, lilaj tloroj; deveno nekonata,
kultivata jam de longe en Europo por la stigmoj ;î
post sekigo uzataj kiel spicajo k oranga kolorigilo
por mangajoj. 2 Koloriga spicajo el la stigmoj
de ~o / . —4 knrkumo. ~a 1 Rilata al ~o:
saüco. 2 Ruge flava kiel ~o 2: turbano. (tr)
Y Spici per ~o 2: ~ita rizo.

sag/o 1 Stangeto, pintigita aü provizita per
stona aü metala pinto ce unu ekstremo, kun plumoj
ce la alia, kiun oni pafas per arko: li almetis ~on
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sian al la tendeno Il ekpafis ~on sur minz; si
dezirus kun rapideco de ~o atingi sian cambret-onz; (f) la ~oj de Amoro (— torêo); du koroj tra-
pikitaj de flamaj ~ojz. 2 Distanco inter kurbo k
rekto, pli precize: a) A (pp segmento de disko) La
distanco inter la mezo de la arko k la mezo de ties
snuro. b) O La maksimuma distanco inter strecita
Snurego an premita trabo k la rekta linio inter ties
du ekstremoj. 4 Piktogramo, indikanta direkton:
por la lifto sekvu la ^on. ~aro À Figura, imagig-
anta plurajn arojn k bildigojn inter tiuj. (ntr)
Jetigi tiel rapide, kiel ~o: (f) ciuflanke ~is sercoj.
~etO. Malgranda ~o, uzata mane en diversaj jet-
ludoj. (S)̂ isto. Sagitario. ~lljO. Ujo, portata sur-
dorse, en kiu la arkistoj tenas siajn ~ojn. ~forma

(pp organo, i.a. folio) Havanta formon de ~o,
kun pinta apekso k kun flankaj bazaj partoj pinte
plilongigintaj. B® lancofonna. al î (tr) Celi au trafi
per ~o. flekso~o O = ~o 2b. fulmô~oj O
Fulmaj armiloj de Jupitero k Toro.

En ~a maniera: cio en la gardcno estis arangita plej
~<?z. ~eco. Karaktero de iu, io ~a.

sagitai/a V (sagittalis) Situanta en, au paralela
al, la vertikala simetria ebeno (pasanta laülonge tra
la spino): ~a sekcajo', diametro de la pelvo.
frontala.

sagitari/o * G. ( Sagittaria el alismacoj) de dolc-
akvaj, plurjaraj herboj kun superakvaj folioj generale
sagformaj k longpetiolaj, la subakvaj lamenformaj;
kosmopolita g. de c. 20 sp-oj, precipe Amerikaj,
pluraj kultivataj en akvarioj k akvobasenoj.

Sagitari/o 1 \ Aüstrala konstelacio (Sagitta-
rius). 2 La naüa signo de la zodiako, tra kiu Suno
pasas de la 23a de Nov. gis la 22a de Dec..

sagu20 Y Nutra grio, farita el la amelrica
medolo de ~palmoj. us* tapioko. ~arbo, ^palmo
1 Kn de kelkaj sp-oj de metroksilo (precipe
Metroxylon sagu, el Malajzio, k M. rumphii, el
Molukoj), kies trunko enhavas medolon uzatan por
~o. 2 Kn de sp-oj de cikaso (precipe S. circinalis),
same uzataj kiel ~palmo J .

sag/a 1 Posedanta gustan jugkapablon pro
bone funkcianta menso k akirita sperto: pli botia est-
as ~a malamiko, ol mal^a amikoz\ lernu juna, por
esti ~a maljuna7\ france ~a, angle sovaga7 ; kiu
retenus siajn lipojn, estas ~ax; hundo post la
vundoz; (sk. subst.) tenas aferon, mal~a esper-onz\ r̂ a scias, kion li diras—mal~a diras, kion li
scias7-, es* prudenta, sperta. 2 Karakterizata de tia
eco ce la a!udita(j) persono(j): maljunaj jaroj, sed ne
~aj faroj7; se vi demandas, farii ~ajn clemandojn7\
~aj spertoricaj vortojz; la leono kun siaj grandaj
~aj okuloj sidis [... jz; ~a decido, konsiloB. 3 (ark.)
Inteligenta: la infanoj estas tiel ~aj, ke ili povoscias
legi , antaü ol ili koncts la literojn!7.^e. En ~a
maniera: konduki siajn aferojn. ~0. Kapablo
guste jugi pri situacio k konduti laü tiu jugo: Li
donis al mi en la piedplaton pli da ~o, ol vi bavas
en la kapo7 ; ne ciam per ago mezurigas la ~oz\ ~o
barbon ne atendasz\ mi konsiligis kun Bourlet , car
mi estimas Han praktikan ~onz; komuna ~o diras
al ni , ke [ . .. ] z; ciu iras, kiel al li diras7-, vergo
doloras, sed ~on ellaborasz; la borna la ( S )~o
eterna; perdi la ~on (momente konfuzigi en siaj
agoj). (S)~o ÜTitolo de du duakanonaj libroj: la
~o de Salomono k la ~o de Jesuo, filo de Sirah.
~eco. Eco de iu, io ~a: la ~eco de Salomono estis
pli gronda, ol la tuta ~eco de Egiptujox. ~igi. Fari
~a: felico fierigas, malfelico ~igasz; eu nur post
sensenca fratbatalo ~igos la homaro ? K. ^lllo.
Homo, posedanta grandan ~on: la sep ( S )~uloj de
Helenujo; ~itlo ignoras ofendonx ; ciuj scienculoj k
~uloj kolektigos por konsiligi pri la stato de la mal-
sanuloz\ li ne estas el la grandaj ~ulojz\ por ~ulo
suficas aludoz; ofte ~ulo vivas matricez. ~umi
(ntr) Afekti ~on per false subtila rezonado k har-
fendado. mal~a 1 Ne posedanta gustan jugkapab-
lon k tial kondutanta nekonforme al la bezonoj de la
situacio: la mal~aj junuloj aspektis, kvazaü ili estis
fenditaj en la mezoz (pro dukolora kostumo); for-
veturis mal~a, revenis nur pli aga7\ pro kapo
mal~a suferas la krurojz; mal~a kiel stipoz. cw

1) safrano. Laülonga sekeajo. a) bulbo kun
adventivaj radikoj; b) folio; c) floro; ô) stiluso; d)
stigmatoj ; e) stameno. LMD. 2) sagitario
(Sagittaria sagittifolia): a) subakva folio; b) super-
akva folio ; c) infloresko ; c) floro. C k Be. 3)
saguo. ~palmo (~a metroksilo): a) stipo; b) folio
(plume divida); c) virseksa infloresko; ô) frukto. B
(a-b) k LMD (c-c).

saga/o c£> 1 Unu el la prozaj rakontoj pri Islandaj
aü Norvegiaj legendoj, verkitaj inter la 12a k 14a je.
2 (f) Serio de romanoj, rakontantaj la historion de
unu familio ks.

sagac/a 1 Posedanta akran instinkton, por mal-
kovri aferojn k lertan eltrovemon por solvi malfacil-
ajojn: ^a detektivo, romanverkisto. 2 Karakterizata
de tia eco: ~a solvo de sakproblemo; neniaj ~aj
politikaj kontraktoj donos pacon al la homaro7. ~e.
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stulta, malsolida. 2 Karakterizata de tia eco ce la granda ~o, destinita enteni diversajn ajojn: ~etoda
aiudita(j) persono(j): la decido de la Delegacio estas | bombonoj ; si portis sian kudrilaron en eleganta
tre mal~az ; mi konvinkigis. ke mia antaüa deziro j ~eto\ ne porta monujon, nek ~eton. nek suojnN.
estis mal~az ; klopodi pri cies favoro estas pieje j ''/forma. Havanta la formon de ~o, kun nur unu
mal~a laboroz. 3 (ark.) Ne posedanta normalan j aperturo: ~forma organo. du~0. Longa ~o ferm-
inteligenton : li estas tute mal~a k freneza7. I ita ce arnbau ekstremajoj, kun malfermo en la mezo.
mal~e. En mal~a maniero: kiu kritikas kurage,
mem agas mal~ez. mal~o, mal'̂ eco. Malforta
jugokapablo k malgusta kondutreguligo: mal~o
estas najbaro de mizero7- ; kiu respondas, antau ol li
ciüclis, tiu havas mal~onx ; azen al azeno riprocas
mal~onz; ebrieco pasas post dormo, mal^eco
neniamz. mal~ajO. Ago mal ~a : li faras la
kutimajn junulajn mal~afojnz; kovri la mal^ajon
(de bopatrino) per sprita enmiksigo7. mal~igi. Fari
mal~a: bona stato ~igas, malbona mal~igasz.

mal'S'igi. Igi mal~a. mal'N'Ulo. Homo mal~a:
mal^ulo k infano parolas la veronz; maI~ulo vie
sian nomon skribasz; kiel hundo revenas al sia votn-

! en~igi. Enmeti en ~on: en~igi grenon. krotTIM).
Aldona ~o, kiun oni portas flanke per transsultra
rimeno. almozo^o. ~o, en kiun almozulo metas
la ricevitajojn. cas^O. ~o, en kiun la casistoj
metas sian casajon. dormo~0 = lit~o. dorsoM).
~o kun du rimenoj, kiun oni portas surdorse.
tornistro. fel^O. Felo de kapro, safo ks, de kiu oni
kunkudris la truojn de la membroj, lasante libera la
aperturon de la kolo, por enteni likvon: konsumigis
la akvo de la fel~ox ; si malfermis fel~on kun
laktoz; vino, kiun oni elversis el gudrita fel^o1.
kovril~o. Tola au kotona sangebla ~o, en kiun oni
metas litkovrilon k kiu anstataüas supran littukon.
kliserwo. Kusentego. lit'N'O. Longa ~o, pli-

! malpli bone remburita, en kiun oni sin sovas por
i dormi en kampado. man^eto. Ujo, kiun la virinoj
I portas ordinare sub la brako, k kiu servas al ili kiel

poso. pak~o. ~o por enpaki: li enligis la tutan
morion en sian antaiitukon, prenis gin sur la dorson,

itajo, tie! mal^ulo ripetas sian mal~ajonx\ se vi
pistos mal~ulon en pistujo, lia mal^eco de li ne
apartigosx.

Sahar/oz. Granda dezerto en Afriko, inter
Atlaso k Nigero, de Atlantiko gis Egiptio (5WE,
23°N). ~a. Rilata al ~o: ~a klimato; ~aj nafto-
fontoj. Okcidenta '-O £ Eksa hispana kolonio, en kiel pak~onz. posto^o. ~o, en kiu la postistoj
kiu prokiamigis sendependa respubliko, sed kiun la transportas la postajojn. polen^o Vd poleno.
Marokaj regantoj konsideras «Maroka teritorio» sel^O. ~o pendanta ce la selo de cevalo au biciklo.
(Ajuno).

^
spermo^o b (pp iuj senvertebruloj k iuj amfibioj)

sahib/o Gentila titolo, pasintece donata al i Speco de ~o, enhavanta kungluitajn spermatozoojn,
Eüropanoj en Hindio. j liberigita de la virseksulo au apude au interne de la

Sahalen/o. Azia insulo, inter la Ohotska k la j ino. spor^o = asko. testik'vo Vd testiko.
Japania Maroj, apartenanta al la Rusia Federacio j vojag^O. Pli-malpli luksa ~o, por transport kun
(143°E, 50°N).

Sajgon/o. Eksa nomo de Ho-Ci-Min-Urbo.
sajmiri/o b G. (Saimiri) de Amerikaj simioj j jaraj, altaj herboj kun maldensa, plumeca infloresko;

malgrandaj, kun mallongaj k molaj haroj, longa J 35-40 sp-oj el la varmaj regionoj, i.a.: oficina
vosto k longa kranio, abundaj, aktivaj, vivantaj are (5. officinarum), plurjara herbo kun gis 5 m altaj tig-
en altaj arboj. oj, kun mallargaj, 1 m longaj folioj k kun silkeharaj

sak/o 1 Granda ujo el maldeiikata teksajo panikloj; origina el Nov-Gvineo, vaste kultivata en la
(kanabo, juto, ks), formita el du pecoj, kunkudritaj tropikaj regionoj k S Hispanio, industrie ekspluatata
malsupre k ce la flankoj k liberaj supre, uzata por por la sukerrica medolo de la tigoj. SIN. sukerkano. 2
enteni sutajojn: ^o malplena sin rekte ne tenasz\ se ®'V. Sukero (en kunmetajoj). ^ato (K) Metalderiv-
r^o tro pienigas, gi baldaü dissirigasz; ~on kun
truo vi neniam plenigosz: Jozef ordonis plenigi ili-
ajn ~ojn per grenox. BST' korbo, faro. 2 Tia ujo
rigardata kiel proksimuma mezurilo: aceti tri ~ojn
da terpomoj. du ~ojn da korbo; vendi kafon po
~oj. 3 Ujo, kies fonno k dimensioj povas diversi,
kun unu sola aperturo, el papero, ledo, plasto ks, uz-
ata por enteni iajn ajojn: ~<y de almozulo, de mar-
isto, de lernejano, de fisisto; pli kostas la ~o, ol la
tuta pakoz ; en unu ~o du katoj, ciam niordoj k j ® Blanka, artefarita, aromata substanco, C6H4(S02)
gratojz; (0 aceti kafon en ~o (ne vidinte la acetaj- ; (CONH), uzata kiel dolciganto anst. sukero, kiam tiu
on). 4 (ss) Tia ujo, uzata por teni monerojn: vortoj j estas malsaniga aü malfacile akirebla. ^OZO ® La
r̂ on ne plenigasz; ne sonas—amiko ne konasz; j ordinara sukero (di ~ido, C ^H -̂ O , , ), kiun oni
edzigo pro amo flamanta al ~o sonantaz. ^ajo ÜI ; ekstraktas el sukerkano (oficina ~o) au sukerbeto.
Pentovesto el nigraj kaproharoj (el kiuj estis teksitaj SIN. sukrozo. /'•'Ometro. Polarimetro, indikanta la
la antikvaj ~oj): ~ajon mi kudris sur mian korp- proporcion de sukero en solvajo. ~ometriO. Divers-onx; Mi metos ~afon sur ciujn lumbojn k kalvon procéda dozado de la sukero entenata en likvo,
sur ciun kaponx: la rego kovris sin per ~ajo k sid- precipe en urino. ~omicetO ^ G. {Saccharomyces
igis sur cindrox: zonu vin per ~ajox. /^eto. Mal- el ~omicetaloj) de mikroskopaj askofungoj;

i si la fualetajojn ks dum vojago. US’ kofro.
! sakar/o 4* 1 G. (Saccliarurn el poacoj) de plur-

ajo de ^ido: kalcia ~alo. ~azo (R) Enzimo, kiu
hidrolizas ~ozon al glukozo k fruktozo. SIN.
invertazo. /^ido (K) ( kn) Polihidroksila aldehido au
ketono ( mono^ido), au substanco (poli~ido) liver-
anta per hidrolizo polihidroksilajn aldehidojn k/au
ketonojn : multaj ~idoj havas resuman formulon
(CH20)n k tied estas nomataj ankaü karbonhidratoj;
mono-, di- , tri-, oligo-, poli-~ido. EST ozo, heterozido,
ozido, sukero, amelo, glikogeno, glucido. '''ino •T?.
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kosmopolita g. de c. 40 sp-oj, i.a. la biera landoj de FRG (Hanovro). (S)~io-AnhaltO. Unu
M>miceto (S. cerevisiae), konsistiganta la fecon de el la landoj de FRG (Magdeburgo).
fermentanta biero. fâ3 gisto. di^ido, tri »̂ido, ...
oligcwido, poli^ido (K) ~ido, konsistanta el du, saksofonoj {Sax, 19a jc.)
tri..., kelkaj aü multaj mono~idoj duope ligitaj per
oksigenatomo. heteropoli^ido. Polwido, konsist- herboj, plejparte plurjaraj, kun simplaj folioj ofte en
anta el plurspecaj mono^idoj. homopoli^ido. baza rozeto k kun blankaj aü okulfrape koioraj, 5-
PoIi/N/ido, konsistanta el multaj molekuloj de la sama | petalaj floroj unu- au plur-opaj; c. 440 sp-oj precipe
mono~ido. mono~idO. ~ido, konsistanta el nur N-hemisferaj, ofte roklogaj, multaj pororname
unu polihidroksila aldehido au ketono. SIN. OZO, kultivataj, precipe en rokgardenoj. cs3 stonborulo.
simpla sukero. mukopoli~ido. Kn de kompleksaj
heteropoli^idoj— kun sulfato, funkcioj aminoj k
funkcioj acidoj—, konsistajoj de tre viskecaj gliko-
proteinoj de la intercela spaco de animalaj histoj.

Saks/O (fratoj). Inventintoj de la sakskornoj k

saksifrag/o Of* G - (Saxifraga el ~acoj) de

saksikoi/o U G. (Saxicola), parenca al enanto,
de birdoj el la ordo de paseroformaj, fam. de
turdedoj, kun malhelaj koloroj, miksitaj kun blankaj
partoj. es3 rubetro.

saksofon/o } Latuna konusforma blov-
instrumento kun unuopa anco k klapoj.

sakur/o ^ Komuna nomo de belfloraj arboj de
la g. prunuso, kies plej oftaj reprezentantoj estas
Prunus subhirtella k P. x yecloensis; la floro. sen-
odora, estas la nacia floro de Japanio, ofte misnom-
ata «ficerizarbo».

sakaro. a) tigo ; b)
folio; c) infloresko; c)
grupo de spiketoj; d)
spiketo; e) androceo
k gineceo. EP.

saI/o 1 agp Natria klorido NaCl, senkolora,
kristala, solvebla substanco, uzata por gustigi nutraj-
ojn aü por gardi ilin de putrado; tabla, rafinita, kruda
~o; meti lardopecojn en ~on; kiam vi estis naskita,
oni ne lavis vin per akvo, oni ne frôtis vin per ~ox ;
tro multe da malbonigas la mangonz (pf); (f) vi
estas la ~o de la teroN; (analoge) ii détruis la urbon
k semis sur gia loko ~onx (por simbole steriligi la
teron); (f simbole por la homa nutrajo): mi mangas
~on el la rega palaco N. oar halito. — ~fari, pekli. 2
(f) Io, kio sprite pikas, surprizas en konversacio au
verko: la atika eu vi gustumis la ~on de tin
epigranio?. 3 (ark.) En la malnova kemio, solida,
nebruligebla, gustohava substanco: de Epsomo
(magnezia sulfato); Glaübera (sodia sulfato);
spirigi ~ojn al sveninta fraulino. ES3 salpetro. 4 ®
Kombinajo, ricevita per anstataüigo de la hidrogeno
de acido per metalo, organika alkalo (ekz. amino) aü
neorganika alkalo (ekz. amonio). ^a. Enhavanta
~on: akvo, mangafo, aero; ~a petro (evaporito).~i (tr) Meti ~on en : pli bone ne ~i, ol ~i tro multe7'

(p0; la suponB ; la larmoj lipojn ^asK ; (f) se la
r^o sengustigis, per kio gi estos ~ita? H ; ~itaj prezoj
(tre altaj). ~ajo Y Nutrajo, ~ita por konservado.
botargo, kipro. ^eco. Proporcio de ~o, entenata en
io: la ~eco de la marakvo. ~ejo. Loko, kie oni
produktas ~on au el marakvo, aü el petro. cs3 sal-
laguno. ~eta. Iomete ~a, kiel akvo ce la elfluejo de
riveroj. ~igi ® Transformi en ~on: ~igi addon.~ujo. Ujeto, en kiu oni metas ~on por tabla uzado.~akvo 1 Peklakvo. 2 Solvajo de kuir~o en akvo,

servanta por fandi negon. ~gusta. Havanta ~etan
guston. ~stono = evaporito. (S)~lago. Grandega
marco de Utaho ( II 2°30’U, 41°N). (S)^laga
Urbo. Usona urbo. fondita de la Momionoj, cefurbo
de Utaho ( 111°55’U, 40°46’N). el~igi ® Precipiti
per aldono de ~oj. sen~a. Ne entenanta ~on :
sen~a akvo (SIN. dolca akvo), dieto; (f) sen~a serco.
kuir^O. Mar~o, ne tre rafinita, uzata por kuirado.
mar~o. ~o, ricevita el la elvaporigo de ~aj akvoj
en ~lagunoj. mirwo. Minerala ^o, ekstraktata el

sake/o y Japana alkoholajo el rizo fermentigita
per aspergiloj k gistoj: dolca (kuirita rizovino).
SIN. rizovino. ear brando, arako. •

© sakr/o ¥ ( os sacrum) Osto de mamuloj k
birdoj, konsistanta el kelkaj kunkreskintaj vertebroj
(la kvin lastaj ôe la homo krom la kokcîgaj), k
artikiginta al la du koksostoj. ^a. Rilata al la ~o:
la ~aj vertebroj ; la plekso.

©sakr/i (ntr) Esprimi indignon au koleron per
blasfemaj aü nedecaj vortoj. ~a|o.Tia sentesprimo.

sakrai/a. Apartigita for de la komuna uzado pro
religia karaktero, k inspiranta respektoplenan timon;
malprofana. ~igi. Sanktigi, konsekri.

sakrament1o U* Rita ago, destinita komuniki
Dian gracon al la fidelulo: la Romkafolika k
Ortodoksa Eklezioj konas sep ~ojn ( bapto ,
konfirmacio, eukaristio, pento, sanktoleado, ordino
k geedzigo ), la Protestantaj ordinare nur du ( bapto
k eukaristio). ~a. Rilata al ~o.

sakrilegi/oz 0 Malrespekta ago kontraü sanktig-
ita persono, objekto au loko. ^a. Prezentanta ^on:
~a gesto, atenco. (ntr) Fari ~on. car profani.

sakristi20 U* Loko en pregejo, kie oni konservas
la kultajn objektojn k vestojn, k kie la pastroj sin
vestas por la Diservo. ~ano. Servisto, kiu zorgas
pri la ~o: li havis la strangan malfortecon, ke li ne
povis toleri la aspekton de ~anoz.

saks/oz 1 j[ Ano de germana tribo, kiu logis en
Frislando k ce la enfluejo de Elbo, k kies parto
konkeris Anglion en la 5a jc. 2 Germano, loganta
en (S)~io. ^a i 1 Rilata al la Mezepokaj ~oj:
~aj radikoj en la angla lingvo. 2 Rilata al nunaj
~oj aü al (S)~io: la ~a industrio. (S)^io, ~ujo1
1lama duklando k regolando. 2 L Unu el la landoj
de FRG (Dresdeno). Malsupra (S)/^io. Unu el la
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minejo. SIN. halito. odor̂ oj. Amonia karbonato. brando. salikoketo^o. Entreo el salikoketoj,
miksita kun odorajoj, kiujn oni spirigis, por kuraci diversaj fruktoj k rozkolora saüco.
svenon. rok^o, ston~o. Min^o. sezaitwo y Salcburg/o. Cefurbo de la samnoma lando de

Aüstrio, en ties U parto (13°02E, 47°48' N): la MIKondimento el rostitaj sezamsemoj k ~o.
Saladin/o. Sultano de Egiptio k Sirio, batalinta j Festivalo (muzika).

kontraü la Krucmilitistoj, fama pro sia kavalireco
{ Salah al-Din, 1138-1193).

*saiajr/o. Sumo période pagata, la ü difinita
laborkontrakto, de mastro, entrepreno ks al dungito,
por kompenso de la farita laboro: semajna, monata

laiipeca , laütempa ~o\ interkonsenti pri ~o:
peti pri aItigo de la ~oj; movehla skalo de la ~qj (en
kiu ili varias au laü kosto de vivteno au laü la

said1 0. Diferenco inter debeto k kredito: ~o
deheta, kredita; favora (en bilanco sumo restante
ce ies kredito). IEF bilanco. (tr) Starigi la ~on,k
tiel ekvilibrigi la debeton k la krediton (en la
komuna sistemo de kontregistrado, «parskriba»), au
por cesigi la konton, au por konstati gian konsiston.
/-ado. Finkalkulo pri pagenda sumo, ofte konsist-
anta el definitiva sumo minus ekpago.

salicin/o (evi) = salikino (Vd saliko ).
salicil (evi) = salikil... (Vd saliko ).

salik/o G. ( Salix el ~acoj) de dioikaj arboj

rendimento); blokado de la ~oj (registara mal-
permeso ilin plialtigi); nominala (la nombro da mon-
unuoj), reala ( ilia acetpovo) ~o. eæ pago, honorario,
tantiemo. «~i (tr) Pagi al iu ~on: la komitatanoj ne k arbustoj kun folioj integraj au dentetaj, generale
estas homoj ~ataj7\ hone ~ataj postenoj. ~eco. i mallargaj k defalemaj, k kun vir- k in-seksaj floroj
Soda sistemo, bazita sur dungado de ~uloj: la celo | senperiantaj, arigintaj en amentojn aperantajn antaû
de la revoluciajpartioj k sindikatoj estas la abolo de j la folioj au samtempe kiel tiuj ci ; c. 400 sp-oj,
~eco. <̂ ulo. Homo, ligita al alia per laborkontrakto, precipe N-hemisferaj, generale malsekejaj, mez- k
kiu difinas liajn/siajn ^on k labordevojn. as? dungito, mal-varmejaj, kelkaj uzataj por korbofarado (eï
lahoristo. proleto. krom~o. Sumo pagata ekster la vimeno) au medicino (pro enhavo de ~ino), aliaj
suldita ~o, au lukrata per laboro ekster la normalaj kultivataj por ornamo: maljunaj ~oj kun nudte da
horoj. super ô. Komplemento de ~o, donata pro krevoj k fendoj, kreskante kurhe k oblikve , pendas

malproksime en la akvon7’, sur la ~ojn tie ni pend-
| igis niajn harpojnx. Precipaj sp-oj: Babîlona M>

( S . babylonien, sin. S. pendula ), eble el Cinio, por-
orname kultivata, kun longaj gis tero pendantaj mal-
dikaj brancoj. SIN. plor^o / . blanka <vO (S. alba),
el Eü ropo, Azio k N Afriko, kun lancetformaj,
dentetaj, malsupraflanke silkharaj folioj. c®5 flava
vimeno. herbeca ~o { S . herhacea), el altaj mont-
aroj de Eüropo, Azio k Ameriko, arbusteto kun tigoj
malaltaj, herbecaj au malmuIte lignecigintaj. kapra
~o ( S. caprea ), el Eüropo, kun relative mallongaj k
largaj folioj k kun ligno uzata por paliso k tanado,

reta ~o ( S . reticulata ), el la altaj montaroj de
Eü ropo, Azio k N Ameriko, arbusteto kun rampaj
tigoj k obovalaj folioj malsupraflanke rete ripaj.
1 Rilata al ~o. 2 Farita el ~obrancoj: ~a korbo.~ajo. Plektajo el ~obrancoj. <*vejo. Loko, kie
kreskas milite da ~oj. ~ino ® Glukozido, C6H4
(0.C6Hn05)CH -,0H, kun sendolorigaj k kontraü-
febraj ecoj, ekstraktata el la selo de ~oj. ~OZido.

| ~ino. ~(il)atO (K) Salo de ~( il )ata acido, uzata
i kontra ü febro, doloro k inflamo ( precipe ce

familiaj sargoj aü aliaj kaüzoj.
salam/o Y Speco de kolbaso, dika, malmole

farcita el malgrasa porkoviando, tre longe konserv-
ebla. car cervelaso. ~0-taktiko £ Ruza, generale
mallojala, maniero iompostiome prezenti planon
a ü/k dividi k senpovigi konlra ü ulojn : la rusa
ambasadoro estis vera majstro de ~o-taktikoM.

salamandr/o 1 b Amfibio (Salamandra k
parencaj g-oj) el la ordo de urodeloj, kiu vivas sur-
tere k naskas idojn . 2
(evi) = urodelo. 3 O Feo
vivanta en la fajro. «a*

silfo . ~ edoj. Fam .
( Salamandridae ) de
urodeloj, kies sp-oj
bavas lacertosimilan
korpon k kvar mallongajn, malfortajn krurojn. i.a.
la ~oj k trituro. car amfihioj, hatrako, hufo, hilo,
rano. trituro.

Salamis/O j[ Helena insulo, okeidente de Atiko,
kie la helenoj venkis la Persan floton (23°32’E,
37°57’N).

saiangan/o b G. (CoUocalia) de birdoj el la j reümatismoj). acetil~(il)ata acido. CH3-CQ-0-
ordo de apodoformaj, vivantaj en S Azio k Oceanio,

el kies nestoj, kuirarte preparifaj, oni faras satatan
supon. — ^nesto.

salat/o 1 y Mangajo, konsistanta el fresaj aü
boligitaj herboj aü legomoj. kutime spicitaj per salo
k saüco, ekz. ei vinagro k oleo, aü el citronsuko, j c
sukero k cepopecetoj, aü el majonezo k aromherb- j
oj: r^o el kukumoj, el kreso, el tomatoj; Nicmaniera j
~o. RIM. Oni ne uzu tiun vorton anst. laktuko. 2
( f ) Senorda konfuza miksajo el tre diversaj ajoj: tin
lihro estas vera ~o el klarigoj , konsiloj , versoj , \
sercoj.^ujo. Kava plado, uzata por miksi la ~on k ! saliko. 1 ) blanka ~o. 2) herbeca ~o. a) radikoj;
prezenti gin sur la tablo. frukto~o. Miksajo ei | b) tigo; c) folio ; ô) virseksa amento; d) inseksa
diversaj distrancitaj fruktoj. eventuale kun siropo k i amento; e) virseksa floro. M.

saiamandro.

!
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salmonel/o J?., G. (Salmonella ) de entero-
bakterioj kaüzantaj ~ozojn. ~OZO If (kn) Afekcio,
kaüzata de ~o: tifoido, paratifoj k diversaj gastro-
enteritoj estas ~ozoj.

Salome/o & } Filino de Herodias, kiu petis
de sia duonpatro Herodo la kapon de Johano la
Baptisto.

Salomon/o. Vira nomo, i.a. Ü de la rego, fiîo de
Davido, fama pro sia sago: mem ne solvos, kio
en gi estas vera k kio malvera1.~a. Rilata ai ~o:

jugo (tute justa).
Satomon/oj. Insularo k regno en S. Pacifiko

(Honiara).
salon/o 1 En Okcident-Eüropo, cambra de

domo, kie oni akceptas gastojn, vizitantojn : la
granda kie pendis la portretoj de la prapatrojz ;
la ~eto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn
la eleganteco de gia arangoz. 2 Cambra, en kiu
kunvenadis mondumanoj, sprituloj, artistoj ks,
precipe en Francio: teni literaturan, politikan ~on.
3 Ciujara ekspozicio de pentrajoj aü skulptajoj
de vivantaj artistoj. 4 vî/ La plej granda cambra de
sipo, destinila por mangoj ktp. 5 Eleganta,
dekoraciita ejo en hotelo au komercdomo, kun
difinita uzo : frizo^o, fum~o, lego^o, montro~o,
te~o. ~a. Rilata al ~o l k 2: juna k fraüloz;
~a poezio (supraja), konversacioj (formalaj aü
spritaj). frizo~o = frizejo. te~o. Butiko, en kiu
oni povas ricevi teon, eventuale kun kukoj.

Salonik/o = Tesaloniko.
salp/0 b G. (Salpa ) de tunikuloj, malgrandaj,

barelformaj, senkoloraj, pelage vivantaj en maro.
^uloj. Klaso (Thaliacea ) de tunikuloj, kiu ampleks-
as i.a. ~on.

salpetr/o. Kalia nitrato, KN03, kiu formigas
nature sur malsekaj muroj k estis uzata por produkti
nitratan acidon k fabriki pulvon. Cilia ~0. Natria
nitrato NaNOv uzata kiei sterko.

salping/o V Utera tubo. ~ito f Inflamo de la
oto~Q. Aüda tubo. OtO~ito f Inflamo de la

C6H4-COOH. SIN. aspirino. plor~o 1 Babilona
~o. 2 Plor^o / k samaspektaj kf-oj de kelkaj aliaj
sp-oj de ~o.

salikari/oz Sp. de iitrumo (Lythrum salica-
ria ) kun lancetformaj, plejparte kontraüe duopaj
folioj k kun purpuraj floroj en longa spiko; hejma
en la Malnova Mondo, kvazaühejma en N Ameriko,
malsekeja.

saiikok/o b Kn de malgrandaj dekkruraj
krustacoj, pandalo, leandro, krangono, peneo k
parencaj g-oj. — krupuko, koktelo.

saiikoko. 1) peneo
(P); 2) krangono; 3) pandalo (P).

salikorni/o dk G. (Salicornia el kenopodiacoj)
de salejaj plantoj— unu- k plur-jaraj sukulentaj
herboj k arbustetoj—kun tre malgrandaj, skvam-
formaj folioj k kun tre malgrandaj floroj 3-7-opaj
funde de soskavoj; kosmopolita g. de 28 sp-oj, kelk-
aj mangataj kiel legomo; ilia cindro, rica je sodo,
iam estis uzata en la fabrikado de vitro k sapo. vsr
sodherbo.

saiiv10. Iom viskeca, hei- aü sen-kolora likvo,
kiu malsekigas la buson, estas produktata de la ~aj
glandoj (parotida, submandibla, sublanga k.a . ), k
fizike k kemie efikas al la nutrajoj en la komenco
de la digestado. ~a. Rilata al la ~o: ~a amelazo.

(ntr) Sekrecii ~on. cg" kraci. ~iga. Iganta ^i:~iga medikamento. *̂ 11mi (ntr) Produkti troan
kvanton da ~o, tiel ke gi elfluas el la lipoj. bavi.
-4 ~tuko.

Sallago. Vd salo.
salm/o b 1 Sp. de salmono (Salmo salar ) kun

bongusta, rozkolora karno, vivanta en maro, sed
ffajanta en riveroj: la ~o saltas kontraü la falantan
akvonz. rsr truto. 2 = salmono.

~o.
aüda tubo.

salsol/o ^ G. (Salsola el kenopodiacoj) de salej-
aj plantoj tre parencaj al salikomio sed kun normalaj,
kvankam malgrandaj, folioj k kun floroj ne en
soskavoj; kosmopolita g. de c. 150 sp-oj, same uzataj
kiel salikomio pro cindro rica je sodo. sodherbo.

*sait/i (ntr) 1 Altigi en la aeron k for de la tero,
fleksante k subite etendante la krurojn (se fiso, la
voston), k refali preskaü sur la sama loko, plejofte

| por montri vivplenon, gojon aü simple por ekzercigi:
! mi ~as tre lertez\ li ~as gracie, kiel urso ebriaz;

kiam si vidis, ke la rego David ~as k ludas (... jx;
tro ~as la rato, gin kaptas la katoz\ la montoj ~is

salmis/o Y Raguo el jam anta üe kuiritaj kiel safojx. danci. 2 Tiamaniere sin movi de loko
viandopecoj: anasa, perdrika, melcagra ~o. I al alia, pasante sentuse super la interajo: junaj

salmon/o b G. (Salmon ) de fisoj el la fam. \ knabinoj ~is el fa domo renkonte al siaj gepatrojz;
de la ponto vi ~is en la akvonz\ lifelice ~is flanken,
alie li estus trafitaz; si ~is posten kun teruroB; li
~is en la veturilonz, sur la cevalonz; la leporo dum
sia forkurado subite ~is flanken7-, (f ) fajreroj ~as
cirkaüenz\ la ondoj ~is furioze sur la krutajonB. 3
(f) (iu ) Rapide senpere pasi de iu afero al alia tute

salmo 1.1) virbesto; 2) ino saltanta.

~edoj, kiu ampleksas salmon k la trutojn. ~edoj.
•Fam. (Salmonidae), kiun karakterizas grasnagilo
post la ordinara dorsa nagilo, k kiu ampleksas i .a.
koregonon k ~on. ~(o)formaj. Ordo (Salmonifor-
mes) de teleosteoj, kiu ampleksas i.a. la ~edojn k la
ezokedojn.
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malproksima k diterenca, ne okupante sin pri la la frapo, denove en la mala direkto: bastono
interaj aferoj: per la rigarda de la unuaj linioj al batas, bastono re~as7 ; la kugloj re^is de la lunu-
la subskribo; ~i el unua al dekaz; la konversacio antajflugilojde la angelo7; (// kisas al si la manon\~is de win lemo al alia; (analoge) mi ~is trans la Amalio, remanie ): Perfidulo!7; (f) mi estas nurla
Pagojn de priskribo.4 (f pp kvanto) Subite kreski: la centra punkro, en kin kolektigas ciuj gratuloj, por
nombre de !a kongresanpj ~is dum win monato de re~i de tie al ciuj flankoj de la monclo7. reM).
300 gis 800; la gradoj de varmo ~/s de 8 gis 25. Movigo de io, kio re~as : fari re~ojn per plata stono
1 Movigo de tiu, kiu ^as: la juna H. per unit sur la akvo. trans^i. Transpasi per ~o: transit
estis sur la teroz; per kelke da ~oj li transpasis la muron7 ; ( Jegante ) si ofte transmis tutajn liniojnz; la
stuparon7; sin prepari al ~<? B; pro raviteco li faris sekvantan tagon ni povas transit (en nia rakonto);
transkapigan ~on7 ; per unu gi transgalopis la j la okuloj de la knabineto trans~adis jen sur la lum-
korponz;5- alto~o, longo^o, stango~o, tri~o; (0
noturo ne faras ~ojn (ekzistas ciam interaj formoj);
estas mirinde. kiajn pensajn ^ojn oni povas fari! z:
fari r^on en la historio (transiri senpere de iu tempo
al alia malproksima tempo); ni registris temperatur-
ajn ~ojn de diulek gradoj. — ~otabulo. 2 m, Ciu el
la pozicioj sinsekve atingitaj de progresanta trup-
unuo. 3S En komputila programo, instrukcio indik-
anta lokon , de kiu la plenumado plu iros: kondica
r^o: ~marko (simbolo montranta lokon, al kiu ~o
povas referenci) ; oni évitas ~ojn en strukturema
programado. ~e. Per ~o( j ) : levigi de la
kanapo8; la. petola virgulino kuris ~eG. ^adi.
Daüre, ripete ~i: 1 vi eliros k ~ados, kiel bone nutr-
itaj bovidojx ; sur la vojo ~adis infanoj7 ; sia
mantelo ~aclis en la aero, kiel granda vélo de sipoz\
2 mi rendis la tutan tagon de loko al lokoz\ birdoj
~adis de branco al brancoz\ (f) ~adi cirkau afero.
kiel blovata negero7. ~ado 1 Movigoj de tiu, kiu
~adas. 2 Muskolekzercado per ~oj: staranta,
kuranta ~ado; ~ado en alto, en longo, en profundo,
per stango. ^egi. Fari grandan ~on. ~eti. Fari
serion da malgrandaj ~oj: la garoloj ~etis laülonge ; &
de la brancojz. ~igi. Fari , ke iu ~u : ~igi sian !
cevalon. al~i. Aliri per ~o: subite granda hunch j
a!~is inter la arbetafoj7 ; la rabistoj al~as k cirkau- j salti. 1) ciz~ulo (ino de Stenobothrus lineatus).
as la rnaljunulonz. de~i. Demovigi per ~o: si sid- j 2) glav~ulo (ino de Tettigonia viridissima). a)
adis sur la cevalo k ec en plej granda dangero, si ne | organo de ovdemeto ; b) anteno. LaCi CHOPARD.
clevis de gi7 ', si ekvidis Isaakon k clevis de la
kamelox: se la few (de la hakilo) de~os de la tenilo
k trafos dis~i. Subite disrompigi : sed disc-
os la obstina j baroj. per la sankta amo disbatitaj7.
dis~igi. Subite disrompi: Hi dis~igus la pordegon7

(0 dis^igi la malnova jn katenojn de la spirito7 .
ek~i. Tie subite ~i: ek~i de gojo7 , de surprizoz\

muelejo haïras, muelisto ek~asz\ tiam la lamulo regiono ks estas ~a: antaüzorgoj de la stato pri
ek~os kiel cervox: la rabistoj, vekigante , ek~as: ~eco\ certigi la ~econ de nova logregiono. ~igi.
He , ho! Kio farigas?7 -, ( Schweizer kun ek~o ) : Fari ~a lokon, regionon : fa ~igo de la Pontinaj
Hunt!7. el'V'i. Eliri per ek~o: rapide mi el~is el j Marcoj. ne~a. Malfavora al la homa sano.
la lito7\ oni prenis min por militestro, la soldatoj j salut/i (tr) 1 Montri al iu, per gesto aü formulo,
el~is el la soldatejo7 ; ni ne povas el~i el nia propra j sian estimon au respekton au simple konatecon:
haülo; (f ) kio cl la dentoj el~as, en la lipoj ne j hieraü mi renkontis vian filon, k li gentile ~is min7\
haltasz; hoko el^is, afero halris7', ckfrapas per la ! Klitandro k Angeliko reciproke sin ~as7\ Marta
ponardo stonon del forte , ke fajrero el~as7\ mi mem silente ~is k levigisz; per movo plena de respekto li
amas filozofadi [...] iafoje ec versetoj el~as7 (el la levigis, por Martanz; ~i per manpremo, demeto
cerbo). el/^ulOz Homo, kiu rapide ricigis au range de la capelo, klinigo, mankiso\ li ~as profunde k
plialtigis. ES7' novriculo, parvenuo. erwi. Eniri per mordas hundez; la rekrutoj devas ~i la sergenton.2
~o: la homoj en~is en la boaton7. for~i. Subite Pafi certan nombron da kanonpafoj, por honori
forigi: Amalio formas de la maljanuloz; laboro ne ! regnestron ks. — salvo. 3 (f) Deklari publike sian
estas leporo, gi haltos. ne forr̂ os7 ( prokrastita ne j admiron al iu, intereson pri io: mi havas nun laokaz-
estas perdita); ne f o r d e mia komisio7. re^i. Post I on ~/ la britan popolon en gia granda cefurboz;

itan profundon de la karneno, jen sur la pecon de
pano7. ciz~ulo d ~ulo kun mallongaj, dikaj anten-
oj k kies ino portas ce la fino de abdomeno mallonge
cizilforman organon de ovdemeto. akrido.
flanken/̂ i. ~i flanken. flankenjetigi. glaV'vtik)

b ~u!o kun longaj, maldikaj antenoj k kies ino
portas ce la fino de abdomeno glavoforman organon
de ovdemeto. (herb)'vulo b Saltanta insekto el la
ordo de ortopteroj, kiu ofte muzikadas per frotado de
la postaj kruroj sur la elitrojn: ~uloj ampleksas la
ciz~ulojn k glav~ulojn , sed ne la griledojn.
morto~o. Akrobata ~o, en kiu la korpo faras
kompletan turnigon en la aero, transkapigi.
ondre/^o. Surfo. saf^ado Ludo, en kiu infan-
oj reciproke ~as super la dorso de alia kliniginta, sin
apogante per la manoj sur ties dorso. snur~! ~i
kadence dum snuro, tenata en propraj manoj, au en
tiuj de du helpantoj, ronde svingigas cirkau la korpo,
pasante super la kapo k sub la piedoj de la ~anto.

saitier/o. Rubando, kordono au ornama ceno,
kiun oni portas cirkau la kolo, k kiu pendas pinte
sur la brusto. ~e. En tia maniero.

salubr/a 1j Favora por la sano: ~a klimato,
aero, c®3 saniga. ~eco. Grado, en kiu domo, loko,
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~an sukon entenas2; ~a gento, ~a sentoz; la uzado
de la artikolo en E. estas tia ~a kiel en la aliaj
lingvojz. 2 Havanta ciujn ecojn similajn al tiuj de io
alia: ni ne uzas ~an lingvon; la filo tute similas la
patron: nazo, ~aj okulojB; via libro estas la ~a,
kiel la mia. SIN. égala 1. ~e. En la ~a maniero: del
~e ni ankaü diras [ ]z; tiuj nervoj reagas tute ~e.
~0. Io ~a: mi ciam diras la ~on, car estas ciam
~e ; la ~o okazis al li , kiel al lia fratoB. ~eco.
Stato, eco, per kiu du au pluraj aferoj estas ~aj: ilia
~eco estas tiel granda, ke ec la patrino ne povas ilin
distingi. mal~a. Diferenca, tute alia, havanta
kontraüajn ecojn: tie (en la sorcita infano) estis du
tute mal^aj naturoj, kiuj alternadisz; paroloj kfaroj
estas mal~aj aferoj7; komprenigado inter anoj de la
plej malr^aj popolojz. mal~eco. Eco, per kiu io
estas mal~a: oni neniam vidis dan mal~econ inter
du fratoj. tllt~a. Sen ia ajn diferenco.

samar/o ^ Seka frukto nedehiska, unukarpela,
alohava, ekz. de frakseno au ulmo. diwo. Frukto
simila al ~o, sed 2-karpela k 2-ala, ekz. ce acero.

samari/oz ® 1 Elemento, Sm, atomnumero 62,
atommaso 150,36, lantanido: di/triklorido,
SmCl2/SmCl3; ~aj kombinajoj. 2 Metalo grize
blanka, uzata por vitroj, sorbantaj infrarugajn radiojn.

Samari/oz 1 x Cefurbo de la regolando Izraelo
( hodia ü : Sebastje , 35°07 ’E, 32°17’ N ). 2 *'

Regiono de Palestino inter Galileo k Judeo. ~ano.
Loganto de ~o 1 m 2 : la Judoj ne internlatas kun
la r^anoj^\ la ~anino ce la fonto\ la bona ^anoN
(homo helpema ec por fremduloj au malamikoj).

Samarkand/o. Uzbekia urbo (66°55 ’E,
39°38’N).

samb/o J\ Brazila muziko k danco kun takto 2/4
aü 4/4: karnavala ~o (la plej fama ~ostilo).

sambuk/o 4^ G. ( Sambucus el kaprifoliacoj)
de falfoliaj plantoj—arbustoj k unu plurjara herbo
(car ebulo)—kun kontraüe duopaj, plume kunmetaj
folioj, kun umbelformaj infloreskoj el malgrandaj,
blanketaj, flavetaj au rozetaj floroj k kun beroj; 9 sp-
oj el la mezvarmaj k subtropikaj regionoj, pluraj por-
orname kultivataj, i .a.: blua ~0 (S. caerulea ) , el
NU Ameriko, tufarbusto kun blue nigraj beroj bluete
prujnumaj. grapota ~o. Ruga ~o. herba ~0.
Ebulo. nigra ( S. nigra ), el Eüropo, U Azio k N
Afriko, trunkarbusto kun junaj sosoj enhavantaj
abundan, blankan medolon, kun kreme blankaj floroj
en grandaj umbelformaj cumoj, uzataj sekigitaj por
svitiga infuzajo, k kun beroj (drupoj) maturstadie

lando de libereco, lando de estonteco, mi vin ~as! z.
Hi ~as en li la patron de la idea de litigvo
internacia', goje la naskigon de la respubliko. 4
S Komenci seancon kun komputilo, anoncante sin k
pruvante sian identecon per siaj nomo k pasvorto. vs?
adiaüi. ~0 1 Ekstera signo de gentileco, kiun oni
esprimas per vortoj au movoj al renkontata persono:
si neniam respondis al afabla ~o, tremante , ke de
re~o si povus rompigiz\ si liajn serve profundajn
~ojn respondis per senftnaj riverencojz. 2 Esprimo
de admiro, respekto ks, publike esprimita: por la
granda bankedo mi havis la intencon sendi ian
~onz; gi alportos al vi ~ojn de la nova generacio7-,
al tiuj amikoj volu transdoni mian sinceran ~on7-,
vi, ombro de nia kara amiko, akceptu mian funebran
~on k per mi la ~on de du afero, por kiu vi tiel
sindone laborisz; (analoge) ft la Angela (S )~o (L-e:
Ave Maria ); ~gesto. kap~i. ^i per klino de la
kapo: konatoj kap^is nin el la fenestrojz\ si faris
facilan kapron al la mastrino k foriris7. klin^i. ~i
per klino de la korpo: li irante al ciuj klin~ojn
farisG.man~i. ~i per svingo de la mano.

salv2o. Samtempa pafado de aro da fusiloj au
kanonoj.

saiveien/o b G. (Salvelinus) de fisoj el la fam.
salmonedoj, tre diversformaj, vivantaj en la mar-
borda zono de la arktaj maroj, en ties alfluantaj
riveroj k en malvarmakvaj lagoj.

Saivador/o. C-Amerika regno (San-Salvadoro).
saivarsan/o (ark.) Medikamento kontraü

sifiliso.
Salven/o. Azia rivero, kiu fluas el Tibeto inter

Birmo k Tajlando al la Hinda Oceano (97°36’E,
16°34’N).-> Nu.

salvi/o 4^ G. (Salvia el lamiacoj) de plantoj—
unu- k plur-jaraj herboj, arbustetoj k arbustoj—ofte
aromaj, kun spikoj au panikloj el sajnverticiloj el
floroj karakterizataj de dulipa korolo k de dustamena
androceo; c. 900 sp-oj el la tropikaj k mezvarmaj
regionoj, multaj pororname kultivataj, pluraj
medicine uzataj, ekz.: oficina ~o ( S . officinalis) el
la Mediteranea regiono, daürafolia, aroma arbusteto
kuiraite k medicine uzata ekde antikveco. væ sklareo.

salvio (oficina ~o): a) tigo;
b) folio; c) infloresko; c)
floro.

sam/a 1 Estanta nedistingebla de iu au io alia,
pro tio, ke gi estas tiu ci alia mem; mema, identa: do
ci estis tiu feino, kiu prenis sur sin la formon de
princinoz; ciuj iliaj verkoj, vortoj k agoj ciam spiras
tute klare dun ~an ideonz; ili senkonscie revas pri
tio ~a, pri kio ni revas7-, ili staras nun sur tiu ~a
punkto, sur kiu ili staris antaü 14 jaroj7 ; li, kiu en ci
tiu ~a domo estis malsatinta7-, el <̂ a tero devenas,

sambuko: 1) nigra ~o. 2) ruga ~o. a) tigo; b)
folio; c) infloresko; c) floro; d) fruktoj (beroj). C.
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nigraj, uzataj i.a. por kontraütusa siropo k por konfir- I anstataü interfrapado de la glasoj li faris por~®
ajo. ruga ~0 (5. racemosa), el Eüropo k U Azio, signori per siaj okuloj7; jc via ~o, samideanol
kun tre rugaj beroj, uzataj en la fabrikado de brando ^i (ntr) Bone farti. ~iga. Donanta au subtôi
k konfitajo, k kun rugeta selo. SIN. grapola ~o. anta la ~on: maldolca por la lango, sed ~iga pork )

sailgo7 ; goja koro estas ~igax; dolca por la atm -
k ~iga por !a ostojx ; ~igaj banoj. c®' kuraci,{
salubra. ^igi. Fari ~a: ho Dio, ~ign sin!7; (f) fij
~igas la korprematojnx ; mi estos ~igitax ; mizew

eldono») de malpermesita literaturo en Sovetunio ! piedojn ~igas, kolon elastigas7. Igi
(ekde proks. 1960). tiam lafavo ~igisx ; (f) mi kuracis Babelon, sedfjl

Samo/o 1 * Insularo en Oceanio ( 172°U , ne ~igisx. ^ulo. Homo ~a: la ~uloj, dirisD-n\
14CS). 2 £ Regno, konsistanta el la insuloj de la U Knock , estas nekonsciaj mal^uloj. mal^al!
parto de ~o 1 (Apio). RIM. La insuloj de la E parto Suferanta malordon en la funkciado de siaj organoj:
apaitenas al Usono. dume sidu iom ce mia mal~a infano!7 ; mal^a jek

samojed/o. Ano de gentaro, loganta en Rusiaj stomako ; homo psike mal~az; (subst-e) mal~ani
tundro k tajgo. ~a 1 Rilata al tiuj gentoj. 2 A Rilata ne kuracas! x. 2 (0 Psike suferanta: mal~a jc am,
al ties lingvoj, t.e. unu el la du grupoj de uralaj je hejmosopiro. mal~0 1 Stato de organismo, en
lingvoj. finn-ugra. kiu io nenormale funkcias: taksi la ~on ni 1ernas en

samol/o G. (Samolus el primolacoj) de plur- mal~oz ; li enfalis en maison7 ; de tro da panoven-
jaraj herboj kun integraj, de lini- gis spatul-formaj as mal~o7. 2 Difinita perturbo en la organismo:&
folioj k kun blankaj au blanketaj floroj en apeksaj, tiu ci ma!~o unu horo povas decidi inter vivol
malgrandaj grapoloj au korimboj; kosmopolita g. de mortoz; ma!~o de gorgo, de prostata; la mal~odt
15 sp-oj, i.a. la Eüropa S. valerandi. Jan jo daüris longe7 ; mensa mal~o ; ( f ) plej

Samos/oK. Grekia insulo en la Egea Maro, dangera mal^o estas manko de sago7. SIN. afekcio.
patrujo de Pitagoro (26°50’E, 37°45’N). ose morbo, patio. mal~i. Esti mal~a. mal/veca

Samotrac/o. Grekia insulo en la Egea Maro, lei rilata al mal~o: mal^eca paleco. mal^etO.
kie oni elfosis la statuon «Venkantino» (25°3.rE, Malgrava, nedaüra mal~o. mal^igi. Fari mal~a:
40°28’N). Apolono mal~igis la militistaron ; (f) tiu katastrojo

samovar20. Metala aparato, en kiu oni boligas mal^igis nian finançai! staton. mal'̂ iga. Tia, ke
akvon porteo. SIN. temasino. c®3 tekaldrono. gi mal~igas: tio estas mal^iga por la brustoz.

sampan/O. Orientlanda boato, ofte pelata per mal^igi. Igi mal~a: la rego mal^igis je tre
profunda melankolioz; en tiu tempo Hizkija morte
mal~igisx ; mal^ igi je ftizo ; de afliktigoli
mal~igisz; (f ) de rigardo tro alta mal~igas okulo1.

mal~ulO. Homo mal~a: ne hone estas, ke cevi
la malr^ulo j fumas tian fortan tabakonz; sur lia lito
de mal~uloz ; por mal^ulo forto, por kokido la
morto7 ; !a Mal^ulo pro imago (komedio de
Moliero). mal^ulejo. Cia domo, kie oni kuracas
mal~ulojn : reveninte hejmen el la milita
mal~ulejo7. csr hospitalo, sanatorio, kadukulejo,
frenezulejo. nere~igebla. Tia, ke oni ne povas
~igi : nere^igebla vundo7. re^igi 1 Redoni la
~on. 2 Fari ion denove ~a: mi resigns ci tiun
akvon, gi ne kaüzos plu mortonx. re^igi. Retrovila
~on: la infano povas re~igi7 ; eu mi re^ igos de ci
tin mal^o? x ; si re^igis de sia svenoz; se sur ies
korpo estos absceso k re^igos [...] x. BST konvaleski.
re~igiloz. Medikamento. dormomal~o. Infekta
mal~o, endemia en U Afriko, kaüzata de la inokulo
de iu tripanosomo, transportata de la cecea muso.
flavmal~o. Iktero. gruzmal~o Litiazo.
kasonmai~o f lu el la perturboj k akcidentoj,
observataj ce laboristoj laborantaj en kasonoj au en
kunpremita aero, kiam la aero estas tro rapide kun-
premata au, pli ofte, malkunpremata; ili povas esti
artikaj doloroj au ec subita morto per cerba gasa
embolozo. aeremio. mankomal^o ^ §
Mal~o ce planto au animalo, ordinare kaüzata de

farta. 2 Bondeziro, esprimata ce kuntrink- nutromanko. marmal/vo. Naüzoj, vomoj kaüzataj
de la rulado k tangado de sipo. mortmal/va.
Baldau mortonta pro mal~o: kie! ordinare estas far-

same/o. Lapono.
samg/o Jk Budhana komunumo el sramanoj.

juvelo.
samizdat/o LK i Kasa eldonado («meni-

julo.
sampl/o -4L Aro de observoj, rigardataj kiel

estigintaj laii stokasta modelo. o®5 niuestro. },
Ciferece registri specimenojn de ekz. instrumentai
sonoj, por posta uzo ekz. en sintezilo. ^ilo.
Elektronika aparato por ~i sonojn.

Samson/o = Simsono.
Samuel/oz. Vira nomo, i.a. H de profeto.
samum/o » Varmega, seka, sabloportanta

dezertvento en Afriko k Arabio. o^r hamsino.
samuraj/o\ Ano de la feüda militista kasto,

vasalo de soguno au de daimio en la malnova
Japanio.

san/a 1 ( pp organismo) Tia , ke ciuj giaj
organoj normale funkcias: se mi estas ^a, mi estas
felicaz; vi estas juna k vi povas labori.!7 ; en li
nur la piilmoj estis ankoraü ~aj; (analoge) la infano
faIis en ~an dormonz; vivi. 2 (pp nutrajo) Ne
difektita, konvena por normala organismo: ~a
pano7; ~aj fruktojz ; malsameco de rimedoj de
nutrado7. 3 (f) Tia, ke gi normale funkcias: ~a
menso en ~<7 korpo: malgraü Ha profunda ago liaj
spiritaj kapabloj restis ~aj: ~a afero, situacio; ~aj
financoj; la borso reagas rate al tiuj novajoj.

~0 1 Stato de iu au io ~a : fizika, morala ~o; Ha
eksanceligisz; pro la mal forla stato de mia

~oz ; estus felico k beno, se li denove ricevus sian
~onz: akvo k pano servas al ~oz ; pH valoras ol
oro.
ado: trinki pro ies ~o7; gi estu por vi al ~o! z ; mi
deziras do al vi bonan ~on , sinjoro grafo!7 ;
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ate ce homoj mortmal~ajz... . Stonmal^o.
Litiazo. turnomal^o. Afekcio de safoj k bovoj,
karakterizata de tumigoj, kaüzata de larvo de tenio (maltrankviligi, kolerigi pri io); li ne havas ~on en
en la encefalo. veturmal^o. Afekcio simila al la ! siaj vejnojf ; ~o malkvieta la regon ne instigos fari
marmal~o, kaüzata de la skuoj de iu ajn veturilo,
auto, trajno, aviadilo.

Sana/O. Cefurbo de Jemeno ( 44° 12’ E,
15°23’ N).

sanatori/o f Kuracdomo, situanta en montaro,
ce marbordo k.a., kie oni traktas per pure higienaj
rimedoj malsanulojn trafitajn de kronikaj malsanoj
(ekz. pulma k osta tuberkulozo, nervaj aü koraj
afekcioj), aü provas plene resanigi debilulojn post
maiario, disenterio ks. «ar preventorio.

San-Bernard/o. Nomo de trapasejoj en Alpoj:
la Granda (7°10’E, 45°52’N ), la Malgranda
(6°53’E, 45°40’N) ^a hundo. Granda, long-
hara montara hundo.

Sanc/o. Hispana vira nomo, i.a. de la servisto
de Donkihoto.

sandal10. Piedvesto, konsistanta nur el pland-
umo ligita per snuroj au rimenetoj al la piedo: kiel
belaj estas viaj pasoj en ~oj, ho filino de princo!x.

sandarak/o. Speco de rezino, ekstraktata el
tetraklino k sp. de kalitriso (Caflitris endlicheri), k
uzata por vemisoj, glaceigo de paperoj ks.

Sandoming/o.Cefurbo de Domingo (69°54’ U,
18°28’ N).

sandov/o Elasta kablo por lanci glisilon.
sandr/o z b Sp. (Stizostedion lucioperca ) de

granda fiso el la fam. de perkedoj, kun malalta
antaüa dorsa nagilo k bongusta karno; vivas en ne-
sala akvo en Eüropo k Azio.

sandvic80 y Mangajo, konsistanta el ia nutrajo
metita inter du pantrancoj: sinka , ova, kaviara,
kukuma ~o. huterpano , sinkopano. ~ejo.
Budo, malgranda mangejo au parto de mangejo, kie
oni vendas ~ojn. ~etO. Analoga mangajo, kun nur
unu pantranco. ~ulc> = afishomo.

Sandvic/aj lnsuf /oj. Eksa nomo de la Havajaj
insuloj.

San-Francisk/o. Kalifornia havenurbo
(122°23’U, 37°47’N).

sang/o 1 Likvo fluanta en la arterioj, vejnoj,
kapilaroj (ks vaskuloj) de animaloj, ruga ce la
vertebruloj, portanta i.a. la nutrajn substancojn,
oksigenon k la forjetajojn de la celoj: /consistas
el likva parto ( plasmo) k cela parto (globulojf, ek-
bato de nazo aperigas ^on x; la pastro aspergis la
sklavojn per varma cevala ~oz: la hundoj lekis la
~on de Nabotx\ nur detenu vin, ke vi ne mangu la
~onx\ la malaperis el liaj vangoj k lipojz; ricevi
karnon k ~onz (igi viva), cr limfo. — ^oglobeto,

~ogrupo. 2 Tiu likvo, kiei simbolo de perforto,
murdo, ofero ks: Hi plenigis ci tiun lokon per ~o de
senkulpulojx; manoj. kiuj versas senkulpan ~onx ;
Mi ebriigos miajn sagojn per ~6> x; la voco de la ~o
de via frato bias al mi de la terox\ lia estos sur
lia kapox\ akuzo, kiu kostis al la Hebreoj multe da

k angoroz', virina lango bucas sen ~oz ; atingi
sian celon per fero k miajn manojn detenu de
~o!z. 3 Tiu likvo, kiel simbolo de temperamento, ejo, servo.

pasio: bolas, juneco petolas1; li rigardis tiun
mizeron kun malvarma ; fari al si malbonan ~on

tian junulan agonz. 4 Tiu likvo, kiel simbolo de
heredeco (familia, etna, kasta ks): cevalo de pura
~o\ la r^o de Davidu\ en lia nobela Hispana ~6>
estis io, kio bolisz\ (en si) la homo k la diablo inter-
miksas sian ~onz; blua (nobela) princo el rega

li , kiu naskigis nek el ~o, nek el volo de
karno [...] sed el DioN . 5 Tiu likvo, kiel simbolo de
parenceco, ofte de deveno: ne silentas, sian ~on
gi sentasz\ komuna reciproke sin altirasz\ sia
infano, sia propra karno k ~oz\ la propra (filo)
sin mortigisz; ~ovengantox. 1 Rilata al la ~o:
~a serumo. 2 Konsistanta el ~o: kelke da ~aj gutoj
falls sur lian manikonz\ ~a makuloB; (f) Hi ploris
per r^aj larmojz. 3 Kovrita aü signita de multo da
'-' o: vundo plej ~az\ ~aj homoferojz\ ~a batalo,
venko. ~i (ntr) Ellasi ~on: Johano mordis al si la
fingron. ke gi ~isz; aliaj per ~antaj piedoj marsas
sur la teroz; (f) pro tio guste ~as mia koroz. ~ado.
Elfluo de ~o: ~ado de la nazo. is* hemoragio.
/^okolora. Havanta la koloron de jus elversita ~o.
SIN. ~oruga. malvarm^a. Pojkiloterma.
maivarrrwe. Senpasie, indiferente. pur^a. De-
venanta de pura raso: pur~a cashundo; (f) antaü la
plej pur~aj princojz. sam~a. Havanta unu avon
aü prapatron komunan kun iu alia: sam^aj vilagaj
familioj; (analoge ) sam~a amoz (al frato ks) ;
sam~ulojz. varm~a. Homeoterma. varmeg^a,

Havanta ardan temperamenton : mi estas juna ,
sovaga k varmeg^a, tamen honestaz.

San-Gotard/o. Masivo en Alpoj kun I 4 k m
longa tunelo (8°33’E, 46°33’N).

sangri/o Y Somera punco el ruga vino, citron-
suko, sukero k akvo, foje kun beroj au fruktotranc-
ajoj k diversaj spicoj.

© sangvin/az. Rictemperamenta, gajhumora,
optimista. — kolerika, ncrvoza , limfata.

©sangvin/o ft Desegnajo, farita per okreruga
krajono.

sangvisorb/o ^ G * (Sanguisorba , sin. Pote-
rium, el rozacoj) de plurjaraj herboj, arbustetoj k
arbustoj kun nepare plume kunmetaj folioj k kun
longaj pedunkloj, unuope portantaj kapforman aü
oblongan spikon, konsistantan el malgrandaj floroj;
c. 10 sp-oj, N-hemisferaj, medicine uzataj (adstring-
aj), i.a.: oficirta ~o (S. officinalis), kun purpure
nigraj floroj; eta ~0 ( S. minor ), el Eüropo k U
Azio, kun verdaj gis ruge brunaj floroj, uzata por
salato k furago.

Sanherib/o x. Rego de Asirio (705-681 a.K.).
sanikl/o ^ G. ( Sanicula el apiacoj) de plurjaraj

herboj kun simplaj, mane duon- aü kvazaü-dividaj
folioj k kun blankaj floroj en malgrandaj, kapformaj
umbeloj; subkosmopolita g. de c. 40 sp-oj, i.a. la
Eüropa ~0 (S. europaea), el Eüropo, N Afriko k
Azio, medicine uzata.

sanitar/az. Koncemanta la publikan sanon :
kordono (kontraü epidemioj); ~a reglamento, ofic-
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San-Jose/o. Cefurbo de Kostariko (84°05’ U,
9°54’ N).

sankci/o. Ago de aü toritata instanco, kiu
konstatas la konformecon aü nekonformecon de ies
ago kun difinitaj normoj, k konsekvence 1
Konfirmo aü aprobo fare de aütoritata instanco: la
unuanfojon nia kongreso operas sub la oficiala
de registaroz; al la registaroj restus nur doni sian
~on al fakto jam. plenumigintaz; tiuj ci provoj estis
fonditaj sur la naiva espero. ke la mondo renkontos
ilin kun gojo k unuanime donos al Hi ~on7 ; en ciu
alia lingvo tiu ci duba demando estus decidata per
la de 1’ uzado7 ; ricevi defmitivan ^on7. 2
Rimedo, aplikata por devigi homojn obei legon:
kriminaljura ~o. 3 fa Rimedo, aplikata la ü
internacia juro por devigi staton submetigi al decido
de internacia organo: unu el la ~oj de UN kontraii
Serbio estis embargo je arnulojM . ~i (tr) Doni ~on
al io: kun la propono, ke la kongreso ~u tiujn ci
verkojn kiel Fundamemon7 ; decidoj de la Komitato~itaj de la Kongreso1; (0 lad la kontrakto ~ita de
la rajt' k moro1.

sankt/a 1 (io) Forprenita de la ordinara uzado,
car konsekrita al dieco au rezervita al gi: laiko tion ne
mangu. car lio estas ~ax ; cio, kio ektusos la altaron,
farigos ~ax; la sepa tago estu por vi ~a, ciu , kiu
faros en gi laboron, estu mortigitax ; demetu viajn su-
ojn, car la loko. stir kiu vi staras, estas ~ax ; la teron
de la r̂ a arbareto ne rajtas Hi tusi7; la ~afajro7 ; la
lageto de la ~qj krokodiIoju; por la hinduoj bovino
estas KSf’ kosera, tabua. — ~ figura, ~oleo,
relikvo , voto. 2 ( iu ) Apartigita de la aliaj per la
observado de reguloj de pureco: vi estos regno de
pastroj k popolo ~ax ; estu do ~aj , car Mi estas
~ax; estu por Mi ~aj homoj. k viandon, dissiritan
sur la kampo, ne mangux; la pastrino, la respektata
~a virgulinoz; fine ni havas ~an homon, li estas
vera. bramanoB. 3 (ofte maj.) Aparté respektinda pro
speciala religia karaktero: la ~aj apostoloj7; la
( S )r^a Spirito (ft Tria persono de la Triunuo); la
(S )r̂ a Virgulino ( la patrino de Jesuo), la ~a Patro (la
papo) ; la ~a urbo Jerusalem 1 ; fa ~a Lando
(Palestino); la tombo (de Jesuo); la ~a arbo (de
la Budho); la ( S )-aj Skriboj (bazoj de iuj religioj); la
~a historic (de la hebrea popolo); la Gralo; la
~a Semajno (antaüpaska); la ~a Jaüdo, Vendredo
(de tiu semajno); (analoge) nombro (asociita kun
religiaj simboloj, ekz. 3, 7, 9); ~a poezio, muziko
(pri religiaj tempi); ~aj kantoj7; i la ( S )~a Alianco
(inter Rusio, Prusio, Aüstrio en 1815). 4 ft Proklam-
ita de la Eklezio, kiel akirinta per apartaj virtoj altan
rangon en la cielo k kiel inda sur la tero je speciala
kulto: ~a Jakobo ; la ~aj Petro k Paulo ; ~a
Elizabeto. RIM. Tiuj nomoj servas ankaü ofte por
nomi pregejon ( la pregejo de ta ( S )~a Krucoz; de la
Farunpesilo gis la ( S )~a Bartolomeo7- ) , lokon
{(S )r^a-Dcnizo, ( S )^a-Heleno. —* San- ) au daton ( en
la tcigo de la ~a Silvestro ; ne ciam estas ~a
Johano7; en la tago de la
Plej respektinda, kvazaD pro sankcio de la moralo au
tradicio: en la alesto ~a de 1' patrino7 ; nia
standardo estas por ni io ~aL; ~a estas por ni la

hodiaita tago7 ; en via buso la ~a vorto «amo» mal-
purigas7 ; la honoro de nia tuta popolo ( E-a ) devas
esti por ni ~az; la ~a rajto de insurekeio. B3" netus-
ebla. ~a|o. Objekto, ajo ~a: por ke vi diferencigu
inter ~ajo k ordinarajox ; Hi ne ektusu la ^ajojn, por
ke ili ne mortux. ~eco 1 Eco de io ~a: ne perturbu
la ~econ de ci tiu loko; la ~eco de jurpromeso. 2
Eco de iu ^a: prêta send vian ~econ.,B (Faraonon).~ejo. Domo aü loko ~a: la ~ef kvieta de l’ di-
ino7 ; forlasita ~ejo de KaliB ; sep kaproj, kiel pek-
ofero pro la regno, pro la ~ejo k pro Judujox; rml-
purigi la ~ejon de la Eternulox. oar altafo, templo,
pregejo. ^îgi. Fari, proklami ~a: Mi ~igis linx;
~igi la sabatonx ; la popolo la noblan agon de /’ reg-
anto balclaü ~igas kiel legon7; ~igo per la ~a oleo
de lia Dio estas sur l i x . — kanonizi . ~ulO 1
Persono, apartigita de la amaso per observo de regul-
oj de pureco, i.a. ano de la primitiva kristana eklezio:
malcasteco ne estu inter vi, kiel decas por ~w/o;N;
fari monoferon por la nericaj ~uloj en JerusalemN;
(plej eminente: Javeo) la popoloj ekscios ke mi estas
la ( S )^ulo en IzraelN; ili maIsatis la ( S )~ulon de
lzraelx. 2 ft Kanonizita mortinto: je honoro de tiu
~ulo estis konstruitaj tri pregejojz ; la festo de ciuj
( S )~uloj; se Dio ne volas, ~ulo ne helposz; ne ~uloj
potojn faras7; cirkaü ~uloj diabloj vagasz; neniu
r̂ ulo estas sen makulo7 ; ~ula nico7. mal^igi.
Profani: atakis lin malsano k maUAgis la plej puran
lokon7 ; kiu gin (la sabaton) mal~igos, tiu mortux;
mal~igo. Ago mal^igi: si vengos mal~igon de la
templo7. plej~a. Eminente ~a. pleĵ ajo Ü1 Io, kio
estas konsekrita al Javeo (la altaro, la oferoj ks): cio
konsekrita estas plej~afo de la Ete.rnulox ; la altaro
farigu plej~ajox ; prenu la farunoferon k mangu gin
senfermente, car gi estas plej~ajox. pleĵ ejo Ü1 La
plej ~a loko de la Templo, kie estis la kesto de
atesto: la tutan altaron antaü la plej~ejo li tegis perorox. re~igi. Per specialaj ritoj, redoni ~econ al io
profanita: mi iras, por per lavado en la pura maro la
bildon de 1’ diino re~igi7 ; vi ne malhelpu, ke si
resign la patron domon!7.

Sankta-Deniz/o. Urbo apud Parizo, sepultejo
de la regoj de Francio (2°21’E, 48°56" N).

Sankta-Georg/o. Cefurbo de Grenado
(6 I °45’ U, 12°03’ N).

Sankta-Helen/o. AtJantika insulo, ekzilejo de
Napoleono la l-a (5°44’ U, 15°59’S).

Sankta-Johan/o. Cefurbo de Antigvo-Barbudo
(61°48’ U, 17°03’ N).

Sankta-Kit/o k Nevis/o. Insularo k regno en
Malgrandaj Antiloj (Basetero).

Sankta-Laurenc/o. N-Amerika rivero, fluanta
en Usono k Kanado (68°U, 49°N).

Sankta-Luci/o. Insulo k regno en Malgrandaj
Antiloj (Kastrio).

Sankta-Luiz/o. Nomo de pluraj urboj i.a. en
Senegalio (16°29’U, 16°02’N) k en Usono (90°15’U,
38°38’N).

Sankta-Vincent/o k Grenadin/oj. Insularo k
regno en Malgrandaj Antiloj (Kingstaüno).

Sankt-Peterburg/o. Rusia havenurbo ce la en-
fluejo de Nevo en la Baltan maron (30°18’E,

Neniamo7 ). 5 (f) ( io)r^ j(i
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59°55’N); i Cefurbo de la Rusa Imperio (1712—
1918). n®* Leningrad'o, Petrogrado.

San-Marin/o. Urbo k regno, enkiavo en NE
Italio (12°25’E, 43°56’N): ~o estas la plej malnova
libera respubliko en Eüropo; en estis fondita la
Akademio Internacia de la Sciencoj.

San-Pa ü l /o. Urbo en Brazilo (46°37’U,
23°33’S).

sanpauli/o 4* G. (.Saintpaulia el gesneriacoj) de
plurjaraj herboj kun 1-2-opaj, bluaj, blankaj, rozaj aü
violetaj floroj; c. 20 sp-oj el E tropika Afriko, i.a. S.
ionantha, pote k subvitre multe kultivata por omamo.

San-Rem/O. Liguria urbo (7°46’E, 43°48’N).
San-Salvador/o. Cefurbo de Salvadoro

(89°15’U, 13°40’ N).
sansevier/o 4* G. (Sansevieria el dracenacoj)

de plurjaraj sukulentaj plantoj kun au sen tigo, kun
cilindraj au duoncilindraj folioj ofte blanke zebro-
striaj; pli ol 100 sp-oj, el Afriko, Arabio k S Azio,
pluraj pororname kultivataj.

Sansimon/o. Franca filozofo k ekonomikisto,
fondinto de socialisma skolo (C. de Rouvroy de
Saint-Simon, 1760-1825). 'vismo. Doktrino de ~o
k liaj disciploj, kiu celis nuligi la privatan propriet-
on k la ekspluatadon de homo far homo. ~isto.

f Ano de la ~ismo.
sanskrit/oz. La antikva, sankta lingvo de N

Hindio, la plej malnova konata lingvo de la hind-
eüropa familio. —¥ zendo.

santal10 4* G. (Santalum el ~acoj) de duon-
parazitaj arboj kun daüremaj, generale kontraüe du-
opaj folioj k kun floroj en akselaj au apeksaj panikl-
oj; c. 25 sp-oj hejmaj de Hindio k Malajzio gis
Aüstralio k Havajo, i.a. la blanka ~0 (S. album) el
Hindio, kun malmola, ne putrema ligno (blanka
'vligno) utiligata por luksaj varoj, ekz. lignoskulpt-
ajoj, k por ekstrakti esencon uzatan farmaeie k por
parfumoj.^jno ® Kolorajo, ekstraktata el ~ligno.
/volo ® Cefa substanco de ~esenco, miksajo el du
izomeraj seskviterpenaj alkoholoj, C,5H240.

dentaj gis plume dividaj k kun unuopaj, tubetfloraj
kapituloj flavaj au blanketaj. longe pedunklaj; 18
sp-oj, mediteraneaj, ekz. la etcipresa (5. cha-
maecyparissus ) kun grizaj, feltecaj, fajne dividaj
folioj, kultivata por hegetoj k medicine uzata.

Saon/o. Francia rivero, enfluanta en Rodanon
(4°49,E, 45°44’N).

Sao-Tome/o k Principe/o. Afrika insularo en
Atlantiko k regno (Sao-Tomeo, 7°E, 1°N).

sap/o 1 Pli-malpli mola substanco, preparita el
graso k alkalo, uzata por lavpurigi: potasa estas
duonsolida ; soda ~o estas solida k industrie
produktata ; natra ~o (antikva k hejme farita el
graso k natro); briko da nigran kornikon ~o ne
blankigosz\ blankecon ne havas, tamen blanke
gi lavas1, us* lesivo, ~flokoj. — sapomno. 2 ®
Salo de metalo k grasa acido. ~a. Rilata al ~o: ~a
veziko. ~i (tr) Kovri k froti lavotan objekton per la
saümo de ~o: oni devas bone ~i antau ol gargari;
bone ~ita vizagoz. ~eca. Havanta la aspekton de
la ~o: ~eca haûto. 'V'igi ® Trakti grason au simpl-
an esteron per alkalo, tiel ke gi sangigas al ~o.
^lljo. Ujo, en kiun oni metas tualet~on, por gin
transporti. ~umi (tr) ~i: (f ) ~umi la okulojnz
(severe riproci al iu). — kapo, lavo, prediko, tani.
~arbo 4* Sapindo. ~herbO 4* Saponario.
orienta ~herbo 4* Panikla gipsofilo. ~stono.
Steatito. saüm^o. Speciala ~o, liveranta multan
saumon, k uzata por razado, lavado de delikataj
stofoj ks. smir~0. Duonsolida ~o, uzata por krud-
aj lavoj. tualet'vO. Fajna ~o, ordinare bonodora,
uzata por lavado de la vizago, manoj ks.

sape/o 1 Fosajo, farita sub muro por gin
renversi. B®5 rnino. 2 Komunikilo en- au sub-tera,
ebliganta proksimigi al la malamikaj pozicioj. BSS5

tranceo. î (tr) Provi detrui per ~o: ~i remparon\
(f) ~/ regimon, ies autoritaton. ca5 subfosi.^isto.
Soldato specialism pri ~oj.

sapek/o. Malmultvalora monero, uzata en
Ekstrem-Oriento.

saper/oG = sapeisto.
Sapf/o. Helena poetino (6a je a.K.). (s)~a éfr

(pp strofo) Kvarversa trokea, laüdire kreita de ~o.— alkaja. (s)~ ismo. Virina samseksemo.
(s)~ismulino. Samseksema virino. SIN. lesbanino.

sapind/o 4* G. (Sapindus el ~acoj) de
poligamiaj arboj k trunkarbustoj kun altemaj, plume
kunmetaj (kelkfoje nur unufolieraj) folioj k kun
drupecaj fruktoj unuope enhavantaj generale unu
semon, venenan pro arilo rica je saponino; tropika k
subtropika g . de 13 sp-oj, i.a. S . saponaria,
Amerika, kies sekigitaj fruktoj estas kelkfoje uzataj
kiel sapo. SIN. saparbo.

saponari/o 4* G. (Saponaria el kariofilacoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj kun kontraüe duopaj
folioj k kun dufiankaj cumoj; c. 40 sp-oj el Eüropo
k Azio, ekz.: ocimoida ~0 (S. ocymoides ), el S
Eü ropo, plurjara, kun intense rozaj floroj, por-
orname kultivata; oficina ~0 ( S. officinalis ) , e!
Eüropo k Azio, plurjara, kun odoraj, hele rozaj flor-
oj, enhavanta saponinon, medicine uzata, pasintece
utiligata kiel sapo. SIN. sapherbo.

1 ) santalo (blanka ~o):
a) tigo; b) folio ; c)

infloresko; c) butono k du floroj; d) frukto.Ba.
2) saponario (oficina ~o): a) tigo; b) folio ; c)
flora. C.

Santiag/o. Nomo («Sankta Jakobo») de diversaj
urboj, en Hispanio (8°32’U , 42°52’N ), Cilio
(70°42’U, 33°28’S). Kubo (75°48’U, 20Ü N), k.a..

santoiin/o 4* G. (Santolina el asteracoj) de
aromaj arbustetoj k plurjaraj herboj kun folioj de



1008 sarkofagosaponmo

saponin/o ® (kn) Vegetaja heterozido— kun
steroida aü triterpena nesakarida parto—, solvebla
en akvo, kiun gi saü migas: ~oj abundas ekz. en
saponario, sapindo, agavo. jukao. SIN. sapozido.

sapor/o. Ciu el la kvar cefaj manieroj, kiel gust-
ajo povas influi la diverslokajn papilojn de la lango:
sala au dolca (pinte), acida ( flanke), amara (mal- | koloraj, senpetalaj floroj en etaj grupoj senpere
antaüe) ~o. ~i (ntr) Gusti /.

sapot/o 1 4ft Alia, nelegitima nomo (Sapota ) de
la g. maniikaro. 2 4(r Sp. de manilkaro (Manilkarci
zapota) el Meksiko k C Ameriko, arbo kun simpiaj,
elipsaj foiioj, kun unuopaj, malgrandaj, hele flavetaj
floroj, kultivata en la tropikaj landoj por aromaj ber-
oj mangataj fresaj k por trunksela laktosuko uzata
en fabrikado de macgumo (o®3 ciklo). 3 ^ Mang-
ebla bero de ~o 2 k de Pouteria sapota el ~aeoj.~acoj 4g Fam. (Sapotaceae) de arboj, arbustoj k
arbustetoj kun regulaj, kompleksaj floroj en mal-
grandaj cumoj k kun beroj; tropika fam. de c. 975
sp-oj el 53 g-oj, i.a. arganio, rnaduko k manilkaro.
~bero. 3.

Grabowski malguste uzis tiun vorton kiel nomon de
vira vesto simila al kaftano.

Sarajev/o. Cefurbo de Bosnio-Hercegovino
( 18°25’E, 43°52’)-

sarak/o 4^ G. (Saraca el fabacoj) de arboj kun
nepare plume kunmetaj foiioj k kun okulfrape

kreskantaj el la trunko aü brancoj; 11 sp-oj el Hindio
k Malajzio, i.a. asoko.

sarcin/o ^ G. (Sarcina ) de globformaj eu-
bakterioj, kies celoj formas kuboformajn amasojn,
car dividigintaj iaü tri perpendiklaj direktoj.

sard/o 1 Ano de la cefa gento de (S)~io. 2 ©
Var. de kalcedono travidebla, bruna aü ruge bruna,
simila al karneolo sed malpli intense kolora. **3.
Rilata al ~oj aü (S)~io. — ~onikso. (S)~io,
/^ujo. Insulo de U Mediteraneo, apartenanta al
Italio (9°E, 40°N).

sardan/o Kataluna rondodanco.
Sardanapal/o. Legenda rego de Asirio, diboca

k luksama.
sardel/o. Peklita engraü lo konservita

hermetike : Hi kunpremifcis simile al ~ojz. B33
ancovo. sardino, engraülo. haringo, klupeo,
pilcardo, sprofo.

Sardes/o. Urbo en Malgrandazio, kie antikva- %

tempe regis Krezo(28°04’E. 38’32’N): la angelode
la eklezio en ~N.

sardi/ox = sardo.
sardin/oz 1 Pilcardo aü alia klupeedo^ ekz.

sproto aü haringeto, hermetike konservita en oleo. 2
b Pilcardo.

Sardinî/o = Sardio.
sardon/a. Rilata al kunstrecigo de la vizagaj

| muskoloj. ~a rido 1 If Mieno, observebla en
I tetanoso aü en toksigo per iaj toksajoj, ce kiu la
! vizagaj muskoloj estas kuntiritaj tiel ke la mal-
i sanulo sajnas ridi. 2 (f) Amara, sarkasma rido.
| sargas/o 4f* G. (Sargassum el ~acoj) de maraj

sapr/o Ç- Neviva , organika materio. ~eja. | brunalgoj, kun berformaj aerveziketoj; c. 250 sp-oj
Kreskanta, en loko ~orica. ~ofito 1 4jr Vegetajo,
vivanta el ~o. es3 parazito, epifito. 2 ~obakterio.-N/ OZOO b Protozoo aü metazoo. vivanta el ~o.
/^ovivulo O Vivulo, vivanta el ~o. ~OViveco,
~OV!VUlismo. Vivmaniero de ~ovivulo.

sapropel/o © Slimo saprorica, troviganta sur la
fundo de maroj k lagoj: nafto devenus el ~o.

Sar/o. Rivero, enfluanta en Mozelon (6°34’E,

49°42’N). ~lando. Lando de FRG (Sarbruko,
6°59’E, 49° l 4’N).

Saraj 21 La edzino de Abrahamo.
saraband/o } Malrapida hispana danco laü tri

taktoj, k muzikpeco tiurilata.
saracen/o. Nomo, kiun la Mezepokaj okcident- j Vegetaja forjetindajo (pf). el~i.

Forigi la ~indajojn: (f) el~i la
saraceni/o 4ft G . (Sarracenia el ~acoj) de preserarojn el kompostajo.

insektomangantaj plantoj, havantaj umojn similajn
al tiuj de nepento, sed unuope konsistantajn el tuta
folio (nur parto el folio ce nepento); 8 sp-oj, NE-
Amerikaj, marcejaj, pluraj pororname kultivataj.

sarafan/o G. Virina vesto longa k senmanika.
tradicia vesto de rusaj kamparaninoj. RIM. j kun statuoj ks: lia korpo kusis entombigita en la

1) sapoto 2. a) tigo; b) folio; c) floro; c) frukto
(~o 3) k d) ties ekvatora sekcajo; e) semo. B.
2) sarkopto. 1) ino (dorsa flanko) ; 2) virbesto
(ventra flanko). R

el la tropikaj k varme mildaj maroj, iuj, i.a. S.bacci-
ferum, flosantaj kvazaü insuloj en la (S)~maro.
(S)~maro *. N-Atlantika regiono, kie ialoke
flosas ~oj (60°U, 27°N). angilo.

sari/o % Longa strio el katuno aü silko, kiun
hindinoj volvas k drapiras cirkaü la korpo. &

pareo, sarongo.
sark/i (tr) Purigi kulturatan

grundon, eltirante per skrapado,
plukado a ü trancado la trud -
herbojn : gardenon, bedojn.
~ilo. Trancilo por ~i: pus~ilo,
tir~ilo. i®3 hojo. ~indajo.

sarki. ~ilo 1.
eüropaj verkistoj donis al la islamanoj.

sarkasm 1o. Akre k morde ironia rimarko,
moko. ~a. Montranta ~on: ~a diroB, ~a ridetoz.

sarkofag o 1 Antikva stona cerko ordinare kun
skulptajoj aü surskriboj: egipta , Helena, roma ~o.2
Luksa cerkoforma monumento el marmoro, ofte
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plej granda en la pregejo mem1, car cenotafo,
katafalko, mauzoleo, sepultejo.

sarkom/o ' f Maligna tumoro, evoluinta el
konektivo: osto^o, kondro~o, fibro^o, mio~o,
limfo~o. 'vOZO. Malsano, karakterizata de formigo
de ~oj. rnio~o. Maligna tumoro devena de
muskola histo.

sarkopsil/o = âiko.
sarkopt/o b G. (Sarcoptes) de araneoidoj el la

ordo de akaruloj, kies inoj boras galeriojn en la
haüto de homoj k bestoj, kaüzante skabion.

sarmat/o\Ano de antikva popolo, kiu logis de
la Balta gis la Nigra Maro antaü la alveno de la
slavoj. (S)~ÎO, /v»ujO. Antikva E-Eüropo.

sarment/o 1 Ligna, tamen fleksebla tigo, kiun
vito kreskigas ciun jaron: inter kavoj k dornoj k ~oj
ni pasas pluK . es" rebo. 2 (pp semplantoj) Tigo
simila al ~o J , ligna k fleksebla, longa k maldika,
nek volviganta nek grimpanta. ~a. ~ohava planto:
klematito estas ~a.

sarong/o % Malaja paréo.
sartori/o ¥ ( M . sartorius ) Muskolo, kiu oblikve

trahiras la antaüon de la femuro.
Sartr/o. Franca filozofo k verkisto, kiu disvolvis

la teorion de ekzistadismo ( J . P. Sartre, 1905—1980). ~a. Rilata al ~o: «Sen eliro» estas fama ~a
dramo.

sarusofon/o } Latuna blovinstrumento kun
klapoj k duobla anco, k kies sono similas tiun de
trombono.

sasafras/o ^ G. (Sassafras el laüracoj) de
arboj, kies daüremaj folioj, sekigitaj k pulvorigitaj,
servas kiel spicajo; 3 sp-oj el NE Ameriko k E Azio.
blanketa ~o, oficina ~o. Sp. de ~o ( S. albidum,
sin. S. officinalis) el NE Ameriko, kultivata por
medicino, spicajo k esenco uzala i.a. en parfum-
industrio: V sodakvo.

Sasan/o. Persa rego. ~idoj. Persa dinastio
(296-652).

sasim/o y Japana mangajo, konsistanta en
malgrandaj pecoj de fresa fisajo, kiujn oni mangas
kun sakeo au rizo.

sat/a 1 Tia, ke ties mangobezono estas plene
kvietigita: stomako ne lemas volontéz; ke la
lup’ estu ~a, k la saf ne tusata7; la gepatroj rakont-
is la historian al sia familio, sed nur tiam. kiam ili
êiuj estis ~aj7 ; (subst-e) mal~an ne povas
kompreni7. 2 Tia, ke ties deziro estas plene kontent-
igita: li mortis profitndaga k de vivo7-; li estas~a je volupto, de plezuroj. ~e. En ~a maniero:
nutru lupon plej ~e, li ciam sercas arbaron7 ; vivi~e k glate7 ; kiu prilaboras sian téton, tiu havos
dapanox. (ntr) Senti sin ~a. ^igi. Fari iun ~a:
la viando ~igas pli rapide, ol la legomoj; kuiriston
vaporo ne ~igas7; (f) promeso ne ~igasz ; ~igi
siajn instinktojnB; la Eternulo ~igos vian animonx.
*4gi. Igi ~a: muso ~igis, faruno malbonigisz; (f)
vimalcastis kun ili k tamen ne ~igisx ; liaj okuloj ne
povis ~igi je la vidado; ~iginta de la vivo7. gis~e.
Tiel, ke oni plene ~igu: mangante panon gis~ex.
rnal~a. Sentanta mangobezonon: mal^a stomako
orelon ne havas7 ; ciam trovigas ankoraü unu porcio

dafisoj por mal~a buso7 ; mal~a kiel lupo7; edzin
admirata—edzo mal~az; en mal~a familio mankas
harmonie7. mal^i. Senti sin mal~a: estro ne
mal~asz; juneco petolis, maljuneco mal~os7; ciu ,
kiu mal~as, venu k mangit7 ; ci tie mal^anto trovis
kovritan tablon7 ; tute jam ~a, sed okulo mal~as7.
mal/vo. Bezono mangi: terura mal~o sin turment-
isz; se ni devas atendi [...], tiam mia edzino mortos
de malrsjo2- ; li aspektis kiel enkorpigita mal~o7 ;
mal~o plej bone gustigas la mangon7; mal~o don-
as spriton7 ; (vs) nun mal~o okazis en la landox ; en
la tempo de la granda mal~o sub la rego S.7.
mal~ego. Granda generala mal~o. mal~igi. Fari
iun mal~a: la spekulaciantoj pri la greno mal^igis
la popolon. mal~igi. Igi mal~a: si alvokis ciujn
mal~igintqjn paserojn, por ke ili trovu ci tie mang-
ajon7. mal~morti. Morti pro mal^o: mallertuloj,
defendantaj sin kontraü mal~morto7. mal^striko.
Publika protesto, kiun kaptito, viktimo de maljustajo
ks taras, volonté mal~igante sin dum pli-malpli
longa tempo, ne^igebla. Tia, ke oni ne povas tiun
~igi: tie~igebla faüko, sciavido. SUper ŝ/igi. pli ol
normale ~igi: la ventkoko estis, kiel oni tion nomas,
super^igita7. RIM. sat estis foje uzata pref-e, por
signifi gis~an agon: la edzinoj ne ~nutros ilin per
hordea supoB ; eu vi ^ dormis ? B; la virino
~plorinte daürigisB.

SAT. Sennacieca Asocio Tutmonda. ^ano. Ano
de SAT.

Satan/o 21 1 Angelo, akuzanta la homojn k
denuncanta iliajn kulpojn: unu tagon, kiam la filoj
de Dio venis, por starigi antaü la Eternulo, venis
ankaü inter ilix. 2 Cefo de la ribelintaj angel-
oj: ~o min tends7 ; estis donita al mi sendito de
por min kontuziN ; (!) iru malantaü min, ~ou (Jesuo
al Petro). (s)~10 Diablo : falis el mano—prenu
~o7 (pp senvalorajo); esti angelo inter homoj, sed
r^o en la domo7; plenumi sian vorton, ec se gi estus
donita al la ~o7.^a (maj. au min.) Karakteriza je
~o: ~a rikano. (s)^ismo 1 Kulto al ~o. —+ nigra
meso. 2 Volonta sercado k sekvado de la malbono.

satelit/o 1 \ Astro, kiu rivoluas cirkaü notinde
pli grandmasa astro: Luno estas ~o de Tero; la ~oj
de Jupitero. SiN. natura ~o. 2 (t) ^a regno, urbo au
organizajo: la ~oj de SovetioM . 3 Fabrikita objekto
au veturilo, destinita orbiti cirkaü Tero, Luno au
alia astro: meteologia, observada, telekomunikada,
televida ~6». SIN. arta ~o. K? :-
sputniko. 4 O Rado au-
pinjono, kies akso ne estas
fiksa , sed rivoluas
cirkaü la akso de alia Â
rado. arta ^O. ^o
3. natura ^o. ~o J.
I . /^a 1 Rilata al <0
~o. 2 ( pp regno
a ü urbo) Politike au
ekonomie dependanta de alia pli
potenca najbaro: la ~aj urboj de
Parizo, Londono; ~aj slatoj de UsonoM.

saten80. Teksajo silka, nilona, lana, kotona, de
kiu unu flanko estas glata k brila , ricevita per

/ satelito
/(arta ~o).
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neegala nodado de la vefto aü de la varpo: cina~a 1 Rilata al la ~o. 2 Glata kiel ~o:
~a liaiito. ^eto.^o el kotono.

sati/o. Hinda moro, postulanta, ke vidvino sin
oferu sur la stiparo, kie forbrulas la kadavro de la
edzo (malpermesita ekde 1829).

Sati 0 La fidela edzino de Sivo.
satir1o 1 éf Poemo, en kiu la aütoro kritikas

moke la ridindajojn aü malvirtojn de la samtempuloj:
la ~oj de Horacio, de Juvenalo. 2 Cia akre morda
aü klaca verketo. isr pamfleto, paskvilo. 3 Uzo de
ridindigo, parole aü skribe, por elmontri k kritiki
modon, moron, homajn malvirtojn ks. ~a. Rilata al
~o: la malnobla verkisto de tiu ci libroz; kun la
plej vizagesprimoz. ^isto. Verkisto de ~oj.

satiriaz/o If Nenormale intensa seksimpulso ce
viro. nimfomanio.

satirus/o 1 O Unu el la arbaraj helenaj etaj
dioj, homforma kun cevalaj oreloj k vosto, kiun la
Romanoj alproprigis, donante al li kaprajn orelojn k
piedojn, kun burgonantaj kornoj: nimfoj k ~oj; (f)
Voltaire, la ~o de la prudentoz. 2 (f) Homo cinike
voluptama. ~a. Rilata al ~o: dramo (kun horo
el ~oj).

satisfakci/o 1 Eblo dueli kontraü persono, kiu
ofendis: doni, preni ~on. 2 Kompenso oferita
por peko: Jesuo mortis por la de la pekoj de la
Iiomaro.

satrap10 1 £ En la antikva Persujo, guberni-
estro kun tre granda sendependeco. 2 (0 Estro, kun
nuanco de despoteco aü voluptenio. ~io. Provinco,
regata de ~^o.

satur/i (tr) 1 Solvi substancon en iu likvo, gis
tiu ci ne povas solvi pli : la akvoj de Nilo estas tiel~itaj de mineralaj k organikaj restafoj , ke ilia
koloro farigas brunaB. — ^ punkto. 2 Kiel eble plej
plenigi per io konkreta: liaj ostoj estas ~itaj de
medolox ; uni ne povis ~i la soifantajn kreskajojn B;
fendi la stonego jn per kojnoj ~itaj de akvo8; fresa
vento ~ita per odoro de flowjB. 3 (f) Plejeble plen-
igi per io abstrakta: atmosfero ^ita de intergenta
malpacoz\ la lando. ~ita de troo du vivo, jetas
verdajon k florojn kun rega malavarecoB: la tuta
letero estas ~ita de vera kristana sentoB. satigi.~ado. Agado, efiko de iu, io ^anta : la r^ado de la
nrbaj atmosfero] per venenaj gasoj de aütoj. ~eco

1 La limkondico, al kiu la stato de solvajo celas,
kiam oni daüre aldonas la solvotan substancon. 2 La
limkondico, al kiu la stato de feromagneta korpo
celas, kiam la magneta kampo kreskas senfine.~igi. Igi ~ita: la ~iga punkto (tiu punkto, ce kiu,
ce konstanta temperaturo, la solvajo ne akceptas
pluan solvotan substancon). ~ilo. Ilo el pora
substanco, uzata por ~i per akvovaporo aeron de
cambro hejtata per centra hejtilo. ~ita. Atinginta
staton de ~igo: ~ita acidoB\ ~ita sukerso/vajo.
super~j 1 Enmeti en solvajon pli grandan kvanton
da solvota substanco, ol kiom akordigas kun la
ekvilibra stato: super~ita solvajo. 2 (0 Satigi gis
naüzo: ni estas super~itaj de perforto en la filmoj.

sature/o G. (Satureja el lamiacoj) de tre
aromaj plantoj— unujaraj herboj k precipe arbustet-

oj— kun kontra üe duopaj, mallarge lancetformaj
folioj k kun malgrandaj floroj blankaj, rozaj aü
purpuraj, ne okulfrape dulipaj; c. 30 sp-oj el la mez-
varmaj k varmaj regionoj, la du sekvaj kultivataj
por medicino k spicajo: gardena ( S. horten-
sis), el SE Eüropo, unujara herbo; monta ~0 (S.
montana ), el S Eüropo, daürafolia arbusteto.

~a papero\

satureo (monta
~o) : a ) tigo ; b)
folio ; c) infloresko;
c) floro. M .

Saturn/o 1 O Romana kampara dio, poste
asimilita al la helena Krono: la tempago de ~o (la
Ora Epoko). 2 Planedo, la sesa ekde Suno, kun
ringoj k 18 satelitoj. ^a 1 Rilata al ~o: la ~ajfest-

j oj (festoj de ~o, dum kiuj la ordinaraj legoj de déco
| k socia hierarkio estis interrompitaj). 2 Havanta, laü
i la astrologio, melankolian, sombran temperament-
| on. (s)^ismo If Plumbismo.

saturnali/oj = Satumaj festoj.
saturni/o 8 G. (Saturnin) de noktpapilioj kun

grandaj, okulsimilaj makuloj sur la flugiloj.
Saud-Arabi/o. Regno (regolando) en la Arabia

duoninsulo (Riado).
Saul/oG Vira nomo, i.a. de la unua Izraela re£o,

de la unua kristana apostolo k.a.: la Filistoj venko-
bâtis ~on x.

saüc/o V Likva preparajo, por gustigi aü spici
iajn mangajojn: la karpoj kun brima vinbera ~oz;
tomata, menta blanka. besamela , karea, pipra,
remolada (f) malsato estas plej bona ~o\ la
artikoloj (de propagando) devas esti ne sekaj, sed
preparitaj kun certa ~oz. es* besamelo, bearnezo,
holandezo , majonezo, frikasi , kecupo, reliso. A/|(tr)
Trempi en ~on, priversi per ~o. ~ajo. Frikasajo.~ujo. Ujo, por prezenti aparté la ~on sur la tablo.

sa ü dad/o. Amara guo de la rememoroj k
beda üroj, fontinta el la portugala kulturo. *5*

nostalgio, sopiro.
Saül/o N = Saulo.
saün/o. Svitbanejo laü finna maniero, kie trov-

igas fomo kun varmega stonaro, sur kiun la versata
akvo nebule vaporigas.

sa ü r/o O 8 Kn de reptilioj eksklude de la
testuduloj k serpentoj. f îscwoj. Ordo ( Ichthyosau-
ria ) de mezozoikaj, fisosimilaj reptilioj. SIN.
iktiosaüruloj. flug~oj. Ordo (Pterosauria) de saür-
oj el jurasio k kretaceo, bonege adaptitaj al flugo:
pteranodonto, pterodaktilo, ramforinko. SIN.
pterosa ü roj. t î rano^O, G. (Tyrannosaurus) de
dinosaüro el la ordo de saüriskioj, la plej granda
kamovora dinosaüro, kiu iam ekzistis, el la kretace-
aj terenoj de Usono.

saüriski/oj kj Ordo (Saurischia) de dinosaüroj
herbovoraj k kamovoraj, inter ili la plej grandaj el
ciuj dinosaüroj. BST ornitiskioj.
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saürkraüt/o y Eüropdevena mangajo, preparita
el acida brasiko spicita per larderoj, laürofolioj,
juniperaj berkonusoj, kariofiloj ks, k prezentata kun
terpomoj, kolbasoj k porkajoj.

sav/i (tr) 1 Liberigi iun de dangero au morto:
~u min de la hundoz; ~/' iun de la ruinigo; la
kuracisto ~is la malsanulon de la mortoB; Li ~is
Danielon kontraü leonojx\ Li ~is ilin el la manoj
de la Egiptojx\ kiu neniun ~is, malamikojn ne
havasz; ~i' tiujn, kiujn oni prenis por mortigix\ (f
pp io) ec k\>ar piedoj de cevalo gin ne ~as defaloz\
longa konsidero ~as de suferoz\ prudento vin
gardas , por ~/ vin de edzino ne viax ; la
Fundamento devas nin kontraü anarhioz\ la
~anta floro el la nordaj landojz\ piulo estas ~ata
kontraü mizerox ; en lia tempo Jehuda estos ~itax.
2 Gardi ion de difekto au pereo: ~i la vivon al
dronantoB; la cevalo ~is al sia imperiestro la viv-onz; li foriris, por sian vivonx ; ~i sian dignon\
cio, kio restis ~ita kontraü la hajloz ; nur per amo
povas esti ~ita lia vivo7; (f pp io) tio ne ~os nian
aferon el percoz ; la lerteco de la prezidanto ~is la
situacion. 3 0 Liberigi de damnigo: Li venis, ne
por pereigi animojn de homoj, sed por ~/ N ; lian
animon vi ~os de Seolx; Sinjoro, eu malmultaj
estas la ^ataj? H \ tia estos ~ita pro fa pureco de
viaj manojx\ kiu iras en senpekeco, tiu estos ~itax.
Sin /vj. Sin tiri de dangero, ordinare per forkuro: li
~is sin sur cevalo7 ; vin sur la montonx ;
vin, kiel birdo el la mano de la birdokaptistox; si iel
sin ~osz. ~o 1 Ago de iu, io ~anta: por la ~o de
via vivo, Dio sendis minx. 2 Persono aü afero, kiu
^as: Li estis por mi ~ox; estu nia ~o en la tempo
de mizerox ; ne ekzistas ~o kontraü malbona vir-
ino1; al sklavo mon’ ne estas ~o—U ciam restas
sklavo7 ; prezenti la Delegacion kiel ~on por la
ideo de Lingvo Internacia7. 1 Alportanta ~on:

helpo. 2 Haviganta sekurecon: ~a klapo zono.~ado. Agado de iu ~anta. /vanto. Tiu, kiu ~as: li
estas mia ~anto ; ^ la ( S )^anto (Jesuo). /vebla.
Tia, kia povas esti ~ata: ne plu ~ebla animo. /vigj
1 Eskapi dangeron aü morton: mi tre dezirus, ke li
~igu el tiu situacio, en kiun li sin enmetisz\ David
foriris k ~igis en la kavernox. 2 Eskapi damnon
eternan: se vi ~igas , ni ankaü devas ~igiz ; vi
~igis per fidoN ; per kompreno piuloj ~igasx.
/vigo 1 Eksterdangerigo: danki Dion pro sia
Mgnz; lastsekunda ~igo. 2 Stato de postmorta
etema felico: ekster la Eklezio ne estas ~igo (iama
aserto de katolikaj teologoj). ~itO. Tiu, kiu estis
~ita: dronanto domon proponas, ~ito ec brikon ne
donasz ; malmultaj estis la ~itoj el la inundego.
*S~onto. Mesio. anta ü /vi. Anticipe ~i de
eventuala dangero: oni devas antaü~i la animon de
la infanoj kontraü la malpurajoj k tentoj. for~i.
per forkuro: Joran forkuris k forais sin x; forais
sian korpon k animon7- (tute malaperis); venis al mi
for~iginto de Jerusalemx; (f) si penis f o r s i n de
la malagrabla konversacioz. ne~eble.Tiel, ke ~o
estas neebla: gi devos ja ne~eble morti de mal-
saloz\ esti ne~eble kondamnita de la kuracistoj.
Seiwa. Havanta nenian ~rimedon.

Sav/O. Rivero trafluanta Slovenion, Kroation,
Serbion, k enfluanta en Danubon en Beogrado
(20°26’E, 44°50’ N).

savan/oz 1 ^ -0- Tropika herba vegetajaro (vs
ekosistemo), karakterizata de la plejkovreco de
gramineoj l ~2 m altaj, generale ankaü de disaj arboj
k arbustoj. 2 Loko, ofte vasta ebenajo, kie
kreskas 1 . stepo.

savarin/o y Speco de kronforma babao, kun
meze kremo aü fruktoj.

savart/o }. Unuo de muzikintervalo égala al
1/301 [proks. l /(log 2 x 1 000)] de okto; la ~o
ebligas objektive k precize kompari la intervalojn
use centono.

Savoj/o. Lando en U Alpoj, iama duklando,
apartenanta nun al Francio (Camberio, 5°55’E,
45°34’N). ^a. Ri îata al ^o: la ~a dinastio; la ~aj
lagoj; ~a biskvito, brasiko.

sbir/o (pj) Kruda, kruela policisto, precipe de
tirano, despoto ks.

scen/o 1 Divido de akto, dum kiu la agado
estas kontinua, aü (spéciale en la franca teatro) ne
okazas eniro aü eliro de roluioj: en la 3a de Akto
lia; la de ta balkono en «Romeo k Julieta» ; la
tuta rsso estas parolata per mallaütigita vocoz; nokta
~oz ; muta ~oz. 2 (f ) Priskribo kun pli-malpli
abrupta komenco k fino, de parto de ies vivo ks: ~oj
el la Bohemia vivo, el la vivo de ekleziulo; verko
simpla, prezentanta unu el la ~oj de la ciutaga
vivoz. 3 (f) Okazo eksterordinara, emocia, interesa,
kiu povus esti la temo de teatra prezento: M. observis
la detalojn de la ~o, kiu havis rilaton kun sia propra
situacioz; la rabeno trankvile observis tiun ~onz\ la
strato post kelke da sekundoj prezentis ~on bruan k
tumultan7-', (aparté) la edzino faris ~on (de akraj
riprocoj) al la edzoB. 4 (ark.) = ~ejo: (patosa parolo,
kiu) neniam estis donata sur la ~oz\ oni aüdas
pafojn post la ~oz\ (f) mia persono tute foriras de la
~oz. /va. Rilata al ~(ej)o: ~aj akcesorajo'y, la ~a
arto. /varo. Détala redaktajo de la diversaj ~oj de
teatrajo, filmo ks. /varisto. Verkisto de filmaj ~aroj.~ejO 1 Parto de teatro, kie la aktoroj ludas antaü la
publiko: Anna [...] enkuras sur la ~ejonz; A., Kl.,
K., sidante en la profundo de la ~ejoz‘, si postulis, ke
oni ankaü ekster la ~ejo honoru sin kiel réginonz;
tiu okazo sovis la demandon pri E. sur la randon de
la ~ejo. kuliso, dekoracio. — planklumoj, lum-
rondo. 2 Loko de la agado: la ~ejo estas en
Madrido; la ~ejo de la katastrofo trovigas apud la
rivero D.\ la ~ejo de la krimoj. antaü/vejo. Parto
de la ~ejo, inter la kurteno k la orkestro. SIN.
proscenio. erwigi. Arangi por la teatra prezentado
aü por la filmofotado: (f) li en~i.gis al vi belan
surprizon. en/vjgisto, sur/vjgjsto. Regisoro.
retro/vo ^ ^ Piano aü sekvenco, kiu montras
epizodon, okazintan antaü la tempo de la teatra aü
filma cefintrigo. tabul/vejo. Primitiva 'vejo, farita el
simplaj tabuloj sur stabloj, dum foiraj prezentadoj ks.

sceptr/o1 Komanda bastono, plejofte el multe-
kosta materiaio k kun omamoj, simbolo de la regeco:
la rego etendis a! Ester la oran ~on k Ester ektusis
la pinton de la ~ox\ (f) vi disbatos ilin per fera ~ox.
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komenco de ~adoL. ^ajo. Informo: la artikoloj
povas enhavi ~ajojn historiajn, faktojn sciehcajn1.~ema. Inklina ekscii, avida pri ~oj. ~etiz (ark.)
Suspekti. 'wigi. Fari iun ~anta pri io, aü ion ~ata
de iu : mi estas devigata ~igi vin pri tre malbela
fakto, kin okazis en nia tendaro7 ; mi rapidas ~igi
vin, ke alveturis ofidsto7 ; kiam oni ~igis al mi b
novajonz; la decido de la Komitato estis ~igita al
ciuj interesatoj. ~igo. Ago ~igi k ties rezulto:
ricevi ~igonz\ doni pri tio ~igon en la gazetoj7; si
dankis pro tiu ~igo7 ; unu sola goja ~igo pri vial-
donus al mia vivo dek jarojn7 ; lasthoraj ~igoj de
gazeto; la ~igo, ke vi ne venos Varsovion, tre mal-
gojigis minz. CSP informo, novafo. ^i§i. Igi
~anta: vi nepre devas tion ~igiz ; mi ~igis pri tio
de homo} plej kredinda}7 ; Hi ne volas, ke la homo
~igu pri ilia veturo7; en songo si ~igis, ke [...]z;
sendi oficiston, por ~igi , eu ne ekzistas ie perfidoz;
mi terme amas ~igi, kio nova estas en la mondo1.
K S* ekscii. ~inda. Sufice interesa, por ke gi estu
~ata. ~voli Vd voli. antaü'vi. ~igi pri io okaz-
onta : li kvazaü antaü^ is tiun katastrofon.
antatwigi. ~igi antaü la okazontajo: cu vi volus
antau~igi la komitaton , ke mi intencas [...]z.
cicwa8, cio^anta. Havanta cian ~on: Diocio~-
antax. ek~i. Komenci ~i, akiri ~on pri io nova: el
tiu malmulto , kiun mi ~as, vi ek~os nur mal-
multe7 ; famo laüte bias, ciuj ek~as7 ; kiam si
ekr^is pri lia morto, si svenis. mal~Oz. Plena
sen^o. militera. Havanta multajn ~ojn: li estas
midterma k sperta7 ; si estas tre saga, multe~a, tute
viro!7. ne~ado. Stato de iu, kiu ne ~as ion: ho,
ne lasu min perei en la ne~ado!7; ne~ado de lego
neniun pravigasz. sen~a. Tia, ke li, si nenion
~as: vidvino nekredeble sen^a7 ; la mallump} de b
sen~eco; atentos sen~ulox. senklera. povOH.
Havi tian teorian ~on, kia donas la povon fari:
povo~i legi7, paroli judez, ludi harponz, pretigi
saüconz; li ankaü estas viro, kiu povo~as apliki
glavon7 ; ill ne hontas, et ne povo^as rugigi7; oni
devas povo~i porti k gardi sian personan dignon7.

2 (f) La rega potenco mem: Margareto unuigis la
Skandinavajn regnojn sub unu z. — krono.

sci/i (tr) 1 (ion) Havi precize k senmanke en
mensa posedo: lingvon7, sian leciononz; neniu
r̂ as cion7; sed ion pli bonan oni ne ~is7; tio estas
mia opinio, kiun ciuj E-istoj ~as7 ; mi tre dezirus,
ke li la enhavon de tiu artikolo7; (0 la vengo ne
devas ~i (akcepti ) limojnz. n®* koni. 2 ( +
subordigita prop.) Havi precize certan ideon pri io:
la homo ~as. ke li mortos, sed li ne kredas je tioB;
oni ~is pri li , ke li estas el Bremo7 ; kolektu 70
virojn, pri kiuj vi ~as, ke ili estas la gvidantojx ; si
~is, ke si mem kantus pli bele7 ; se vi ~us, kiu li
estas7', mi ne >̂ is, kiun el la ambaü elekti7 ; si ne
~as, kien si iras7", mi ne ~is, kion fari7 ; li ne ~is,
kiel li komencu la aferon7; la bruto ~as, kiam gi
devas reiri hejmenz; vi ne ~as, eu ne estas mal-
felicoz; (abs) sia patro estis palacano k tio, kiel si
~is , estis grava afero7 ; kiom mi ~asz (en la
mezuro de mia ~o); (senpersone) estu ~ate al la
rego, ke ta Judoj rekonstruas tiun urbonx; ~ate , vi
défendis vin braveG ; mi ne ~as aü Dio ^as (+
kio, kie ktp). Sintagmo esprimanta ne~on: oni
bezonas ankaü geografion kun kaligrafio k kun mi
ne ~as kio ankoraü7 ; la lanternisto perdigis, oni ne
~is kieB ; mi ne ~as kio au Dio ~as kio (io nedifin-
ebla malfacile direbla); por Dio ~as kia cel’ sen-
cela tempestas la disputa'7. 3 (+ inf.) Esti instruita,
ekzercita, kapabla por io: ~/ legi , skribi k kalkuli',
~z/ elokventi , ankaü silentiL\ tion mi nur ne
~as guste esprimiz; mi ne ~as instruiz; vi ~is
bone ekspluati mian situacionz\ (abs) inter k
fari estas diferenco7. rer kompreni. 4 (ion, pri io)
Havi informon, ke io ie ekzistas : neniu ~as lian
lombonx\ mi ~as vendejon, kie oni ricevas pli mal-
kare\ si neniam ~is pri tiu poemo de Heine ; en
printempo li ~/'.v pri tri florantaj fragujoj , kiuj
promesis al li rican rikolton7", la t u f a mondo devas
~/ pri nia kongreso7', vi ~as pri mia fdo?z. O
1 Amplekso de la informigo, de la instruiteco de
persono: tia uzado de mia nomo sen mia ~oz\ mi
iuivas pri tio nek ~on nek supozonz; ne zorgu pri j pOVO~(ad)0. Kapablo de iu, kiu povo~as: posedi
tio, kio estas ekster via ~<?z; ^on akiru , sed ne perfektan povo~on de ioz; povo^ado teknikaz.
cion aldiruz; de tro multa ~o krevas la kranioz;
sagulo aüdu k plimultigu sian ~onx. ~oj. Aro de
elementoj de informigo en difinita fako, scienco ks:
fragmentaj, ne precize komprenitaj ~ojz ; mi estas
maljuna k posedas ~ojnz: posteno , por kiu lia
deveno k liaj ~oj donis al li la rajtonz; tiu supraja
konado de la arto, posedado de nur malgranda
parto da ~oj pri gi7", miaj ~oj en la regiono de la
scienco} naturaj estas tiel suprajaj7. ^ado. Tuto
de la ~oj, akiritaj de iu persono: ~ado de lingvoj,
kiun mi posedas en malaita gradoz; tiun maIgrand-
an ~adon, kiun mi akiris en la infaneco, mi forges-
isz: la arto de verkado postulas sufice ampleksan
r^adon komune sciencan k spéciale teknikanz; cu
ili estas perfektaj en ia ~ado, tiuj kancelariistoj?7",
vi ne posedis en via mono suficajn rimedojn de
r^ado, de spertoz: pastistoj, kiuj pastos vin kun
~ado k sagecox ; sed de la arbo de ~ado pri bono j ekzaktecon k objektivecon de la ~o: metodo\
k malbono vi ne mangux; la time antaü Dio estas la j pruvo; ~a esploro', (vs) spirito. 2 Rilata,

RIM. En la nuna uzado pli oftaj estas la formoj
~povi k ~povo.

scienc/o 1 Sistema tutajo de scioj, bazita sur
metoda racia esploro k celanta eltrovon de legoj dc
la naturo au de la homa socio: la mirindaj progresoj
de la havas semon enuan, sed frukton bon-
guan7-; per pacienco venas ~o7. sciado.2 Tut-
ajo de la metodoj, bipotezoj, teorioj k scioj pri
difinita fako: fiziko estas la nomo de la ~o memz;
la moralaj, naturaj ~oj\ la politika la puraj
~oj (dependantaj nur de deduktoj el principoj, ekz.
matematiko aü logiko), la ekzaktaj ~oj (diversaj
brancoj de matematiko) ; la ~o pri la homo, la
socio; (f) tiu estas por mi hina ~oz. c®’ praktiko,
tekniko. 3 Kolektivo de la diversaj ~oj, kontraste
kun cio, kio ne estas esprimebla per ciferaj legoj:b
~o estas «ni» , la arto estas «mi». ~a 1 Havanta la
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servanta al ~oj: ~aj instrumentai; ~a termin-
ologie) ; ~aj libroj, kursoj; /</ ~q/ legoj. ~ismo.
Teorio, laü kiu cio en la mondo estas klarigebla per
la k submetebla al giaj metodoj. cs* materiismo.
MStO 1 Adepto de ~ismo. 2 ~ulo. ~ulo. Homo,
kiu praktikas unu aü plurajn ~ojn: ne demanda
foulon , demandu spertulon7 ; en tiaj praktikaj
demandai (pri lingvaj reformoj) la ~u/oj estas la
malplej kompetentaj7 ; vera ~ulo estas modesta.
fruktO'vO. Fruktologio. car pomologio. Iatin~a
(pp nomo) Uzata en ~a nomenklaturo k havanta
latinecan fonnon. lingvo^O. Scienco pri la divers-
aj aspektoj de ia lingva fenomeno: priskriba ,
historia, generala lingvo^o; struktureca lingvo~o
(esploranta la rilatojn inter la diversaj funkeioj de la
'velementoj en unu ~osistemo). SIN. lingvistiko. o®
filologio, gramatiko. literatur̂ O. Literaturkritiko.
natur~oj. Tuto de la ~oj pri la naturo (biologio,
anatomio, fiziologio, ekologio k geologio).
pseüd0~0. Instruaro aü praktikado sen ~aj bazoj
au sen ~a rigoro; tiu ci termino ofte aplikigas al
alkemio, astrologio, kiromancio k.a. i® gnostiko,
okultismo, superstico. sorwo. Fonetiko.

scifozo/oj U Grandmeduzoj.
SCil/o 4> G. (Scilla el hiacintacoj) de plurjaraj

herboj kun tunika bulbo, kun nemultaj, liniformaj,
elbazaj folioj k kun generale bluaj aü violetaj floroj
en grapolo aü korimbo; c. 40 sp-oj el Eüropo, Azio
kmezvarma Afriko, pluraj pororname kultivataj.

Scil/oz O Unu el la du maraj monstroj, kiuj
englutadis la sipojn en la Mesina markolo: trafi de
^o al Haribdo7.

SCink/O U G. ( Scincus) de reptilioj el la subordo
de lacertuloj, vivantaj en Sahara, kun dika korpo,
lerte enfosanta sin en la sablon. ~edoj. Fam. (Scin-
cidae ) de fosanta j lacertuloj.

scintil/i (ntr) 1 (pri fluoreska materialo)
Fulmeti pro trafigo de altenergia partiklo. 2 \ (pp
stelo) Brili treme koncerne helon k pozicion pro tra-
ira de gia lumo tra la teratmosfero. ~ografio 1j
Skana procedo, per kiu oni videbiigas la radioaktiv-
econ de izotopo, afina al la esplorota organo aü
histo k enkondukita en la organismon ordinare per
intravejna injekto. ~ogramo. Skema perpunkta
bildo de organo ricevita per ~ografio. ^oskanilo.
Aparato uzata en ~ografio. ~ometro X Automate
registranta fotometro, por objektive observi la
^adon de astroj.

Scipîon/oz. Vira nomo, i.a. de Roma politikisto
kgeneralo, kromnomita «Afrikano» ( P. C. Scipio, c.
235-183).

SCirp/o 4^ 1 (ss) G. (Scirpits el ciperacoj) de
onu-, du- k plur-jaraj herboj kun folioj liniformaj aü
reduktigintaj al bazaj ingoj, k kun brunaj spiketoj el
malgrandaj, ne okulfrapaj floroj; subkosmopolita g.
de ô. 20 sp-oj akvejaj aü tre humidejaj, kelkaj kultiv-
ataj por omamo, la plej grandaj uzataj por farado de
korboj, sidmatoj de segoj ks. 2 (vs) ~o 1 k parencaj
g-oj (i.a. izolepido), entute c. 200 sp-oj. cr junko.

sciur/o 8 G. (Sciurus ) de mamuloj el la ordo
de ronguloj, kun dika, hirthara vosto, kiun ili sid-
ante tenas rekta post la dorso, vivantaj sur arboj k

mangantaj i.a. nuksojn :
si sidis kiel timeganta
~eto7 . ^edoj. Fam.
(Sciuridae ) de ronguloj,
al kiu apartenas ~o k
marmoto.
rug~o. Rongulo ( Pe-
taurista , Sciuropterus
k.a. g-oj) parenca al ~o,
sed kun haü tmembrano
ebliganta svebflugadon.

se. I - Subjunkcio, signifanta «en la okazo,
kiam», «kun la supozo, ke», «sub la kondico, ke» k
montranta: 1 Rilaton inter fakte okazinta aü okaz-
anta ago k gia sekvo: ~ E. îamen vivis k kreskis
régulé, ni povas pri tio sincere nin gratuit7- ; eble
ankoraü atendas min ia gojo, ~ mi tie! mirakle
konservigisz; ~ ni vin ne komprenas, kiu do povus
vin kompreni?7 ; ~ mi povas lin kisi , vi ankaü tion
povas7-. i®* car, dum. RIM. 1 Al tiu senco proksim-
igas la uzo de se kun inf., por esprimi manieron de
rigardado, vidpunkton: ~ lin kompari kun la nuna
rego, li estis Apolono ce Satiro7 ; ~ ne paroii
pri j j; ~ tie! diri. 2 Rilaton inter du agoj, kiun
oni prezentas kiel validan por ciu tempo: ~ figuro
havas tri laterojn, gi estas triangulo; ~ oni amas la
gaston, oni zorgas la paston7 ; la tuta urbo parolis
nur pri la mirinda birdo, k ~ du personoj sin
renkontis, Hi faris ekstazajn mienojnz; ~ foriras la
katoj, festenas la ratoj7 ; ~ Pecjo ne semos, Petro
ne rikoltos7. ES* ciufoje, kiam. 3 Rilaton inter ebla
ago k gia eventuala sekvo: la amo posas, ~ la am-
atino dum kvin jaroj kusis en tegmenta defluilo7 ; ~
li jam venis, petu lin al mi7 ; ~ via frato pekis
kontraü vi k li pentas, pardonu al li7 ; ~ vi havos
okazon, ne forgesu al mi skribi7 ; mi povus sveni , ~
mi restos sola7 ; ne plaças al mi, ~ oni min rifuzos.
4 Rilaton inter neebla aü nefakta ago k gia ne okaz-
onta sekvo: ~ mi estus sana, mi estas felica7; mi ne
povus tion kredi , ~ mi ne vidus gin per miaj propr-
aj okulojz: pli bone estas al li, ~ li neniam estus
naskita7 ; ~ ni ne prokrastus, ni jam du fojojn estus
revenintaj7. RIM. 2 Oni uzas la us-formon nur, se la
ago estas kontraüa al la realeco. ~ ec, ec «~,
malgraü versajno», «~, malgraü cia atendo»: ec ~
mi volus halti, mi ne povus7 ; ec ~ ili suprenirus en
la cielon. Mi de tie depusos ilinx ; mi trovos la kern-
on de la vero, ~ gi sidus ec en la plej profunda kas-
iteco7; gi iru en la ak\>on, ec ~ mi mem devus gin
tien enpusi!7 ; ~ ec malmulte ni pusos, la muro tuj
falos. i® kvankam. ~ ... nur... sub tiu sola
kondico, ke: ne estas grave , ke oni naskigis en
anasejo, ~ oni nur kusis en ovo de cigno7; gi estus
jam goja , ~ nur la anasoj volus gin tôleri inter si7 ;
nun mi povas ricevadi de tiu besto anasajn ovojn—
~ gi nur ne estas anaso virseksa. ~ ne. ~ ne estas
tiel, sen tiu kondico: ceestu du atestantoj: ~ ne, mi
ne subskribos la kontraklon.
II - Konj., esprimanta neefektivigitan deziron: ho, ~
mi havus rifugejon!7 ; ho, ~ fa kato volus vin kapti,
vi malbela estafo!7.
III - La sama, uzata kiel citajo: cio havas sian «sed»

f l u g~o,

sciuro.
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k «~» z: cio dependas de « k «kiam» z\ ~ ne j
estas «~» k «(amen» , mi al cio dirus amen!7'.

seanc/oz. Limigita periodo, dum kiu okazas
difinita ago, i.a.:1 L Kunsido de asembleo, deputit-
aro ks. 2 ft Ciu el la tempoj, dum kiuj persono
pozas ce pentristo au skulptisto: fari portreton en
tri ~oj. 3 H Ciu el la tempoj, dum kiuj persono
submetigas al aparta flegado: la paciento havis jam
dek ~ojn de radioterapio. 4 0 Kunveno de spirit-
istoj, por ekrilati kun la spiritoj de mortintoj. 5. ë
La tempo, dum kiu komputilo akceptas komandojn
de iu uzanto, de la saluto gis la adiauo.

seb/o 1 Substanco, ricevita per fando de la
plej malmola k malplej fandebla parto de besta
graso, uzata ne por kuirado, sed por fari kandelojn,
sapon, smirajojn ks: per ilia sango (de bovo, safo,
kapro) aspergu la altaron k ilian ~on bruiigu kiel
fajroferon, agrablan odorajon al la Eternulox;
(ironie) amdezira korpo transformigus en mallerte
pezan barelon da ~o7. 2 f Mil de ~umo: ~oreo
(~uma elfluo). ~a. Rilata al ~o: kandelo. ~i
(tr) Smiri per ^o: ~/' vafloferon. <vumo V Grasa k
smireca materialo, sekreciata de haütaj glandoj (~aj
glandoj). «vuma. Rilata al ~umo: V ~umaj gland-
oj (gl. sebacae); Y ~uma kisto (tumoro pose form-
iganta el ~uma glando).

sebac/o ® Radiko de ~ata acido (en kunmetaj-
oj). ~ata acido. Dekandiata acido, COOH-(CH2)8-
COOH, komponanto de plastoj, poliesteroj, ktp.

sebast/o h G. ( Sebastes) de fisoj el la ordo de
skorpenoformaj, tute rugaj, naskantaj idojn k viv-
antaj en sufice grandaj profundoj.

Sebastian/o. Vira nomo.
Sebastopoi/o. Havenurbo en Krimeo (33°30’E,

44°35’N).
secesi/o (pp grupo, societo, stato) Apartigo

disde socia korpo, al kiu oni apartenis, ekz. eklezio,
federacio, statunuigo, por igi sendependa: la MUiio
de ( S )~o (en Usono, 1861 — 1865, kaüzita de la ~o
de dek unu sudaj statoj pro la abolo de la sklaveco).
Kir” separatismo. ^i. Plenumi ~on.

sed. Konj., montranta kontraüecon, malsam -
econ au diferencon inter tio, kio antauas, k tio, kio
sekvas, k sekve servanta por esprimi limigan
kondicon, ec ankaü surprizon aü nur simplan trans-
iron al alia ideo: mi volis slosi la pardon, ~ mi
perdis la slosiIon7-", Dionfidu, ~ senfare ne siduz;
lingvo arta ne sole pavas, ~ devas esti pli perfekta ,
ol lingvoj naturajz; lango miela , ~ koro kruelaz;
(kun elipso: «mi povus plion diri , daürigi» ktp) ~
ni revenu al nia interrompita analizado7", ~ ni ne
paroiu plu pri (iu ci punkto7", (kiel citajo) li ciam el-
pasis kun ia «~» z. r̂r cetere , kontraüc , male ,
tamen, aliflanke. ~i (ntr) Kontraüdiri. objeti: en mi
la intelekto ~AW. RIM. Post kvankam oni uzas en
la cefprop-o tamen, ne sed.

sed/o G- {Sedum el krasulacoj) de plantoj—
unu-, du - k plur-jaraj herboj k arbustetoj— kun (tr) Dividi en ~ojn. ^a. Prezentanta ~ojn: b ~aj
kamecaj, sukplenaj folioj k kun regulaj, 5-nombraj
floroj en apeksaj panikioj aü korimboformaj cumoj;
c. 280 sp-oj el la N hemisfero k la tropikaj montaroj
de Afriko; multaj sp-oj poromame kultivataj.

sedativ/a If Tia, ke gi kvietigas doloron ai
moderigas tro aktivan organon: ~a medikamertio
(SIN. ~o); ~a akvo (kamfora amonia akvo). M).
~a medikamento .

sedec/o 0/ 1 Foliego, kiun oni faldas kvarfoje
por fari 32 pagojn. 2 Libro en deksesonfolia
formato.

sediment/oz 1 © Natura demetajo, plej ofte
tavoliginta, estigita de eksterdevenaj fenomenoj; gi
konsistas el minerala k/aü organika materialo, trans-
portita de akvo, glacio au vento, demetiginta pro
fizikaj, kemiaj k/aü biokemiaj fenomenoj: mara,
laga , kontinenta ~o ; kalcikarbonata , silica ~o. *3”
diagenezo , petro , tavolo. 2 ® Precipitajo el
suspensiaj aü pli-malpli solvitaj materialoj en sen-
mova likvo: urinaj ~oj\ ~o formigis funde delà
retorto. feco, surfundajo. ^a. Rilata al ~o: Mij
terenoj, petroj; baseno. ^igi. Estigi ~igon.
~igi. Igi ~o (pp suspensio, polvo ktp). ~igo 01
Formigo de ~o: mara, laga , cola ( venta), glacera
r^igo. 2 ® Y Formigo de ~o per disigo de eroj de
malsama dikeco la ü ilia falotempo en senmova
likvo: la rapideco de ~igo de la rugaj globetoj est-
as pli granda ce multaj akutaj au kronikaj afekcioj.~ologo. Specialisto en ~ologio. ~ologio.
Scienco pri ~oj, ^igo k ~aj petroj.

sefard/o. Judo en aü el Mediteraneaj landoj. fô”

askenazo.
seg/i (tr) Tranci per ^ilo: ~i poplpn, brancon

de arbo, tabulon , platon el marrnow, ~i oston,
membron; ~i metalplaton. ~ado. Ago de iu, kio
^as. —4 r̂ adostreko, ~vojo. ^ajo 2. Ligneretoj
produktitaj de ^ado. /vejo. Establo. kie oni ~adas
arbojn al tabuloj. ^ilo. Trancaparato, konsistanta
cefe el stala klingo, provizita per dentoj k ordinare
sovata alterne antaüen k malantaüen: eu povas ~Ho
fieri antaü ( iu, kiu gin tiras?x; senjina ~ilo (stal-
bendo, kies du ekstremoj estas kunvelditaj); trapeza
~ilo (kies klingo havas liait formon kun tenilo ce
unu ekstremo); (analoge) muzika ~ilo (instrumento
el stala klingo, kiun oni vibrigas). -4 ~Hvojo.
ronda ~ilo. Ronda stalplato, kies rando estas
dentohava. ^ildenta. Prezentanta la konturon de la
dentoj de ~i!o. ~isto. Homo, kies profesio estas
~ado. /N/ boko Vd boko. ~masino. Elektra
masino por ~ i : rotacia ~masino. bend^ilo.
Kontinua dentohava stalbendo, kies du ekstremoj
estas kunbrazitaj. cen^ilo. Mekanika ceno,
provizita per dentoj por segi arbojn, stipojn ks.
klin^ilo. ~ilo, kies klingo povas esti klinita laü la
bezonoj de la tasko. matwilo.Trapeza ^ilo.

segment2o 1 A a) Parto de geometria figura,
kiu estigas je tranco per rektoj aü ebenoj : ~o de
disko; ~6> de globo. b) (pli spéciale) Parto de rekto
inter du punktoj. SIN. streko. 2 b Ciu el la laüvice
arangigintaj, pli-malpli egalaj partoj de la korpo de
diversaj artropodoj k anelidoj. SIN. metamero 2. ^
animaloj (konsistantaj el sinsekvaj ~oj). ^eco b
Eco de ~aj bestoj: ~eco de anelidoj.SIN. metamer-
eco. /^igo ÿ Tuto de la unuaj dividigoj de la ovo
post la fekundigo.
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~aj brancojz; (analoge) la inko ankoraü ne estis
tute ~az ; la puto estis ~a. 3 Ne mildigita de
ingredienco, gustigajo ks: ~a (senbutera) panpeco,
sed en l i b e r e c o z ; mangeto (sen trinkajo). 4 (f)
Ne akompanata de ia komentario, omamo, agrablig-
ajo: per ~a parolado vi neniun konvinkosz ; mi
donos nur kelkajn ~ajn datojn el mia biografio2,;
~aj (sen generala intereso) partiaj celojz ; ~a
artikolo7-, rakonto, stiloB ; ~aj statistikoj ; tio
prezentas nur ~an temon por filmo. 5 (f) Sen-
kompata, nesimpatia, sensenta, malvarma: respondi
per r-̂ a tono; akcepto de vizitanto; gi tusas la
plej ~an koron; ~a hwnuro. 6 (f) Nedaüranta k sen-
sonora: mallonga ~a ridoB; f ~a tuso. 7 (pp vino)
Enhavanta maksimume 2 g da acido k maksimume 9
g da restsukero litre (17 gis 35 g okaze de saüm-
vino). tre (pp saümvino) Enhavanta de 12 gis
20 g da restsukero litre. ~e. En maniero fizike aü
metafore ~a: 1 la hundo en sia budo kusas k
varmeL; 2 teoria logikecoz; «nepre necesa!»
respondis si mallonge k ~ez. ~ajO. Io ~a: k Dio
nomis la ~ajon Terox. #3* sektero. ^eco 1 Eco,
stalo de io ~a: kontroli la ~econ de tindro, de
sablo; (f) nemo estas komparebla kun la ~eco de lia
koro. 2 Stato de vetèro, atmosfero, en kiu ne estas
pluvo, akvovaporo ks: ~eco trafu giajn akvojn, ke
ili malaperu! x ; se longa ~eco [...] velkantajn
foliojn desirasz; tenu la skatolon en ~eco; dum la
r- jcco multaj bratoj mortas. ~ega 1 (pp grundo)
Dezerte ~a. 2 (pp saümvino) Kun maksimume 14 g
da restsukero. tre ~ega (pp saümvino) Plej ~a, t.
e. kun inter 0 k 6 g da restsukero litre, /^igi. Fari
~a: ~igi lavitajn tolajojn, telerojn; la vento ~igadis
al li la vestojn sur la korpoz; (analoge) sabla stormo
~igis la putojn en la dezerto ; la Eternulo ~igos la
golfon de Egiptujox. ~iga. Tia ke gi ~igas: ~iga
sranko (aparato uzata en kemio k tekniko). ~igejo.
Cambro, en kiu oni ~igas lavitan tolajon. us*

~igrako. ~igajO ® Substanco kun ~igaj ecoj, ekz.
kalcia klorido, CaCl2, magnezia sulfato, MgS04,
fosfora oksido, P4Ol0, silica gelo. ~ jgujo ® Vitra
kloso uzata en laboratorio por ~igi substancojn
super ~igajo: vakua ~igujo. ~igi. Igi ~a : la
mantelo jam ~igis ce la fajro ; sur snuroj pendis
fisoj, por ke ili ~igu en la vento7", ilia radiko
~igisx ; (analoge) larmo virina baldaü ~igasz ;
atendi sur tero, gis ~igos la riveroz\ donu al ili
mamojn ~igintajnx; (f) tiel la stato akiros fonton de
enspezoj neniam ~igantanB. duon~a (pp vino)
Enhavanta inter 10 k 18 g da restsukero litre, eu pro
riatura halto de la fermentado, eu pro homa
manipulado. cr dolea 5 , duondolca. el~igi. Plene—'igi: atentu, la farbo ankoraü ne estas el~igitaf ; la
orienta vento el~igis giajn fruktojnx ; eu ne vi
el^igis la maron por transiro de la liberigitoj? x.
el~igi. Plene ~igi: (0 miaforto el~igisz. ma!~a.
Enhavanta multon da akvo au likvo: mal^a tero
post la pluvo; li estis tute mal~u k la akvo fluis el
liaj harojz; la bufo estis terure abomeninda, granda
k mal~az ; tero mal~a je sango ; larme mal~aj
okulojB ; regis kruda, mal~a veteroz. us* humida.
mal~eco. Eco de io mal~a: konservi la mal~econ

segregaci/o 1 E Sistemo, per kiu registaro
apartigas diversajn grupojn de homoj la ü ilia
origino, etno, religio k.a., aü en apartajn kvartalojn
au en apartajn fakojn de la publikaj lokoj: religia,
rasa ~o. geto. 2 O Neplena apartigo de la
diversaj homogenaj partoj de alojo dum gia likvigo.
3® Koncentrigo de iu(j) mineralo(j) en apartaj lok-
oj de sedimento k cefe de magmo: magma (~o
dum malvarmigo de magmo); magma ~o de erco.
»5* diferencigi.

seg/0. Meblo, destinita por la sido de unu
persono: ligna, metala velura ~oz; kana ~oz ;
aceti tablon kun ses ~oj; alportu ~on por la gasto;
okupi ~on de prezidanto ; rezervi ~on ; kun
kvar, tri piedoj ; la Sankta ( S )~o (de la papo; KS3

Vatikano ). est benko, trono, sidloko; — rungo.
/veto. Malgranda ~o. es* benketo, tabureto,

skabelo. krom /^O. ~eto, aldonita al la régula
nombro da ~oj en teatro, a ü lo ks. apog /^O,
brak/vo. ~o kun dorso k brakoj por sin apogi sid-
ante. bebo/vo. Longforma subtena sego, en kiu eta
bebo povas rigardi la cirkaüajon en pozicio duonsid-
duonkusa. eljet/v-o Tia arangajo, kiu en neces-
bezono ebligas eljeti eksteren per ago de raketo la
segon de piloto k aütomate malvolvi parasuton.
fald/vo. Faldebla tol~o. fek/^o. ~o kun truo, por
ekskrementi. ferdek^o. Longa faldebla tol~o, en
kiu oni povas preni pozicion mezan inter sido k
kuso. hor/vo. Ligna ^o por kanonikoj, en la horejo
de pregejo. infan^o. ~eto kun altaj piedoj, en kiu
eta infano povas mangi aü esti mangigata. klap~0.
^0, kies sidloko, fiksita kiape, risorte levigas post
lauzo, por okupi plej malmulte da loko. lul/^o. ~o,
muntita sur du balancarkoj, tiel ke la sidanto povas
luli sin. port/vo. ~o, kun tegmenteto, poitata de'du
homoj per du stangoj. car palankeno, portlito.
predik/voz. Katedro, de kiu oni predikas. puf /^o.
Speco de forte remburita granda kuseno, sur kiu oni
sidas. rulz-vO. ~o provizita per radetoj: elektra
rul~o (por handikapulo). tol/^o. ~o, kies sidloko
estas larga tolstrio, fiksita je la du ekstremoj.

seism/o ® Tertremo. SIN. sismo. ~a. Rilata al
la tertremoj k iliaj efikoj: ~a skuo ; ~a linio.
/vografo. Aparato, por enregistri la horon, daüron
k intenson de ~aj movoj. /^ogramo. Enskribo de
'vografo. /vologo. Specialisto pri ~ologio.
/vologio. Scienco pri la kaüzoj, efikoj, antaüvid-
ebloj ktp de ~oj.

sejn/o. Trenreto por fiskaptado. /v»i (tr) Fiskapti
per ~o.

Sejn/O. Rivero, kiu trafluas Parizon (0° l 3’E,
49°26’N).

Sejsel/oj. Insularo k regno en Hinda Oceano,
norde de Madagaskaro (Viktorio).

sek/a t Enhavanta neniom aü malmulton da
akvo: ~a grundo, sabla; ~a regiono, veteroz; ne
restas ec unu ~a fadeno sur miz; transiri (rivereton)
kun ~aj piedojz; rigardi per ~aj okuloj (sen larm-
oj); sampuo (pulvora); O baterio, pilo. 2
Perdinte sian naturan akvon pro elvaporigo: havi la
gorgon, la langon ~an ; ~aj legomoj, fruktoj, vin-
beroj, nuksoj; ~aj kukoj; ~aj folioj ; ~a brullignoz ;
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de la atmosfero en hejtita cambra, mal îgi. Fari
mal~a : mal~igi malmolan panonB ; la bebo
mal~igis siajn vindojn; ( f ) per miaj larmoj mi
malr^igas mian kusejonx. tramal~ igi. Igi plene
mal~a. har~igilo. Elektra aparato, por rapide ~igi
lavitajn harojn. — kasko. velk îgi. Velkigi per troa
~eco; ~igi, velkigante: flamo velk~igos liajn
brancojnx. velk~igi. ~igi pro velko: lia brako
velk~igosx\ duone velk~iginta arboz.

sekal/o I G. (Secale ei poacoj) de unujaraj
herboj kun densaj spikoj el generale dufloraj spiket-
oj, havantaj aristajn aü akre pintajn glumojn po du ;
3 sp-oj el Eüropo, Azio k S Afriko, i.a. la cereala
'N'O (S. cereale ) , origina el E Turkio, kultivata por
furago k por grajnoj uzataj por farado de pano k
viskio. 2 La grajnoj de ~o / , precipe de la
cereala ~o: ~pano. ergot̂ o Vd ergoto.

dis~adon de kadavroj. c-r anatomo. diSMstof
Specialisto pri dis^ado. d u~i. A Duonigi:
du~anto de angulo. SIN. bisekci. inter^i. A
Reciproke ~i unu la alian: du ebenoj sin internas]
(f) ce la interna de du vojoj. vivo^O $ Vivisekckx

sekci10 1 Administra dividajo, guanta relatival
memstarecon, en granda administracio, magazeno,
kompanio, instituto, asocio, hospitalo ktp: la prim
lin akceptis en tiun ~on de la militista lernejoz; la
Biblia de kongresoz; i/i kreis apartan ~on à
E-istoj-hilelistojL\ ~o de la kontaguloj; delà
parf ümoj. væ fako, departemento. 2 Dividajo aü
subdividajo de io materia, verko, aütobuslinio La.:
la ruslingva ~o de la Proverbaro ; la kodo dividigas
en kvin cefaj ~oj\ ciu parte uzata de la Unio J
estas pagola kiel tuta. 3 4- La parto de la volvajo
de elektra masino, kiu estas entenata inter du sin-
sekvaj lamenoj de la komutilo: induktosarga ~o (b
distanco inter du sinsekvaj induktaj bobenoj de
induktosargita kablo). 4 -m* Malgranda grupode
soldatoj, komandata de ~estro (suboficiro).
^estro. Cefo de ~o: ~estro de ministerioz,de
hospitaloB. blok~0 Vd bloko.

sekestr/i = sekvestri.
seki/o G. (Sechium el kukurbacoj) de 6 sp-oj

de tropik-Amerikaj plantoj, el kiuj cajoto (5. edule).
sekoj/o = sekvojo.
sekrecPo 1 $ Procezo, per kiu celoj, precipe de

epiteliaj glandoj, produktas organikan specifan
substancon, pli-malpli likvan, kiu eligas en la
internan medion (—+ endokrina ) au en la eksteran

1 ) sekalo: a) tigo; b) folio ;
c ) spiko ; 6) spiketo ; d)
floro; e) fruktoj (grajnoj).

2) sekstanto. a) lorno; b) limbo ; c) alidado; c)
verniero; d) spegulo.

medion laü kanalo (— ekzokrina ): akceli la ~on;
la kataro estas akompanata de pli forta ~oz\
ekstera , interna — ekskrecio. 2 Produktado
de ~ajo 2 . ~i (tr) Fari ^on: glanda ^anta hormon-
ojn, salivon. ^ajo 1 ÿ Substanco ^ita. 2

)

sekant/o 1 A (pp angulo) Unu dividite per la
kosinuso; simb.: sec. 2 (evi) = sekcanto. ko~0. La
~o de la komplementa angulo; simb.: cosec.

sekc/i (tr) 1 Y Tranci anatomian elementon:
~i tendenon, arferion inter du ligaturoj; (f) Organika substanco, pli-malpli likva, produktatade
la vortojn en morfemojn. 2 A Havi komunan punkt- j iuj vegetajaj celoj., haroj, celsakoj, glandoj, kanaloj.
on kun; tranci: en fa eüklida geometrio duparaleloj es5 esenco. ^ino Sekretino. el^i. Konduki
ne ~as unu la alian. ~o. Ago ~i k ties rezulto, pli eksteren ~ajon de glando laü dukto: el~a dukto.
spéciale: 1 Éî V Bildo, kiu prezentas la internon de lakto~0. ^o de lakto fare de la laktoglandoj.
objekto aü de anatomia elemento, desegnante gin sekret/o 1 Io, kion devas scii neniu aü nur
tia, kia gi aperus, se oni trancus gin laü ia ebeno:
rsjo de la katedralo perpendikla al la transepto ;
transversa , laülonga de fervoja trako\
horizontala, vertikafa laülonga, vertikala flanka ~o
de konstruajo; ~oj de cerebelo fnintala. sagitala ).
2 ® Desegno de la ~o de terenoj laü ebeno generale
vertikala: geologia ~o. profila. 3 A (pp bildigo)
Dekstra inverso de la bildigo, ofte kun certaj
kromaj ecoj. ~ado. Agado de iu, kiu ~as. ~ajO.
Maldika trancajo el materialo permikroskope
esplorota k studota: $ f ~ajo de organo, ® de
petro. — mikrotomo. ~anto A Rekto ~anta donit-
an figuron. ^ilo. Skalpelo aü simila ilo. de^i.
Tute aü parte forpreni organon per ~ado: de~i j generale rekonita metodo atingi ion: la ~o delà
tumoron. dis~i. Esplore distranci homan aü bestan j bonfarto estas la modereco\ la ~o de la sukceso,de
korpon: dis~i feton , kadavron de venenmortinto. I la felico\ malkasi al iu la ~ojn de la versarto.Ml 1
dis~ado. Ago de iu, kiu dis~as: la dis~ado estis j Tia, ke gi estas konata de neniu aü de ne ciuj: ~a
longatempe malpermesita de la katolika eklezio. j amo\ vundo ~a doloras plej multez; ~a partia
dis^ejo. Speciala cambro en hospitalo a ü ! agitadoz\ mi vojagas kun ~a komisioz\ ~a
medicina fakultato, en kiu la studentoj lernas la j donacox\ mi transdonos al vi trezorojn >yajnx\

limigita nombro da personoj: konservu bone la
~onz\ lerneja ne iru al gazetoz\ nenia peketo
restas longe ~o7\ ~on de aliulo ne malkasux\ li
perfidas la ~ojn de la temploa; babili ten-
ado de ~oz; eltiri de iu la ~onz\ teni ion en ~ol\
kontraü li mi bavas neniajn ~ojnz; esti en la ~o (el
la personoj, kiuj gin devas koni); publika ~oz (ek-
konebla de ciuj); stataj ~ojB (kies malkaso malutil-
us al la stataj interesoj); profesia ~o legadevo
de profesiuloj—ekz. kuracistoj, advokatoj k.a.-—ne
malkasi ~ojn, kiujn ili eksciis en la plenumado de
sia funkcio). 2 Mistera afero, kies klarigo estas
vane sercata: la ~oj de la Naturo. 3 Gusta, sedne
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meblo kun scrum; ~<7 inko: nova armilo. 2
ENe kontrolebla de la normalaj bugetaj instancoj;
ne publikigita de la registaro: la ~a polico\ mon-
sumoj por la ~aj servoj; la parlamento konsiligis
en ~a kunsido; (analoge) ~a societo (kiu tenas ~aj
siajn celojn au/k metodojn de agado). ~e. En ~a
maniero: vorton diriz\ mi auskultis la inter-
konsentonB\ la fortojn de la naturo oni devas pri-
mastri ~ez\ mi tre volas fari la aferojn ~ez.
(ntr) Fari ~on el io; ~e paroli : pri kio amikoj ~as,
Hi vian jugon ne petasz; vi ~os al edzino, si ~os al
fratinoz; pri kio tiu venta kapo ~as?z\ li ne ~as,
ke li malsatas tiun homamason K . ~aj[o. Afero ~a:
estos tre amuze , car la edzo ec ne suspektos la
~ajojnz. ~eco. Eco de io ~a: protekti la ~econ
delà konsiligoj. ^ema. Inklina ~i: pastrino devas
esii ~cmaz. ~igi. Teni ~e. erwigi. Meti en la
'von: mi estos en~igita en la pretigadoz. eg" inici.
mal'vigi. Malkasi, diskonigi ion ~an. pri/vj (tr)
Teni ~e. tial mi ne petis vin pri~i mian leteron z.

sekretari/o1 Viro, dungita de privata persono,
por helpi tiun en la korespondado, Jiteratura
verkado, sercado de informoj k aliaj konfidencaj
taskoj: ~o de kuracisto, de deputito. 2 Oficisto,
komisiita de kompanio, societo ks, por teni la
korespondadon, redakti la protokolojn de la kunsidoj
k zorgi pri la kurantaj aferoj: ~o de la Akademio;
konstanta kongresa ~o\ administracia ~o. 3 j[
Konsilisto, al kiu estis konfiditaj la sekretoj de la
stato. ~a. Rilata al ~o au ~ejo: posteno; ~aj
iloj, mebloj. ~eco. Funkcio, rango de ~o. ~ejo 1
Loko, kie funkcias ~o(j). 2 Kolektivo de la ~oj en
administracio ks. ^ino. Virino, funkcianta kiel ~o:

A

la direktoro estas okupata kun sia ~ino. Generala
$M>. En grandaj organizajoj, firmoj ks, persono,
elektita de la Komitato ati de la Generala Asembleo,
kkomisiita apliki la decidojn de tiuj organoj inter du
kunsidoj, preni la iniciatojn , postulatajn de la
cirkonstancoj en okazo de urgeco ktp: la Generala
(Shode UN , de la Komunista Partio, de UEA ktp.

sekretariat/o. En grandaj organizajoj, ekz. UN,
Unesko ks, stabo el superaj funkciuloj, kiuj devas
kunordigi la funkciadon k la servojn de la organiz-
ajo. eg* kancelario.

sekretin/o $ Hormono de la duodena mukozo,
kapabla eksciti la sekrecion de la digeslaj glandoj,
precipe de la pankreato. SIN. sekreciino.

seks/o 1 Korpa k fiziologia ecaro, karakteriz-
mtala unuopajn individuojn de vegetaja au animala
specio kiel virajn au inajn, k ebliganta, ke ili kune
reproduktigu k konservu la specion : vira (au :
mskla); virina (au -. femala ) kin estas gia ~o?\
amasbuci sen distingo pri ago au ~o. 2 La organo,
ce kiu evidentigas tiu diferenco. SIN. ~organo. i havi grandan rolon, precipe, kiam ili estas ricaj k
jonio, kaco, lingamo, peniso, pico, vulvo. 3 Tutajo povas «aceti» politikistojnM. ~a 1 Rilata al ~o:
de la homoj, apartenantaj al la sama ~o: la miIda, komunumo, kapelo, Diservo. 2 (f) Netolerema k mal-
labela, la malforta ~o (la virina); la forta ~o ( la largmensa. ^ano. Membro de ~o. ~eco, ^emo,
vira); estas la perlo de sia (serce) la tria ~o 's/ismo. Tendenco enfermigi en grupo kun strikte
(delà sanwemuloj). 4 Cio, kio rilatas al ~aj rilatoj: difinita doktrino, klarigi ciajn fenomenojn pere de tiu
km longa tempo la ~o preskaü tute forestis en la j doktrino, k jugi malakceptindaj ciujn aliajn ideojn.
esperantlingva literaturo; ~ofobio. 5 (ark.) = genro j sektor20 1 A Parto de areajo eltrancita de du
l. » afrodizio, erolo. ^a 1 Rilata al la ~o: ~aj j duonrektoj, elirantaj de donita punkto: ~o de ebeno\

karakteroj primaraj, sekundaraj (Vd karaktero ); la
~a membroz (peniso); amoz. 2 Rilata al la
kunigo de la ^oj: la ~aj bezonoj, interrilatoj; la
~a vivo; ~aj perversioj; ~a malsano. erotika.~eco. Tuto de la anatomiaj k fiziologiaj ecoj, kiuj
karakterizas ci un ~on : la ~eco aperas nur ce
relative supera stupo de la evoluo. ^ilo. ~o 2.
'vumi (ntr) (pp homoj) Plenumi ~ajn agojn: ~umi
duope, triope, grape, eg" amori, fiki, koiti , kopuli ,
~kunigi. —* ^aliogo, ~ardo, ~atenco, ~perforti ,
~urgo. ~um(ad)o. Plenum(ad)o de ~aj agoj.
^ologo. Specialisto pri ^ologio. -̂ologio. Studo
pri la /^aj problemoj, psikologiaj au patologiaj, ce la
homo. Kg' Freüdo. ~ohava (pp specio) Havanta
~on. ali^a. Apartenanta al la alia ~o. ali^ema.
^e allogata de individuoj de la alia ~o. ambaü^a,
du^a. Havanta amba ü ~ojn : helikoj estas
ambau~aj ; du~a floro. SIN. hermafrodita.
ambaiwema. -̂ e allogata de individuoj de ambaü
~oj. in^a. Apartenanta al la ina ~o. SIN. femala.
ne^a. Ne havanta rilaton kun ~o : ne~a
reproduktigo ; terpomo k frago estas reproduktataj
ne~e, ne per setnojx stikado k greftado estas ne~aj
reproduktoprocedoj. sam^ema. ^e allogata de
individuoj de la sama ~o. eg" gejo, lesbanino, sapf-
ismo, njo-knabo. sen/^a. Ne havanta ~on: sen~aj
floroj , estafoj. trans^emo. Sento, spertata de
normale formita homo, aparteni al la alia ~o, kun
intensa k obséda deziro sangi je ~a stato kune kun
lies anatomio, por vivi sub eksterajo konforma al la
ideo, kiun li au si akiris pri si. uniwa. Havanta nur
unu ~on, au viran au inan: unu~aj floroj. Vtr^a.
Apartenanta al la vira ~o. SIN. maskla.

sekst/oz 1 = sesto. 2 ü* Diservo, kanonika horo
(je la 12a horo). ci" horo 6 . 3 Unu el la aitaj
pozicioj en skermado.

sekstant/o % ^ Naü tika instrumento por
mezuri precipe vertikalajn angulojn, spéciale la
angulan alton de astroj super la horizonto: ~o havas
lornon, fiksan k moveblan spegulojn, alidadon kun
verniero, arkon kun gradaro, k legilon. iRr oktanto.

Sekstant/o \ Aüstrala konstelacio {Sextans ).
sekt20 1 Aro da personoj, havantaj la saman

doktrinon, au interne de religio, au disiginte de sia
origina religio: la ~o de la Fariseoj, de la Saduke-
6>/ n; kristanismo estis origine nur hebrea la ~6>
de anabap1istojB\ gento, kiu en forma de ~o kreos
grupon da hilelistojz. Kg’ herezo, skismo. 2 (f) Aro
da personoj, apartigantaj de la doktrino de partio au
filozofia skolo pri unu au kelkaj punktoj. 3 (pj)
Religia au religi-simila organizajo, prezentanta
aspektojn de fermiteco, de fanatikeco, de potenc-
avido aü de mensmanipulado: religiaj ~oj povas
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~o de disko (la donita punkto tiam estas la centro). casisto ~as sian hundotv, ~u la pasosignojn de
2 A Parto de solido eltrancita de konuso, spéciale tia piulojx\ letero ~as: (f) inn per la okulojz, perk
parto de globo. 3 Zono de agado de granda rigardo7, per la pensoB: ciu ~as (per la rigardo)
unuo: defensiva, ofensiva ~o\ (analoge) de intercso la malfacdan bataladon7: nur bono kfavoro
polickomisaro. 4 £ Parto de granda tutajo, prezent- ~os vin en la daüro de via tuta vivo7. Kg’ akompani,
anta apanan strukturon: industriel , agrikultura ~o eskorti. 2 Iri laü io au agi konforme al io, kio gvidas:
de la ekonomio: statigita, privata (de komerco k vojon ; konsilon , ekzemplon , kutimon,
industrio); primara (ekstrakta: agrikulturo, minoj), metodon, principon7: ~u miajn legojn k observa
sekundara (transforma: industrioj), terciara (servoj: miajn ordonojnx ; la preskribojn de la kuracisto:
personaj prizorgoj, spektakloj, administro k.a.): ~oj ~/ la modon, (f) sian nazon (agi laü instinkto);
de la ekonomia aktiveco. sian malbonan inspironz. 3 Partianigi al iu,

sekular/a. Rilata al la aferoj de la mondo, dividi ies opiniojn, trakti kiel mastron: la domonde
kontraste al tiuj de la religio: edukado, muziko; David ~is sole nur la tribo de Jehudax\ Salomono~aj pastroj (ne monahaj);\la ~a brako (civila
jurisdikcio, al kiu la Eklezio komisiis la taskon de
pli severa punado). ^igi. Fari ~a iun aü ion religi-
an: ~igi la lernejojn.

sekulariz/iz = sekularigi.
sekund/o 1 Baza unuo de tempo en la

internacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: s ;
difino: unu ~o estas la daüro de 9192631770 oscil-
oj de la radioj elsendataj dum la transiro inter la du
hiperfajnaj subniveloj de la baza nivelo de la atomo
de cezio -133. 2 Sesdekono de sesdekono de grado;
simb.: 3 Malalta pozicio en skermado. RIM.
sekundo estas suf-e uzata en nomoj de unuoj:
amper^o.

sekundant10. Homo kornisiita de duelanto, por
interkonsenti pri la kondicoj de duelo k por kontroli
la batalon.

ne ^is plene la Eternulon, li ~is Astaron, diajon de
la Cidoiianojx ; (f ) kiu ~as vantajojn, tiu ham
pienan malriceconx. 4 Okazi post io, esti lokita post
io: post sotnero ~as aiituno; (ago tagon ~as, sedne
similas7 ; siprompigoj ~is unu la alian7-; la pago
~os ; kisoj ~is post kisoj en senfina fdicego1',
(spéciale, pp regoj ks) Filipo la 2a post Karolo
la Kvina. 5 Rezulti el, esti motivita au kaüzita de: el
la dirita regulo ~as, ke ni povas ciam uzi [ ...} z; kio
do ~as de gi?z: el del konfuzaj dcbatoj ~is nem
dccido.6 Mense kapti la signifon de io, la ideojn de
iu : estas malfacile ~/ viajn pensojn7; mi konfesas,
ke vin mi ne ~as plu en tia demonstrado. ~a. Posta,
jena, ci-suba. ^e. Kiel natura aü logika ~o: gis nun
ne estis, ~e ne povas esti7: li donis al vi la vivon, vi
estas lia karno, ~e li estu sankta por vi!z ; vi min
konas , ~e vi scias ankaü , kiu mi estas7,; estas
necese, ke Hi amban oficiale ( k ~e herédigé) aligual
komunumo liberpensa z; ~e de tio ni décidas,
ke [...]. its* do. ~o. Tio, kio ~as el io: tio estas tute
natura ~oz\ cio estas nur de lia fro eksplodema
temperamento7: la ~oj de malsukcesa militoB; kian
r̂ on havos via intervene, mi ne povas antaüvidi. œ
konsekvenco, rezulto. ~ado. Agado de iu, kiu ~as
iun aü ion: lia ~ado de la virino farigis pli hezit-
ema; égalé kiel la ~ado de gustoj personaj au naci-
aj , estas senfrukta k dangera ankaü la ~ado de
teoriaj principojz; ~ado de falsaj diojx.^ajO1 La
~anta plua parto: la ~afo de la teksto estas difektita.
2 f Pli-malpli fruaj k daüraj komplikajoj, aperantaj
aü restantaj post malsano. ~anta 1 Tuj posta: la
r̂ antan tagon [...] si estis jam en la urboz; dum la
tuta ~anta tago li start's sur unu piedo7: eniri en la
canton cambron. 2 Jena, troviganta en la posta
frazo: unu el giaj dogtnoj estas la ~antaz: la
diferencon vi komprenos pli bone el la ~antaj

sekundar/a 1 Duagrada, duaperioda:
sifUiso. 2 ® Duaspeca (kun iom diversaj signifoj):
~a karbonatomo (kiu estas ligita kun du aliaj);
amino (R,NH, en kiu R = radiko). RIM. Mil en kun-
metajoj: sek -. 3 4? Apartenanta al la induktata
kurento aü al gia cirkvito en induktilo au en trans-
formilo. «ar primara. 4 (ark.) = mezozoika. 5 =
transforma. ~o (ark.) = mezozoiko.

sekur4a 1 Estanta en sendangera situacio: cu vi
estas certa, ke li nun estas ~a?\ kun siaj du fortikaj
ankroj la sipo estas en la golfo; vivi kvietan, ~an
ckziston ; dank' al la Fundamento nia lingvo povis
r̂ e evolui. 2 Firma kontraü atako, prezentanta fid-
indan sirmon: rifugejo, haveno\ fundamento,
aliigo, piedteno. ^eco 1 Eco de io ~a: gui senton
de r^eco en sia hejmo ; la ~eco de la stratoj;
garantit la ~econ de la traktontoj. 2 Protekto
kontraü militoj: la muta devo de régistaro estas cert-
igi la ~econ de la lando\ la Konsilio de ( S )~eco de
UN. m- sendangereco. 3 Protekto kontraü la sekvoj j ckzemploj7. ~anto. Iu, kiu ~as alian personon: si
de akeidento. malsano ks: socialetna stato donas al

r^>a

turnis la kapon k ekrigardis sian ~anton; (f) la
r̂ antoj de tiu ftlozofo.fâ" disciplo.~antaro.Aro da
personoj, kiuj kutime aü spéciale ~as eminentan ;
personon: la rego kun sia ~antaro\ la admiralo
alvenis kun galonsargita ~antaro. ~igi1 Fari, ke iu
estu ~anta aü ~ata: li ~igis la suspcktindulon per
policisto. 2 Fari, ke io ~u el io: unu ekzemplo tuj
~igos la alian7 : produktado malpli kara ~igas A

plian vendadon k produktadon; mi estas malsam,
sed tio ne ~igas, ke mi tie povas mangi.KT kuntreni.~osigno. Spuro. inter~i sin. Kontinue ~i unu
alian : tabeIo de inter~ado de regoj. sen^a.Tia, ke

ciuj anoj la ~econ de vivteno. US’ sociala asekuro.
^igi. Fari iun au ion ~a: ~igi la vivon de infano;
~igi la estantecon de nia movado; ~igi la paeon
inter la popoloj; ~igi la popolojn kontraü la atom-
bombo. ^/iga. Servanta por ^igi: ~iga klapo. valvo,
sonorilo. /^igilo. Aparato, servanta por ~igi :
elektra ^igilo (fandajo); r^igilo de revolvero, pistolo
(kiu malhelpas pafadon); kejla ~igilo de masino.

sekv/i (tr) 1 Iri aü veni post moviganta objekto
aü persono: mi ~is lin ira pordo en tiun cambronz;
Sara ~is Un laüpasez; la hundo ~is ta steliston; la
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gi ne havas ~on; negrava. sirwo 1 Aro da ajoj,
regule metitaj unu post alia: laü la stuparo starts
sin~o da soldatoj. 2 Aro da okazajoj, estigintaj unu
post alia: sin~o da aventurojB ; la tragedio de
Hamleto prezentas veran sin~on da murdoj.sirwa.
Prezentanta siiwon: la vento venis en forma de
sin~aj pusoj1; de tiam li suferis sin^ajn malsanojn.
cas~i. Peni kapti per senhalta ~ado: cas^ata
murdisto.

Sekvan/o = Sejno.
sekvenc/o1 ^ Almenaü dufoja ripeto de figuro,

âiufoje pli (mal)alte; gi povas esti suprena, mal-
suprena, harmonia, melodia, tonala (laugama), vera
(absoluta), miksita. 2 Serio de bildoj au scenoj,
formanta kunajon, ec se ili ne okazas en la sama
dekoracio. s® piano. 3 Serio de sinsekvaj ludkartoj
de la sama emblemo. 4 <J ® Serio de sinsekvaj eroj
de makromolekulo: ~o de la aminacidoj de
polipeptido, de la mikleotidoj de nuklea acido. cefa
M) \ La cefa grupo (80-90%) de la observeblaj
steloj, difinita laü la diagramo pri helo funkcie de la
surfaca temperaturo, k etendiganta de la nehelaj
rugaj steloj al la tre helaj blue blankaj steloj.
i® ruga giganto, blanka nano. (tr ) $ ®
Determini la ~on de makromolekulo per disigo de
ties eroj: ~/‘ nuklean addon.

©sekvestr/i (tr) Forpreni k depone konfidi al
krompersono gis definitiva juga decido, aü por
sekurigi disputatan posedajon au por starigi garanti-
on pri la plenumo de decido: bienon, banko-
konton. ~0. Ordono, per kiu oni ~as posedajojn.
A»ajo. Io, kion oni ~is. ~adO. Proceduro, per kiu
oni ~as.

©sekvestr/o Y Osta parto, trafita de nekrozo.
sekvoj/o 4(t G. (Sequoia el taksodiacoj) de nur

unu sp. (S . sempervirens) de konifera arbego (gis
104 m alta k 8,5 m diametra), tre longviva (gis pli ol
1 000 j), kun pingloj kvazaü en du plataj vicoj sur la
brancoj, preskaû kiel ce taksuso; hejma en Usono |
(Kalifornio k Oregono), kultivata por lignajarto k
omamo.

sako , zono. 2 Analoga sidrimedo, sur biciklo,
motorciklo, au kelkaj agrikulturaj masinoj. 3 Io en
formo de ~o, i.a.: Iom pli malalta tereno inter
du montopintoj. Y Tiu parto de safo, cervo ks, kiu
etendigas inter la ripoj k la femuroj. j! En kord-
instrumentoj, elstara lignopeco, kiu subtenas la fin-
pecan snuron. turka ~0 ¥ { sella turcica) Kavajo
en la supera faco de la sfenoido, en kiu nestas la
hipofizo. /'-i (tr) Meti ~on sur beston: sianazenonx\ riante cevalon, oni gin karesasz. îsto.
Metiisto, kiu faras ~ojn. ~oforma Y Arkiginta kiel
~o: ~oforma lurnbo dum gravedeco. el^igi. Faligi
de la ~o (en turniro ks). sen~igi. Demeti la ~on
de cevalo ks. sargo^o. ~o, arangita por surmeti
sargojn.

selaginel/o 4^ G. (Selaginella el ~acoj) de
plejparte herbecaj, tufigantaj, muskaspektaj pterido-
fitoj precipe el la varmaj regionoj; c. 700 sp-oj,
kelkaj subvitre kultivataj. skvamfolia Sp. de
~o (S. lepidophylla ), hejma de S Usono gis Peruo,
kiu envolvigas k ruligas same kiel anastatiko. SIN.
jerikorozo 2.

selakt/o. Verdeta acideta likvo, restanta el la
lakto post apartigo de kremo k kazeo: gi estas nek
lakto nek ~oz (sen difinita karaktero). SIN. laktosero.

seiekt/i ( tr) 1 ÿ Elekti la reproduktontajn
individuojn kun la celo modifi specion, rason, vari-
on ktp: novan kultivofonnon de rozo. 2 V Ricevi
ondon el bendo, éliminante la aliajn. 3 4r (pp
cirkvito, instrumento ktp) Efike distingi la oscilojn
de specifa frekvenco. natura ~ado ÿ Procezo, kiu
tendencas rezultigi, ke transvivas la vivuloj plej
adaptigemaj al la kondicoj, sub kiuj ili vivas, dum
malplej adaptigemaj formoj malaperas; laü Darvino
la plej grava faktoro por la evoluo de la specioj.~iva. Havanta la funkcion au forton 'viveco.
La eco de io ~iva.

se!en/oz ® 1 Elemento, Se, atomnumero 34,
atommaso 78,96, homologa al sulfuro: ~a tetra-
klorido, SeCl4; ~aj kombinafoj. 2 Nemetalo, uzata
i.a. pro lumsensivaj ecoj en iaj lumelektraj celoj
( ~oâeloj ). ~atO. Salo de ~ata acido, H2Se04.
~ido. Salo de ~ida acido, H0Se. ~itO. Salo de
~ita acido, H-Se03.

Selen/O 0 Helena diino de Luno,
Endimiono. n®- Diana.

selîn/o 4ft> G. (Selinum el apiacoj) de 2 sp-oj de
plurjaraj herboj el Eüropo k U k C Azio. petrO'vO.
G. { Petroselinum el apiacoj) de unu- k du-jaraj herboj
kun 1-3-obIe plume dividaj folioj k kun blankaj au
flavetaj floroj en simpla au kunmeta umbelo; 2 sp-oj
el Eüropo, U Azio k N Afriko. krispa petrcwo,
kultiva petro^o. Sp. de petro~o { Petroselinum
crispum, sin. P. sativum ). S I N. petroselo.
grenkampa petrcwo. Sp. de petro~o ( P. segetiun)
el Eüropo, senaroma, laüaspekte tre diferenca de
petroselo i.a. pro folioj nur unuoble dividaj.

sem/o 1 4ft Dormanta organo, maturiginta
ovolo, konsistanta el embrio cirkaüita de sirmaj
histoj (K§= tegumento ) k eventuale de rezervaj histoj
( Kg’ albumeno, endospermo, perispermo) : post
germado ~o produktas kompletan planton; ~oj de

ÛÊÉfc sekvojo: a) arb-
e90; b) folia soso;

Mffa .,/ c) apekso de folia
”V' soso; Ô) virseksa

If konuso ; d) in-
||p seksa konuso; e)

stameno; f) konus-
§Ld skvamo kun sep
mk m semoj. DJ.

amantino de
l

"t'

sekvojadendr/o 4^ G. { Sequoiadendron el
taksodiacoj) de nur unu sp. { S . giganteum ) de
konifera arbego (gis 105 m alta k 12 m diametra),
tre longviva (eble gis 3 000 j), kun mallongaj, akre
pintaj, blue grizaj au malhele verdaj pingloj; hejma
en Kalifornio, pororname kultivata.

sel/o 1 Remburita sidilo, kiun oni ligas sur la
dorso de rajdobesto, por pli komforte sidi: desalti,
fall de la sen ~o si sidadis sur la cevaloz; (f)
la registaro nun bone sidas en ~o. — arko, pomelo.
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angiospermoj estas enfermitaj enfruktoj: eljetigo,
disportigo de ~oj. 2 ngF ~o I au frukt(er)o, enten-
anta ~o(j)n nedisigebla(j)n de gi: de putra venus
frukto ne nutra7 ; bombardado de flugantaj ~oj; (f)
scienco havas ~on enuan, sed frukton bonguan7.
m’ grajno. 3 (ark.) ~oj 2: kia la ~o, tia la rikolto7 ;
herbo, kin naskas ~on lait sia specox‘, eu vi ne
bonan ~on en via kampo?x.4 Homa spermo: Onan
elversadis la ~on sur la teron, por ne doni idaron al
sia fratox. 5 (f ) Tiuj, kiuj devenis el tiu spermo;
idaro, posteularo: la ~o de Davidx\ el la rega
de Edomx; ilia estos ekstermita el inter la
homidojx. K-sr sango. ~a. Rilata al ~o: putro,
simo; likvo ; ~a elfhto. ^1 (tr) 1 Disjeti sur la manoj flagetojn.
teron au malprofunde enterigi ~ojn, por ke ili germu
k kresku: ~i tritikonB, hordeon, florojir, ne ~u inter
dornajo ,N; nenie récita, die trovataz; (f) sc Pec jo ne.

~os , Petro ne rikoltos7 ( lernu juna) ; kin ~as
venlon, rikoltos fulmotondron7: ~u al vi justecon,
tiam vi rikoltos amonx. IGP planti. 2 (f ) Disvastigi
senton, preskaü ciam en malica intenco: teruron
en la urboR\ malkonfidon en ies animonB\ Hi pin
ne ~os inter ni ma!paeon7-\ mi longe esperis, ke H i ne havas tempon por viziti vin. ~a. Rilata al la ~o:
cesos maskite ~adi inter ni intrigojn k anarhionz; | salajro; gazeto; estis legata la ~a partajoel
nigraj ~antoj de kalunmioj. 3 (f) Pri~i: golfo ~ita la libroj de Moseo7. duorwa. Aperanta dufojeen
per multaj insitlojB. ^ado. Agado k procedo de iu, ~o. buter~oz. La ~o, kiu anta üas la Grandan
kiu ~as: // pensis nur pri la tempo de ~ado7\ ~ado
de greno; (0 ~ado de malpaco.~ero. ~o 2. ~ilo.
Sako, en kiu ^anto portas la ^otajon. /^itafo. ~o,
kusanta en tero: la nego kusis varmige super la juna
~itafozi la ~itajo de niaj pekojz. ^dona ( pp
plantoj) Liveranta ^on. ~rica. Havanta multe da | de daürafoliaj arboj parencaj al anakardio, i.a. pro
~oj: r^rica spiko. ^selo. La kovranta tavolo de ! simila sajnfrukto, sed kies semo, medicine uzata, ne
'-̂ o. SIN. tegumento(j). ~otaüga. Tauga, preparita, estas mangebla; c. 60 sp-oj hejmaj de Hindiok
por csti primula : hektaroj da ~otaüga tero7. Malajzio gis Aüstralio k Nov-Kaledonio, i.a. S. ana-~otempo. Tempo de la jaro, kiam oni ~adas. cardium, kies nigra fruktosuko estas uzata de la

dis~i. Disigi tra granda spaco: mi discos ilin ! indigenoj por tinkturi kotonajn vestojn.
inter popoloj, kiujn ne konis ilix; oazoj dis^itaj en
la dezerto8; la dis~iteco de la komitatanoj estas tre
gener, de ci tiuj (la pranepoj de Noa) dis~igis la
insuloj da popoloj en siaj landojx. *$* disblovi ,
dispeli , disjeti. prî i 1 Disjeti ~ojn en ion : pri~i
kampon7\ vi sekvis min en la dezerto, en lando ne

estis pri~ita per rugaj ulcerojz; drapo pri~ita per
malgrandaj rugaj kusenetoj7.pri~ado. Ago de iu,
kiu pri~as : pri~ado de buljono per mikroboj.
lin~o Vd lino, lurwo. Menispermo. min~anto

Sipo, kiu pri ~as per minoj marregionon.
vermo^o ( semen-contra ) Malgrandaj kapituloj
de kelkaj sp-oj de artemizio, precipe de formo de
Artemisia maritima, kontrauverme uzataj.

semafor2o 1 ^ Signala kolono, provizita per
tri lanternoj kun lumoj verda, oranga k ruga, starig-
ita ce vojo, por reguligi la cirkuladon. 2 (evi) =
signalilo.**1 (tr) 1 Signali per ~o. 2 •&> (pp mar-
isto) Signali per la pozicioj de la brakoj, tenante en

r^O

semajn/o 1 Periodo de sep tagoj, kalkulata
ekde dimanco au lundo: kiun tagon de la ~o ni hav-
as hodiaü?\ la sankta ( S )~o (antaü Pasko); en la
trijaüda ~o7 (neniam). — ~ofino. 2 Periodo de
sep tagoj, kalkulata ekde iu ajn tempopunkto: urn
~on post la hodiaua tago\ cu vi restos tutan ~on?;
ventego furiozis en la lastaj ~ojz. 3 La ses tagoj
antaü dimanco, dum kiuj oni laboras: dum la ~oni

Faston. — Karesmo.
semantem/o = leksemo.
semantik/o A Scienco, studanta la signifojn de

la diversaj unuoj de lingvo (morfemoj, frazoj k.a.).
semekarp/o 4^ G. (Semecarpus el anakardiacoj)

Semel/o O Amatino de Zeüso k patrino de
Dionizo.

semestr/o. Duonjaro: registrigi sin por la kursoj
de la unua ~o. ~a. Rilata al ~o: ~a revuo.

semi/ A' Pref., montranta au proksimuman duon-
on aii duonan similecon: ~nomado, ~vokaloj\V

prir^itax\ (f) mi primas la domon dc Izrael per | ~cirklaj kanaloj (tri ostaj tuboj en la petro, enten-
te homo k r̂ o de brutox. 2 Grandnombre dismeti, j antaj la ~cirklajn duktojn); ~cirklaj duktoj (parto
surkovri : si estas senorda. si primas la tutan domon | de la labirinto, organo de la ekvilibrosenso); ®
per siaj aferoj; pri~i ies vojon per flow/; la vizago \ ~karbazido (Vd karbazo). BST hemil.

j semid/oz 1 Ano de unu el la gentoj, supozitaj
! deveni de Sent. 2 (malvs) (evi) = judo, 1 Rilata
i al la ~oj. 2 Apartenanta al la lingvofamilio, kiu

ampleksas la lingvojn aramean, sirian, asirian,
akadan, fenican, hebrean, araban ks; ~a radiko, la
~aj mitoj. RIM. La formo semido estus preferinda.

seminari1o 1 Lernejo por estontaj pastroj au
instruistoj. 2 En instituto, altlernejo, fakultato ks,
praktika kurso, en kiu la instruado estas miksata
kun diskutoj inter malgrandaj laborgrupoj. ^
diskutforumo.

semiologi/o 1 Y Parto de la medicino pri la
signoj de la malsanoj. 2 Scienco pri la sistemojnde
signoj (lingvoj, kodoj k.a.). /^a. Rilata al ~o: havi
nur ~an valoron.

semo: 1) ~o de pino (kun flugilo) ; 2) ~o de
fazeoluso (dekstre: interno); 3) ~o de kotonujo
(kun haroj) ; 4 -6) sekcajo de ~o : 4) kun
perispermo; 5) sen perispermo, kun albumeno;
6) sen perispermo k albumeno. a: albumeno; b :
germburgono; e: embrio; /: flugilo; h: hilumo; k \

kotiledono ( de la embrio) ; m : mikropilo ; p:
perispermo; r: germradiko; ra: rafeo; sr : spuro
de la germradiko; t : tegumento.
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Semiramis/o. Legenda regino de Babilono, al
kiu oni atribuis la pendantajn gardenojn.

semol/o Y Speco de faruno, ricevita el tritik-
grajnoj krude pistitaj, k uzata por kacoj, supoj ks.

semperviv/oz 4ft G. (Sempervivum el krasulac-
oj) de plurjaraj herboj kun sukulentaj, vintrodaüraj
folioj en densaj rozetoj, el kelkaj el ci kiuj kreskas
stara, fortika tigo, portanta alternajn foliojn k apeks-
anpaniklon el generale 1 l-12-nombraj floroj; c. 50
sp-oj el Eüropo, Maroko k U Azio, pluraj kultivataj
por medicino k por ornamo (tapisplantoj).

dezerto1; ~karnaj fingrojz ; ~ambicia, ~barba,
r^ekzempla, ~frukta, ~fundaz; ~gusta, ~korpa,
~lima, ~makula, ~materia , ~partia , ~pasia ,
~sencaL, ~aga, ~brila, ~cela, ~cesa; ~defenda
infanoz ; ~efika , ~ekzerca, ~finaz ; ~honta ,
r̂ kompata, ~morta, ~prépara, ~prokraste , ~puna,
~signifa, ~zorga, ~dependa ; ~fortaz; ~kulpa ,

~laca, ~pera, ~prudentaz , ~sperta, ~sprita ,
mutila. El tiaj adj-oj, régulé derivigas adv-oj k
subst-oj: retime etendigi; ~atende ; ~seneajo,
~pasieco, ~kulpeco, ~sciecoz ktp. RIM. 2 La vortoj
sen...a signifas [sen...o]a. Se la cefa morfemo
aludas procezon aü econ, oni uzas la pref-ojn ne aü
mal, laü la senco: Kp ~vesta k nevestita, ~danka k
nedankema, ~mova k nemovebla, ~okupa k
neokupita, ~ peka k nepekema, ~ profita k
neprofitiga, ~interrompu k neinterrompita ,
~honora homo k malhonora ago. Sed por diversaj
nocioj ne...a/mal...a k [sen...o]a povas sinonimi:
nesprita/ ~sprita. neutilalmutila. mal -
prudenta!r^prudenta, k tio vastigas al pluaj kunmet-
ajoj: r̂ graveco!malgraveco, ~klerecoz/ malklereco,
~taügeco/netaügeco. 2 Por formi, helpe de la suf-oj
ig k ig, verbojn signifantajn ~igon resp. igon:
~arbigiz (~igi je arboj), ~homigiz ; ~haütigiz ;
~mebligiz (Kp ig , I , D, b), ~movigiz; ~heredigiz ;
~kulpigiz; ~kuragigiz (Kp ig , /, D, RIM. / k 2 ) ;
~briligiz;~kolorigi; z (Kp ig , I , D, b k RIM.).

sen/o. Japana monero, centono de eno.
sena/o 1 4^ G. ( Senna el fabacoj), tre parenca al

kasio, de c. 350 sp-oj de arboj, arbustoj k herboj el
tropikaj k milde varmaj regionoj, multaj pororname
kultivataj aü medicine uzataj, i.a.: Italia ( S .
italica), arbusto el la tropikaj regionoj de la Mal-
nova Mondo, liveranta ~on 2; okeidenta ~0 (S.

• i
1) sempervivo ( Sempervivum montanum): a)
folirozeto ; b) supraj folioj, kasantaj la tigon; c)
floro. C . 2) senao (vera ~o): a) tigo; b) folio
(plume kunmeta); c) floro; c) frukto. a-c: St.

sen. I- Prep, (uzebla ankaü kun inf.) esprim-
anta iel nenormalan neatenditan foreston, aü iom
esceptan, penigan mankon 1 de objekto aü persono:
U donis al mi teon kun sukero, sed ~ kremoz; oni
povas uzi akuzativon ~prepozicioz; vi tute ne estas
gentila, diris la feino ~ koleroz; la generalo venis |
A/ adjutantoB ; ne estas regulo ~ escepto7 ; ~ gutoj j
malgrandaj maro ne ekzistasz; ~ vi (~ via helpo) ! occidentalis), tropika plurjara herbo, kies amaraj
k du princinoj neniam plu revidus Egiplujonz; ne
eble estas por iu ajn sidi senmove , ~ tio ke la
sovagaj bestoj kuras sur lia korpo 8. 2 de stato aü
ago: ne venas honoro ~ laboroz ; tiuj forto j devis
resti por si ~ uzoz; ~ bezono tro multe sereadi en
la vortaroz; via patro neniam povis ekrigardi vin ~
tio, ke li batus sin en la bruston7 ; li tion ne povas
~ elmeti sin al ia dangeroz; la suno neniam levigas
~ rigardi batalojnz ; li restis du tagojn ~ mangi ; li
nenion volis deeidi ~ demandi min ; vi ne permesas
vinofendi ~ postuli kontentigonR. RIM. 1 Kiam sen
enkondukas du subst-ojn sence najbarajn, tiuj estas
ligitaj per kaj: eterna nokto ~ pensado k songado
sin attendis7 ; antaüen ~ ha!to k timo! z; la pasintan
vivon li rememoris ~ sopiro k bedaüro 8.
H- Kombinebla morfemo kun sama signifo: ~eco.
Manko, malabundeco, ~haveco. ~i (ntr) Esti sen.
'«Igi. Fari, ke iu aü io igu ~ io, malhavu ion: ~igi
iun je la vivo; kompenso por êio, je kio U estis
~igitaz ; arboj ~ jgitaj de vento je siaj folioj ; mi
*igas min nun je êiaj tute personaj privilegiojz.

«viÿ. Liberigi sin de io; forigi ion, tiel ke gi manku
al oni: si ~igis je siaj vestoj; por aüskulti nin, li
~igis je sia kolero.
HI- Pref. uzata: 1 Por formi adj-ojn, signifantajn iel
nenormalan foreston aü mankon : ~homa, ~voja larga, en la jura, en la religia ~o; (f) la tuta vivo

folioj estas antifebraj k kies rostitaj semoj estas util-
igataj kiel kafsurogato; vera ( S. alexandrina,
sin. Cassia senna ) , arbusteto el NE Afriko k Mal-
grandazio, liveranta ~on 2. 2 'T?. Sekigitaj folioj aü
gusoj (ci tiuj farmacie erare nomataj folikloj) de
diversaj sp-oj de ~o, medicine uzataj kiel laksigilo.
sajn̂ o. Kava kasio.

senat10 1 A Stata konsilio de la Romaj
respubliko k imperio, konsistanta primitive el
patricioj, al kiuj aldonigis poste ricaj plebanoj: la
Romaj k Popolo ( lega nomo de la Roma
regno). 2 A Statkonsilio en kelkaj mezepokaj urboj.
3 Supera k malpli grandnombra cambro de la
parlamento, en diversaj landoj. ^a. Rilata al ~o:

elekto, voêdono, deeido, rajto. ^ano. Membro
de la ~o. ~ejo. Loko, kie kunvenas la ~o.

senc/o 1 Maniero, kiel vorto aü frazo estas
komprenota: tiun vorlon mi uzas ordinare en la
de [... jz; la de ambaü vortoj estas malsamaz;
sen la akuzativo la ~o ofte estas neklara7-; kelkaj
verboj havas duoblan ~onz; la ~o diras al ni, ke la
sufikso estas necesaz; la ~o ne montras al ni, kian
prepozicior uziz ; la akuzativo dependas nur de la
~oz ; mi ne povas kapti en gi la ~onz ; propra,
figura (aü metafora) ~o; uzi vorton en la strikta, la
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perdis en miaj okuloj cian ~on k valoronz. —semantiko. signifo.

daüra ~o: prcni sur sin la ~adon de la Adresaroz;
~ado de televida programo. ~ajO. Tio, kion oni

A Direkto, precipe en la kazo, ke ekzistas nur du j ~as: ne sufice afrankitan ~ajon mi rifuzas; portiuj
direktoj eblaj, eu laülonge de rekto, eu laü cirklo: j landoj estas pli bone ciam registrigi la ~afojn.Mlo
negativa ~umo (movo laü la montriioj de horlogo); ! V Aparato, el~anta signalojn en telekomunikan
pozitiva ~umo (inverse). signumo.^orica. lineon au per elektromagnetaj ondoj: telegrafia ~ilo
Havanta plenan, gravan ~on : ~orica maksimo. estas automata, morsa ait teletajpa. ~intO. Tiu, kiu
dll'va. Prezentanta du eblajn ^ojn, ne preciza, ne ~is: ne forgesu skribi la nomon de la ^into sur la
klara: «diamanto» estas du~a vorto B. diwajo. koverto; tiel estas fidela ~ito por siaj ~intojx.^itO
Vorto au esprimo du~a. du^eco. Eco de eldiro au 1 Homo, kiun oni ~is kun komisio: ~i ~iton*;
ago du~a. duba^a. Tia, ke oni dubas pri gia gusta ~iton oni ne punas, nek insultas7-. 2 E Oficiala~o. kontraü'vo. Miskompreno, per kiu tradukisto reprezentanto de unu stato ce alia stato en rango
donas al frazo au frazparto ~on alian, ol la originala. malpli alta ol ambasadoro. cs* agento, delegito,
kontraCwe. En ~o kontraüa al la noiTnala, pennes- nuncio, al^i. Krome, aldone ~i: via letero venisal
ata ks: karesi katon kontrau^e; veturi kontraître en miaj manoj la al~itan furnalon mi ricevis7; k
la strato. cw kuspi. plur^a. Havanta plurajn ~ojn. provajn presajojn li kredeble korektos mem, tamen
K3T ambigua. sen^a. Prezentanta nenian ~on: ci pro la rusaj adresoj [...J estus bone, se li al~us la
tiun verson mi trovas vere sen~a. diris la koko7 ; la provajn presajojn ankau al mi7; la al~itan tekston
sen~a fabelo, ke Hi (la judoj) stelas konsekritajn mi tradukos7. dis~i 1 ~i al diversaj lokoj au adres-
hostiojn7 ; pH valoras senlaboreco, ol sen~a labor- j oj: li disais siajn filojn en ciujn regionojnx; dis~i
emeco7 ; barbo poienca, sed kapo sen~a7; paroli ! inviton [ ...] al multaj eminentuloj7 ; paperetojatglu-
settle (nek al temo, nek al celoz). serwajo. Io | otaj al la dis~otaj ekzempleroj7. 2 V Disaüdigi
sen~a: paroli sen~afonz. unu~a. Havanta nur unu j parolon, muzikon ktp per radiotelefonio.
~on. unu^uma (pp vojo) Tia, ke oni rajtas veturi ! dis~(ad)o. Ago de iu, kiu dis^as: 1 la dis~odela

~oturno. 2 = ~umo. ~umo

sur gi nur en unu sola ~umo.
send/i (tr) 1 Irigi iun al dillnita loko, por ke tiu

tie ion faru: se tiel estas, mi devas tien ~i mian film-
on7- ; la superpolicanon mi ~is purigi la trotuaronz;
si ~is siajn servantinojn, por anonci se Vi~is malsagulon, ~u kontrolon7 ; ili profetas en Mia
nomo, kvankam Mi ne ~i$ i/inx ; ~i armeon kontrau
ribelantoj; tenira ~ato estos ~ita kontrau lix ; la
juna viro estis ~ita de sia rego kiel ambasadoro7 ;
(f ) venio ~ita tondron reportos7 ; la papero ne estis~ita vojagi7. 2 Ordoni, ke io estu farata en alia pli-
malpli malproksima loko: li ~/.v por mono; cion, pri
kio vi ~is al via servanto, mi plenumosx ; mi ~os
venigi kuracistojn7 ; Faraono ~is alvoki Jozefonx ;
la rego ~is forprenigi lin de la altarox. 3 Fari, ke io
atingu malproksiman lokon: al iu stonon per
jetilo8; li ~/,v kuglon al la forkuranto; (f ) la suno
~as siajn radiojn; ~i al iu per la fingroj multe da
kisoj7 ; al iu akran rigardon7 ; al loko carma
okulojn ni ~asz. v& jeti. 4 Kondukigi au poitigi ion
al iu : veturiIo. kiun Jozef ~is, por veturigi linx ;
Hiram ~is aI la rego cent dudek kikarojn da orox ;
~/ al iu donacon x ; petu sin. ke si a! mi
kandelon7 ; si volis ~ / per li sciigon pri si7 ;
(spéciale, per posto) leteron7, librojn7, fotograf-
ajon7 ; la manuskripton mi ~os aI vi post 64 tagoj7 ;
unufojon en jaro la firmo devas ~i al mi precizan i apeksaj korimboj; kosmopolita g. de c. I 250 sp-oj,
kalkulon7 ; la 102 ekzempleroj devas esti ~itaj j pluraj pororname kultivataj k kelkaj medicine uzat-
nepre sub banderolo7.5 21 (pp Dio, sorto ks) Trudi ! aj. cinerari-~o. Sp. de ~o (5. cineraria) pluijara
al iu mallelicon, suferon : ~/ sur iun malbononx; Mi j herbo el la Mediteranea regiono. ns* cinerario.
~os ciujn Miajn frapojn sur vian popolonx ; ~/
peston, plagon ; bovidon mi atendis, infanon Dio | Atlantikon (16°29’U, 15°55’N). 2 (au ~iO) E U-

venigi. 6 V Transigi sciigon per telefonio, j Afrika regno (Dakaro).
telegrafio au radioondoj. ^O. Ago de tiu, kiu ~as: | Senek/oz. Roma filozofo k tragediverkisto (L A.
la ~o de paketo, de letero, de mesago, de kuriero; j Seneca, 4 a.K.-65): yo ne estas por ili troserioza7.
~o de telegrafia signala. ~adi. Régulé, daüre ~i: j seneskal/o ï 1 Cefo de la servistoj, en grandaj
mi ~ados al li ciujn ricevitajn novajn aligojn7 ; la mezepokaj domoj. 2 En Francujo, rega oficisto,
redaktoro ~udas al mi sian gazeton. ^ado. Régula, j komisiita pri jugaj aferoj.

prospektoj, cirkuleroj; posta dis^ado7 ; 2 drama,
varietea dis~o. dis^ilo. ~ilo. el^i 1 ~i el iu
loko: lernanto de la politeknika lernejo, kiun oni
elr^is , por klerigi la popofon7 ; la nuboj el~is
pluvon al la tero. 2 Eligi (lumon, kurenton,
ondon, signalon): el~anta aparato. el~0 1 Ago de
tiu au tio, kiu el~as, k rezulto de tiu ago. 2 ^Programero ce televido au radiotelefonio. fOPvj.~i
malproksimen: la letero estis for^ita7 ; antaü la
for~o de la materialo Amerikon7, re^i 1 Ree ~i al
la ~into: voht re~i al mi la tekston de mia
projekto7. 2 Reflekti : re~i lumon. telê i. Dis~i
por televido: tele^i komedion, inauguron. trans^i
1 Plu ~i al iu nova adresulo: laü via peto li
transmis al mi la dokumentojn7 ; car en la unua
tempo multaj ankorau ~ados tiajn aligojn al mi, mi
ciusemajne tranŝ os ilin al li7 ; transmit , mi petas
(sur koverto, en okazo de forveturo de la adresulo).
2 V Transigi telekomunikajn kurentojn au portantajn
frekvencojn trans iu sistemo au vojo: trans^ado de
usona programo el Eitropa stacio; *6 trans~a
servo (fako de la armeo, kiu zorgas pri trans~o de
informoj: telefono, radio k.a.).

seneci/o ^ G. ( Senecio el asteracoj) de
plantoj—unu- k plur-jaraj herboj, lianoj, arbust(et)oj
k arboj—kun kapituloj generale radiaj, flavaj k en

Senegal/o 1 Afrika rivero, enfluanta en
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senil/a (J (pp histo, organismo, individuo) Mal-
forta pro maljuneco: ne ciu maljunulo estas ~a;
mense, korpe (analoge) ~a demenco. ~eco.
~a stato, i.a. progresanta malfortigo de la korpaj k
mensaj kapabloj ce maljunulo. ~igo. Natura mal-
junigo k malfortigo.

senjor/o 2 1 En la antaürevolucia Francio,
persono posedanta tenurbienon kun ekonomiaj k
jugaj povoj super gi: ne ciu ~o estis nobelo. ns*

suzereno. 2 En Italio c. la 14a jc, magistratano, kiu
prenis sur sin la plenuman povon en la civito.
~eco. Funkcio k rango de ~o: la ~eco entenis la
bienon, la feüdon k la jurisdikcion. ~io. Landparto
aü urbo regata de ~o.

senrju/o <®> Poemeto japana, kun la sama formo
kiel la hajko, sed kun epigrama au humura temo.

sens80 1 ^ Korpa kapablo de la animaloj (inkl.
homon), pli malofte de vegetajoj (— mimozo), per
kiu ili ricevas sciigojn pri iaj elementoj, fizikaj au
kemiaj, de la ekstera medio (ekstero~o), de la
intemo de la korpo (interno~o) k de ties ekvilibro
en la spaco (pozici~o): vidado, aüdado, flarado,
gustumado k tusado estas la kvin plej konataj ~oj;
la eraroj de la ~oj. 2 Kapablo percepti ion
kvazaü per iu ~o: plezuroj de la ~oj ( ^aj guoj,
ekz. voluptaj, artaj); humura ~o; se trankvilon vi
sercas, de viaj ~oj fermu la pardon. ~a 1 Rilata al
M): ~a delikateco, obtuzeco. — plezurama. 2 =
sensora. ^i (tr) Ricevi impreson pere de ~o: ~i
fetoron, malvarmon, sonaltecon. ^ajo $ Konscia
fenomeno, estigata en la cerbo de individuo sekve
de la ekscito de ~organo aü ~ilo: la ~afo estas la
plej elementa ero de scio ; vida, aüda ~afo ; la
intenso de ~afo kreskas proporcie kun la logaritmo
de la grando de la stimule) ; la ~ajo estas per si
mem fremda al cia sento. SIN. sensaco. ~ebia. Tia,
ke gi povas esti ricevata pere de ~organo: ~ebla
diferenco de dikeco ; kiam du pikoj estas tro
proksimaj unu de alia , ilia aparteco ne plu estas
~ebla. ~ilo $ a) Celo aü celaro, per kiu la plur-
ôelaj animaloj ricevas ~ajojn, k kiu trovigas en
^organoj aü en al iaj organoj: prem~iloj de la
haüto, de la koro , de arterioj (— sinuso 2a ) ;
bastonetoj k konusetoj estas la lum^iloj de la
okulo; kemi~iloj de la buse), de la naze), b) Same
rolanta organeto de protozoo. ~ismo d> Doktrino,
laü kiu cia scio venas de la ~oj k nur de ili. ~iva.
Tia, ke gi kapablas ~i: la haüto de la mandorso est-
as aparté ~iva al la varmo; infano kun orelo ~iva
por la muziko. ~iveco $ Propreco de celo aü cel-
aro ~i eksterajn aü internajn stimulojn: ~iveco de
la gustburgonoj. SIN. estezo. ^ama = plezurama.
«8* voluptama. ^ometrio. Mezurado de la ~iveco
de la ~organoj per specialaj aparatoj (ekz. estezo-
metro). ~organo ¥ Ciu el la specialaj organoj, per ! tango prezentasL; mi ne kapablas esprimi, kion mi
kiuj plurcelaj animaloj ricevas ~ajojn : la cefaj j ~as ; estas tro longe , se oni volas priskribi ciujn
~organoj estas la e)kulo k la orelo; la tuskorpuskloj ! si fera jn k turmentojn, kiuj tie (inféré) estas ~atajz.
(aparté nombraj en la polmaj facoj de la fingroj) j es’ gui, sperti. 3 Havi konscion pri io, pri kio ni ne
estas la ~organe)j pri palpado. /vorganeto fi Cela ! kapablas doni racian klarigon: mi ~as, ke tiel devus
organeto, per kiu iuj celoj ricevas informojn pri la j esti; tiun uzon de la vorto mi ~as ici fremda al la
ekstera medio, hiper~iveco, hipO'viveco. j spirito ele la lingvo; Vi, kiun ciuj malsame prezentas.
Troigo, resp. malfortigo de la ~ iveco. S I N. ! sed ciuj égale en koro Vin ~as7 ; vi ciuj ~as, ke la

hiperestezo, resp. hipoestezo. ne~iva.Tia, ke gi ne
(plu) kapablas ~i : ce malaltaj temperaturoj la
haüto igas activa; ne~ivigi korporegionon per
injektoj. aüd~0. Aüdado. ekstero~0 $ ~o pri la
ekstera medio, i.a. pri la ago de eksteraj stimulantoj,
ekz. varmo, piko, kemiajoj, lumo: ekstero~aj
organoj (ekz. haüto, okulo, orelo). flar~o. Flarado.
gustewo. Gustumado. interno~o, viscero^o
f ~o pri la visceroj de sia propra korpo: viscero~aj
organoj (ekz. en la intestoj k vaskuloj). proprewo,
pozici'V’O $ ~o pri la pozicio k movo de sia propra
korpo: pozici~aj organoj (en la muskoloj, tenden-
oj, artikajoj, interna orelo k.a., kie trovigas pozici~-
iloj). super^eca. Apartenanta al tia mondregiono,
ke gi ne povas esti ~ata. 035 supernatura , mistika ,
okulta. tus~0. Tusado. vid~o. Vidado.

sensac/o $ Sensajo.
sensaci2o. Ekscito de emocioj komunaj al

multaj homoj aü de vigla intereso inter ili : tin
novajo, artikolo, ekspozicio faris ~on ; ~o en la
publiko (evidentigita per ties reagoj); la esenco de
la melodramo estas ~a. Tia, ke gi faras ~on:
la artikolo havas karakteron iom ~anz ; ~a
proceso; minijupoL0. ~ï. Kaüzi ~on.

sensitiv/o Sentema mimozo.
sensor/a ¥ Kondukanta la nervajn mesagojn de

la sensorganoj k sensiloj al la nervaj centroj, aü
ricevanta ilin: ~a fibro, neürono, nervo, vojo; ~a
areo de la cerebra kortekso (ricevanta la ~ajn
nervajn mesagojn k transformanta ilin en
sensajojn). motora. — sensa.

sensori/o O (ark.) La centro de la sensajoj, pli
spéciale la cerbo.

sensualism/o = sensismo.
sent/i (tr) 1 Ricevi ian, precipe pertusan aü

internan, sensajon, kiu aperas en nia konscio kun
impreso de doloro aü plezuro: oni povis vidi , ke si
estas vera regidino, car tra la dudek matracoj si ~is
la pizonz; li ~is malvarman manon sur sia frunto;
negis. sed la malvarmon si ne ~is; tie oni ~as neni-
an bloveton ele 1’ vento; sur ciuj stratoj estis ~ata la
odoro de cinsera rostaJoz ; ~i la pulson en siaj
arterioj ; mi ne plu ~as miajn piedojn (pro frostigo);
en la dormo oni ~as nek malsatan, nek soifonz; de
fremda clento ni dolorem ne ~asz; estis al si, kvazaü
si ~us, ke sia koro dissirigas7 ; fajron ~as mi
interne7-; (abs., precipe pri doloro) oni batas per
vipo. por ke ta ripoz; ec muso ~as, kiam vi gin
turmentasz; ili frapis min, sed mi ne ~isx ; posedi la
povon pensi k ~iz ; (f ) plumo ne ~as , papero
sitentas7, csr sensi, percepti. 2 Ricevi en la konscion
impreson , k i u n n i klasas k i e l a g r a b l a n a ü
malagrablan: timon7 ; gojonz; enuon, genon,
volupton: ~/ la bezonon de ioz ; kion koro ~as.

\
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verda standardo estas io pli , ol simpla signo de
lingvoz. 4 Â Reagi al eksieraj fizikaj, kemiaj au
biologiaj cirkonstancoj. sin ^i. Konscie esti: li ~is
sin malsataz, malsana7 ; kiel vi vin ~as?7 ; se vi ne
~as vin sitfice forta, iru returned li ~is sin tiel mal-
feliêa, ke li malbénis la tagon en kiu li estis naskita2;
par kiu okupo vi ~as vin pieje kapabla?2; ~u vin
tute kiel hcjme!7; unuj ~as sin hejmc en la odoro de
la drinkejoz ; mi min ~as nun ne tute hotte7-; la
knabo apartenis al lafamilio, li tie ~is sin bone7 ; ni
ciuj ~as nin kiel ntembroj de mm nacio7; ni ~as nin
kiel samgentanojz. ~O 1 Agrable au malagrable
konsciata sensajo: agrabla de varmo7; senforte tnaî juneco amas la izolecon kvazaü antaü~ante la
si falis sur la teron, si havis plu nek pensojn, nek tonibon B; mi forlasas Amelion mi antaü^as,
~ojn7 ; estis ja vespero de Silvestro, k tin penso kvazaü gi estas por ciam 7; mi kvazaü (tion)
okupis ciujn ~ojn de la malgranda knabinoz; por antaü^is: la tutan nokton mi songis pri du ratoj!1.
Inga estis terura ~o. start kiel postamento7 ; si havis anta ü~0. Tia nekiara ~o, ke io devas okazi:
la ~on, hazaü cio en si konsumigis7. 2 Agrabla au
malagrabla stato de la konscio, estigita de nemateriaj,
nesensaj kaüzoj: lia vizago povis laüvole esprimi
ciajn ~ojn, mokon, honton, surprizon, admiron, mal-
amon... ; maldolca ~o de neplenumita espero7 ; la
knabeto rigardis kun pia ~o la malnovan sonor-
ilon7; li estas sindetenema en ta esprimado de siaj
~oj; Sara havis la ~on, kvazaü si denove estas mal-
granda knabineto7 ; pia ~o de agrableco tiris la bêl-
ait Saran al la krado7\ strangaj ~oj konfuzis liait
animon; la Itomoj havas tian naturon, ke oni povas
venki ilin nur per la ~oj7 ; la kongreso devas efiki
sur la ~ojn k fari impreson, kiel eble plej grondan k
neforgeseblan7 ; (aparté, pp amo) esprimi al in la
r̂ ojn. kiujn oui havas por li7 ; pri miaj ~oj vi ne
rajtas dubil. EST emocio. koro, pasio. 3 Neintelekta,
iel instinkta kapablo taksi la aferojn, jugi la homojn:
nekiara ~o pri la malforta baro, kiu estas inter ni7 ;
volo k r̂ o faras pli, ol prudento7; sama gento, santa

~oz ; formo, kontraü kiu protestis nia lingva ^o7 ;
konsiligu neniam kun lingvistoj, sed nur kun person-
oj, kiuj havas filologian ~on7 ; Hiaj paroloj estas
kontraüaj a! iliaj pmpraj ~oj7. csr opinio, senco. 4
(evi) = senso: ce li precipe akrigita estis la de
aüdado7. ^a. Rilala al ~o. ^ebla 1 Tia, ke gi pov-
as esti ~ata: apenaü r^ebla gusto de brulo; jam la
printempaj ventoj farigis ~eblajz ; bonstafo estis
~ebla en la dorno7. i&r rimarkebla. 2 Tia, ke gi taras
gravait impreson : estas inter ili ~cbla diferenco de ecan sentemon: mi adoras palajn vizagojn k ~ajn
talento; pli grandaj elspezoj, kiuj por mi estas sufice okulojn ce la virinoj7. 2 Rilata al tia sentemo: ne el
r^cblaj7. ~ema. Havanta facile impreseblajn ~ojn: logikaj , sed el ~aj motivoj. ~eco. Eco de iu, io
misteraj sottoj, ne aüdcblaj por la orelo, (sed) ~eblaj ~a: mi malamas la ~econ de la malnovaj romanoj.
por ciu aninto ~ema7; kiel ~ema H estas por la sentinel/o Gardostaranto (pf).
carmoj de ia Frino!7 ; ~emaj k impresavidaj legant- j sep 1 Numeralo, esprimanta la nombron post 6
inoj7 ; resti indiferenta ce tia spektaklo! Cu do vi ne j en la serio de la entjeroj (7, Vil ): kvar k trifaras ~;
estas ~ema?. ~em(ec)o. Karakiero de iu ~ema: j ~ estas ofte rigardata kiel sankta nombro; la ~ tag-
troigita. afckta ~emo; la vizago estas desegnita de vi oj de la semajno; la ~ saguloj de Helenujo, la ~
kun videbla ~emeco7. ~igi. Fari, ke iu ~u: li ~igos virtoj; la ~ mortaj pekoj ; la ~ mirindajoj de la
a! vi sian skurgon7 ; vi ~igis al via popolo pezan \ mondo; kiomfoje povu peki mia frato kontraü mi k mi
sortonx ; la neniam esperita amo, kiu subite estis j pardonu lin? Gis ~ fojoj?** . os* heptl , heptal. 2
r̂ igita al si7. ~iva Tia, ke gi reagas al eksteraj j Nomo de la cifero 7. ~a. Vicmontra numeralo,
fizikaj, kemiaj au biologiaj cirkonstancoj: sia haüto j signifanta, ke la koncernatajo venas post ses antaüaj:
estas ~iva al tiu ungvento ; organismo ~iva al iu ! k Dio finis en la ~a tago sian laboronx ; la
drogo; (f) ~iva aparalo. pesilo, galvanometro (reag- j Adventistoj de la tago; esti levita en la ~an ciel-
antaj al etaj diferencoj). /^iveco 1 ÿ Propreco de j on ( ce la supro de la felico); Karolo la (S )~a; la

celo aü celaro reagi al eksteraj au internaj ekscitoj:
r^iveco de la nerva sistemo. 2 Kapablo de mezur-
ilo aü substanco reagi al ec tre malgrandaj kvantoj au
valoroj ks: ~iveco de fotografia plako, de elektro-
kardiografo, de radioricevilo. ^ivigi ( j Y Fari, ke
vivulo, organo aü histo estu ~iva al iu Fizika, kemia
aü biologia aganto: ~ivigita al la sulfamidoj. MVigi

f Igi ~ivigita: la ~ivigo evidentigas per reagojde
netolcro generala ( sokojebro ks),aü loka (urtikario,
spasmo de la bronkoj ks). ~umo = senso. antatwi.
Havi instinktan malprecizan k malklaran ideon pri la
estonteco; neklare k senpruve esperi aü timi: la

interna, malbona antaü^o malvarmige levigis en
si7 ; ili pronienadis kun feliêa antaù~o de bona tag-
mango7 ; en liaj okuloj nagis felicaj rememorojk
antaü~ojz. ek~i.Subite ~i: li ek~is en sia kom,ke
li ne povas toleri Martenonz; nur nun si ek^is, kiel
forte lacigita si estas7- ; si estis jam proksime de la
pordo, kiam si ek~is, ke oni tenus sin je la brakoz;
okulo ne atentas, dorso ek~asz; kiam sia patro vidis
sin en tia stato , li ek^ is teruron1. kun~0.
Simpatio: esprimi al iu sian kun~onz. ne^ebla.
Tia, ke oni preskaü ne povas gin ~i: fari ne~eblajn
progresojn . ne^ema. Ne facile impresebla:
nc^ema koro. sen^a. Havanta nenian ~on: sen~a
kadavro ; (0 sen~a li estas, kiel stipo. tro~ema
Havanta tro delikatan , iel malsanecan ~emon.
flar~i. ~i per la nazo: jam mi flar^as la odoronde
la mangejo7 ; oni povis flar^i , kiuj mangajoj estas
pretigitaj en la tuta urbo7 ; mia jlar~o diras al mi, ke
trovigas floroj en la salono7. preiTWO. Malsaneca
~o pri ia fizika premo, sen ekstera kaüzo.
tik!o~emaz. ~ema al la tiklado. veter/vema.
Influata de la vetersangigoj.

sentenc/o. Mallonga frazo, enhavanta belan
moralan ideon, profundan veron de la vivo: la ~oj
de Seneko; ~oplena parolado, maljunulo ; 2 la
( S )r^oj de Salomono. — aforismo, maksimo.

sentiment/o z = sento 2.
sentimental2a 1 Havanta au afektanta roman-
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~an de Oktobro. En la ~a loko (ce elnombr-
ado). ~01 Aro de ~ aferoj au personoj: da lud-
antoj, da kartoj. 2 La nombro aü la cifero 7: la angl-
oj ne trastrekas siajn ~ojn. ^obla 1 Prezentanta
nombron aü kvanton, kiu estas al la antaüa kiel ~ al
unu: ~obla rikolto.2 Konsistanta el ~ partoj: ~obla
kablo. ~0ble. En ~obla maniero: la lumo de la
suno estos ~oble pli grandax; se ~oble estas veng-
ite por Kainx [ ...] ; li ordonis ardigi la fornon ~oble
pli fortex. ~ono. Ciu el la ~ egalaj partoj de tuto.
M)po. Grupo de ~ aferoj aü personoj. ~tet2o }1
Verko por ~ vocoj aü ~ instrumentoj. 2 Grupo de ~
personoj, kiuj kantas aü ludas tian verkon. ~foje. ~
fojojn: argento,imrigita k ~foje refanditax.

sepal/o 4* Ciu el la eksteraj cirkaüaj florfolioj,
generale verdaj; la ekstera parto de perianto. SIN.
kalikfolio. ^aro. Kaliko. ~eca (pp petalo, brakteo
k.a.) Aspektanta kiel ~o pro koloro k/a ü formo.
kunig~a (pp floro) Havanta parte aü tute kunigint-
ajn ~ojn. liberia (pp floro) Havanta tute liberajn
~ojn. m- petalo.

separ/i (tr) Decidi ~on inter geedzoj: rigardojn
vi jetas, kiel ~atino!G. ~o Laülega, tempa aü
dumviva, disigo de geedzoj, sen nuligo de la
edzeco. ET eksedzigo, divorça , -̂ (at)ismo L
Tendenco postuli k atingi apartigon de regiono,
lando ks disde la regno, al kiu gi apartenas: la
eüska , korsika ~atismo. ^(at) îsto. Ano de
~(at)isma movado. secesio.

separe/o. Ciu el la apartaj, triflanke fermitaj
celoj en restoracio, drinkejo ks.

sepen V «Sep» en la slango de la radioamatoroj,
uzata por ke la aüdanto ne konfuzu kun ses.

sepi/o 1 b G. (Sepia ) de dekbrakaj cefalopod-
oj, el kies «inko» oni faras kolorajon, k kiuj havas
restajon de konko sub la hai
argonaiito , cefalopodo , nai.
polpo , inkmoluskoj. 2 Malht
bruna kolorajo, produktita el
la «inko» de la samnoma
cefalopodo k uzata en
pentroarto. ~ajo. Desegno i .sS»
farita per ~o 2.

sepiol ît/o © Mineralo, ^ortoromba akvorica magnezia
ringsiliciato, Mg4(Si60|5)(0H )2 ( H20)3, 3H70,
blanka, malbrila, argilsimila, pororica, el kiu oni
faras ekstrakvalitajn pipojn. SIN. marsaümo 2.

seps/a 1 Tia, ke gi povas kaüzi inflamon,
infekton aü putradon: ~a medio. 2 Karakterizanta
la akcidentojn, kaüzatajn de la mikroboj k iliaj
toksinoj. ~ajO. ~a substanco, mikrobo ks. ^eco.
Eco de io ~a. ^emîo. Kn de la afekcioj, kaüzataj
de la dissemigo, en la organismon k pere de la
sango, de infekto, kiu évoluas sen loka reago.
anti~Oz, kontraü~o. Metodo, laü kiu oni detruas
la infektantajn mikrobojn per kemiaj substancoj,
tiele kontraüante aü preventante la ~ajn aü infekt-
ajn malsanojn, kiel en medicino, tiel en kirurgio.
antwi (tr) Pritrakti per anti~o. anti~az 1 Bazita
sur la anti~o. 2 Kapabla detrui la infektantajn
mikrobojn ; kontraümikroba, senmikrobiga. cir

asepsa.anti~ajO. Anti~a substanco.
©sept/o } Intervalo inter sep tonoj en diatona

gamo.
©sept/o 1 V ÿ Apartigajo inter du celoj, aü

inter du kavoj aü du paitoj de organo: la naza
( septum nasi )\ intcratria sporoj du~aj (el 3
celoj apartigitaj de 2 ~oj); ~etoj de testiko ( septula
testis ) , us* muro, parieto, sinapso. 2 O Interna
maldika mureto, dividanta ejon: ~o de tendo\ vitra

grandampleksaj salonoj estis transformitaj per
~oj en komfortajn luksajn cambrojn. 3 Interna
maldika apartigajo, dividanta meblon, vazon,
objekton: de sranko, kesto, forno, tubo. ~î (tr)
Provizi, dividi per ~o: ~/' salonon en du cambrojn.~igo. Formigo de ~oj: ~igo de sporo. ikono^o.
Ikonostazo.

Septembr/o. La naüa monato en la Gregoria
kalendaro.

septet2o Vd sep.
septim/O 1 } - septo. 2 '% - Unu el la malaltaj

pozicioj en skermado.
Septuagint/o. La greklingva traduko de la

hebrea Biblio, legende atribuita al 72 tradukintoj (c.
280 a.K.).

sepuit/i ( tr) Prizorgi kadavron la ü unu el la
tradiciaj procedoj. ~(ad)o. Cia maniero, kiel oni
prizorgas la korpon de mortinto, aü per forlasado,
entombigo, kremacio, mumiigo aü senkarnigo. —+
r^entreprenisto. ^ejo. Loko, kie estas konservataj
la restajoj de mortinto.

ser/o ÿ Sukcene flava likvo, disiganta de la
sango dum ties koaguligo. us" ^odiagnozo ,
~oterapio, ~otipo, ~ovakcinado. — selakto.^3JO
1 Y Al ^o simila likvo de hidropsoj, edemoj k
fliktenoj. 2 ÿ Serozajo. ~umo Y Kn de diversaj
medikamentaj preparajoj, uzataj precipe por sub-
haütaj injektoj: antimikroba, antitoksina, artefarita
~umo. ~ologio 1 Studo de la modifoj de la ~o
sub la influo de diversaj malsanoj. 2 ~umologio.
~umologio. Studo de la diversaj ~umoj k de ties
ecoj. ~onegativa, ~opozitiva (pp iu ) Havanta
serodiagnozon negativan, resp. pozitivan. laktO/^O.
Selakto.

seraf20 1 21 Estajo, origine imagita kiel fiugil -
hava aü brulanta serpento, loganta en dezertaj lokoj,
pli poste kiel aganto ce la dia trono. — gino. 2 Ij*
Angelo de la plej alta rango, ordinare prezentita kiel
junulo kun tri flugilparoj. eæ ordo 6, kerubo. ~a.
Rilata al ~o(j): (f) ~a amo (plej arda k pura). es5

platona.
serajl20 A 1 Murfermita palaco de la Turkia

sultano, aü de turkaj altranguloj. ET Pordego 3. 2
(vs) Haremo.

serak/o * © Kaosa amaso da glacipecoj, kiuj
estigas ce la pli deklivaj lokoj, kie la glacirivero
dividigas per fendegoj.

Seran/o b G. ( Seiranus ) de maraj fisoj el la ordo
de perkoformaj. ~edoj. Fam. el la ordo de perko-
formaj fisoj. al kiu apartenas i.a. ~o k labrako.

Serap/o o Egipta dio de la Romia epoko.
~ejo. Templo de ~o: la ~ejo de Memfiso estis la
sepultejo de la Apisoj.

%'
‘fj

"St.*
m

ù
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serasalm/o <3 G. ( Serrasa/mus) de dolcakvaj S-
k C-Amerikaj ciprinoformaj fisoj, kun akregaj dent-
oj, k kies plej konata sp. estas piranjo / ( S . piraya ).
SIN. piranjo 2.

serat/o ¥ Ciu el la tri dorsaj muskoioj segil-
dentoformaj: antaüa (M . serratus anterior ).

seratul/o 4* G. ( Serratula el asteracoj) de plur-
jaraj herboj parencaj ai centaüreo; c. 70 sp-oj el
Eüropo, Azio k N Afriko. tinktura ~o. Sp. de ~o
( S . tinctoria ) kun korimboj el oblongaj au cilindraj,
rugaj kapituloj, k kies folioj estis uzataj por fabrik-
ado de flava koloriga substanco.

serb/oz. Ano de slava gento, loganta en Balkan-
io. precipe en (S)~io. ~a. Rilata ai ^oj. — kroata.
(S)'V'io, ^ujo. Lando ce Danubo, cefa parto de la
regno ~io k Montenegro (Beogrado 20°28’E, | Espion lokon, por malkovri ion, kio povas tie trov-

igi, au kies ceesto tie estas suspektata: pri~i la
serc/i (tr) 1 Rigardi, palpi, sin inovi, por ekscii, vizagon de la amatino, por kapti signeton de tedigo;

kie estas iu au io: mi ~is lin, sed mi lin ne travisx; pri~i ies posojn; la doganistojpriais siajn vestojnk
mi kondukos vin al tin vira, kiun vi ~asz ; ili ~is lin, kofrojn; pri~i vundon; (f) pri~i la koron de homo,

por lin mortigi ; k vi trovosN; kion vi ne perdis, re^i 1 Scrci denove. 2 (evi ) = espion. tra~i 1
don ne ~wz; formait gis en merkredo, ne en Pri~i : ili trahis ciun angulonz. 2 ttb Laü justica
vendredo7 ; la hirdo ~is por si kasigejon en truo7 ; ordono pri~i ies logejon, oficejon ktp, por tie trovik
mia ringo ne estas tiel longe ~ata, se gi ne estus tiel garantie transdoni al la enketanto dokumentojn au
lerte kasita de v/z; li /contends ~i per la okuloj la aliajn objektojn utilajn al enketo: tra~i la logejon
domon7 ; li rigardis per ~antaj okulojz; tie kreskas de politika krimuloB, de fraüdulo; fari trayon laü
pomarboj k rozoj , sed , estas vet o , oui devas ilin tra~a mandata. erar~iloSSpurilo.
~/ z; pri tio ciuj demandis, ~is en sciencaj verkojz; seren2a 1 Tia, ke gin malkvietigas nenio: ~a
li vorton en la poso ne ~asz ( li kapablas lerte (sennuba) frosta vetero7 ; estis trankvila, ~a
esprimigi); A oni gis mm varie ~is la aganton de la vesperoz; ~a (senvenla) maro ; cieloB ; en ~e
kancero ; (0 pekon — oni ne bezonasz. vzt esplori . 2 verda somera tagoz. 2 (0 Tia, ke gin maltrankvilig-
Peni iri al loko kutima, preferata: nutru lupon plej as nenio: junaj homoj kun ~aj aü serioze meditantaj
sate , li ciam ~as arbaron7 ; mi longajn tagojn staras vizagojz; voco, rideto. ~eco. Eco de io, iu —a:
sur la borda, ~antc per la kor' la grekan landonz; nenio konfuzis lian ~econ. ~ega. Honora epiteto de
fiso r̂ as profundonz; mortinta cielonz; (f) tin iuj princoj aü suverenoj: Lia ~ega Alteco (princode
planta la ombron; akvo ciam ^as sian nivelon; Monako); la ( S )~ega Respubliko (Venecio). ^igi.
pano buson ne ~as7 . 3 Esplori en sia penso por Igi '-a: sed kiu do la regon ~igis?z; la ^igitan de
ekscii, kiel fari ion: rimedon de ricigo; mi <—/.v en la morto noblan vizagon7. ~igi. Igi ~a: la vizago
mia koro, kiel plezurigi mian korpon per vinox ; la j de la rabeno tute ~igisz ; lia frunto^igisB. mal^a.
diablo kiel leono blekeganla cirkaüiras, riante, kiun Malkvietigita aü maltrankviiigita de io: mal~a
li povos forglutiN; ni ~u , de kie venis la denunco. 4 kolcrmiena malliberuloz; mal~a dorno7 ; kun sekaj
Peni havigi al si, strebi akiri : mi devis rw mian pan- k mal~e flamantaj okulojz; vi blasfemas, mal~e
on en ia alia lokoz ; la pentrafoj de. tiu artisto estas murmuris la rabeno7 . ma I i g i. Igi mal~a:
tre r̂ ataj; por ke mi povu ~/ al mi aliajn fontojn de alproksimiganta tempesto mal~igis la cielon.
enspezojz; ~i aventurajn , sian fclicon ; mokanto serenad20 f Koncerto, ludata dumnokte subla
~as sagecon k gin ne trovasx ; homo , kiu ~as fenestroj de iu, kiel montra de amo aü respekto.
honoron, sed al kiu mankas pa.nox ; ne glore estas serg/o % Malpeza, diagonale teksita lanaStofo.
~/ sian gloronx; kial vi volas al vi plezuron ce sergent/o *6 Suboficiro de plej malalta
fremda virino?x; multaj ~as favoron de regantox ; rango. cet^O.Suboficiro supera al ~o.
ce la dioj hctpon ~// K ; ~/

‘ ies amikeconx , subten- seri/o 1 Aro da objektoj, aferoj, el kiuj ciuest-onx; (0 ~i venton sur la kampoz, la tagon pasint - j as tiel same simila aü rilata ai la antaüa, kiel al la
an7 (ion neeblan); (analoge) ~/ Dionx, la Vojon (de sekvanta: antaü Hi starts granda da pafdegojz;
Budho). csr celi , aspiri. ~o. Ago de iu, kiu ~as: via la verkado de tia gramatiko postalus gratidan ~on

estas vanaK ; fari ~on pri io . duoniga ~0,
dupartiga ~0 ë ~o, en kiu oni ripete dividas
regionon k demandas, en kiu parto estas la solvo.
elcerpa ë Metodo solvi problemon per laüvica
provado de ciuj ebloj. csr respurado. ~ado. Longa,

daüra a ü ripetita ~o: en la ~ado (de la sekreto)
pasis pli o! tuta jaroz; post longa vana ~ado de
eldonistoz; ~adon de la veto ni neniam devas

kiu '—as: ho ~antoj de Dio! x ; la ~antoj de la veto.~ateco. Stato de persono, kun kiu ciuj tre deziras
interrilati: li guas ~ateconz; si devas ellabori al à
nomon, famon. sekve ~ateconz. ^ilo O Organoaù
mekanismo, servanta por esplore ~i ion: ~ilodt
teleskopo (malgranda paralela lomo); drata ~ilode
kristala detektilo. ek~i. Komenci ~i. el^i. Sisteme—adi el inter pli-malpli granda nombro: el~u inter
la tuta popolo homojn bravajn , veramajn7- ; gi devos
el~i ian alian rimedon, por kompensi la perdonz;
du flow devis esti el~ita de tiu, kiu amis lin plejvarmegez; ferma tuj la pordojn! El~u la
krimulon!7 . el^ado. Sistema ~ado pri io el inter
multaj ebloj: el~ado de la patreco per DNA-
kontrolo; lerneja el~ado de tuberkulozo . pri*»!.

44°49’N).

da jarojz; eldoni grandan ~on da libretoj E-ajz; li
sendis al mi ~on da fotografajojz; mia tuta vivo
prezentas nur unu konstantan k seninterrompan
~on da diversaj batalojz; el tiuj vortoj ciu povas
jam fari al si grandan ~on da aliaj7 . tstceno, vico,
sinsekvo. 2 Ciu el la kolektoj de revuo, periodajo
ks, aparté klasitaj pro ia sango en la periodeco,
formato, eldonejo k.a.: «Literatura Monda», unua,
dua k tria ~oj. 3 A Vico, kutime nefinia, de termojcesigi ; ci tie finigis . fratoj , mia ~ado! . ~anto. Tiu, 1
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dj konsiderataj kune kun ties.partaj sumoj sn = komunikigas kun la ekstero: la peritoneo k la pleür-
a0 + ••• + an: ~o konvergas , se la vico de &iajpartaj oj estas ~oj. ~a}o. Likvo koaguliganta, kiel la
sumoj konvergas. — vico, konvergi , divergi. 4 ® limfo, k entenata en kavajo de la ~oj. cae serajo.

Aro de organikaj elementoj, kies molekuloj estas serp/o. Tranca instrumento,

kombinitaj cirkaü unu sama radiko, au kiuj havas kun pli -malpli kurba k dika ^komunajn ecojn : hidrokarbona, homologa ~o. 5 klingo, uzata por pritondi arbojn,

S' 4 Difinita nombro de partioj, diversa lau la hegojn, disfendi lignon ks. US’ falcil- ft |
ludoj (ekz. 6 en teniso ). 6 © Kronostratigrafia eto, rikoltilo. ~eto. Gardena tranc- ft J
unuo, ampleksanta plurajn etagojn, responda al la ilo, por incizi arbon ks. væ greftilo.
geokronologia unuo epoko. ~a 1 Prezentanta ~on: serpent/o 1 b Reptilio sen- f
~a kolekw, ~a fabrikado de elprovita prototipo ; membra k sajne senpalpebra, kun |
~e konektitaj akumulatoroj . 2 4F (pp elektra longa, cilindra korpo tegita de skvamoj
cirkvito) Tia, ke la diversaj komponanloj estas kun- k kun ne firme kunligitaj faciostoj: turnigadi kiel
ligitaj unu post la alia: en cirkvito ciuj elementoj ~oz\ Hi akrigas sian langon , kiel Hi lekos
estas trairataj de la sama kurento. 3 S Rilata al polvon , kiel ^ox\ Li sendis sur la popolon venenajn
datentranssendo, en kiu la bitoj de dateno estas ~ojn, k Hi mordis ginx; ~o siblas; kvietigisto de
sendataj unu post alia : interfaco, koneklo. ~oj. 2 (f) Perfida, malica persono: vi varmigos ~on,
paralela. potenco^o A ~o, kies sumeroj konsist- gi al vi enpikos la dentonz (pp maldankemo); dorloti
as el potencoj de la variabloj multiplikitaj per ~on sur sia brustoz; (spéciale: Satano) tio estis la
konstantoj. — vico, konvergi , divergi . vortoj de la ~oz. 3 lama ligna blovinstrumento,

sericin/o ® Skleroproteino, troviganta en silko kun buspeco k klapoj. ~oj. Subordo de skvamuloj
k araneajo, kiu cirkaüas la mikroskopajn fibrojn de kun la supraj karakterizajoj (Ophidia). ~a 1 Rilata
fibroinopodu.

^
al ~o(j): la ~a gento, ruzo. 2 ~forma. ^(um)i (ntr)

sericit/o © Ciu el pluraj sp-oj de blanka glimo | Iri multflekse k ondolinie, kiel ~o: la rivereto ~as
(i .a . muskovito) sub formo de tre malgrandaj j sur la herbejoB; la rivero ~umis cirkaü arbaroz; la
kristaloj. BS? filito. | kviete ~umantaj riveretojz. ôlogo. Specialism pri

serif/o L j Transversa streketo ce la fino de cefa | ~ologio. ^oiogio. Scienco pri la ~oj. /vforma.
streko en presita signo : en presita teksto oni generale j Prezentanta sinuan strion : la mimenioj flugas en
urns rsjdjn literojn, sed scn̂ aj Uteroj estas kutimaj j ~forma linioz. koral^O. Kn de ôj ei pluraj g-oj
en titoloj k afisoj . SIN. literkalkano. KW klasika. j (i .a. Micrurus k FJaps ) el la fam. elapedoj, korale

serin/O b 1 G. (Serinus) de malgrandaj birdoj el j rugaj kun nigraj, verde k blanke borderitaj zonoj.
la fam. de fringedoj. 2 Sp. de tiu g. (ordinara ~o). vivantaj en S Ameriko; tre dangeraj. mar~0. Fabela
Kanaria ~o. Kanario. ordinara ~0. Sp. de ~o monstro; (f) tipo de gazefaj sensaciajoj, kiam mankas
(S. serinus ). SIN. sovagkanario. rugfronta ^O. Sp. interesaj temoj. mar^oj. Fam. (Hydrophiidae) de
de ~o ( S . pusilliAs ). i ~oj, vivantaj en ciuj varrnaj maroj; tre venenaj.

serioz/a 1 (iu) Ne senpripense aganta, ne | paper̂ o. Longa, kunvolvita strio el kolora papero,

inklina al fantazio au kapricoj: ~a aütoritata homoz; kiun oni jete disvolvas super la kapoj de kunfestant-
~a junulino, politikisto ; (analoge) lia vizago havis qj, en balo, karnavalo ks. son~o. Krotalo.

sian ordinaran ~an mildecon7-, meditado super serpentari/o b Longakrura Afrika rabobirdo
komplikitaj punkioj de legojz; tio postulas ~an pri- (unuspecia g. Sagittarius secretarius ), konata kiel
penson7. KIT solida. 2 (io) Postulants au inspirants lerta mortiganto de serpentoj.
konsideron, grava: tio estas ~a demando, elpaso\
~a dangero , akcidento\ malsupre de la Rejna
provinco, kie aperas majesto pli sovaga k ~az\ tio
estis la horo de vekigo kun teruroz\ li estis jam
~e malsanaz; malsanigiz. 3 (iu, io) Nek ironie, |
nek serce parolanta au dirita; sincera: vi ne povas esti
~a, proponante tian planon\ neniu donis a.1 mi ian
~an klarigon de sia malamikeco kontrau la «h»z\ k
vi don diras ~e? -Tute ~e!z. ~ajO. lo â: miksi
sercon kun ~ajoz. ~eco. Eco de iu, io ~a: tanien i
baldaü ~eco anstataàis ce si la momentan gajecon7; !
peni konservi sian ~econ; tiuj forgesoj pruvas mank- !
on de ~eco\ malgoja ~eco aperis sur lia frunto7 ; j serpenten/o © ( kn) Mineralo el magnezia,
perforte defetante de si la ~econz\ en liaj grandaj j monoklina folisiliciato, Mg6[Si4O|0(OH)2](OH)6,
okuloj kusis tia alfa ~ecoz\ la alla ~eco de konsekr- j sub formo de pli-malpli verdaj lamenoj au fibroj; la
iteco al Dioz: kun la sankta ~eco de la morto sur la i longfibraj formoj estis uzataj i.a. en konstruarto. icr
pia vizagoz. mal^a. Frivola, sercema, bagatela : j asbesto, krizotilo. ~igo. Sangigo de feraj-magnezi-
mal~a literature, filmo ; trakti mal~e ian aferonz\ la ! aj mineraloj (precipe olivino) al ~o pro hidratigo.

^petro. Petro tute au preskaü tute konsistanta el
~o, devenants el la ~igo de la mineraloj de bazaj

(parieta k viscera ) , entenanta kavajon. kiu ne j au ultrabazaj magmaj petroj.

•• A
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preskaü infana ma/~eco de Haj ridetojz.
seroz/o V Membrano, konsistanta el du lamenoj
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serpigin/a f Epiteto de ulceroj, erizipeloj ks,
tiaj ke la rando de la lezoj estas ondoforma.

serpil/o 4k 1 (ss) Sp. de timiano (Thymus ser-
pyllum), plurjara herbo el Eüropo. 2 (vs) ~o / k plej
proksime parencaj sp-oj.

serpul/o 1 4 G. (Scrpula el Coniophoraceae )
de bazidifungoj kun krusteca bazidiujo kovrita de
himenio rete falda; kosmopolita g. de 14 sp-oj, i.a.
la larma (S. lacrymans) kun bazidiujo komenc-
evolue flava k ofte elsvitanta per gutoj (larmoj),
poste bruniganta k kun blanka rando; sp. tre detrua
al lignajoj en humidaj domoj. SIN. larmofungo. 2 8
G. (Serpula) de anelidoj el la klasode poliketoj, viv-
antaj en kalkorica tubo fiksiginta al stonoj, rokoj ks.

serumo Vd sera.
serur/o 1 Aparato, servanta por slosi pordon,

keston ks, konsistanta cefe el lango, kiu fiksigas en
buso, k postulanta specialforman slosilon, por gin
manovri: teni sub ~oz ; tio, kio estas tenata kasite
malantaü k riglilo1; rigardi tra la ~truo\
gardas kontraü steloz ; (f ) kontraü tiuj argumentai
ili fermadis sian cerbon per la plej fortikaj ~ojz.
KS* klinko, manilo. 2G Sovebla kulaso de pulvopaf-
ilo. ~isto. Metiisto, kiu faras, aimeras au riparas
~ojn. ~buso. Speco de metala skatoleto au ingo,
fiksita ce la fosto de pordo, por ricevi la langon de
la ^o, kiam la pordo estas slosata. ~lango. Unu el
la soveblaj pecoj de ^o, generale provizita per
risorto. pend~o. Demelebla ~o, kun lango en j du virinoj proponis al si plej favore siajn ~ojnz; se
formo de duoncirkla stango, kiu fikstenas la fermot- j vi konsentas akcepti miajn ~ojn, (mi estas) via
an objekton, enigante en du ringonajlojn. salto~0. kavaliroz; per tio ci vi alportos al nia afero tre grav-
Sekureea saltilo, manovrata per slosilo, k kiu ofte an ~onz; (analoge) li metis sian grandan talenton
ankaü rolas mekanike por rigli protektendajn pecojn: en la ~on de nia movado; (spéciale pp Dio) la diino
salto^o de komputilo ; la saltu^o de auto rolas rnian ~on volis, ne la mortonz ; ~i la ~ojn delà
ankaü kiel startigilo. tabernaklox; la de la kornunio, de la enterigo.

i RIM. En iom proksima senco, servo- estas pref-e
I uzata anst. relajs-, car pli internacia: ~obremso,
| ~omotoro.~oregulilo. 3 Fako de publika au privata
1 institucio, destinita kontentigi generalan bezonon: la
j gazetara r^o de la kongreso ; la civila , konsula,
j diplomatia. sekreta la kuraca , higiena de

fabriko ; la publikrilata de aerlinia kornpanio.4
£ Tia socia agospeco, kiu celas kontentigi la bezon-

seruro. 1) ~o. a ) manil- truo : b) slosil-truo kun ojn de la publiko, sed ne liveradas materialan uzaj-
kasilo ; c) slosil-lango; c) manil-lango ; d ) -buso ; on: la kosto de la ~oj pli rapide altigis, ol du delà

varoj au indiistriaj produktoj ; la publikaj ~oj (trans*

portado, kuracado, posto, telefono k.a.); la raraj ~oj
(specialistoj de medicino, scienca esplorado). Ml.

serv/i 1 (tr au ntr) Régulé labori por iu, plen- Rilata al ~oj 4. <vado. Daüra, konstanta ~o: se vi
umante pli-malpli difinitajn taskojn laü ties ordonoj: volas akcepti mian ~adon, eminenta hetmano!7; en
nun vi certe ne ~os plu sur sipo! z ; al du sinjoroj la ~ado mi farigis kriplulo7 ; ili bezonas iun por
samtempc oni ne povas7 ; (ss pp domhelpanto. ~ado en la cambroj7-; jen si venis en ~adon al ait-
mastrumistino ks) en via domo mi ~is kvardek kvar klasaj homojz; tio estas la ~ado de la Kehatidojen
jarojnz; Jakob ~is pro Rahel sep jarojnx; en urb- j la tabernaklox ; li iris en ~adon sur mizeran sipet-
ana domo ~is malrica knabino7 ; ~/ ce iuz ; —/ ce \ on7-, patriotismo mi nomas la ~adon al la bono de
la tablo; mi ciam honestc vin ~adisz; (pp ano de j ciuj miaj samhejmanoj7 ; ne multaj akiris dan favor-
administracio, armeo ks ) ~/‘ kiel statoficisto, kiel j on post longaj jaroj de ~adoB. ânt(in)o. Homo,
suboficiro ; mi ~as en Pcterburgoz\ li ~is en la j kiu ~as al alia homo au al afero, organizo ks: kia
Prusa armeo ; mi a/ venais kun la firma decido ~/ j reganto, tia ~antoz ; sinjoroj sin batas, ~antoj
sub viz. 2 (al au tr). Sindedice havigi al iu helpon, j vundojn ricevasz; mastro en vojo, ~antoj en gojoz;
utilon, meritajon ks: mi tro mutte vin respektas k tro | se la gasto estas amata, ec lia ~anto ne restas mal-
multe estas prêta vin ~/ por ke f .. . jz; prêta vian ; sataz ; ~anto de falsaj diojz ; Mi transdonas tiujn

Sanktecon! B ; ~i sian patrujonB. sian pardon; al
Dio diablon rezervu7; via Dio, al kiu vi senâese
~as, savu vin! z; mi ne scias kun certeco, sed mi tuj
~os al vi per respondoz ; popolo au regno, kiu ne
~os al Vi (Dio), pereosx; aI du ci ideo volas —>/ la
noblaj homoj de ciuj popolojz. 3 (io) (ntr) Esti utila
por iu au io: du aventuro al mi, liberigi de si1;
mia mono ~is por stopi tre rimarkeblajn truojnz; et
bagatelo povas al celoz; karbo ~as por ardajo,
ligno por fajroz ; akvo k pano ~as al sanoz; por kio
~as mia laboro? B; por kio ~as mono en la mono
de malsagulo?z ; oni pensis, ke tiuj bulboj ~asal
mangado1.4 (io) (ntr) Esti iel uzata: vi (plumo) MH
jam apenaü unu semajnon k vi estas jam duone
eluzitaz; ne larmo anstataü armoz; kio ~as
por cio, taügas por nenioz; neniu el ili lumas sufice,
por kiel strata lanternoz; gi povas ~i kiel
postamento en la antaüêambra1; tiu ci terura
ekzemplo al vi kiel instruoz; du pecoj dè tegolo
~is aI li (la negulo) kiel okulojz. ~0 1 Tasko, plen-
umata por iu, sub kies dispono oni estas: la granda
magazeno bezonas la ~on de vera armeo da
komizoj7-, li uzas la ^on de homo tre dubefidindaz;
li esds en la ^o de la hispana regno ; li faris tre
bonajn ~ojn en tiu postenoz. csr ofico. —+ ~obubo,
~odaüro, ~osoldato. 2 Tasko, kompleze au sin-
dedice plenumata por ies helpo, utilo, profito: si
faris dun ~on (manlavon) ankaü al la rabenoz; la

1 ^RS| 2

ria
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landojn en la manon de Mia ~anto Nebukadnecar, ujo); da glasoj. cs* mangilaro, teleraro, vazaro.
rego de Babel! x\ Klaüdino, ~antino de Angelikoz. — ~osranko.
*~ema. Inklina fari ~ojn. ^igi. Fari, ke iu, io
MI: unuj ~as la portion, aliaj volas ~igi la pardon
al si’, ~igi E-on al la paco. ^ilo S Komputilo, kiu teniso, tabloteniso, retpilko ks: ~linio.~i (ntr) Fari
plenumas iujn funkciojn la ü mendoj de aliaj la komencan baton ce pilkludoj. ^anto. Tiu, kiu
komputiloj en komputila reto : dosier~ilo ; ~as.
novaj~ilo ; TTT-~ilo. ^vist( in )o. Homo, kies
profesio estas labori por iu laü ties ordonoj, precipe profite al la publiko au al posedanto de alia nemov-
en ties hejmo: Colin, ~isto de Georgo Dandinz\ li eblajo: de trapaso, de akvofluigo.
farigis kajuta ~istoz; eu ni povas akeepti ~istinon
kun infano? z\ ciuj kortegaj sinjorinoj kun siaj senpage al la senjoro au al la stato. ~a. Rilata al
rvistinoj k la ~istinoj de siaj ~istinoj. væ grumo, ~o: bieno; ekspluatado; (f) ~aj manierojB.
lakeo, sklavo, pordisto. ^istaro. Tuto de la ~istoj ~i (ntr) Fari ~on. ~eco. Stato de kamparano, ne-
en unu domo. ~odeva. Tia, ke li suidas ~on: havanta la rajton transmigri sen la konsento de la
~odeva junulo , servutulo. ^oloko. Loko, domo, : senjoro el la bieno, kies ciama hereda farmanto li
kie oni ~adas: Kristino intcncas akeepti ~olokonz. estas, k devanta plie senpage kulturi la senjoran
er ofico. erwigi. Meti en ^adon: li deziras en~igi bienon. ~ulo. Homo submetita al ~o: la ~uloj
sin sur sipoz, ce komereisto1. kontraü^o, re~0. devis frotpurigi la sildojn1. KS3 vasalo, sklavo.
M), kiun oni faras kompense de alia ricevita: la
najbaroj pruntadis lian cevalon k faradis pro tio iajti
kontraü~ojnz’, postulas re~onz. pri^i (tr)
Prizorgi, kiel ~anto: la besto, kiu eiam estas
pri~ata, vartataz. menwa. Koncemanta restoraci-
on, vendejon ks, en kiu la klientoj mem prenas la
deziratajn varojn: mem^a benzinstacio. merrwejo.
Vendejo, funkeianta la ü la mem~a principo.
aüt0~(ej)o. Loko, arangita por ebligi al la aütistoj,
motorciklistoj provizi sin per benzino, akvo ktp.
bierwanto. Kamparano, laboranta en bieno por la
profito de la bienmastro. Di~o. Kulta ceremonio au
rito: Di~onz\ tio ne taügas dum la Di~oz (en la
sinagogo); la Di~o estis farata, neniu zorgis pri la
knaboz; pregejo , en kiu li kanlis la Di~ajn
kantojnz. kaleê'vanto. ~isto pri la kaleso de
mastro: livrée vestitaj kales~antojz. kuraco^o.
Civila aü arrnea organizajo, kiu prizorgas la sanon
de logantaro a ü de soldataro. lerno~i (ntr) ~i,
senpage aü kun malalta salajro, ce metiisto aü
profesiulo, por terni ties metion aü profesion: unu
lerno~as Ce lignajisfo1; jaroj da lerno^ado.
librO'vO. Speciala fako de asocio, kiu faciligas al
ties anoj la akiron de iibroj diverslande eldonitaj.
medico Cj- Funkcio, kiun la medio plenumas
favore al la homo, ekz. purigado, transformado de
toksaj substancoj ks. meso~anto. Helpanto de la asembleo a ü juga instanco: ordinara , ekster-
pastro dum la meso. akolito. militai (ntr) ~i ordinara ~o. 2 Difinita serio de kunsidoj, universit-
kiel soldato: li militais en la kolonioj; homo, al kiu ataj prelegoj ks.
tiufingro estas dehakita, restas libéra de milit~oz. sesil/a Ne havanta portantan organon: sen-
radi0dis~O. Publika ~o de generalinteresaj | petiola (pp folio), senpedunkla (pp floro aü frukto),
informoj al nelimigita nombro de riceviloj per j senstilusa (pp stigmo de pistilo) k.a.. SIN. sida,

elektromagnetaj ondoj: meteologia radiodis^o. j seskvi/ (K) Pref., uzata en substanenomoj por
signa!~0 En armeo, tiu parto, kiu okupas sin ! montri rilatumon de «unu k duono»: ~oksido ( iom
pri la signalado, telefonado, radiotelefonio ks. sip -̂i
(ntr) M kiel maristo aü helpanto sur sipo: la unua
kurso de lia sip~ado finigisz. tag~o. ~o dum la
tago. BS* dejoro.

serval/o b Sp. de feliso (Fells serval ), mez-
granda Afrika rabobesto.

servic/o Y Tuto de vazogarnituro, destinita
por la mangoj: porcelana por teo; kompleta ~o | Romo (4 asoj).
el fajenco ( teleroj, pladoj, saücujoj, salatujo, sup- j sestercî/o = sestercomilo.

servi l/a. Ace servema, sklave komplezema.
servir/o 5 La komenca bato ce pilkludoj kiel

servitud/o Devo, kiu tusas nemoveblajon

servut/o j[ Laboro, kiun kamparano suidas

ses 1 Numeralo, esprimanta la nombron post 5
en la serio de la entjeroj (6, VI): dum ~ tagoj la
Eternulo kreis la cielon k la teronx; en ~ tagoj mi
cion finos. KS75 heksal. 2 Nomo de la cifero 6. ~a.
Vicmontra numeralo, signifanta, ke la koncernatajo
venas post kvin antaüaj: la ~a volunw, Georgo la
(S )̂ a -, la ~an de Januaro. ^e. En la ~a loko (ce
elnombrado). /'•'O 1 Aro de ^ aferoj aü personoj. 2
La nombro aü la cifero 6: ne intermiksu viajn ~ojn
kun la kvinoj. 'vObla 1 Prezentanta nombron aü
kvanton, kiu rilatas al la antaüa kiel ~ al unu: ~obla
rento. 2 Konsistanta el ~ partoj: ~obla jungitaro.
~oble. En ~obla maniero: ~oblc pli alta\ ~oble
tri estas dek ok . ~ono. Ciu el la ~ egalaj partoj de
tuto. ^opo. Grupo de ~ aferoj aü personoj: ~ope
oni trairas la tutan mondon B. t̂eto }. 1 Verko por
^ vocoj aü /v/ instrumentoj. 2 Grupo de ^ personoj,
kiuj kantas aü ludas tian verkon. ~cent. ~obie
cent: la konsilio de la récent’, en la ~centa jarox.
~dek. ~oble dek (60, LX): ^dek minutoj faras unu
horonz ; ~dek pagoj’, sur la ~deka pago\ la alia
donis frukton , jen centoble , jen ~dekoble N.
~deknaü(um ) i (fm ) Reciproke leki k/a ü suci
voluptocele la seksajn organojn. frandzi, midzi.
^foje.~ fojojn: ~foje ripetita rimo.

sesi/o 1 Kunsida periodo de parlamento,

ark.) estas oksido kun nombro de oksigenatomoj
1 ,5-obla je tiu de la metalatomo; ~terpeno.

sesieri/o ^ G. (Sesleria el poacoj) de c. 30 sp-
oj de herboj el Eüropo k U Azio.

sest/o } Intervalo inter ses tonoj en diatona
gamo (proporcioj: majora 5/3, minora 8/5).

sesterc/o I Argenta, poste bronza monunuo en
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sesteto Vd ses. sezam/o 1 4* G. (Sesamum el pedaliacoj) de
sestin/o ch Fiksforma poemo, el ses sesversaj | herboj kun integraj folioj, kun unuope akselaj, ne-

strofoj, en kiuj la finvortoj de ciu strofo estas ripet- | regulaj floroj k kun dukameraj kapsuloj, enhavantaj
itaj en la sekvanta lau la ordo 6, 1, 5, 2, .4, 3; poste j oleoricajn semojn po multaj; c. 15 sp-oj el la varmaj
venas triversa strofo. en kiu la ses vortoj estas sam-
maniere ripetitaj je la fino de ciu hemistiko.

Set/o1 Ü1 La tria file de Adamo. 2 0 Egipta dio
de la dezerto k malbono.

setari/o 4* G. (Setaria el poacoj) de c. 150 sp-oj
de unu - k plur-jaraj herboj precipe el la varmaj
regionoj. Italia ~o. Sp. de ~o (5. italica) origina el
Cinio, kultivata en varmaj regionoj por grajnoj
uzataj en la nutrado de homoj k kortobirdoj. SfN.
birdmileo. osr mileo. miho, panico. sorgo.

seter/o yd Raso de hundo kun longaj ondaj
haroj, dresita stari rigide, tuj kiam gi flaras casajon.

setl/i (ntr) (pp homgrupo) Eklogi, instali sin en Î
nova loko, regiono au lando. plan^ejo. Laüplane
konstruita vilago au urboparto. plarwigi. Dis-
parceligi terenon k laü plane konstrui novan ~ejon
el domoj, generale apartigitaj unu de la alia, kune
kun vojoj, akvoduktoj, kloakoj, elektraj lineoj ktp. j

seton/o f Meco, duloke trapasanta la haüton k
uzata por drenado. ''-forma. Tia (pp vundo de paf-
ajo au klingo), ke la fremda korpo eniris sub la
haüton k eliris borante duan aperturon.

Seul/o. Cefurbo de Korea Respubliko (126°58’E,
37°33> N).

sev/o 4* Akveca suko, cirkulanta en la ksilemaj j
k floemaj tuboj: alsupra, desupra ~o. cw suko. — | komencigas je la solsticoj k du je la ekvinoksoj, k

j kiujn, en la mezvarmaj terzonoj, distingas diferenc-
j aj temperaturoj: la kvar ~oj estas printempo,

forte punanta : nia provincestro estas ~a, seel | somero , aütuno k vintro ; estis malfrua ~oz
justa7- 4, kontraü homo fiera Dio estas ~az: ne en j (aütuno) ; la jitna ~o ( printempo); ciu kun sia
ciu afero estu ~<7 Z; Dio longe paciencas, sec! ~e | hono7-. 2 En la varmaj au maivarmaj terzonoj, ciu
rekompencasz; (f) ~a kritiko, inspektado, verdikto\ \ el la du jarpartoj, dum kiu la meteologiaj kondicoj
ne cion ont devas ekzameni7. car drakona. 2 j estas konstantaj: la seka , la pluva ~o\ la Inuitoj
Akre malmilda, malfacile eltenebla: ~a vintroz; j konas nur du ~ojn, naümonatan vintron k trimonat-
klimato, vetero, rnalvarmo; ~a atako de podagro 4, an someron. 3 Jarparto, aparté taüga au favora por

puno 4, oni lin metis en ~an malhhercjon z; ia faro, okupo, komercofako ks: por cio estas ~ox;
( analoge) ~a batalo. konkurenco, tester, la sendung - la ~o de la caso, de la banoj\ ho estas la morta
eco farigas ankoraü pli ^a: ncgocaj aferoj estas por la capelisîoj , peltistoj. karbovendistoj. ~a.
~a/z. ifir kruela, rigora. 3 Ne toleranta deflankigon j Okazanta dum difinita ~o; ~a komerco, fiskapt-
disde la regulo: postulanta plenan konformigon al la i ado. antau^-O. La ~o antaü la cef^o. cef~o. La
modelo, tipo, lego: se ni ne observos ~an ordon k j plej favora ~o por difinita aktiveco: dum la cef~o
disciplinait , nia afero beddaô pereosz; kun (ce) vero | la prezoj de la hoteloj estas altigitaj je 20%.
~a komercajo forvelkos (ne vendigos); ~a dicta; ; ekster^a. Troviganta ekster la favora ~o: (f)

unueco estas la nepra kondico de nia venko 4, ~c | ekster~a serco. interna. Troviganta inter du ~oj,
difinita organizacioz; se ni deziras paroii | unu favora k la alia malfavora: interna] rabatajoj.
réguléz; se kelkaj vortoj bavas ne ~e égalait form- j post^o. La ~o post la cef~o.
on en diversaj vortaroj7. CBT rigida, strikta. 4 (f) ! sfacel/o f Malseka parta gangreno.
Senornama; senigita je cio nenecesa, je cia superflu- j sfagn/o 4* G. (Sphagnum el ~acoj) de c. 150
ajo: ~a beieco; ~a arkitekturo. sti /o. csr sobra. j sp-oj de muskoj, N-hemisferaj, pluraj uzataj por
^O. ~a konduto: ekflamos Lia ~o kontraü tin ! kultivo k enpakado de iuj plantoj. — torfo.
homox. ~eco. Eco de iu, io ~a: la ~eco de la jug- j sfalerit/o © Mineralo el kuba zinka sulfido,
istoj, de la legoj. mal~a 1 Facile pardonanta, ; ZnS, cefa zinkerco.
mi Ida. 2 Ne akra, facile tolerebla.

Sevif/o. Hispania urbo (6°U, 37°23‘ N).
sevrug2o b Sp. ( Acipenser stellatus ) de ! ortopteroj kaptitaj k paralizitaj de piko fare de la ina

acipensero gis 2 m longa. kun tre longa, pinta k j plenkreskulo. SIN. rabvespo.
glavoforma kapo. vivanta en la Nigra k Kaspia
maroj k en riveroj. huzo, sterledo. sturgo.

j regionoj de Afriko k Azio, i.a.: Hindia (S. inë-
j euni ) , unujara herbo kultivata por tre oleoricaj

semoj, utiligataj kiel spicajo k el kiuj oni ekstraktas
mangoleon (~a oleo), uzatan ankaü por medicino k
por fabrikado de margarino k sapo. -4 ~salo. 2
Magia au mistera rimedo, por atingi ion ordinare
neatingeblan (aludo al la magia formulo «Malferm-
igu, ~o» en la fabelo «Ali-Babo» el la Mil k Unu

i Noktoj ). ^oido ¥ ( osta sesamoidea) Osteto, iafoje
i trovebla apud iuj man- aü pied-artikoj aü interne de
I iuj tendenoj.

sezamo (Hindia ~o):
a) tigo;b) folio;c) flora;
c) frukto (kapsulo); d)
semo. LMD.

sezel/0 ^ G. ( SeseH el apiacoj) de generale
plurjaraj herboj kun plume dividaj folio j k kun
umbeloj el multaj, blankaj aü rugetaj floroj; 100-
120 sp-oj el Eüropo, Afriko k Azio.

sezon/o 1 Ciu el la jarkvaronoj, el kiuj du

limfo.
sever/a 1 Senindulga ; ne facile pardonanta k

Sfeg/O b Insekto (Sphex k tre parencaj g-oj) el la
i ordo de himenopteroj, kies larvoj sin nutras per

sfenisk/o b G. (Spheniscus ) de pingvenoj, viv-
antaj en S Afriko k Galapagoj. ^oformaj. Ordo
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©sfing/o (K) Radiko de ~olo (en kunmetajoj).
/^olo. Aminoalkolholo, CH3-(CH2) l 2-CH=CH-
CHOH-CHNH2-CH2OH. ~lipido. ® Simpla au
malsimpla lipido, konsistanta i.a. el sfingolo k grasa
acido: ^lipidoj estas grava] konsistajoj de la viv-
materio, ekz. de la mjelino.

sfingozin/o = sfingolo.
sfinks20 1 Fabela besto kun leona korpo k homa

kapo, kiu, ce la egiptoj, simbolis la sunon. 2 Ce la
helenoj, fabela monstro kun leona korpo k virinaj
brusto k kapo, kiu tuj voris tiujn, kiuj ne kapablis
diveni la enigmojn, proponitajn de gi. — Edipo. 3
(f) Homo, kies pensojn k sentojn oni ne povas
diveni. ~a. Enigma, kiel ~o: ~a rideto. cw
mistera, problema.

sfinkter20 V {sphincter ) Nomo de ringoformaj
muskoloj, kiuj pli-malpli fermas diversajn duktojn
au aperturojn: pilora , irisa ~o.

si. Refleksiva pron., uzata nur por la tria
persono, k reprezentanta la subjekton de la laste
esprimita ago; tiu ago povas esti esprimita: 1 per
finitiva verbo: // amas ~ri mem7", si lavas ~nz\ sipo
kiu movasz\ Hi Jetis sur min2", pastas ~n
grandaj brutarojz; si kombas al ~ la harojnz; ciu
por ~ mem estas la plej kara2 ktp; 2 per inf.: de-
meti de ~ la antikvan Adamon2; la mizero kutimigis
lin levi rsjn trefrue7", la sinjoro ordonis al la servisto
vest.i r^n rapide; 3 per participo: lia fratino malkovr-
is al H la koron de la memvole ~n forpelinta filino7",
4 per subst., esprimanta agon: tia flatado al ~ estas
nauza; 5 per adj., entenanta ideon de ago: li vivas
kun virino tro postulema por RIM. I Kiam la
senco tion ebligas, la refleksivo povas akiri nuancon
de reciprokeco, komparu: li kisis sin7 k Hi kisis
~nz; sed plejofte tiu nuanco estas precizigita per
adv.: montradi al ~ reciproke la dentojnz; oni
ankaü povas uzi la komplekson «unu (la) alia(j)n»,
sed sen esprimo de la refleksivo: ne trompa unu ali-anz. RIM. 2 Kiam temas pri korpoparto, Z. prefere
uzadas la formon «al si», ol la adj-an sian: li bntl-
igis al ~ la lipharojnz. RIM. 3 si en la formuloj en
si , per si (mem) k inter si perdas la ligitecon kun la
subjekto, k la tuta formulo estas rigardata kiel unu
adverbajo: oni ne povas ckkoni la realon en ~ (tia,
kia gi estas esence); oni komprenis liajn gestojn per
~ mem (propraefike, sen bezono de klarigo); tiujn
malsamajn objektojn miksi inter ~ oni neniel devasz
(reciproke). RIM. 4 sin estas ofte uzata kiel pref., kun
la signifo de mem: ~ndefendo, ~nregado, garda ,
r̂ ndona, ~ntrotaksecoz ktp. En tia okazo sin perdas
cian ligitecon kun la tria persono: via ~ndonemo
estas senfinaz. ~a 1 Rilatanta au apartenanta al

( Sphenisciformes ) de birdoj, ampleksanta la
pingvenojn. — aüko.

sfenodonto.

sfenisko. Du sp-oj
de ~o. CG .

sfenodont/o b La sola nun vivanta reptilio
(unuspecia g. Sphenodon punctatus ) el la ordo de
rinkocefaloj, troviganta en Nov -Zelando, kun
funkcia pineala okulo.

sfenoid/o V { os sphenoidale ) Nepara osto de la
krania bazo.

Sfer10 1 A a) Surfaco konsistanta el ciuj punktoj
en la tridimensia spaco kun fiksa distanco al donita
punkto (nomata la centro de la ~o). b) (pli generale)
Aro same difinita en metrika spaco. 2 = globo (la
solido ene de ~o I ). c®5 globo, bulo. 3 (ark.) Ciu el
la rivoluantaj globformaj kristalajoj, sur kiu la cielaj
korpoj estis laüsupoze fiksitaj: la cielaj ~oj ; la
muziko de la ~oj (produktata de la movigoj de tiuj
~oj). 4 (f) La tuta tereno, sur kiu efikas ies agado,
influo au simpla ekzisto: de politika influo', la
diplomatiaj ~oj\ ciu povas agadi aparté en sia ~o,
laü siaj fortojz; ciuj ~oj de la homa societoz; bone
konata en ~oj pedagogaj lingvistoz. ter medio,
rondo. ~a 1 A Rilata al ~o: plurangulo (parto
de ~o la limita de arkoj de cefcirkloj); aberacio
(distordo de la bildo de lenso ce la randoj, kie reklaj
linioj farigas kurbaj). 2 Havanta la formon de ~o:
~a korpo. ^eco. Eco de io ~a: la ~eco de Tero.~oido A Surfaco, kiu estas proks. ~o. ^ometro
0 Mezurinstrumento, provizita per mikromezura
sraùbo, k ebliganta legi la dikecon de malgrandaj
korpoj au la kurbigan radiuson de globeto au optika
lenso kun precizeco de 0,01 milimetro. fia? mikro-
mezurilo. duon~o A Duono de ~o, kiu estigas per
divido lau cefcirklo. hemi^o 1 Ciu el la du
parloj de Tero dividita per la ekvatoro. 2 Ciu el la
du partoj de la ciela ~o dividita per la ekvatora
ebeno. 3 V Ciu el la du partoj de la cerebro au de la
du flankaj partoj de la cerebelo: la centro de la
parolkapablo situas en la maldekstra cerebra
hemi~o.4 = duon~o. hemi^a. Rilata al hemi~o.

sfigm/o f Pulso 1 . ~ografo. Grafika
instrumento, uzata por registri la pulsadon de
arterio. ^ografio. Arto k procedaro de registrado
per ~ografo. ^omanometro.

© Sfing/O b G . { Sphinx k parencaj g-oj) de
grandaj noktpapilioj, kiuj dum ripozo tenas la flug-
ilojn horizontale, k kies larvoj havas dorsan komon
sur la malantaüa parto de la abdomeno k vivas sur
diversaj plantoj. ~edoj. Fam. {Sphingidac ) de
lepidopteroj, al kiu apartenas i.a. ~o k akerontio.

stingo ©.
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bona patro amas ~a( j )n infano( j)n; si lavis ~/2 j fajfas7 ; la serpento, abelaro ~asB; (analoge) la
en ~a cambra1: si nomis sin ~a fïlino7 ; el ciuj ~aj vento ~as en la kamentubonz : ~antaj sagojz; la
fratoj li estas la malplej saga7- ; tiuj konsideroj igis musfraülinoj ~adis k paroletadis7.2 Esti elparolata
lin eldoni ~an pazigrafian provonz; ih donadis al li kun malico, tra kunpremitaj dentoj: la vortoj ~is en
okazon montri ~ajn novajn vestojnz; li ekvidis la sia busoz; jen venis la klacado, kiu ~is tra ciujdom-
angelon, starantan kun elingigita glavo en ; oj, stratoj k stratetoj7.^a. Tia, ke gi ^as: litero;manox ; rigardadi E-on nur de gia flarko praktika k • spirado. ~(ad)o. Bruo de iu, io ^anta: de
uzadi gin nur por ~a utilo7: nenio por homo estas j jetita stono ; ~ado de kuglojz; ( f ) la du lastajn
pli malutila ol nckonado de ~aj posedajoj7 ; ne ! vortojn si elparolis kun akeento, kun ~oB. — suso.
aüskultu la vortojn de sorcistoj kiel ajn lertaj en ~a J Sicili/o. Granda insulo, sude de la Italia duon-
artox. RIM. 5 La subst-oj, esprimantaj agon netr-e, k insulo, k apartenanta al ï talio (14°30’E, 37°30’N).
la participaj subst-oj ne influas la refleksivojn: tra ~a. Rilata al ~o: la ~aj antikvaj temploj. ^ano.
^aj delikataj fingroj li vidis la trabriletadon de ~a ! Loganto de ~o.
sango7-; la aütoro mokas la legantojn de verko. j Sicüan/o. Provinco en la C parto de Cinio.
2 Adj., signifanta «propra» k uzata sen ia konsidero j sid/i (ntr) 1 (iu) Esti en tia pozicio, ke la busto
al ia subjekto: estas kara pli ol la najbara7 ; cio estas tenata pli-malpli rekta. dum la gluteoj restas sur

estas plej carma7 ; en ciu kranio estas ~a ia apogo: ~i sur sego7, sur trono7 ; malantaü mi vi
opinio7: por ciu afero estas tempo k maniero7 ; devas sur la cevaloz ; si ~is sur miaj genuoj;
metu cion sur ~an lokon; si rimarkis la regon de la Japanoj ofte ~as sur la suroj; silente ~as sur la tero
maro kun krono7. — siatempe. RIM. 6 Por sendi la plejagulo de Cionx; (abs) ~ j apud la tablo7, ce la
al rilativo, kies reprezentato estas vokative uzata, oni kame.no; la infanoj ~as silente k skribasz; (analoge,
povas elekti inter sia k via, dépende de la grado de pp bestoj) tie ~is hundo k rigide lin rigardisz; sur
memstareco, kiun oni atribuas al tio, kion latoj ~is ùirkaü cent kolomboj7 ; birdeto ~is sur
reprezentas la determinita subst.: ho Sinjoro, mia branco. 2 (iu) Resti sur sego, por ion fari: ili ~is en
Dio , kiu elkondukis ~an popolon el la lando vigla interparolado ce siaj krucetoj7 ; super malfcrm-
Egiptax ; ho vi Diana, kiu vian fraton amegas ( ...]. ira libro ~is Marta7 ; instruistino, kiu ~as super
~ajO. Tio, kio propre apartenas al iu. spéciale 1ernantinoz; la skribistoj k Fariseoj ~as sur fa sego
koncernas tiun : al ciu (donu) Han ~ajonz. de MoseoN (por instrui); la Eternulo diris al mia

si J* Silabo, kiu montras 1 en la relativa soifego sinjoro: dekstre de Mix ( por jugi); (kolektive) la
la sepan tonon super la toniko; 2 en la absoluta parlamento ~is la tutan nokton. 3 (iu ) Resti ' en iu
soifego ia absolutan tonon B. loko, ne movigante au ne elirante: kiel musosub

SI Nomo de la internacia sistemo de mezur- j balailoz: Dion fidit , sed senfare ne se vi ~os
unuoj, kies sep bazaj unuoj estas la métro (longo),
kilogramo (maso), sekundo (tempo), ampero (elektra
kurento), kelvino (temperaturo), molo (substanc-
kvanto) k kandelo ( lumintenso). usr cgs, mks.

CD sia I/o © La supra parto de la kontinenta
terkrusto, konsistanta el petroj ricaj je silicio (Si) k
aluminio ( Al), k kies denso estas 2,7. m* simo.

r* j (J

en branoj, vin mangos la porkoj7 ; ~as gasto unu
minuton, sed vidas la tuton7 ; se li tro longe ~as en
la domo de alia homo [...]z; mi hejme ~is, nenion
vidis7 ; riante clam dome, mi tre malmidte kohas la
mondonz; (f ) la vortoj flugas sed la pensoj ~asz. 4
( iu ) Trovigi en ia situacio, bona au malbona: bonetiu

! ~as, al kiu la sorto ridas7 ; forte ~as, kiu Dion
<2) sia I/o f Salivo (en kunmetajoj). ~ogena. fidas7 ; ~i sur pingloj7 ; ~i en amaso da embaraso1;

Estiganta salivon: ~ogena reflekso. ^oreo. Tro li ~as en suldoj gis super la sultrojz; (f) kiel solece
abunda saliva sekrecio (gis 4.5 litroj). ~as la urbofx ; maIsageco forte ~as en lia korox.5

Siam/o x Eksa nomo de Tajlando ~a. Rilata al I ( io) Esti en iu loko: en la kandelingo ~is brulanta
~o: la ~a Golfo ( I 02°E, !0°N ) ; ( s )^ a kato ; j kandelo7 ; la slosilo ~a.v en la pordoz ; diademo,
( s )r̂ a j gemeloj (devenanlaj de unu sola ovolo k ma!granda capeto ~is sur sia kapoz; la verda stelo,
ligitaj per iu ajn korpoparto). kiu ~as sur nia brusto7; lia kamizolo estis kovrita de

sibarit/oz. Homo tro amanta vivon moian k j cindro, kiu ~is ankaït en lia barbo7 ; (f) en serco k
komfortan, dedicitan al ia plezuro. væ epikurano. | ludo ofte ~as aludo7 ; en unueco ^as nia forto; se

en kor io ~as, vizago perfidas7. irsr kusi, stari.6 (pp
Siberi/o. Parto de Azio. etendiganta de Uraio gis j vesto) Havi , metite sur iu, bonan au malbonan

Pacifiko, norde de la vasta montaro k dezertaro de | aspekton: la vestoj bonege ~asz; tin mantelo,capelo
C Azio (100°E, 60Ü N), k longatempe cefa ekzilejo | ne bone ~as al vi. ~0. Pozicio de iu, io ~anta: havi
de Rusio: (vin) mi forsendigos rekte en ~on! z. ~a. bonan ~on sur la selo; malgusta de la valvo en
Rilata al ~o: k /imato. inditstrio. la kamero ; pasi de la ~a al la kusa pozicio. -*

SÎ bil/o. Unu el la antikvaj profetinoj, ordinare ~vango. âci. Senenergie, malstrece ~i: ili ~acas
nomita laü ia legenda loko de sia aktiveco: Eritrea ! sur siaj benkoj en la fundo de la klascambro; (f)

~o. ~a 1 Rilata al iu ~o: la ~aj libroj (kolekto da | ~aâi en mizera ofico. âdo 1 Stato de iu, kiu daüre,
profetajoj, konsultataj de la Romaj pastroj). 2 | longe ~as: tiu oficeja ~ado estas malbona por via
Malklara k malfacile komprenebla: ia ~a parolo. ; sano. 2 Tempo, dum kiu iu persono pozas por pentr-
c-r enigma, sfinksa. isto, skulptisto, fotografisto ks. csr seanco 2. ^a,

sibl/i (ntr) 1 Eligi sonon similan ai longedaûra ; ~anta 1 Estanta en ~a pozicio: la titolo de la
«s»: vi iom vi bavas en la buso unu denton, kiu ! staluo estas: ~anta junulino; pafi ^antan perdrikon.

~ismo. Tia maniero de vivado.
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jam de la rego Cidkijax. 2 (f) Cirkaüi, minacante
aü tedante: kvin au ses almozpetantaj kripluloj ~is
gian pordon7 ; dangero ~as, al Dio ni pregas—
dangero cesas, ni Dion forgesas7-. ~o. Agado de
armeo, kiu ~as: la de Trojo; meti la ~on antaù
urbo ; cesigi la ~on. — ~ostato. ~a. Rilata al ~o:

milito, artilerio. cirkaü~i. Akcenta formo de
~i. ek~i. Komenci ~on: H venis en Judujon ,
ek~is la fortikigitajn urbojnx ; (f ) la ekscitita
popolamaso ek~is la pregejonz.

Sien/o. Toskania urbo ( 11°20’E, 43°18’N ).
(s)<vo. Rugebruna okro, uzata en farboj. SIN. ~a
tero. ~a tero. (s)~o.

sienit/o © Plutona petro, grajna , precipe
konsistanta el alkala (generale kalia) feldspato k
glimo aü amfibolo. es* granito.

Sieraleon/o. U-Afrika regno (Fritaüno).
siest/o. Dormeto post tagmango, ordinara en

varmaj regionoj. (ntr) Fari ~on.
sifilis2o Y Kontaga k inokulebla malsano, kaüz-

ata de la bakterio pala treponemo, evoluanta de la
komenca sankro, tra la duavicaj akeidentoj (erupci-
oj, visceraj inflamoj), gis la triavicaj (degeneraj aü
proliferaj lezoj, gumabscesoj) k povanta finigi per
kvaravicaj afekcioj (tabeto, generala paralizo ktp).
~a. Rilata al ~o. anti~a, kontraiwa. Uzata, por
kuraci ~on : anti~a medikamento.

sifon20 1 Aparato konsistanta el U-forma tubo
kun neegalaj brakoj, per kiu oni transversas likvojn,
uzante la premon de la atmosfero. 2 Speciala boteio,
destinita enteni k laüvole ellasi per propra gaspremo
gasan akvon. 3 ^ (PP fungoj k algoj) Granda celo,
ofte tubforma, multanuklea, sensepta: ce algoj aü
fungoj sincitio estas nomata ~o. i®5 hifo, plasmodo,
sincitio.^a 1 Rilata al ~o. 2 ~ohava: ~a cilgo.~i (tr) Transversi per ~o. ~forma O Havanta
fonnon de ~o. termo/^o. Arangajo, en kiu variado
de temperaturo estigas cirkuladon de akvo.

sigel/o 1 Distinga signo, stampita sur moligita
substanco, por garantit la a ü tentikecon de
dokumento: edikto donita sub mia mano k ~o (sub-
skribita k ~ita de mi); la ~o ankoraü ne estas metita
(pf). —f ~ringo, r^vakso. 2 (f) Distinga marko, kiu
konfirmas apartenecon aü aütentikecon: konservu
min kiel ~on en via kow, kiel ~on sur via brakox ;
Kaina ~o sur fruntoK : U jam havis la ~on de la
morto sur la vizago; tiu genio metis sian ~on sur la
tutan scieneon de sia tempo; sur cio kusis la de
malriceco7 ; tiuj detaloj portas la ~on de la vero ; la
~o de mia apostoleco vi estas N. krono. 3 (0
Distinga marko, kiu montras la finitecon, komplet-
econ: tio metis la ~on al lia glow, vi estas de
peifekteco, plena de sagox ; la ~o de /’ amo (kiso aü
bebo). 4 Signo, stampita sur moligita substanco, k
almetita al koverto, skatolo, pordo ks, por certigi la
sekreton, malhelpi la malfermon sen la scio de la
posedanto ktp: plumba, vaksa ~o; justicaj ~oj; mi
vidis libron, ~itan per sep ~ojN . 5 (f) Tio, kio
kvaza ü garantias la sekretecon: sonetoj sub sep
~oj K; rakonti ion sub la ~o de la sekretoB; diri sub
la de la konfeso; havi ~on sur la lipojB. ~a.
Rilata al ~o: gravure, rubando. (tr) 1

2 4? Sesila: ~(ant )a folio. êjo. Loko, kie iu aü io
~as: la ~ejo de UEA estas en Roterdamo; la centra
~ejo de granda banko; (f) la cerbo estas la ~ejo de
la pensado. ^ema. Inklina longe resti ~anta.

Fari, ke iu ~u: ~/,çw la fraton, car ~igi sin
mem li ne volas1; se vi ~igos sin al la tablo [ . . . ]z;~igu Naboton sur la cefa loko inter la popolo k~igu apud li du homojn malvirtajnx. / îgi. Igi
~anta: submetu segon sub liajn piedojn (krurojn), k
li kontraüvole ~igos7; ~igu, mi pétas7 ; si ~igis sur
la kanapo apud Marta7 ; li venis k ~igis sub unu
genistox ; la koko ekflugis k ~igis sur angulo de la
librosrankoz; li kuris al la akvo k ~igis en mal-
granda boatoz. îgo. Ago de tiu, kiu ~igas: dum la
ceremonio estis senfinaj ~igoj k levigoj. ~ilo. Cia
objekto, uzebla por ~i. ~loko. Spaceto, en vagono,
tramo ks, kun sego por ~i: rezervi du ~lokojn en la
aviadilo. al̂ i. ~i apud iu aü io: la infano al~igis al
la lito k laüte legis7 ; aimanta (malcefa) jugisto.
diwa, Prezentanta du ~lokojn: du~a auto. ek~i.
Komenci ~i: la kortumo ek~is je la deka matene.
kun~i. Partopreni kun aliaj personoj en komuna
formala diskutado k konsiligado: kun~is âiuj
membroj de la komitatoB; kun~is hieraü la konflikt-
komisiono, k decidis [ . . . ]. kurwo. Komuna
diskutado k konsiligado de membroj de societo,
jugantaro ks: la kun~oj de la UEA-Komitato estas
publikaj ; privâta kun~o de la Akademio; li demand-
as, per kiaj decidoj finigis la kun~o7 ; ~/ en kun~o
de blasfemantojx. kunveno, seanco. re~igi. Lev-
inte sin de sia sego, denove ~igi sur gi. Sub~igo ©
Iompostioma, longedaüra enprofundigo de la fundo
de sedimenta baseno: sub~igo klarigas la akumul-
igon de dikaj serioj de sedimentoj en malprofunda
maro ; kontinua, nekontinua sub^ igo. limita.
Prezentanta nur unu ^tokon: unu^a aviadilo.
forno~istoz, hejmo~uloz. Homo, kiu emas resti
hejme. kalkan~i. ~i, apogante la gluleojn sur la
kalkanoj. usr kaüri. konduk~o (ark.) ~loko de
kondukantode kaleso, fiakro ks: du livrée vestitaj
servantoj sur la konduk~oz. ES3 boko. laborkurwo.
Kun~o de kongreso, difinita por laboro, en kiu
povas partopreni ciu kongresano.

SÎder/a \ Rilata al la steloj: tago (tempo
inter du sinsekvaj pasoj de unu stelo sur la elektita
meridiano: c. 4 minutojn pli mallonga, ol la suna
tago); r^a horo, jam, horlogo, tempo; periodo
(daüro de la rivoluo de planedo cirkaü Suno). cg5

sinodika.
siderit/o © Mineral© el romboedra feroza

karbonato, FeC03, hele bruna gis ruge aü brune
nigra, grava fererco.

siderurgi/o. Branco de metalurgio, kiu, krom
pritraktado de la ercoj, okupigas cefe pri pezaj fer-
k stal-produktajoj.

Sidnej/o. Cefurbo de Nova S u d - K i m r i o ,
(151°14’E, 33°54’S). '

Sidon/o B = Cidono.
Sidoni/o. Latina vira nomo.

sieg/î (tr) 1 Kolekti k restadigi militistajn
trupojn cirkaü fortikajo, por preni gin: oni komencis
M la urbonx ; k la urbo restis ~ata gis la dekunua
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ulino gravedigis k si naskos filon x; peiforto—
de malforto\ cie oui vidis ~ojn de malgojo7; Hi jam
de longe donas pri si nenian ~on de vivo7-, la ~oj
de teruro, kiun si jus vidis sur la vizago de sia
edzo7', tio estas bona, malbona ~oz; en mia kolero,
Hi vidits nur ~on de malfortecoz\ (spéciale f :
objektiva indiko, ebliganta diagnozon k prognozon)
~o de Babinski, de Oppenheim; febro estas ~o de
infektigo; (D: indiko de la Dia volo) Mi multigos
Miajn ~ojn k Miajn miraklojn en la lando Egiptax.
eg" atesto, indiko, pruvo, signala, simptomo, spurn.
3 Natura au konvencia movo au gesto, uzata anst.
vortoj, por transdoni informon, ordonon ks: doni
~ojn per la lipojx; si faris al li ~on, ke li sin
sekvuz: la spirito (fantomo ) faras ~ojn7: faru super
mi ~on por bonox : lifaris al si signifoplenan ~on
per la okulojz; per ~o de la mano la militestro
ordonis la atakonB. c®' signalo. 4 Konvencia, plej
ofte skriba prezento, desegno, streko, bildo ks, kun
difinita signifo: fan krajonan ~on ce la paragrafo,
kie oni interrompis la legadonB ; la Eternulo fans
sur Kain ~on, ke ne mortigu lin iu , kiu Un
renkontosx\ gi havas ankoraü ~on de demandoz
(nedecidita afero); prezenti ilin per «g» k «j» kun ia
~o de sango7: la muzikaj ~oj (kleoj, notoj, silentoj
ktp); konvenciaj ~oj de mapo: interpunkciaj ~oj\

de posto (ark. = postmarko); askiaj ~oj:
videbla, nevidebla ~o en datena transsendo. K®

Sigismond/o. Vira nomo, i.a. de pluraj polaj j cifero, Utero, marko, simbolo. —f ~obi!do. 5 Ciu el
regoj.

sigl/o. Komenclitero au grupo de literoj, uzata
por mallongige esprimi unu au plurajn vortojn,
precipe en epigrafio, stenografio ks: «UEA » , «SAT»
estas r^oj\ la mezepokaj manuskriptoj uzis multajn
~ojn. Bsr mallongigo, simbolo.

sigma. La 18a grafemo de la greka alfabeto (I,

a, ç), responda al s.
sigmoid/o V ( colon sigmoideum) Antaülasta

parto de la kojio en formo de majuskla sigma,
situanta inter la descenda kojio k la rektumo.

sign/o 1 Io sensebla, kio per ia natura au
konvencia rilato elvokas en la menso ideon pri alia
afero: Mi levos ~on (alvokilon) por la popoloj mal-
proksimajx; Mian arkon Mi metas en la nubon, k gi
estu ~o de la interUgo inter Mi k !a terox\ estu lum-
ajoj en la ciela firmajo [ . . . ] k ili prezentu ~ojn,
(t.e.) tempojn. tagojn, jarojnx ; kongresoj farataj sub
la de la verda standardoz\ la verda stelo [ }
farigos de laboro7', fa vortoj estas la ~oj de la
ideoj', sakramento estas la videbla ~o de spirita
graco\ lifaris la ~on de kruco7. 2 Io sensebla, per
kio oni povas rekoni, supozi, diveni au antaüvidi
ion, kio mem ne estas senpere sensebla: malaperis
nia orientiga sur la bordo.diris la maristoj7: ec

ne restis, kie urbo estisz; post kelke da monatoj
au jaroj de ili restos nenia ^oL: por ~o de bona
humoro oni jetadis al si reciproke ostojnz; ponto kiu
montras ~ojn de malfortikeco: li etendis al li la
manon en ~o de paco ; koran dankon por la du
libroj k por la de memoro k amikeco. kiun vi per
tio montris al mi7: tio estos por vi ~o, ke Mi vin
sendisx; la Sinjoro mem donos al vi ~on: jen jun-

Surmeti, almeti ~on por aütentikigi: ~i kontrakton,
bu/eon; (0 U ~is sian kredon per sia sango. 2 (f)
Meti distingan, signifantan markon sur: mono ~is
sin por si : vi estas ~itaj per la Spirito de la
Promeso N ; esti ~ita por la damniteco. 3 (f )
Definitivigi, kvazaü per ~o: tin afero ~is ilian
amikecon: de tiam sia sorto estis ~ita. 4 Fermi per
~o: koverton, valoran leteron: ili gardis la tomb-
on, ~inte la stononN : eu tio ne estas kasita ce mi,
~ita en mia trezorejo? x. SIN. ~fermi. 5 (f) Sekure
fermi, kvazaü per -̂ o: ~u en paketo miajn mal -
bonagojn k kovru tnian kulponx: !a dormo ~is siajn
palpebrojn: miaj lipoj estas ~itaj (mi ne devas
paroli ); tio estas por mi ~ita libro (io, pri kio mi ne
povas havi scion); vi estas fonto slosita, puto ~itax
(tute virga). ~ado. Ago de iu, kiu ~as. ~ilO.Gemo,
peco el metalo, stono aü alia malmola substanco, sur
kiu estas gravurita signo au surskribo, uzata por ~i:
la asiriaj k babilonaj ~Uoj estis cilindretoj, kave
gravuritaj: la stata ( S )~ilo ; la ( S )~ilo de la Fis-
kaptisto (papa), dis^—i2, mal~i. Rompi la
permesis al vi diŝ i la leteronz; (f) mal~i ies lipojn
(permesi al tiu paroli). salomorwo. Poiigonato.

Sigfrid/o. Vira nomo, i.a. éf> de la heroo de la
Nibelungoj.

sigilari/o <ë G. ( Sigillaria el likopsidoj) de arbo-
formaj pteridofitoj kun apeksa tufo de folioj; ofta
dum karbonio.

~on: v/

la dek du dividoj de la zodiako, nomata laü la
konstelacioj iam situintaj en gi. '•vi (tr) 1 Montri,
estante ~o: tiu stonamaso ~as la vojon: ili estas
~itaj en la nomaro per steleto7: (0 Un decido ~as
gravan antauenpason de nia movado. 2 Montri,
alentigi per ia ~o: traieginte la lokojn, kiujn vi ~is

| per ruga krajonoz; per la mano al taksio.
! ~ado. Ago de iu, io ~anta: litigvo estas pure

kondica ~ado de ideoj7.^aro 1 Aro de ~oj: surd-
mutula ~aro. (e®* gestolingvo); morsa ~aro (pef
punktoj k strekoj); la ~aro de la histerio. 2 <§ Aro
de ~oj 4 identigeblaj per numeroj, generale laü iu
normo: la ^o c havas la koderon 265 en la ~aro
Unikodo: fiks~ara vidigilo (kontraste ai grafika).
KT alfabeto, koclo, tiparo, Askio, Unikodo. 'veto.
Kronwo: presi per la Utero «h” anstataü la ~eto
<U»7. /vilo. Objekto, kiu servas kiel ~o: ~iloj por
desegni itineron sur la grundo: ~iloj ce monludo.
B®" marko. ûmo A 1 La ~o + au -, indikanta, ke
valoro estas pozitiva au negativa. 2 (pp reela
nombro) La valoro + l , se la nombro estas pozitiva,
-1, se gi estas negativa, k 0, se gi nulas. antaÜM).
~o, per kiu oni supozas au divenas estontajon: êiuj
tiuj antaü^ojplenumigas en tiu tagox. krorri'voUj
Malgranda ~o, aldonita al litero a ü al noto, por
marki ian modifon de sono; krom~o povas esti
super~o, tra^o aü sub^o: krom~itaj literoj: la E-
aj krom^oj estas nur du: la cirkumflekso k la hok-
eio: muzikaj krom~oj dieso k bemolo. 0®= super~o,
subhoko, trastreko, subpunkto. pliO'vO. ~o (>), uz-
ata en matematika neegalajo. malpliO'vO. ~o (<),
uzata en matematika neegalajo. post'vo,
pOSte~o. ~o, lasita de io, kio pasis, okazis: poste-

r^ jQ



signifi

~0 de katastrofoB; la inferno malaperts sen poste- î stir~o estas linifino. Sllltro~oj*6 ~oj de rango,

~ojz; ne sen poste~oj de la antaüa embaraso la | portataj sur la sultroj. cs5 epoleto. tajp^O = tajp-
Hispano salutis la belan virinonz; mi forvisos de montrilo. venko^o. Trofeo. ver~0. Kriterio.

signo 1035

vok~0 V Grupo de literoj au ciferoj, uzata por
karakterizi apartan stacion k por alvoki gin. —4
voksignalo.

signal/o 1 lnterkonsentita signo, uzata por
komuniki de malproksime averton, ordonon, inform-
on: kasita en arbetajo mi atendos de vi ~onx; kun
snuro cirkaü la kolo marsi al tombo, k subite la ~o
de la libereco/z; (frapinte la manplatojn) tio estas la
~o, pri kiu mi interkonsentis kun Klaüdinoz ; (ce la
telefono) de okupiteco; (telefonio) horindika
agorda ~o de radiostacio (por ebligi la agordadon
de la riceviloj ) ; fervojaj ~oj; antaüa ~o; aüda, vida
~o; de senhelpeco (de dronanta sipo). RIM. La
signo devas esti klarigata de la inteligenteco, la
signalo devas estigi reflekson. 2 vl, Ciu el la
konstruoj aü objektoj, starigitaj por montri al la sipoj
dangerajn punktojn, rifojn, rokojn , pasejon ks. 3 Jk.
Naturaj au artefaritaj kulminoj, kiuj servas por fari la
trianguladon de regiono aü indiki vojliniojn. 4 4r
Sangoj, farataj en la valoro de elektra tensio ks,
generale por transsendi informojn en elektronika
cirkvito aü telekomunikado. cs* bruo. ~a.Tia, ke gi
^as: ~a fajro, lumo. ~i (tr) Anonci per ~o: ruga
lumo ~as halton; oni ~is per kanono la alvenon de
la nova jaroz ; la trajno estas ~ita. ~ado. Ago de
iu, kiu ~as. ~aro. Kodo de ~oj. ~ejo. Stacio de
~ado por sipoj, ce marbordo. ~îio ÉM Masto aü alia
subportajo, ekipita per moveblaj brakoj (diskoj) kun
lanternoj aü per diverskoloraj elektraj lampoj por ~i
tage k nokte: lafervojaj ^iloj indikas per pozicio de
brakoj (diskoj ) au per diverskoloraj ~lumoj, cu la
trako estas libera aü ne. ~isto. Persono, soldato,
sipano trejnita al ~ado. ~izi. Provizi vojon teran,
riveran aü maran per la ~oj utilaj, por fari la vetur-
adon senhezita k sendangera. avert^O. Cia ~o, uz-
ata por averti pri dangero: fajfa avert^o de
lokomotivo ; hupa avert^o de auto, lum^oj =
trafiklumoj. vek/'-O. Trumpeta ~o de vekigo en
kazerno ks. vok^o V Optika aü akustika ~o por
atentigi abonanton pri alvoko. — voksigno.

signatur/o 1 Skribo de nomo aü distinga signo
malsupre de dokumento, por atesti, ke la entenataj
asertoj aü sindevigoj estas veraj k fidindaj. cse
subskribo. 2 U / Litero, cifero aü marko, metita
malsupre de la unua pago de folio de libro, por
faciligi la faldadon k kunigadon kun aliaj folioj. ~i
(ntr) Meti ~on sur ion.

signif/i ( tr) 1 Havi precize difinitan sencon :
kvankam « propono» en ciuj lingvoj égalé ~as ne
« promeson», sed nur «esprimitan intencon» [...]z;
«metro de drapo» ~us metron [...}, kiu estas uzata
por drapoz. 2 Egalvalori kiel: libéré spiri ne ~as
viviz; komenci nun klarigojn ~us perdi senutile la
temponz; esti honesta en tiu ci mondo ~as esti
elekdta inter dekmil7. 3 Esti la signo au antaüsigno
de: tia mentono ~as malbonan karakteron; haloo
~as pluvon; do ~as simple, ke ni estas perditaj. 4
Havi difinitan valoron : kion ~as la tumulta
bruo? z ; por neniu la tero bom ~as, kiom por la

memoro mia [ J ciujn poste~ojn, kiujn lasis sur gi
la juneco7 ; la trancilo de la analizanto (sekeanto)
trovos ja nenian poster^on de vundo aü de veneno7.
super~0 47 Kronwo super litero: skribmasino sen
autentaj super~oj; la pola alfabeto, krom diversaj
literoj super~itaj , tra~itaj k sub^itaj [... jz. «s*

agrafo , cirkumflekso , hoketo, korno , ringo ,
superpunkto, superstreko, tildo, tremao. CU~o,
demando^o 47 ~o (?), uzata en la fino de frazo,
por montri, ke gi havas demandan sencon : oni ne
uzas demando^on post la demandai subpropozicioj,
se la cefpropozicio mem ne estas demanda ; inversa
demandor^o (£, uzata en la kastilia lingvo komence
de demanda frazo). egaleccwo. ~o (=), montranta
egalecon. eskap/^o S ^o, kiu indikas specialan
interpreton de la tuj sekvontaj ~oj. fingro~o. ~o
per la fingro : fari al iu fingro~on de alvoko ,
atentigo. gam^O } Tuto de la diesoj aü bemoloj
komence de liniaro por indiki la tonalon.
integro~o A ~o (J), per kiu oni indikas la integron
de funkeio super certa aro. kaj-~0 47 Kaj-ligajo
(&). kap~0. ~o per la kapo: lifaris al si kap~on k
elhondukis sinz; la birdo faris al gi kap~ojnz; fari
amikajn kap~ojnz. kap^i (tr) ~i per kapmovo: la
avo kap^is en la direkto al la speguloz; si kap~is
al la fenestro7 ; ili kap^is a! la aliaj, ke ili ankaü
volas danciz ; Johano kap~is al ili adiaüonz. kri^O
47 ~o (!), montranta, ke frazo estu prononcata kun
energia tono. kruco~0 ü* ~o, proks. desegnanta
krucon, kiun kristanoj faras pregante aü pastroj ben-
ante: U faris super si kruco^on laü Kristana moro7.
kruco~i (tr) Fari kruco~on: la popolo kruco~is
sinz. lego^o. Rubando, strio aü lateto, uzata por
marki pagon en libro (ekz. por memorigi, kie oni
haltis en la legado). lirrwo. Stono aü alia materiala
~o. montranta la limon de kampo ks. man~i (ntr)
Fari ~on per la mano: man~i al vizitanto, ke li
eniru. memor~o. lo materiala, kio memorigas: U
prenis stonon k starigis gin kiel memor^on x
(steleon); remetu la bastonon de Aaron antaü la
keston de atesto , por ke gi estu gardata kiel
memor^o por la ribelemulojx. minus~0. ~o (-),
montranta subtrahon a ü negativan nombron. csr
haltostreko, ~umo. ondcwo 47 ~o (~), havanta la
formon de onda linieto. SFN. ondostreko. tildo.
pagewo. Lego^o. paso^o. Spuro. pied~oz.
~o, lasita de piedo sur la tero. spuro. prenwo.
~o, lasita de io malmola premita sur mola
substanco: kiam li donos al mi la vaksan prem^on
de la slosilo de sia sinjoro l - ..]z. pressaro = tip-
aro. pruvo^o. ~o, kiu ion pruvas: jen estas por vi
la pruvo^o, ke la Eternulo pienumos don, kion li
dirisx. radik~0 A ~o (V ), per kiu oni indikas la
radikon de nombro. RIM. La eksponento de la radiko
estas skribata inter la brancoj de la V'-forma parto; se
tiu loko estas malplena, temas pri kvadrata (dua)
radiko. rego~o, stir^o S ^o, kiu ne havas
propran ~obildon, uzata en datena transsendo por
movi la tajpmontrilon, sangi la regimon, ks: grava
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silab/o 1 A Sonanto, apartigita de la aliaj son-
antoj per perceptebla malgrandigo de la sonoreco,
kiun kaüzas jen la plimalfortigo de la spirblovo, jen
la intemieto de unu au pluraj kontoidoj. 2 Sono
au songrupo, prononcata en unu vocellaso. -4 ~o-
limo. ~a 1 Prezentanta ~on ( plejofte kun
numeralo: unu~a, dit-a, plur~a ktp). 2 Prezentanta
nur la ~ojn: skribo; la kojnofonnaj signçj estas
precipe ~aj. ^i (tr) Montri per la prononco la
~ojn de vorto, intermetante paüzeton inter ciu el ili
(ekz.: kar di na lo). literumi. âro. Tabelo de la
~oj, uzataj en difinita lingvo, k servanta, ce kelkaj
lingvoj au en kelkaj legmetodoj, kiel alfabeto.
~iga. Povanta per si sola formi ~on.

silan/o (K) (kn) Kombinajo de silicio k hidrogeno:
la plej simp fa ~o estas SiH4.

sile/o }. En kordinstrumentoj, elstara randajo el
malmola materialo, kiu limigas la vibrantan parton
de la kordoj flanke de la stiftoj au kejloj. KF ponto.

silen/o ^ G. (Silene el kariofilacoj) de plant-
oj— unu- k plur-jaraj herboj k kelkaj arbustetoj—kun 3-5-stilusaj floroj, havantaj blankajn, flavetajn
aii rugajn liberajn petalojn, k kun kapsuloj, escept-
okaze beroj; c. 700 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj por-
orname kultivataj. bera ^o. Sp. de ~o ( S. hac-
cifera, sin. Cucubalus b. ), plurjara herbo el Eüropo,
Azio k N Afriko, kun globa, nigra bero; pasintece
medicine uzata. kukolflora*>0.Sp. de ~o (S. flos-
cuculi), plurjara herbo hejma de Eüropo gis C Azio,
kun ruge rozaj floroj, pororname kul î ivata. StN.
kukolfloro. ordinara ^o, svela ^o.Sp. de ~o ( S.
vulgaris, sin. S. inflata), plurjara herbo el Eüropo, la
Mediteranea regiono k Azio, kun svela kaliko.

soldato; kion ~as por mi via tuta riceco?. 1
Esenca k kema ideo, montrita de io: severe preciz-
igi là ~on de tiu ci sufikso en la senco au nur
aktiva au mtr pasiva estus nekonsilindez; «da» post
ia vorto , montras , ke tiu ci vorto havas ~on de
mezuro7', la sufikso «uni» ne havas difinitan ~onz\
oui povas paroii pri la ~o de signo, sed ne pri ties
senco. 2 Valoro, graveco: ofte tiu au alia esprimo
havas grondan ~onz; nia kongreso havos apartan
~on k estos epokofarantaz; ni demandu nin, kian
praktikan ~on havas tiu principoz; la Delegacio
havas en iliaj okuloj preskaü nenian ~onz\ por la
kongreso havas ~on nur tiuj personoj, kiuj intenc-
as [ ...\ z. ~a. Havanta ian sencon aü valoron: la
trovataj sangoj estas malmulte ~ajz\ li levis la
fitigron suprenz. ^oplena. Havanta grandan senc-
on aü valoron: la drinkejo logis lin per mutaj, sed
r^ plenaj certigoj de amika akeepto7’, ^oplcna
hlazona signo7-, rigardoz. diwa. Tia, ke gi povas
prezenti du ~ojn: «sentema» estas du~a vorto; (f)
du~a rideto7-. usr ambigua, dubasenca. militera.
Esprimanta subkomprenatan penson, petanta atent-
on de iu, ofte escepte de aliaj: li direktis multe^an
rigardon en la okulojn de sia kunulinoz\ multe~e
liaj bluaj okuloj rigardis la beIan Satan7, serwa
1 Havanta nenian precizan sencon : titolo sen
mono—sen~a sono7. 2 Havanta nenian konsider-
indan valoron : kompreneble la profito estas tiel
serina, ke mi neniam parolus pri giz ; per tio ni
tnem altigas la tute sen~an Delegacionz; diskutadi
pri tiuj aü aliaj sen~aj detaloj7. unu~a. Havanta
nur unu ~on: estas utopio vo/i , ke ciuj vortoj de
lingvo internacia esta unu~aj.

signifik/i (ntr) A ^ Havi alian kaüzon ol la
hazardo. ~a A 4L Ne dependanta de hazardo aü ne-
ekzakteco de nombroj: ~a cifero, diferenco. ~anco
4. Graveco de observo pro probablo, kiu sub iu
hipotezo malsuperas donitan nombron (la ~anco-
nivelo): ~ancotesto.^anca. Posedanta ~ancon.

Sihem/oz = Sehemo.
Sih/o 0 Membro de hinda komunumo. fondita

en Pangabo c. 1500 kiel monoteista sekto.
Sikari/o. Dungita murdisto.
Sikim/o. Unu el la statoj de Hindio (Gangtoko,

88°43’E, 27°20'N).
sikl/oz 1 ï Mezurunuo pri pezo k mono ce la

egiptoj k hebreoj (c. Il ,5 gramoj). 2 Israela mon-
unuo.

sikomor/oz Sp. de fikuso ( Ficus sycomorus )
el tropika k S Afriko, kun malglataj, integraj folioj
similaj al tiuj de moruso, k kun rugaj, mangeblaj
figoj; la neputrema ligno estis uzata de ia antikvaj
egiptoj por cerkoj.

Sikst/o. Latina nomo, i .a. de la papo ~o la
Kvara, la ü kiu estis nomata la Kapelo en
Vatikano.

sil/o yù Granda ujo por konservi furagon, gren-
on, legomojn, origine en fosita kavajo, nun ordinare
saktforma cementa aü ligna konstruajo: kiel malsat -
aj ratoj en plena du rizoK. væ insilujo. erwigi.
Meti en ~on por konservi: en~igi terpomojn. —*
insili.

sileno (ordinara ,
~o): a) tigo; b) folio;
c) infloresko; c) floro.

Silen/o O Frigia dio, patro de la satirusoj k
edukanto de Dionizo: ebria kiel ~o.

silent/i (ntr) 1 Ne eligi sonon de parolo, krio,
gemo ks: sein elokventi, sciu ankaü ~i7‘, ~u don-
ante , paroht ricevantez; ciuj ~/.s\ aüskultonte la
rakonton de EneoB; (f) se ~as drasejo, malpacas
logejoz; dum la tuta striko la fabrikoj ~is. 2 Ne
paroli pri io, ne diskuti, ne pritrakti: kiu pri Stelo
~as, tiu stelon konsentasz; tial mi decidis k mi
simple skribis al vi z; vi ne sciigos ec unu vorton k
pri la plej interesa parto mi ~osz; se iu provos ataki
persane vin aü lin, mi kompreneble ne ~osz\ mastro
elbabilis, gastoj ne ~osz.3 (f) Sin ne montri; ne plu
efiki; cesi: kie regas forto, tie rajto ~asz; kontraü
nehavo ec jugo ~asz\ niaj personaj gustoj devas
absolute ~iz; ~as nun ciu disput' religiaz. 1
Stato de iu, kiu sin detenas de parolo, rido, bruo ks:
~on mi petas! ; per mono ec farigas elokvento7'.
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subita ~o en la konversacio\ post mallonga ~o (li minérale, konsistanta el silicia dioksido, Si02,
daurigas)z. 2 Stato de io, kie ne estas bruo: regis precipe kvarco, kalcedono k opalo: siliko konsistas
dezerteca ~oz\ absoluta ~o régis super la akva el ~o. ^a. Rilata al, konsistanta el ~o: petro
abismo7 ; sankta etendigis cirkaüez; paca ^o, (precipe konsistanta el Si02). os* kvarcito , siliko,
ke ne blovas ec vento7; tomba 3 Tiu fakto, ke sablopetro. ~igo. Sangigo al ~o: silicigo de arbo-
ne estas priparolate pri io: la ~o de la Sanktaj trunko. ~ozo Y Pneümonokoniozo, kaüzata de ~o:
Skriboj pri tiu punkto estas miriga\ estas ~ozo ofte kuntrenas tuberkulozon. SIN. silikozo.
konsento7 ; parolo estas argento, oron similas ~<?z;
gardi la ~on pri malagrabla afero\ rompi la ~on
(malkasi ion gis nun ne konfesitan ). 4 } Signo,
indikanta la interrompon de sono. ~a 1 Faranta nek
parolon, nek bruon: la knabo demandite restis ~a\
knaboj estu ~aj!\ ne timu hundon bojantan, timu
hundon ~an7\ ju cerbo pli prudenta , des Iango pli

(f ) akvo ~a sttbfosas la bordonz. 2 Ne
akompanata de parolo: interkonsentoz, plendo8;
~aj larmojz ; mi sentas jam ~an la ripwêon7’, ~a
litero (skribita, sed ne prononcata); ~a ftlmo.
1 En senbrua maniero: ~e! ne movi la bason! ne
ekpepi!7 ; farigis, estis tre ~e7. 2 Senparole: ofte
oni ~e eldiras dankon k benon sur iun, kiu faris ion
belan k bonan7; kvazaü koniisiita, mi vokas al
ciujz\ estus bone, ke ni pretiguz. csj implicite.~ado. Sintenado de iu, kiu daüre ~as: la sola
batalilo kontraü tiuj ci malamikoj estas absoluta~ado7\ konkludi el mia ~ado, ke [,..]z; ^ema.
Kutimanta ~i: pri sia persono H estas ciam ~ema7 ;
si estis malbela, ~ema k kompatindaz\ Vilhelmo la
(S )~ema. /^igi 1 Fari, ke iu ~u; devigi iun ~i : por
~igi ciujn niajn konlrauulojn2•; min ~igas via nuda
glavo7-, tio ci povus heIpi al la ~igo de niaj mal-
helpantoj7. 2 Fari, ke io ~u, cesu: kiom ajn ni sang-
ados, ni la kritikadon ne ~ jgos7', oni povus diri, ke
Si ~igis en si ciun penson7. es" cenzuri. ~igilo.
Dampiio 3. ~igi. Igi ~a: en tiu momento unu el la
masinoj ~igis7. for~i (tr) Kasi informon, okazajon
k.a., primante gin. prwi (tr) Ne paroli pri io, kion
oni povus diri, konfesi: pri~i sian amon: estas tro
facile ciam pri~i la kontraudirojn. duon~0 }.
Interrompo égala al la da ü ro de duonnoto.
kvaron^o } Interrompo égala al la daü ro de
kvaronnoto. plerwo. } Interrompo égala al la
daüro de plena noto.

Sileps/o A Sintaksa procedo, per kiu oni akord-
igas vortojn inter si ne la ü la formo, sed lau la
senco; ekz.: «via idaro estos fremduloj en lando,
kiu ne apartenos al i!iz»; « la popolo malpacis
kontraü Moseo, k ili dirisz [...]». DS" zeugrno.

Silezi/o. Regiono en C Eü ropo, trafluata de
Odro, k kies plej granda parto apartenas al Pol-
lando, malplej grandaj partoj al Cehio k Germanio
(17°E, 51°N). ~3.Rilata al ~o: la ~a baseno.

Siif/O 1 O Elementa feo de aero: la vento sin
kaptis k simile al ~ino si flugis rekte en [ ...] z. 2Z 8
G. (Silpha) de koleopteroj, plejparte vivantaj sur
kadavroj.

Silib/o 4* G. (Si/ybum el asteracoj) de unu- k du-
jaraj, domaj, fortikaj herboj kun plume duondividaj
folioj, supraflanke blankamakulaj; 2 sp-oj el la
Mediteranea regiono. Maria ^o. Sp. de ~o (5.
marianum), medicine uzata. SIN. Maria kardo.

Silic/o 1 ® Dioksido de silicio, Si07. 2 © Ciu

silici/oz ® 1 Elemento, Si, atomnumero 14,
atommaso 28,09: ~a klorido SiCl4; ~aj kombin-
ajoj. 2 Nemetalo bruna (en stato nekristala) aü nigre
griza (en stato kristala ), baza materialo de la
elektronika industrio, i.a. en la farado de integraj
cirkvitoj k fotopiloj. ^ato 1 ® Salo de ~ata acido,
H7Si03 aü alia hidrato (ekz. H4Si04, H2Si206):
~ata likvo, Na2Si03 aü K 2SiOv fluor~ato (salo de
fluor~ata acido, H2SiF5). SIN. siiikato. 2 © Ciu
mineralo, karakterizata de la struktura kvaredra
elemento (Si04)4': ~ata petro (precipe konsistanta
el ~atoj 2). SIN. siiikato. ^ido. Kombinajo de
metalo kun ~o: zirkonia ~ido (Zr5Si 3) .
aiumini/vato © ~ato, en kiu Al anstataüas iajn
atomojn de Si de la tetraedroj: la feldspatoj estas
alumini~atoj. aluminia ~ato © ~ato, kies
(Si04)4' estas kunligitaj per jonoj Al3+: disteno estas
aluminia ~ato. cen~atO © ~ato el kvaredroj, ar-
igintaj en rektan cenon, simplan (ekz. piroksenoj)
aü duoblan (ekz. amfiboloj). par^ato © ~ato el
duopaj (paraj) kvaredroj; ekz. epidoto. foli~atO ©
~afo el kvaredroj, arigintaj en foliajojn; ekz. glim-
oj. fluor^ato. Salo de fluor~ata acido, H2SiF6.
ret^ato © ~ato el kvaredroj, arigintaj en tri-
dimensian reton; ekz. kvarco, feldspatoj. ring~ato
© /N/ato el kvaredroj, arigintaj en ringojn pro ligoj
-O-O-; ekz. berilo, turmalino. izol̂ ato © ~ato el
unuopaj (izolaj) kvaredroj; ekz. grenatoj, peridotoj.

silik/o 1 © Sedimenta silica petro de biokemia
deveno, konsistanta el kalcedono, kvarco k iom da
opalo; tre malmola, de hele flava au bruna gis nigra,
gi trovigas, sub formo de maldikaj tavoloj aü pli ofte
de rondaj aü neregulaj amasoj, interne de tavoloj de
kalkpetroj; gi estis uzata de la prahomoj por fari
diversajn ilojn k produktas fajrerojn, kiam oni frapas
gin per fero aü fererco: mi faris mian vizagon kiel
~ox (hardita). 2 (ark.) Ston(et)o el ~o /: milion-
jaraj maljunaj ~ojz. esr gruzo.3 (evi) = silico.

silikat/o ® © Tradicia nomo de siliciato. ~a
acido. Siliciata acido.

silikon/o ® Generala nomo por diversaj
organikaj silici-kombinajoj: al la ~oj cefe aparten-
as la ( poli )siloksanoj, grandmolekulaj organikaj
kombinajoj kun ceno, en kiu alternas atomoj de
silicio k oksigeno k kies siliciatomoj portas organik-
ajn radikojn po du , ekz. du metilojn; estas
kemie tre rezistaj k tial trovas multajn tre diversajn
aplikojn, i.a. kiel tegafon por sirmi kontraü korodo.

silikoz/o Silicozo.
silikv/o 1 4* Dukarpela, dukamera kapsulo, en

kiu la placentoj lokigas sur meza septo, kiu restas
post la falo de la du valvoj: la brasikacoj (krucifer-
oj ) havas ~ojn\ ~o de sinapoB. 2 (ark.) = guso:
kvin pizoj en unu ~oz. longa ^O. ~o, kies longo
superas trioblon de la largo, klirta, mallonga ~0.
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ne pli longa ol larga aü kies longo ne superas | senkolora gis rugeta; cefa kalia fonto, uzata kiel
du- au tri-oblon de la largo. sutsterko.

silk/o 1 Delikata k brila fadeno, sekreciata de la sim/o © 1 La malsupra parto de la terkrusto
(sub la sialo), konsistanta el petroj ricaj je silicio
(Si) k magnezio (Mg), k kies denso estas 3,0: ~o
ampleksas la oceanan terkmston k la malsupran
parton de la kontinenta terkrusto. 2 (ark.) La tuto
de ~o / k de la mantelo. sialo.

simarub/o ^ (ark.) Alia nomo (Simarouba,
nomenklatura ne légitima) de kvasio. ^acoj. Fam.
{ Simaroubaceae ) de dukotiledonaj plantoj (arboj k
trunkarbustoj); c. 110 sp-oj el 13 g-oj, i.a. ailantok
kvasio.

simbiont/o (evi) = simbiozanto, simbiozulo.
simbioz/o ^ Intima kunvivado de du aü pluraj

specioj de vivuloj kun reciproka avantago: ~o inter
madreporo k algo; (ark .) antagonisma («S’

parazitismo). ''-a. Rilata al ~o: asocio. (ntr)
~e vivi: en likeno, fungo yas kun algo ait ciano-
bakterio. ~anto, ^ulo. Ciu el la ~e asociigintaj
vivuloj.

simboFo 1 Io, kio prezentas, elvokas au servas
por esprimi ion alian , pro analogeco au pro
konvencio, precipe io konkreta, kiu anstatauas ion
abstraktan: blanko estas ~o de pureco, leono—de
forto. kruco—de kristanismo; verda stelo estas ~o
de E.; ne ciuj popoloj vidas en la kiso ~on de amcf ;
la esperantismo, kies nattira ~o mi estas2 ; la
serpenta estas unu el la plej antikvaj ~oj seksaj;
naciaj ~oj. cs3 atribuo, emblemo, signo. RIM . La
diferenco inter emblemo k simbolo estas, ke
simbolo havas pli antikvan originon k pli generalan
akceptatecon, dum la emblemo estas ofte la rezulto
de persona iniciato, la verko de unu artisto. 2 Signo
au grupo de signoj, uzata en diversaj fakoj por
prezenti objekton, kvanton, rilaton, operacion ktp:
Pb estas la ~o de piumbo, Val de valino; fonctikaj,
matematikaj ~oj. KS* mallongigo, sigh. 3 D1 Resumo
de kristanaj dogmoj: la ( S )~o de Niceo, de la
Apostoloj. ns* kredo. 1 Rilata al ~oj aü konsist-
anta el ~oj: ~a skribado2 (el naturaj figuroj); la
lingvo de la songoj. 2 Servanta kiel ~o: mitaj, ~aj
personoj; ~aj ritoj ; (la hina skribo), en kiu per unu
komuna ~a signo estas esprimata tin sama penso2.3
Havanta valoron nur de ~o, ne de raalajo: tio estis
nur ~a ofero; ~aj strikoj, punoj. î (tr) Esti ~o de:
+ ~as adicion; en la prahistoriaj stondesegnoj, rado
~as la sunon; oni interplektas la manojn, por ~i
harmonion. ~aro.Tuto de la ~oj uzataj en iu fako:
la tradicia matematika ~aro; la kemia ~aro. BS5

notacio. îgi. Prezenti per ~o: la Helenoj ~igis la
paeon per la olivarbo.~ikoz. Scienco, kiu kolektas
k provas klarigi la 'N/ojn de iu popolo, religio, k.a.: la
~iko de la katedraloj, de la blazono. ~ismo fx <§>
Skolo de pentristoj k de poetoj, kiuj en la fino de la
19a je elektis la ~on kiel plej artan esprimilon de la
afineco de la ajoj kun la homa animo. ~istO. Adepto
de la ~ismo. operaci~oS ~o, uzata en program-
lingvo por indiki operacion: la operaci~oj * k / ligas
pli forte ol + k -. VOrt̂ O S Signoceno, uzata en
komputila programo kiel parto de la lingvo au kiel
nomo de variablo, proceduro ks: rezervita vort~o.

~o

raüpo de kelkaj sp-oj de papilioj, spéciale bombikso:
kruda (tia, kia gi eltirigas el la kokono). —~raupo. 2 & Fadeno, sekreciata de diversaj artropod-
oj (precipe iuj raiipoj k araneuloj) k konsistanta el du
proteinoj (fibroino k sericino). 3 Teksajo farita el
fadeno j de ~o 1 : mandarena robo el fajna ~o; vivi
en ~o k veluro, en gojo k plezuro2. n®* saleno. ~a 1
Farita el ~o: tnkoR, zono; smokingo kun ~aj
roversoj ; parada lito kun ~aj kurtenoj 2 ; ~aj
strumpoj. 2 (f) Fajna k mola kiel ~o: ~a hauto; ~aj
flatajoj. ~ajoj. Varoj el ^o. ~eca. Farita ne el ~o,
sed gin similanta: ~eca lano. ^isto. Industriisto pri
~ajoj. art~0. Tekstila materialo, fajita el celulozo.

rajono, nilono. flok~0. Speco de stofo, farita el
la defalajoj de la ~industrio.

silogism2o. Formo de logika rezono, en kiu el
du donitaj asertoj, nomataj premisoj k havanta j
mezan tennon komunan, oni deduktas trian aserton,
nomatan konkludo, el kiu tiu meza termo forestas
(ekz.: ciuj homoj devas morti, nu Petro estas homo,
do li devas morti) : gusta, erara
Rezoni, instrui per ~oj.

silt/o © Detrita sedimento, el eroj ( ~eroj ) c.
0,004-0,06 mm dikaj (pli grandaj ol argileroj,
malpii grandaj ol sableroj), devenanta el la diserigo
de diversaspecaj koheraj petroj, plej ofte precipe
konsistanta el kvarco. ôpetro. Sedimenta, kohera
petro devenanta el ~o.

siluet20 1 Aspekto de objekto a ü persono,
vidata kontraü la lumo, tiel ke nur la konturoj estas
distingataj: la piramidoj estis distingeblaj kiel ~oj
en la klara aero2; de ci tie oni vidas la pitoreskan
r^on de la katedralo. 2 Desegnajo, prezentanta nur
la konturojn de persono a ü profilon de vizago,
ordinare tute nigra sur blanka fono: detondi ~on.
'vdgi. Prezenti ~on : la turoj grandioze ~igas
kontraü la ruga fono de 1’ okeidento.

silur/o b G. (Silurus ) de grandaj fisoj, sen
skvamoj k kun barbfadenoj sur la kapo, vivantaj en
riveroj. ^oformaj. Ordo (Sihtriformes) de teleoste-
oj, parenca al la ciprinoformaj fisoj, al kiu apartenas
i .a. ~o k kalfiso.

siluri/o © 1 La tria période de paleozoiko. 2 La
responda sistemo.

Silvestr/o. Vira nomo, i.a. de la lasta sanktulo
de la kristana jaro (31a de Dec.): estis ja vespero de
r-̂ o2.

~i (ntr)r^ jQ .

silvi/o b G. (Sylvia ) de birdoj el la ordo de
paseroformaj, malgrandaj, kun relative alta bek-
radiko, bele kantantaj. ^edoj. Fam. (Sylviidae) de
paseroformaj birdoj, al kiu apartenas akrocefalo,
filoskopo, hipolao, lokustelo, ~o, ugviso.
garden^o. Sp. (Sylvia borin ) de ~o unuforme
grize bruna. sur la ventro grize blanka, rekonebla
pro sia tre longa, trila kanto, konsistanta el klaraj,
tonoj similaj al tiuj de fluto. KXT filoskopo.

silvikuitur/o = arbarkultivo.
silvin/o © Mineralo el kuba kalia klorido, KC1,

sub formo de kuboj au granulaj amasoj, de
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simbolo 2.Matematikaj ~oj (daürigo sur la sekva p.)

Simbolo Signifo Ekzemplo Klarigo

la konjunkciajo de la asertoj A kaj B
la disjunkciajo de la asertoj A kaj B
la negaciajo de la asérto A
la implicajo: la aserto A implicas la
aserton B
por ciu reela nombro x validas ke x2

estas nenegativa

ekzista kvantizanto Va C 3z G C z2 — a ciu kompleksa nombra posedas
kvadratan radikon

la elemento x (ne) apartenas al la aro A
A kaj B estas disaj (malhavas komunan
elementon)
la aro de ciuj kompleksaj nombroj z tiaj,
ke zA — 1

A estas subaro de B > B estas superaro de A

la komunajo de A kaj B (la aro de la ele-
mentoj, kiuj apartenas al ambaü aroj)
la kunigajo de A kaj B (la aro de la ele-
mentoj, kiuj apartenas al almenaü
unu el la aroj)

la komplemento de A
la aro de la elementoj en A, kiuj ne
apartenas al B
f bildigas la aron A en la aron B

la bildigo, kiu bildigas ciun nombron al
gia kubo

du matematikaj entoj (ne) estas egalaj

la diferenco inter 17 kaj 5 estas dividebla
per 3

(x - l)(x + 1) = x2 — 1 egaleco por ciuj valoroj de la variabloj

-2 estas malpli (granda) ol 1

-3 estas pli (granda) ol — 4

x( l - x ) neniam estas pli granda ol 1/4

kaj A /\ BA

A w BauV

-* Anegacio

implico A => B=>

Vx R x2 0V universala
kvantizanto

3

*4 (ne)aparteneco

la malplena aro

x e A, x $ A
A n B = 00

{ z 6 C ; z4 = 1}{...} la aro de

C , D subaro, superaro

komunajo

A c B, B D A
A D Bn

kunigajo A u BU

c CAkomplemento

subtraho de aroj A \ B = A n C B

bildigas

bildigas elementon x x3

f : A —* B
(—»

(ne)egaleco 7 - 8 = 56, 7 ^ 8

(1) kongruo module 17 = 5 (mod 3)
idealon

(2) identeco

malpli ol

pli ol

malpli ol aii
égala al
pli ol au égala al

-2 < 1

—3 > -4

x(l - x) 1/4

<

>

x2 ^ 0 la kvadrato de reela nombro neniam estas
negativa

la punkto kun absciso 3 kaj ordinato 5(a, 6) ordita paro

)a, 6[ malfermita intervalo ]2, 5[ = {x; 2 < x < 5} intervalo eksklude de giaj finpunktoj

fermita intervalo [1, 3] = {x; 1 < x ^ 3} intervalo inklude de giaj finpunktoj

(3, 5)

Ml
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simbolo 2. Matematikaj ~oj (fino)

Simbolo Signifo Ekzemplo Klarigo

P = 2ixrla nombro
3.14159265358979...
la nombro
2.718281828459...

la proporcio inter la periferio P de cirklo
kaj gia diametro 2r

la bazo de la naturaj logaritmoj

7T

lim (1 + l / k )k = e
fc —» 4-oo

e

la imaginara unuo i2 = -1

nefinio
>/—I, unu el la du kvadrataj radikoj de -1
etemento, kiu ne estas nombro, sed kiun
oni povas aldoni al la nombroj por fari
certajn kalkulojn pii unuecaj

Mo la nombro alef-nul R havas 2**° elementojn la plej malgranda nefinia kardinala nombro

[a\ , [aj la entjera parto [3,9j = 3, [-3,9j — — 4 la plej granda entjero, kiu estas malpli ol
aü égalas al la nombro

i

1 /0 = oooo

3| 21 3 dividas 21 (la kvociento 21/3 estas
entjera)

la produto de sinsekvaj entjeroj gis certa
limo

la dunomiala koeficiento (elparolu “ses
super kvar” )

dividas

4! = 1 • 2 • 3 • 4 = 24faktoriaio

(? ) - ...... n i. _
\k ) k' ( n~ k )\ © = m = 15(2 )

3

EJ2 = 14 la sumo de j2 , kiam j iras de 0 gis 3,
estas 14

E sumo
3-0
n

IJi = n!n la produto de j, kiam j iras de 1 gis n,
estas n!

produto

min(-l, -4, 6) = -4

max(5, -7, 6) = 6

la plej malgranda el certaj grandoj

la plej granda el certaj grandoj

la plej granda suba baro

min minimumo

maksimumomax

inf ex = 0
I R

supe
_
1/l = 1

x >0

lim l / x — 0
x —* + OO

inf infimo

la plej malgranda supera barosup supremo

lim la limeso de l / x, kiam x strebas nefinien,
nulas

limeso

\/49 = ±7V kvadrata radiko la kvadrata radiko el 49 estas ±7
(la kvadratoj kaj de 7 kaj de —7 estas 49)
la reela parto de kompleksa nombro

la imaginara parto de kompleksa nombro

Re ei7r /4 = l / y/2Re reela parto

imaginara parto

absoluta valoro

Im(z + l)2 = 2

|— 3| = 3, |1 4- i\ = y/2 la distanco al la origino

11 (1, 2, 2)11 = 3
dx4

3—— = 4x3

Im
|x|

ll*|| la (eüklida) longo de vektoronormo
df

derivajo la derivajo indikas la deklivecon de la grafo
de la funkciodx dx

lx^ + y? = 2X

2
dx ~ y/ïr

df
la derivajo laü x, kiam la ceteraj
variabloj estas fiksaj

la integrajo estas generaligo de la
nocio de areo

parta derivajodxs f e~*integro



simbranko 1041 Simonido

simbrank/o b G. (Symbranchus) de S Amerikaj
angilosimilaj fisoj senmembraj. ~oformaj. Ordo
{Symbranchiformes) de aktinopterigaj fisoj, angilo-
similaj, senmembraj, vivantaj en la tropikaj river-
elfluejoj en SE Azio.

Simens/o Germana ingeniero (W v o n Siemens,
1816-1892). (s)~0 Unuo de konduktanco en la
intemacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: S;
difino: 1 S = 1/H (inverso de unu omo).

Simeon/oz.Hebrea vira nomo.
simetrPo 1 A- Tia strukturo de objekto, kiu ebl-

igas dividi gin per punkto, linio, ebeno ks en du au
plurajn partojn guste similajn en formo k dimensio
rilate al tiu punkto ktp: la ~o de la homa korpo est- ’
as ne tute perfekta', objekto k gia bildo en spegulo
estas plej perfekta tipo de de flow. 2
Harmonia rilato inter la partoj k la tuto, rezultanta
el proporcieco k régula arango de tiuj partoj: se mi
rompus ci tiun Veneron, tiam la ~o k beleco cesus
ekzistiz; estas la bazo de la arkitekturo, same
kiel ritmo—de la poezio au muziko. ~a 1 Posed-
anta ~on: la tuta aspekto de la sanktejo estis x;
iom tro arango de la argumentoj en pledo; vaz-
oj ~e metitaj sur kameno. 2 A a) (pp geometria
figuro) Koincidanta kun si mem post apliko de iu
bijekcio, ekz. rotacio je 180 °, reflekto rilate al
ebeno. b) (pp alia matematika objekto) Egalanta al
sia bildo per certa bijekcio; polinomo (la bi-
jekcio estas permuto de la variabloj); ~a matrico
(la bijekcio estas la transpono); hermite ~a matrico
(la bijekcio estas la kunligajo de la transpono k la
konjugo ; SIN . hermita matrico) ; rilato (Vd
rilato)', ~a bildigo en hUberta spaco (kiu estas mal-
vastigajo de sia adjunkta bildigo). fêf memadjunkta.
3 (K) a) (pp molekulo) Supermetebla al gia spegula
bildo: glicino estas la sola aminacido. b) (pp
atomo en molekulo) Havanta ~ajn elektronorbitojn
pro la ~o de la najbaraj atomoj: ~a karbono.~eco = ~o 2. ne~a. Ne havanta ~on: ne^a
vizago; (K) ne~a molekulo (ne supermetebla al gia
spegula bildo) ; ne~a atomo (havanta ne~ajn
elektronorbitojn pro la tira au pusa efiko de la
najbaraj atomoj de la molekulo); ne~a karbon-
(atom )o. ~igilo V Kuplilo inter ne~a lineo k ~a
anteno, ekvilibriganta la ondon ciuflanke en anteno.

simfalang/o Granda simio (unuspecia g. Syn-
phalangus syndactylus ) parenca al gibono, vivanta
en Malajzio.

simfit/o 4^ G. (Symphytum el boragacoj) de plur-
jaraj herboj kun skorpioida cumo el ofte pendaj floroj
havantaj tubforman korolon, k kun fruktoj el liberaj
nukuloj po 4; c. 35 sp-oj el Eüropo k SU Azio, i.a.:
oficina ~o (S. officinale ), medicine uzata; raspa

( S. asperum), iuloke uzata kiel furagplanto;
tubera (S. tuberosum), kun tubera rizomo.

simfiz/o 1 V Duonmovebla artiko: pubia, inter-
vertebra ~o; ~o havas interostan ligamenton. 2 V
Linio de kunlutigo inter du partoj de osto: mentona
M>. 3 f Patologia adherajo inter ambaü lamenoj de
serozo: perikardia. pleura ~o.

simfoni ’o } Granda, sonateca verko por
orkestro: la naù ~oj de Betoveno; la heroa ( S )~o -,

(f ) genio post mi venonta, kies ~o la mondon
savosK . ~a. Rilata al ~o: poemo.

simi/o 8 Mamulo el la ordo de primatoj,
subordo de antropoidoj, kun antaüendirektaj okuloj
k reduktigintaj dikfingroj, plej simila al homo, tre
lertmova k inteligenta: al ~o plaças pli ol cio1.
os’ cebo, cerkopiteko, cimpanzo, gorilo, gibono,
orangutano, titio. ~uloj. Antropoidoj: okcidentaj
~uloj (Platyrrhinii) en Ameriko, orientai ~uloj
(Catarrhinii) en Afriko k Azio. ^a. Rilata al ~o(j):

instinkto, sociemo. ~i (tr) Kvazaü ~o imiti :
mallerte ~i nobelan sintenon. ~eska. Simila al
~o, au al analogajo ce ~o: ~eska rikano. pra^oj,
duoiwoj U Subordo (Prosimii) de primatoj, kun
dentaro (el 44 dentoj) simila al tiu de insektovor-
uioj, generale kun muzelo k flankendirektaj okuloj,
al kiu apartenas i.a. lemuro, k kiuj vivas precipe en
Madagaskaro k S Azio. blek~0. Aluato. silk^O.
Kalitrikso.

simil/a 1 Havanta iajn ecojn , kiujn ankaü
havas alia persono au objekto: krei lingvon ~an je
E-oL\ gia blekado estas ~a al la leonax\ la regid-
ino estis kopie al la bela knabinoz; nenia
potenco devas esti ~a al la mia7", la angeloj ciuj
estas ~aj inter siz; (subst-e) ciu korniko sercas
~an. al siz. n®* analoga , najbara , parenca ,
proksima, sama. 2 (vs) Tia: vi scias tre bone, ke
nenio ~a estisz; konstruo de lingvo estas tute
fremda por la eüropaj popoloj7 ; en lingvo arta
nenio povas havi lokoriz\ ion ~an mi malestim-asz. 3 A (pp geometria figuro) Posedanta angulojn
egalajn al k longojn proporciajn al la respondaj
grandoj de alia figuro: homotetaj fïguroj estas ~aj,
sed ne nepre inverse. ~e. En ~a maniero: flugadis
r^e al cigna lanugo la saurno el la maroz ; mi vivis
al normala horn’ ~<? K. —4 kiel, kvazaü. ~i (tr) Esti
~a al: tago tagon sekvas, sed ne ~asz ; unu ~as
nulon, ne prezentas kalkulonz\ Hi ~as unu la alian
kiel du akvogutoj', filo kiu ~us al H korpe k anime2",
tiu gaja svarmado ~is al la fajreroj en la cindroz.
~ajO 1 ïo ~a: kian ~ajon vi kontraüstarigos al
li? z (kun kiu vi komparos lin?). 2 D Parabolo aü
alegorio. ~eco. Eco de tio, kio estas ~a: oni ne
povas nei , ke ekzistas kelka ~eco de la melodio2', li
havas grandan ~econ kun mia mortinta frato7”,
~eco de du trianguloj. <^igi 1 Fari ^a: aktoroj
provas ~igi sin kun la prezentataj herooj. 2
Kompari: al beta k delikata virino mi ~igis la
filinon de Cionx. ~igi. Igi ~a: forkuru mia amato
k r̂ igu al gazelox. ~ulO. Homo, aspekte ~a al
alia, isf ” proksimulo, sozio. mal/^a. Tute ne ~a:
post Hi eliros alia (rego), mal~a al la antaüajx ;
kvar grandegaj bestoj mal~aj unu al alia x. væ
diferenca , malsama. mal~eco. Eco de iu, io
mal~a al alia, merrwa (pp fizika sistemo) Hav-
anta la samajn ecojn je pluraj skaioj. sen^a. Tia,
ke tiu ne havas iun, ion ~an al si.

Simon/o. Hebrea vira nomo, i.a. de la unua
apostolo de Jesuo (~-Petro).

simoni/o ft Komercado pri sanktajoj: vendo aü
aceto de gracoj, pastrigo, benefico k.a..

Simonid/o. Helena poeto (556-467).



simpato 1042 sinuiltana

simpat/o ¥ Unu el la du partoj de la aütonoma
nervosistemo, konsistanta el la fibroj konektitaj al la
lumba k toraka mjelo k el ganglioj grandpaite arig-
intaj en du katenojn trunko) ambaüflanke de la
vertebra kolumno: la plej funkcias dim aktivado,
akcelas la koran ritmon, dilatas la pupilon ktp. ~a.
Rilata al la ~o: ~a ganglio, trunko ; ~aj nervoj.
^ino ÿ (ark.) Substanco simila al adrenalino, k
formiganta ce la finoj de la ~aj nervoj. SIN. nor-
adrenalino. ~ektomio If Desekco de ~a nervo.
paramo ¥ {pars parasympathica ) Unu el la du part-
oj de la aütonoma nerva sistemo, konsistanta el la
fibroj konektitaj kun centroj en la encefala trunko k
kun la sakra mjelo, k el ganglioj en la organoj mem:
la eftko de la paramo estas kontraüa al tiu de la
la parafa funkcias precipe dum ripozo kfaciligas la
vegetan vivon, la digestadon k.a.. KF vaga.

simpatfo 1 Reciproka inklino de du personoj,
bazita sur simileco de gustoj, temperamentoj, opinioj
ks: supre (ciele), kie oni aligas al si en reciproka
~oz; Hi vivis en mirinda ~o. 2 Favora inklino de iu
por alia persono, kies sentojn tiu iel dividas: vi havas
por li grandan ~onz; tiu ci lando havas la ~on de
la mondoz; ni devas disigi: via fruto ne havas ~on
al miz; homoj, kiuj ne kutimis donadi al si precizan
kalkulon pri siaj ~oj k antipatiojz ; (f) la maljunulo
gis nun ankoraü ne havas ~on por tiu landoz. 1
Naskanta ~on: personoj, al kiuj mi pro ia kaüzo ne
estas ~az; Si ekvidis antaü si belan k eksterordinare
~an viron7-; tia sola ripetado ne estis ~a por si1. 2
f Karakterizata de reagoj de la malsanecaj perturboj
de organo sur unu aü plurajn aliajn organojn, ligitajn
au ne: oftalmito; ~a frenezo. Kun ~o:
via (fina formulo de letero). ~i (tr) Senti ~on al: ili
~as nian aferon7-; mi ne tre ~as kun liB ; kiel la
grandaj spiritoj ~as!z. mal~0. Antipatio.

simpl/a 1 Konsistanta el unu sola elemento,
ne kunmetita, ne dividebla en partojn: oro k fera
estas ~aj korpoj; ~a verbotempo; la vortojn kun
um oni devas 1erni kiel ~ajn vortojn2; ~a osto-
rompo (sen vundo de la haüto). 2 qfp Nek kunmeta
nek branca nek plurobla: ~a folio (kies limbo ne
estas dividiginta en folierojn, sed formas unu tutaj-
on, aü integran, aü pli-malpli entrancan); ~a frukto
(devenanta el nur unu ovario); tigo (ne brancig-
inta). 3 Konsistanta el malmultaj partoj; ne-
komplikita a ü ne tre evoiuinta : ~a metodo,
proccdo, masino; miaj rimedoj de solvo aperos al ili
eble kiel tro ~ajz; nia alfabeto estas plej ~az; la
plej ~aj formoj de la vivo; la plej ~aj estafoj. 4
Facile komprenebla, facile solvebla: teksto,
poemo, prohlemo ; post unu sola duonhoro li ek-
posedas la tutan gramatikon k al li restas jam nur la
~a k facila akirado de provizo da vortoj7 ; la afero
ne estas tiel ~a, kiel gi sajnasz. 5 Nura, sen pli aü
malpli ol la dirita : dont alkoholon al bebo estas ~a
murdo aü frenezo; tio ci estis jam ne ~a pluvo, sed
pluvegoz; vortoj kunmetitaj estas kreataj per ~a
kunügado de vortojz; kredi al promeso ; ~a
soldatoB (sen alia distingilo. rango), oficistoB. 6
Senornama, senluksa. senafekta: vesto, mango;
~a (nefesta) tago; vivi ~an vivon: la plej grandaj

cefverkoj estas ankaü la plej ~aj. 7 Senruza, naiva,
natura: esta do prudentaj kiel serpentoj, k ~aj kiel
kolombojx ; animo; siaj ~aj penoj por plaêi.8
£ Ne kapitaliganta: ~aj interezoj; ~a rento.
En ~a maniero: 4 la enigmo ~e solvigasz; tiun
pladon oni povas prepaid tre 5 mi k litere,
ofte , ne havis ec kion rnangi7 ; ni prenos nur
kelkajn ekzemplojnz; tiam la décida de la kongreso
restos ~e malviva literoz; ciuj tiuj ci frazistoj ~e
ne volas trakontroli tion , pri kio ili parolas kun tia
aütoritata tonoz; 6 ili kutimis vivi tre ~e. ~BCQ.
Eco de tio, kio estas ~a: la ~eco de la angla
gramatikoz; ~eco ne ciam akordas kun precizeco.~igi. Fari ion ~a: mi ~igis gis nekredebleco la
gramatikonz ; ~igi la doganajn formalafojn, la
burokratajojn. ~igo. Ago ~igi k ties rezulto: en
kio konsistas tiu ci eksterordinara ~igo de la
lingvo? z. 'N'illo1 Neburgo, nenobelo: sur la stratoj
promenis la ~uloj, sur la balkonoj la aristokratoj k
burgoj akeeptis la venintojnB. 2 Homo ~a, ne tre
inteligenta, ne tre rafinita. mal^a. Komplikita:
malr^a mehanismoB, problème B.

simpleks/o â 1 Pluredro de plej simpla tipo; gi
estas generita de finia aro da afine nedependaj
punktoj. 2 Bildigo de ~o / al topologia spaco.

Simpion/o. Alpa pasejo, inter Valezo k
Piemonto, kun unu vojo k du tuneloj (8°02’E,
46°15’N).

simpozi/o 1 I Ce la helenoj, postmanga drink-
ado kun muziko, dancoj de artistinoj, konversacio
ktp: la ( S )~o de Platono (unu el liaj verkoj). 2
Renkontigo de specialistoj, pli grava ol kolokvo,
por diskuti fakajn aferojn . diskutforumo. 3
Kolekto de kontribuajoj pri unu teknika temo el
diversaj aütoroj k vidpunktoj.

simptom20 1 f Organisma fenomeno, estigata
de malsaneca stato: objektivaj subjektivaj. ~oj ; li
prezentas âiujn ~ojn de tifoido. signo. 2 (f)
Signo, kiu atestas pri la ekzisto, okazigo de io: la
borso montras ~ojn de deprimo. ^a. Rilata al ~o:
~a (a ü préféré : kontraü~a ) medikamentado.
A*aro. Tuto de la ~oj de difiniîa malsano k ties pri-
skribo. sindromo. ^ologio. Studo de la ^oj de
la malsanoj.

simul/i (tr) 1 f Sajnigi (malsanon, frenezon ks):
tiu histeria virino estas nur ^antino. 2 A"S Imiti la
kondicojn, ce kiuj okazas iu fenomeno, por espion
gin aü por trejnado: senpezecon per ekzercado
subakve ; ~i per komputilo la formigon de stelo.
eksperimenti , modeli. ^ado 1 Agado de iu, io
~anta: ~ado de frenezo ; ~ado de ekonomiaj mov-
adoj. 2 Tekniko, konsistanta en la reprodukto de la
kondicoj, ce kiuj okazis iu fenomeno, kiun oni
deziras esplori. ~ilO. Aparato, servanta por ~i:
~ilo de flugado, de radaro, de ekonomiaj movadoj.
B®5 modelo, imitilo.

simuli/o U G. (Simulium ) de tre malgrandaj,
sangosucantaj moskitoj, kies larvoj vivas en rapid*

flua akvo, fiksigantaj al la substrato per sia mal-
antaüa ekstremajo.

simultan/a. Samtempe, sammomente okazanta:
telegrafio; tradukado de la paroladoj.
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simun/o = samumo.
Sin80 1 Tiu parto de la vesto, kiu kovras la

bruston, k kiu, ce la antikvuloj, servis kiel poso: //
metis sian manon en sian ~onx\ li kasis gin en la
~on de sia robo\ eu iu povas leni fajron en sia ~o,
Ice liaj vestoj ne brulu?x. 2 Homa brusto, rigardata
kiel formanta kun la brakoj aü la femuroj ian varm-
an sirmejon: ce onklino ekpendinte per ambaü
brakoj sur la ~oG ; la infano karese nestis en sia
~o\ premi sian edzinon sur sian ~on\ li estis for-
portita de angeloj sur la ~on de AbrahamN; lia
safeto sur lia ~o dormadisx; (f) brasiko per
humida kovras elektitajn pecojn de viandoG. 3 (f)
Interno, meza parto de io, rigardata kiel la plej
sekreta aü intima: en la ~o de siafamilio, de la
eklezio\ la ~o de la PatroH\ redonu al niaj najbaroj
sepoble en ilian ~on la malhonoron! x\ (f ) kion
kasas en sia ~o la estonteco?

sinagog o 31 Juda kolektigo de fideluloj, kun
organizitaj religiaj observoj k instruado: Saulo petis
de li leterojn al la ^oj en Damasko N; la administr-
antaro de la ~oz; (ironie) tiuj, kiuj nomas sin Jud-
oj, sed ne estas tiaj, sed de SatanoH . 2 Loko,
kie kunvenas tia kolektigo: tiu malsupra parto de la
~o, kie pregas la virojz\ la pli malnova ne plu
ekzistas7-.

Sinaj/o 1 Monta, dezerta duoninsulo, inter la
golfoj de Suezo k Akabo (33°57’E, 28°32’N). 2 3
Unu el la tieaj suproj, kie Javeo donis al Moseo la
Legon: la monto ~ fuimas kflamas7.SlN. Horebo.

Sinalef /o à,b En metriko, kunfando de la fina
vokalo de vorto kun la komenca de la sekva, sen
elizio skriba.___ sinatltrop/o te? Fosilia prahomo, malkovrita en
Cinio, nun klasifikita en la sp. rekta homo { Homo
erectus).

Sinap2o ^ G. ( Sinapis el brasikacoj), tre
parenca al brasiko, de unu- k plur-jaraj herboj kun
flavaj, odoraj floroj k kun silikvoj, unuope havantaj
konusan au pli-malpli platan bekon: 7 sp-oj el
Eüropo k la Mediteranea regiono, i.a. la blanka

{ S. alba ) uzata por prepari flavan mustardon:
~a semeto pli malgranda ol ciuj semojN ;
faruno ; ~a kataplasmo.

sinapsid/oj 8Subklaso {Synapsida) de reptilioj,
ampleksanta i.a. la terapsidojn.

sinartr/o = senmova artiko.
sincer/a 1 Aganta k parolanta sen mensogo k

sajnigo, en plena akordo kun siaj sentoj k opinioj:
por esti tute ~a, mi devas diri ke [... ]; (f) skribi sub
pli-malpli ~a maskoK.2 Farata, dirata au sentata sen
mensogo k sajnigo: amo al Dioz\ lia gisnuna
agado, kvankam mi ne povis gin aprobi, estis tamen
tre honesta k ~az\ mi sendas al vi miajn ~ajn
bondezirojn7, kondolencojnz. ~e. En ~a maniero:
pri tio ci mi estas k forte konvinkitaz\ mi deziras
al vi ~e la plej bonan sukeeson7 ; se ili gin ne
aprobas, au aprobas gin ne tute ~ez. ~eco. Eco de
iu, io ~a: la ~eco de lia ofero estas ekster dubo.

sinciti/o ÿ Kontinua protoplasma maso, enten-
anta multajn nukleojn. «ar hifo, sifono 3, plasmodo.

Sind/o = ïnduso.
sindik/oz 1 Persono rajtigita zorgi pri la

aferoj de korporacio, kies membro gi estas: de
notarioj. 2 Persono, elektita de komerca tribunalo
por administri bankrotintan entreprenon gis fina
arango de la afero.

sindî kat20 © Asocio de personoj au societoj,
fondita por defendi k progresigi komunajn ekonomi-
ajn interesojn: mastra, laborista , finança ~o\ al
neniu ~o mi vendis E-on!7 ; ~o de fabrikantojB, de
gazetoj; stata, sendependa ~o. ~a. Rilata al ~o: la
~a aktiveco. ~ano. Ano de ~o. /̂ ismo 1 (ss)
Socipolitika sistemo k movado, la ü kiuj la
laboristoj, se organizitaj k per revolucia striko
akirintaj posedon de la produktiloj k sociaj ricajoj,
organizus k mastrumus socialisme la tutan socian
vivon. —4 anarkiismo, kolektivismo, komunismo,
socialismo. 2 (vs) Movado, strebanta al la defendo
de kolektivaj ekonomiaj interesoj. ^isto. Partiano
de ~ismo. anarkl-^ismo. Revolucia ~ismo,
influata de la anarkiista movado. labOf>vO. ~o el
laboristoj: tiu ci libro estis farita de labor~anoj.

sindrom/o 3t Grupo de simptomoj, kiuj ofte
trovigas kune k kiuj indikas unu au plurajn mal-
sanojn: premvunda (Vd vundi ).csr simptomaro.

sinedrj2o j[ Hebrea tribunalo; plejofte temas pri
la granda ~o, plej alta kortumo k kolegio en
Jerusalemo, el 71 membroj: (f ) la angeloj arangas
sian sanktegan ~onz.

sinekdok/o djjb Vortfiguro konsistanta en la
intersango de du vortoj, kiuj havas malsaman
signif-amplekson, ekz. intersango de la speco k la
genro («la mortidevuloj» anst. «homoj»), la parto k
la tuto («ni ekvidis 30 velojn» anst. «sipojn») ktp.

sinekur/o. Ofico, el kiu oni tiras profiton k
honoron, k kiu postulas nenian au tre malgravan
laboron au zorgon.

sinerez/o A Unusilaba prononco de du apartaj
vokaloj; ekz., se oni prononças, kiel puran jamban
verson: «kaj kormi//onoj sub la sama fato...».

sinergi/o 1 4> Samceleco de diversaj fortoj au
voloj, rezultiganta sintezan efikon au sur la fizika,
aü sur la psika, au sur la socia kampo. 2 ÿ Kunagado
de pluraj organoj por plenumo de unu sama funkeio:
muskola ~o (kunagado de pluraj muskoloj por unu

r-̂ O

sinapo (blanka ~o): a)
tigo ; b) folio; c) floroj ;
c) frukto (sillkvo). C.

sinaps/o ÿ Loko de kontakto inter la ekstrem-
ajoj de du nervoceloj aü inter nervocelo k muskol-,
gland- aü senso-celo: ekscita (ebliganta trans-
pason de la nerva impulso de la antaü~a celo al la
post~a); inhiba (inhibanta la transpason de la
nerva impulso). car septo.
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sama movo). 3 f Reciproka influo de unu substanco
sur alian, tiel ke la kuna efiko estas pli forta, sed ne
pli ol la sumo de la du efikoj: medikamenta ~o. ear
potencigo. ~a. Rilata al ~o: $ ~aj muskoloj.

sineti/o A Parto de la gramatiko, studanta la
regulojn, laü kiuj oni devas uzi tiun aü alian vorton el malnova tempo7-.2 Mastrino de sklav(in)o, dung-
aü formon en akordo kun la esprimota ideo k sen
atento al la cirkaüantaj aliaj vortoj (ekz. la reguloj
pri la uzado de tin aü tia, de //, si aü gi , de -as, -is.
-os ktp).

Singapur/o. Havenurbo k regno, ce la S
ekstremajo de la Malaka duoninsulo (103o51’E,
l°18’N). ca* Malajzio.

singular80. Gramatika nombro, montranta, ke
oni parolas pri ununura persono aü afero. cs* dualo,
p/urafo , kolektivo. ~a. Estanta en ~o: persona
pronomo.

singuiet/o Unuopa spektra linio (kontraue al
multipleto).

singult/ i (ntr) Eligi bruon, post mallongaj
intertempoj ripetatan, kaüzatan de spasma kuntirigo
de la diafragmo k de la spirorganoj kun subita ferm-
igo de la gioto: beboj ne malofle ~as post mamsuc-
ado. ier hikf . rukti, plorgemi. Tia fenomeno:
suferi je nerva ~o. plor^i. ~i pro plorado.

sinhal/o À Hinde ü ropa lingvo parolata en
Srilanko.

sinistr/o tsb Okazajo (incendio, inundo, sip-
pereo ks), kaüzinta perdojn, pri kiuj ekzistas rajto je
kompenso laü asekura kontrakto. ~a 1 Rilata al
~o. 2 (f ) Malbonaügura, malbonsigna. ~ozo If
Psika sindromo, observebla ce viktimoj de ~oj,
precipe de laborakcidentoj: la individuo, sen lezo
korpa au nerva, persvadas sin mem, ke li/si estas
malsana, nekapabla paroli au normale vivi ktp.

sinjor/o 1 Nobela landestro: al t in ~o estn lia
honoraz; gi estas la ~o de nia loko. ~G> vicgrafoz;
mi ricevis de vi la titolon «~o de la Dandinière» L.

senjoro. 2 Mastro de sklavo; dunginto de serv-
isto: la okuloj de sklavoj estas direktitaj a! la mono
de iliaj ~ojx\ la servisto de la rego perfidis sian
~onz; jam la than semajnon via ~o ne pagas7- (en
gastejo); mi ciam estas bona par vi7\ (f ) vi ne
ricevos dankon pro tio. diris la patrino , sed vi estas
ja la rsjo7 (havas decidrajton); kor ne estas servisto,
ne konas ~o/? G; estn ~o de via vorto7. 3 Edzo, kiel
cefo de la familio: si gémis: non vi estas mia ~t>,
hodiaü ni festos la interedzigonz; mi volas gui, mia
~o, la kelkan nombron da belaj tagoj, kiun donas al
mi mia junecoz. 4 Alparola termino k titolo de
gentileco. uzata por la viroj, en socioj aristokrataj k sinkron/a 1 (pp évolua fenomeno) Okazanta
burgaj: tin tiraneco de ~oj la edzoj!7: diru al ~o la samtempe: la transiro de la stonindustrio al la
vicgrafo, ke [ ...] z ; ~o Petro k lia edzino7-; al Lia bronzindustrio ne estis ~a en la diversaj civilizaci-
Grafa Mosto ( S )~o P.7 -, bonan tagon, ~o!z. RIM. 1 j oj ; ( vs) ~aj tabeloj ( prezentantaj sur pluraj
Tiu termino en senco 4 estas uzata en E. imite al | kolumnoj la faktojn, okazintajn samtempe en
diversaj europaj lingvoj. (S)^O.Alparola termino k diversaj landoj) ; A ~a studo de lingvo.
titolo de respektego pri Dio au religie prestigaj vir- sinoptika , diakrona. 2 i Havanta la saman
oj: la Eternulo diris al mia ne ciu, kiu diras a! frekvencon k nulan fazan diferencon: oscilo',
mi (Jesuo) ~o, ~o f , eniros en la regnon de la (vs) motoro, masino. ~eco. Stato de du ~aj
âieloN\ la lasta mango de 1’ la Kanto de /’ ~o fenomenoj: la ~eco de tiuj du religiaj movadoj
(Krisno); la arbo de Nia ~o (Budho). ~a. Rilata al estas tre signifoplena; ~eco de du horlogoj. /vjgj1
~o l k 2: ne longe daüras ~a favoroz\ fortoj lepor- Fari, ke du horlogoj montru la saman, unuforman

aj, sed kapricoj ~ajz. ^eto. Malsata vorto por ~o
1 : senhonte aùskulti la amesprimon de ~eto!z.~ido. Filo de ~o 1 k 2: gi mordis en la piedo la
plej junan ~idonz. /^îno 1 Damo 1 k 2 : al la
kastelo vêturis la altmosta ~inoz; kavaliroj k ~inoj

intino de servist(in)o: kiel la okuloj de sklavino al la
mano de sia ~inox\ la knabino kisis al sia estinta
~ino la brakojn7. 3 Alparola termino k titolo de
gentileco, uzata por edziniginta au vidva virino, en
socioj aristokrataj k burgaj: eu lafingringo de ~ino
via patrino?1; k kiajn profitojn, ~ino—se ~ino
nepre volas sin enmiksi?7\ vi estas kruela, ~ino
Karolino. H ekkriisz\ ~ino Tiu-k-tiuz. csf fraülino.
RIM. 2 Vd RIM l . (S)~ino. Alparola termino k
titolo de respektego pri diino aü religie prestiga vir-
ino: Nia ~ino Astarof, Nia ~ino ( la patrino de
Jesuo) iris en mateno [ ...] z. ge~oj 1 ~o k
~ino: G . Dandin (parolante) al ge~oj de
Sotenvillez; miaj novaj ge~oj morgaü tre frue el-
veturas el Varsovioz. 2 ~oj k ~inoj. grandM).
Altranga a ü rica ~o / : imiti grandson , perdi
baldaü la oronz ; kapricoj de grand^oj k multego
da kreditorojz. grandma. Rilata al grand^o(j): la
iama grandma vivo aliformigis en vivon mizeranz.
grandie. Kiel au kvazaü grand~o: la papago en
sia bêla kago grandie balancadis sin7.

sink/i (ntr) Malrapide malsuprenigi; fali, reten-
ate de resto de sancelita ekvilibro aü de la denso de
la medio: la torpedita sipo ~is sub la okuloj de la
konvojistoj; si ~is en liajn brakojn. ^(ad)o. Ago
de io, kio ^as.

sinklinal/o ® Konkava parto de falto. fâ*

antiklinalo.
sinkop1o 1 f Subita forta sveno. 2 } ïntenca

mislokado de la régula akeento. 3 A Procedo,
konsistanla en la forlaso de litero aü silabo, en la
mezo de la vorto (ekz.: tragikomedio anst. tragiko-
komedio ktp). }, Entenanta ~ojn: la jùzritmo
estas ofte ~a.

sinkretism/o O 0 Kunigo de diversoriginaj
ideoj, tezoj aü kredoj en novan doktrinon. ML
Rilata al ~o: ~aj tendencoj\ ~a doktri.no, sefto.

Sinkrociklotron/o Ciklotronsimila masino,
kun variigata oscilfrekvenco de la elektra kampo: la
jonoj, akeelataj de ~o trairas la spacon inter la D-
formaj partoj, dum la elektra kampo ankoraü ne
atingis sian maksimuman valoron.

sinkondrozo ¥ (synchondrosis ) Nemovebla
artiko.
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tempon. 2 Fari, ke du teknikaj movoj okazu en unu
sama tempo: ~igi la bilclojn k sonojn en filmo\~igi la rapidojn de du masinoj. 3 4F Fari la elektro-
movajn fortojn (de du sistemoj) ~aj. /vjgilo.
Aparato! certiganta la ~econ de filmo. mal/vigi
(pp elektra masino, filmo ktp) Perdi la ~econ.
pOSt~igi. Aldoni al la jam registritaj bildoj sonojn
aii parolojn. /voskopo Instrumente por montri, cu
du masinoj aü movantaj partoj estas funkciantaj ~e.

sinkrotron/o Masino iom simila al
ciklotrono, sed kun sekciigita kava ringo anst. du D-
formaj partoj, k kun variigata magneta kampo; la
elektronoj au jonoj, akcelataj de ~o, trairas la spac-
on inter la sekcioj de la ringo. dum la elektra kampo
ankoraü ne atingis sian maksimuman valoron: X

radiado (radiado, emisiita de elektronoj, movig-
antaj en forta magneta kampo je rapido proksima al
la lumrapido, ekz-e en ~o).

sinod o ^ Kunveno de pastroj (en la katolika
eklezio, ankaü de episkopoj) pri la ekleziaj aferoj.
ss- Iconcilio. ^a. Rilata al ~o.

sinodik/a Rilata al konjunkcio de astroj: ~a
periodo (daüro necesa al la reapero de planedo en la
sama pozicio rilate al Tero k Suno) ; (luna)
monato.

Sinonitn10 À Vorto, esprimanta, en difinita
lingvo, la saman ideon kiel iu alia vorto, jen
ekzakte (ekz. la konkurencaj formoj «gazono» k
«razeno», «Geneva lago» k «Lemano»), jen—plej
ofte — kun diferencoj pro la uzado, la senco-
nuancoj ks (ekz. « kapdoloro» k «cefalalgio»,
«kalva» k «senhara», «emblemo» k «simbolo» ktp).-4 homonimo. /va. Prezentanta ~econ. ^eco.
Rilato de du ~oj. /^iko. Scienco, celanta difini la
senconuancojn inter la ~oj.

Sinopl/o ÇJ Verdo.
sinoptik2a. Ebliganta ampleksi per unusola

rigardo la diversajn partojn de iu tuto: tabelo;
~aj evangelioj (de Mateo, Marko k Luko). es"

skerna. /vo. Libro, ~e arangita.
sinost/o V (synostosis) Nemovebla artiko,

devenanta el ostigo de la histo kuniganta du ostojn
de la kranio.

sinovi/oz V (synovia) Viskoza likvo, kiu lubrik-
as la membranojn de la artikoj: elfluo de ~o. /va.
Rilata al ~o: ~a membrano (interne teganta la kav-
ajojn de la artikoj, escepte de la artikaj surfacoj, k
deiuj tendenoj k ties vaginaloj: membrana synovia-
lis ). /vito Y Akuta au kronika inflamo de la ~aj
membranoj, k precipe de la tendenoj.

Sintagm/o A Unuo kun difmita sintaksa funkcio
krezultanta de kunigo de du au pluraj morfemoj; gi
povas esti vorto (ekz. «ilarojn»), au vortgrupo (ekz.
«en la mondon», «nova sento»).

sintaks o A Parto de la gramatiko, kiu priskrib-
as la regulojn de kombinigo de la diversaj lingvaj
unuoj. /^a. Rilata al la ~o: regulo, eraro.
fraz/vo. Parto de la ~o, koncernanta la grupigon
de propozicioj en frazon. —4 propozicio kunordig-
ita, subordigita, kompletiva, adjekta, rilativa', rekta ,
nerekta parolo. propozicio/vo. Parto de la ~o,
koncernanta la rilatojn de la diversaj partoj de

propozicio. vort/vo. Parto de la ~o, koncernanta la
grupigon de vortoj por la esprimado de ~a funkcio.—4 epiteto, apozicio, apudmeto, nomesprimo,
suplemento.

sintez20 1 ^ Operacio, per kiu multeco estas
reduktita al unueco, per kombino aü kunigo (malo
de: analizo). 2 O Tria termo de dialektika sistemo,
kiu kunigas en si la du gradojn malsuperajn k
kontraüajn (tezon k antitezon) en nocion pli altan, ce
kiu ili harmonie kunfandigas. 3® Operacio, per kiu,
kombinante elementajn komponantojn, oni ricevas
novaspecan produkton, kun apartaj ecoj: ~o de
amoniako ; O produktado de nature troveblaj
kombinajoj per el ties kemiaj elementoj. /va 1
Rilata al aü karakterizata de ~o: ~a rezonado; ~a
propozicio ( jugo, kies predikato asertas pri la
subjekto ion, kio ne estas necese entenata en tiu
subjekto mem). 2 A (pp lingvo) Tendencanta kunigi
plurajn morfemojn en unu vorton. 3 ® O Produkt-
ata per ~o: kaücuko’, ~aj rezinoj. /vi (tr) Pri-
trakti per ~o, kombini en ~o. /vilo 1 f Muzika
instrumente, kiu ~as sonojn elektronike. 2 V
Cirkvito, kiu el unu sola referenca altfrekvenco
kapablas produkti tutan aron da frekvencoj; gi
anstataüas variigeblan oscililon en radioaparato.
/vazo (K) Enzimo, kiu katalizas ~on 3. en/vo Vd
en! (D. fotO/vO <4* ~o de organikaj substancoj el
mineralaj substancoj, farata de la klorofilaj celoj,
kapablaj utiligi la luman energion. kemi/vo ÿ ~o de
organikaj substancoj el mineralaj substancoj, fare de
iuj bakterioj kapablaj utiligi la energion de varmo-
eligaj kemiaj reakeioj. muzik /vilo. ~ilo 1.
parol/vo ASProduktado de parolo per elektronikaj
aü komputilaj rimedoj. nukle/vo Fuzio 1.

SÎ ntr/i (tr) (K) O Aglomeri en bloketojn, varmig-
ante unu aü plurajn pulvorajn materialojn gis tia
temperaturo, ke la eroj laü etaj punktoj fandigas:
~itaj plastoj k vitroj estas uzataj por filtriloj, ~itaj
metaloj uzataj i.a. en la aviadila industrio.

sinu/o. Ciu el la kurbajoj, fleksoj de vojo, rivero
ks: (f) la ~oj de la cerbaj hemisferoj. csr zigzago.
/va. Prezentanta ~ojn: pado\ (f) ~aj liniojjend-
oj. /vi (ntr) Esti ~a: la akvoflueto ~is inter la floroj.

© sinus/oz A 1 (pp akuta angulo en orta tri-
angulo) La kvociento de la kontraüa latero per la
hipotenuzo. 2 (vs) Funkcio (difinita por ajna reela
aü kompleksa nombro), kiu estas vastigajo de la
difino 1 ; simb.: sin. ko /vo A La ~o de la
komplementa angulo; simb.: cos. arkO/vo A La
funkcio inversa al ~o; simb.: arcsin. —4 ciklometria.
hiperbola /vo A La funkcio x H-> \{ e x - c

_ x).
areo/vo A La funkcio inversa al la hiperbola ~o.

sin0.5.
6^

cos

sinuso. /vo (sin) k ko/vo (cos).
©sinus/o V Ciu sinua kavo, precipe: 1 Natura

dilatajo de vaskulo: karotida ~o (dilatajo de la
interna karotido, enhavanta premsensilojn); de
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la kavaj vejnoj (ce la kunfluejo de la du kavaj vejnoj
en la atrion). 2 Enkraniaj vejnaj kanaloj: kavernaj
~oj (alira k deira para loko de preskaü ciui vejnaj
~oj, situantaj ambaüflanke de la turka selo); kun-
fluejo de la ~oj. 3 Enostaj faciaj kava]oy. fruntosta ,
maksila ~o, sfenoidaf ~atria. ~itO If Inflamo
de la faciaj ~oj aü de unu el ili.

sionism/oz = Cionismo.

Sirius/o X Blueta cefstelo (a Canis majoris) la
plej hela de la cielo, en la konstelacio Granda Hunda

sirok/o $ Varmega vento sur la Mediteranea
maro k sur la bordoj de Afriko, blovanta de sud-
oriente»: ne frapos ilin nek la sunox.

sirop/o. Solvajo de sukero, kun aldono de
aromaj, fruktosukaj aü medikamentaj substancoj:
granata, tolua , kontraütusa ~o. julepo, jeleo,
melaso.

Sirt/oj j[ Antikva nomo de la du N-Afrikaj
golfoj, sur la bordo de Libio ( 19°E, 31°N) k de
Tunizio (11°E, 3l°N).

SÎsal/o % Fibro el folioj de sp. de agavo (~a
agavo), uzata por fari snuregojn ks.

sism/o © Seismo.
sisop/o = sistemoperatoro.
sîstem/o. Kunarango de diversaj elementoj en

tuton, havantan difinitan funkeion i.a.: 1 Harmonia
tutajo de interdependaj ideoj, kunordigitaj laü mal-
multaj fiksitaj principoj: religio aü religi-anstataü-
anta ~QZ\ la filozofia de Platono, de Kartezio,
de Kantio\ tiun ci araneajon da ~oj dissiras la solo
vorto: vi devas morti!2. 2 Metodo de klasifikado,

Sipaj/o i Hinda soldato, kiu servadis sub
europaj oficiroj.

Sir/o 1 Rega, estra, ordona mosto. 2 Senjoro
(alparoîe).

Sirakuz/o. Sicilia havenurbo (15’16!E, 37°03’N).
sirapt/o b G. (Syrrhaptes ) de kolomboformaj

birdoj kun longaj pintaj flugiloj k plumkovritaj tars-
oj k piedfingroj, vivantaj en C Azio k konataj pro
siaj migradoj. es" stepkoko.

siren1o 1 O Fabela virinkorpa monstro, kies
krurojn anstataüis fisa vosto k kiu allogis per sia
kanto la sipveturantojn , por pereigi ilin sur rifoj:
Ulise k la ~oj\ Si en la riveron falis, Siaj vestoj sin
disetendis k kvazaü ~on Sin ankoraü portisz; (f) tiu
forlogis min per sia kanto2. 2 Alloga senkora
koketulino. 3 O Laütega avertilo, ce kiu la sono
estas produktata per trablovo de aerfluo tra truaj
diskoj, k kiu estas uzata sur sipoj, en fabrikoj, por
kontraüaviadilaj alarmoj ks. 4 b Ano de ~oj. ôj b
Ordo (Sirenia ) de herbomangantaj mamuloj, vivant-
aj en akvo ce marbordo aü en riveroj k lagoj, kun
balensimila vosto, sed kun plataj dentoj, parencaj al
la elefantoj, k al kiu apartenas manato k dugongo.

Siri80. U-Azia regno (Damasko ): la kapo de ~o
estas Damasko x. ~a. Rilata al ~o: la ( s )~a lingvo
(U dialekto de la aramea). ^ano. Ano de la cefa
gento de ~o: vaganta ~ano2.

siring/o df* G- (Syringa el oleacoj) de falfoliaj
arbustoj kun kontraüe duopaj, integraj folioj k kun
multaj, pii-malpli odoraj floroj en apeksaj aü flankaj
infloreskoj; c. 25 sp-oj hejmaj de SE Eüropo gis E
Azio, pluraj el ili k hibridoj kultivataj por ornamo,
precipe pro abundo k bonodoro de la floroj, ekz.:
Cinia ~o ( S. x chinensis), tre kultivata por intense j simpataj nervoj); la digesta (nutrokanalo k al gi
violaj floroj; ordinara ~o ( S . vulgaris ) , el SE konektitaj organoj: hepato, pankreato ktp); la spira
Eüropo, kun blankaj aü lilaj floroj; Persia ( S.
x persica), hibrido hejma de Irano gis Cinio, kun
lilaj aü blankaj floroj. aar lifako.^okolora. Lila.

sercado, eksperimentado ks, organizita laü antaüe
pripensita piano aü gvidanta ideo: ta ~o de Lineo. 3
© Maniera, kiel ekonomiaj aü politikaj aferoj estas
celtrafe arangitaj: socia ~o\ ~o de regado, de
balotado, de elcktoj. 4 Kompleksajo, kunarango de
ajoj diversaj, sed analogaj, aü partoj en organizitan
tuton: O de pulioj; artikigita ~o ; ~o de
montoj, de riveroj; X la Suna ~o (Suno k planed-
oj); ~o de fortoj, de ekvacioj (ligantaj samtempe
plurajn variantojn); fermita ~o (sirmita kontraü
eksteraj influoj); 4- unufaza , trifaza, trikonduktila
~o. 5 ® Kronostratigrafia unuo, ampleksanta plur-
ajn seriojn, responda al la geokronologia unuo .
periodo. 6 V Tuto de la organoj aü histoj, kune
helpantaj por unu sama funkeio: la centra nerva ~o
(encefalo k mjelo); la periferia nerva ~o (ciuj nerv-
oj konektantaj la organojn al la centra nerva ~o); la
aütonoma nerva (tuto de la simpataj k para-

B3P aparato. 7 Â- Aro da unuoj, elektitaj por
povi esprimi la cefajn mezurojn en simpla k racia
maniera: la métra (decimala); la cgs-~o (Vd

j cgs ); la mks-r^o ( Vd mks ) ; la SI -~o (Vd S/); la
Gaüsa ~o (Vd gaüsaj unuoj ). 8 4 V Teknika
procedo, uzata por difinita funkeio: automata, duon-
aütomata, manu la telegrafia ~o de Morso, de
Simenso, de Baüdo. decimala A*O. Nombro~o, kie
nombroj estas esprimataj kiel sumoj de entjeraj
potencoj de 10 kun koefïcientoj, kiuj estas unu el la
entjeraj 0 gis 9. imuna ~o Vd imuna.mastruma
A/O Vd mastrumi. 1 Rilata al iu ~o:

sito. CG .

siringo (ordinara ~o):
a) tigo ; b) folio ; c)

klasifikado. 2 Sekvanta metodon aü planon, ne
okazanta hazarde, sporade: ~a laboranto, sercanto;
(K) ~a nomo; (f) ~a mensoganto. ~e. Laü régula
antaûdifinita k alcela piano: ni analizos ~e la
demandojnz; mi ekprovis ~e venki ciujn barojn2.

infloresko. Be.

siringo/ f Pref., montranta la formigon de
patologia kanalo en organo: ~bulbo, ^mjelo.

sirinks/o 1 } Pajnosalmo. 2 b ( syrinx ) La voc-
organo de la birdoj, troviganta sub la laringo, ce la ~eco. Eco de tio, kio sekvas metodon aü planon:

pro la ~eco de nia ana/izo2. ~igi. Apliki ~on al:loko, kie la trakeo dividigas en la bronkojn.
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maibona stato en pli malbonan); ~portilo (vekto).
csr kuvo, kruco, tino. 2 Enhavo de ~o, rigardata
kiel mezuro: ~o da glacieroj\ versu po unu litro en
unu ~on da akvo\ ~o da farbo.

situ80. Loko rigardata konsidere al la kondicoj,
kiujn gi prezentis au prezentas por la starigo de
homlogejoj (naturo de la grundo, de vivtenado,
defendorimedoj k.a.): beta. pitoreska, sordida ~o
de domo\ la teraso estas senrivala pri sia
favora de urbo. pozicio, sidejo. ~\ (ntr)
Havi ian ~on, esti en ia ~o: nia tendaro ~is en
fresa valo\ la domo ~as sur la supro de monteto',
turo ~anta norde de la placo. væ kuSi.

situaci/o 1 Tuto de la kondicoj k cirkonstanc-
oj, en kiuj iu trovigas: rebonigi mian personan
~onz\ mi trovigas en ~o ekstremaz\ en premita
~oz; eliri kun honoro el lia komplikita ~oz ; M. pri-
pensis la ~on, en kiun si enfalisz\ kio do sangigis
en sia lia ~o farigis pli k pli neelporteblaz;
~o sen eliroz‘, meti iun en malagrablan ~onz\
detale klarigi la ~on de la rusaj Hebreojz\ la
politika ~o ne estas brila. 2 Loko de la socia skaio,
en kiu iu trovigas: okupi altan ~onz\ persono kun
konata nomo au signifa societa ~o z\ akiri
sendependan vivon k respektatan ~onz; laü la socia
~o ni estis taügaj unu por la aliaz; Hi estis apartig-
itaj de la tro granda diferenco de ~oj; tio endanger-
igis lian politikan ~on. cs’ rango,.stato. 3 Aro da
cirkonstancoj, en kiuj trovigas protagonistoj de
dramo, romano: la kurteno falas sur strecitan ~on.
4 Situo: la urbeto havas belan ~on ce la rivero Nz.
5 (ark.) Pozicio: preskaü unu k duonon da minutoj
la rigidiganta grupo konservas sian ~onz.

siu/o. Ano de indiana gento, kiu vivis en N-
Amerikaj ebenajoj. (S)̂ -urbo. Urbo de Usono, ce
Misurio (96°21’U, 42°31’N).

de ciam la homo provis ~igi siajn sciojn , la
konkludojn de siaj spertoj . eko^o Baza
ekologia unuo, ~o, konsistanta el du sencese inter-
rilataj partoj, t.e. specifa fizikokemia medio
(ibiotopo) k karakteriza vivularo (biocenozo): makro-
eko~o, mikwekor^o. blok'̂ o Vd bioko. dren~o
Vd dreni. k00rdinat~0 Vd koordinato. kristal~0
Vd kristalo. morwoz. Jura statuso, difinanta ia
valoron de la monunuo rilate al oro au al fremdlanda
mono, la regimon de la emisio k la kondicojn de
konvertebleco. csr titra, valuto. Sllfwo X Tuto de
Suno k de la astroj, cirkaüirantaj gin. valor^o
Hierarkie strukturita ~o de valoroj: helena, krist-
ana,islama, marksisma, liberalisma valor^o.

sistematik/o ^ Scienco pri la parenceca
komparo inter la diversaj vivuloj k ilia arigo en
grupojn (specion, genron, familion ktp), kiuj konsist-
igas klasifikan sistemon laüeble naturan k koheran;
j>i ampleksas taksonomion k nomenklaturikon.

Sisteron/o. Provenca urbo (5°56’E, 44°12’N).-4 akuzativo.
sistol/o ÿ Kora kontrahigo: atria, ventrikla

la ventrikla ~o estigas la unuan korbruon. c®*

diastolo.
sistr/ox f Antikva egipta instrumente, konsist-

anta el metalaj vergetoj, libere trapasantaj tra
metala krado, k akute sonantaj per skuigo.

Sit/o d G. (Sitta ) de birdoj el la ordo de pasero-
formaj, kun blugriza dorso, kapablaj grimpi k
supren k malsupren sur la arboj.

Sita éf Mita edzino de Ramo. i«r Ramajano.
sitel/o 1 Pli-malpli regule cilindra vazo, el

ligno, metalo, plasto au tolo, kun movebla duon -
cirkla tenilo, destinita por la transporto de likvoj:

por melki, por cerpi akvon el la rivew, pluvis
kvazaü per ~ojz\ (f ) fall de en barelon7- (de !

zoologiobotaniko
algojfungoj alia) vegetaioj

domanio
regno
filumo (divizio)
subfilumo (subdivizio)
klaso
subklaso
ordo
subordo
superfamilio
familio
subfamilio
tribo
subtribo
genro
specio
subspecio
vario
formo (speciaia)
kultivoformo
Individuo

fitoj (phyta )
fitenoj (phytina )

ficoj (phyceae ) opsidoj (opsida )
ficedoj (physcidae ) edoj ( idae )

aloj (ales )
ineoj ( ineae )

mikotoj (mycota )
mikotenoj (mycotina )

micetoj (mycetes )
micetedoj (mycetidae )

oideoj (oideae )
edoj (idae )
enoj (inae )
inioj (ini )

acoj ( aceae )
oideoj (oideae )

eoj (eae )
enoj ( inae )

sistematiko. Precipaj taksonomiaj unuoj k iliaj nomenklaturaj sufiksoj (ties malesto indikas, ke la
nomenklaturo estas neregula). Kursivoj indikas latinsciencajn sufiksojn.
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sium/o «tfr G. (Sium el apiacoj) de plurjaraj
herboj ofte subakvaj, kun plume dividaj folioj; c. 15
sp-oj el la N hemisfero k Afriko, el kiuj sizaro.

Siva/o = Sivao.
Sivert/o. Sveda fizikisto ( R. Sievert, 1898 —

1966). (s)~0 Unuo de radikvanta ekvivalento en
la internacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.:
Sv; difino: 1 Sv = I J/kg (unu Julo da radia energio
en unu kilogramo da materio).

sizar/o 4ft Sp. de siumo ( S. sisarum) el E Azio,
pasintece kultivata por i .a. sukeroricaj tuberecaj
radikoj, mangataj kiel legomo k uzataj por produkt-
ado de siropo.

Sizif/o O Rego-rabislo, kondamnita en Infero
ruli gis la supro de monto rokon, kin senfine retro-
ruligis de tiu supro. ~a. Rilata al ~o: (f) estas tie
chtbe , ke trovigu in , kiu entreprenus nun similan
r^an laboronz (de kreado de lingvo arta).

sizigi/o 1 \ Konjunkcio aü opozicio de astro
rilate al Suno (vorto spéciale uzata pri Luno). 2 ^G. (Syzygium el mirtacoj), parenca al eügenio, de
daü rafoliaj arboj k arbustoj kun kontraüe cluopaj
folioj k kun karnaj fruktoj (beroj) generale unu-
semaj; c. I 000 sp-oj el la tropika Malnova Mondo,
pluraj kultivataj por ornamo, aromaj florburgonoj
(irjr aroma ~o, kariofilo /) aü niangeblaj beroj (cr
jamboso). aroma ^O. Sp. de ~o (S. aromaticum,
sin. Jambosa caryophyllus ). SIN. kariofilarbo.

sizimbri/o G. (Sisymbrium el brasikacoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj kun flavaj floroj k kun
longe cilindraj, mallongbekaj silikvoj; c. 80 sp-oj el
Europo, Azio, S Afriko k Ameriko.

ska/o ) Muzikstilo, evoluinta en Jamajko en la
50aj jaroj de la 20a je per mikso de Afrikdevena
muziko k ritmenbluso.

skab/o ^ Plantmalsano, kaüzata de iuj bakterioj
k fungoj, karakterizata de makuleca formigo de
raspe malglata, ofte dikiginta, skvamece krevetanta,
pli-malpli sekputrinta suprajo de frukto, radiko,
folio, i.a.: terponwo (streptomiceto); cereal~o
(Gibbereila zeae )\ ponwo (Venturia inaequalis);
pir^O ( Venturia pirina )\ celeri^O ( Phoma
apicola ) ; puIvor~0 de terpomo ( Spongospora
subterranea ).

skabel/o 1 Benketo, uzata de sidanta persono,
por apogi siajn piedojn. 2 Malalta segeto, sen dors-
apogilo.

skaben/oz. En antaürevolucia Francio, en nuna
Belgio k Nederlando. oficisto, helpanta la urbestron.
nsr magistratano.

skabi/o 1 f infekta malsano de la hauto, est-
igata de sarkopto k kaüzanta fortan jukadon. 2 ^Plantmalsano kun samaj simptomoj kiel skabo, sed
estigata de aligenraj akaroj. â. Rilata al ~o: (f)
r^a emo al denuncado.

skabioz/o G. (Scabiosa el dipsakacoj) de
unu- k plejparte plur- jaraj herboj kun bazaj folioj en
rozeto k kun involukrohavaj kapoj (densaj cumoj) el
bluaj, rozaj, purpuraj au blankaj epiginaj floroj; c.
80 sp-oj el Europo, Azio k Afriko, kelkaj pororname
kultivataj au medicine uzataj. knaütio.

skadr/o 1 Parto de kavaleria regimento,

komandata de majoro. SIN. eskadrono. 2 Parto (fe
aéra armeo, operaca unito konsistanta el dudekoà
cas-, skolt- a ü - bomb-aviadiloj, k komandata de
kolonelo. ~estro. Komandanto de ~o.

skafald/o O Provizora konstruo el trabojai
stangoj k tabuloj, kiun oni starigas cirkaü konstni-
ajo, por ebligi konstruadon aü riparadon. ~i (ntr)
Starigi ~on. saktcwo.Granda ~o, konstruita super
naftosakto, por poiti k funkciigi la borilegojn ktp. ;ij

skafandr/o vî, Hermetika vesto, gamita per vim ;

k metala kapujo, k régulé provizata per fresa æro,
per kiu oni povas iri k labori subakve. aütonoma~0. Individua spiraparato, provizita i.a. per metak ;
ujo enhavanta aeron sub alta premo, k ebliganli ;

submaran nagadon sendepende de la surfaco.
submara masko. ~istO. Metiisto, kiu laboras en ~o.

Skafo î d/o ¥ { os scaphoideum ) La plej dika
osto, barkoforma, el la supra vico de la karpaj ostoj.

skafopod/oj d Klaso (Scaphopoda) de molusk-
oj, kies konko havas formon de malgranda elefahta
mcizivo.

1) skafopodoj. Konkoj de du s-poj de ~o. P.
2) skarabo. a) Plenkreskulo. F. b) ~o, rulanta
globeton el sterkajo.

skal/o 1 Serio de gradoj, sisteme k régulé
arangitaj: esti alte en la socia, intelekta ^o; oni
devas konsideri gian lokon en la ~o de la kreitaj-
aro; O ~o de la valoroj. 2 (evi) = gamo. 3 Serio
de la dividoj de mezuraparato: la ~o de galvano-
métro, termometro; boforta ~o.
gradigi. 4 Rilato inter la efektivaj dimensioj de
objekto k la dimensioj de desegnajo, kiu figuras
gin : niapo en ~o de 1 /50 000 (unu por jcvindek
mil); kopio en reduktita ~o\ (f) ptani fîlantropion,
friponajojn, en granda (analoge) prezvaria ~o
de la salajroj. 5 Linio, dividita per egaldistancaj
streketoj, por montri tian rilaton k ebligi rapidajn
mezurojn sur la mapo. Iaü~a. Konservanta la
proporcion indikitan sur la ~o.

skalar/o A Grando mezurebla per reela aü
kompleksa nombro: la potencialo estas ~o.->
vektoro. ~a. Rilata al ~oj: ~a produto (SIN. interna
produto).

Skald/o CÇD. Antikva nordeüropa poeto-kantisto.
usf aedo. bardo, rapsodo. — menestrelo.

skalen/o ¥ Nomo de pluraj oblikvaj muskoloj,
kiuj levas la ripojn k klinas la kolan vertebraron:
antaüa ( M . scalenus anterior ), /^a 1 Rilata al
~o. 2 A (pp triangulo aü trapezo) Nesimetria.

Skalp/o 1 f Akcidenta, parta aü tuta forsiro de
la krania haüto kune kun ties haroj. 2 Hauto de la
kranio, cirkaütrancita k forsirita kun la haroj, kiun

laünormigi,

i
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ita kiel mangajo: fumafita pork^afo. ~algio f
Dolora kronika artrito de la ~o-humera artiko.

skapulari/oG ü* 1 Monaha manteleto, kovranta
la sultrojn. 2 Religia objekto konsistanta el du pecoj
de benita stofo pendantaj sur la brusto k la dorso, k
kunigitaj per kordono cirkaü la kolo.

skarab/o b 1 G. (Scarabaeus ) de grandaj,
lamenkomaj koleopteroj, kiuj formas globetojn el
sterkajoj, por meti en ilin siajn ovojn : Alaho vidas
la nigran ^on en la nigra stonajo de la nigra
roko!z.2 ~edo. 3 = koleoptero. RIM. ~O 3 estas
uzata por formi vulgarajn nomojn de koleopteroj.
~edoj. Fam. (Scarabeidae) de koleopteroj. al kin
apartenas i .a. ~o k melolonto. bombard^o.
Vulgara kn de la sp-oj de brakino k de la tre parenca
g. Aptinus, kiuj krake eligas nubeton da
malbonodora gaso kontraü malataiko. cervcwo.
Lukano. maĵ o. Melolonto. mari~o. Kokcinelo.
SIN. maribesto. solstica ~o. Solstica melolonto.
sterko~oz. Geotrupo. terporrwo. Leptinotarso.

skarifik/iz (tr) 1 If Tratranceti la haüton por
kuraca celo. 2 /J Supraje plugi per speciala plugilo.~0. Ago de tiu, kiu ~as. ^a. Rilata al ~o: ~aj
kupoj. ~ilo 1 If Bisturio, uzata por ~i. 2
Speciala plugilo. ^atoro yJ Speciala multeklinga
aparato, por ~i.

skarlat/o. Brilega sangoruga koloro: k la vir-
ino estis vestita per purpura k ~c» N. karmezino,
karmino, punco.^a. Havanta tian koloron.

I skarlatin o 3f Erupcia febro, epidemia k kontaga,
ofta ce la infano: estas sekvata de deskvamigo.
~oforma. Simila al ~o: ~oforma erupcio.

skarol/o 4ft Kultivata var. de endivio. SIN. larg-
folia endivio.

skarp/o 1 Longa peco de teksajo, kiun virinoj
portas sur la sultroj k kies baskoj pendas ambaü-
flanke antaü la brusto gis la genuoj: silka, indiena

( f ) la ~o de Irisa (cielarko). 2 Oficiala
insigno, konsistanta el longa peco de teksajo, port-
ata de viroj oblikve sur la brusto aü zone cirkaü la

l talio: se vi volas parti miajn (judajn) kolorojn , \>i
devas cirkaüligi vin per blustria ~oz; ~o de urb-
estro. 3 Longa peco de teksajo, sursultre alligita k
servanta por subteni vunditan brakon.

Skat/oz 4 Germana kartludo.
© skatol/o 1 Ujo, ordinare kun kovrilo, ort -

angula aii cilindra, el diversaj materialoj ( ligno,

plasto, papero, kartono ktp) uzata por solidajoj: ~o,
en kiu oni tenas plumojn , estas plumujoz\ si mal-
ferntis longforman ~on, en kiu trovigis Haro por
desegnadoz; papera ~o, sur kiu estis penlritaj
carmaj birdojz\ alumet~o, farbo~o, mon~o. 2 ©
Fermita ujo, entenanta organon aü parton de masino,

j elektra instalajo ktp: konekta ~o, diskonektiga ~o
I de elektra lineo. nigra ~0 © A Aparato, organo au
; sistemo, kies interna funkciado estas kasita de la uz-
• anto aü studanto. resonanca ~0 $ Sonkesto.

en îgi. Meti en ~on: en~igi florajn, gantojn ks;
| automata en^igado de homhonoj. kaf^O. ~o por
] teni la kafgrajnojn. kontakto^o 4=- Stopilingo, fiks-
I ita sur muro, casio, masino ktp. c®* stopkontaktilo.
; lad~0. ~o el lado hermetike fermita, por konservi

la N-Amerikanoj, en la 19a je, portis kiel militan
trofeon. ~2i (tr) Fortranci ies kranihaüton.

Skalpel/o n Trancilo por sekci k dissekci.
sekcilo, bisturio.

Skamandr/O X O Rivero, kiu fluis ce Trojo
(26°12’E, 40°N); en formo de dio gi batalis kontraü
lahelenoj dum laTroja milito.

Skan/i (tr) 1 © Sisteme k tute ekzameni: ~/
' per

elektrona radiofasko (en televida kamerao); ~i la
tirkauajon per radaro, per ehosondilo; ~i pacient-
onper ~ografo; ~ifoton, rekston (por enkomputil-
igi ilin); ~i radiofrekvencojn, spektron. cs" rastr-
umi. —¥ ~mikroskopo. 2 V (pp radioricevilo) Sangi
automate k rapide la ricevatan frekvencon , tiel,
aüskultante tutan bendon, gis aperas atendata el-
sendo. 'vografo. Aparato, ofte uzata medicine, kiu
kreas bildon de la interno de io per komputila trakt-
ado de la informoj ricevitaj, ~ante gin per rentgen-
radioj, ultrasono ks. -4 radiografi. ~ografio. La
tekniko, per kiu funkcias ~ografo. ~ilo 1 Aparato
por ^i. 2S Bildbitigilo. scintilcwilo Vd scintili.

Skand/i (tr) c?:> 1 Provi la ritmon de verso,
esplorante la nombron au pezon de la silaboj, la
konsiston k arangon de la piedoj ktp. 2 Legi (vers-
on), emfazante la ritmon k iom apartigante la pied-
ojn. ^O. Ago de tiu, kiu ~a$, k rezulto de tiu ago:
la ~o de la tria verso estas erara.

skandal o. Kolektiva indigno, kaüzata de ia
malbona ago kulpita de respektala publika persono:
Ida neatendita ~o! z ; mi vidas nur tro klare la
grandan ~on, kiun povus kaüzi mia nevenoz; la
bazigas sur la naiva kredo, ke la altklasaj homo]
estas pli virtaj ol la aliaj. ^a. Rilata al ^o:
kondutoB; sed se mia nonto estas enmiksita , la
afero povas farigi tre ~az\ si ciam havis sur la
lango ian ~an historion7-. ~i (tr) Kaü zi ~on : lia
malrespekto ~is ciujn ceeslantojn. ^igi . Eksenti
~on. vs1 soki.

skandi/oz (K) Elemento, Sc, atomnumero 21 ,
atommaso 44,96: ( tri )klorido , ScCl3;
kombinajoj. 2 Tre malofta melalo.

Skandik/o 4 G. (Scandix el apiacoj) de unujaraj
herboj kun blankaj floroj en malgrandaj umbeloj k
kun longbekaj, staraj fruktoj grupe aspektantaj kiel
kombilo; 15-20 sp-oj, precipe Medileraneaj, i .a. la
venuskombii-̂ o (S. pacten-veneris ) el Eüropo, U
Azio k N Afriko, naturigita en N Ameriko.
venuskombilo.

skandinav/oz. Ano de unu el la gentoj de
(S)MO. ^a. Rilata al ~oj: la ~aj lingvoj (parolataj
enlslando, Svedio, Norvegio k Danlando). (S)^io,
*lljo 1 m Duoninsulo de N Eüropo, ampleksanta
Norvegion k Svedion. 2 La N -Europa regiono
ampleksanta, krom Norvegio k Svedio, Danlandon
keventuale Finnlandon k/aü Islandon. c®’ Nordio.

skap/o 4* Nebranciganta. senfolia tigo, apekse
portanta unu aü plurajn floroj: ~o de tulipo, de
amarilido.

skapol/o V ( scapula ) Maldika plata triangula
ostode la posta parto de la sultro. Rilata al ~o:
~azono (Vd zono)\ sublet muskolo, arterio. ~a|o
yDetrancita ~o kun la gin kovranta viando, arang-

aJ
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nutrajojn. leter~o. Leterkesto. mango~0. ~o el loge jo por la ratio, diris Kantio. cs" pironismo.
aluminio, plasto ks, uzata por alporti mangon cle la ~ulo. Homo ~a: la cefa afero, kiu povas konvinti
hejmo al la laborejo au oficejo. muzik~0. -̂ o, kies j la ~ulojnz;~ulojn mi nialamasx.
mekanismo (dentohavaj cilindroj efikantaj sur komb-
ilforman metalplaton) povas aüdigi melodion.

(Dskatol/o ® 3-metil-indolo, CyH9N, substanco
trovebla en feko k kaüzanta gian karakterizan pik- k tranc-armiloj: venu! (ili ^as) Nun denove

irafite!7- ; ~antoj la plej bonaj ne posedas ec la
duonon de lerteco via1. ~0. Batalo per spado,
glavo, sabro, bajoneto. ~adO. Maniero, kiel oni
~as: rni ja vidis ~adon de vi ambaü1; li vin laùdis
pro via rnajstra arto en ~adoz. ~ejo. Loko, kie
sportistoj ~as k ekzercigas, ~instruistO,
~omajstro. Tiu, kiu instruas ~adon; du ^instru-
istoj, svingante siajn rapirojnz.

skerc10 } Vigla komponajo, sendependa au
prezentanta parton de sonatforma verko.

skerm/i (ntr) 5^ Praktiki luktosporton per

fetoron.
Skec/O ^ En filmo, revuo ks, mallonga, ordinare

komika sceno, formanta kompletajon. c®5 gago.
Skeld/O. Rivero, fluanta el Francio al Belgio

(4°13’E, 51023’N).
Skelet10 1 Tuto de la ostoj k/aü kartilagoj de

animala korpo: la homa tre similas la simianB;
sekigitaj ~oj de fisojz\ éliras maljunulo malgrasa
kiel ~oz. 2 Homa ostaro, purigita k kunligita en gia
antaüa arango, au arta imitajo de gi, uzata por studo
ks: aceti ~on; la antikvaj Egiptoj kutimisprezenti al
festenantoj eburan ~on, por instigi ilin aI plemrigo.
3 ¥ ^ Tuto de la elementoj, kiuj rolas en la tenigo:
a) de la korpo de vivulo: osta de la vertebruloj
(ĉ endo~o), kitina ~o de insekto. (oar ekto~o)\ b)
de celo; SIN. cel~o. 4 Interna, kerna trabaro de
konstruajo, sipo ks. use armaturo, carpentajo. 5 (f)
Skiza piano de verko; precipaj trajtoj de organizajo:
la naturo mem de Egipto postulante grandan, sett -
eesan k régulaii laboron, kreis la ~on de la socia
organize de ci tiu landoB. kanvaso, sketno. ~a 1
Rilata al ~o : ~aj fragmentoj. 2 Malgrasega,
preskaü senkarna: ~aj almozuloj. 3 Tia, ke al gi
mankas vera vivo, vervo ktp: ~a armeo (al kiu
mankas la soldatoj); romano. parolado. cel̂ O
$ Tuto de la elementoj, kiuj rolas en la tenigo de la
celoj de la vivuloj: la interna cel~o de la eukariotoj
konsistas i .a. el mikrotubetoj , mikrofilamentoj k
mikrofibroj; la celmuro de la vegetaja celo estas
ekstera cel^o. ekto^o ~o 3 cirkaü celo au
korpo de vivulo: ekto~o de la artropodoj. endo^o
ÿ 'N/O 3, interne de celo au korpo de vivulo: endo~o
de la vertebruloj.

Skem40. Teoria simpligita figurajo, prezentanta
maldetale ne la formon, sed la arangon k la rilatojn
de io: ~o de tragedio; ~o de cirkvito. trsr diagramo.
grafikajo, piano. ske/eto, skizo. ^a. Prezentanta
~on: r^a desegnafo, mapo. flll^O. Grafikajo, kiu
prezentas sinsekvon de procedoj per vortoj k inter- skeleto. 1) ~o de homo, a) kranio; b-d) vertebra
konektantaj sagoj, ekz. por montri kiel funkeias kolumno: b) nuka vertebraro; c) dorsa vertebraro;
algoritmo, au kiel oni riparu aparaton. C ) iumba vertebraro ; d) sakro. e-g) torako: e)
instrukeio. konekto~o 4- Desegnajo, montranta j sternumo; f ) sternumaj ripoj; g) nesternumaj ripoj;
kiel ciuj eroj de iu cirkvito (elektra sistemo) estas j g) svebantaj ripoj. h-h) skapola zono: h) klavikio;

h) skapolo; i-m) supra membro: i) humero; j)
skeptik1a. Nekredema, sekve: 1 Aliganta ai ! radiuso; j) ulno; k) karpo; I) metakarpo (el kvin

~ismo. 2 Dubanta pri la vereco de la reganta j metakarpaj ostoj); m) falangoj (bazaj, mezaj,
religio. 3 Inklina sin deteni je jugado, pridubi la
verecon de faktoj au là neceson de ago: kiom ajn
multe ni parolados pri la neceseco de lingvo inter-
nat-ia , la mondo ciam restos ~az ; mi tamen estas
iom ~a pri tioz. ~eco. Nekredemo au dubemo pri
la vereco, boneco au efikeco de io: la mondo, kies
miljaran ~econ ni fine venkisz. ^ismo
Doktrino, kiu neas la eblecon de cia scio, au dubas
pri gi , au pri gia certeco: ~ismo estas ripozejo, ne j mandiblo.

1 L
ba

h —e

ILis
rl
tIu

Ü-
V is\z

konektitaj au konektotaj.

ungaj). n-p) pelva zono (koksostoj): n) ilio; o)
iskio ; p) pubio. r -v) malsupra membro: r)
femurosto; s) patelo ; s) tibio; t) fibulo; u) tarso; ü)
kalkano; v) metatarso (el kvin metatarsaj ostoj); z)
falangoj. 2) detalo de homa kranio: a) okeipitosto;
b) dekstra tempiosto (SIN. temporalo; c) dekstra
parietosto; d) fruntosto; e) orbita kavo; f) dekstra
nazosto ; g) zigomo ; g) dekstra maksilo; h)
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Sket/i (ntr) *%' Gliti 2. ~ado. Tiu maniero de
irado: sporta , distra ~ado; arta ~ado ; ~ado pri
rapideco. ~ejo. Loko, kie oni praktikas ~adon.~ilo.Glitilo. rul~ilo. Rulglitilo.

Ski80. Ligna, plasta au metalaj tabulo, uzata unu-
ope aü pare, kun suprenkurbita ekstremajo, alfiksita
al suo, k per kiu oni glitas sur nego. -4 ~bastono,

~vakso, rakedu 2. ~i (ntr) Uzi ~ojn, por trans-
lokigi. ~ado. Sporta a ü kutima uzado de ~oj.~ebla. Tia, ke oni povas tie ~i: ~ebla vojo.
akvo~0 ^ Analoga ekipajo, uzata por gliti sur
akvo, k tirata de motorkanoto, velo, aviadileto ks..
akvtwado. Tia sporto.

skin/o G. (Schimts el anakardiacoj) de dioik-
aj arboj k trunkarbustoj kun daüremaj, simplaj aü
plume kunmet'aj folioj k kun multaj esencaj glandoj;
27 sp-oj el tropika Ameriko, i.a. molio.

skink/o = scinko.
skip/o O Grupo de laboristoj, kune laborantaj

en difinita nombro super la sama tasko, k eventuale
alternanta kun alia simila grupo: ~o de kompost-
istoj, de telefonriparistoj , de ministoj ; tag~o,
nokto^o en uzino: (analoge) ~o da jurnalistoj,
raportistoj ; ministeria ~o. ^ teamo. ^estro.
Cefo de ~o. tri~a. Tia, ke tri ~oj alternas dum 24
horoj: tri~a laboro.

skir/o f Variajo de kancero kun trabekloj dikaj k
malmolaj.

skirp/o = scirpo.
skism10 1 0 Dividigo de unu eklezio en du

ekleziojn, aü apartigo de parto el eklezio, pro mal-
sameco de opinio pri doktrino aü disciplino: estu
neniaj ~oj inter w N ; la Orienta ( S )^o (apartigo de
la katolikismo k ortodoksismo en 1054); la Gronda
(S )~o (inter partizanoj de diversaj papoj, inter 1378
k 1429). ir-r herezo. 2 Disigo pro malsameco de | k sinjoro ne diferencas per valoroz. «sr servutulo.
opinioj: kiu ajn volus sangi la naturan iradon de j —4 ~osipo. 2 Homo devige aü senreziste obeanta la
nia qfero, povos mtr krei kclktempan ~onz\ cia ek- j volon de alia, aü plene regata de io: tia reciproka
parole pri sangoj kreos ~onz. ~a. Rilata al ~o: ! rilato (kontrakto), ce kiu imu flanko estas plena
~a movado, tendenco. ~i (ntr) Estigi ~on. ^ano, j k la dua estas tute libera , estas granda maljustajoz\
/vlllo. Tiu, kiu apartenas a! ~a eklezio aü partio. i kiu prunteprenas, tiu estas ~o de la pruntedonintoz;

skist/o © Kristala petro kun folieca strukturo, ! (f ) de siapasioB, de sia vorto. ~a. Rilata al ~o:
facile klivebla pro la paralela arangigo de pli ol i la laborado\ fali en ~an staton: ci tie Toas tenus
50% de la kristaloj, malforte metamorfa pro j min en katenoj sanktaj, tarnen ~ajz\ (f) ~a edzoB
tektono: glim~o, klorito~o, kalko~o, talko~o. use | (vivanta kiel ~o). ~e 1 Kiel ~o: pie j granda parto
filito, ardezo. ~a. Havanta strukturon de ~o: de la antikva ekonomio estis ~e plenumita. 2 (f)

Humile, obeeme: kopii modon. Esti ~o aü
SklStOSOm/o b G. (Schistosoma) de parazitaj kvazaü ~o: kie regadon havas, tie mastro baldaü

vermoj el trematodoj, kies fadenforma ino restas en | ~asz. ~6CO. Stato de ~o: teni iun en ~ecoz ;
la ventra sulko de la virbesto; ili parazitas en la j alkonduki al ~eco\ liberigo el la Egiptci ~ecoz\
vejnoj de homoj, ka üzante dangeran malsanon. abolo de la ~eco en U sono.~igi. Fari ~o: Asirian-
M)ZO f Malsano, karakterizata precipe de kronika oj ~igis la logantaron de tutaj landoj; car la Eürop-
inflamo k hiperplazio de la konektivo en diversaj aj popoloj ekstermis la Amerikanojn, ili devis ~igi
organoj (hepato, intesto, puhnoj, urinveziko). j la Afrikanojn, por kulturi liom du grundo\ (f) min

Skit/oz % Ano de irandevena gento, iam loganta | persone la kontrakto ~igas por la tuta vivoz.~ino.
norde de la Nigra Maro (c. 8-1 je a.K.). ^a. Rilata j Virino en ~eco: Saraj diris al Abram: eniru do a!
al ~oj: la ~a arto. (S)~io, ~ujo.Regiono, norde | mia ~ino, eble mi havos infanojn per six. ~ismo.
de Balkanio k de .la Nigra Maro, pasintece logata de ! Socia sistemo, bazita sur ~eco. /^istO- Vendisto aü

gardisto de ~oj. eks^O. Libertino I .
skiz/i (tr) Fari ~on pri: ~i portreton, planon j Skler/a 1 f (PP histo) Dikiginta k fibreca.

de domo; la scienculoj rapide ~is la historian de la j ~oproteino. 2 # a) (pp celo) Havanta tre dikan
du princinojz ; per kelkaj vortoj li ^is la biografion j muron tute lignecigintan: ~aj celoj de piro, de la

de la artisto. ~0 1 Unua prova strekado de desegn-
ajo, pentrajo, arkitekturajo, montranta nur la
generalan dispozicion k la cefajn dividajojn de la
estonta definitiva verko: li faris multajn ~ojn de
ciu persono, antaü ol ataki la definitivan pentrajon.
KS? krokizo. —4 ~bloko. 2 Sendetala prova skribajo,
donanta generalan indikon de verko, de giaj cefaj
partoj k esencaj trajtoj: jeti sur la paperon ~on de
sceno, de poemo\ (de tiu nefermita letero) mi donis
komprenable nur ~onz; ~o de E-a versfarado\ (f)
tio estis nur teoriaj ~oj, palaj senkorpaj fantomoj
en la regiono de la revoj7-. ~eco. Eco de io prov-
ita, ne finita, ankoraü krude sendetala.

Skizofit/oj (ark.) = bakterioj vs.
skizofreni/o 'F Psikozo, karakterizata de

intelekta malkohero aü deliro, disigo inter intelekto
k emocio, sensa halucinado k tendenco al aütismo.~ulo. Homo, trafita de ~o.

skizoid/a 'F Havanta psikajn trajtojn, kiuj povus
esti antaüsigno de skizofrenio, ekz. emon enfermigi
en si kune kun malfacileco adapti sin ai la eksteraj
realajoj. ~ulo. Homo kun ~a karaktero.

skizomicet/oj (ark.) = bakterioj, eksklude de la
cianobakterioj.

sklare/o ^ Sp. de salvio (Salvia sclarea ) el S
Eüropo k U k C Azio, tre aroma pro multaj esencaj
glandoj, kun hele lilaj floroj, kultivata por medicino
k parfumindustrio.

sklav/o 1 Homo sen personaj aü civilaj rajtoj,
apartenanta kie! objekto al alia homo, kiu lin acetis
aü kaptis en milito: ne deziru la domon de via
proksimulo, nek lian kampon, nek lion ~on, nek lian
~inon, nek lian bovonx; lia sinjoro starigu lin apud
la pordo k trapiku lian orelon per aleno, k li estu lia

por ciamx; li , Friga ~oK (Ezopo); sub tero ~o

petro, nutsivo.

~oj.



-skop/skleranto 1052

skolopendr/oz b G. (Scolopendra ) de grandaj
miriapodoj el la klaso de kilopodoj, venenaj, viv-
antaj en varmaj landoj.

kerno ( endokarpo ) de persiko. b) ( pp histo)
Konsistanta el ~aj ceioj. — sklerenkimo. ~ozo Y
Malmoligo de organo au histo pro plimultigo k pli-
densigo de kolagenaj fibroj de gia konektivo, kiu
ofte impregnigas ekz. per nesolveblaj kalciaj saloj.
«ar aterosklerozo. kristalina ôzo. Malmoligo de
la kristalino, kiu komencas perdi sian travideblecon.
ear katarakto. muitobla ^ozo = plat~ozo.
arterio^ozo. Degenera malsano de arterioj,
karakterizata de dikigo, rigidigo k ec stopigo de
precipe etaj arterioj. plat̂ ozo. Afekcio de la nerv-
aj centroj, karakterizata de ~aj platoj trovigantaj
surface de la cerebraj giroj k de la mjelo, kiuj laü
siaj lokigoj estigas plej diversajn nervajn simptom -
ojn: piatr^ozo devenus el degenero de la mjelino.

sklerant/o 4* G. (Scleranthus el kariofilacoj) de
unu-, du- k plur-jaraj herboj kun malgrandaj, blank-
etaj au verdetaj, senpetalaj floroj; c. 15 sp-oj el
Eüropo, Azio, Afriko k Aüstralio, cie enkondukitaj.

sklerenkim/o 4* (pp vaskulplantoj) Histo el
ceioj kun dika muro, pli -malpli ligneciginta.
parenkimo, kolenkimo. —+ skiera.

sklerot/o 1 V (sciera) Fibreca membrano, kiu
konsistigas la selon de la okulglobo, k estas, en sia
antaüa parto, kontinua kun la korneo. SIN. okul-
blanko. 2 4> Solida hifamaso, ofte ronda, normale
senspora, ripozorgano de multaj fungoj. ^ito Y
inflamo de la ~o I .

skol30. Tuto de la disciploj de filozofo, verkisto
artisto, sciencisto ktp, kiun ili rigardas kiel sian
majstron ; aro au sinsekvo de adeptoj de la sama
doktrino, principo au afero: la ~o de Epikuro, de
Rafaelo, de Rubenso; la Venecia, Bolonja, Pariza
de pentristoj; la scienculoj parolas pri klasika k

romantikaz\ la de fa «ne intervenu » , de la
libera konkurenco, de la direktismo. ~ano, Ano de
iu ~o. ~estro. Majstro au gvidanto de ~o.

sko!astik20 Doktrino de la Mezepoko,
alkonformiganta la doktrinon de Aristotelo al la
katolika teologio. ~a 1 Apartenanta al la ~o. 2 (pj)
Konforma al la kutimoj de la ~o, t.e. atentanta la
formon k la vorton pli ol la esencon, k senoriginale
fiksita en rigidaj tradiciaj kadroj.

skold/i (tr) Riproce admoni: la patro ~/.v la
knabon, ke li siris sian veston. >̂0 . Ago k vortoj de
iu. kiu ~as.

skoleks/o b ( scolex ) Kapo de cestodo, kun
kupoj au hokoj.

skoli/o Ol Margena klariga noto, spéciale de
antikva gramatikisto. ce iu loko de klasika verko.
~ulo. Komentisto, kiu skribas ~ojn.

skolim/o 4f G. (Scolymus el asteracoj) de 3 sp-
oj de dornaj, mediteraneaj herboj, i.a. la Hispan îa

( S. hispanicus ) mangata kruda (junaj sosoj) au
kuirita ( radiko).

skol î oz/o Y Latera tordigo de la vertebra
kolumno. use cifozo , lordozo.

*skolop/o b G. (Scolopax) de birdoj el la ordo
de karadriformaj, kun tre longa, mola beko haütkovr-
ita k kun piumkovritaj kruroj. ~edoj. Fam. (Scolo-
pacidae ) de karadriformaj birdoj, al kiu apartenas i.a.
duelbirdo, kalidro, numenio, ~o, tringo.

:

1 ) skolopendro. P. 2) skolopendrio (oficina ~o):
a) rizomo kun radikoj; b) folio kun petiolo kovrita
de skvamoj; c) soro; c) induzio. C. 3-4) skorpio.
3) ~o. 4) pseüdo~ulo. P.

skolopendri/o 4̂ Sp. de asplenio (Asplénium
scolopcndrium ) el Eü ropo, pororname kultivata,
plurjara filiko kun simplaj, integraj, lancetformaj
folioj monstre misformaj ce iuj kf-oj.

skolt/o 1 ï Kavaleriano izolita, kiu espions k
observis, por protekti sidantan trupon. 2 d
Soldato, elsendita por kolekti informojn pri la irota
vojo, la eventuala ceesto de malamikoj ktp. &
patrolo. 3 Rapidira sipo au aviadilo, plenumanta
tiun saman rolon. 4 Ano de la movado, kiun regas
la principoj de ~ismo. ~e. Laü la maniero de ~o:
(f) miaj liberaj fingroj ~e espions aliloke agrabl-
ajn montetojn k valetojnLïi. (ntr) Agi kiel M).
«3F gvati , spioni , esplorrigardi, subaüskulti. ~ado.
Esplora irado de homo, sipo, aviadilo. ~ismo.
Movado, kies celo estas formi karakteron, sentonde
honoro, sanon k iniciateman spiriton de la junularo,
grupigante ilin en trupojn, submetitajn al libère
akceptita disciplino. ssr junpioniro.

skombr/oz b G. (Scomber) de bongustaj maraj
fisoj el la ordo de perkoformaj, kun du grandaj k
multaj malgrandaj dorsaj nagiloj, k kun tre mal-
grandaj skvamoj. ~oidoj. Subordo (Scombroides)
de teleosteoj, al kiu apartenas ~o, ksifio k tinuso

skon/o Y Skotdevena speco de kuketo, servata
kun butero.

-skop/ A Suf., montranta: 1 aparaton, per kiu
oni povas observi, detekti ks plejofte nevideblajn
fenomenojn : galvano~o, mikro~o, elektro~o,
spektro~o, tele~o; 2 Y instrumenton au aparaton,
kiu ebligas la esploradon de organo, plejofte per
rigardo en gia interno: oftalmo~o, peritoneo^o.
-~io. Arto uzi tian ilon, tekniko de gia uzo:
rektumo~io, bronko~io, radio~io. RIM. La vort-

;
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fino skopo trovigas en neanalizeblaj vortoj:
endoskopo,makroskopa, stroboskopo k.a..

skop/o = skopo.
Skopj/o. Cefurbo de Makedonio (21° 26’ E,

41°59’N).
skopofili/o. Voluptocela rigardado de erotikaj

vidajoj au agoj: ~o f...] estas ordinara afero en la
normala seksa vivo AZ. SIN. rigardado. rigardulo.

skopolamin/o 'T?. ® Alkaloido de diversaj
vaskulplantoj, i.a. hiosciamo, medicine uzata
kontraü la marmalsano k la Parkinsona malsano. B3F
hiosciamino.

skorbut/o f Malsano karakterizata de
muskola malfortigo, sangado de la gingivoj au
hemoragioj de la haüto, k kaüzata de manko je fresa
nutrajo enhavanta vitaminon C. ns* senvitaminozo.
»a. Rilata al , a ü trafita de ~o. anti^a ( pp
substanco) Ebliganta preventi a ü kuraci ~on :
anti~a vitamino (C).

Skori/Oz 1 Vitreca siliciatorica brulrestajo, kiu
per fandigo apartigas de metalminajoj. SIN. metal-
saümo. 2 (pp vulkana petro) © Fragmento de solid-
iginta vezika lafo, kun suprajo tre malglata. 3 = for-
jetajo 2. 4 (f) Senvalorajo: via argento farigis ~o,
via vino miksigis kun akvox; kiel ~on Vi for jetas
ciujn malvirtulojnx\ tiaj homo} estas la de la
moderna civilizo. ~ejo. Loko, apud altfornoj, kie

ekstere nigra, interne blanka, kun longaj, mallargaj
folioj k kun flavaj kapituloj. 2 Hispania ~o,
kultivata por radiko, mangata kuirita, k folioj, uzataj
por salatoj. 3 Radiko de ~o 2: Y dolc-acidaj
~oj. tragopogono. 4 (fm) Ekkrio esprimantan
malkontenton: ~o! oni sovis al mi faisan moneronT.

skot/oz. Ano de la cefa gento de (S)~lando.
^a. Rilata al ~oj: ~aj dancoj; ~a dialekto.
(S)'vlando. Lando en la N de la Brita Insulo;
regolando unuigita kun Anglio (Edinburgo).

Skot /oz. Anglalingva poeto k verkisto de
historiaj romanoj (W. Scott , 1771-1832).

skoter/o m Speco de motorciklo kun mal-
grandaj radoj k malfermita kadro iom karenforma,
en kiu la kondukanto sidas ne rajde, sed sur sego
simila al tiu de aütomobiio.

Skovel/o © Cilindra raspa broso, fiksita ce la
ekstremo de stango aü vergo, k servanta por purigi
la internon de diversaj tuboj (paftuboj, kamentuboj,
boteloj ktp). ~i (tr) Purigi, skrapante per ~o.

skrap/i (tr) 1 Forigi partetojn el la suprajo de
koipo per pli-malpli tranca ilo, kies egon oni pasigas
ortangule sur gi: ~i siajn suojn (forigante la koton);

sipkarenon (forigante la moluskojn ks); ~/ muron
(por forigi la antaüan farbon ks); ~i kamenon (forig-
ante la fulgon); fi (Ijobo) prenis potpecon, por ~adi
sin per gix ; legomojn (forigante la selon); (f)
la civiliziton k. vi trovos la kavernan homon.oni amasigas ~ojn.

skorpen/o 8 G. (Scorpaena) de fisoj el la ordo
de ~oformaj, kies nagilostoj havas venenglandon;
bongustaj fisoj, vivantaj en sudaj maroj. ôformaj.
Ordo (Scorpaeniformes) de teleosteoj, al kiu
apartenas i.a. coto, sebasto k ~o.

Skorpi/o 1 8 (kn) Artropodo el la klaso de
araneoidoj, kun cefalotorako portanta paron da fortaj
pinôiloj k 4 parojn da movaj membroj, k kun duparta
abdomeno, antaü- k post-abdomeno, ci-lasta ses-
segmenta k finiganta per venena pikilo; ~o naskas j kuretado. ^ajo. La forjetinda parto, produktita de
vivajn idojn k logas en varmaj landoj: jen mi donas
al vi aütoritalon piedpasi sur serpentoj k ~ojN . 2 D
Skurgo kun feraj hoketoj: mia patro vin punadis per
vipoj, sed mi vin punados per ~ojx. (S)^O 1\
Aüstrala konstelacio (Scorpius), entenanta Antareson.
2 La oka signo de la zodiako, tra kiu Suno pasas de
la 24a de Okt. gis la 23a de Nov.. ~uloj b Ordo
{Scorpionidea) de araneoidoj, ampleksantaj la ~ojn,
el kiuj kelkaj estas dangere venenaj. pseudô uloj
d Ordo (Pseudoscorpiones) de araneoidoj, similaj al
malgrandaj ~oj sen postabdomeno; ili vivas inter
muskoj, folioj, aü ec paperoj en domoj k estas sen-
dangeraj. akvo~o. Nepao. mar~oj O Subklaso
{Eurypterida ) de fosiliaj heliceruloj, gis 3 m longaj,
kiuj vivis en akvo dum paleozoiko.

Skorpiur/o 4* G. ( Scorpiurus el fabacoj) de unu-
jaraj herboj, kies helicoidaj gusoj havas strangan, j supro de muro, apud pordo, por ke oni tie ~u siajn
larvosimilan aspekton; 2-4 sp-oj el Makaronezio, la j suojn. ter̂ ilo. ~masino.
Mediteranea regiono k SU Azio.

grati , raspi , raboti , rugini. 2 Eligi malagrablan
j sonon per ~ado aü simila ago: gi simple ~as la

orelojnz; violation; brancoj ~is sur la fenestron
de la outo’, ~i la plankon per la piedoj (por protesti
kontraü parolanto). ~ado 1 Ago de iu, kiu ~as:
r̂ ado de la kota planko. — ^ofrango. 2 If Operacio
(per la fingroj a ü per ~ilo), per kiu oni purigas
kavajon (ekz. uteron, artikon, absceson), forigante la
malsanecajn produktojn eventuale entenatajn. nsr

~ado. êti. Ne profunde, malforte ~i. îlo 1 Flo,
konsistanta el pli-malpli longa tenilo, kun ortangule
fiksita klingo aü lameno, uzata por ~i : forna ~iloz.
2 n Stona ilo, prilaborita el splito per seninterrompaj
retusoj lau unu rando. ^atoro = ~masino.
bagro. de~i, for^i. Forigi, ^ante: la kalkajon, kiun
oni de~is, oni jetu ekster la urbonx. pri^i. Purigi
per ~ado: la domon oni pri~u inlernex. ^masino
© Veturilo kun pneümatikaj radoj aü raüpo, servanta
por de^i la suprajon de grundo, ensovi la ~ajon en
internan kestegon, kiun oni baskulas por elsuti gin je
la difinita loko. ss" buldozo. ciel'vanto. Tre alta
konstruajo. dentO/̂ uloj = ronguloj. grosô a. Tre
avara. kamerwisto. Homo, kies metio estas ~adi
kamentubojn. kot^ilo. Su~ilo. nub^ulo =
ciel~anto. SU^ilO. Metala klingo, fiksita ce la mal-

skrib/i ( tr) 1 Desegni simbolojn prezentantajn
8korzoner20 4 1 G- {Scorzonera el asteracoj) ; ideojn aü vortojn aü sonojn, precipe per krajono,

de plurjaraj herboj kun laktosuko k langetfloraj plumo aü peniko sur papero ks: ~i maldike, grase,
kapituloj; c. 175 sp-oj de la Mediteranea regiono gis dense’, ~u per prestipoj, per majuskloj', legeble,
CAzio, i.a. la Hispania (S . hispanica ), el nelegeble2”, eu vi povoscias ~i bele (okulplace) k
Huropo, plurjara legomo kun longa, rekta pivotradiko guste (laü la ortografio) .7; li scias ~/ la grekajn,
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hebreajn literojn, la cinajn ideogramojn; ~/
' muzik-

ajn notojn; la sonon s oni ~as lad la lingvoj per eh,
sh . sch, sk au sci; la malnova ahocolibro gis nun
estis nur ~ita, k gi starts apud la nova, la presitaz.2
Kovri. plenigi per tiaj signoj: li jam ~is tri pagojtr,

cekon, formularon. 3 Esprimi ideojn aü pensojn
per tiaj signoj: mi ~is kelkajn vortpjn sur aparta
paperetoz; malsagulo tie sian nomon ~asz\ li ^is
sian nomon per kreto sur la traboz\ ~/' man aprob-

profesio estas ~i por la aliaj: ~isto simple transes
paperojnz\ la mirinda ekzakteeo de la egiptaj
~istoj. 2 Ü1 Legisto 2: gardu vin kontraü la ~istoj,
kiuj amas eefsegojn en la sinagogoj k ccflokojn ce
festenojx. ^masino. Tajpilo. ~subajo. Platajo,
ordinare provizita per granda sorbopapero, sur kiun
oni metas la paperon ~otan. al~i 1 Aligi ~e: kiam
oni estas al~itaj al ia religia komunumoz\ al~i sin
malkase al komunumo de senreligiulojz. 2 Atribui:

on sur la manuskripton mem mi ne povas7', altaro, j la multpezecon de la lingvo mi al~adis nur al do, ke
sur kiu estis ~ite : Al Dio NekonataN; pardonu, ke j mi ankoraü ne sufice bone gin posedasz. 3 Aidoni
mia letero estas ~ita iom akrez\ (f) Mi ~os Mian | ê: al mia letero rnia filino al~is kelkajn dankajn
legon sur ilia korox ; sur mia nazo ne estas ~ite , eu j vortojn. al~igi. Aligi, en^igi: al~igi al ia klubo1

mi havas motion7', ~ita sur la akvo, sur la sablo (pp j cirkaiwi 1 Marki limon cirka ü ; enfermi en
ekz. neplenumota promeso). 4 Verki au komponi: I limojn : cirk.au~i ternon. esploron. 2 A Desegni
~i romanonB; en la infaneeo mi ~is diversajn vers- | geometrian figuron cirkaü alia donita tie!, ke ne
ajojn7", tiu Libro, kiun Dio per Sia propra sankta ; ekzistas pli malgranda simila figuro enhavanta tiun
mano ~isz\ se vi prenos bonan verkon verkitan nun i ci. ekster~i A Desegni cirklon apud triangulo tiel,
k alian bonan verkon ^itan antau 10 jaroj [ . . . ] z;
estas tre bone , se s-roj E. k L. ~os ian melodian
muzikon al win ait al kelkaj versajoj E-ajz; nu, mi
certe legis la vian (novelon ), kiel bone ~ita! z\ li
~as en la gazetoj, en revuoj.5 Sciigi, ~ante leteron:

tuj al mi. la rezu/tojn; mi ankau ~is al vi pri la
«Adresaro» z ; mi ~os al li. ke mi deturnas de li mian
manon, ke li neniam venu antau miaj okuloj7 ; (abs)
li r^as hejmen ciusemajne; se vi gin ne ricevis, valu
~i al S -ro G.z; s-ro V L. ~is a! mi antau 3-4 jarojz\ ! Registri kiel suldon au bonhavon: tiun ci sumon mi
tio tute ne estas del granda malfelico, kiel vi ~as7. j en~is en vian kalkulon7, en vian kredilonz, en vian
6 Formaligi , registri ~ante: respondis Pilato: kion j suldonz; mi 5 rublojn danke en~is por la
mi ~is (verdiktis). lion mi ~isN\ Vi ~is kontraü mi j «Biblioteko» z. 3 A Desegni geometrian figuron ene
maldolcajonx (kondamnis al sufero); ve al tiuj, kiuj j de alia donita tiel, ke ne ekzistas simila figuro pli
r̂ as maljustajn vercliktojnx; mi ne kredas, ke hom' j granda ene de tiu ci. erwo. Tio, kio estas en~ita:
raj fus trod la diajn, daürajn, ne ~itajn legojn\ la
~itajuro (kontraste al la moro) ; eu ne del estas ~ite
en la Korano ? 7: « bonfaroj alportas benon» estas
~itez (en la Biblio). 7 13 Meti datenojn en memor-
on : ~/ datenojn sur diskon. ü-%" legi, registri , sargi.

1 Ago de iu, kiu ~as: rapida ~<aB; ~o de da
letereto kostos al vi ne pli ol du minutojn. —
r^ocambro, ~ovaro. 2 Maniero ~i : bela , legebla ne~uzita griza papero7. post̂ O. Alineo, aldonita
~c> R ; rekta , oblikva, misoblikva (de maldekstre lastmomente ce la fino de letero, post la sub^o.
supre al dekstre rnalsupre) ~o\ monumenta ~o; pri~i. Distinge k vive prezenti ion per vortoj, tia-
fonetika la Brajla ( per reliefaj punktoj); la ! maniéré, ke la aüdanto aü leganto povas gin sufice
r^karaktero de miafrato7. 3 lo ~ita: tiun ~on mi ne. j precize imagi : li priais al. si la lokon, kie la frato
povas legi ; diron oni neas , ne perças7. — j enterigis lian kadavron7; la loko estis pri^ita al si
r^arto. 4 Verko: kiel gi estis nomata en la malnovaj j tute precizez; pri~i kalastrofon, aventuronB; tio ne
Islandaj ~ojz\ komentarii partajon en la Sankta ; estas facile pri~eblaz. pri~0. Ago k vortoj de iu,
( S )~oz ( Biblio) . ^a. Farita per ~o : parola \ kiu primas: lia pri^o estis del malpreciza, ke ni ne
literature k ~a literature) z; la araba lingvo. j povis retrovi la domon: tie trovigas marcejo, kiel oni

~e. En formo aü maniero: ni faris la kontrakt- \ povas vidi el la pri~o de la distriktoz; sia beleco
on ne ~e, sed parolez. ~ado 1 Maniero ~i. 2 | estis super cia pri~o. re~i 1 ~i denove, kun aü sen

; modifoj: mi almetas ci tie du kopiojn de tiuj re~itaj

ke gi tangas unu lateron de ekstere k la pluigajojnde
la du aliaj. erwi 1 Meti ~e en ion: gi estis enfila

en la Nomaron sub No. 54 z\ cn la pregeja libro li
estis en~ita kiel filo de Annetoz\ (f ) en Via libro
estas en~itaj ciuj tagoj krcotajx\ glore en~i sian
nomon en la historionz\ ciuj homoj havas nur unu
religion , kill estas en^ita en la koro de ciu homo sub
la nomo de konsciencoz; en~u en vian niemoron1',
esti bone en~ita ce iuz (gui ties favoron). 2 £

en~oj gravuritaj sur stono. erwigl. lgi en~ita: cu
vi jam en^igis por la kongreso?. metTwajO 1
Aütografo. 2 Holografo. mis^o. Eraro senkonscia
en la ~o. neprî ebla. Tia, ke oni ne povas fin
pri~i : kun nepri~ebla entu.ziasrno; ncpri~ebla
pejzago ; la dua estas nepri~eble malbelaz.
ne~uzita. Tia, ke oni ankoraü nenion ~is sur gi:

Verkado: nun la ~ado de ia artikolo farigas por mi
ciarn pli malfacilaz. ~ajO. Io ~ita. ^ejo. Cambro j versojz; la trian akton li re~is jam tri fojojn; re~i
destinita por ~ado. ^ilo. Iu ajn objekto. kiu servas j filmon. 2 ~i responde al la sendinto de letero: mi
por ~ i : prenu al vi grandan ~tabulon k ~u sur gi | ~as al si , si re~as al miz. sub^i 1 ~i ion sub io:
per borna ~/7ox\ ilia peko estas ~ita per fera ~ilo ; se la ekzamcnisto sub~as sub la tradukita verko, ke
sur la tabelox. vs* grifelo. krajono, globkrajono, j li trovis gin |... jz. 2 ~i sian nomon sub io por
plumo, fontoplumo. peniko. ^ilaro. Tuto de la ) montri sian aütorecon aü sian aprobon: dan kontrakt-
objektoj, utiiaj por ~i : ~ilaro konsistas el inkujo, j on la firmo povas sendi al mi , k mi gin sub~osz; la
sablujo ( nun : sorbopapero), plumoj. krajono k ink - ; artikolo devis enhavi laiidon de E-o, k dal sub~i gin
sorhiloz. trat* garnituro. ^isto 1 Homo, kies | per mia nomo estus nekonvenez\ postkarto sub~ita
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de ciujpartoprenintojz; al ciuj sub~intoj mi esprim-
as [...]z; sub~i abonon, cekon, traton. SUb^O.
Nomo ~ita sube de dokumento por pruvi la aütor-
econ au aprobon: mi ne donis al la artikolo mian
sub' yonz\ kun nelegebla sub~o\ la Deklaracio
portos la subr^ojn de plej eminentaj E-istojz. ns*

signaturo. SUper~i 1 ~i vorton super alia vorto,
kiun oni volas sangi: en la librotenado estas mal-
permesite saperai literojn au ciferojn. 2 SM
datenon en memoron, tiel detruante la datenon, kiu
estis tie antaüe: super~i la malnovan version.
Slir~i.Formale au oficiale ~i sur io: super la pordo
estis surdité: Administracio. Slir^o. Tio, kio estas
~ita sur io: krajonitaj sur~oj\ mi petas , ke la
aütoroj ne presigu sur la novaj eldonoj de siaj verkoj
sur~onz\ ni pririgardis la pregejon k la malnovajn
sur~ojn de la monahojz\ veluro, sur kiu estis
brodita pia sur~oz\ decifri antikvajn sur~ojn. BSP
grafitio. tele~i!o = teletajpilo. trans~i. Re-
produkti per ~ado: ~isto simple trans~as paper-
ojnz. i®5 kopii. trans~o. Ago trans~i k ties
rezulto: la trans~o okupis unu semajnonz.
tranS'vado. Metodo de prezentado de la fonetika
valoro de signoj en unu grafismo per signoj de alia
grafismo: trans^ado de la cinaj ideogramoj per
latinaj literoj ; la du sistemoj de japana trans^ado.
3 ÿ Transigo de gêna informo de molekulo de DNA
al molekulo de RNA. es* replikado. — kodo 3.
inversa trans^ado <$ Transigo de la gena informo
de molekulo de RNA al molekulo de DNA. inversa
trans~azo <§ (K) Enzimo, katalizanta inversan
trans^adon. bei~ado. Kaligrafio: li donas
lecionojn de bel~adoz. kojncwo. ~sistemo, uzata
dum la dua k unua jaimiloj a.K. en la tuta Proksim-
Oriento, k prezentanta silabojn per signoj, kies
elementoj estas kojnoformaj. man~i. ~i per la
mano, ne per masino: nomaro de la jam presitaj ait
man~itaj verkoj por la blindulojz. masin~i.Tajpi.
pet/vo, peto~oz. Peticio. pien^i. ~i 2 : plen~i
blankojn. plugo~ado £ Maniero, kiel kelkaj
antikvaj sur~oj estas —'itaj kun sango de direkto ce
la fino de ciu linio (tiel ke la unua linio estas ekz.
~ita de maldekstre dekstren, la dua inverse, la tria
denove de maldekstre ktp). pun~0. Lemeja puno,
konsistanta en la kopiado de difinita nombro da
linioj au versoj. tombcwo. Sur~o, enskrapita en
tombostono k informanta pri la entombigito.

skrofoi/o 1 j[ Malsaneca ento, kies simptomoj
estas hodiaü atribuitaj al diversaj malsanoj, tuberkul-
ozo, sifiliso ktp: oni kredis, ke la mantuso de la
regoj de Francujo sanigas la ~on. 2 Pligrandigo de
la limfonodoj en la kolo pro bovina tuberkulozo. 3 f
Limfatisma konstitucio de junuloj, dispozicianta ilin
al tuberkulozo ktp.

Skrofulari/o 4k G. {Scrofularia el ~acoj) de du-
k plur-jaraj herboj kun kvarflankaj tigoj, kun | manon, por ne preni subacetonx; (0 for~i la jugoti
kontraüe duopaj folioj k kun malgrandaj floroj en j (f: sin liberigi); /6»/ ~/ de si inn pensonz, eagrenon13,
akselaj cumoj aü en apeksaj panikloj; c. 20() sp-oj el ! ciujn ambiciojn B; mi iom post iom for~is la itnuajn
laN hemisfero k tropika Ameriko. SIN. skrofolherbo. impresojn de tinta k malgojo. for^igi. Igi for~ita:

Skrot/o V (scrotum) Haüta envolvajo de la testik- for^igas la folioj7-. ne^ebla. Tiel tlmia, ke gi ne
povas esti ~ata: ne~ehla apogo, roko; if ) ne^ebla

Skrupul20 1 Maltrankviliga dubo en aferoj de fido\ Miaj decidoj estas nc~eblajx. sen~e. Glate,

konscienco: pro li rifuzis la donacow, senti ~on
antaü la akcepto de tia propono, fari al si ~ojn pri
negoco. vw kaziio, delikateco, honesteco. 2 Granda
precizeco en la faroj: li kopiis la poemon kun plej
granda ~o. sar zorgo, pedanteco. ~a. Karakteriz-
ata de ~o: moralisto; ~a esploro B; traduki
ciujn nuancojn. sen~a. Prezentanta nenian ~on:
sen~a uzuristo; sen~a plagiato.

skrutini/o. Oficiala ekzameno de la voedonoj
por kontroli ties validecon k la ekzaktecon de ties
kalkulo k registrado. ~i (ntr) Fari ~on: oni tuj
elektis du ~antojn por la elekto de la estraro.

sku/i (tr) 1 Rapide, abrupte k ripete movi ion
tien k reen au supren k malsupren: ~/ olivarbon,
tapison, kokteloir, ies manon (por vigie saluti);
kiel terhundo ~as raton [...]; akvan solvajon kun
etero (por apartigi substancon); tenu 24 horojn, ofte
riante, filtruz\ la sargaiitoj ~as la tutan straton\
~ata de malglata vojo\ la deklivoj k montetoj disfal-
as, kvazaü ~itaj de tertremoz\ (f) vivo glate ne flu-
as, ciam batas k ~asz; per tio si estis iom ~ita el
siaj revojz. csr agiti 3, svingi, sanceli. 2 Movi de
dekstre maldekstren plurajn fojojn: nee ~i la kap-onz («$“ balanci ); ~i la voston (pp goja hundo). 3
Forte tremigi: la febro lin ~isz\ ebrieco ~as liajn
fingrojn. 4 (f) Forte k grave tusi, kiude emocii: ne

mian animonz\ la klereco forligis en la koro la
sentojn nur por tio, ke gi ilin per plej kruelaj
suferojz\ tiu novajo évidente lin ~is. 5 (f) Malfort-
igi, malfirmigi: la krizo ~i.s la e.konomion de ciuj
landoj; tio dangere ~is lion krediton\ per tiu legajo
lia kredo je Dio estis grave ~ita. sin 'vi. ^i siajn
membrojn: la malseka hundo sin mi sallas k
~as min , por ke la tintiloj sonoruz\ vint
(ekagu). '''O. Unu el tiaj rapidaj, abruptaj, divers-
direktaj movoj: la unua ~o de la tertremo okazis je
la dua k dektri minutoj\ ricevi cerban ~on (komoci-
on); marfunda ~o. ~ado. Ripeta aü longa ago de
tiu, kiu ~as: restos tie postrikoltajo, kiel ce la ~ado
de olivarbox ; li ne povis mastri la ~adon de siaj
manoj.~igi. Igi ~ata: la malgranda grajneto ~igas
(en tintiio); la tero forte ~igisz; ~igi de ridego, de
febro, de frosto. de~i. Deigi per ~ado: de~i kokos-
ojnz\ li faris gestojn kvazaü li volus de^i de si al-
pendanlajn gutojnz\ se iu ne akceptos vin, tiam, for-
mante el tiu domo, de~u la polvon de viaj piedojN;
gi kaptu la randojn de la tero, ke la malpiuloj
de^igu el gix. dis~i. Disigi per ~oj: de tempo al
tempo venis pusego, kvazaü io intends dis~i la
domonz. ek^O. Senvola spasma kuntirigo de
muskoloj, ka üzita de subita emocio: ek~o de
surprizo. de teruro\ la ek~oj de raviganta kvakero.
el~i. Eligi per ~o(j): el~i fetkubojn el sia man-
kavo, cindron el la pipo. for̂ i. Rapide k krude ~i,
por forjeti : for~u de vi la polvon x; kiu formas sian

oj: hernio, inflamo.SiN. testikujo, testiksako.
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sen ~oj: la veturilo ruligis sen~e; la negoto sen~e
efektivigas. cerbcwo. Forta ~o, difektinta la regul-
an funkcion de la cerbo. fruktCWO. Manière akiri la
fruktojn de arbo: post la frukto~o de olivarbox.
ter~0. Ciu el la pli-malpli fortaj seismaj movoj en
tertremo. vost^anto. Motacilo.

~oj: monstro; (analoge) la ~a mono de leprulo.~a|o 0 ~forma tavolarbloko, ciuflanke limigitade
fa ü ltoj, malmulte translokita. ~uloj 8 Ordo
(Squamata ) de reptilioj, kies korpo estas tegitade
~oj, sen ostaj pontoj en la kranio; du subordoj:
lacertuloj k serpentoj. ~arangaj. Parte kovrantaj

skual/o Subita ventpusego, ofte kun ekpluvo. j unuj aliajn, kiel la ~oj de serpento: ~arangaj ardei-
skulpt/i ( tr) 1 Formi figurojn el solida

materialo, ekz. stono, ligno, argilo, vakso, au hak-
ante, au trancante, au skrapante, au knedante: li ~is
la buston de Kalaz ; sur gi estis ~itaj cignoj k
cikoniojz; sranko kun ~'

\taj spiralafoj k foliajoj7 ;
en la horejo estis ~itaj la sanktaj apostolojz. «sr
cizi. cizeli , modli , eltranci. 2 Pri~i : ~/

' lignon ,
marmoron ; (f) rokoj ~itaj de ventoj k pluvojz.
Iraki, prilabori. ~ado. Ago de iu, kiu ~as: ~ado I anta en jetado k rejetado de pilko per rakedoj
de kofoso el montoroko mem; la ~ado el porfiro | kontraü kvarmuroj. SIN . kvarmurpilko.
estas plej malfacila. ~ajo. Tio, kio estis ~ita: la skvaten/o d G. (Squatina ) de maraj fisoj el la
~afo, per kiu gi estis kovrita , prezentis rozojn k ordo de elasmobrankoj, transigaj inter sarkoj k rajoj. .

tulipojnz ; abstrakta ~ajo. ear bareliefo, statuo. siab/o 1 Mezdika, ordinare oblonga platocl~i!o. Cizilo de ~isto. 'vinda. Tia, ke gi méritas marmoro, stono, betono au cemento: marmora*o
esti —ita: ~indaj formpj de virino. ~isto. Artisto, super tomba; la cevaloj glitis sur la ~oj de la italaj

stratoj. 2 © Metala tabulo, perfekte ebena, uzataen
mekaniko por certigi la ebenecon de la surface de
prilaboratajo au kiel bazo de strekado per truskeno.
3 47 La metala ebena tabulo, sur kiun oni demetas

oj. SIN. tegolarangaj. de~igi (pp epidermo) Lasi :
pli-malpli grandajn ~ojn defali: en la skarlatinok
haüto designs, dis~igo. Lau~a diserigo: 0|
dis~igo de roko pro frosta erozio. serwigi. Forigi j
la /N/pjn: sen~igi fison antaü la kuirado.

Skvar/o. Gardeno, generale kvarangula k fermita l
de krado, meze de placo. I

skvas/O 5 Sporto, ludata en cambro, konsist-

kiu ~as: la tri grandaj helenaj ~istoj , Fidio.
Fraksitelo k Polikteio. ~arto. Ario ~ i. SIN.
skulpturo. pri~i. Prilabori materialon per ~ado.

Skulptur/o. Skuptarto: la ~o, la pentrarto k la
arhitekturo7. ~a . Rilata al ~o : ~a muzeo ,
ekspozicio.

skun/oz 0 Malpeza dumasta velsipo. #ar
goeleto.

skunk/o 1 Mefitfelo. 2 = mefito

la kompostajon air gravuritajon, por ilin impozi au
presi. Kg’ platino.

slalom/o 1 Vetkurado de skiantoj sur mal*

suprenira deklivo, kiun artefaritaj obstakloj faras tre
zigzaga. 2 Simila konkurso de kanuistoj.

slang/oz A 1 Konvencia lingvo, konsistanta el
intence kripligitaj au fremdoriginaj vortoj, uzata de
samprofesiuloj, por ne esti komprenataj de laikoj:

de la stelistoj, aktoroj, gimnazianoj.os5 jargono.
2 Lingvajo de pli -malpli difinita socia grupo,
diferenciganta de la norma lingvo per aparta
leksiko, kiu konsistas el elementoj de ~o / kel

skurg/o. Vipo kun mallonga tenilo k mal-
longa, dika, ofte plurobla rimeno, por punbati.
knuto, vipo. ~i (tr) 1 Bati per ~o: ~inte Jesuon, U
transdonis Un. por esti krucumita N ; monahoj
pentofare sin ~/.v; (analoge) li min ~is per urtikoju.
vw vergi. 2 (f ) Akre kritiki.

skut/i ( ntr) Iradi per ~ilo. ^ilo. Ludilo kun du
malgrandaj radoj antaûa k malanta üa k sfanga ! vulgaraj au familiaraj esprimoj. ^a. Rilata al ~o.
direktilo, kiun la infano irigas, pusante per unu
piedo sur la teron. motor^ilo = skotero.

skutelari/o ^ G. (Scutellaria el lamiacoj) de
plantoj— unu- k plur-jaraj herboj k arbustetoj—kun
grapoloj au spikoj el floroj, karakterizataj de long-
tuba, dulipa. supraparte kaskoforma korolo;
kosmopolita g. de c. 350 sp-oj precipe montaraj,
kelkaj pororname kultivataj k/au medicine uzataj.

slav/oz. Ano de Eüropa popolaro, formantaunu
lingvan grupon: la ~oj okcidentaj (cehoj, kasuboj,
poloj, slovakoj, soraboj), orientai (belorusoj, rusoj,
ukrainoj) k sudaj (Bosnianoj, bulgaroj, kroatoj,
makedonoj, Montenegranoj, serboj, slovenoj). ^a.
Rilata al ~oj: ~aj poeziaj tradicioj. ^ismo 1
Ecaro propra al la ~oj. 2 Dirmaniero, apartajodela
~aj lingvoj. ^isto. Lingvisto, kiu studas la ~ajn

skval/o 8 G. ( Squalus ) de malgrandaj sarkoj kun lingvojn. tut^ismo i Politika movado por la
egalaj dentoj k kun dornoj antaü la dorsaj nagiloj. unuigo de ciuj ~oj.-4 slavono.

skvalen/o (K) Triterpeno, C3()H50, grava metabol- J slavon/o A Lingvo, deveninta el sudslava
ajo en la sintezo de steroloj, i.a. de koleslerolo.

skvam/o 1 8 Lameneto, teganta parton de la I eklezioj.
surfaco de diversaj animaloj: kitinaj ~oj tegas la j Slavoni/o. Regiono en la NE parto de Kroatio,
flugilojn de lepidopteroj : dermaj ~oj tegas la j inter la riveroj Danubo, Dravo k Savo. csr Panonio.
haiiton de fisoj, epidermaj ~oj la liaûton de reptili- ! sledsO. Veturilo, provizita per glililoj anst. radoj,
oj ; (0 tuj falls de liaj okuloj kvazaii ~ojN . 2 ^ j uzata por transporti sargojn au homojn, tirata de ;;

Rudimenta, membraneca folio, mola au malmola, ! cevaloj, hundoj, boacoj, au pusata de homo: ~opor
sur la tigoj, rizomoj k burgonoj de iuj plantoj: ~oj | malsuprenporti stipojn de. la arbhakejo; ~o por la
cirkaüas la burgonojn k iajn bulbojn (c^f ^a butbo). ! nego; sporta ~o. (ntr) Veturi per ~o.
3 T Ciu el la epidermaj lamcnetoj, kiuj disigas de la | slip50. Kartona au papera folieto, de formato
haüto, spéciale de la kapa. 4 V Lamena parto de du laüga por esti facile klasebla, k servanta por ricevi
ostoj: okeipitosta. temporala ~o. ^a. Kovrita de ski ibajn notojn, kiujn oni povas arangi laü ia ordo:

dialekto. k uzata en la kulto de la slavaj ortodoksaj
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~oj de biblioteko; la tuta vortaro estas ankoraü nur
sur ~oj. ~aro. Tuto de la ^oj, sisteme uzataj por
unu celo. /viijo. Kesto, meblo, por ricevi ~ojn k
taüge prezenti iiin laübezone. sur~igi. Meti sur
~o(j)n: sur~igi sian libraron.

slivovic/o Y C-Eüropa klara brando el prunoj.
slogan/o. Frapfrazo.
stojd/o. Metia manlaboro, praktikata en multaj

lemejoj kun la celo generale eduki la personecon de
lemantoj.

slovak/o. Ano de slava gento, loganta precipe
en (S)^io. /va. Rilata al ~oj. (S)/vio, /vujo. C-
Edropa regno, situanta inter Pollando k Hungario
(Bratislavo). — Cehoslovakio.

sioven/o. Ano de slava gento, loganta precipe en
(S)MO. /va. Rilata al ~oj. (S)/vio, /vtijo. C-Eüropa
regno, situanta inter Aüstrio k Kroatio (Ljubljano).

slugi/o. Araba leporhundo.
slum/o. Urbokvartalo kadukiginta k atinganta

mizeran Staton: la de LondonoM . /vigi. Trans-
formigi en ~on: iom post iom la kvartalo ~igasM.

Slup/o NL Unumasta sipo, sen busprito.
smalt/o. Speco de vitro, blue kolorita per kobalto.

smerald/o ® Gemo, var. de berilo, travidebla,
intense verda aü bluverda. marblua ~o. Bluverda
var. de berilo. SIN. akvamarino. orienta /vo
Speco de verda korundo. ~a. Verda : la ~aj
herbejojB.

smiconit/o ® Mineralo el romboedra zinka
karbonato, ZnC03, sub formo de etaj kristaloj.
senkoloraj, flavaj au grizaj.

smilak/o dfe G. ( Smilax el ~acoj) de dioikaj
lianoj herbecaj au lignecaj, plejparte dornaj, ciro-
havaj k grimpaj (kelkaj rampaj), kun malgrandaj
floroj en akselaj umbeloj; c. 300 sp-oj el la tropikaj
k mezvarmaj regionoj; la radiko de pluraj tropikaj
sp-oj estas medicine uzata.

Smirn/o. Havenurbo de Turkio, ce Egea Maro
(27°09’E, 38°25’N).

smoking/o. Eüropa vesto por viroj, malpli
ceremonia ol frako.

smut/o Kategorio de plantmalsanoj kaüzataj
de fungoj el la ordo ustilagaloj, precipe konata ce la
grenspecoj, kies grajnoj pro atako igas brune nigra
sporpulvoro: nada, kovrita ~o.

snajper/o. Kasita pafisto: en Sarajevo la serbaj
~oj pafis al hazarde elektitaj logantoj.

snejl/o = gastropodo.
snob/o. Homo, kiu konstante, senpripense k

sendistinge admiras k imitas cion, kion li/§i opinias
laümoda. /va. Rilata al ~o: ~a furoro, afektado.
/veco. Eco de ^o: estas trovebla ce ciu stupo
de la socio.

snuf/i 1 (tr) Enspiri en la nazon: tabakon,
kokainon. 2 (ntr) Forte k brue enspiri aeron en la
nazon: vircevaloj ~as de ekscito.

sob. Prep., proponita de Z. por signifi «malsupr-
en»: ~ la signoj de la tiraneco! /vigi. Malsupren-
igi. /viri. Malsupreniri. os5 sor.

sobr/a 1 Modéré trinkanta k manganta: ~a
servistino, studento; episkopo devas esti ~£? N. 2 •&
c^b Evitanta ciajn superfluajojn : ~a stilo ; ~a
arkitektura dekoracio. 3 (f) Senpasia, senpartia, sin-
garda pri siaj emocioj: kritikisto, jugisto; ciu
rigardanta homo povas tuj rimarki, ke { ...\ z. CO.
Eco de iu, io ~a: 1 kion ~eco deziras, ebrieco gin
diras7-; 2 estas en liaj pentrajoj granda ~eco de
koloroj; 3 mi satas la ~econ de liaj opinioj. /vigi.
Fari iun ~a: la proksimeco de la dangero tuj ~igis
lin. mal /va 1 Nemodere trinkanta k manganta:
malr^a fiakristo; (f) mal~a polemiko. 2 (ark.) Ebria.

S0Ci30 1 © Reto de dependecoj k reciprokaj
kondicoj inter homoj, logantaj sur iu teritorio k iliaj
interrilatoj produktivaj, familiaj, naciaj, ritaj k.a.:
floranta ~6> B ; cia postulas legojn ; feitda ,
kapitalisma ~o ; tiaj homoj havas tre malgrandan
signifon en la k por la ~o7. cs- popolo, nacio. 2
Kunigo de samspecaj bestoj, vivantaj sur la sama
difinita teritorio k havantaj inter si regulajn rilatojn:
r̂ o de abeloj, formikoj, kastoroj, cimpanzoj. /«a 1
Koncemanta la ~on: la vivo7 ; la ~aj sciencoj;
la nuntempa statoz; la granda pesto , kiel ciu alia
~a malfelico [ ]z; alia ~a sfero7 ; la ~a demanda;
la «~a kontrakto» de la filozofoj de la 18a jc ; kion
Hi atingas en la vivo k en la ~a graveco7. 2 Vivanta
en ~o: homo, same kiel abelo au termito, estas
animalo. 3 = sociala. /vano. Membro de ~o. /vigo
© ~a procezo, dum kiu novnaskita infano igas
membro de iu komunumo pere de intemigo de sociaj
normoj k formado de sentoj pri « mi » k « ni».
/volog30. Specialisto pri ~ologio. /vologi10.
Scienco, esploranta la fenomenojn k legojn de
kreado, evoluado k malaperigado de ~aj strukturoj
(~o, nacio, laboro, proprieto, kulturo k.a.) /voiogia.
Rilata al la ~ologio: ~ologia lego, fito/vologio.
Scienco pri la vegetajaj kunajoj, pli spéciale asocioj.

social a. Koncernanta la komunajn ekonomiajn
interesojn de socio, kontraste kun la politikaj: pri
~aj reformoj povas sakeesc paroli nur riculo, kiu

sledo.

?

52

smilako (aspra ~o, Smilax
aspera): a) tigo; b) folio; c)
floroj ; ô) fruktoj (beroj). C.

smilodont/o J G. (Smilodon) de formortintaj
rabobestoj el la fam. de felisedoj, kun grandaj,
sabroformaj kaninoj, kiuj vivis en N Ameriko dum
malfrua terciaro k frua kvaternaro; ofle nomata |
«sabrodenta tigro».

smirg/o7 ® Nigregriza, nepura korundo (kun
i.a. magnetito, hematito, kvarco k.a.), kies pulvoro

‘ estas uzata por glatigi aü poluri metalojn aü mal-
poluri vitron. US’ karborundo. — polurpulvoro. /vi
(tr) Poluri, glatigi au malpoluri per ~o. /va. Hav-
anta kovron da ~o: ~a papero ( papero, sur kiu
estas algluita tavolo da ~opulvoro. k uzata por

; glatigi au poluri ); (ark.) stopilo (de farmaciaj
flakonoj). — orado.
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oferas [...]z; ~aj konfliktoj; asekuro (asekuro,
en kiu partoprenas la slato, la mastroj k la dungitoj,
celanta kovri la ekonomiajn k fizikajn riskojn).

êma (pp stato) Tia, ke per siaj registaraj instancoj
(asekurado, subvenciado, logigado kc) gi celas cert-
igi a! ciuj anoj plej altan bonstaton. ~igi. Arangi
(conforme al ~ismo: ~igi la grandajn stalfabrikojn.
/vrjsmo 1 Socipolitika doktrino, kiu, pravigante sin
au per idealo de justeco k frateco, au per legoj de la
ekonomia evoluo, rekomendas anstataüigon de la
kapitalisma ekonomia organize per nova organiz-
ado, transdonanta la ilojn de produktado al la socio
k rezulligonta komunajn vivkondicojn ne nur pli
justajn, sed ankaü pli favorajn al plena disvolvigo
de la homa personeco. 2 [MH Socipolitika doktrino,
celanta, per la starigo de celkonforma mastrumado,
forigi la plusvaloron, kiun profitas mastro, akei-
kompanio aii stato el la laboro de siaj dungitoj. uae
anarkio, kolcktivismo, komunismo, sindikalismo.
~istO. Adepto de ~ismo. BSC laborpartio ,
demokratio. naci~ismo. Doktrino de Hitlcro k liaj
sampartianoj, kies cefaj karakterizajoj estis gennana
naciismo, totalismo, rasismo k militismo. œar
naziismo.

societ/o © Daüra kunigo de pli-malpli multaj
personoj sub komuna regularo, por atingi ian ajn
komunan celon (plezuran, profitan, idealan k.a.): en
gronda ~o estas tre malagrable rimarki , ke la vesta
malordigisz; Hi estas homoj tre agrablaj, en ~oj ili
estas tre deziratajz; direktoro de teatra trupo, dc
vera borna ~^ z; de velocipedistojB; akeia
E-istaz\ la « Espéra» kreskit k florid7-', (analoge)
ni havas grandan ~on da cikoniojz; komerca ,
re/igia, pia ( S )~o de Jesuo (la jezuitoj); ,( S )~o
de la Amikoj (la kvakeroj). nsr asocio, kompanio,
klubo. mondo. salono. ^a. Rilata al ~o : ~a
regularo, rnoroB; la ~aj babiloj. klacafoj. ~ano.
Membro de ~o: eniro permesita nur al ~anoj.
~ema. Inklina renkonti, komuniki k konversacii
kun aliaj homoj: ~emaj junaj paroj: tie regis vivo k
r^emeca7\ mal^ema. Inklina eviti la kompanion
de aliaj homoj.

Socin/o . Norno de du italaj teologoj, kiuj
malakceptis la dogmon de la Triunuo ( Lelia Sazzini,
1525-1562, Fausto Sazzini , 1539-1604). ^ano.
Ano de la doktrino de ~oj. ~(an)ismo ü» Movado,

fondita de ~anoj, el kiu en la 19a jc originis la
unitariismo.

S0d10 1 (K) Natria hidroksido, NaOH, tre grava
kemiajo uzata en preskaû ciuj brancoj de la kemia
industrio: sapa (farita e! graso k NaOH), ~a
kalko (Vd kalko). —+ ~herbo. 2 rv>- Natria karbon-
ato, Na,CO ,: lav^o. SIN . natro / . — ~akvo.
kaüstikà ~o /. kristala ~o. ~o 2, vend-
ata en komerco en formo de kristaloj. bak^O. Natria
bikarbonato (= hidrogenkarbonato), NaHCOv uzata
anst. gisto en iuj kuketoj k panetoj. BST bakpulvaro.

sodoku/o Y Infekta malsano. estigata de
ratmordoj, komuna en Cinio k Japanio k kaüzata de
la spiroketo Spirillum minus.

Sodom/o H Urbo ce la Morta Maro. kies mita
katasirofa detruo pro giaj malvirtoj evidentigis la

diajn potencon k jugon: jen kusas la urbo kiel ~ok
Comoroz. /^ano. Loganto de ~o. 'vismo =
sodomio.

SOdomi/i (tr) Enigi sian penison au iun objekton
en ies rektumon. ~0. Ago ~i. eg" bugri , anuskoito,
pugfiki. ~ano, ~antO. Praktikanto de ~o.

sof/o. Plej komforta kanapo, kun dikaj
kusenoj, sur kiu tri personoj povas sidi au unu kuse
ripozi. ~olitO. ~o, kiu povas igi lito por la nokto,
per kelkaj negrandaj modifoj.

Sofl/o 1 Virina nomo. (karesformoj: Sonjo,
Sofinjo). 2 * Cefurbo de Bulgario (23° l9’E,

42°42'N).
sofism/o. Rezono sajne gusta, sed fakte erar-

iga: arte fabrikita opinio, kiun ani pet forte enbatas
en la cerbon de ciuj per diversaj ~oj k rektaj
mensogoj1. nsr paralogismo.

sofist1o 1iHelena salajrata profesoro pri
filozofio k retoriko, kiu fieris esti kapabla pruvi, per
versajnaj rezonoj, tezojn ec kontraüajn unu al alia. 2
Persono kutime uzanla sofismojn en polemiko: ni
rigardas la citatojn kiel bataillon nur de pseudo-
instruitaj ~ojz.~iko. La arto de la ~oj I .

sofit/o jfi Malsupra faco de elstara arkitektura
elemento: ~o de kornico, balkono.arko.

Sofokl/o. La dua el la tri grandaj helenaj tragedi-
verkistoj (495-405).

sofor/o G. (Sophora el fabacoj) de arboj,
arbustoj k arbustetoj, kies junaj brancoj restas
verdaj dum pluraj jaroj, kun plume kunmetaj folioj,
kun blankaj, rozaj au violete bluaj floroj en apeksaj
panikloj au grapoloj, k kun cilindraj au 4-aiaj gusoj,
malfrue au ne dehiskantaj; c. 45 sp-oj el tropikajk
precipe mezvarmaj regionoj, kelkaj pororname
kultivalaj, i.a. la Japania ( S. japonica ), el
Cinio k Koreio, kies floroj estas uzataj por farbo k
medicine.

sofrolog/o f Kuracisto, kiu praktikas ~ion.
~io. Studo k terapeûtika uzado de la reefiko sur la
konscion k la organismon de diversaj psikosomataj
teknikoj kiel sugestio, rilaksado, jogaj k zenaj
teknikoj.

soft/a. Apenaü aüdebla, milde mallauta.
softvar/o (evi) = programaro.

soif/i 1 (ntr) Senti bezonon, deziron trinki:
miaj servaittoj trinkos, k vi ~avx; oni devigas ilin
treti en vinberpremejoj, dum ili mem estas ~atitaj\
mi ~is k vi danis al mi trinkiN; (f) la tero ~as. 2
( tr) Forte deziri, aspiri : ~i vengan , ripozon ; mia
anima ~as Dion x; felicaj estas rittj , kiuj malsatas k

as justecon, car ili satigosN; ne al glava sangon
~antaz. ~o 1 Senlo de tiu, kiu bezonas trinki:
suferi ~o n x : senfortigi de ~o x\ la lango de
sitcinfano algluigis al gia pulato pro ~n x ; sovagaj
azenoj kvietigas sian ~onx : en mia ili trinkigis
al mi vinagron x: en la donna oni sen fas nek mal-
saton nek ~onz. 2 Porta deziro: Mi sendas j ...|ne
r^,on pri akvo. sed ~on par aùskultado de la vortoj
de la Efernulax ; tin ardo k kvazati anima ~o je la
vortoj de la evangelio7 : ~o al ta scienco B; je
kisoj; havi ~on legadi hejman lingvon. ~a. Sent-
anta ~on: se li estas ~a. trinkigu al li akvonx.
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~igi. Fari iun ~a: la kurado k varmeco ~igis la
knabojn. sen~igajo. Trinkajo. mal~igi,
serwigi. Cesigi ies ~on : // haftis , por sen~igi
sian kamelon ; la pluvo mal~igas la teronz.

SOj/o y Densa bruna aroma likvo, preparita el
~faboj, k uzata kiel saùco au spicajo en kuirado.
~fabo ^ 1 La semo de ~herbo, flava, bruna au
nigra, rica je proteinoj k lipidoj, uzata en la homa k
dombesta nutrado sub formo de kuiritaj semoj, oleo,
margarino, ~Iakto, ~kazeo, rekremento k.a. 2
(evi)
nomas verda ^fabo mungon 2. ~fabujo, ~herbo

^ Herbo (~glicino). grandskale kultivata por verda
sterko k por ~fabo. cs* mungo, vigno. 'vlakto.
Likvo, ricevita post pistado k kuirado de ~faboj en
akvo. ~kazeo. Kazesimila, proteinrica mangajo el
~faboj, populara en E Azio. SIN. toü fuo.
~plantidoj (evi) = mungidoj.

ingo. 4 @ a) Vasta peneplaniginta terenaro, mult-
falta, generale metamorfa, ofte granitiginta, sur kiu
neakorde kusas sedimentaj k/au vulkanaj terenoj.
sa* kratono. b) Baza sedimenta terenaro, malmulte
deformiginta k ne translokiginta pro montarigo,
kontraste kun la pli novaj terenoj. csr tegajo.

Sokotr/o. Insulo de la NU Hinda Oceano (54°E,
12°30’N).

Sokrat/o. Helena vira norao, i.a. de la granda
filozofo kondamnita je morto per cikuto (470-399).
~a. Rilata al la instruo de ~o: ~a metodo.

sol (au so) }. Silabo, kiu montras 1 en la relativa
solfego la kvinan tonon de gamo; 2 en la absoluta
solfego la absolutan tonon G.

<D sol/a 1 Ne akompanata , ne estanta kun
alia(j): // demandis, kion si faras tie ci tute ~az ;
kun edzo plej malmola estas pli bone ol ~az\
konsoligas mizerulo, se li estas ne ~az\ mi mortig -
as la regon ~anz. oae izoli, kompanio. 2 Ne helpata
de alia(j): li tiris sin ~a el tin kriza situacio ; mia
brako suficos; Hi petis la permeson nagi ~aj ,

kelkan distanconz. 3 Unu k neniu pli: unu guto
la glason plenigasz; ili (edzinoj) apartenu al vi ~a,
sed ne al aliaj kun vix\ li ~a estas kulpa 8; se vi la
~a, kiu cion scias, forlasus nun la mondon
nur Amnon ~a mortisx; la ~a penso min tremigas;
aktoro en la versoj elpensitaj, en ~a imagado de
suferoj [...] paligis z. 4 Tia, ke ne ekzistas, au
ekzisli ne povas unu alia: tio estas la ~a vojo
liberaz; la plej efika , eble la efika rimedoz; la

lingvo internacia povas esti nur ia neütralaz;
mi , ~a filo de la mortigito z; funebru kiel pro ~a
filo! x. RIM. I sol estas uzata kiel pref., kun la senco
4 en vortoj, kiaj: ~infanoz, ~jilo, ~filino. ~e 1 Ne
akompanate au ne helpate de alia(j): malfelico mal-
ofte venas ~ez ; baldait montrigis, ke nur la vorto
E-o, ~e au kun aliaj vortoj, klare diferencigas tiian
lingvon de aliajz. RIM. 2 En tiu senco oni uzas
prefere la adj-an formon. 2 Ne pli ol; neniu, nenio
alia ol; escepte de ciu alia; = nur (kun kiu Z. uzas
gin pléonasme) : la decido pri lingvaj aferoj
apartenas ~e al la L.K . Z\ tio estas la ~e ebla
natura irado de la aferojz\ li venos ~e dimance\
post malgaja maljuneco ~e tew restasz; ~e dum la
lasta jc la lagantaro de la tero duob/igis; en la L.l.
oni devas obei ~e nur la logikonz: tiel gis hodiau
aperis nur du efektive prctaj k vivipovaj lingv-
ojz; la domon de David sekvis nur la tribo de
Jehudax. cs" ekskluzive, pure, simple. ~0 1 Unu ~a
afero. 2 } Peco, kiun ludas unu artisto: // anonc-
is, ke la doma instruisto ludos ~on sur la fluto z.
~eco. Eco de iu, io ~a: vivi en plena ~eeo; la
~eco de tin monta dometo estis korpremanta. êca
1 Sentanta la mankon de kompanio, de aliula helpo:
korfavoru min, car mi estas ~eca k mizerax\ en
mezo de la granda, svarmanta urbo li sentis sin
~eca. 2 Donanta la impreson de ~eco, pro
malproksimeco au pro senenhaveco: la bela ~eca
vojo laiilonge de la marbordo z ; tiaj vesperoj estis
longaj k r^ecajz; ho, tiu nokto estu ~eca, neniu
gojkrio aüdigu en gi! x. ^ece. En ~eca maniero: li
vivas tie ~ecez\ tie sur la bordo estis tre ~ecez\

fabujo, ~herbo. RIM. La Eü ropanoj erare= ~

1) soforo: a) tigo; b) folio (plume kunmeta) ; c)
infloresko; c) floro; d) frukto (guso). Bl (a-c). 2)
sojo. ~fabujo: a) tigo ; b) folio (trifoliera) ; c)
frukto (guêo); c) semoj (~faboj). VA.

sojl/o 1 JJ5L Transversa stono, trabo au tabulo,
formanta la bazon de pord-aperturo: ~o el eluzita
grejso; hezite li starts sur mia elbatadi ies
~on1 (por esti akceptita); Mi punos ciujn , kiuj
transsaltas la ~on de sia sinjoro x. 2|$ Io simila al
~o 1: ~o de fenestro, de mingalerio, de kluzofundo.
BSP lintelo. 3 (f) Komenco: ce la ~o de la jaro, de
la vintro, de la maljuneco; ce la ~o de la dezerto:
stari sur la ~o (esti tuj okazonta). 4 A Lima valoro
de varianto, sub kiu ne povas aperi iu fenomeno: ÿ

de senseblo, de aüdcblo, de utila sonaûdeblo, de
urina elimino; ® de flokigo. use krita. 5 *
Barforma altigo de rivera, mara au glacera fundo.
sub~a T* Troviganta au okazanta sub la ^o de
konscio: sub~a percepto (persensa ekkono sufica
por estigi reagon, kvankam la subjekto ne konscias
la sensatan au sensitan objekton).

sok/o. Parto de plugilo, konsistanta el triangula
oblikva klingo, kiu sublevas la teron, por sovi gin
flanken sur la desutiioj. væ plugiltrabo.

SOkl2o 1 jit Bazo, ordinare kvadrata, pli larga ol
alta, sur kiu staras kolono, statuo au simila
konstruo. 2 Translokebla bazo, sur kiu oni starigas
statueton, vazon ks. ssr piedestalo , postamento,
stablo. 3 4? La parto de elektra ampolo au elektron-
tubo, kiu fiksas gin en gia portilo k konektas gin al
la nutra cirkvito: bajonet~o, sraüb~o. KT ampol-
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© S0le10 b G. (Solea ) de pleüronektoformaj
fisoj, kun supra makzelo pli longa ol la malsupra:V
~aj fileoj kun blanket vino. fieso, hipogloso,
linianclo, plateso, pleiironekto, rombo 2. ~edoj b
Fam. (Soleidae) de pleüronektoformaj Fisoj, al kiu
apartenas i.a. ~o.

pregejo staris ~ece sur montetoz; ~ece k monotone
pasas la tagojz. ~ecigi. Fari, ke iu, io estu ~eca:
la urbo estos ~ecigita k forlasitax. ~ejo. Loko, kie
oni estas ~a au ~eca. ~ist10. Artisto, kiu ludas,
kantas au dancas ~on. ~ulo. Tiu, kiu vivas ~a: mi
estas kiel birdo ~ulo sur tegmentox. ge~aj. Serca
epiteto, por signifi la apartigon de du geviroj por
intima kunestado. Ununura; tia, ke nepre ne
ekzistas alia sama: Alaho estas Dio. soleo©. P

© sol/o (K) Koloida pseüdosolvajo: ~o de
argento.cel~0 § Duon-likva parto de la celplasmo.
SIN. citosolo. ^igi. Transformi al ~o: ~igi gelon.

soian/o G. (Solatium el ~acoj) de plantoj—
unu - k plur-jaraj herboj, arbustoj k arboj— kun
simplaj aü plume kunmetaj folioj, kun rad- aü klos-
formaj floroj en cumoj, k kun globformaj a ü
elipsoidaj beroj; subkosmopolita g. de c. 1 700 sp-oj
generale venenaj (almenaü en la verdaj partoj).
nigra ^O. Sp. de ~o (S. nigrum) el Eüropo, sed tie
disvastigita, unu-, du- au plur-jara herbo kun blank-
aj floroj k kun nigra au nigreta bero; kultivata
pasintece por folioj mangataj kiel spinaco, hodiaü
precipe por medicinaj uzoj. tubera ^o. Sp. de ~o
( S . tuberosum ). SIN. terpomo /. var dolcamaro,
melongeno, pseûdokapsiko.

© sole/o ¥ ( M . soleus ) Muskolo de la posta
parto de kruro: la ~o strecas la kalkanean tendenon.

SOlecism20 A Kontra ü regula frazkonstruo,
ekz.: mi lavas siajn manojn anst. miajn, mankas
monon anst. mono ktp. — barbarismo.

© solen/a 1 Farata laü ciuj sanktaj ritoj aü ciuj
etiketaj reguloj: ~a meso, ofero, juro\ mi plenums
rnian ~an promesonx; eldiri la verdikton. ts
ceremonia. 2 Arangata kun pompo, car plena de
graveco k atentindeco: la arangado de grandajk
~aj kongresoj estas nepre necesaz; la ~a malferm
paroladoz (de kongreso); procesio, aüdienco;
(f) okazo, averto\ deklari ion. grandioza.
3 Serioze impresanta, efekte malrapida en sia môvo

SOld20 1 i lama Francia monero, valoranta la afi ago: eksonis ~a sankta kanto7-, ~a muziko\ MJ

dudekonon de pundo, poste de franko: tuta tago de paso, tono, vizago; entra de eminentuloj; (f) MI
laborado, kiu donas al mi ne pli ol dek ~ojnz. tar - silento de katedralo. cs71 impona, majesta. 1 ~a
groso, speso. 2 Soldatsalajro: la de la regiment- ago, ceremonio aü festo: la edziga ~o estos en la
ojR; esti je ies (servi kiel au kvazaü ~ulo). nova pregejoz; melankolie gaja estas la karaktero
'•vUlo. Dungita armito : svisoj ofte servadis kiel de tiu vespera ~oz. 2 U* Festo liturgie pli altranga
~uloj en Italio au Francio. ol normala: flagoj por la festa Kristnaska ~o. ~i

SOidanei/0 ^ 1 G. ( Soldanella el primolacoj) j ( ir) Celebri ~e: Hi ~is sian edzigon7 ; Hi jam audis,
de malaltaj, plurjaraj herboj kun baza rozeto el j kia festo estas ~ataz\ ies venon1. ^ado. Ago
integraj, largaj au rondaj folioj k kun unu- aü kelk- | de iu, kiu ~as ion: la ciujara ~ado de la Pasko1.
opaj floroj funelformaj, bluaj aü violetaj, malofte ; ~ajo. Ciu parto de ~o: la ~ajoj de la kongreso1.
blankaj, aperantaj en la degelanta nego; 10 sp-oj el ~eco. Eco de io ~a: (en la kongreso devas esti)
la Eü ropaj montaroj, i.a.: alpa ~o ( S . alpina), plej multe da ~eco, nutziko , efektoj por la okuloj ktpz;
ofta sp.; eta ( S . pusilla), nur 5-6 cm alta. 2 afekti ~econ. ^ejo. Granda cambro en universitato
(evi) = markalistegio, soldanelkalistegio. k.a., destinita por ~oj. aülo.

soldat/o 1 Ordinara ano de armeo: unu ~o ©solen/o b Mara molusko (Solen k parencaj g-
militon ne farasz\ la ~oj ne konis kompatonz; la | oj) el la klaso de duvalvuloj, havanta longforman
Nekonata ( S (simbolo de la ~oj, pereintaj dum i konkon, k vivanta en la sablo.
milito); H estas malnova ~o (hardita); (f) Inch ~ojn j
( pp infanoj); stanaj ~oj7 ( ludiloj). RIM. Oni iufoje j soleno. P.

uzas tiun vorton kontraste, aü kun ranguloj: Oficiroj j
k ~oj!, a ü kun militsipanoj: ~oj k maristoj. cr | soienoid/o (~r; de Ampero) Cilindra bobeno,
batalanto, militisto. 2 b (pp formikoj aü termitoj) j kies ciuj volvoj estas rigardataj kiel areoj ortaj al la
Senseksa plenkreska individuo kun granda kapo k ! akso k arangitaj je égala distanco unu de la alia: en
fortaj mandibloj, specialiginta en la gardado de sia j la praktiko la nomo ~o estas donata al cilindra
socio. ~a t Riiata al ~o: ~a vesto, servado, trink - j bobeno sraubmaniere volvita.
ejo. 2 Havanta aspekton de ~o: mieno, krudeco. | solfatar/o * 0 Loko, en vulkana regiono, kie
~i (ntr) Esti ~o. '̂ aco. Kruda, kruela ~o. ^aro1 ; eligas varma akvovaporo enhavanta sulfidan
Tuto de la ~oj en iu loko, iu regno ks. 2 Grupo da j hidrogenon (H2S) k kie precipitigas sulfuro.
~oj kun aparta karaktero: sovaga. sendisciplina ; solfeg/o ^ Sistemo, kiu asocias ciun tonon de la
~aro. ter bando, hordo. trupoj. ~ejO. Logejo de I gamo kun aparta silabo (do, re, mi, fa, sol, ,la, si),
~oj. kazerno. ~igi. Igi ~o. eks^O. Homo, ; por ebligi pli facilan ekzercigon de la voco al kant-
servinta kiel ~o. es3 vetcrano. akvo^/O. Stratioto. j ado k por helpi en la trejnado de la orelo. relativa
dungo^o. Soldulo. fajro^O. Ano de fajro- j ^O. ~o, en kiu do estas ciam la toniko. absoluta
brigado. mar^O. ~o, sipe transportita, por batali ! ^o. ~o (t.n. itala-franca), en kiu la silaboj montras
en malproksima lando. pied^O. Infanteriano. ! absolutan tonon (ekz. la por A, si por B ktp). (tr)
servewo. ~o. servanta kiel lakeo ce oficiro. j Kanti. citante la silabajn nomojn de la tonoj.
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solicitor/o Membro de la Britia jura
profesio, kompetenta por konsili klientojn, esplori k
prepari pledaferojn por advokato k plenumi
diversajn jurajn formalajojn, sed ne rajtigita mem
pledi, krom en iuj malsuperaj kortumoj.

SOlid/o 1 ( pp substanco) Korpo, kies
molekuloj estas fikse kunigintaj unuj kun la aiiaj, k
kill prezentas ian rigidecon. likvo, gaso. 2 A Tri-
dimensia geometria figuro. — volumeno. ~2a 1
Estanta en stato de ~o: akvo fangas ~a je 0°C ; ~a
nutrajo (ne likva). væ firma, fortika, masiva. 2 (io)
Havanta realan bazon, efektivan efikon; ne sajna,
fantazia au serca : mi havas ~ajn motivojn, por
supozi , ke [ . . . ]; ~aj argumentoj\ vi estas poeta
animo, sed mi havas ~ajn sciojn z; tio almenau
estas alpono de utilo7-; fari ai iu ~an moral-
instruonz; havigi al iu ~an vipadonz\ estas mal-
fortune diri siajn opiniojn ai rego, kin havas tiajn
fortikajn konvinkojn k tiajn ~ajn hotojn; mi espér-
as, ke la anasido ricevos ~an forton7-; si ~e purig-
adis la internon de la lanterno2; tieI li tieniam
ankoraü estis batita2. KT serioza. 3 (iu ) Fidinda, ne
kapricema, ne dibocema: bonorda homo, jes,
mastroz; dum vi, vi estis jam tie! <̂ >a k seriozaz;
havi ~an spiritonz\ homo de agoz\ (f) la ~a
horlogo iris bone lau la minuto 2. cr saga, bon-
konduta. 4 £ Pagokapabla, finance fidinda : la
apogo de ~a firmoz. ~a|o (evi) = ~o. ^eco. Eco
de io au iu ~a (precipe f): mi dubas pri la ~eco de
viajpruvoj, de via rezono\ li sajnis konvena homo, k
tio en li montris ~eeonz\ la ~eco de tin banko
estas ekster cia dubo. ~igi. Fari ^a: ~igi akvon
per malvarmigo', provi ~igi frivolan karakteron.
Mgi. Igi ~a: punkto de ~igo (égala al la punkto de
fandigo); Hi estas iom malbonkondutaj, sed kun la
tempo ili ~igosz. mal^a. Nefidinda, neserioza:
malr^aj kritikoj.

solidag/o Of* G. { Solidago el asteracoj) de plur-
jaraj herboj kun rigidaj, staraj tigoj, kun longaj, mal-
largaj, dentaj au integraj folioj k kun multaj, mal-
grandaj, flavaj kapituloj en grapol- au paniklo-formaj
infloreskoj; c. 80 sp-oj el Eüropo, Azio, Makaronezio
k precipe Ameriko, pluraj poromame kuitivataj. SIN.
orvergo 2. Eüropa ~o, orvergo-/̂ o. Sp. de ~o
(S. virgaurea ) el Eü ropo k U Azio, pororname
kultivata k medicine uzata. SIN. orvergo I . Kanada
»0. Sp. de ~o (S . canadensis ) el N Ameriko,
kvazauhejma en Eüropo, poromame kultivata.

SOlidar1a 1 Prenanta sur sin la respondecon pri
la agoj de aiiaj personoj: ~a kun la samideanoj’,
senti sin kun la tuta pensanta mondo. 2 £
Akceptinta respondecon pri la suldoj de aiiaj
personoj: la edzo estas ~a kun sia edzino ;
(analoge) niaj interesoj estas ~aj. ~eco 1
Reciproka dependeco, komuneco de interesoj,
sentoj k agoj: liberigi la E-istojn de cia suspektebla
~eco kun miaj privataj polirikaj k religiaj konvink-
ojz; striko pro ~eco. 2 Interdependa respondeco pri
suldoj, mondevoj ktp: la ~eco de la heredintoj.

Soliman/o. Vira nomo, i.a. de pluraj turkaj
sultanoj.

solipsism/o <I> Doktrino, lau kiu la ununura
ekzistanta realo estas konscio de la ekkonanta homo.

soiiter/o 1 2 Juvelo garnita de unu sola
diamanto. 2 4 Nomo de diversaj ludoj (per stang-
etoj, kartoj ktp), kiujn oni ludas sola.

soliton/o Solvo de nelineara diferencial-
ekvacio kun la eco, ke du tiaj solvoj povas pasi unu
tra la alia sen sangi siajn formojn.

soliv/o 1 H Trabo, kies ekstremoj kusas sur la
muroj, k kiu servas por porti la plankon de supra
etago. ES* patno. 2 j, Ciu el la transversaj traboj,
apogitaj sur la ripoj k subportantaj ferdekon.

solo/o = solo 2.
Solon/o. Legodonanto de Ateno (640-558),

saga k respektata ^ // legis la historion pri ~oz.
solstic/o V Ciu el la du tempoj (c. 21a de Jun.

k 21a de Dec.), kiam Suno estas plej malproksima
de la ekvatoro k sajne haltas: somera, vintra ~o.
~a. Rilata al ~o: ~ajpunktoj. EST ekvinokso.

solutre/o n Kultura facio de la malfrua
paleoiitiko, antaüa al la magdelenio, karakterizata
de plej perfekta priiaboro de la stonoj, eltrovo de la
kudrilo kun trueto k belaj surrokaj bareliefoj.

solv/i (tr) 1 (K) Homogene k stabile miksi kun
likvo solidon, alian likvon aü gason: ~i salon en
akvoB; amonio klora [amonia klorido] 0,5 , zinko
sulfura [ zinka sulfato] l ,25, ~u en akvo distilita
2007\ natria jodido ~ita en acetono; (f) la larmo-~ita stilo de BaghyK. csr emulsii , fandi. 2 Trovi la
nekonatajon de problemo, la respondon al demando.
la rimedon al inalfacilajo: enigmon, malhelpafon,
konflikton, malfacilajon ; ciujn disputojn k
dubojn en lojala interkonsentoz; la vivo mem jam
longe ~is la demandonz; Salomono ~is al si ciujn
siajn demandojnx; la intrigon. ~0 1 ® Ago ~i.

| 2 Respondo al dubo, demando; klarigo de
| problemo, de implikita situacio: vi ne trovus la ~on
| de mia enigmox; la fabelo havas harmonian ~onz.

~a. Rilata al ~o: ~a varmo, povo. âdo. Agado
de iu au io ~anta: 1 faru la ~adon kun zorgo\ 2 la

! komitato de la Lingvo okupas sin je la ~ado de ciuj
j dubojz. /^ajo ® Tuto de la ~ita(j) substanco(j) k de
! la gin (ilin ) ~inta likvo: ~ajo de natria klorido\
! diluita, koncentrita ~afo. cs1 suspensio. ântO ®
| Substanco, per kiu oni ~as. ^ant(um)i ( tr) ®
! Provizi molekulon per tavolo aü selo da ~anto unu-
j au kelk-molekulojn dika : ~anti per akvo estas
! hidrati; ~antiga varmo (varmoefiko ce ~ado).
i ~ebla. Tia, ke gi povas esti ~ita: ~ebla meta!oB\

solidago 1) Eüropa ~o. 2) Kanada ~o. a) tigo:
b) folio; c) infloresko de kapituloj; ô) kapitulo. C.



solvati 1062 som

kolektas dum la ~o, tiu estas filo saga x; en ~oz;
en la ~oz\ malfnta ~o\ ~6> de Sankta Marteno
(periodo belvetera. okazanta c. la lia de Nov. en la
N hemisfero). ~a. Rilata al ~o: temperaturo.
~e. En, dum ~o. ~umi, tra~umi (ntr) 1 Pasigi
ferie la ~on en agrabla loko. 2 (pp gregoj) Pasigi la
~an tempo» en altaj herbejoj.

somier/o. Tiu parto de la gamajo de lito, metita
sur la litkadro k sub la matraco, k konsistanta el
ligna au metala frarno, interne de kiu trovigas risortoj
elastigantaj la supran surfacajon.

Somm/o. Rivero en N Francio ( 1 °36’E,
50° l 2’N).

SOmnambul10 If Homo nerve malsana, kiu
dum dormo senkonscie k senmemore iras, parolas k
agas, kvazaü li estus maldormanta k konscia: si
lasis sin levi sur la dorson de la cevalo k sidis tie
kiel ~inoz. ~ismo 1 Sindromo, karakterizata de
celhavaj kondutoj (movaj, parolaj), kiuj tamen ne
estas rememorataj. 2 Psika stato en profunda
hipnoto videble normala, sed fakte lute sub la reg-
ado de sugestio. 3 Dumdorma marsado, ne malofta
ce infanoj.

somnol/o. Stato transiga inter dormo k mal-
dormo. (ntr) Esti en tia stato. ~emo. Normala
ait patologia inkiino al ~o.

son/i 1 (ntr) Estigi aüdeblan aervibradon: ~as
moneroj ; barelo mal plena ~as plej laLite z ( pf:
fanfaronas senindulo); la tondilo ~is akrez\ ~is
tamburoj kflu.tojB; ~as trumpeto f p l u e vi tonoj
de la bela caskorno/7 ; la gemoj k plorkrioj, kiuj ~is
el la forbruligitaj urbojz; (analoge) sako ne ~as,
amiko ne konasz. fcèf* brui , knari , klaki , kraki , lirli,
plaudi, sonori, tinti. — ~kesto, ~tabula. 2 (ntr) Per
tiaj aervibrqj doni ian impreson: tio ci ~as guste kiel
sonoriletoj de pregejo7", ~is, kvazaü ranoj kvakasz\
tio ~is kiel plenda kriado de birdoj7", (spéciale pp
parolo) sia voco ~as agrable, malagrable; la itala
lingvo ~as dolce\ vorto, kiu belcfekte ~as ; kio
akorde ne ~as, tio rimon ne donas7", (0 strange ~as
tiaj pardonpelojy, tin ci via klarigo ~as konjuze; jen
kio ~as fremde sur viaj lipojl ; tio ~as kiel fabelo.3
(ntr) Audeble esprimigi: en la malaltaj tonoj de lia
voco ~is kvazaü malkontentecoz ; denove ~os en la

nc~ebla problemo.^igi. Igi ~ita:1 naftaleno bone
~igas en benzeno; (f) sed lia idaro jam piene k por
ciam saigas en la dirita gento7 ; ciam pli densigante,
la nuboj en la pasinta jaro ~igis per fulmotondro7 ;
2 la enigma simple ~igasz. ^ilo = ~anto. de~i.
Deigi per ~ado: !a sigelvakso de^igis7: la ekstera
falsa brilajo designsz. dis^i. Disigi en ^o: la
petrolo discos tiun rustan kruston: (f) la fantomoj
dis^igis en nebulonz: en la Kristana urbo la sorco
dis~igosz. dis~o 1 Ago de iu, kiu dis~as. 2
Progresiva malfermado au fermado de la objektivo
de kamerao: malferma dis~o ( iom-post-ioma mal-
fermigo de la obturatoro en 96 bildoj); ferma dis~o
(per kiu oni sammaniere finas unu planon); kruca
dis~o (per kiu oni anstataüigas planon per alia, fin-
ante la unuan per ferma dis~o k samtempe komenc-
ante la duan per malferma dis~o). pseüdcwajo (E)
Sajna ~ajo : koloida pseudo~ajo ( S I N . solo).
konsistas el solidaj eroj ( koloideroj ) inter 0,2 JO'9 k
2J 0’l 2m ), homogene disigitaj en likvo. serwe. Ne
atingante ~on: sen~e diskuti.

solvat/i = so!vant(um)i (Vd solvi ).
Solvent4a £ Pagokapabla : ~a firme, ne~a

debitoro. car solida 4. ^eco. Eco de iu , io ~a:
enketi pri la ~eco de negocisto. ne^a. Ne pago-
kapabla. ne~eco. Eco de tiu, kiu ne kapablas pagi
siajn suldojn.

CD -som/ ^ 1 ( pp n- ploida celo) Suf . kun la
signifo: karakterizata de kromosomo nenormale
(n-t- l )-obla: du~a, tri~a. 2 (pp vivulo) Karakteriz-
ata de n-~aj celoj: la tri^eco de ta kromosomo 21
estigas tre gravan mal sanon ce la homo, t&r
mongolismo.

(1)som/o d Neplastida organeto (en kunmetajoj):
lizo^o. nukleo^o, peroksi~o, ribo~o ktp. RIM. La
vorlfino somo trovigas en iuj neanalizeblaj nomoj de
neplastidaj organetoj: diktiosomo, kromosomo k.a..
§som/o ( fm) Sadismo-masohismo: la aliaj

monahoj guis la kuneston de ambaü knaboj, same
ties intereson al ^o

somal/o £ Monunuo de Somalio.
Somali/o. E-Afrika regno ( Mogadiso) . ^a.

Rilata al ~o au ~anoj : la lingvo. ~ano.
Loganto de ~o.

somat/o ^ 1 Tuto de la celoj de embrio k poste
de individuo, kun escepto de la sekse reproduktigaj
celoj. it^rgermeno. 2 La tuta korpo, kontraste al la
psiko. ~a. Tia, ke gi koncernas la ^on au apartenas
al gi: rsjaj simptomoj de la mensaj malsanoj; ~aj
modifoj (akiritaj de organismo, sed ne heredeblaj,
car ne efikantaj sur la germenon). /^ogamio (pp
eü kariotoj) Fekundigo per kunigo de celoj ne- j homo scias, ke la natitra ~o por la Utero j estas guste
distingeblaj de la ~aj. psikewa If Kvalifikanta la j tiu ~o, kiun gi havas en E-oz; poton taksu laü ~o,
patologiajn efikojn de la psikaj perturboj al la j sinjoron laü tonoz.~ado.Serio da daurantaj ~oj: la

promenantoj aüdis la ~adon de la sonoriloz; kiel oni
povas jugi laü la ~ado de la pasoj. Hi ekzercigas en

sombr/a. Donanta la impreson de profunda j novaj dancojz\ la cevalo ne povas stari trankvile ce
melankolio: mia vizitanto brûlis per ~a eksciteco', j ~ado de trumpetox. ^anta. Tia, ke gi impresas per

sia ~o: edzigo pro amo flamanta al sako ~antaz (or-
plena); pagi per bonaj, ~antaj taleroj; tiu ci frazo
estas nur be/e ~anta kolekto da vortojz (sensignifaj).
~antO A Parolsono, estigata per neniu obstaklo

urbo la lingvo de Z.; tiu ci sama peco en stilo E-a
~us tiamarierez; la dekdua horn jus ~is. 4 (tr) Est-
igi tiajn aervibrojn, por sciigi ion: ~i pri alarmo', M
la retirigon; la horlogo ~is tri kvaronojn£, la nokio-
mezon. ~o. A üdebla aervibrado: ~oj de vocon, de
instrumentoB; la ~oj venis de la makickstra flanko1',
la sonorilo havas mirindan ~onz; citi kompetenta

organismo k reciproke.
somateri/o Molanaso.

la ~aj perspektivoj de sia estonteco. fcir morna.
somer/o. La sezono de la jaro, dum kies

varma tempo floradas la plantoj k rikoltigas greno:
siru rozojn en ~o, car en vintro Hi ne estas7", kiu
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(vokaloj) au per minimuma obstaklo (nazaloj, likvid-
oj, glitantoj). bruanto. ~igi. Fari, ke io ~u: Li
~igis Sian vocon k la tero fandigis x; el inter la
brancoj la birdoj ~igas sian voconz; ~igi la telerojn
per la tranci/oj ; ~igi alarnion. dis^ado z =
disonanco. ek~i. Subite, komence ~i: tablon frapas
tajloro, tuj tondilo ek~as7- (pf); denove ek~is krak-
ojz. rapidaj pasoj3, vokoz; subite ek~as caskorno,
carme k fortez; «tio estas mi , sinjoro!» ek~is la
respondoB. re~i1 (ntr) (pp sono) Daure, intense ~i:
tion li diris per recanta voco; (f) la impresoj de tiuj
tagoj ankoraü re~as en niaj animoj; ankoraii re~is
ne cesinta gloro0. 2 (ntr) (pp spaco) Daure k intense
vibradi de iu ~o: gi kokokriis tiel forte , ke la muroj
re~isz; la aero re~is de batoj de glavoj7 ; (f ) la tula
lando re~as de tiuj parlamentaj diskutoj; (analoge)
en liaj oreloj re~as. 3 (tr) (pp ^obstaklo) Resendi:
nur eho senanima re^adis niajn plendojnz; (f) kio al
mi ~as, tion mi re~asz. re~0. Fenomeno, per kiu io
re~as: li /contends kanti tiel, ke de audigis re~ojz;
kia ~o, lia re~oz; la re~tabula de violono7 ; (f) liaj
verkoj trovas varman re~on en la koroj de la legant-
oj. — eho, resonanco, resonatoro. sen~e. Estigante
nenian ~on: ne kapabla paroli, li mavis sen~e la lip-
ojnz ; sen~e kid la ombro de nubo en lunlumo7.
super~a Transiranta la rapidecon de la sono (t.e.
331, l m en sekundo en seka aero je 0°C): super~a
aviadilo , flugado. csr maho. Sliper~ i ( tr) ~ i pli
laüte: la bruo de la vento supermis la ruligadon de lamaroz. ultra^O Vibro kun pli alta frekvenco, ol
~o audebla por ia homa orelo. bel~a. Produktanta
agrablan ~on: bel-̂ a lingvo; la cervon (rompis la
mensog' bel~aK ; pro bel^ eco ordinare estas
preferinde starigi la «ci» antaü la montra vortoz.

bon~eco. Eco de io, kio havas bonan ~on.
dento~o. Dentalo. denta!veol-~o. Alveolaro.
dulip~o. Bilabialo. lip~o. Labialo. lipdento-~o.
Labiodentalo. nazewo. Nazalo. palat~o. Palatalo.
palatalalveol~o. Palatalalveolaro. paro!~o A Ciu
~o, uzala en la parolo. stop^oj } ~oj, ricevataj per
parta stopado de la korno helpe de la mano.
trem^oj f ~oj de voco au instrument, donantaj
impreson de tremado. vel^O. Velaro.

S0nat10 } Komponajo por unu instrument (ekz.
piano) au du (ekz. piano k violono), konsistanta
normale el tri au kvar partoj kun malsarnaj ritmoj.

SOnd3i ( tr ) 1 Mezuri per tiucela aparato la
profundecon de io: ~ j moron, lagon, riveron; (abs) sonantan post la ceso de gia kaüzo: ~as kristalaj
ce tiu trapasejo estas necese ~i ofte. 2 Esplori la glasoj, bronza disko fcapita de martela ; la vitraj k
konsiston de grundo au aertavolo per tiucelaj argentaj ornamoj ~as sur la brusto de 1' virinoj8;
aparatoj: /a marfundon. la altan atmosferon. 3 super gi (cevalo) ~as la sagujo x; (vs) audit , ~as
Esplori au diiati per ~ilo diversajn organojn k por vi /’ angelus' ! ; en la pcilacoj ~as luksaj festen-
naturajn kanalojn: ~/' uretron. esr katetero. 4 ( f ) ojB; oni havis la impreson, kvazait la tufa arbaro
Prove esplori: mi dezirus ~i la opinion de la franc- j ~asz. câr /inti , vibri, resoni. 2 (tr) (pp ilo) Indiki per
aj gazetoj7 ; vi spionas, ~as, kiu plej multe insultas ; ~ado: la ~iloj ~/.v la komencon de la Kristnaska
la registaron7-; mi flugas a! la urbo, mi ~as ce la | feslo 7; kiam la ~Ho ~as la libéréeon z; (f ) tin
kortego7. ~(ad)o. Ago de iu, kiu ~as. ~ilo 1 © j ma!nova ~i/o ~is al si en la koron konsolon k goj-
\î/ Aparato por ~i, konsistanta au simple el snuro j on7. 3 (pp homoj) = ~igi: per ~ilo ni ~asz. ~0.
kun plumbo ce la ekstremo, au el vinco kun stal- ! Tono régulé vibranta, k havanta pli-malpli facile
fadeno k plumbo kun vitra tubo en latuna tubingo. j diferencigeblan alton: ~o de gongo; piano kun bona—¥ balono. 2 f ïlo, generale tubforma, per kiu oni j (f) Tutmonda ( S )~oK (poemaro). ~a 1 Tia, ke
esploras vundojn, korpajn kanalojn, au per kiu oni j gi ~as: cie oni povis aiidi la r̂ ajn kuiri/ojn; voco

malplenigas au purigas organajn kavajojn: ezofaga
~ilo. 3 <$ Molekulo de nuklea acido, markita per
radioaktiva au fluoreska etikedo 2, kiu ligigas
specife kun unu geno k tiel videbligas ties lokigon.
ne~ebla. Tiel profunda, ke gin oni ne povas ~i:
(f ) ne~ebla nesciado. eho^ilo. Aparato, por
esplori profundecon per elsendo de sono k registro
de la eho. eholokalizilo. opinl<v'(ad)o.
Operacio, per kiu oni provas ekkoni la generalan
opinion, pridemandante malgrandan nombron da
liucele selektitaj personoj. — mitestro, statistiko.
radio~ilo Aparato por mezurado de aeipremo,
temperaturo k humido.

S0net10 Fiksforma poemo, el 14 versoj,
konsistanta el du kvaroj (kun du rimoj alternaj au
ringaj) k du trioj (kun du aû tri rimoj): krono da
~oj; (analoge) la sekspira ~o konsistas el tri kvar-
oj, alterne rimitaj , k unu versduo. ~isto. Poeto, kiu
verkas preskaü nur ~ojn.

song/o 1 Serio da bildoj k scenoj, aperantaj al
dormanta persono: mi havis tre strangan ~onz;
teruras, ~o forkurasz ; infano, kiu gemas en ~oz ;
ne atentu viajn ~ojn, car malverajon Hi projetas al
i7 x; lau la psikanalizo la ~o estas la simbola
kontentigo de efektive nekontentigita tendenco au
deziro; (0 si iris kvazaii en ~oz ; si eksentis, ke cio,
kio/ i sia edzo al si rakontis, ne estas simpla ~oz;
(analoge) maldorma ~o (imagajoj, kiujn infanoj k
iaj maturuloj kvazaû en ~o vidas ne dormante).
r̂ interpretado. 2 (ark.) Revo: gis la bela ~o de /'
homaro [...] efektivigosz. ~a. Koncernanta ~on,
vidata dum ~o: ~a fantonio7, (tr) 1 Vidi k senti
image dum la dormo: si tute ne povis rememori ,
kion si ~isz ; si ~is pri sia propra filoz; si ~is, ke
si sidas tie7; en la Kristnaska tempo, la arbo ~is
sian plej belan ~onz; tio estas eraro, cion ci tion vi
nur ~isz. 2 (ark.) Revi: ke la Delegacio faros turn
agon , tion mi ne povis 'w ec unu momenton z.
tra~i. Pasigi kvazaû en ~o: li trahis sian vivon ;
ciu tago vane trahita7. inkub~o. ~o malagrabla,

estiganta angoron au teruron. SIN. kosmaro.
Sonj/o. Karesformo de Sofio.

sonk/o ^ G * ( Sonchus el asteracoj) de
plantoj— unu-. du- k plur-jaraj herboj k arbusloj—
laktosukohavaj, kun langetfloraj kapituloj: c. 60 sp-
oj el la Malnova Mondo, el kiuj pluraj trudherboj.

sonor/i 1 ( ntr) (pp ajoj) Estigi sonon, daure
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(ntr) Suprenglisi en leviganta termika fluo. «S’
svebi. ~ado. Ago de aviadilo, kiu ~as. ~iri (ntr)
Supreniri. KS3 sob.

sor/o 4^ 1 (pp filikoj) Sporangiaro, kovrita aü
ne de induzio. 2 (pp fungoj) Malgranda, densa
amaso aü fasko de mallonge pedunkletaj sporoj,
ekz. de uredaloj k ustilagaloj. pustulo.

sorab/o. Ano de slava popolo, loganta en
(S)~io. ~a. Rilata al ^oj: la ~a lingvo. (S)'vio.
Germania regiono, sud-oriente de Berlino.

sorb/i (tr) 1 (iu) Enspirante, entiri likvon au
fluidon en la buson aü nazon: ~/ krudan ovon; en la

de kantoro; (f ) la entreprenon antail cio pereigis ~aj
(monaj) kauzoj1. 2 A (pp kontoido) Produktata per
libera aerfluo (en E.: m, n, r, 1 , h). ~ado. Longa aü
ripeta ~o: ~ado al H venas , sed de kie—li ne
komprenas z (pf ); oni andis ~adon de ~ilojz\
funebra ~adoz.''•'igi. Frapi, tusi ~an korpon, ke tiu
eligu tonojn, por voki aü veki: la pregeja servisto
~igis al la vespera pregoz\ bonvolu ~igi al la serv-
antino: ~igi por biero\ ~igi ce tes pordo. 1
Bronza kava konuso, largiganta ce la rando, kun
svingebla frapilo por ~igi: ciuj ~iloj feste ~isz\
~iloj ne ~is super ia tomboz\ ~ilo vokas al pregejo.
k mem neniam cnirasz\ cirkaüe sonas ciuj pregejaj
~ilojz\ kiel krevinta ~ilo K ; ~ilturo (use spajro).
kariljono. 2 Analoga ^ilo por ~igi: elektra ~/7o.
~iiaro } Instrumento, konsistanta el serio de ~iloj.
~iletO. Malgranda, ordinare mantenebla ~ilo el
metalo ks: la promorta ~iletoz\ estis tiel kvazaü mil-
oj da vitraj ~iletoj ektintis7. ~ilistO. Tiu, kiu
profesie ~igas la pregejajn ~ilojn. ek~i (ntr)
Komenci ~i: ek~is la gongo; (f) mi faros tian fawn,
ke al ciu, kiu lion aüdos, ek^os ambaii liaj oreloj7.
el~i (tr) Diskonigi per ~o: la ~ilo komprenas ( la
homgemojn) k elects tion antaü la tuta mondoz.
alarrrwilo. ~ilo, manuzata aü aütomata, kiu avertas

stratoj de la urboj vi ~as pli da brulgasoj ol da
oksigeno\ (f ) ~i ies parolojnz (avide aüskulti). »3*

engluti. 2 (io) Entiri k reteni en sin: a) (pp io solida)
likvon tra poroj: oni uzas specialan paperon. por M
la inkon 3; la intesto ~as la nutrajn elementojn; b)
(pp io likva) gasmolekulojn. 3 (analoge, pp
materio) Elpreni parton aü tuton de la energio de
elektromagneta aü partikla radiado: nigrajo plene
~as lumon. 4 (f, pp iu) En~i / : ciuj animoj ~is la
murmureton de /’ sanktaj vortojB ; bele sonas la agoj
de I’ prapatroj, kiam ilin junulo ~as kun la ton’ de
harpoz. ~a.Tia, ke gi ~as: ~c/ papero, vato;
koeficiento (grando égala al la kvociento de la ~ata
radiado en specifa ondolongo per la totala radiado
en tiu ci ondolongo); ~aj linioj (malhelaj strioj
en spektro, indikantaj malpliigon de la radiado je
difinitaj ondolongoj pro ~o en la trairita materio).~(ad)o. Ago de iu, io, kiu ~as. ^anto. Substanco,
kiu povas ~i. ~eco. Povo de ~ado. ~igi 1 Fari, ke
iu, io ~u : ~igu tiun medikamenton al la malsanulo;
modern varmigo ~igas tiun substancon. 2 Fari, ke
io estu ~ata: spongo ~igita de akvo; tew ~igita de
sango. ~igi 1 Igi penetrate de likvo. 2 Igi ~ata de
io ~anta. ^ilo. Ilo, aparato por ~i : ~Uo de fumoj,
de aerpolvoj. al~i (£) (pp solido) Supraje k malforte
fiksi al si fluidon (gason aü likvon): karbono al~as
multajn substancojn; al~a koeficiento. SIN. adsorbi.
al~anto. Substanco, kiu povas al~i. eiwl 1 En-
preni en sin k asimili: post longa batalo la irusto
sukcesis en~i ciujn konkurantajn kompaniojn\
grupo, kiu iom post iom en^us en sin ciam pli da
homoj el ciuj naciojz ; (f) E. devas konstante en~i
novajn sakojn7. 2 ( f ) Enpreni en sian menson k
asimili: si cion diritan tuj en~is k peris pri pluajo1;
si ne povis fari tion. ke la neekzercitaj organoj de
komprenado en~u en sin tion. kion oni ensutas en
ilin7-; tiujn ideojn li en~is dum sia ekzilo; tiu penso
tute okupis la maljunulon k en~is ciujn aliajn dezir-
ojn k esperojn B. erwigi. Igi eiwita: la kolonianoj
rapide en~igis en la amason de la logantaro.
ne~ema. Tia. ke gi ne kapablas ~i: ne~ema
papero. csf permeabla. tralasa. re~i. Ree ~i : <$ la

| renaj tubetoj re~as akvon. RIM . Ne uzu resorbi en

pri dangero. mort̂ ado. ~ado, laü malrapida ritmo,
per kiu oni anoncas pri ies morto. nokto~ilo. ~i!o,
ce la pordo de kuracisto, farmaciisto aü pastro, por
voki dum la nokto. pordo~ilO. ~ilo ce la pordo de
domo, por peti eniron. tumultô ado. ~ado, laü
densa ritmo, por anonci militon, alvoki al ribelo ktp.

sopir/i ( tr.) 1 Senti beda ü ron pro io a ü iu
perdita k fortan deziron retrovi la perditajon: ~i al la
trankviloB; mi ~as al la lando de mia infanecoz\
rano ec en palaco ~as pri marcoz\ mi ~as je mia
perdita felicoz (aü: mian perditan felicon7): ni iris
senhalte , car ni ~is aI homaj vizagoj 8; kiel si ~is
ekvidi lin! z\ tien Hi ~as per sia animo reveniz; la
soldato fentre ~/.v vidi denove la helan regidinonz.

2 Malgoji pro la manko de io. kion oni deziregas
akiri: kiel cervo ~as al fluanta akvo, tie I mia animo
~as al Dio x ; li ~is senmezure pri la morgaita
(ago7: pri pli a/taj spiritaj plezurojz; multaj
homoj ~as je flugiloj k tute forgesas , ke piedojn ili ja
havas. esc aspiri. ~(ad)o. Sento de tiu, kiu ~as:
riant kaptis min tilt <̂ o, kiun sentis niaj prapatroj.
kiam ili rememoris la viandpotojn de Egiptujoz; la

al la patrujo konsumis minB\ la amo. kiu en la
kalikoj de la kreskajoj vekas la ~on turni sin a! la
sitno7\ gi sentis ~on, ke ciuj aliaj arboj povu levigi
kune kun giz; legendoj kittj estas kvazaü ~oj de 1'
homaro 3 ; tia neesprintebla ~ado atingi ciam pli alt -
ajn celojnz. esc nostalgio, strebo. â. Plena de ~o:
rsjuj versoj, gemoj; rigardi3. hejfTWO. Deprimo,

kaü zita de foresto el la hejmo. rcs* nostalgio.
sopor/o f Profunda konscio-manko. malpli | la senco de asimili 2. tra îgi. Malrapide ~igi tra

profunda ol komato, kun resto de minimuma reago | io: la akvo tra~igadis el la aha muskoz. US' ftltrigi,
sviti. inlwilo. Papero por ~i inkon. sku îlo m

sopran/o. Plej aha voco de virino au juna j Teknika arango, servanta malpliigi la intenson de
skuo, de kunfrapigo ks. amortizilo, bitfro.

Sorbon/o. Nomo de Pariza universitato, fondita

al doloro k parta vekebleco.

knabo. ~ lllo. Homo kun ~o: du helpantoj. la
basulo k la ~ulo7.

SOT. Supren: / ’ eterne virina tiras nin ~!. en 1257.
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sorbus/o 4* G. { Sot bus el rozacoj) de falfoliaj
arboj, arbustoj k arbustetoj kun folioj simplaj (aliz-
ujoj) aü plume kunmetaj (aliaj sp-oj), kun blankaj
floroj en apeksaj korimboj k kun fruktoj (drupoj
nomataj sorpoj), generale similaj al beroj, malofte al
malgrandaj sovagaj piroj (c®* kurmo); c. 195 sp-oj,
N-hemisferaj, pluraj kultivataj por ornamo, pli mal-
ofte por fruktoj, i.a.: adstringa ~o ( S. torminalis),
el Eüropo, U Azio k N Afriko, kun neegale k pinte
5-9-lobaj, segildentaj folioj, ambaüflanke verdaj k
senharaj; birdokaptista ~0 (5. aucuparia ), el U
Eüropo, kun plume kunmetaj folioj, pororname
kultivata, pasintece plantata de la birdokaptistoj por
rugaj sorpoj tre satataj de la birdoj; blanka ~o ( S.
aria), el Eüropo, kun large elipsaj, segildentaj, 5-
12 cm longaj folioj malsupraflanke argente blankaj
pro harkovrajo; doma >̂0 ( S . domestica ), el la
Medileranea regiono, kun plume kunmetaj folioj k
kun pirformaj sorpoj. SIN. kurmujo.

kulto al Satano k ~ado per ties helpo: la veturo de la
~istinoj sur balaila bastonoz\ si ekvidis rondeton da
malbelaj ~istinoj , kiuj [...] fosis en la fresajn
tombojnz\ tiam oni forbruligis la ~istinojn; 4* bala-
ilo de r^istinoj (SIN. fefasko). de~i, Forigi la ~on.
el~i. Eligi per ~o: el la citrolo la feino el~is belan
kaleson', (f) mirindan mondon da tonoj li el~is el sia
instrumentoz. erwi 1 Enmeti per ~o: li malfermis
la fornon, kie li ekvidis bonegajn mangajojn, kiujn
lia edzino tie kasis, sed pri kiuj li pensis, ke la ~isto
tien ilin en~isz. 2 (f) ~i 2: iliaj carmaj trajtoj de
vizago strange en~as niajn korojnz; dolca enfanta

voco z; li estis en^ ita de tiu mirinda apero.
erwiteco. Stato de iu, io en~ita: kun tio malaperis
la tuta en~itecoz. pri^i. ~i I : la malbela rano kun
la prir^ita korpoz. rigard î. ~i per malica rigardo.— malicokula. trans~i. Transform! per ^o.

sordid/a. Naüze malpura: (f) avareco.
sordin/o f Dampilo por violono ks.
sorgsO 4* 1 G. ( Sorghum el poacoj) de unu- k

plur-jaraj, fortikaj herboj kun longaj k mallargaj
folioj, kun spiketoj en paniklo k kun globaj aü elips-
oidaj grajnoj; 24 sp-oj el la Malnova Mondo k ( l
sp.) Meksiko, i.a.: dukolora ~o, ordinara ~o
(S. bicolor, sin. S. vulgare), unujara herbo origina el
Sudano, kun 4-5 mm longaj grajnoj, ce maturigo
flavaj, rugaj, orangaj aü brunaj; multe kultivata en
varmaj sekaj regionoj por produktado de greno
grava en la homa k dombesta nutradoj; sukera
medolo de var. saccharatum uzata ankafi por fabrik-
ado de sukero, siropo k alkoholo; infloresko uzata
por cambraj balailoj. SIN. mileego. v&milio, mileo,
panico, setario. Halepa ( S . halepense),
mediteranea, pororname kultivata, tre disvastigita. 2

Ordinara ~o.

sorbuso: 1) blanka ~o; 2) adstringa ~o; 3) doma
~o: a) folio; b) frukto (sorpo). M.

sorc/i (tr) 1 Fari ritan agon, per kiu oni klopod-
as influi ies sanon, sorton ks, per la helpo de super-
naturaj fortoj: ~i inn bestonB; la pudelo estis ~ita\
li minacis ~i la tutan gregon; li ~is min sovaga
urso B; (abs) li ne trovis rimedon, k tial li devis ~/ z.
^ envulti. 2 (f ) Ravi per ia neracia, nerezistebla
logo: fa belulino ~is ciujn per sia carma ridetoB; Hi
estis ~itaj de tiu elokventeco. ~0 1 Procedo, uzata
por ~i k ties rezulto: si sciis, ke sur la terura infano
kusas ~oz; terura estas sur giz\ kanto, kiu povus
forigi la ~onz\ tie la ~o dissolvigosz; (malfelicoj)
trafos vin, malgraü viaj multaj ~oj, malgraü la
granda forto de viaj magiafoj x. ~arto. 2
Nekomprenebla, nerezistebla allogo: la de la
formo lin senprudentigisz. ~a. Tia, ke gi ~as: en la
vino trovigis ia fortoz\ per ia povo li sin
aliformigis; (f) la rapideco de la lumo. ~e. Per
~o: li p/enigis la tutan fornon per rostajo, fiso k
kukoz ; (f) grandaj, ~e ridetantaj okuloj. ^ado.
Uzado de ~oj: se li ne povis tion havi simple, li
prenis gin per ~adoz. ~ajO. Konkreta rezulto de sorik/o b G. ( Sorex ) de _^\~o: kun sia abomeninda ~ajo si tie sidas! z ; musosimilaj mamuloj el la
pensante , ke nova pereiga ~ajo blindigas liajn j ordo de insektovoruloj.
okulojnz\ (f) irons stepoj k montoj la flugila penso j ~edoj. Fam. de insekto-
ekrapidis aI la mulproksima okcidento, montrante al j voruloj (Soricidae ), al kiu
mi verajn ~ajojnB. ~ist(in)o 1 Homo sperta en
~ado: ~isto, potenca en la sekreta artoz\ la ~istoj
ne povis teni sin antaü Moseox ; sed tiel same faris la
~istoj de Egiptujo per siaj ~o j x. cr samano,
divenisto, magiisto. 2 En mezepokaj kristanaj landoj,
homoj— plej ofte virinoj —, kiujn oni akuzis pri

sorgo; 1) ordinara ~o. 2) Haiepa ~o. a) radikoj;
b) tigo ; c) folio ; c) infloresko; d) spiketo(j); e)
frukto(j) [(grajno( j)]. 2: C.

soriko.

apartenas i .a. ~o.
sorit/o d> 1 Censilogismo (ekz.: A estas B, B

estas C, C estas D, do A estas D). 2 Sofismo uzata,
por konduki el verajo al absurdajo per serio da
stupoj, pro manko de preciza difino de unu termo
(ekz.: Timono diras, ke ciuj Kretanoj mensogas; nu,
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tuta Europo :; la elementoj ekstere ~asz. & furiozi,
elcenigi. ~eco. Eco de iu, io ~a: provi mildigi la
~econ de la grundo; nenio povis égali la ~econ de
tiuj fanatikuloj; la ~eco, kiwi oni vidis ce la infano,
placis al li7. ~ejo. Nekulturata aft necivilizita
regiono. 1®“ naturparko. ^ulo 1 Ano de pra-
civilizacia tribo. c®" primitivulo, kavernhomo. 2 (0
Kruela, kruda homo: Hi kun hakiloj k feraj stangoj
sin jetis kontraü trankvilaj logantoj, kies tuta kulpo
konsistis nur en tio, ke ili havis alian religion ol tiuj
ci ~ulojz. 3 (pj) Nekonformisto. mal~a (pp besto)
Alkutimiginta al la apudeco de homoj: kiel mal~a
birdo si nun siclis, klininte la kapon7 ; mal~igi gazel-
on. US’ dresi , hejmigi. mal'vigi. Igi mai~a. RIM.
sovag estas uzata pref-e kun zoologiaj ait botanikaj
norooj: ~bestoj, ~azeno, ~pomujo, ~viando. En
liaj okazoj Z. uzas simple la adj-an formon.

sovet/o X 1 Revolucia konsilio, elektita de la
laboristoj au soldatoj kiel batalgrupo: ~o. de la
Moskva/ tipografoj; vilaga, fabrika ~o. 2 En la
Unio de (S)~aj Socialismaj Respublikoj, deputit-
aro. formanta superan organon, kiu havis la legofar-
an au decidan povon en la Unio, la uniaj respublik-
oj, distriktoj k alia } teriloriaj unuoj, aft en gravaj
organizajoj: en la Supera ( S )~o de USSR estis
laukonstitucie centrigitaj ciuj povoj ; distrikta, urba,
vilaga ~o. (S)~-Unio, (Sj~io X ag?5 Unio de la
(S)~aj Socialismaj Respublikoj (1922-1991),
federacia regno, konsistanta. en sia lasta historia
fazo, el 15 respublikoj, el kiuj la cefa estis la Rusia.
(S)~ia. Rilata al (S)~io aft al gia registaro: la ~ia
ekonomio; ta ~ia politiko de paca kunekzistado.

sovhoz/o. X En Sovetio, stata agrikultura
enlrepreno. tst kolhozo.

Sozi/o. Helena vira nomo, i.a. C?J de persono en
komedio de Pla ü to, en kiu Merkuro alprenas lian
aspekton, tiel kreante multajn konfuzojn. (sj^o.
Homo, pli-malpli plene similanta alian, kun kiu li
havas nenian parencecon. gemelo.

spac/o 1 d> Unu el la du necesaj universalaj
kategorioj de la homa menso (la alia estas la tempo),
en kiu gi ordigas la kunekzistantajn fenomenojn laü
tridimensiaj rilatoj, k kiu estas konceptata de gi kiel
senfine granda k senfine dividebla. 2 Tiu senlimajo,
en kiu laü nia menso trovigas k movigas ciuj objekt-
oj: la astroj ndigas en la ~o; unutana lumo saturis
la tutan ~onB ; vojaganto de la ~o\ kiorn da kapoj
estis en tiu amasego, tiom estis da diversaj pens-
fadenoj. kiuj mistere etendigadis en la ~oz; antaü si,
pendante en la malplena ~o. staris figuro7. os"

abismo. infinito. 3 Difinita mezurebla parto de tiu
kontinuajo, okupata de du- au tri-dimensiaj objektoj
pli-malpli proksimaj unit de aliaj: esplorado de la
interplanedaj ~oj; sur ~o de mullaj mejloj ctendigas
erikejoz; armeoj, kiuj kovris la ~on de multe da
mejloj 7-; gi maltrankvile kuras ronde en mallarga
~oz\ la akvaj ~ojB; la sranko okupas tro multe da
r̂ o en la cambra** ; (f) ~o da tempo7, csr areo, loko.
4 A a) Aro de matematikaj objektoj provizita per
strukturo, oftc kun rilato al geometrio, ekz. vektora
strukturo, metriko, topologio. b) (pli spéciale) Tri-
dimensia eftklida ~o. afina A ~o simila al

Timono estas Kretano; do li mensogas; do ciuj Kret-
anoj ne mensogas; do Timono ne mensogas ktp).

soroban/o. Japana abako 2.
sorp/o Frukto (drupo) de la g. sorbuso. vs?

alizo. kurmo. ^ujo 1 (ss) Ciu arbo aft arbusto el tiu
grupo de sp-oj de sorbuso kun plume kunmetaj
folioj. al kiu apartenas la doma k la birdokaptista
sorbusoj. tar alizujo. 2 (vs) Ciu arbo aft arbusto de
la g. sorbuso.

sort/o 1 Nekonata forto, imagata kiel super-
natura, rigardata kiel havanta kapricojn, k al kiu oni
emas atribui la okazajojn, kies kaüzon oni ne konas:
la ~o komencis esti por mi pli favoraz ; bone tiu sid-
as , al kiu la ~o ridas7 ; per ironio de la ~o; se
décidas la ~o. helpos nenia forto7 ; de la tero la ~o
jetis Iin sur la maran7 ; gi estas peza bato de la
~oz ; sin tusis la malmola mano de la ~oz. vst-
destino. fatalo. fortuno, hazardo. —* ~obato ,
~odiveni , ~osango, ~oturno. 2 Antaüfiksita aparta
destino de iu: nenia evitos sian ~onB ; esti kontenta
je sia ~oB; mizera ~o lin atendasB; mi demandis
sin. eu si valus ligi kun mi sian ~onB; li submetis
sin aI sia ~oz ; si sciis fa ~on de ciuj7- ; lia ~o estis
sperti malsaton7 ; kiel malegale estas dividitaj la
~oj en ci tiu mondo!7 ; antaudiri ies ~on.3 Tio, kio
devas okazi pri iu afero: se la ~o de nia afero estos
ligita kun unu homo. gi estos ciam en dangero7 ;
gravega demanda, kiu koncernas la tutan ~on de la
afero7 ; provi la ~on de 1' bataloB; ciu opinias, ke li
povas direkti la ~on de la lingvo laü sia kompre.no7.

SOrtiment2o 1 Kolekto da specimenoj de varoj,
por elmontradi al klientoj, detalistoj ks: ~o da tuk-
oj , da trcmciloj. da libroj. 2 Aro da samcelaj objekt-
oj au iloj. kiuj respondas at la diversaj postuloj de
uzado: ~o da tipoj en presejo ; ~o da boltiloj , da
preniloj k tcnajloj ; 4- ~o da bohenoj (gradigitaj lau
grandeco au induktanco). garnituro. -̂ i (tr)
Liveri tauge elektitan kolekton da varoj au iloj, inter
si difercncaj, sed ciuj de unu sama speco: bone ~ita
Iaborejo, stablo. kompostejo. eks^a. Restanta sola
el elvendita ^o.

SOS V Signalo, per kiu sipo au aviadilo petas
helpon okaze de pereiga akeidento; adoptita en la
radiotelegrafia konfcrenco de Berlino en 1906.

sovag/a 1 En tia stato. kia gi estas en la
naturo: a) ( pp besto) ne hejmigita : ~aj anasoj/ 7.
cignojz, cevaloj, katoj. hundoj ; b) (pp planto) ne
kultivala: ~a grenoz, vinberujo8, cikorio. rozo; la

memo bonodoris7 ; c) ( pp loko) Nekulturata.
senhoma: dezerto , monta, marbordo; parko re-
turniginta al la ~a stato; c) ÿ (pp geno, alelo) Ne
mutaciinta pro eksperimentoj. 2 Restinta en
primitiva stato de civilizo k vivanta cefe el frukto-
kolekto, casado aft fisado: ~aj triboj de Sud-
Ameriko. 3 ( f ) Senbride kruela, malmodera : ~a
persekuto, vengo ; ~aj batoj ; ~a bucado7 ;
kritikado; detrui ciujn restajojn de civilizo. 4 (f )
Akre kruda, fortege malagrabla: li eligadis ~ajn
kriojn7 ; france saga , angle ~a7; kio hieraii sajnis
~a, tio rnorgaü aperos kiel io lute natura k beta7 ; la
cevalo pli ~e ekkuris7 ; Volapük sonas k mal-
delikate7. ~\ (ntr) Agi, efiki ~e: hitlerismo ~is tra

/^J (J
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vektora ~o, sed sen indikita origino. banaha ~o A
Kompleta normita ~o. duata ~o A Dualo 2.
ejgena *+o (pp operatoro T k ejgeno r) La ~o de
ciuj x tiaj, ke T( x ) - ex.euklida ~0 A Reela vektora
'N/O kun interna produto. fibra ~o A Ceita topologia
~o kun kontinua bildigo al alia topologia ~o (la
bazo), rilate al kiuj plej interesaj estas la malbildoj de
la punktoj (la fibroj): faska estas speciala fibra ~o.
fresea ~o. Topologia vektora ~o, kiu estas loke
konveksa, metrikizebla k kompleta. hilberta ~o A
Banaha ~o, kies normo devenas de interna produto.
kvocienta A (pp ~o kun ekvivalentrilato). La
aro de ciuj ekvivalentklasoj de la ~o. lineara ~o A
Vektora ~o. mediutiliga <> La kvantoj de
resursoj k mediservoj (ekz. purigado), pri kiuj homo
povas disponi: la mediutiliga ~o de homo dépendus
de la kontinento, soda rango, disponeblo de resursoj
k etikaj konsideroj. vektora A Grupo adicia, sur
kiu operacias reelaj au kompleksaj nombroj, au pli
generale elementoj de korpo (oni tiam parolas pri
vektora ~o super tiu korpo). SIN. lineara ~o. ~a.
Rilata al ~o: ~a angulo (konuso en tridimensia ~o
k ties mezuro) ; ~a geometrio ( tridimensia
geometrio; isr planimetrio); ® ~a malhelpo (Vd
helpo)\ ~a izomereco (Vd izomero ). —4 spaciala.~etO Ut Blanko inter tajpitaj au presitaj vortoj, au
signo prezentanta tian blankon:S nerompebla ~eto;
antaiiira, vosta ~eto. ~ohava, ^oplena. Enten-
anta grandan liberan ~on: ~ohuva Cambro. erwi
(tr) Enteni en siaj limoj, ampleksi (konkretajojn).
inter~o. ^o, distanco inter du objektoj: la inter^o
inter tiuj du urboj estas tre grandaü ; de la buso gis
la nianoj estas gronda inter~oz; interr̂ o inter du
linioj de teksto. c-r intervalo. inter~igi. Meti
inter~ojn inter objektoj: inter~igi la literojn de pres-
ita vorto; inter^igi la arbojn en nova plantejo.
ago~o O La limoj, inter kiuj povas movigi vetur-
iloj, sipoj au aviadiloj per propra forto. ter~Q. Areo.
csr termezuri. vivo~0. ^o necesa por ies vivo
(argumento, kiun uzis ia nazia regimo, por pravigi
konkeron de lando).

Spacial/a . Rilata al la kosmovojagoj: ~a j
kombineoj, nutrajoj; ~a psikologio.

spad 1o. Glavo, konsistanta el longa, rekta,
mallarga, pinta k unutranca au dutranca klingo kun
tenilo. *s* pomelo. —4 skermi , ksifio. ~istaco.
Kruda aventuristo, ciam prêta uzi ~on.

spadik/o 4* spikforma infloresko, en kiu la flor-
oj sidas sur ofte dika k karna akso cirkaüita de granda
brakteo (KST spato ): ~o de arumacoj k de palmoj.

spagat/o Gimnastika movo, konsistanta en
kuso de ambaii gamboj sur la grundo en rekte
kontraüaj direktoj. SIN. strecangulo.

spaget/oj Y Tre maldikaj k longaj pastajoj,
fadenformaj. makaronioj , vermiceloj.

Spahi/o Î Algeria kavaleriano de la franca
armeo dum la kolonia epoko.

spajr/o ÉI Turpinto de kristana pregejo au
katedralo.

spalier/o Eskal-simila gimnastikilo kun tre
iargaj rungoj, por grimp- k pend-ekzercoj. SIN.
rungomuro.

spasmo

spa!ir/o 1 Vico de fruktarboj, kies brancoj estas
rektlinie, ebene k plate alfiksitaj al muro au latkrado.
2 Vico de homoj rektlinie starantaj laülonge de vojo:
soldatoj formis ~onB.~i (tr) Arangi (arbojn) ~e.

span/O 1 A Mezurunuo de longo, proks. égala al
la distanco inter la ekstremoj de la dika k de la eta
fingro de disetendita mano. 2 ]j& Distanco inter du
apogpunktoj de volbo, plafono au inter du pilieroj
de pontarko ks.

Spaniel/O Raso de hundo, kun longaj silkecaj
haroj k pendantaj oreloj.

© Spar/O 1 La cefa la ü longa struktura
membro de planeo au reguliga surfacajo.
longerono. 2 © La cefa la ü longa peco en la
strukturo de masino au veturilo.

(Dspar/o b G. (Sparus ) de rriaraj fisoj el la fam.
de ^edoj, kun satata karno. ora ~0. Sp. de ~o ( S .
auratus) kun orkolora makulo sur la frunto, inter la
du okuloj. orfiso. /vedoj. Fam. (Sparidae ) de
maraj fisoj el la ordo de perkoformaj, al kiuj
apartenas i.a. ~o, bopso k pagelo.

sparadrap/o d?. Adhéra rubando el papero,
teksajo au plasto, uzata por kunteni bandagon au
vundobordojn, por sirmi haütan lezon, au por kovri
sorbeblan medikamenton (ekz. pomadon).

spargani/o 4* G. (Sparganium el ~acoj) de
unu- k plur-jaraj, dioikaj herboj kun liniformaj
folioj k kun floroj en globaj kapituloj; 14 sp-oj
hejmaj en la N hemisfero k de Malajzio gis Nov-
Zelando, humidejaj au akvejaj.

spark/o Fajrero, kiu estigas inter elektrodoj
apartigitaj de dielektriko sub sufice alta tensio.

~ado. Produktado de ~oj en ~ilo. ^ilo. Tiu
organo de eksplodmotoro kun elektra eksplodigilo,

kiu produktas interne de la cilindro la ~on, eksplod-
igantan la gasmiksajon. fru^ado, malfru^ado.
~ado, produktata antaü, resp. post la momento,
kiam la pisto estas ce la fino de sia iro de kunpremo.

Spart/o z X Urbo de Helenujo, en Peloponezo ce
Eüroto (22°23’E, 37°04' N ).^a. Rilata al ~o au al
la ~anoj: ~a (tre severa) edukado ; ~ci (rigora)
simpleco. ~ano. Civitano de ~o, trejnita al inlensa
gimnastikado k vivanta en speco de militista
komunismo: la ^aninoj gimnastikis nudaj.

Spartak/o. Roma sklavo, kiu kun samsortanoj
organizis ribelon kontraü Romo (71 a.K.), ^ano,
^isto.Ano de germana revolucia movado en 1918.

sparti/o 4^ G. ( Spartium
el fabacoj) de nur unu sp. ( S.
junceum), tufarbusto parenca
al genisto, kun maldikaj,
verdaj, malmultafoliaj sosoj
k kun multaj flavaj, bon- 7
odoraj floroj; hejma en S
Eüropo, U Azio k N Afriko,
enkondukita en S Amerikon,
uzata por espartado.

spasm2o 1 Nevola
kontrahigo de muskolo au
muskolgrupo: la ~oj de la
volupto. use kramfo. 2
Konvulsia kontrahigo de la

spartio: a) tigo;
b) folio; c) floro;
c) frukto (guso).
M .
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visceraj muskoloj: arteria ~o; ezofaga glota | ilin per tia~aj bucadojz; se ni povas ion da~m
~o. ~a. Prezentanta ~ojn (plejofte 0: la infana
koreto batadis per forto k dissirantaz ; ni kap-
rornpe svitas, kun la krajon inter la fingroj ~ajK;
(f) sprucanta gajecoz. KT nervoza. ~iga. Estig-
anta ~ojn: tabako havas ~igan efikon sur la j farun malbon~a ne helpos la spicoz. daten~oS
kapilarojn. anti~a. Efikanta kontrau la ~oj:
papavino estas anti^a substanco.

(D spat/o © (ark.) Mineralo kun bone disting-
eblaj kristalaj edroj k klivebenoj, generale sen- au
hel-kolora k travidebla au diafana: bari~o (= barito
I ), fer~o (= siderito\fluor~o (= fluorito); lca/k~o
(= kalcito).

<D spat/0 = spavino.
<D spat/0 ^ Brakteo,

generale granda, kiu almenaü
junstadie cirkauas spadikon.

spatang/o G. (Spatan-
gus ) de plate korformaj ekin-
oidoj, kiuj logas en kota sabio
marborda.

spatel/o. Speco de plata
kulereto, uzata por miksi au sterni duonlikvajn
suhstancojn, au por meti farbojn sur paletron. SIN.
truleto.

spatul/o (ark.) = kuleranaso.
spavin/o b Osta tumoro ce la kruro de cevalo.

spec/o 1 Aro da estajoj au objektoj, havantaj
komunajn karakterizajn ecojn : trovigas ankoraü
homoj de tin ~oz; la kokidoj estis fieraj pri la koko,
li estis de ilia ^oz; kalcedono estas ~o de kvarco\
bona ~o de porno; tie oui vidas ciajn ~qjn de best-
oj; la tria estis tute de alia ~oz; li estas sola en sia
~oz; li estis strangulo de miriga ~0B. 2 Persono au
objekto kiun oni ne povas precize difini, k kiun oni
montras nomante ian similajon: gi havis en si ian
~on de flartabakoz; dum la tuta tago estis nur ~o
de krepusko7; de granda simio eklevigis antait
mi; (f) la pli junaj rigardis sin kun simpatio k kun
r̂ o de triumfo sur la vizagoz. 3 = specio. ~a. Adj.,
uzata en kunmetajoj, por signifi, ke la afero rilatas
au apartenas resp. al unu au pluraj ~oj: la rano
eligis apart~an kvakadon z : delikataj fruktoj
ciu~ajx ; diversa^a vesto B, literaturo7 ; la Alpoj
kun la mikso~aj bildoj de arbaroj. akvoj, negamas-
ojz; vian bruton ne parigu mikso~ex; Hi uzas nur j speciaia montras destinon por difinita celo: oni uzas
unu~ajn butonojn. ~igi. Arangi lau ties ~o: la \ por tio ~an masinon; mi veitis ~e por la festo;

spate

elpensiz; la deziro legi pluajn tia~ajojnl.
(mal)bon~a. Konsistanta el ( mal )bonkvalitr
materialo: bon~a panoz, argentox ; tio estis plej
bon~a sango de sorcistino7 ; bon~aj vestojz; d

~o de dateno en komputila programo: konkreta
daten~o (difinita per la interna prezento k prilaba-
ado); abstrakta daten^o (difinita kiel aro de valoroj
kun operacioj). ssr ceno.diverŝ a z, diversa â8

Estanta de diversaj ~oj : diversa~a vestoB.
vortewo A Ciu el la kategorioj de vortoj, difineblaj
lau la sintaksaj funkeioj, kiujn povas alpreni la
koncernaj vortoj (subst., adj., verbo, adv., prep. kc).

speci/o 1 $ Baza sistematika unuo ( species),
subdivido de genro au de subgenro, konsistanta el la
tuto de la individuoj, similaj inter si escepte de mal*

gravaj karakteroj, kiuj povas krucigi k produkti
idojn reproduktokapablajn. 2 © (analoge) Klare
difinita tipo de mineralo aü de petro : biotitol
muskovito estas ~oj de glimo. SUb~0. Grupo dc
individuoj ( subspecies ) apartenantaj al unu sama
~o, sed diferencaj de alia grupo en la sama ~o pro
malpli gravaj heredaj ecoj. gento, raso, vario.
^a. Apartenanta al ^o: ~a eco; ~a nomo.

special/a 1 Estanta de aparta speco: ne
generala, ne komuna: vorto uzata en ~a senco; Ida
estas via ~a tasko? ; pri tiuj ci kaüzoj, kiel tro ~aj,
ni tie ci detale ne parolasz; Flasch-edzino havis
ankoraü r^ajn plendojnz; mi petis, ke oni font por
mi neniajn ~ajn honorojnz ; povas ekzisti nur
reformado algustigita a! tiuj au aliaj ~aj
cirkonstancoj k personojz ; ni devas akcepti nur tian
urbon, kiu ne havas ian ~an politikan karakteron1.
2 Destinita por iu aparta celo: verki ian ~an himrrn
por la malfermo de la kongreso7 ; se la Centra
Komitato ne donas al ili ~ajn instrukeiojn7 ; vine
publikigos la leterojn sen ^a permeso de iliaj aütor-
ojz; ~a agento, korespondanto de gazeto;
eldono de gazeto; tra jno por la cefministro.^En ~a maniero: lingvo internacia apartenas, ~e al
neniu nacio7 ; certe , mi alpartis dun argentan vazon
~e por tio, por doni trinki al [ ...] z\ mi volas renov-
igi k persone al vi dun dankon7 ; malrapide el-
parolante ciun vorton k ~e akcentante z. RIM.

spatango. P.

postajoj estas ~igitaj laü la germanaj kursojz; la j aparta montras malkunecon, diferencon: ni pri-
paketojn oni ~igis laü la loko de difino7 (adreso); • traktos la du aferojn aparté; li tenis sin aparté; ofte
~igado de la leteroj nun farigas masine. dis^igi. j gi montras elstarecon, eminentecon, distingindecon:
Distribui laü la ~oj: dis~igi la tipojn de uzita la lasta era en la programo estis aparté (precipe)
kompostajo. Cia~a. Estanta de ciaj ~oj: suferi sadnda; precipa rilatas al grado de kompara grav-
cia~ajn turmentojn7. sam~a. Estanta de la sama eco: mi atendgas vin precipe pri tio; mi satis precipe
~o: li diros cent aliajn sam~ajn historiojn , kiujn li \ Han lastan verkon; ciuj devos iri , sed precipe la plej
songisz; por ia nombro da sam~aj objektoj, kiuj ne junaj. ~0. Scienco, arto, laboro, por kiu oni sin ~e
estas esence ligitaj inter siz; sam^u/oz sia^a. okupas: la kuracarto estas nun dividita en multajn
Propra al iu au io, ne konfuzebla kun iu, io alia: ia ~ojnB. ^ajo 1 ~a okazajo, fako k.a.: pri ciuj
sia~a varmo farigis sentebla sur mia brustoz; gi j ~ajoj en nia afero, ekz. propaganda, aprobado de
estis ja sia~a rimarkindajo, car gi estis ja estinta en j verkoj ktpz; oni povas tre bone taügi por unu ~ajo
aerostatoz. sia~ulo. Homo de la sama ~o, kiel la j k tute ne taügi por aliaz. 2 ~a produkto: farmacia
koncernato: estas vera guo, kiam oni denove venas j ^afo (industrie fabrikata). ~eco 1 Karaktero ~ade
al sia~uloj! z. tia~a. Analoga, similar oni minacis I io: pro la ~eco de tin kuracilo nur spertuloj povas
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gin preskribi. 2 Fako ~a de scienco: mi decidis
elekti ~econ pli trankvilan, nome la malsanojn de
okulojz. >^isto. Fakulo, sin okupanta ~e pri difmita
arto, scienco, tekniko, au pri nur unu parto de tio:~isto en la spacveturado; ~isto pri la pulmoj. ~igi.
Fari, ke iu pristudu ~an fakon: oui ne devas ~igi la
lernantojn trofrue.

Specif/i 2 ( tr) Nome esprimi, detale difini ;
precize mencii : ~i la reciprokajn rajtojn en
kontrakto; la lego ne povas ~i ciujn specojn de
delikto; li ~is , ke la konstruajo estu el stonoj
kvadrataj. ~a. Havanta ecojn, karakterizajn de nur
unu speco, fako, skolo ks: la ~a stilo de pentristo;
la ~aj formoj de unu klaso de bestoj\ la beleco de
la hebreinoj havas karakteron ~e kortusanz\ Y
malsano, medikamento ; la mikrobo de la pesto\
£ ~aj doganpagoj (postulataj laü la kvanto, ne laü
ia valoro); maso, pezo (kvociento de maso au
pezo per volumeno); varmo (necesa por altigi je
1°C la temperaturon de unu gramo el substanco).
**0 El Priskribo de la ecoj postulataj por certa
liverado.^ajo. ~a medikamento.

specimen1o 1 Malgranda kvanto da ia komerc-
ajo, servanta por konigi gin al la eventualaj acet-
ontoj. 2 Skizo de ia afero destinita veki scivolon k
atenton de tiuj, kiuj povas interesigi pri tio: vi mem
prezentis al si hodiaii ~on de via gusto k poezia
talentoz\ (f) li vere estas kurioza de homo. 3 =
muestro. bor^o © Cilindra ~o, elprenita el
geologia tavolo. cse karoto 3.

spegul/o 1 data brila surfaco, polurita au ne,
resendanta lumon k bildojn de objektoj: ne helpas~o al malbelulo z; si rigardis sin en la ~o; dum
simio tenas antaii si ~onz\ interferigaj ~oj. 2 (!)
Io, kio donas gustan prezenton, fidindan reprodukt-
on de io: de 1' koro ~o estas la okulo7-; tiu figuro
estis sia propra figuro, reflektita en la de sia
imagoz; klara de, la eterna nosta/gioK .
Reflektita de ~o: si pensis, ke si vidas sin mem, sian
~an bildon en la akvoz; Y la ~a skribo de iuj mal-
sanuloj (simila al io vidata en ~o). ~i (tr) 1 Resendi
la bildon de iu, io: la kvieta kanalo ~as la mez-
epokajn frontonojn. 2 (f) Fidele prezenti ; guste vid-
igi: vidante sian krimon ~itan en arta prezentado en
teatro [ . . .]z; siaj okuloj ~is sian anion7; lia vizago
~as sanoir, tiuj vortoj klare ~as la animstaton de la
partoprenintoj; tiu artikolo ne ~as la opinion de la
redakcio\ tiu traduko ne ~as fidele la originalan
tekston. isr riveli. ~igi. Igi ~ita: la turpintoj ~igas
en la fjordoz; oni povus preskait kredi, ke la brancoj
estas pentritaj sur la fundo (de la akvo), tiel klare tie
~igis ciu folioz; en la fenestraj vitroj la suno serene~igis7\ (f) lia amo ~igas en ciuj tiuj leteroj. ~umo
f Instrumento, kiu tenas aperta la orificon de
organisma vojo aü kavajo por malkasi la intemon ce
ekzameno: naza, orela, anusa, vagina, okula
RIM. Tiu ci instrumento estas tiel nomita, car, laü
2, gi ebligas vidi la detalojn de la ekzamenotajo. Sed
gi ne enhavas ~on. retro~0. Direkteble fiksita ~o,
kiu ebligas al aütisto vidi tion, kio okazas malantaue.
fault'N'O Vd faulto. tualet~0. Granda movebla ~o
klinebla sur framo. venus~0. Venus~a leguzio.

spekt/i (tr) Atenti per la vido k aüdo tion, kio
estas prezentata: ~i filmon, operon , teatrajon ,
baleton , spartan festivalon\ ( f ) ~i surstratan
demonstration, akcidenton. ^ado. Ago de tiu, kiu
~as. ~ajO. Tio, kio estas ^ata ; spektaklo 2.
~antO. Tiu, kiu ~as : ciuj ~antoj estis gislarme
tusitaj.'vema. Amanta vidi ~ajojn, rigardadi cion,
kio okazas en diversaj lokoj. gapulo, rigardulo.
svinda. Inda, ke oni gin ~u. retro~i (tr) Rigardi al
la malantaüo. retro^a (f) Rilata al la pasintajoj:
retro~a ekspozicio de pentrafoj.

spektakl’o 1 Publika aü privata prezentajo ekz.
en teatro, kinejo, cirko ks: artistoj donas koncertojn,
oni donas ~ojnz. 2 Cia vidajo, kiu altiras atenton k
intereson: la tuta urbo eliris , por vidi fa ~onz
(ekzekuton); tiuj kvar infanoj formis Carman ~on.~ejO. Loko, salono, cambrego, kie oni donas ~on.

~orica. Prezentanta multajn spektindajojn: ~orica
melodramo. SOl^O. ~o, plejofte varietea, prezent-
ata de unu sola kantisto, rakontisto, amuzisto ks.

spektator/o = spektanto: mi ceestis, sed kiel
simpla ~6> 8.

spektl^O 1 Serio de la diversaj koloroj k radi-
oj, el kiuj konsistas lumo, kiaj ili aperas, kiam disig-
itaj per refrakto tra prismo au sur iaj retajoj: kontinua

(senlinia); linia (SIN. stria ) ~o (nekontinua ~o,
konsistanta el linioj au strioj); emisia , sorba 2

Pli generale: la intenso de cia signalo kiel funkcio
de frekvenco. 3 (f) Aro de diversaj, samkategoriaj
aferoj: larga ~o de turismaj ebloj ;\ frekvenca
(aro de ciuj radiofrekvencoj, kiu estas dispartigita
por la diversaj servoj). ~a. Rilata, apartenanta al
~o: ~a analizo\ linio (karakteriza de elementa
korpo: la flava linio de la natria lumo). ~OSkopo

Aparato, uzata por observi k studi la lumajn ~ojn.
^oskopio. Fako de fiziko pri la ~oj k variadoj de
la ondolongo de la fotonoj elsendataj de la atomoj.

spekui/i (ntr) £ Investi monon au fari negocon,
esperante profiton k riskante perdon, kiuj dependas
ne de la entreprenanto, sed de la varioj de la kurzoj
aü prezoj: pri la greno; ce la borso. ~a.
Rilata al finança aü komerca ^ajo: tio estas alte ~a
investo; ~aj manovroj. ^ado. Finança operacio pri
varoj aü bienoj kun la espero ricevi profiton el la
revendo aü la ekspluatado: la ~ado estas bazita sur
la taksado de la evoluo de la merkato. ^ajo. Afero,
pri kiu oni ~as. ~anto.Tiu, kiu ^as.

spekulaci30. Spekulado, spekulajo.
spekulari/o (ark.) = leguzio.
spekll!ativ3a. Bazita sur pure teoria rezonado,

celante nur scion, sen ia ajn praktika utilo: k
empiria filozofkr, tio cetere havas nur ~an interes-
on. ~i (ntr) ~e koncepti: pri tio la filozofoj povas
nur ~i per hipotezoj.

spele/o. Natura subtera kavo, i.a. kaverno k
groto. ~ologo. Specialisto en ^ologio. ^ologio.
Scienco pri la esploro k studo de la ~oj k de iliaj
akvofluoj.

spelt/o Kf. de tritiko (Triticum aestivum gr.
Spelta, sin. T. spelta ), unujara herbo kun maldensa
spiko sur facile rompebla pedunklo k kun brunaj
grajnoj forte adheraj al la glumetoj; kultivata en
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Etiropo por grajnoj uzataj en homa nutrado k
kosmetikajoj: la tritiko k la ne estis batdifekt-
itaj, car Hi estis malfrusezonajz.

spermogoni/o ^ Spermatiujo.
spert/a 1 (iu) Posedanta sciojn, akiritajn per

praktika observado k agado, k kapabla uzi ilin: homo
~a pri komerco, politiko; kuracistoB; demandi
ian r^an advokaton2 ; pasero ~a ne bezonas
averton 2; se juneco estas ~a, se maljuneco estus
lerta! z; (analoge) mano ne restas sen pano2; oni
devis efektive havi ~an okulon, por tuj frovi la sipon
tie eksterez\ la arangado de la kongresoj ne trovadu
sin en manoj novaj k tute ne ~ajz; ~a gvidado. 2
(io) Rezultanta el la akiritaj scioj: la regulo, ke
peco da fero farigas magneto2,. ns* empiria. ~e. En
~a maniero: kiu iras ~e, iras certe2. (tr) 1 Lemi
per ^o: mi persore ~is la facilecon de E-o; li ~is,
kiel facile oni perdas monon; vi rapide ~os, ke oni
ne povas fleksi la sorton lad siaj kapricoj. 2 Esti
submetita al; suferi au gui mem: li alkudmigis al do,
li neniam ~is anion2; la ma.ro gin jetis sur la dunojn,
por ke gi la sorton de malriculoj k malfacilajn
tagojn 2; ~i novan seniluziigon2; mi mem ~is tian
malfelicon. ~0 1 Tuto de la scioj, akiritaj per longa
praktiko k observo k uzeblaj por sukcese atingi ian
celon: mi havas tro malmulte da ~o en tiaj aferoj2;
ifi estas frukto de 19 f ara ~oz; mi kunlaboris, por ke
si kolektu al si ~onz\ mi, instruita de la ~<? z; la
opinio, kiun mi midis pri tin ci libro servos al mi kiel
~o por la definitiva formigo de mia idea2; por k
lerno ne suficas eterno7. 2 Io, kion oni suferis au
guis en sia vivo k el kio oni povas ricevi instruon: la
malfelica ~o law mia projekto de Ligo 2; post la
indigniga ~o, kiun ni havis kun la Delegacio2; ni
forgesas averton, ni memoras la ~on 2; sagon
akrigas 2. ^eco. Karaktero de iu ~a. îgi. Fari iun
~a. ~igj. Igi ^a. ^ulo. Homo ~a: ne demandu
scienculon, demandu ~ulonz; lau la atesto de ~uloj.
!aü~e. Laü ies ~o: pri do li povas iaü^e pardi.
ne~a, sen^a. Havanta nenian ~on: mi estas ne~a
en tiaj aferoj 2 ; fordoni gravan of icon al ne~a
persono2; sen~a novico.

spes/o £ Internacia konveneia monunuo,
elpensita de R. de Saussure en 1907 k valoranta
tiam 0,0025 svisajn frankojn : li foras princan
promeson , sed ne havas ec ~on 2 ; se ciu ~on
donos, malriculo malsaton ne konos2; ~deko2; oni
donacas por ~o k laborigas por ~milo 2 ; ~milo
valoris duondolaron. inr stelo 8. — cendo, groso,
kopeko, penco, pfenigo, soldo.

spez/o £ Operacio, per kiu monsumoj estas
transigataj de unu kaso al alia, de unu konto al alia
ks: la taga ~o de tin kornercejo atingis milionon da
frankoj ; ciu devas esti monthta duloke en la
libroj. ~imposto, ~okapita!o. ( tr) Transigi
sumon de unu konto en alian ktp: mi hodiaü ~is du
cent markojn en vian Zurikan bankon, je via konto.
antaÙ~o. Sumo, kiun oni ~as provizore antaü la
konkludo definitiva de la negoco. el̂ i. Pagi mon-
on: si el~is mil frankojn por du balrobo; virino, kiu
el^is sian tutan havon por kuracistojN; li el~is por
do gis sia lasta groso. el~0. Tio, kion oni el~as:
etaj el~oj de la vojago ; postuli la garandon, ke giaj
el~oj ne estas tute perditajz; al vi li nun farus plu
neniajn el~ojnz; li promesis pagi ciujn el~ojn de la

spelto: a) spiko; b)
spiketo ; c ) frukto
(grajno); c) laùlarêja
sekcajo de grajno.

spergul/o G . ( Spergula el kariofilacoj) de
unu- k du-jaraj herboj kun sajne verticilaj, lini-
formaj folioj k kun 5-stilusaj floroj; 6 sp-oj el la
mezvarmaj regionoj precipe de Eüropo. agra ~0.
Sp. de ~o { S . arvensis ) , ofta trudherbo pasintece
kultivala en sablaj grundoj kiel furagplanto.

spergulari/o G. ( Spergularia el kariofilacoj)
de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun kontraüe duopaj
au sajne verticilaj, liniformaj folioj k kun 3-stilusaj
floroj; kosmopolita g. de c . 25 sp-oj plejparte salejaj.

sperm2o (f Kompleksa duonlikva substance
blanka k viskeca, produktata de la generaj organoj
de masklaj animaloj k esence entenanta spermatozo-
ojn. csr semo, euro. — ^odukto, ~otubetoj, ~eljeti.
~a. Rilata al la ~o: veziketo. ~icido.
Substanco, mortiganta la spermatozoojn k uzata kiel
loka, vagina antikoncipajo. ~ino (K) Poliamino,
H 2 N-(CH2) 3- NH -(CH 2)4-NH -(CH2)3- NH
parenca al spermidino, asociita kun la celaj DNA k
RNA. vsr putrino. ^oreo Y Polucio / .

spermacet/oz d Oleosimila maso, troviganta en
la kapo de kacaloto.

spermati/o ^ Seksa celo, nemova, ofte
produktata en ~ujo. nsr- anterozoido. ~ujo. Unu- au
plur-cela ujo, produktanta ~ojn. SIN. spermogonio.

spermatid/o $ Nematura virseksa celo, unu -
ploida, devenanta el spermatocito k evoluanta al
spermatozoo.

spermatocit/o Virseksa celo, devenanta el
spermatogonio, naskonta spermatozoon au
spermation : unuavica (duploida) duavica ( unu-
ploida) r^o.

spermatofit/oj Grtipego (eksa filumo Sper-
matophyta) de vaskulplantoj. kies reproduktorganoj
(floroj) produktas semojn; nuna nomo de la flor-
plantoj au fanerogamoj. SIN. semplantoj: ~oj
inkhtdas du filumojn, gimnospermojn (au pinofitoj)
k angiospermojn (au magnoliofitoj).

spermatogenez/o ^ Estigo k disvolvigo de vir-
seksaj celoj.

spermatogoni/o ÿ La unua stadiformo de
virseksa celo, duploida, ne diferenciginta, naskonta
spermalociton.

spermatozo/o § Matura virseksa celo. cë'

spermatido. spermatocito.
spermidin/o ® Poliamino, H 2 N-(CH2) rNH-

(CH2)4-NH-(CH0)4-NH2, asociita kun la celaj DNA
k RNA. nsir' spermino, putrino.

tre2’
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malplena plej alte sin tenasz\ mi aüdis la bruon
de la ~aj ondojB. 'veto ^ 1 Simpla intloresko de
la poacoj, malgranda ~o konsistanta el unu au
nemultaj floroj cirkaüitaj de karakterizaj brakteoj
(glumoj). 2 Analoga, simpla infloresko de aliaj
plantoj, precipe de ciperacoj. ~igi. Formi ~on (pp
planto): greno sunbruligita antaü la ~igox. 'vumi
(tr) Rikolti la ~ojn delasitajn de la rikoltistoj.

spil/iz (tr) Fari en io truon, por eltiri likvon:
bareIon.'vilo. Ilo, uzata por ~i. væ borilo.

(D spin/o 1 La vertebra kolumno, k pli
precize, dorslinio, formita de la ~aj apofizoj de ciuj
vertebroj: la nuda griza monto tie altigas, kiel ~o
de azeno. ose rakio. 2 V Elstara organlinio, precipe
osta: la skapola ~o ( spina scapulae ). 3 (0 Elstara
montlinio inter du deklivoj. vS" firsto, kresto. ^a.
Rilata au apartenanla al ~o: apofizo processus
spinosus ) ; oni nombras 31 parojn da ~aj nervoj;
~a paralizo; supersa k sub~a fosoj ( fossa supra-
spinata , infraspinata ) . cerbo^a, cefalO/va.
Rilata al cerbo aü cefalo k al ~o: cerbo~a likvo.

© spin/o 1 Nombro entjera aü entjerplus-
duona, indikanta la transformadan karakteron de
ondokampo. 2 = ~momanto.

spinac/o 4 1 G. (Spinacia el kenopodiacoj)
de 4 sp-oj de unu- k du-jaraj, dioikaj herboj el N
Afriko k SU Azio i.a.: iegoma ( S . oleracea),
kun rozete arigintaj, karnecaj, tre verdaj folioj k kun
ne okulfrapaj floroj en akselaj glomeruloj; grava
legomo vitaminorica, grandskale kultivata por folioj
mangataj krudaj au kuiritaj. 2 Legoma ~o.
frag~0. ^ Sp. de kenopodio ( Chenopodium
virgatum). tse blito. Novzelanda <vO. Tetragonio 2.

eldonado\ pligrandigi siajn el^ojnz; (0 tio estas
vana el~o de energio k tempo, el'vema. Inklina
facile el~adi. el'viga. Tia, ke gi okazigas sufice
altajn el~ojn : el~iga entrepreno , ekspeclicio.

en/vi. Ricevi monon: vian cekon mi en~is\ nur
hierau mi en~is mian salajron ; pli facile estas
multon el~i ol malmulton en~iz. eri'vo. Tio, kion
oni eiwas: tro da en~o ne estas tro da pezoz; la
en~oj de rnia kuracista praktiko estis terure
malgrandajz; miaj en^oj tute ne kovradis miajn
el~ojnz ; vivi de estontaj en~ojz (pf); ricigas ne
en~o sed prudenta el~oz. erwaro. La tuta sumo,
kiun iu persono, firmo ks en~as en difinila tempo:
deklari al la impostisto sian en^aron ; la jura
en~aro de ta nacio\ malneta , neta en~aro.
en/vjga. Tia, ke gi okazigas sufice bonajn eiwojn:
ofico de kuricro , kin promesis esti tre en~iga
aferoz. laboren^vo. En^o devenanta de ies laboro:
si povoscias plekti retojn, kio ci tie donis bonan
laboren~onz ; Laboren^o! kia proza , triviala
vorto!7. lukro. sendel'voj. Sendokostoj.

spic/o. Aroma, pli-malpli akra au acida veget-
aja substanco, aldonata al mangajoj k trinkajoj, por
ilin fari pli bongustaj: al fartin' malbonspeca ne
helpos la ~oz\ oni pistis ~ojnz\ krom tio Hi vend-
adis plej diversajn ~ojn, kiel ekz. safranon, anizon,
zingibron k precipe pipron 7. 1er kondimento,
kvin^ a pulvoro. ^a. Entenanta iajn , precipe
odorajn, ecojn de ~oj: en la stalo la malsekeco estis
varma k ili eligadis strangan ~an odoronz\
(f ) esprimo, ~aj versoj (bonhumore au mal-
prude elvokivaj). 'vj (tr) 1 Aldoni ~ojn al mangajo
au trinkajo: la hungaroj amas forte ~/ siajn plad-
ojn\ saffemuron ~u per ajlo; akva supo, ~ita per
pipro k ranca oleoz ; mi trinkigus al vi ~i(an
vinonx ; ne ~igas mango de mastrina beleco z;
(analoge) aero traî na per la odoro de sovagaj roz-
ojz. «sp gustigi , kondimento 2 Igi pli agrabla,
alloga: tilt ci kontraübatalado ~os al mi la volupt-onz\ longaj konversacioj ~itaj de bonhumoro k
sercoj. ~afo Y Likvo, sauco ks, entenanta ~ojn.
fêt kecupo, mustardo, reliso, sojo. 'vejo. Vendejo
de diversaj ~ajoj. 'visto. Vendisto de ~oj k ~ajoj.
'viljo. Kesteto, en kiu oni tenas la ~ojn.

Spicberg/o. Insulo en la Arkta Oceano, aparten-
anta al Norvegio (18°E, 79°N).

spik/o 1 ^ Alcentra infloresko (k finevolue
infruktesko) kun sidaj floroj, el kiuj la plej supraj
estas la plej junaj. 2 ^ (pp poacoj) ~o el ~etoj
(kunmeta infloresko). spadiko. 3 (pf) ~o de
greno: la balancigantaj ~oja ; kiel la kapo de ~o ili
dehakigas x ; vi povas desiri ~ojn per viaj manojx ;

i~̂ o

spinaco: 1) senflora (VA) ; 2) flora (C). a) tigo; b)
folio; c) floroj; c) frukto).

Spinak/o -J/ Granda triangula vélo de jahto,
servanta kiel helpa vélo ce postblovanta vento.

spindel/oz 1 En spinmasino, tiu fera vergo, sur
kiun oni metas la bobenon: fabrikpotencialo de tri
mil ~oj. 2 O Pli-malpli konusforma ekstremajo de
akso, cirkaü kiu rotacias rado au alia peco: ~o de
aütorado, de glitvalvo. csr nabo. 3 O Konusforma
kapo de modlurmasino. turbo. 4 $ Organeto
karakteriza de la dividigantaj e ü kariotaj celoj,
konsistanta el ~forma fasko de mikrotubetoj, sur
kiu arangigas la kromosomoj.

spinel/o ® Mineralo el kuba oksido de
magnezio k aluminio, MgAl204, malmola, divers-
kolora, ofte ruga, uzata kiel juvelstono. Kg’ rubeno 2.

spiko (Vd ankaü infloresko ).
/vetode poaco (t ) k unu el ties
floroj (2): a) malsupra glumo;
b) supra glumeto ; c) aristo
(insertiginta sur la dorso de la
malsupra glumeto); c) frukto
(kariopso, SIN. grajno 1 ) \ d)
loliklo) ; e) stameno (antero k
filamento), f) stigmo, g) ovario.



spineto

spinet/o } Malgranda flugilforma klaviceno,
kun unu kordo por ciu tono.

spinor/o 1 À Tensoro de certa tipo, elemento de
tensora produto de pluraj vektoraj sp'acoj kun la
dimensio 2. 2 A Elemento de la vektora spaco de ne-
reduktebla duvalora reprezento de la Lorentz-a grupo
sen reflektoj. 3 Plurkomponanta ondofunkcio
priskribanta la kvantumstaton de sistemo kun spino.

Spinoz/o. Juda Nederlanda filozofo (B. Spinoza,
1632-1677). ~ismo O Panteisma doktrino, laü kiu
ekzistas nur unu senlima substanco, kies atributoj
estas spaco k penso, k kies sangigantaj formoj estas
la individuoj.

spion/o 1 Membro de sekreta servo, komisiita
de la aütoritatoj kolekti informojn pri la aferoj de
fremda regno, c-s5 esplorrigardi. 2 (f ) Persono, kiu
sekrete observas la agojn de alia persono: mi ne
volas provi rigardi la leterojn, kiujn li ricevas, mi ne
estas ~o. ~i (tr) 1 Sekrete observi, kiel ~o: li ~is
la germanan ambasadoron. 2 (f) Gvati. ~ado. Ago
de iu, kiu ~as: mortkondamnita pro ~ado. ^ito
(fm) Manio, ofte pro stata instigo, de personoj, kiuj
suspektadas, ke ~oj svarmas cie cirkaü ili.

spir/i (tr) 1 Enlasi aeron en la pulmojn k ellasi
gin, post kiam gi reoksigenis la sangon: Hi éliras sur
la korton por ~i fresan aeron z ; tien , diris la
komercisto, malfacile ~ante de koleroz; spasme ,
libéré ~/ z; li apenaü povas ~iz. 2 Per tiaj puimaj
movoj, montri, ke oni estas viva: Georgo ankoraü
r^is, oui partis lin al subhirurgo7 ; la lastan
~on B. 3 $ Fari ~adon 2. 4 lorn halti en streca pen-
ado: la longa legado locigas. oni bezonas iom ~iz;
lasu min mi petas. 5 El~i 1: li ~is sur min B; 2:
la Cambro ~as la odoron de rozojB; 3: ciuj verkoj,
vortoj k agoj de Z. ~as tiun ideon7-; Saulo ankoraü
riante minacojn k mortigon kontraü la disciploj, iris
at la cefpastroN. ^O. Ciu unufoja ago, per kiu oni
~as: Dio enblovis en lian nazon ~on de vivo* ; si ne
hal fis por reakiri ^onz; rateni sian ~onz ; sen ~o,
tute tremante de timo, la juna vidvino enkuris7; li
estis en farta febro k malfacile bataladis pro ~6> z;
kuri gis perdo de 1' ~oz ; ciu retenis la ~on en
atendadoz; li jam faras la lastan ~onz; (0 la tutan
Iibron mi legis per unu (senhalte); la vanna
de I’ printempoB; ciu de sia vira havis nenian
alian celon, krom ( ...] z. D3r* ~blovo, r̂ halto. —ruo , spructruo. ^a. Rilata al la ~o: la
kanaloz; ~<3y organoj de insekto. ~adO 1 Sinsekvo
de la -~oj, kiu evidentigas la vivon: gia malfacila k
ronka ~ado sonadis simile a! grincado de segiloz;
en unu nokto sia edzo aüskultis sian ~adonz ; mal-
laüta, egalritma ~ado. 2 $ (pp vivulo) Procezaro,
kiu ebligas enlason de oksigeno (02), necesa al la
metabolo, k ellaso de la produktita karbondioksido | hemisferaj, pluraj poromame kultivataj. 2 (vs) ~o I
(C02): ( per )haiita, ( per )pulma, ( per )trakea ~ado ;
cela ~ado (celaj oksidadoj, kiuj okazas en la
mitokondrioj k prokariotaj celoj). csr fennenti.
~ajO. Tio, kion oni el^as: blovi sian ~ajon sur la
fenestran vitron; la ~afoj de la cevaloj levigis en fa

vintra aero, ~egi (ntr) Forte, brue ~i : Memfres,
r̂ eganta de kolero B ; laüte gantaj arabaj
cevaloj7-. B3P anhe/i. ~(o)manka. Ne kapabla ~i
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sufice profunde k senpene pro emocio, lacigo ktp: li
facile É vitas k estas ~manka L ; k mutis ciuj,
~omankaj K. ~ometro f Aparato, per kiu oni
mezuras la aervolumenon, kiun povas elpusi la
pulmoj ce maksimuma el~o post maksimuma en~o.
^ometrio. Tia mezuro. ek^i. Mallonge ripozi por
~i: permesu al mi ek~iB. el**i 1 Elpusi aeron el la
pulmoj: el~u per la buso. 2 Eligi (ion similan al
~ajo): la sablo el~is ardantan varmegonz; la
kamero el~is mucidan haladzon; la ebhigaj bon-
odoroj el~ataj de la gardeno. usf odori. 3 (f) Ekster-
igi, elvidigi, esprimi (ion abstraktan): cio el~is la
saman gajecon ; lia libro el~as malamon; forton k
fresecon el~adis la pura arbara aero7 ; atestanto
falsama el~as mensogojnx. CSP inspiri. el^O. Unu
el la ~oj, per kiu oni elpusas la aeron el la pulmoj.
en~i 1 Enlasi aeron en la pulmojn : li en^isla
parfumajn blovojn, la venton de la erikejo, la gudro-
aromon de la pinoj. inhali, snufi. 2 If Entiri en la
pulmojn aü '•v/ tubojn: plonginte , li en~is akvon.
en~0. Unu el la ~oj, per kiu oni ensucas aeron en
la pulmojn. en~atoro y 1 Aparataro por en~ado
de aerosoloj aü vaporigitaj kuracaj substancoj. 2
Sekuriga arangajo kontraü la en~ado de malvarma
aero, de polvo en fabrikoj ks. ne^ebla. Tia, ke oni
~as gin nur kun geno: fumplena ne^ebla atmosfero
de drinkejo. sen^e. Perdinte la kapablon ~i: mi
estis kurinta k venis nun sen~e trans la kortonz.
haut~ado. Eligo k enlaso de gaso fare de haüto.
kraêo^i (ntr) (pp feliso) Eljeti kracetojn kun elM),
kiel signo de kolero au timo. ve^i (ntr) Esprimi
bedauron, cagrenon ks, per forta longa el~o,
akompanata de plenda tono. csr suspiri.

spiral o 1 A Ebena kurbo, kiu pli k pli mal-
proksimigas de sia deira centra punkto, rondirante
cirkaü gi. 2 (evi) = helico: peco da faro, kiufalastra
~o, farigas magnetoz. cs' ~plongi. —4 ~risorto.~a. Havanta la formon de ~o: r̂ a konko de heliko;
aütuna vento pelis mortintajn foliojn k turnadis ilin

cirkaü nevidebla akso. ~i (ntr) Prezenti ~ojn: la
fumo ~is el la malalla kameno. ^ajO 1 Tubo en ~a
formo: ^qfo de retorto. 2 - voluto.

©spirant/o = frikativo.
(Dspirant/o = spiranteso.
spirantes/o ^ O. (Spiranthes el orkidacoj) de

plurjaraj herboj kun senspronaj, blankaj floroj en
helica spiko; c. 30 sp-oj el la tropikaj k precipe
mezvarmaj regionoj.

spire/o ^1 (ss) G. (Spiraea el rozacoj) de plur-
jaraj, falfoliaj tufarbustoj kun simplaj folioj, kun
blankaj a ü rozaj, 5-nombraj floroj en akselaj au
apeksaj grapoloj, korimboj a ü panikloj, k kun
kapsulecaj fruktoj (folikloj); 80-100 sp-oj, N-
k parencaj g-oj (precipe filipendulo k arunko), plur-
jaraj herboj, arbustetoj k tufarbustoj. ITS* ulmario.

Spiril/oj Grupo de eübakterioj (g-oj Spirillum
k parencaj) helicoidaj (en formo de korkotirilo),
movigemaj per liberaj flageloj, plej ofte ne patogen-
aj. es" spiroketo ^ozo Y Malsano de la rato, muso
au kato, kaüzata de ~o (S. minus ), transdonebla al
la homo per mordo.



spirito

spirit/o 1 Memkonscia substanco, rigardata
kiel la malo de la materio: movas materion; Dio
estas ~<? N; la originaleco de la hindaj religioj estas
disigi la ~on disde la personeco. 2 Parto de tiu
substanco, viviganta korpon k kontrastanta kun gi:
tia ~o, kiu plenigis la belan estajonz: la sorto de
homidoj k de bruto estas sorto égala, sama ~o estas
en ciujx\ eniris en ilin (mortintojn) ~o k Hi reviv-
igisx; ha! se la ~o de Herniano ankoraü bruletus en
lia cindro! z\ en Viajn manojn mi transdonas mian
~onn (vivon); elIasi sian ~on (morti); gis la polvo
(korpo) refarigos tero k la reiros al Dio, kiu gin
donisx. c®3 animo l . 3 La pensanta parto de la
homo, kontraste kun ties animo au koro: pH valoras
kontenta ~o, ol granda profita7 -, ce cagreno de la
koro la ~c> estas malgajaz\ la ~o ja estas fervora,
sed la karno estas malfortaH : adori laü ~o k veroN;
felicaj estas la malricaj en ~r> N; kun kolerema ~o
mi naskigisz; la herooj de la ~oz; la plej malfortaj
koncerne la ~onz (idiotoj); (personige) unu el la
plej brilaj ~oj en nia jarcento; pretigi la ~ojn por
ioz. J®3 menso, psiko. 4 Kutima idearo; karakteriza
tendencaro de persono, societo ks: la de nia
armeo estas malfidinda, via mosto : eduki siajn
infanojn en pacema k tuthomara la nuna
junularo havas tute alian ~on\ la ~o de ta tempo
aseilas , ke cio nobela estas maIbona1-, tia uzado ne
estas kontraü la koniuna de nia lingvo7", lerni la
lingvon laü gia tuta vera ~oz\ mallongeco estas la
~o de sagoz. 5 La cefa, profunda signifo de verko
aü verkopeco: klarigi la ~on de lego, de kontrakto',
la ~6> de viaj instrukcioj don diktas al vi\ la Utero
mortigas, sed la ~o vivigasN; ekkapti la ~on de sia
rolo.6 Animo 3 (kun nuanco pli magia ol religia):
la de la patro de Hamletoz; montras sin en
armajo7: plorgemante kiel armeo da senesperaj
~ojz; elvoki ~ojn\ la parolis per la dancado de
la tablo. KIT fantomo , ombro , reaperanto. —nekromancio, okultismo. 7 0 Superhoma senkorpa
esto: la de Dio svebis super la akvojx; la Sankta
(S )~o (ft la Tria Persono de la Triunuo); la felicaj,
cielaj ~oj, la ~oj de lumo (angeloj); la malbonaj,
malpuraj, inferaj ~oj, la ~oj de mallumo (diabloj);
forpeli la ~ojnN (—4 ekzorci ): la protekta de la
domoz. K& feo, diafo, koboldo, manesoj.8 Ü Dia aü
diabla inspiro aü forto: Vi biovis per Via ~o, k ilin
(Egiptojn) kovris la marox\ estis sur li, venis sur lin
la ~o de la Eternulox\ Mia ~o estas inter v/ x;
(analoge) la ~o de malcasteco erarigus ilinx; Li
versis sur vin ~on de profunda dormox ; de amo
kpregojx ; k Josuo estis plena de de sagecox ;
~o de ribelo lin pusas. 9 A En la greka alfabeto, ciu
el la du signoj, kiuj montras, ke la komenca vokalo
de vorto estas aspiracia ( kruda ~o) aü ne ( milda
~o). 10 O Popola nomo de solvajo de io volatila en
likvo: sala ~o (acido klorida); ~o vinaz (alkoholo).
*a 1 Rilata al la ~o, ne al la materio aü korpo:
mondon regas ne nur ftzikaj, sed ankaü ~aj fortoj;
ni scias, ke la lego estas ~a, sed mi estas karnaH . 2
Rilata al la ~o, pli ol al la sentoj: laboro;
nobelara deveno, noma k ~az\ vesto eluzita , sed
pureco ~az\ popolo, kies membroj havos diversajn
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patrujojn, sed unu komunan centronz; komun-
utno, kiu donos al li ~an azilonz\ ni celas krei unu-
igitan k ~e altigitan homaronz\ ili estas parenc-
aj. 3 Rilata al la ~o de religio: ~aj koncertoj, kant-
oj ; la ~a vivo; niaj ~aj interesoj. ~eco. Eco de tio,
kio estas ~o: la ~eco de Dio, de la angeloj.~ismo
© Doktrino, asertanta la eblecon interrilati pere de
mediumoj kun la ~oj aü estuloj de la nevidebla
mondo. — perispirito.^ist10.Adepto de la ~dsmo.~ceesto, ~preteco. Kapablo senprokraste diri aü
fari tion, kio estas plej trafe gustatempa: la oficisto
tamen ricevis sufice da ~êeesto, por flustri al la
servisto: «Tio estas veto!»1, ^foresto, ^manko =
konscimanko, memormanko (Vd manko). liberia.
Ne ligita de dogmoj, antaüjugoj ks: liberia maniero
de pensadoz. unu~eco. Eco de io, kion regas nur
unu maniero de pensado: unueco k unu^eco estas
por ciu lingvo multe pli grava, ol la plej severa
logikeco7-. vasta~a. Tia, ke ties ~o havas vastan
perspektivon, tre diversajn sciojn.

spiritualism20 1 <E> Doktrino, laü kiu la animo
konsistigas substancan realajon, ekzistantan aparté k
sendepende de la korpo k materio. 2 <ï> Doktrino,
laü kiu la menso estas nereduktebla al la materio. 3
Inklino sati, en la praktika vivo, la spiritajn bonojn
super la materiaj. — materialismo.

Spîritualist20. Adepto de spiritualismo.
spiro/ ® Pref ., montranta, ke en organika

molekulo unu k nur unu atomo apartenas al du
cikloj: r^cikla molekulo; ~( 4,5]dekano.

spirogir/o ^ G. (Spirogyra el Zygnemataceae )
de c. 300 sp-oj de mikroskopaj, filamentaj, dolc-
akvaj verdalgoj.

spiroket/o 1 G. (Spirochaeta el ~aloj) de
nepatogenaj, akvejaj eü bakterioj. leptospiro ,
treponemo. ^oj a®-* ^aloj. ^aloj. Ordo (Spirochae-
taies) de helicoidaj eübakterioj, movigemaj per du
aü pluraj laülongaj, internaj flageloj; inkludas la
parazitajn g-ojn ~o, borelio, leptospiro k treponemo.
B3* spiriloj. **OZO f (kn) Malsano kaüzata de
patogena ~alo: sifiliso, frambezio estas ~ozoj.

spirulin/o G. (Spirulina) de movigemaj
helicoidaj cianobakterioj, maraj aü dolcakvaj, el
kiuj iu sp., saltolera, rapidkreska k tre rica je
proteinoj, estas uzata en la homa nutrado.

spit/e. Intence kontraüstarante la volon de iu
alia; montrante, ke oni ne timas la batalon: vi diras
nur por fari ~e! z\ al vi, barbaroj! z: ~e miajn
malamikojn liberigu min! z\ ~e ciujn argumentojn li
rifuzis. ~e, ke. ~e de tio, ke. es3 malgraü ke ,
kvankam. Interj., esprimanta defion: vi ne kurag-
os pinci al li la barbon!—~/. ^i (tr) Montri al iu,
ke oni plezuras, kontraüstarante al lia/sia volo, aü ke
oni estas prêta batali: abelujon ne incitu , amason ne
~«z; pli facile estas eviti , ol ~/z; la kverko diris:
Mi ~as al la uraganoK : kiam ni la mankon de abon-
antoj ~is (f) laco da koraletoj cirkaüis la
kolon, kvazaü ~ante la truojn k la flikojn de la tali-
vestoz.cr defii, provoki. ~ado. Ago de iu, kiu ~as.
~ema. Inklina al ~ado: knaho ma/obeema k ~ema.
c®3 aroganta, maltima. for~i. Ironie forpermesi
kontraüulon: ciujn siajn malamikojn li for~asx.
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sponsor/o E. Homo, entrepreno, institucio ks,
kiu finance subtenas sportajn au kulturajn aktivaj-
ojn, por fari al si reklamon. patrono. A*i (tr)
Subvencii kiel ~o. A*adO. Ago ~i k konsekvenca
socia fenomeno.

spont/a (fm) Spontanea,

spontan/a.Spontanea.
spontane3a 1 Fariganta, okazanta sen ia ekstera

videbla kaüzo: ~a kreskado de sovagaj vegetajoj;
per movo si kunigis la genuojn ; ekbrulo (de
kargo ks); generado (de vivajo el nevivajo). ns1

refleksa, nevola. 2 Meminiciata, sen ekstera instigo:
li faris ~an proponon de siaj servoj ; ~a sugestio
( pro asociado de la ideoj sen ies konscia volo).~eco. Eco de io ~a: la carma A<eco de la infanoj.~ismo I Politika doktrino, lau kiu oni fidu la kre-
ivan ^econ de la individuo k la revolucian ~econ
de la popolamaso. RIM. spontana estas nun pli ofte
uzata, ol la oficiala spontanea .

sponton/o Mallonga lanco kun flanka
klingo: lance pikas k hakile hakasG.

spor/o 1 4* Reproduktiga elemento de
kriptogamoj, generale unucela, sed ce la fungoj ofte
plurcela, post germado kapabla produkti organism-
on: kontraue al la semo, ~o ne enhavas embrion\
~oj rolas en disvastigo de specioj au en ties rezisto
al malfavoraj vivkondicoj. cs3 gameto , semo,
oosporo, zigosporo. 2 Daüra, rezista celo de iuj
baklerioj, ekz. antraksa k letanosa baciloj. 3 8 Ne-
seksa reproduktiga celo de kelkaj protozooj, precipe
de sporozooj. mejoza, seksa ~o ^ ~o /, fonn-
iganta post mejozo, unuploida; asko~o, bazidi~o,
makro^o, mikro~o estas mcjozaj ~oj. mitoza,
neseksa A/Q ~o / , formiganta sen mejozo,
unuploida au duploida: somer~o, vintro~o estas
mitozaj ~oj; mitozo~aj fungoj. ~aro Tuto de la
~oj. ~ujo 4* Organo (ns3 plurcela sporangio,
konidiujo, askujo, bazidiujo, kapsulo 4b ) au celo
(c®3 unucela sporangio, asko, bazidio), en au sur kiu
formigas ~oj. us* fruktokorpo. A,jgo. Formigo de

oj. ^ofito (pp plantoj havantaj alternadon de
generacioj) Duploida generacio de planto, kiu de-
venus el la zigoto k ofte produktas ~ojn (mejozajn
k ofte ankaü mitozajn). ns* gametofito. ^polvo.
Polveca ~aro, kiun ellasas multaj bazidifungoj.
asko~o. ~o, formiganta en asko. bazidi^O. ~o,
formiganta sur bazidio. makrOA/O 4th Granda ~o
(pp vegetajoj, havantaj du specojn de ~oj laügrande
diferencaj): makro^oj de vaskulplantoj naskas
inseksajn protalojn. mikro^o 4* Eta ~o (pp
vegetajoj. havantaj du specojn de ~oj laügrande
diferencaj): mikro~oj de vaskulplantoj naskas vir-
seksajn protalojn ; juna polencro estas mikro~o.
Somero~o <4* Nedaüra. ne travintranta, ofte mal-
longviva ~o, ekz. uredo~o. sporangio 4? ~o,

splanknik/o V Nomo de pluraj simpataj nervoj:
la majora toraka ~o ( N . splanchnicus thoracicus
major ).

splanknologi/o I f Anatomia fako pri la visceroj.
splen40 1 Malsana stato de la animo, karakteriz-

ata de konstanta enuo k indiferenteco al cio. os3

me/ankolio, hipokondrio. 2 (evi) = lieno. ~a. Rilata
al ~o / .

splend/a. Pompe brila, bele k lukse impresanta.~i (ntr) Aspekti ~a.
spieni/o V Nomo de du plataj muskoloj de la

nuko: kapa, kola ~o ( M. splenius capitis, cervicis).
splint/o I f Lameneto el rigida materialo, metala,

ligna au plasta, uzata por kunteni rompitajn ostojn.
A/i (tr) Provizi (rompitan membron) per ~oj.

splis/i (tr) 1 Kunligi du ekstremojn de snuroj.
kunplektante iliajn snurerojn. 2 Kunligi du elektrajn
dratojn au plurkonduktilajn kablojn. 3 ÿ Kunligi du
segmentojn de molekulo de RNA (ekzonoj) kun
samtempa fortranco de kromaj segmentoj (intronoj).
~o. Ago ~i k ties rezulto: masa, retroa ~o. ~ajO.
La loko, kie la snurfadenoj au la dratoj kunplekt-
igas. /vilo vt Speciala ilo por ~i.

split30 1 Maldika, generale akraranda au pika
peco de fendita au rompita objekto: ~o el ligno,
osto; ~6> de obuso; dishaki lignan stipon en ~ojnB ;
~oi de la lanco flugis en la aeronz. csr rompitajo. 2
n Stonfragmento derompita de nukleo per premo au
perkuto. 3 4r La peceto de duonkonduktanta
kristalo, sur kiu integra cirkvito estas konstruita.
ico. blato. A/ j (tr) Fendi (lignon ks) en maldikajn
pecojn : ne~ebla vitro. A/eto. Eta pli spéciale,
kiam gi vunde pikigas en la haulon. A/igi. Fendigi
en ~ojn. diSA-igi. Rompigi, detruigi tiel, ke ~oj
disjetigas: la kolizio estis tiel fortega. ke la kariolo
disr^igis; (0 rapide la protestanta movado dis~igis
en mil sektojn. harA/ado. Harfendado.

spok/o 0 Ciu el la rektaj stangoj, kiuj kunigas
radrondon kun nabo: lignaj ~oj de cara rado ;
metalaj ~oj de bicikla rado. niplo.

sponde2o éf Piedo de verso, konsistanta el du
longaj silaboj: en la akcenta metriko ne povas
ekzisti veraj ~oj.

Spondilit/o f Akuta au kronika inflamo de la
vertebroj.

spondiloz/o If Ankilozo de la vertebroj.
spong/o1 b Spongulo: maraj, dolcakvaj A,oj\

kalkaj, silicaj ~oj. 2 Malpeza, pororica, tre sorbema
substanco. farita el la korneca skeleto de iuj A,uloj.
3 Similuza objekto el analoga strukturo: kaücuka,
plasta, dratara ~o. ~i (tr ) Visi aü sorbigi per ~o:
A// tablon. ceva/ postajon; ~/ akvon. A/eca. Tia, ke
gi havas la konsiston k pororicecon de ~o: marsi
sur la ~eca musko; ~ec.a histo de la rakitismaj ost-
oj; la ~eca korpo de la peniso { corpus spongiosum
penis ). A/uloj. Filumo ( Porifera, sin. Spongiaria )
de primitivaj animaloj, kiujn karakterizas i.a. unu-
flagelaj celoj cirka ü itaj de speco de kolumo, k
sekreciado de kalka, korneca au silica skeleto; vivas
en akvo (generale en maro ), fiksigintaj al la
substrate. forA,j ( tr) (f) Forigi el la memoro: mi
estas prêta forr-ui la pasintafon.

sporo k sporangio de
, 4 filiko (driopterido) laü

transversa sekcajo. a)
folio : b) induzio; c)

c sporangio; c) sporoj. K.

IPiljsg#
F|f#:
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formiganta en sporangio. teli~0 Vd telio .
Iired0~0 Vd medo. vintro~o ^ Daüra, travintr-
anta ~o, ekz. teli^o. Z00~0 ^ ~o kapabla nagi
per flageloj: zoo~o de algo,defungo.

sporad/az. Renkontata, observata dise, nur en
apartaj okazoj: nia trupo renkontis nur ~ajn
rezistolokojn; ~aj kazoj de difterio. ~e. En ~a
maniero: strikoj ~e eksplodis en la tufa lando.

sporangi/o # Organo au celo, ene produktanta
sporojn: plurcela ~o (ce la pteridofitoj), unucela

(ce iuj kromistoj, malsuperaj plantoj k mal-
superaj fungoj).

sporogoni/o ^ Sporofito de la briofitoj (musk-
oj k hepatmuskoj), tipe konsistanta el pedunkleto
portanta kapsulon, en kiu formigas sporoj.

sporotrik/o ^ G. (Sporothrix ) de nepeifektaj
fungoj; 23 tre disvastigintaj sp-oj, el kiuj S. schenkii
estigas ~ozon. ~OZO f Parazita malsano, kaüzata
de sp. de ~o k karakterizata de etaj gumabscesoj.

sporotrikum/o G. (Sporotrichum)
kosmopolita de c. 40 sp-oj de nepeifektaj fungoj.

sporozooj Vd zoo(D.
sport1o. Ciu ei la korpaj ekzercoj au ludoj, cel-

antaj ne sole la amuzon, sed ankàü la disvolvon de
la lerteco k forto fizikaj k de la energio, obstino k
decidemo: atletaj ~oj ; alpismo, nago , remado,
skermo, futbalo ktp estas ~oj ; praktiki ~on ; la
profesia ~o evoluis en spektaklon, komercadon k
instigilon al nacia kreteneco. ~aiito, rekordo.
^a. Rilata al ~o(j) : konkurso; la spirito de
lojaleco. ~ejo. Loko, arangita por la praktiko de
pluraj ~oj. B® stadiono. ^Isto, ~ulo. Tiu, kiu
praktikas iun ~on: v'era ~isto, k krome inteligenta.

spot/o§ Malgranda lumjetilo, produktanta
luman makulon au radion sur apartan lokon de la
scenejo.

spraj/i (tr) Pulvorigi likvon sur ian surfacon: If
~i antisepsan likvon sur vundon , sur operacian
areon.

Sprint/o .5- sporta rapidkuro gis la distanco de
400 m. ~i (ntr) Fari ~on.

sprit/a 1 (iu ). Posedanta mensan viglecon, kiu
ebligas rapide trovi k originale esprimi neatenditan
rilaton inter malsamaj objektoj au malsamaj vortoj:
Voltero estis unu el la plej ~aj konversaciantoj en
sia tempo. 2 (io) Montrants tian mensan viglecon :

vorto tentas , nenion atentas1; li rakontis casist-
ajn anekclotojn , unu pli ol alia 3; ~a vizagoB. 3
(iu) Posedanta mensan viglecon, kiu ebligas elpensi
k kombini novajn neatenditajn lertajn k taügajn
arangojn: H estas ~a organizanto B; (f, analoge)
kombinajo, manovro. csr ingenia, inventema, elturn-
igema. *̂ 0. Mensa kapablo de iu ~a : via ~o pipra
k vinagraK; plej bona ~o estas silentoz ; malsato
donas ~onz; multe da sed neniom da profito7-;
por glate mensogi, oni ~on bezonas7. ^ajo. Io ~e
dirita au fari ta: laitte ridante pri sia propra ~ajoz;
tiaj ~ajoj neniun ridigas; sensalaj ~afoj. ~i (ntr)
Montri sin ~a: vero ne bezonas mediti nek ~iz; pri
ili ciu malplenkapuio povas ~adi en la gazetojz.
<vUiO. Homo kutime ^a: kun tri glasoj da vino ni
farigas ~ulo lait la opinio de la alia] ~ajistojz ; sude de Hindio (Kolombo). cr Cejlono.

kortega ~ulo. mal^a. Mense malvigla k inerta. n®3

idioto, stulta , stipo. serwa. Havanta nenian ~on:
virino malsaga, bruema, sen~a k nenion sciantax ;
sen~a servo.

spron/o 1 Metala pikilo, kiun rajdanto fiksas
ce sia kalkanumo por stimuli cevalon au rajdobest-
on: la tintantaj ~oj montris la rajdoserviston7 ; pli
ol necese finds liaj oraj ~oj k la pendportilo de lia
glavoz; piki per amhaü ~oj (urgegi sian cevalon);
gajni siajn ~ojn (igi kavaliro). ~radeto. 2 Io
simila al ~o: ^oj de g/acisuoj (feraj najloj); de
siprostro; de branchakistoj (por surgrimpi arb-
ojn); ~o de monto (pinta elstarajo). 3 ^ Kava pli-
longigajo, ofte kornoforma k pinta, de iuj floroj,
ekz. de delfinio: sepala, petala ~o. 4 (ark . ) =
ergoto / : la meleagro naskigis kun ~ojz. 5 (f )
Stimulilo: tiu promeso estis por li ~o 3. (tr) 1
Stimuli per ~o. 2 (f) Stimuli: sia kalkaneto ~as la
klitoronw; la progresoj fariraj en ciu leciono per tiu
metodo ~as la lernantojn ; ~antaj vortoj .
alaudcwo, kavalir~o. Delfinio.

Spros/o. Verda germo sur branco. ~i (ntr)
Kovrigi de ~oj: jam die ~as la naturo. oar Soso.

Sprot/oz 1 Sp. de klupeedo (Sprattus sprattus )
kun dorneta ventro, el kiu oni faras ancovojn au
sardinojn. 2 G. (Sprattus ), al kiu apartenas i.a. ~o / .

spursO 1 Postlasita enpremo, marko, signo, lau
kiu eblas ekscii, kiu aü kio pasis, kion iu faris aü kio
okazis: sekvi cervon, Iupon per ~o; vanna (antaü
nelonge farita) ~o ; esti sur la ~o de iu; sendi iun
sur ies ~oj (pD; la cervo kovris siajn ~ojn, tranag-
ante la lageton ( csr piedsigno) ; la detektivo trovis
netan ~on pri la vizito de du virinoj en la cambroj;
odor~o; ~hu.ndo, ~sento (car indico ). 2 (evi) =
spuro. 3 A (pp matrico) La sumo de ciuj diagonalaj
elementoj de la matrico. 4 (pp kurbo) La bildaro de
la kurbo. (tr) 1 Serci, rimarki k sekvi ~ojn. 2 g
Sekvi la plenumadon de komputila programo pason
post paso por trovi misfunkeion. ~aro. Serio de la
~oj de unu besto. ~ilo Ë Programo por ~i 2. SIN.
erarsercilo. el^ado f Elsercado de la kazoj de
neaperantaj malsanoj: el~ado de la aidoso per la
salivo ; el^ado de la infanagaj hiperlipidemioj.
remado g Sercmetodo, lau kiu oni elektas valor-
ojn por kompletigi solvon, gis ne plu eblas daurigi,
k tiam reiras al la punkto de la lasta elekto (re~ante
sian vojon) k provas novan elekton. nar nedetermin-
isma, elcerpa servo. sen~e. Ne lasinte ~ojn: li
sen~e malaperis.

Spurt/O ^ Dum sportaj konkursoj, mallong-
daüra akcelo de rapido au mallonga plia fortostreco.
~i (ntr) Fari ~on. fin^o. Finiso.

sput/i (tr) 1 Amase au daüre eljeti tra la buso
(salivon, mukajon, sangon ks) per ia senvola ago:
kelkaj frenezuloj senfine ~as salivon. c3r kraci. 2 (f)
Eljeti en granda kvanto: ~/‘ insultojn al iu; fumtuboj
~as fumon.~ado. Ago de iu, kiu ~as: la ~ado de
tuberkulozuloj estas dangera. ^Ujo. Speciala vazo
kun fermoplato, en kiun malsanuloj povas ~i.

sputnik/o. Artefarita satelito de Tero.
Sriiank/o. ï nsulo k regno en Hinda Oceano,
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SSS!2 Onomatopeo, imitanta la siblon de rostig-
antaj pomoj ks.

stab/o 1 Tiu grupo de superaj oficiroj kun
siaj adjunktoj k oficistoj, kiu helpas la komandanton
de divizio, armeo au armearo en la plenumado de
liaj taskoj k zorgas pri la détala aplikado de liaj
ordonoj. 2 Aro de la plej grava) kunlaborantoj
de cefo de granda administracio, organismo ks, de
la plej eminentaj personoj en unu partio ks: la
de la Generala Sekretario de UN ; la de
ministw, de la laborista partio. ~estro. La oficiro,
kiu komandas ~on. cef ~0. La plej alta ~o de stato
au de alianco de statoj.

Stabil/a 1 (pp ekvilibro) Ne rompebla de
ekstera influo malgranda. 2 ® Malfacile mal-
komponiganta: solvajo. 3 Nefacile sangebla au
detruebla; firme fiksita k persistema en sama stato:

paco\ ( f ) ~a politikisto. ~0 ft Speco de
skulptajo, kiu staras sur firma bazo, sed kies kelkaj
elementoj movigas laii la aerfluoj. usr mobilo.~eco. Eco de iu, io ~a: certigi la ~econ de sia
régimo; laülonga, transversa ~eco de aviadilo.~igi. Fari ~a: ~igi glisilon. ~igilo. ~iga planeo.
mal^a. Tia, ke gi ne havas ~econ: mal^a kanuo\
(K) mal^a miksajo. ne~a. Ne kapabla daüre resti
en unu sama stato: ne~a psiko de infano.

stabl/o 1 Tablo por metia laboro: de serur-
isto B, de teksisto B, de tajloroB ; la potisto laboras
sur la ~ox; ciu metiisto havis sian ~on en la pordo
au sur la trotliaroz; remeti la laborajon sur la ~on
( pf ). 2 Subportiio por tabuloj, carpentajo ks,
konsistanta el trabeto portata de kvar piedoj au de
du artikigitaj kadroj, fikseblaj je difinita angulo: la
bazaruloj elmontras siajn varojn sur ~oj kun mal-
peza kovrafo ; la unuaj teatrajoj estis ludataj sur
~oj kun demetebla planko\ ~o por segi lignon; ofte
la piedoj de ~o estas tenataj de rungoj. 3 Ciu paro
da lignaj kolonoj interkrucitaj, sur kiuj bazigas
lignoponto. 4 Movebla tripieda au kvarpieda kun-
metajo el trabetoj por subporti pentrajon, dum ties
elfarado au por ties elmontrado. ^eto. Malgranda
~o, por subporti malgrandajn prilaboratajn pecojn.
cen~o 1 Aro da movigantaj ~oj, kunigitaj kiel
longa ceno k prezentantaj mem la prilaboratajon
sinsekve al la diversaj laboristoj, komisiitaj fari ciu
nur unu operacion. 2 ë Vico de samtempe funkci-
antaj organoj, kiuj plenumas partojn de kompleksa
operacio po unu, transdonante la rezultojn laü la
vico. es? paralelismo. desegno~0. Speciala tablo
de teknika desegnisto. torno/^o2. Ronda, turnig-
anta subportiio de la tomata peco.

staci/o 1 4b Grava haltejo de trafikilo (fer-
vojo, metroo, sipo k.a.) kun instalajoj por priservo
de la pasageroj. 2 Loko, kie multaj vojagantoj
kelkatempe restadas: someraj ~oj ce la marbordo,
en la montaro ; la ~oj de Himalajo. de Alpoj. 3
Loko, destinita por konstantaj sciencaj esploroj:
meteologia, spaciala 4 V 4- Loko, ekipita per
aparatoj por difinita celo: amplifa ~o (interlinea ~o
de interurba telefonreto, servanta por amplifi la
signalkurenton); asocia (du au pluraj abonantoj
en la sama domo au strato, kunigitaj por komune

uzadi la saman cefstacian konduktilon); cefa ~o (pp;
telefon~o: telefonaparato de abonanto kun bj
apartenanta konduktolineo, konektita al la lokij
telefoncentralo: ciu cefa ~o povas havi sub~ojn
kiuj komunikas kun la publika telefonreto nur Irak
cefa ~<y); V redissenda ~o (radiosendilo, kiu ricerj
as programojn de alia ~o k ilin redissendas, ampüf-i
ante la signalojn laünecese); transforma ~o
inter alttensia centralo k la distribuaj transseiutyj
lineoj, enhavanta transformilojn por transformi It;
altan tension en mezan au malaltan tension). 5 f ;
Ciu el la 14 bildoj de Kalvaria vojo (en pregejoj.ai î
en sankta loko), antaü kiuj estas dirataj iaj pregoj:]
(f) si staris ja nun ankoraü ce la komenco de sk -
Kalvaria vojo; si pasis ankoraü ne pli ol du £iâjrj
~ojnz. 6 -ÈSn Sekcio de fervojlinio, kie eblas grarç
influoj al trajnotrafiko (elvicigo k envicigo de trajiL
oj, komenco k fino de trajnokursoj ks). ~6Stf(L
Cefo de ~o. ~domo. Domo, kie la pasageroj
atendas forveturon au alveturon de trafikilo, aôeüB .
biletojn, deponas bagagojn ktp. fin^o 1 V ~o êela
ekstremajo de interurba telekomunika lineo. 2 4
~o ce fino de publika trafikilo ( trajno, metroo,
aütobuso ks). radio~o. V Loko, kie oni sendas
k/aü ricevas radioelsendojn. rangcwo M) ai
~parto en fervojnodo por rangi vagonojn deidisigat-
aj al formataj trajnoj. ricevo^o V Loko, kie oni
ricevas radioelsendojn. sendo^O V Loko, el kir
oni dissendas radioelsendojn. servcwo 4b Loko
por la servo de aütistoj k motorciklistoj (vendo de
benzino k diversaj varoj). taksl^O V Loko, kie
taksioj atendas klientojn. vî ntro^O. Montara MV
destinita por skiado ktp.

Stadi10 1 Ce la helenoj, mezurunuo pordistanc-
oj, egalanta proks. 180 m: Betania estis proksimede
Jerusalem, en la distança de cirkaü 15 ~o/ N. 2
K lare distingebla tempopaito, prezentanta difmitan
gradon en ia evoluo: kataro akra, kiu transiris en la .
~on kronikan z; la luno estas nun en la ~o de
malkreskado7\ tiu ideo disvolvigadis, trairadis
diversajn ~ojn [...] gis la plej perfekta tipoz\ ili
apenait transpasis la komencan ~on en la vojo al
civilizo ; la demokratio sajne atingas sian lastan
~on. ^ etapo. fazo, periodo. -4 ~formo. 3 =
stadiono. frua^a Y Okazanta en la komenco de la
evoluo de malsano.

stadion8o. Loko, destinita k taüge arangita por
atletaj au sportaj ekzercoj k konkursoj, kun multaj
stupaj vicoj de sidlokoj por la publiko.

Stafet/o 1 Rajdanto, portanta ordonojn aü
depesojn. es* kuriero , kuristo. 2 S- Sportisto, kiu
partoprenas en ~kurado: (f) (S )~o (E-a eldonserio).
^kurado Konkurso inter pluraj teamoj, en kiuj
ciu samteamano, asignita al difinita etapo, devas
ricevi de la anta üa k kure porti al la sekvanta
bastoneton, tukon, torcon ks.

stafilokok/o G. ( Staphylococcus ) de
eübakterioj, Ries globaj celoj generale prezentigas
en malgrandaj, kompaktaj grupoj, iom similaj al
grapoloj de vinberoj; cieestaj, abundaj sur la haüto
de mamuloj, i.a. de la homo: la ora ~o ( S. aureus),
ordinara loganto en la nazkavo de la homo, povas
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Staiagmit20 ® Pilieroforma koakrecio generale
el kalcito, kreskanta vertikale supren de sur la
planko de kaverno, k produktata de konstanta gut-
ado de kalkorica akvo. cs3 stalaktito, gutostono.

Stalaktit20 © Konkrecio generale el kalcito,
produktata same kiel stalagmito, sed kreskanta
vertikale malsupren de sur la plafono de kaverno.
ns3 stalagmito, gutostono.

Stalin/O. Sovetia politikisto (1879-1953), plen-
uminta diktatorecan regadon post la morto de Lenino.
(s)~ismo i 1 Adapto de marksismo-leninismo al la
regosistemo de ~o (konstruo de socialismo per la
stata aparato k pliintensigo de «klasbatalo», fakte
ekstermo de ciuj kontraüuloj k regado per teroro). 2
Tiu periodo de la historio de Sovetunio k de aliaj
landoj sub Sovetia influo, dum kiu estis aplikataj la
terorismaj regometodoj de ~o. —+ gulago.

stalon/o. Vircevalo.
stam/o 1 ,9. Tuto de la mikrobaj kolonioj, kiuj

en kultivmedioj devenas de unu sama prakolonio.
c®3 klono. 2 (f ) Tuto de la mikroboj, kiuj akiris
similan econ: penicilino-rezista ^o de streptokokoj.

stamen4o ^ Virseksa flororgano, ene naskanta
polenon: ~o de angiospermo generale konsistas el
antero k filamento\ la flavaj ~oj de liliojL. cs3

pistilo. ~aro. Androceo.

farigi dangere patogena al diversaj korpopartoj.
M)ZO.Malsano, kaüzata de ~oj.

Stafilom/o f Reliefa lezo de la okulglobo,
komparebla al vinbero.

Stagn/i (ntr) 1 Restadi senflua: ~anta akvo. 2
(f) Restadi senmova, senaga, malaktiva: la komerco
~as', en la lasta jardekoj la nombro de la naskigoj
~as. /v(ad)o. Stato de io, kio ~as: la ~ado de la
urino en la veziko; (f) savi la movadon de k
inercio.

Stag/o. Periodo. dum kiu oni ceestas novan
instruan kurson aü ricevas trejnadon al nova ofico:
~o de Ce-instruistoj ; de flegistinoj en
hospitalo; fari ~on en kulturdomo. (ntr) Fari
M)n: la ~antoj ricevis malpliigitan salajron.

Stahanov/o. Sovetia ministo, mita iniciatinto de
(s)~ismo. (s)/vismo. En la Stalina Sovetio,
kolektiva penado kreskigi la rendimenton de la
laboro per pli taüga organizado k psikologia kondic-
igo. esr- normaligi, tajlorismo, laborbrigado.

Staj/O 1 ® Fortika snuro, kiu strecite tenas mast-
on vertikala: laulonga, transversa ~velo (hisita
sur tia ~o), 2 O Stala dratego, subtenanta foston de
lineo au antenan maston kontra ü la ülongaj au
transversaj fleksofortoj. ns3 stego. 3 Ï3 Figuro en
formo de tre mallarga cevrono.

Stak/o 1 Alta amaso de grenpajlo, kunrastita
fojno, garboj, dehakitaj stipoj ktp. 2 Amaso da sam-
formaj objektoj, metitaj unu sur la aliaj: da libr-
oj, da teleroj. n®3 kolunino. 3 S Datenstrukturo,
konsistanta el vico de elementoj, ce kies unu fino
oni povas aldoni au forpreni elementon: sur^igi,
el~igi datenon\ plenum^o ( por teni lokajn
variablojn k la revenadreson dum plenumado de
proceduro); oni povas realigi ~on per listo au per
tabelo. ~igi. Fari ~on el iu materialo.

Stakat/e }. En maniero, en kiu la tonoj estas
abrupte disigataj unu de la alia.

Staki/o ^ G - (Stachys el lamiacoj) de plantoj—
unu- k plur-jaraj herboj, arbustetoj k arbustoj—kun
kontraüe duopaj folioj k kun rugaj, flavaj aü blankaj,
dulipaj floroj generale en apeksaj spikoj el sajn-
verticiloj; c. 300 sp-oj el la mezvarmaj k varmaj
regionoj, kelkaj kultivataj por ornamo au legomo.
oficina /vo. Sp. de ~o (S. officinalis, sin. Betonica
o.) el Eüropo, Azio k N Afriko, medicine uzata. cs3

beloniko. tubera ~o. Sp. de ~o ( S . affinis, sin. S.
tuberifera ) el Cinio, kun maldikaj rizomoj, produkt-
antaj tuberojn mangatajn kuiritajn. ~OZO ® Sukero,
tetrasakarido troviganta en plantoj, precipe el la fam.
lamiacoj, sed ankaü en la semoj de fabacoj.

stakis/o = stakio.
Stakt/o 3 Aromajo por prepari incenson: prenu

al vi (...] balzamon kaj ~on kaj galbanon bon-
odoran kaj puran olibanon, po egalaj partoj el ciox.

Stal/o 1 Konstruajo, servanta kiel logejo por
brutoj: fajraj cevaloj blekis en la ~oz; la porkejo
konsistis el tri ~oj; ~o por bovinoj; safo~o\ Mi
faros el Raba por kamelojx . 2 Tuto de la
vetkuraj cevaloj, apartenantaj al unu posedanto, aü
dresataj en unu cevalejo. isr ~fako. ~i (ntr) Resti
en ~o (precipe dum vintro). erwigi. Meti en ~on.

frfV

stameno: a) antero ; b)
filamento ; c) laülarga
sekcajo de antero ; c)
polensako enhavanta
nematurajn polenerojn.

Stamf/i (ntr) Peze, kolere au senpacience bati la
grundon per la piedoj, pp homo, cevalo ks.

stamin/oz. Kotona au silka stofo, kun maldens-
aj masoj, uzata por filtrado, pansajoj, malgrandaj
flagoj k.a..

stamp/î (tr) 1 Fari kavan au reliefan markon
sur io, frapante per gravurita matrico: ~/ medalon,
monerojn; (f) dornoj ~as per vundoj nian brustonK .
i®3 cizeli , pregi. 2 Fari karakterizan, plejofte oficial-
an markon per grasa inko sur dokumento, akto ks,
frapante per ligna au kaücuka ~ilo: zorgu, ke oni
~u viajn rabatilojn ce la stacidomo; ~/ sian adres-
on sur la koverto; ~ita notaria paperfolio. 3 (f)
Estigi en la psiko au konduto de iu daüran kutimig-
on: ~z ion en sia memoro. 4 (f) Karakterizi ion: sia
delikateco k sia kostumo ~is sin per profunda
disonanco kun la fono B (medio); ilia propaganda
estas ~ita per bonega organizado k metodo.
Ago ~i k ties rezulto, t.e.: 1 Marko: nobeleco estas
la ora monero, kiu portas sian valoron en sia ~oz\
paketo kun la ~o de la dogano; se aperos ia verko
kun la ~o de la Lingvo Komitatoz.2 Karakterizajo:
lia tuta politiko portas la ~on de perfido k
mensogo; homo kun tiu ~o, kiun donas la longaj
rilatoj kun la altaj klasoj de la societo B. ~ado. Ag-
ado de iu, kiu ~as: ~ado de la oficialaj dokument-
oj, de argentaj tasoj. ~ilo. Ilo por ~i : ~ilo por
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leclo, metalo, papero. sigelo. ^omasino.
Masino, kontrolata de la postoficistoj k ebliganta al
granda firmo surpresi mem sur la kovertoj la koston
de la afrankoj. antaiwita (pp postmarko) Portanta
nuligstampon antaü ol vendigi, por faciligi la trakt-
adon de presajoj k similaj grandkvantaj sendajoj.
brul~i. ~i markon per aide ruga fer~ilo: brul~i
bovojn; iam oni brul~is la punlaborulojn. dat̂ ilo.
Speciala —'ilo. kiu surpresas la daton.

Stamped/o. Tumulta, senorda forkuro de terur-
ita grego.

stan/o (K) 1 Elemento, Sn, atomnumero 50,
atommaso 118,71: 2 Metalo argentoblanka, brila,
facile oksidebla, tre facile fandebla, uzata aloje kun
kupro k zinko por estigi bronzon, kun plumbo por
luti, k pure por tegi per maldika tavolo feron au
kupron: kruco el ~o. uae lado.
Enhavanta ~on : dik /orido/tetraklorido SnCL/
SnCl4; ~aj kombinajoj; butero (SnCI4, 5H-,0).
2 Farita el ~o: folio (= stanfolio); soldatoz;
~aj teleroj'7. î (tr) Tegi per maldika tavolo da
~o: ~ita kaserolo. ~ado. Ago, procedo, per kiu
oni ~as ion. ~ato. Salo de ~ata acido H 2SnOv~isto. Metiisto, kiu ~as au re~as malgrandajn
objektojn. ~ito. Salo de ~ita acido f-LSn07.

(i)Stanc/o z &: Ok versa strofo kun la rimarango
abababcc.

@ stanc/o if Dekoraciita cambrego en palaco:
hi ~oj de Rafaelo en Vatikano.

Stand/o. Ciu ei la apartaj monlrejoj, disponigitaj
de ekspozicio al la partoprenantoj: de E. en
foiro. DîT budo. kiosko.

standard/o 1 Fiago. servanta kiel solena milit-
ista, religia, régna, nacia au partia simbolo: la ~on
Johanino portas antaü la batalania militistaroz;
venis la Danoj. kun la de la Kruco7 : levu ~on
super la popolojx ; procesio kun flirtantaj ~ojz ; la
verda ~o estas io pH , ol simpla signa de lingvoz;
grupigi cirkaü sia ~o: (f ) fari el io sian batalan
~on7\ defaligi la E-istojn de ilia gisnuna ~o7. 2 4*
La supra (dorsa) petalo de la korolo de la fabacoj
kun papiliformaj floroj. alo. kareno. /^isto,

Oficiro, komisiila porti la ~on en revuo, batalo.
stang/o. Ciaspeca. multe pli longa ol dika,

peco el ligno, metalo ks: mi ekvidis la ~ojn de la
tcndoj ne kovritajn per felojn: si eltin's la pezan
~on, kiu estis antaüsovita antaü la pordo7: lupolo
kreskanta sur ~ojB: la popolo kaptis batalilojn k
~ojn kforpelis lin7: la de standardo. de remilo ,
de lanco: de brcmso, de levilo: H sankta ~ox
(simbolo k adorsigno de Istar; use cipo, steleo).
fosto, lato, masto, paliso. trabo, vergo. ~etO. Mal-
granda, pli maldika ~o: en la malnova ligna suo la
knabo starigis ^eton kiel maston7: ~ero el vakso.
de rufo, por teni kiirienetojn. apog^o. ~o, kiun
oni metas sub tro fruktopeza branco, por gin sub-
porti. boberwo = spindelo. cel~o JK Rekta ~o
el ligno au fertubo, kutime 1,5 au 2 m longa, alterne
kolorigita blanka k ruga (eventuale per aliaj kolor-
oj), uzata por marki liniojn en la tereno. cel~ i.
Marki liniojn per cei~o. dentô o O ~o, ekipita
per dentoj, kiu , kun dentrado au senfina sraubo.

ebligas relativan translacian movon. use dentrelo.
fajro~o. Metala pika ~o, por movi la stipojn es
fajrujo. flag~0 vL- ~o sur la pobo de sipo, destiniu
ricevi la nacian flagon. hok~0 NL ^o kun hokoce
la ekstremajo, uzata por teni au forpusi nagvetut-
ilon: li staris kun la hok~o en la boatoz. kuplOM)

O Stala ~o, destinita transmisii pelon de unu peco
al alia: la cefradoj de lokomotivo estas kunigitajper
kuplo^oj. lev~o. ^o, servanta kiel levilo,

lev~ego. Lev~o, uzata pasintece por movi kanon-
ojn sur sipojn, nun por levi pezegajn sargojn aü sovi
vagonojn. SIN. handspeko. noco^o © ~o, unu-
llanke provizita per serio da nocoj, por ebligi pend-
igon au adaptigon de iu peco je diversaj altoj: en la
malnovaj fajrujoj, la bolpoto pendis de noco~o,

pik~o. Armilo, konsistanta el longa ~o kun fera
pikilo. pistO^O O Stala ~o, kiu konektas la piston
kun la kruckapo en vapormasino. reg/vo 1 0
Levilbrako ce masino, transmisiilo au alia mekanika
aparato, por sangi direkton, efikon, rapidecon ks. 2
O (pp nukleenergiaj centraloj) ~o el neütron-sorba
materialo, uzata por limigi au haltigi la reakeion. 3
(f) Rimedo por influi la politikon, administracion
ks: la sekretario de la partio tenas la reg^ojn de la
tuta stato. rapidurrwo ~o, servanta por sangi la
rapidumojn. rosto~o Y Metala ~o, per kiu oni
trapikas la rostajon, por elmeti gin al fajro, k kiun
oni turnadas dum la rostado: leporoj k kunikloj estis
tuniataj sur rosto^o7: li turuadis la rostajon por
la kuiristinoz. kebabo. sasliko. rudro^O.
Horizontala ~o, per kiu oni movas la rudron de
boato ks. sid~0. Ligna horizontala ~o, kie la
kortobirdoj sidas nokte. spaccwo. Metala ~o, ce
la malsupro de skribmasina klavaro, por enmeti
spacetojn inter la vortojn. Stir~o 1 ^ ~o, per kiu
la direkterono estas piede funkciigebla. 2 S Eniga
aparato por komputiloj kun la formo de movebla
~eto, uzata cefe por ludoj. KSP muso. sargOA»o.
Fera ~eto, per kiu oni ensovis la pafajon en la tub-
on de la malnovaj fusiioj. tumo^O 1 Ilo, konsist-
anta el stala ~eto, en kies meza parto oni fikstenas
sraü b-kanelilon viran au inan por turni gin. 2 0
Konekta ~o inter vaporpisto au kruckapo k kranko,
ebliganta transformi rektlinian movon en rotacian
(SIN. bielo). vel~o = jardo.

r̂ pesto. 1

1
3 stango. 1 ) noco~o. 2)

turno ô: a) por êraüb-

^ igilo ; b) por sraüb-
inigilo. 3) dentewo.

b

staniol/o = stanfolio.
Stanisla/o. Vira nomo, i.a. de du polaj regoj.
Staped/o V ( stapes ) La plej interna el la tri

orelaj ostetoj, kiu aspektas kiel piedingo k artikigas
al la inkudo, usf maleo 2.

stapeli/oz 4fr G. (Stapelia el asklepiadacoj) de
sukulentaj, plurjaraj herboj kun generale kvarflankaj
klorofilaj tigoj, sen au kun nur rudimentaj, fruevolue
defalantaj folioj k kun stelformaj floroj eligantaj
kadavran odoron ; c. 45 sp-oj el tropika k S Afriko,
pluraj poromame kuitivataj. SIN. kadavrofloro.
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Stapl/oz 1 Konstruajo, kie oni konservas varojn,
atendante ilian vendon au reekspedon; vartenejo. 2
Ë Memorilo, kiu staras inter procesoro k pli granda,
sed malpli rapida memorilo k tenas la plej ofte alirat-
ajn datenojn por tiel spari alirojn al la malpli rapida
memorilo: ~ofunkcias kieI bufro inter la cefmemoro
k la procesoro. (tr) Amasigi varojn, orde k dense,
en ~o. ~ejo, ~ourbo. Cefa vendoloko de difinita
varo: la ~ejoj de la orientlando ] ~eja pago.

star/i (ntr) 1 Resti senmova vertikaîe sur la
piedoj a ü genuoj: / / ~is tutan horon apud la
fenestro7 ] sur la borda de la maw ~is amaso da
homojz; garde ce la pordegoz; la gefiancoj
apud la altaro7\ la patrino k la fillno ~is unu
kontrau la alia7; tute supre vi mem en blankamarmoroz; en la plejsanktejo ~/.v surgenue David*;
antaü si ~is la cevalo7. use sidi. 2 Fortike, persiste k
sensange resti: ~i por iu kiel muro k turoz\ kurage li
~as, kiam muro lin harasz; la maro povus supermi-
ni super Hi , Hi tamcn restas ~antajz ] (f) ~i forte
kontrau ciuj foiiogoj7 ] firme ce siaj postulaj; per
justeco ~as fortike la tronoz ; nia afero nun ~as
forte7-\ forte ni por nia sankta afero!7-. oponi,
rezisti, sin teni. 3 Resti senmove, senflue, senire:
vojeto, sur kiu ~is akvo k formigis kotkavoz; ~anta
marco7 ] la pluvo longe ~is en lafosajoj, kie svarmis
insektoj; ~anta ondo (ondo, kies fazo ne movig-
as); (f) Hi ~as nun sur tin sama punkto, sur kiu Hi
~is antaü dek kvar jaroj7. m* kusi, stagni. 4 Esti en
iu loko au pozicio: antau la domo ~as arbo7; la
ponardo ~is en lia ventro7 ] sur la korto ~as koko
kun tri kokinojz; sur la kameno ^as fera kaldronoz;
la tablo ~as malrektez; la sipo ankoraü ~as en la
golfoz; sur la cielo ~as la bêla suno7 ] e ~as en la
alfabeto antaü i; tiarn larmoj ~<zv en miaj okulojz;
jen ~as la bovoj antaü la montoz; (f) vi nun
antaü miaj okuloj, mia kara [...] malfelica patrujo!7\
~as la morto jam en ta korto7 ] la vivo ~as sur la
kartoz ] malfacila problemo ~as antaü ni ] antaü la
homaro ~as pezaj tagoj. trovigi. 5 Esti en ia
situacio, rango, aspekto aü formo: vi en tre multaj
lingvoj ~as senhelpe7 ] ju pli mulbone ~as la homoj,
des pli la musojz ] ni ~as unu apud alia ne kiel
fremduloj, sed kiel fratojz; ilia kuirarto ne ~as tre
alte! z ] la cikonia nesto ~is malplenaz; sciigu a! ni ,
kiel la afero ^as7; eu esti aü ne esti—tiel ~as nun
la demando7 ] aspektis tiel , kvazaù la tuta mondo
~as en flamoj, tiel fortefulmisz; tiu vorto ~as tie ci
en akuzativo7 ] la generalaj interesoj de la rnovado
~as super la interesoj de apartaj personoj.^e. Kiel
iu, io ~anta: resti ~e. ~0. Stato, situacio de ~anta
ulo aü ajo: ne mortos jam nia bravega anaro, gin jam
ne timigos la vento, nek ~o7 ] si haltis en hezita ~o]
ce tia ~o de la demando [ ... } z. ~ado. Da ü ra
pozicio de iu au io ~-anta: ciuj pozicioj de homa
korpo, r^ado. irado, saltadoz; la longa ~ado nin
terure lacigis. ~ejo 1 Loko, aü parto de cambro.
difinita por ~antaj klientoj: ~ejo de varietea teatro,
de tramveturilo, de drinkejo k.a.. 2 Apogo de ies
piedoj: trovi firman ~ejon post longa nagado ] (f)
sentante , ke la ~ejo elsovigas el sub siaj pied-
oj, [...]z. ~ema. Stabila. ~emulo 4 Ludilo kun

peza bazo, re~iganta post puseto. SIN. obstina Jocjo.~igi 1 Meti ion tiamaniere, ke gi ~u: la princino
ordonis ~igi sian statuon sur la urbaj placojz ] ~igi
al iu monumenton7- ] la nega homo, kiwi la knaboj
~igis sur la korto7 ] li ~igos sian tendon* ] antaü ol
la montoj estis ~igitaj*. 2 Fari , ke iu ~ u ie ;
prezenti : mi povas ~igi atestantojn pri tioz; la
kapron li ~igu viva antaü la Eternulo, por fari super
gi pekoliberigon x; (spéciale, por batali ) armeoj, kiuj,
kiam Hi estis ~igitaj en vicoj, kovris la spacon7 ] la
suda rego militos kontraü li k ~igos homomulton*.3
Havigi ian konstantan funkeion, oficon: Hi ~igis reg-
ojn, princojn x; Hi decidis ~igi du konsulojn anstataü
rego ] (analoge) ~igi komitaton7. 4 Estigi, establi,
fondi: ~igi kurson, lernejon, instituton ] ~igi novan
metodon, 1ertan teorion ] ~igi entreprenon, fabrikon ]
firme ~igi la pacon. ~igi 1 Meti sin en vertikalan
pozicion: li revivigis k ~igis sur siaj piedoj* ] mm Hi
~igu, la antaüdiristoj laü la luno k Hi savu vin* ] tre
volonté li ~igus sur la genuoj7 ] si ~igis surgenuez;
(f) rsjigis siaj harojR. 2 Meti sin en ian lokon, pozici-
on , situacion: li foriris de la pordo k ~igis ce la
fenestro7 ] li ~igis antaü si , por sin defendiz; li iris k
r^igis al la ekzameno7 ] se kontraü iu ~igos atestanto
ma!justa* ] ~igi obstinez: (spéciale por batali) mult-
aj ~igos kontraü la suda rego*. 3 Estigi : teknikaj
malfaciloj ^ igis ; ~igas ankoraü unu grava
demando. ~ilO ® Portilo por provtuboj ks. dis~igi.
~igi en diversaj direktoj: liaj fingroj signe dis^igis ]

la haroj dis~igasz (de teruro). ek^i. Subite ~igi :
ek~is antaü li urso ] (0 jen ek~as al mi ideo. el~i.
~i pli alte, pli reiiefe, pli ekstere, ol la cetero(pf): (ce
vilaga domo) la bakforno el~as kiel dika ventroz;
meze de lia vizago el^as majesta nazo ] granda herb-
ejo, (kie) el^is nur apartaj arbetajoj7. el~a 1 Tia,
ke gi el~as: el~a balkono, fenestro ] el~a trabo,
stono. 2 (f ) Eminenta: plej el~aj artistoj ] montri
elr^an heroecon. ei~igi. Igi el~a: rifo, kiu el^igis
el la akvo7 ] liaj okuloj el^igis senmove kvazaü
glaciaj7. el'vajo. Io, kio el~as: ornamaj el^ajoj
sur fasado. el^eco. Eco de iu eminente el~a.
kor»traÜ~i (tr) Esti, montri sin kontraüa al : la vir-
safo ne havis la forton, por kontraü^i al gi* ] la
forto de la sudo ne povos kontraü^i* ] rego, kiun
neniu povas kontraü^i*; neniu povas kontraù~i al
si, nek ce la tablo , nek en la lito ] kontraü~i al ies
penojz; la kverkoj moke kontraü~antaj la venteg-
ojnB ] kontransi projekton B; kontraü^i per ciuj fort-
oj7. car rezisti, malcedi. kontraü^o. Ago de iu, kiu
kontraü~as. opozicio. mem^a. Tia, ke tiu
~as, agas, vivas per si mem, sen helpo de aliaj:
mem~a metiisto ] mem^a princejo ] la cirkuleroj de
la L .K . Havas karakteron tute mem^an7. vsv
aütonoma. sendependa. merrweco. Eco de io, kio
estas merrwa: garantii la mem^econ de la justico,
de la sindikatoj ] lasi al la laboroj de la L.K.
karakteron de plena mem^eco7. EST aütarkio.
re~igi. Denove —'igi: re~igi la ruinigitan katedral-
on ] re~igi esceptajn tribunalojn, fa malnovan ordon
de la aferoj ] re~igis ankaü la kontakto kun la cefa
centro. super^i (tr) Havi sian supron super io: la
turn superr^as la nubojn 8; la urbeton super^as
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monta. Sliperel^i ( tr) El~i el la vertikala linio k
super!: roko, kiu supercl~as la glacimuron. ns*

korbelo. gardcwi. ~i garde: la cikonia patro sur
unu piedo dormis, gardosante7', la gardo~anto de
la turn trumpetis7 ; dam sia gardo^adoz. piedo~a
ft (pp pentrajo) Tia, ke gi prezentas la tutan person-

on: piedo^a portreto.
starost/o A 1 Pola feüdulo, dependanta de la

rego. 2 Urbestro au regionesiro en kelkaj slavaj
landoj.

Start8! ( ntr) 1 Komenci sportan agadon en
konkuro: jen la nagantoj, la cevaloj ~as! 2 O (pp
motoro, aparato ks) Ekfunkcii : riu auto tre facile
~as ec en frosta vctero. ~0. Ago de iu, io ~anta:
doni la ~on al la kuristoj. ^igi. Igi ~ i : ~igi ,
re~igi komputilon. ~igilO. Elektra aparato, por
ekfunkciigi motoron. ^helpîlo. Mana au automata
sistemo, kiu en la karburilo pliricigas benzine la
miksajon, tiel faciligante la ekfunkciadon de mal-
varma eksplodmotoro.

stat/o1 Maniero. en kiu evenluale staras afero:

bonbon , mallaboro malsatonz ; por elmontrila
bonbon k la kreditkapablecon de siaj ediojz; mi ne
kuragis demandi vin, kie vi prenis ci tiun bonbon1]

al vi ciam si donu venkon, gloron, ricecon, bonbon
por la viaj! z. kor~0. Anim~o: en tin kor~o si far-
is la signon de la krucoz. malalt~a, malgrav'vfl.
Havanta malaltan ~on: la knabo ne havis la rajton
ec eniri en la cambron, tiel malalt~a li estisz; horn-
oj malgrav^aj7. kvanturrwo Dinamika ~o de
fizika sistemo en la kvantummekaniko. mensoM).
Maniero, kiel funkcias ies menso: la primitin
menso~o. sarwo. Farto. siego~o Escepta
regimo analoga al tiu de siegata urbo, en kiu la milit-
istaj instancoj alprenas la povojn, normale plenum-
atajn de la civilaj (policon, justicon ks). cs* militlego.
spirit̂ O. Momenta ~o, en kiu sin trovas ies psiko:
la patro k la patrino estis en solena spirit~oz.

statik/o z Parto de la mekaniko pri la
ekvilibro de la iortoj. dinamiko. '"-a 1 ^ (pp
elektro) Tia, ke gi estas en ekvilibra stato malgraü
diferenco de potencialo. 2 (pp masino) Kapabla

viva stomako laü ~o de l'sako7 ; vendi aüton en produkti ~an elektron. aero^o Parto delà
bona ~o; en la nuna ~o de la intcrtraktadoj ; ne j mekaniko pri la ekvilibro de gasaj korpoj. is*

forgesu la nunan ~on de E.z ; ciuj aferoj restu kiel aerodinamiko.
en la antaiia estas dangere daürigi ci tiun ~on statin/o'V, (kn) Antikolesterola medikamento.
de necertecoB ; la ~o de mia sano tute ne estas Statist/oz. Figuranto.
bona7 ; mi trovis lin en de profunda deprimigo; statistik10 1 -à. Donitajoj en nombra formo,
Hi faris tiajn mienojn , kvazaü Hi estas en ne tute
normala ~o7 ; la de la spiritoj7. u2r“ situacio. 2
Maniero de ies ekzisto, kiel gin difinas la
cirkonstancoj: ili reprezentas per si ciujn landojn,
ciujn rangojn, ~ojn k klasojn de la homojz; akiri al
si ~on libérai? de grandaj suferoj k mizero7 ; la
finança de miaj gcpatroj farigis tre maIbona z ;
au plej rica ait plena malsatoz; kia multego da
senlaboruloj (nenifarantoj) de ciuj ~oj k agoj! z ; si
estis urbanino, vivis en bona ~oz; nova ~o, nova Stativ/o O 1 Vertikala stango, fiksita surfortika
vivo7 ; civila ~o (diversaj sociaj informoj pri iu j piedplato k servanta por fiksi aparatojn laboratoriajn
persono) ; A io Tria ( S )~ô (nek nobelaro, nek pastr- j ks. ier tripiedo. 2 (analoge) Samfunkcia peco, parto
aro) (Vd ~p/). 3 (K) Ciu el la tri manieroj kiel ! de aparato: <̂ o de mikroskopo.
prezentigas la materio: solida , likva , gasa ~o. | stator/o -4- La fiksa parto de elektra masino.fâ*

(S)~0j\ En kelkaj landoj. nomo de deputitaro, j rotoro.
reprezentanta la tiamajn sociajn grupojn ( t.n. statu10 Skulptita a ü muldita au modlita
«^oj»): la ~oj de Bretonio; la Generalaj ~oj de figuro de homo au besto, plej ordinare laü lanormal-
Francujo (gis 1789). de Nederlando (gis 1795). aj dimensioj de la modelo: piedostara, rajda ~o;
(ntr) Esti en ia difinita ~o: kiel ~a.v la ncgocoj? ; ~o el bronzo, argilo; tie staris ~oj k bustojz; ligna
kiel vi ~as? z; la porch ~is fermita. — ^integrajo, ~o de Budho; kolosa ~o de Dante7 ; (f) si sidisen
rvsumo. ~a. Rilata al ia ~o: ~a eh'acio (de Van der j la mezo de la boato , ploranta marmora ~oz; mi
Waals : rilato inter prem'o, volumeno k temperaturo, ; efektive enamigis je la bela kiu ricevis vivonen
valida por la likva k gasa ~oj). antau^O. Tiu ^o miaj brakoj7. ~a Rilata al ~o: ~a pozo, ~aefekto.
de aferoj, kiu ekzistis antaü la lasta(j) okazajo(j), ~eto. ~o, reproduktanta modelon laü malgrandaj
milito, detruo ks : restarigi la antau~on ; la , dimensioj: sur la kamcnbreto staris ~eto de la
pactribiinalo decidis, ke ambaü armeoj revenos al j Melosa Venuso.^arto. Arto de la skulptado de ~oj.
sia antaü~o. anim~o. Nedaüra dispozicio de la I statur1o. Alteco de la homa korpo, rigardata
animo: pejzago, oni diris , estas ia anim~o; tiam la J plejofte el estetika vidpunkto: via ~o similas la
pia anim~o iom malfortigas7. ifif agordo, humoro. j palmotrunkonx ; kia bela persono si estas! ~o de
bon~a. Tia, ke ties ~o estas sufice kontentiga, ! regino!7 ; bel^a liomoB. — ~mezurilo. altflMI
prospéra: (io) gi estas stranga institucio, vasta k ec | (viro) Havanta ~on, kiu superas I 80 cm.
tre bon~a7; ( iu ) se li ne estos sufice bon~a, por j malalta^a. Havanta ~on, inter 150 k 160 cm.
alporti safinon x: homoj, aparténantaj al la pli j meza^a. Havanta ~on, inter 160 k 180 cm.
bon~aj klasojz; la maljuna homo estas tre bon~az. \ Status/o dà Lega situacio de persono, organizo
bon^(ec)0. Eco de io, iu bon~a : laboro donas \ ks: civitana. familia ~o; havi la ~on de eksterland-

kutime prezentitaj per tabeloj k diagramoj. 2
Scienco pri la kolektado, analizado, interpretado k
prezento de donitajoj, kiuj estas influitaj de hazarda
vario au necerteco, kadre de sociaj sciencoj, de
medicino au de natursciencoj. 3 Kategorio de ~a
konduto de kvantumsistemo: bosona, fermiona ~o.
/^a. Rilata al ~o. (tr) Meti en formon de M) /.
/visto 1 Specialisto pri farado de ~oj: asekura
r̂ isto. 2 Sciencisto, okupiganta pri ~o 2.
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stek/o Y Dika trancajo de viando au fiso, por
rosti au friti : bova , tinusa ~o. bifsteko ,
eskalopo , filco, interripajo, kotleto, lumbajo,
rostbefo. rumsteko. file^O. ~o el bova fileo. eg3

catobriando, turnedoso. grop~0. ~o el gropo.
stekiometri/o ® Studo de la proporcioj, laü

kiuj kombinigas inter si la kemiaj elementoj. ~a.
Kalkulebla k determinebla laü la legoj k metodoj de
~o.

ano ; doni pli sendependan ~on al aütonoma
regiono.

Statut/oz Fundamenta regularo de asocio,
kompanio au alia organizajo: voedoni , modifi la
~on\ statregistrita ~o de komerca kompanio; laü,
kontrau la ~o. Apartenanta, rilata al ~o: ~aj
preskriboj.

Staüd/o ^ Arbusteto, duonligneca planto au
plurjara herbo. C33 herbo, arbusto.

Staul/i (ntr) *}- Igi nestabiia pro perdo de rapid-
eco, car la aviadilo estas ce au super la ~a anguio.
^a anguio. Krita anguio, ce kiu la planeopozicio
gisatingas la maksimuman portancon, super kiu la
aviadilo ~as.

Stav/o. Malvasta etendajo el akvo staranta
nature au artefare.

Staz/o Y Malrapidigo, iafoje gis plena halto, de
sangocirkulado, fluo de lakto ks en la organismo.
bakteri/vo. Halto de la multobligado de bakterioj.

Stear/o ® Besta graso (en kunmetajoj). ~ata
acido. C|7H35-COOH, unu el la plej abundaj acidoj
en grasoj. ~lh1o. Senkolora k senodora substanco,
troviganta en preskaü ciuj bestaj grasoj, precipe en
safa graso, k uzata por fabriki kandelojn.

Steat/o Graso l (en kunmetajoj). adipo.
»OZO f Lezo de histo pro invado de graso: pulma
~ozo. -N'Olizo. Solvigo k digestigo de grasoj / .
M>reo. Abundo da grasoj 1 en la fekajoj. /^opuga
Vd pugo.

Steatit/o © Kompakta au fajngrajna talko, uzata
en konstruarto, por skulptado ktp. SIN. sapstono.

steb/i ( tr ) Kudri (du pecojn de stofo) tia-
maniere , ke la kudrilo, trapikinte la du pecojn,
retroiras k denove pikas ilin iom dekstre de sia elir-
punkto, k la fadeno formas ce la supra flanko
kontinuan linion : permanc ont ~as per unu fadeno',
permasine oni ~as per du fadenoj. ~Q. Unu
kompleta tiro de la fadeno© laü tiu metodo, tra du
truoj. 'vmasino. Masino por ~i per du fadenoj, el
kiuj unu estas en la navedo k la alia tredita tra ~ilo;
gifunkeias mane au per pédalo, sed plejofte elektre.
'vilo. Speco de dika kudrilo, uzata en ~masino.
MStino. Kudrislino, laboranta per ~masino.

Stefan/o. Vira nomo, i.a. de la unua kristana
martiro, de pluraj papoj k de pluraj hungaraj regoj.
*ino. Virina nomo.

Steg/o O Peco, kiu kunligas du flankojn de
objekto, du metalajn platojn ks, por pliforligi ilin,
fiksi ilin en nevaria pozicio au rezervi interspacon
inter ili: meti ~ojn por teni sanceligantan volbon,
fenestran arkadon; ^oj de mineja galerio; ~o de
A-foslo; de cro de cenego ; ~o de segilo. esr
nmgo, stajo. RIM. rungo servas por pli bone kun-
teni elementojn de tutajo, stego precipe kontraüstar-
as forîojn, kiuj misformus la objekton, stajo efikas
pertirado. ( tr) Fortikigi per ~o(j).

stegocefal/oj -è (ark.) Eksa ordo ( Stegocephali )
de amfibioj. SIN. labirintodentuloj.
stegosaür/o U G. (Stegosaurus) de grandaj

herbovoraj dinosauroj el la ordo ornitiskioj, kun
konveksa dorso, kovrita de staraj pintaj platoj, k kun
dama vosto, kiuj vivis dum frua kretaceo.

stihometrio.
stel/o 1 ^ Memlumanta astro, kiu, escepte de

Suno, pro malproksimegeco nudokule aperas kiel
hela punkto sen mezurebla diametro: mi multigos
vian idaron simile al la ~oj de la cielox ; nokte li
observadis la ~ojnz\ la norda, polusa ~o; fajret-
antaz, scintilanta duopaj ~oj (rivoluantaj unu
cirka ü la alia) ; ~oj nanaj , gigantaj', interna
materio; (f ) siaj okuloj estis du ~oj\ havi ~ojn
antaü la okuloj (pro froto au bato al la okulglobo).
m’ cefeido, novao, galaksio. 2 0 Astro, rigardata
kiel influanta la sorton de homo: ni vidis lian
en la oriento N ; pri tio ciuj (saguloj) denuindis, sera-
is en lumantaj bildoj de la ~ojz (konstelacioj);
naskita sub favora, malfavora ~o\ vi povas danki
vian ~on, ke vi savigis; tio estis skribita en la ~oj.
es3 zodiako. 3 A Plurlatero kun para nombro de
lateroj, kies ciu dua angulo estas malelstara: kvin-
pinta, sespinta ^o\ enskribita en cirklo. 4 fe
Tiaforma prezentajo, per kiu antikva artotradicio
simbolas astron: sur la pinto (de la Kristnaska abio)
brilis et orsimila paperoz; bina plafono kun
oraj ~oj ; la flama ~o (de la framasonoj). 5
Insigno kun proks. tia formo: ordena la ~oj de
generalo (en franca armeo) ; la ruga ~o (de la
Sovetia armeo); la verda ~o (de la esperantistoj); la
flava ~o (kiun la nazioj devigis la judojn porti sur
la vesto); (analoge) griza cevalo kun blanka ~o sur
la frunto. es3 kruco. 6 Unî Placo, de kiu disiras pli ol
kvar stratoj. 7 La cefa aktor(in)o en baleto, trupo,
filmo ks: kino~o (tre fama aktor(in)o). 8 Fiktiva
monunuo pasintece uzata inter E-istoj (0,075 usona
doJaro au 0,25 nederlanda guldeno). ns3 speso.

; neütrona %. Treege densa kolapsinta kerno de
~o, estiganta post eksplodo de supernovao k
konsistanta cefe el neü tronoj. puls(ant)a ^O.
Pulso^o. varia ~0. ^o, kies brilo varias, ofte
régulé, cefeido, pulso~o. ^a 1 Rilata al ~o(j)
1 : r^aj temperaturoj, spektroj; la ~a energio; la ~a
lumo. 2 Havanta la formon de ~o 4 au 5:
fendigo de vitro; V ^a ganglio (grava ganglio de la
simpata trunko ce la limo inter kolo k torako). 3 A

! (pp geometria Figuro k punkto) Entenanta la tutan
| slrekon inter la punkto k ajna punkto de la figuro.
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~aro 1 La tuto de la videblaj ~oj. 2 Konstelacio. regionoj, karakterizata de la plejkovreco de~etO ( / / Asterisko. /vita. Ornamila per ~oj: (f ) gramineoj. 2 * Loko, ofte vasta ebenajo, kie
r̂ itaj okitloj: aster~ita montdeklivoK . ~ul(in)o. kreskas ~o / : lupo el la ~o ilin prirabisx ; Hi rajdis
~o 7. ^luma. Prilumita de ~oj: noktoj hele aI la libera ~<?z; gian dezerton Li faros kiei Eden,

~lumajz; estis malvarme, tamen ~luniez. ~plena. kaj gian ~on kiel la gardeno de la Eternulox. 0
~ita: per la vitrecaj okuloj si rigardis la ^pienan
cielon7. cef ~0 % La plej hela ~o en konstelacio.
fal~o. Hela meteoroido, kiu sajnas kvaza ü
defalanta ~o: fal~o traflugis la cielon z; subite
falis tri ait kvar belegaj fal^oj7. esr aerolito.
kvazau~o % Kvazaro. mar~oj. Asterioidoj.
materwo. Vulgara nomo de la planedo Venuso,
kiam gi la lasta brilas ce la sunlevigo. or~o.
Gageo. pulso^O Rapide rotacianta neütrona
~o, kiu tre régulé puisas je ire malgranda periodo
(de kelkaj milonoj de sekundo gis kelkaj sekundoj)
per radioelektraj au lumaj radioj, au X- aü y-radioj.
cr varia ~o. ter^O (kn) ~forma fungo de la g-oj
geastro au astreo. vesper^O. Vulgara nomo de la
planedo Venuso, kiam gi la unua brilas ce la
sunsubiro: kiam la vesper orbrile respeguligas
en la blua rivero [...] z.

stelari/o ^ G. (Stellaria el kariof ilacoj) de unu-
k plur-jaraj, kelkfoje grimpaj herboj kun generale
blankaj tloroj, kies kvin petaloj (kelkfoje nulaj) est-
as gis-duone au -baze fendaj, tiel ke la korolo sajnas
dekpetala; kosmopolita g. de c. 150-200 sp-oj, i.a.
S. media medicine uzata.

Stele/o 1 Koloneto au stonplato, ordinare
ornamita per surskriboj au skulptajoj, starigita kiel
religia au sepulta memorajo. 2 ^ (PP vaskulplant-
oj) Interna parto de radiko k tigo, konsistanta cl la
kondukaj histaroj (ksilenio , floemo ), periciklo k
mcdolo. SIN. centra cilindro. BSC kortiko 3.

pampo, preno. savano.
Ster/o. Mezurunuo por brulligno ( l nv3).
steradian/o A Mezurunuo por spacaj angulojen

la internaeia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: sr;
difino: spaca angulo de unu ~o okupas sur sfcro
areon egalan al la kvadrato de la radiuso: la tuta
sfero havas areon de 4rt ~oj.

stereo/ A- Pref., indikanta tridimensian spacon,
reliefon : ~kemio , ~izomerio , ~mikroskopo,
~skopo. RIM. La vortkomenco stereo trovigas en
iuj ncanalizeblaj vortoj: stcreografio, stereometrio,
stereotipo, stereotomio k.a. ^skopo2 Optika
instrumente, per kiu oni vidas reliefan bildon el du
samaj bildoj. ^skopio. La responda tekniko.

stereofoni/o. Tekniko de reprodukto de registr-
itaj au dissendataj sonoj, kiu donas la impreson de
aüda reliefo.

Stereografi/o z A La arlo prezenti per projekeioj
geometriajn solidojn sur ebeno. is? priskriba
geometrio.

stereometri/oz A Tridimensia geometrio.
Stereoplanigraf /o Jk, Optika instrumente,

ebliganta la uzon de fotoj por fari mapojn.
stereotip/oz. Kliso / . ~i (tr) Klisi. ~a 1 Re-

produklita per ~o. 2 (0 Banala, maloriginala: li nut
ripetas ~ajn frazojtr, mi komencas ^an rakonton,
kiun mi ripetadis jam multajn fojojn B. cir gurdi,
rutino, sabtono.

stereotomi/o. Scienco pri la tajlado de stonoj,
blokoj ks, uzataj en arkitektura konstruado por ark-
ajo, volbo ks.

sterid/o ® (kn) Lipido, konsistanta el sterolo,
kombinita kun grasaj acidoj: abclvakso konsistasel
~o. — steroido.

steril/a 1 Senfrukta, nekapabla naski aü
produkti: ~a lando, bovino, planto ; (f) jaro,
peno, diskuto. 2 If ,2 . ~izita: pansajo, kultiv-

skribilo au lajpilo, k kiu servas poste por reprodukli | medio. ~eco. Neebleco, por viro au virino, generi
per inko-transsvito la originalan tekston. ^i. ! infanojn, pro funkeia perturbo au organa lezo aü
Reprodukli per ~o. j manko de la genera aparato. ~igi f Fari operacion,

Stenograf 3i (tr) Per artefaritaj simpligitaj signoj, j kiu malebligas la generadon: la nazioj intends ~igi
kiuj anstatauas literojn, silabojn au ec vortojn, skribi j ciitjn eiganojn. ~izi ,2-, If Per fizikaj (ekz. varmo)
tiel same rapide, kiel oni parolas: ~i prelegon. j aü kemiaj (ekz. antisepsajoj) rimedoj, senigi je cia
predikon. la debatojn de portamento. SIN. steni . ! vivanta mikrobo: ~izita kotnpreso; oni devas unue
^(adjo. Ago — i. ~ajo. ~ita teksio. ~i3o 1 Sistemo j ~ / r / la instriimentojn. asepsi , pasteürizi.
de signoj, por ~i : la de Pitman, de Duployc, de | /^izado. Ago dc iu. kiu ~izas. ^izatoro, /vizilo.
CJnesteno. 2 Arto uzi tian sistemon. ^ia. Rilata ai la ; Aparato por ~izi. c?r aütoklavo.
~io. /N/ist(in)o. Homo, kies proiesio estas ~i.

stenotip/o. Speciala masino por stenografi. SIN. ! pajlo. sur kiu la brutoj kusis, k uzataj post iom da
stenomasino. (tr) Skribi per ~o. '•'do. Tiu tekniko j fermentado, por plibonigi kulturgrundon: la varma
de steno. 'S'ist(in)o. Sekretari(in )o, uzanta~on. ! en la stain7'\ tie kusis amaso da ~o7; de

Stenoz/o f Afekcio pro mallargigo: pilora ^o. \ bovinoj , de kolombojx ; kiam la akvoj (de Nilo)
malaperas, restas fruktoporta slinio, kiu anstatauas

Stentor/o Q Hcroo en la Troja miiito, rimark- | plej bonan ~onB. tst komposto. ~akvo. 2 =
inda pro sia fortega voco.

step/o 1 Herba. senarba vegetajaro ( vs ! edukitaj sur purpura, tiuj ruligus nun sur la
ekosistemo) do la rnezvarmaj au malvannaj, sekaj I kadavro de Izebel estas kiel ~o sur la tern* ; efektive

Stelion/o b Sp. de agamo ( Agama stellio)
maihclkolora, E-mediteranea.

0)sten/o Malnova unuo de lorto, égala al 103
neütonoj; simb.: sn.

@ sten/i. Stenografi: ~ j paroladon: ~istino\
~omasino ; ~otajpistino. ~O. Stenografado; (vs)
stenografio. ^omasino. Stenotipo.

stencil/o. Membrano, kiun oni traboras per

sterk/o 1 Brutaj ekskrementoj, miksitaj kun la

kranio '̂O.

: /^ajo. 3 (f) Malnobla, malsatinda aiero: kiuj estis
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mi rigardas cion kiel ~on, por ke mi getjnit Kriston N.
cindro, guano, ntbo. /vi (tr) Plibonigi, aldonante

al la grundo plantonutrajn substancojn: gardenon,
kampon; (analoge) la venenan herbon ne ke gi
pli ankorau kresku! z. /vado. Ago de iu, kiu ~as.~ajo. Produkto same uzata kie! ~o, natura au
fabrikita: minerala, organika ~ajo ; nitrata, fosfata
~ajo; verda ~o/o(verdaj plantoj, supraje enterigitaj
por plibonigi kulturgrundon). ^ejo. Loko, en kiun
oni amasigas fermentontan ^on: estis iam du kokoj,
unu sur la ~ejo [...] z. tro^ado Uzado en
agrikulturo de tro grandaj kvantoj de ~ajoj, naturaj
au artefaritaj, kaüzanta mediproblemojn. — eutrofa.

sterkorari/o b Rabmevo.
Sterkuli/o 4* G. ( Sterculia el ~acoj), parenca al

kolao, de c. 150 sp-oj de tropikaj arboj daüra- aft
fal-foliaj.

sterled/o b Sp. de acipensero ( Acipenser
ruthenus) gis lm longa, vivanta en la Kaspia maro,
grandaj lagoj k riveroj, distingebia de sturgo pro pli
longa, maldika kapo. B®* acipensero. sevrugo, sturgo.

sterling/a o (pp pundo) Brita. ~oz = brita
pundo.

stem/i (tr) 1 Meti ion sur suprajon, tiarnaniere
ke gi kovru kiel eble piej grandan spacon: ~/ sian
litajaron sur la plankoz, veston sur tero7-, tapison
sur kaheloj; en rnezo de /’ rondo oni ~is cervan fel-
onB ; tablotnko estis ~ita sur la tablo7 ; ~i sub si
sakajon k cindronx; mi ~os mian reton kontraü lix ;
(analoge) ~/ tavolon da sterko sur la tero; sub si
kelke da plenbrakoj da seka herbo B; pa jIon en
la stalo; ~/ florojn sur la strata antaü la regino; la
ventego ~is la grenon ( terenbalis); ( f ) suno ~as
radiojn siajn en la malluma aleo B; argenta nokto
~is sian kovrilon super la teroB. r̂r etendi. 2 Meti
tukojn k kovrilon super matraco, por pretigi liton:
kiel oni ~as, del oni dormasz; ~u por la gasto en
la blua cambro. csf ordofari. 3 Meti (homon)
horizontale sur ion, por ke tio estu kovrita de ties
korpo: mi ~is la malsanulon sur la litoz ; (analoge)
miloj da soldatoj estis ~itaj de la bombardado; (f)
mi tie estis ~ita sur rozoj. csr kusigi. sin /vi, ~igi.
Metigi horizontale, por kovri suprajon: sur la batata
linio flaxa polvo sin ~is kvazaü grandegu
serpento 8 ; kampoj senlimaj sin ~is gis la
horizontal ; de la supra dc la monteto sin ~is antaü
Hi ekslerordinara pezjago B; sub vi ~igos vermoj, k
vermoj estas via kovrilox. ~adO. Agado de iu, kiu
~as: loko par la ~ado de retojz ; ~ado de la lavitaj
tukoj sur ta herbe jo. /vajo 1 lo ~ita: blanket nega
~ajoz; ~ajo el folioj1. 2 Litajo: si fetigadis sur sia
malalta ~ajoz. 3 A Topologia spaco tia, ke ciu
punkto havas cirkaüajon homeomorfan al eü klida
spaco k provizita per mapoj tiaj, ke la transira bild-
igo de unu mapo al alia ciam estas homeomorfio: la
aro de ciuj ebenoj enhavantaj la originon en tri-
dimensia spaco konsistigas Grassmann-an ~ajon.
B3f variajo. — mapo, atlaso, orientigo. anaiitika
<vajO. ~ajo 3 tia, ke la transiraj bildigoj de unu
mapo al alia estas analitikaj. glata, dériva ^ajo.
~ajo tia, ke la transiraj bildigoj de unu mapo al alia
estas difeomorfioj. diS/vi. Disigi, ~ante: la ruboj

de la bombarditaj domoj kusis dis^ite sur la placoj.
trak~adO Êm ~ado de trako sur balasto.

sternorink/oj b Subordo (Stemorhyncha) de
insekloj el la ordo de hemipteroj, sen duonelitroj,
kun 4 au 2 membranecaj flugiloj (malestaj ce la inoj
de kocedoj k de afidoj): afidoj, aleûrodoj, kocedoj k
psiloj estas ~oj,

Stemum/o V (sternum) La antaû brusta osto, ce
kiu artikigas la ripoj k klavikloj. ~a. Rilata al la
~o: ~a punkcio ; ~aj ripoj. RIM. Medicinistoj
iufoje uzas la apokopon sterno: sternoklavio-
mastoida muskolo ks.

steroid/o ® Lipido, karakterizata de la generala
hetero-kvarcikla strukturo de ciklopenta[a]fenantreno
au de tre parenca derivajo de tiu ci: multaj hormonoj
(câ’ hormono) , komponantoj de la celmembranoj,
fitoterapiaj substancoj (i.a. iuj alkaloidoj ), vitamino
D estas ~oj. c®5 sterolo. — sterido. kortiko~0 ® ÿ
Kn de la hormonoj de la kortiko de la surrena glando
k de iliaj sintezaj derivajoj.

stero!/o ® (kn) Steroido kun alkohola grupo: la
~oj estas cefaj komponantoj de la celmembranoj,
de pluraj hormonoj k vitaminoj. animal~o.
Zoo~o. ergotewo Ergosterolo. fito^o (kn) ~o
karakteriza de la superaj plantoj. SIN . planto~o.
kole~o (g) -̂ o, C^7H460, de multaj animaloj (i.a.
de la homo), troviganta en preskau ciuj ceioj, en
multaj naturaj animalaj grasoj, kiel estero ekz. en
lanolino (langraso), en la sango ktp; sintezata en la
hepato, troviganta en la galo (0,06%), gi povas esti
precipitata en la galveziko k formi kalkuiusojn.
kole~emio ÿ f Kvanto de kole~o en la sango.
lanewo. Anta üanto en la biosintezo de kole~o.
planto^o. Fito~o. ZOO^O (kn ) ~o parenca al
kole^o, karakteriza de la animaloj. SIN. animal~o.

stertor/o. Raûka sono, kiun aüdigas agoniant-
oj pro malfacila spirado. cs* raslo, singulto. (ntr)
Eligi ~on.

stetoskop/o H Ilo, uzata por faciiigi la aüskult-
umon. /vi (tr) Auskultumi per ~o. /vado. Ago ~i.
/vio. Arto k scienco esplori per ~ado.

stevard/o vî/ Oficisto, zorganta pri la
komforto de la pasageroj en sipoj au aviadiloj.
/vino. Virino, plenumanta tiun funkeion.

Steven/oz OL. Dika trabo au metalpeco, kiu estas
kunigita al la kilo k formas gian vertikalan kontinuaj-
on ce la pruo. posta /vo. Analoga parto ce la pobo.

Stift/o O1 Melala vergeto, uzata por kunfiksi du
pecojn: duobla. fendita , elasta 2 Metala peceto,
kiu en sistemo akso/lagro malhelpas la relativan

G O O
1 2 3 4 5 6 7

stifto. 1 ) cilindra ; 2) kanel-
ita ; 3) elasta ; 4 ) pingla
( «beta» ) ; 5) duobla ; 6) kojna
( « bicikla » ) ; 7 ) paraleia ; 8)
diska. stetoskopo.
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rotacion au sovigadon. algustiga 'vO. Cilindra
~o, uzata por certigi la relativajn poziciojn de pecoj
en kunnietado. ~a. Rilata al ~o: du~a ampolsokfo.
'vi (tr) Kunigi per ^o: radon sur alcso. mal^i.
Detiri ~on: // malais la grenadon. agordo^o
Stala ~o, sur kiu estas volvita la kordo de piano,

klaviceno ks, k kiun oni turnas por agordi .
akso~o. ~o, cirkaü kiu pivotas peco. sekur~o.
~o, servanta kiel sekurigilo ce la kunigo de masin-
elementoj. c®3 kejlo, najlo. nito.

Stigm/o 1 Supra parto de karpelo au de
pistilo : r^o estas destinita ricevi polenon. use
stiluso. ovario. 2 b Malfermajo en la hauto, precipe
la enirejo al la trakeo, ce la trakeuloj. 3 $ Mikro-
skopa orifico, kiun la migraj celoj faras per
diapedezo, borante la endoteliajn celojn. use stomo.
4 ÿ Punkto, kie rompigos ovaria foliklo.

stigmat/o 1 Neforvisebla marko sur la hauto,
lasita de vundo, brulo ktp: ~oj de variola. 2 D* Tiaj
tnarkoj, respondaj al la kvin vundoj de Jesuo, aper-
intaj sur Francisko el Asizo k aliaj. 3 (f) Rekonebla
marko, kiel signo de malsano, difekto ks: ~oj de
okulta sifiliso: Jen cie de la velko la flava ~o ;
diversaj anatomiaj k fkiologiaj ~oj, kiuj permesas
diveni ce la esploralo moralan degeneronB. ~a 1
Prezentanta ~on. 2 Havanta unu punkton kiel
fokuson: lenso. c®3 astigmata, anastigmata.~izi. Marki per ~oj: ~izita sanktulino.

Stihometri/o 6h Drama interparolo. en kiu ciu
repliko estas entenata guste en po unu verso.

Stik/i (tr) /0 Planti junan brancon, tigon au foli-
on , detrancitan disde la reproduktota planto. cs3

Stilet/o 1 Antikva grifelo por skribi sur vaksa
suprajo. 2 Malgranda ponardo kun klingo tre akfr
pinta. ponardo.

Stilit/o $ Asketo, kiu instalis sian celon surk'

supro de kolono.
stilobat/o Ilf Bazamento. subportanta vicondi

kolonoj.
stilus/o 4ft (PP flora) Parto de la pistilo adds -

karpelo, kiu portas la stigmon. B®3 ovario.
Stilz/oj 1 Iriloj. 2 Longaj piedoj de birdoj, Idfl

vivas en marcoj au ce bordoj de rivera au maro.-t

~iri, ~obirdoj, ~oradiko. ;J
Stim/i -A. Taksi per stokastika procedo; kalküï ;

~on, ^0. Valoro de ~anto. ^anto. Stokasti

:

variablo, kiu estas funkcio de samplo k kiu estas :
uzata por taksi la valoron de paramétra.

Stimfat /o © Lago en Arkadio (22°28’E,
37°51 * N), kie Heraklo ekstermis ferbekajn gruojn.

stimul2l (tr) 1 Plivigligi ies aktivecon, fervoron;
instigi al pli energia ago: la promeso de krom
salajro ~is la elfosantojn. c®3 instigi. sproni. 2 f
Plivigligi la funkciadon de organo: ~/ la cerbon,
hepaton; (analoge) ~/ la apetiton, la digeston.-»
eksciti. 3 ÿ Provi eksciti celon au organon (precipe
nervan au muskolan). ~(ad)o. Ag(ad)o de io, kio ;

~as: 1 Tio, kio kreskigas ies aktivecon au eneigion:
sub la ~o de la malsato. de la dangero\ ideo. lda
estas la tuta ^o de ilia laboradoz; 2 Y Cio, kio est-
igas funkcian reagon en la organismo; 3 <§ ekscito
rezultas el ~o. ~ajo, ^anto $ Aganto, kiu estigas
eksciton: elektra, mekanika, kemia ~anto\ §ojo,
drinko estas ~antoj. ~ilO. Aparato por ^i

markoti. ~(ad)o. Ag(ad )o ~i. ~ajO. Plantido kora ~ilo (elektra aparato enigita en la organismon,
kiu helpas a! nesufica nerva ~ado por la funkciado

Stiks/o O Rivero en Hadeso, kiun gi cirkaûis j de la koro). ~ino ÿ ® Organisma substanco
sep fojojn; giaj akvoj igis nevundebla. u®3 Akerono. \ (precipe pp hormono), kiu ~as la agadon de organo,

stii/o 1 Karakteriza persona maniera esprimi j ekz. glando. gonado~ino ÿ (kn ) Hipofiza
siajn pensojn : Hi skribas scnerare, sed per multe- j hormono, kiu ~as la gonadojn : luteo~ino k
peza maiagrabla z; pro la bono de nia afero foliklo~ino estas la precipaj gonado~inoj.
estas dezirinde , ke la E-istoj kiel eble plej imitadu stink/a. Malbonodora, fiodora, fetora. *4 (ntr)
mian ~on7 ; sendu al mi la fekston. por definitiva Eligi malbonan. fian odoron.
glatigo de la ~oz: brila ckzemplo de monument- © stip/o 4k G. (Stipa el poacoj) de unu- aü
skriba ~o. 2 'ft éh Tuto de la ecôj, kiuj karakterizas plur- jaraj herboj kun fadenformaj folioj k kun
bclartan verkon de iu artisto au belartan verkaron , paniklo el spiketoj, kies glumetoj portas longajn,
apartenantan al iu epoko k popolo: ~o egipta , rigidajn aristojn po unu; c. 300 sp-oj el la varmajk
helena , romana. romanika. gotika , renesanca, mezvarmaj regionoj, precipe stepaj, kelkaj
klasika , baroka , rokoka . moderna\ araba , j pororname kultivataj k unu ( B®3 alfo ) uzata por
maüra , persa ktp ; modernaj domoj en kazerne | espartado k paperfabrikado.
karcera ^o ; pentrafo en la impresionista ~o\ peco j ©stip/o dft 1 Trunketo, portanta la capelon de
en la ~o de Mozarto, de Ludoviko la I 4a\ krei en j bazidifungoj. SIN. stipito. 2 Trunko de lignecajunu-
granda ~o. —¥ ~jiguro. 3 Maniera kalkuli la jarojn i kotiledonaj plantoj, precipe de palmoj. SiN. stipito.
la ü la diversaj kalendaroj: laü la tiama malnova ! -~ingo (pp fungoj) Ingo ce la bazo de la ~odeiuj
r̂ oL (Julia); nova ~o (Gregoria). ^a. Rilata al ^o: ; bazidifungoj (ekz. amanito k faluso).
~a harmonio, krudeco; ~a rafinafo; ~aj procédai. stipendi40. Subvencio, donata ciujare al
^igi. Fari , ke io havu ian ~on, konformigi al difin- ! lernanto por vivtenado dum la tempo de studado. M
ita ~o ofte per simpligo de la formoj naturaj: ~igita | (tr) Subteni per ~o. Studento, kiu guas ~on.
U Ho. /^istO. Persono, kiu ha vas au celas havi belan
/von. /^istiko 2 (Fh Scienca studo de la ~procedoj
ce unu verkisto aü en unu lingvo. sen/^a. Triviala,
banala. flarn^O IHH Flamgotika ~o.

stilb/o Unuo de hel-intenso, égala al la lum-
intensode l kandeloen I cm 2; simb.: sb.

:>

rezultanla el ~o.

stipit/o Stipo ©.
Stipul/O <4^ Ciu el la du elkreskajoj ce la bazo de

la folioj de iuj florplantoj, folisimila, dorno- aü
skvamo-forma.

Stir/i (tr) O Direkti veturilon (boaton, biciklon,
| aüton, aviadilon ks). ~lernejo. ^ejo. Loko, kie
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stiv/i (tr) ^ Fiksarangi la kargon de sipo, por ke
gi ne movigu sub la ago de tangado au ruligado:
karbon oni ordinare ne ~as. ~istO. Laboristo, kiu
sargas sipon k ~as la kargon.

Stof/o. Malnova mezurunuo (en Rusio k Sved-
io) por likvoj (1,3 1).

stoik2a 1 d> Apartenanta aü rilata al la filozofia
skolo, fondita en Ateno, c. 308 a.K., de Zenono, kiu
instruis régi siajn pasiojn k indiferentadi al plezuro
k doloro. 2 (0 Kapabla speiti doloron k malfelicon
kun trankvila senemociemo, neskuebla firmanimeco
k serena sinregeco: kio do farigis kun sia antaiia
ficreco k. sindeteneco?z. vs? fiegma. êco. Eco
de iu ~a 2. ~ismo. Doktrino de la skolo de
Zenono. /^isto. Filozofo el tiu skolo: Seneko estis
la piej fama ~isto en Romo. ~ulo. Persono kun ~a
karaktero.

Stok/o. Kvanto da varoj, krudmaterialoj au
fabrikitajoj, disponeblaj en magazeno au deponejo.
~\ (tr) Teni en ~o: ~/' buteron, fridigitan viandon,
riparpecojn. car staplo.

Stokast/o -â. 1 Matematika modelo por aleator-
aj eksperimentoj. 2 (pli precize) Funkcio difinita sur
la aroj de la valoroj, kiuj reprezentas ciujn eblajn
rezultojn de eksperimento. SIN. ~a variablo. ~a.
Rilata al ~iko, ~oj au, pli generale, al aleatoraj

oni ~as sipon, aviadilon, aüton ks. ~ilo 1 Stango
fiksita al la rudro k manipulata de la ~isto. 2
Stango, per kiu oni ~as biciklon kc. — kolono,
rado, snuro. îlaro. Tuto de la organoj, kiuj eblig-
as 'vi veturilon. ^isto. Tiu, kiu estas komisiita
~adi sipon, aviadilon ks. mem^anta. Tia, ke gi
kapablas ~ i sin mem : mem^anta raketo.
ne~ebla. Tia, ke oni ne plu povas gin ~i: ne^ebla
sipo. tele~ata. Tia , ke gi estas ~ata de mal-
proksime: tele^ata aütomobilo, raketo; (0 tele~-
ataj intrigoj (gvidataj de fremduloj ks).

$tirak/o ifr G. (Styrax el ~acoj) de arboj k
trunkarbustoj kun blankaj, kunig-petalaj k -sepalaj
floroj, malofte unuopaj, plejofte en apeksaj grapol-
oj, k kun ov- aü glob-formaj drupoj; c. 120 sp-oj,
plejparte el Azio k Ameriko (1 el SE Eüropo), kelk-
aj uzataj en farmacio k parfumindustrio: benzoa
M)(S. benzoin el Sumatro) k Tonkina (S. ton-
kinense el Laoso), kiuj post incizo en la trunkoselon
liveras benzoon; oficina ~0 ( S. officinalis), el SE
Eüropo, SU Azio k Kalifomio, kun bonodora, flav-
etarezino (eg3 storako 1 ). vw likvidambaro.

Stirert/o (K) Vinilbenzeno, C6H5CH=CH
kolora likvo, bazo de tre multaj plastoj.

Stiri/o. Unu el la landoj de A üstrio, en ties SE
parto (Graco, 15°E, 47°N).

sen-2’

stiri. ~ejo de aütomobilo. a) aerumilo ; b) laütparolilo ; c) stirrado ; c) indikpanelo; d) (sofor-)
aerkuseno ; e) salt-seruro k salt-slosilo; f) (dekstra) levileto: glac-visilo, akvo-sprucilo; g) video-ekrano
(satelita gvidado, aüta komputilo k . a.) ; g radio-aparato; h) (prem)butonoj: alarm-lumoj, glac-leviloj,
malantaüa senglaciigilo k.a.; h) (pasagera) aerkuseno; i) (maldekstra) levileto: lum-saltilo (pleniumo,
duonlumo, lumeto), gir-blinkiloj, hupilo; j) nebullum-saltilo; j) malfermilo de kapoto; k) kluc-pedalo; I)
brems-pedalo; m) gas-pedalo (SIN. akcelilo); n) rapidum-sangilo; o) park-bremso; p) ciometujo; r)
cindrujo k fajrilo; s) (turn)butonoj: aerumiloj, klimatizilo ; s) horlogo; t) gantujo.
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fenomenoj: procezo, variablo; nedependaj
okazajoj. ~iko. Probabloteorio k statistika teorio.
kvazaü~o S Unu el serio da nombroj kalkulitaj
per formulo k uzataj kvazaü ~o en simulado au alia
komputado: kvazaü~a funkcio.

Stokholm/oz. Havenurbo k cefurbo de Svedio
(18°0rE, 59°20* N).

stol/o 1 j[ Ekstera vesto de la Romaj matronoj.
2 ij* Pordiserva ornato en la liturgiaj koloroj. pend-
anta de cirkaü la kolo gis la genuoj: helsilkaj ~ojz.

stolon/o Soso pli-malpli longa, sub-, sur- au
super-tera, ce iuj nodoj, produktanta malsupren
adventivajn radikojn po pluraj, supren burgonojn po
unu, finevolue, apartiginte de la planto, produktanta
unu au piurajn plantidojn: tie fragujo.

isto, por esplori la buson. ^oskopio. Arto k
scienco esplori per ^oskopo.

~ac
b stomako. ~o de remaculo

a) ezofago, b) rumeno; c)
centipelio (SIN ret~o), Ô)

;;w ^ omaso ( SIN . fald~o); d)
abomaso, e) intesto. PB.

c

e -b

-Stomi/ f Sul'., uzata por nomi operacion, per
kiu oni apertigas organon al la ekstero, aü per kiu
oni anastomozas du organojn inter si: sigmoido~o,
gastrodnodeno~o. tor.-tomio.

stomp/o Cilindro el volvita sorbopapero au
alia materialo, kun konusa fino, uzata en desegnado,
por malpliintensigi strekojn de krajono ks. A*i (tr)
ïom malklarigi parlojn de desegno, inalakrigante la
strekojn au delikate ombrumante helajojn:' (f) la
tro realismajn detalojn; ~itaj rememoroj.

Stop/i (tr) Haltigi, pp rnasino: ~/ la motoron. **!
Interj., uzata 1 por haltigi masinon, precipe en la
marista lingvo; 2 por apartigi la frazojn en
telegramoj.

Stopl30. Stumpigita trunketo de greno, restanta
post la falcado: la nudaj sekaj ~oj elstaris el la
tero7-. os" kulmo. ^ejo. Agro, sur kiu restas multe
da ~o j: liaj de longe nerazitaj vangoj uspektis kiel
~ejo. serwigi. Elsiri la ~ojn post rikolto.

stor/o (evi) = mernorilo.
storak/o 'V. Aroma rezino: 1 vaksosimila

( sulida ~(;), liverita de la oficina stirako, nun ne plu
uzata; 2 likva {likva ~o, likvidambara ~o ), liverita
de du sp-oj de likvidambaro, uzata en farmacio k
paifumindustrio.

stornel/o c£> Fiksforma poemo italdevena,
konsistanta el tri versoj, kun ce la komenco alvoko
al floro.

Stotink/o. Centono de levoCt).
stov/o. Fermebla aparato el fandfero, lajenco

k.a., en kiu varmo estas produktata per brulado de
ligno, karbo, mazuto au gaso, k uzata por hejti
cambron ks: fiksa, movebla , konstante brida ~o.
SIN. hejtoforno. ew fornelo, hejtilo. ~ejo. Cambro
konstante hejtata per ~o, k familia restoloko.

strab/i (ntr) 1 Ne povi direkti ambau okulojn
al unu sama punkto. 2 (0 Rigardi de flanke, kun
malica au envia intenco: siaj pupiloj ~is al la lito.
A/a. Trafita de ~ jsmo: infano; ( f ) mi aüdis
neniun riprocan vorton, ridis nenian ~an (nialican)
rigardon B. ~e. En ~a maniero: ~e rigardi la ricaj-
ojn de la najbaro. ~ismo Y Stato, en kiu ambau
okuloj de persono ne povas samtempe rigardi unu
saman punkton (ofte nur unu el la okuloj estas tute
sana): diverga , konverga ~ismo ; paraliza.
konstanta ~ismo. A/UIO. Persono ~a : inter la

stolono. ~o de fragujo : a) ~o; b) adventivaj
radikoj; c) apeksa burgono; c) folio; d) floro; e)
frukto. Be.

Stom/o ‘djf Organo en fornio de busosimila
aperturo. troviganta multnombre en la epidermo de
la vaskulplantoj k de iuj briofitoj, konsistanta el du.
malofte tri ~aj celoj, cirkaüantaj malfermajon (c®J

ostiolo), k eventuale el kelkaj aliaj celoj: ~oj rolas
en la inrersangoj de gasoj k akva vaporo inter la
klorofilaj histoj k la atmosfero; ~a celo (ciu el la
specialaj celoj, generale duopaj k lipformaj, cirkaü-
antaj la ostiolon de ~o; SIN. lipcelo); suh~a kamero
(sencela spaco tuj sub la ~o). u3f * stigma, stomata.

stomak/o 1 V ( stomachics ) La plej vasta k
cefa parto de la nutrokanalo; kava viscero, situanta
inter la ezofago k la maldika intesto k provizita per
specialaj glandoj: la ~o komencigas ce la kartljo k
finigas ce la piloro; lia A/ murmuris pro malsato7-.
US' gastro. 2 b Analoga organo ce bestoj: la ~o tie
la remaculoj konsistas el kvar fakoj ( rumeno.
centipelio. omaso k abomaso ). 3 Tiu parto, simbol-
anta la homon el la vidpunkto de lies nutrigo: ce
vesto velura si feras ~6> z; plena laüdas la fast-
on7 : malsata orelon ne havas7\ sata ~o ne
lernas volonté z; la ~problemo. ~a. Rilata al ~o:

suko. perturba: ~aj acidafoj; ~a tubo (sondilo).
A/ajo y ~o de besto, uzata kiel mangajo au kiel ujo
por la mangotajo dum la kuiro: hov~ajo, skota
safr^afo (hagiso). en/^igi. Enmeti tra la huso en la
A/on. faldOA/O b Omaso. macoA/o b Tiu parto de
la ~o ce kelkaj animaloj, kiu estas provizita per
malmolaj ajoj, helpantaj mueli la nutrajojn : Y
rostitaj rnacô oj (de birdoj). retOA/O b Centipelio.

stomat/o Y Buso (en kunmetajoj). A^ito Kn de
la inflamoj de la busa mukozo: afta , mugeta ,
hidrarga ~ito , A/ologo. Specialisto pri A/ologio.
A/ologio. Parto de la medicino, pri la buso k la
dentoj. A/OSkopo. Speguleto de kuracisto au dent- | muskoloj, por korekti la ~ismon.

blinduloj regas la ~ulojz. A/ometro. ïnstrumento,

uzata por mezuri la devion de la du vidaksoj en la
'vismo. ~otomio. Kirurgia transsovo de tuj
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Strabon/o. Helena geografo (58 a.K.-25 p.K.).
Stradivari/o ( A. Stradivari, 1644-1737). La plej

fama faranto de violonoj ks.
Stramoni/o Hf* Sp. de daturo ( Datura stramo-

nium ), unujara, tre venena herbo kun trumpet-
formaj, blankaj floroj k kun domaj kapsuloj; origina
el N Ameriko, sed tre disvastiginta, farmacie uzata.

strand/o. Bordo de maro, lago au rivero sufice
ebena k sablorica por la sun- au akvo-banoj: el
fajna sablo: (f ) sur la ~oj de la cielo glitis la luno.
es* plago.

strang/a. Diferenca de la kutimaj, ordinaraj,
rutinaj samspecajoj, k per tio kaüzanta miron: oni
diras, ke gh k jh estas ~aj por la okuloj, sed por la
komencantoj cio estas ja ~a, la tuta idea de arta
lingvo estas ja por Hi ~az ; gi estas miksajo el
legendoj, historioj, pregoj k festaj kantojL\ tio estas
efektive ~a ideo don't al mi puncon k varman salm-onz; du knabinoj, el kiuj unu portis ~an kufon z;
kian ~an stratbaron oni tie starigis! z\ ~a estas la
tempo , en kiu ni vivas z ; pro ~a koincido de
cirkonstancojz. «sr bizara, ekstravaganca, fremda,
kurioza, originala. En ~a maniero: kiel Hi
aspektas! Jli certe venas de maskobalo!z; si
portis somerajn vestojn k samtempe galosojn z.
~ajO. Io ~a: // meditis pri la tuta ~afo, kiun It vid-
is cirkaü siz\ oni neniarn vidis tian ~ajon. ~eco.
Eco de io ~a: tin ~eco ekzistas mtr en la komencoz.
Milo. Homo ~a.

strangol/i ( tr) Sufokpremi al iu la gorgon.
/vado. Ago de iu, kiu ~as.

stranguri/o 1 Malfacila k doloriga urinado,
guton post guto.

stras/O. Senvalora imitajo de oro, perloj,
diamantoj ks; falsbrilajo. os* plaki.

Strasburg/o. Havenurbo ce Rejno, cefurbo de
Alzaco (7°45’E, 48°35’N).

strat/o. Vojo inter konstruajoj en urbo ait
vilago: oni promenas sur la ~oz ; laüiri ~orr,
transiri , transkuri la ~onz: oni logos en, cez ~o:
la soldatoj kondakis la arestitojn tra la ~oj'z\ li el-
kondukis sin sur la ~onz\ la cefaj ~oj estis pavim-
itaj per stonaj platojFi ; labirinto da malvastaj k
kurbaj ~ojz\ kiel altaj estis la dontoj, kiel mallarg-
aj la ~oj! z\ la Homo (de Izraelo), kiun mokas sur la
~oj la ftloj de la fclicoz\ virta virino ~on ne kon- i ~os c.iujn miajn fortojn k nepre alvenos7: <̂ >i laasz (restas hejme); la frato petolas sur la ~ojz : j rigardon7-, la atenton B; ~i sian memoron; vane vi
iradi sur la ~oj (pp amorist(in)o); la tuta ~o lin j ~is viajti pensojnz; fi meditis tiel , ke lia cerbo estis
aüdis (logantoj de la ~o) ; meti iun sur la ~on j forte ^itaz; (analoge) la kuragon. 4 Apliki forton
(elpeli el dungado) ; ^a buhoz. §SJP vojo. avenuo, j (de tiro, premo. flekso, tordo ks) al elasta korpo, por
bulvardo, kanaleto, defluilo. ~eto. Malgranda ~o: I iel utiligi la rezultontan laboron: ~i risorton B, tordo-
mizere argilkotaj ~etojz.^ulaco. Malbonkonduta, | stangon ; (analoge) ~i horlogon B (ties risorton); li
fripona vagulo. RST huligano. ~ulino (fin) Amorist- j instruis miajn brakojn ~/ kttpran pafarkonx. 5 jî|
ino, varbanta siajn klientojn sur ~o. cef^o. Cefa | Kunigi la tajiitajn stonojn de arko au volbo k
~ode vilago. urbeto. sak^O. ~o sen eliro. j kunfiksi ilin per slosilo. ~a. Karakterizata de ^o: la

Strateg/o j[ Unu cl la dek Atenaj militestroj, ciu- I vivo devus esti ~a bataloz: Incita korseto. ~0 1
jare elcktataj. ~2io 1 +6 Arto kombini. por akiri ! Apliko de forto a! parto de la korpo au al pli-malpli
venkon, la militajn. politikajn k ekonomiajn fortojn j elasta objekto: kiu transmovas stonojn. foras al si
de iu regno, k plej bone arangi k movi la militajn ! difekton per ~oz; vundo de musko/o post ~o :
fortojn, por trudi al la malamiko la lokon k la temp- j stango sub ~o de tiro entas nlilongigi: (f) teni la
on plej favorajn por la batalado. cse taktiko. 2 ( f ) | okulojn en ~o'y : dank ' a[ la lasta ~o de mia
Arto kombini rimedojn por trafi iun celon (politikan, ! energioz. — ~olimo. 2 Ciu el la agoj de fortoj.

ekonomian, didaktikan k.a.). ~ia. Rilata al ~io:
r^aj manovroj; retirigo. îisto. Fakulo pri ~io.

stratigraf /o. Specialisto pri ~io. ^io. Scienco
pri la sinsekvoj de la sedimentaj demetajoj
(generale tavoligintaj): ~iaj principoj; ~ia skalo.

Stratiot/o G. ( Stratiotes el hidrokaritacoj) de
nur unu sp. (5. aloides ), el Eüropo k Azio, dioika,
plurjara akvoplanto, aspektanta kiel aloo, havanta
rozeton el mallargaj, dornarandaj folioj plej ofte
enakvaj, duonflosantaj nur dum florado. SiN. akvo-
soldato, akvoaloo.

stratokumulus/o Kontinua tavolo au aro da
blankaj nuboj generale mal- k neregul-dikaj.

Stratosfer/o La dua el la du atmosferaj
tegajoj de Tero, kiu komencigas c. 10-12 km super
la tersuprajo, k en kiu la temperaturo estas preskaü
konstanta. troposfero.

stratum/o 1 © Tavolo 2. 2 y Ciu el la sinsekv-
aj tavoloj de la epidermo. 3 Horizontala tavolo de
vegetajaro: arba , arbusta, herba ~o. 4 Jk.Parto de
populacio ce muestrado.

Stratus/o Kontinua horizontala tavolo da
grizaj nuboj, je malgranda altitudo. fêt kumuluso,
nimbostratuso, kumulonimbuso.

streb6i (ntr) Energie streci la fortojn de la korpo,
menso au spirito, por atingi celon: kiam komencas
frosti. vi tuj ~as ekster la landon7-, cio devas sen-
ripoze ~i antaüen! z\ mi povas ja farigi majstro , mi
laboros k mi ~os antaue.n! z\ al ma/ pieco ~as ilia
animox\ nur al bono k veto mi ~asz; mi luktis k
~/.ç por la infanoz. ii^ aspiri, pent , sopiri. ~(ad)o.
Ag(ad)o de iu, kiu ~as: sed—aie blinda k malica
~a/ K; ekzistas hontoj, kiuj de tempo al tempo sem-
as ~adon al poezioz.

Strec/i (tr) 1 Forte tiri suplan objekton k teni
gin en pli longigila au pli largigita stato: snuron
rigida : ~i draton tra la vojo : ~i nodon; ~ /
pergamenon sur fa aperttiro; ~/ la tendotolon per
lignaj najloj; (analoge) kiam la tamburo estis sufice
~itan. 2 En alta grado uzi sian korpan forton por ia
rnovo, gesto: li pli fiere levis sian kapon. ~is sian
kolon7,; ~/ la ntuskolojn de la brakoj; ~i siajn krttr-
ojn ( por refresigi post sidado); la cevalo ~is la orel-
ojn: (analoge) la okulojnz (pf). 3 (0 Hzi plej
energie siajn psikajn fortojn. por atingi celon: mi
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kiuj deformas korpon: flekso, kunpremo, tordo, tiro,
tondo. ~adO. Longa aü ripeta ~o: troa ~ado dc la
okuloj povas kaiizi kronikan kataronz\ (f) hordaiira
~ado de la atcnto estas peno, kiun infanoj ne
kapablas. ~QCO. ~iteco: si senvive falis, del cfikis
sur si la ~eco, timo k doloroz. ^igi. Igi ~ita: stofo,
kiu facile ~igas\ la nagmembrano inter la fingroj tiel
~igis, ke gi dissirigisz; ciuj garnis, rapide elkreskis,
cio, kio havis vivon. ~igis suprenz\ li ~igis sur la
pintoj de la piedoj, por atingi la libroiv, (f) la haroj
~igasz (de teruro); ~igi el la haütoz (pro subita
surprizego). ~igo 1 Sango de formo, kiun suferas
korpo sub influo de tir-, prem- au tordo-forto: ~igo
de trabo, de pontoplanko. 2 Lizo plej energia de io:
tio postulas la ~igon de ciuj fortoj dc la prudento k
de la\oloz\ sia penegado. per sia propra tro forta
~igo, nepoveb/igis ciun progresonz. ~ilo. Io, kio
servas por ~i: ~ilo de drato; ~ilo de poshorlogo.~ita 1 Tia, ke oni gin fizike ~is: ~ita kaücuka
snuro ; arko ; «( S )~ita Kordo» (poemaro de
Kalocajo) . 2 A (pp parolsono) Tia, ke ce gia
prononco la muskoloj estas ~itaj pli ol ce sono, kun
kiu oni taras komparon: generale la franclingvaj
vokaloj estas pli ~itaj ol la anglalingvaj. 3 (f)
Ekstreme energia: ~ita marsoB; ce tin ~ita laboro
gi rompis al si fa femuronz\ la tuta mondo E-ista
atendas kun ~ita atendo ta rezultojn de viaj
laboroj z\ si pensis , ke forte ~ita febra penegado
kompensos al la cerbo la jarojn de senlaboreco7. 4
(f) Kriza: ~itaj diploniatiaj rilatoj. ^iteco. Stato,
karaktero de tio, kio estas ~ita : fa ~iteco de la

kiuj en kelkaj alfabetoj oni distingas unu literonde
alia simila: fari reformojn en la skriba alfabetojor-
igi la punktojn, ~etojnz. 2 Mallonga vertikalaa»
oblikva linieto, uzata: a) en vortaro aü lemolibro,
por disigi la elementojn de kunmetita vorto (ankaS
la finajon disde la rad. ktp); b) en la matematiko
por krei novajn simbolojn aü indiki derivon: vortoj,
kiuj formas kune unu ideon, estas skrihataj kune,
sed dividataj unu de la alia per ~etoz\ a' (a kun à
~etoj). 3 Divid~o: Hi devus havi antaii si apostrof-
on aü ~eton ( - ) z.4 Malgranda marko~o: «Oriente,
unu ~eton norde» kiel diras la sipistoj7 ; versuenla
mezurglason gis la supra ~eto. ~eti © Desegni
linion kun regulaj interrompoj. /^ilo. Speciala pinta
instrumento, servanta por marki ~ojn en labor-
pecon. nadla ~ilo. ~ilo el hardita stalo, uzata por
~i sur metalon aü aliajn tre malmolajn substancojn.~umi (tr ) Haci. cirka îwi. Fari ~ojn cirkaü:
cirkaü~ita butono de celumilo. el«vi, for^i 1 Fan
~on sur io skribita, por gin nuligi: volu el~i eltiu
artikolo cion, kio havas karakteron personanz\\a
Krestomation mi el~osz (el la Fundamento); h
linioj 11-12 devas esti for~itajz. 2 (0 Forigi, mal-
aperigi: personoj, kiuj el~is la viandon el sia tabelo
de mangojz\ farita—el~itaz\ ili estu el~itaj el la
libro de vivanlojx\ ciujn liajn penojn unu sola
montento forais. malsupren~o ill La signo \.
sub~i 1 Fari ~on sub vorto au frazo, por tumi al
gi la atenton de la leganto: (vortoj) sub~itaj per
blua krajono7; tiun ci vorton mi mem sub~isz\ mi
estas maljustega (sub^ite ) kontraü Hachettez. 2
Tumi ies atenton al vortoj, insistante au akcentantepolitika situacio. cirkaü^i. Stringi . dis~i. Disigi

per ~o. kontrau~i. -~~i, por rezisti: estis tia vento, | ilin : mi forte sub^as la vortojn « permesate» k
ke oni vere devis sin kontrau~iz. kun~i. Kunigi per j «ankaü» z\ mi sub~as la fakton, ke [ . . .]. SliperM)

~o. rnal~i. Cesi ~i: mal~u vin k iom ripozu\ li
estis kiel instrumento, kies kordoj mal~igis k ne plu
povas soniz\ mal~ita kablo, risorto. mal^a. Ne
rigida, ne strikta. isr loza. tro~i. Tro forte au ofte
~i : cerba. lerneja lro~ado. suk~0 4ft Svelo de
planto pro premo de la suko. Stwilo. Aparato, kiun
oni enmetas en suojn ks, por konservi ilian formon.

Ill Kromsigno kun la formo de horizontala ^ super
litero, por montri longecon de vokalo aü tonon.
supren~o Oi La signo /, uzata por fari frakcion au
apartigi termojn de alternative, sur -̂i. ~i per
fluoreska markilo sur vortoj au frazpartoj, pri kiuj
oni volas atentigi. sur~ilo. Speciala markilo kun
fluoreska inko por sur^i. tra^i. Fari oblikvajn

strek/o 1 Postsigno, lasita sur papero, tolo ks ~ojn tra io: la tern estis trahita per longaj nealtaj
de unu movo de skribilo, peniko ks: li desegnis muroj; tra^ita ceko. tra^O Ol Kromsigno kun la
gruon per kvar geniaj ~oj; ( figure) kovrita per tro formo de ~o farita tra litero, uzata ekz. en la lingvoj
krudaj ~oj de krajonoz\ ni faru bonan dikan ~on pola, dana. kroata, malta. divid^O 0/ Skriba k
tra la lasta jaro 7 ( por gin nuligi ) ( usr e!~i )\ tipografia signo (-), uzata i .a. por dividi la
frakeirsso. 2 © Koloro de la pulvoro de mineralo, elementojn de aparté longa aü nekutima kunmetita
kutime ricevita per ~ado de porcelana plato vorto, au por transporti parton de vorto sur la
{ r̂ plato ). SIN. ^koloro. 3 A Parto de rekto en ebeno j sekvan linion. halto~0 0/ Skriba k tipografia
aü spaco inter du punktoj: fa inter a k b havas la | signo ( —), uzata i .a. por signi dialogon, au por
plej malgrandan longon el ciuj kurboj, kiuj ligas a j apartigi frazpartojn pli forte ol per komo. es- minus-
al b. SIN. segmento de rekto. cs5 signeto. 4 ~eto 2: | signo, citilo. markewo. ~o, farita sur ia materialo,
a' (elparolu «a ~o». «a ~a» ); a" ( «a duobla ~o», j por marki: marko^o de segilo (malprofunda tirade
«a du~a»). 5 V Longa klaketo aü zumo, kies daüro j segilo sur lignopecon por montri lokon prilabor-
egalas tri punktojn k kiu estas uzata kiel unu el la du j otan); marko^o sur bureto, pipeto ks. mezurOM)

signoj de la morsa alfabeto. iKr* punkto 8. (tr) 1 Î j5 Vertikala ~o, apartiganta la mezurojn. ondo^Fari ~on / : unite la linion dc la horizonto. 2 (f) I 0/ Ondosigno. rand~L Estigi regulajn ~ojn sur la
Estigi pli-malpli klaran linion: fulmoj ~is la nigran | rando de monero. segadO^O. Interspaco, lasita de
cielon ; nuboj da anasoj ~is grandan rondon B. la segilo. o.̂ segvojo. sorwo Mallarga ~o, sur
/N^ado. Ago ^i. ^ajo. Prezento (de figuro, piano filmostrio, kie enskribigas, sub formo de zigzaga
ks) per linioj; desegnajo. konsistanta el ~oj aü lini- linio, la lumvarioj respondaj al paroloj au
oj. ~eto 1 Ciu el la malgrandaj akcesoraj ~oj, per i sonefektoj. taktO^O (evi ) = mezuro~o. VOj^O.



strelicio 1089 striko

Mallarga vojo: mi irigos vin sur rekta voj~oz ; la
voj~on de malpiuloj ne iru z.

strelici/o 4^ G. (Strelitzia el ~acoj) de 5 sp-oj de
S-Afrikaj plurjaraj herboj, aspektantaj kiel etaj palm-
arboj, kelkaj pororname kultivataj, precipe S. regi-
me, nomata «paradiza birdo» pro spatohavaj, kolor-
ricaj infloreskoj en formo de longbekaj birdokapoj.

Strepsipter/oj b Ordo (Strepsiptera) de insektoj
kun pupa stadio, kun rudimenta buso, ce kiuj la vir-
besto havas du flugiiojn, la ino neniun; si parazitas
ce aliaj insektoj k naskas idojn.

Streptokok/o G. (Streptococcus) de aer-
toleraj eübakterioj kun pli-malpli globaj celoj duope
aü katenete arigintaj: ce la homo iuj sp-oj estas kun-
vivantoj en la buso k la supraj spirvojoj, dum aliaj
estas patogenaj k estigas ekz . anginojn (S'.
pyogenes ) au pneü moniton (S. pneumoniae ), BST
pneümokoko. ~OZO. Malsano, kaüzata de ~o.
streptomicet/o ^ G. (Streptomyces ) de

eübakterioj el aktinomicetoj, supraje similaj al
neperfektaj fungoj, tre disvastigintaj en la grundoj,
kie ili malkomponas multajn makromolekulojn
vegetajajn au animalajn; produktas antibiotikojn. —streptomicino, kloramfenikolo.

Streptomicin/o /V„ Antibiotiko, ekstraktata el
grundologa bakterio (Streptomyces griseus el
aktinomicetoj) k efika kontra ü diversaspeciaj
bakterioj, i.a. la tuberkuloza.

Streptopeli/o G. (Streptopelia) de birdoj el la
fam. de kolombedoj, al kiu apartenas i.a. turto.

stres/o ^ T 1 Akuta fiziologia k psikologia
reago de vivulo al transformiganta medio, cele al
adaptigo. 2 Kronika fiziologia k psikologia reago de
vivulo al akuta ~o, kiam la adaptigo ne sukcesis.
Ml. Rilata al ~o: ~a aganto. ŝ igi. Esti en stato de
/vo. <vigi. Estigi ^on: ~iga laboro.

Stret/a. Mallarga. ^loko Mallarga peco de
strato, malhelpanta la trafikon.

Strl/O 1 Longa, mallarga parto de surfaco, kun
pli-malpli paralelaj randoj, distingiganla pro sia
koloro aü heleco: si rimis la unuan rugan ~on en la.
orientoz; la cikonioj allé en la aero ekvidis
blankete-flavan ondforman ~onz (de Nilo); la luno
jetadis flavajn ~ojn da lumo sur la riveran z; tra la
diafana blankeco de sia vizago montrigis flavaj~ojz ; viola ~o lasita de la skurgo\ vojo. kies fleks-
ita k nebulita ~o malaperis en la malproksimoz\
Jakobprenis al si bastonojn [...] k senseligis sur ili
blankajn ~ojn x; el la lada pluvtubo fluis sur la
pavimon mallarga akva 2 % Longa, mallarga,
paralelranda parto de teksajo, kiu distinguas de la
cetera surfaco per tinkluro au teksarango: (stofo)
kun ~oj horizontalaj au vertikalaj?7: manikoj el
ruga veluro kun flavaj ~ojz ; blanka rubando. kiu
per funebra ~o borderis sian nigran vestonz; lit-
kovrilo, per kies diverskoloraj ~oj si lernis distingi
kolorojn7-. 3 (ark.) = bendo /: da paperoz, da
îtofoz, da feroB. 4 £& Listelo, elstaranta inter du
kaneloj de kolono. 5 V ^ ® Ciu el la paralelaj
sulketoj au streketoj, videblaj sur la suprajo de viv-
ulo, mineralo au roko: ~oj de konko, de mineralo,
detigo; glaciaj ~oj (lasitaj de glacirivero sur rokoj

de la flankoj de gia valo). ^a. Prezentanta ~o(j)n:
kolono ; ¥ fibro ; la ~a korpo ( corpus

striatum ). ( tr) Kovri per ~oj: ~ita papero
(enhavanta pli diafanajn ~ojn); ~ita standardo
(ekz. la Usona); ~itaj cevalojB. bild(o)~0. Bild-
rakonto, konsistanta el nur unu ~o. blll^a.
Prezentanta bluajn ~ojn: blu~aj vualojz. fillTWO.
Bendo. frekvenco~o = bendo 4 . post~o,
trerwo. ~o, kiun sipo, barko ks iasas post si sur la
akvo. zebro~a. Prezentanta transversajn ^ojn,
kiel de zebro: V zebro~a pasejo por piedirantoj.

striat/o = stria korpo.
Strid/a. Akre, orelsire sibla. (ntr) Eligi ^an

sonon.
strig/o b Nokta rabobirdo ( Strix k.a. g-oj) kun

kurba beko k ronda plumarango cirkaü la antaüen-
direktaj okuloj. ~edoj. Fam. (Strigidae ) de noktaj
rabobirdoj kun antaüendirektaj okuloj k plumkovritaj
piedfingroj. ~oformaj. Ordo (Strigiformes ) de bird-
oj kun mola plumaro, granda kapo, antaüendirektaj
okuloj, generale cirkaüitaj de radia plumaro, kun
longaj, largaj flugiloj, generale plumkovritaj tarsoj k
piedfingroj k tumebla ekstera piedfingro. SIN . noktaj
rabobirdoj. nego~0. Sp. de granda arkta ~o
( Nyctea scandiaca ) kun blanka plumaro pli-malpli
brunmakula au brunstreka. SIN. nikteo. tlifo^o (kn)
~o kun du elstarigaj plumtufoj sur la kapo: orel^o k
gufo estas tufo^oj. orel^o. Sp. de ~o ( Asia otus),
relative malgranda, kun du orelsimilaj plumtufoj sur
la kapo. tur~0. Sp. de ~o (Tyto alba).

strigo. 1) ~o. 2) nego~o. 3) tufo~o. CG .

StrigI1 i (tr) Brosi k purigi la haü ton k harojn de
cevalo au hejma besto. ^ilo. Speciala ilo por ~i ,
konsistanta el kelkaj paralelaj metalaj kombiloj.

strik/o. lnterkonsentita cesigo de laboro, cel-
anta devigi la mastron kontentigi la postulojn de la
salajruloj: en la la proletaro asertas sian ekzist-
on ; estas la komuna politiko de ciaj diktaturoj mal-
permesi la ~ojn\ ~o de la ministoj, de la fervojoj;
~o , kiu daüris kvar semajnojnz\ nesindikata
(sovaga ) ~o; loktena ~o (dum kiu la laboristoj
restadas sur la laborlokoj); lanteca ~o (dum kiu ili
laboras kun plej granda malrapideco, aplikante ciujn
detalajn preskribojn); surpriza ~o (sen averto al la
publiko, pp stataj servoj) ; (analoge) la aütoro
rakontas pri la ~o, kiun dum la rusa-japana milito
faris la gimnazianoj en [...] Polujoz.
~rajto, r^rompanto, flavulo. ~i (ntr) Fari ~on: car
nia posto ~is tutan monaton z. ~estraro. Aro de la
gvidantoj de ^o, ordinare elektitaj de siaj kamarad-

~posteno.
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oj. malsat/N/O. Formo de protesto, ce personoj, kiuj
ne povas alie protest!, per rifuzo nutri sin : la
malsat^o estis ofte mala de militrezistantoj.
mastro^O. Lokaüto. sido~0. Loktena ~o.

Strikn/o ^ G. ( Stryclwos el loganiacoj) de
plantoj—arboj, trunkarbustoj, lignecaj lianoj—kun
sosoj ofte volvigantaj au grimpaj per ciroj, kun
kontraue duopaj, sidaj folioj k kun globaj beroj
kelkfoje mangeblaj escepte de la semoj venenaj pro
~ino; c. 190 sp-oj el la tropikaj k subtropikaj region-
oj. Ignaca ~o. Sp. de ~o (S. ignacii ),el Vjetnamio
k Malajzio, kies semoj tre ricaj je ~ino estas nomataj
Ignacaj faboj. toksa Sp. de ~o ( S . toxifera ), el
tropika Ameriko, uzata por veneni sagojn pro enhavo
de paralizaj toksoj. — kuraro. vomnuksa ~0. Sp.
de ~o (S. nux vomica), el Hindio, precipa fonto de
~ ino. SIN. vomarbo. ~ in20 ® Tre toksa,
konvulsiiga alkaloido, C9,H2002N2, ekstraktata el
sp-oj de ~o (precipe el vomnuksa ~o), etdoze uzata
en medicino kiel nervostimulanto. «ar brucino.

Strikt/a 1 Tre strece algustigita: li havis sur si
~an veston z ; tiu ~a robo audace dekoltita ; la
ruga kamizolo sidis sur mi k strecitez. 2 (f)
Severe preciza, rigora, ne permesanta deflankigon:
~a devo. ordono, regulo, senco, silento ; tio trans-
posas la ~an bazon de la intertraktado: tion mi ne
povas fari inter la ~aj limoj de mia recenza
rubriko; oni devos fiksi pli ~e la uzon de iuj prep-
oj. ~ajO. Vesto de dancistino k.a., kiu ~e adhéras
al la korpo. 'veco. Eco de io ~a: apliki la regulojn
en ilia ~eco. mal^a. Loza.

string/i (tr) Forte cirkatipremi, cirkaüstreci: la
hoao sufoke ~is sian kaptajon ; la kadavro ~is
ankoraü la pafilon. ~(ad)o. Ag(ad)o ~i : elsovi sin
el la ~o de la siimo.

Striptiz/o ^ Nudrivela senvestiga danco. ~i
(ntr) Prezenti ~an spektaklon. ~ist(in)o. Artist-
(in)o, kiu ~as. — pokcro.

Strob/o <4k Vejmula pino (Pinus strobus ).
Strobil/o ^ Konuso 3.
stroboskop/o Optika aparato, ebliganta jeti

régule intermitajn brilojn de konstantl'rekvenca
lumo, k servanta por analizi movojn vibrajn aii
rotaciajn. ~io. Metodo de observado per ~o.

Strof10 éh Ciu el la egalmezuraj, samarangaj k
same rimitaj dividoj de lirika poemo: kanto, en kiu
post ciu ~c> estis ripetato] la vortojz ; kvarversa ,
sesversa ~o; la ~oj de kanzono; la alkaja, la sapfa
~o. csr' stanco. refreno. — antistrofo, epodo. ~a.
Rilala al ~o: ~a strukturo.

Strofant/o G. (Strophantus el apocinacoj) de
lignecaj lianoj au arbustoj: c. 40 sp-oj el la tropika
Malnova Mondo, kelkaj pororname kultivataj,
pluraj uzataj por veneni sagojn k en medicino pro
enhavo de ~ino. ~ino ® Kortonika glukozido,

ekstraktata el kelkaj sp-oj de ~o (precipe S. grants,
S . kombe k S. sarmentosus ).

Strofari/o ^ G. (Stropharia el ~acoj) de
ombrelfungoj kun ringo k brunvioletaj lamenoj; c.
15 sp-oj, tre disvastigintaj. «sr foliota , hifolomo.

Strom/o 1 V Fundamenta parto de histo,
generale konsistanta el koncktivo, kies masoj sub-

tenas la celojn k aliajn funkciajn elementojn de la
koncerna histo. 2 ^ (pp fungoj) Densa amaso de
vegetaj hifoj, en au sur kiu formigas sporoj.

struto. F.

strikno. vomnuksa ~o: a) tigo; b) folio ; c)
infloresko ; 6) floro ; d) frukto ; e) sekcajo de
frukto; f) semo (vomnukso); g) sekcajo de semo.
St k Ba (c).

stromatolit/o ® ^ Kalkopetra konstruajo,
devenanta ei biokemia aktivado de cianobakterioj,
konata de antaükambrio gis nuno.

Strombol/o. Unu el la Lipar-insuloj, kun aktiva
vulkano (15°13’E, 38°48’N).

stronci/oz ® 1 Elemento, Sr, atomnumero 38,
atommaso 87,62, homologa al kalcio: klorido,
SrCl0; ~aj kombinajoj. 2 Teralkala inetalo flava.

Stroncianit/o ® Mineralo el ortoromba stroncia
karbonato, SrC03, fonto de stroncio.

StrongiI/o 8 G. (Strongylus) de nematodoj,
parazitaj en diversaj animaloj. KT filario. /̂ uloj.
Ordo (Strongylida ) de nematodoj, parazitaj en
animaloj, inkluzive de homo.

strudel/o, strudlo y Bakajo el maldika, kun-
rulita pastofolio, farcita per fruktoj, kazeo ks: poma,
papava. terpoma ~o. SIN. rulkukajo.

struktur1o fa 1 Maniero, en kiu estas kunarang-
itaj la diversaj partoj de konstruo, masino, petro,
organismo, histo aii la diversaj eroj de kemia
substanco: mi konas la ~on de la ciela firmamenloB;
substancoj de fajna ~o ; konservas ec karbo la ~on
de 1’ arboz ; la ornamajoj devas emfazi, ne kasi la
~on de la kupolo ; © de atomo, kristaio,
mineralo. petro (ekz. grajna ~o), tereno, terglobo;
mikro~o, makro~o; V ~o de la homa korpo,
organo, histo. celo. isr teksturo. 2 © Maniero, en
kiu la diversaj partoj de homa kreajo, socio, verko
ks estas kunarangitaj en unu tuton: la agrara ~o de
Hispanujo; administracia, ckonomia, socio
travidebla estas la ~o de tiu poemo ; frazo de
maistrikta, senrigora ~o; originala de E.. ~a.
Rilala al ~o: ~aj reformoj en stato. fajna ~0
Maldegenerigo de kvanlumstatoj pro relativecaj
eFikoj. (tr) 1 Doni ~on al io: via tezo ne estas
sufice forte ~ita; la ~ado de teritorio en ckonomia
unttopo. 2S Prepari 5. infra~0. Vd infra. ~ismo
fa (sociaj sciencoj) Sciencoteorio, kiu éliras de
sinkrona rigardomaniero k celas difini la homajn
faktojn rilale al k dépende de ~a tutajo k klarigi ilin
per matematikaj modeloj. bendo^O ~o de
energibendoj en kristaio. daten~0 Ê Maniero
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kiel ~o. ~ado. Konduto de ~o: la iom specialaj
psikaj trajtoj de s-ro D. lin pelis al ~adoLK.

Stult2a. Ne inteligenta, sensprita: tin besto estas
tiel ~a, ke gi ne rimarkante mangas al si la pied-
ojn ; ~a kiel ansero, kiel safo; (analoge) li fans vere
~an mienon ; pli ~an romanon mi neniam legis.~ajo. Diro au faro ~a: la ~ajoj de la bupatrino
ciujn ridigis. ~eco. Eco de iu au io ~a: la ~eco de
la homoj estas la sola afero, kiu povus doni ideon
pri la senfinajo. ~igi. Fari '-a: ~igi infanon per
sencesaj admonoj k riprocoj. ~ulo. Homo ~a: faru
regon el ~ul alia.,K . idioto, kreteno.

stumbl/i (ntr) 1 Irante, preskau fali pro malbona
meto de la piedo sur la grundon, ka üzita de
obstaklo, glito ks: li ~is sur stumpo de radiko. 2 (f)
Senkonscie fari malgravajn erarojn: ~/ pri la datoj;
mi ciam ce tiu silabo. ~0 1 Ago de tiu, kiu
~as: zorge evitu la ~ojn pro la stato de via spino.
Kg’ mispaso. 2 Poezia licenco, per kiu tri trokeoj
estas anstataüitaj de du amfibrakoj.

Stump3o 1 Nedifektita restajo el fortrancita
membro: ~o de amputita brako. 2 Mallonga parto
restanta el io, kies pli grandan parton oni fortrancis
au fordetruis: de kandeloz ; de trunko, de
rompita glavo ; de denio, de krajono; ~o de
brasiko.3 Restanta parto de la folio de registro, ceko,
kvitanco ks, per kiu oni povas kontroli la detrancitan
parton (talono 1 ). bloko. ~a. Prezentanta ~on:
hundo kun ~a vosto; ( f ) la ~a Parlamento (de
Kromvelo, post elpurigado de la opozicio). /^eto.
Malgranda ~o: vakskandelaj ~etojz; ~eto de for-
brulinta alumeto7-. ~igi 1 Fari ion ~a. 2 = trunki.

stup/o. Implikaj krispaj fadenoj, restantaj el
spinita kanabo au lino k uzataj por stopi: embarasata
kiel kokido en la fortulo farigos kiel ~o, k lia
laboro kiel fajrero, k ambau brulosx. ~i (tr) Stopi
per ~o. ~ajo. Bulo da ~o, por stopi. ~hara. Hav-
anta harojn similajn al ~o per sia flavhela koloro.

stupa/o Kelketaga turo, enhavanta devotaj-
ojn. nar pagodo.

Stupor/o 1 f Stato de konscioperdo, tia ke la
paciento respondas al nur tre forta stimulado. 2 (f)
Obtuza senmovigo pro fortega surprizo au timo.
~a.Trafita de ~o: li restis ~a antaii la kadavro. ~i
(ntr) Senti ~on. ^iga. Kauzanta ~on: opio estas
~iga drogo.

Stupr/o. Seksperforto: tri el tiuj (seksrilatoj)
estis ~ojm.

sturg/o 8 Sp. de acipensero ( Acipenser
sturio), primitiva rabofiso, vivanta en maro k en
riveroj, ordinare 2 m longa, sed kelkfoje gis 6 m
longa. acipensero, huzo, sevrugo, sterledo.

sturm/i (tr) Kurante aü alsaltante ataki: ~/
tranceon, fuorton, sipon; vengi malkase? ~i kastel-
on armite?G. ~0. Ago de tiuj, kiuj ~as: nerezist-
ebla ~o\ ~a tacmento; nobelaro cirkaüas biendom-
on k ~e gin prenasG. —4 ~opase. ~anto 1 Soldato
de ~a tacmento. 2 Fronta ludanto en futbalo. SIN.
avanulo.

sturn/o b G. (Sturnus) de birdoj el la fam.
~edoj, kun relative larga beko k longaj pintaj flugil-
oj, i.a.: ordinara ~0 (S. vulgaris ), nigreta, blanka-

arangi kolekton da datenoj en komputila memoro.
KS* tabelo, listo.

strum/o f Nenormala pliigo de la volumeno de
la tiroido.

strut/o d G. (Struthio ) de grandaj, primitivaj
birdoj senkarinaj, kun longaj kolo k kniroj, kun ciu
piedo nur dufingra, nekapablaj flugi, sed tre rapid-
kuraj; nur unu nuna sp., S. camelus, vivanta en
Afrikaj dezertoj k stepoj: glows Min la bestoj de la
kampo, sakaloj k ~ojx. r*a 1 Rilata al ~o: ~aj
plumoj. 2 (0 Rifuzanta konstati la realajon malfavor-
an: ~a politiko. ~e. Laü la maniero de ~o: (f)
ensovi sian kapon en la sablon; ~e fermi la okul-
ojn antaii la faktoj. ^oformaj Ordo (Struthioni-
formes) de senkarinaj birdoj, ampleksanta nur ~on.

Stuart/oj\Skota familio, al kiu apartenis pluraj
regoj de Skotlando k de Anglio.

Stuc/i ( tr) Forigi la ekstremajn partojn, la
pintojn de brancoj, folioj au radikoj.

stud1! (tr) 1 Zorge, detale observi, peni metode
esplori: ~/ la naturon, la stelojn ; ~i fenomenon; ~i
mapon ; ~/ la ecojn de substanco, la morojn de
birdo. 2 Diligente labori , precipe per vizitado de
kursoj au propra legado de libroj, por akiri iun
brancon de scienco: juron, filozofion, psikologi-
on, matematikon ; la Biblion, Sekspiron, Marks-
on; (analoge) rolon (en teatrajo, filmo). 3 Esti
studento : li ~as nun en Berlino ; si ~as sub
profesoro K. ~(ad)o. Okupo de iu, kiu ~as: li
taügas nek por ~o nek por ludoz\ sia situacio estas
plej malfavora por ~adoz\ ekkrio atestanta, ke oni
parolas pri amata objekto de ~adoz\ lia patro, kiu
vivis nur en malriceco k religia ^adoz\ ~ado de la
ftziko. ~(aj)0. Verko, en kiu oni prezentas la rezult-
ojn de ~ado. —4 etudo. ^ejo. Loko, en domo au
fakultato, arangita por ebligi ~adon al studentoj.

student/o. Persono, studanta en universitato
au alia simila supera lernejo: dum la prelego la ~oj
petalis; pri botaniko; rnedicina , farmacia ~o;
kanto de ~oj; ~o-interpretisto, ~o-asistanto ; estas
ciam pli multe da ~inoj.~a. Rilata al ~o(j): la ~aj
jaroj; ^a asocio; ribelo.

Studi/o. Laborejo, en kiu oni registras muzikon,
produktas filmojn, radio- aü televid-programojn ks.

Stuf /i (tr) Y Longe kuiri en fermita poto kun
malmulte da akvo, tre modere varmigante por
konservi la tutan sukon: ~/ bovpecon en gia suko;
~ita safafo kun ajlo k kremo z. brezi , rosti ,
vaporkuiri. ^ajO. Tio, kio estas tiel kuirita. BST

raguo, miksopoto, frikasi. ^ujo. Poto, spéciale
destinita por ~i i.a. viandon. sæ premmarmito.

stuk/o 1 ^ Tavolo da mortero, almetata ekstere
sur brikmuro au interne sur plafonoj, muroj k
vandoj por sirmo k izolo de la surfaco. 2 Speco de
mortero el marmorpulvoro, kalko k kreto, kiu sekig-
inte similas marmoron. ^i (tr) Smirkovri per ~o:
~itaj muroj. /^ado. Ago au arto de ~anto. â}o.
Kovrajo el ~o.

Stukac/o (fm ) Homo, kiu denuncas siajn
kamaradojn, samsortanojn ks al aütoritatuloj, polico
kc: en la jus fondiginta E-asocio de Sovet-Unio
konjekteble trovigos deca kvanto da ~ojLK. ~i.Agi
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punkta, kiu bele fajfas k imitas la vocojn de aliaj konstruado ; enkonduki E-on laügrade k de~e (per
birdoj; nigra ~0 ( S . unicolor), nigra, senpunkta. agado ce la bazo de la socio); desupremaj k de~em-
roza ~0 (Sturnus roseus ) rozkolora k nigra , aj agantoj; de~ismo.væ desupra.~edoj. Fam. (Sturnideae ) de birdoj el la ordo de III - Pref. signifanta : 1 ~an pozicion de objekto
paseroformaj, i.a. ~o k majno. rilate al alia: ~tera: ~jupo, ~tegmento, ~vestoj;

Stutgart/o. Cefurbo de Badenio-Vurtembergo ~porti , ~teni ( porti, teni estante ~e); ~skribi
(9° ILE, 48°47’N): la rcgurbo ~o7. (skribi ~e); ~iri ; ~kusi (kusi ~e de io); ~meti;

SU/O & Apro. ~edoj. Fam. (Suidae ) e1 la ordo de I ~ordigi\ ~akvigi. *sr ig , ig. 2 ~an pozicion dc
parhufuloj, al kiu apartenas i.a. ~o (apro), fakocero
k pekario.

sub. I - Prep, esprimanta: 1 La pozicion de
objekto rilate al alia, kiu estas pli alte k tusas gin
(malo de sur): a) sen translokigo: porti ion ~ la
brako7; havi kusenon ~ sia kapo; sanceligi ~ la
pezo de io; la floroj mortis ~ la pasoj de la amant-
oj7 ; ~ sia robo si havis nenian tolajon; (analoge)
rckoni virinon ~ (malantaü) masko; (f) novelo ~ la
titolo «Albina»7-, b) kun translokigo: li falls ~ la
radojn7 ; meti tabureton ~ siajn piedojn , foliojn ~
la presilon; (0 Moab humiligis ~ la manojn de la
lzraelidojx ; Li [...] metas gentojn <v niajn pied -
ojn z; li trafis el ~ la pluvo en riveton7. 2 La
pozicion de objekto rilate al alia, kiu estas pli alte,
sed ne tusas gin (malo de super): a) sen translok-
igo: la nntso kuris ~ la lito7 ; dormi ~ tegmento, ~
libera cielo; ripozi. promeni ~ altaj kverkoj; ~ la
suprajo; ekzistas nenio nova ~ la sunox; ^ Lia
ombra ni vivos inter la naciojx ; kiam la suno operas
~ la stelo Sirius B. b) kun translokigo: el ~ la
kanapo la muso kuris ~ la liton7 ; la cielo etendigis
gis ~ li7. 3 La eksteran sajnon: si aperis ~ la forma
de maljunulino; projektoj proponitaj ~ laiitanomoz; mi vojagas ~ la nomo Februaro7. 4 La
dependecon: ~ seruro promesojn tenu, sed don'tnte
ne reprenuz; cio estas ~ vw dispono; meti ion ~ i>s
dispononz; .«TV/ ~ />$ ordonoj; Hi ne hontas servi
~ li7', teni popolon ~ ,wV? regado; ~ tiu kondico; /7/
vem's ~ /<7 tonoj de beia niuziko7 ; danci ~ /a
muziko7; tiu skribis sur gi ~ diktado de Jeremiax ;
,vc/6>/ c.v/A instruataj aI li ~ komando «Mars!» ,
«Hah!»7', kurso pri literaturo ~ profesoro Davis;
socio, kies konsistigantoj vivas ~ sovaga egoismo.
II - Kombinebla morfemo kun la samaj signifoj:
~a. Estanta ~ io au iu . ~e. En ~a loko: vi ne

homo(j) rilate al alia(j) pli altranga(j): ~leütenanto,
~oficiro; ~meti ribelantojn. vico. 3
Nesuficecon, neatingon de la normala nivelo:
~nutrita infano; ~logata regiono; ^dungiteco. 4
Kasitecon, sekretecon aü hipokritecon de la ago:
~aüskulti, ~diri, ~kompreni; (detene krieti);
~premi ridon ; ~ridi 7 ( kase ridi ) ; ~rigardas
(spionas) malvirtulo virtulon k celas mortigi Iin7
~voce. 5 A Parton de donita spaco au algebra
strukturo: ~grupo, ~korpo, ~spaco, ~vico;
~kompakta. super.

subaltern/az. Dependanta de superulo k devig-
ata obei ties ordonojn. ^uloz. Homo ~a.

SUbdukci/o ® Glito de litosfera plato sub aiian.
BSr’ subsovigo.

suber/o Histo de vaskulplantoj, konsistanta
el fruevolue mortantaj, kavaj celoj, formantala
korkon. ~ata acido ® Dikarboksila grasa acido,
HOOC-(CH 2)6-COOH. ^ino (g) * Organika
substanco akvo- k gas-imuna. cefa konsistajo de la
muro de la ~aj celoj. ~OZO f Pneiimonokoniozo,
kaüzata de la polvo de ^o.

SUberit/o. Korkeca materialo, uzata ekz. en
laboratoriaj aparatoj (subtenaj ringoj por rondaj ujoj).

subit/a. Tute rapide k neatendite okazanta:
teruro7 , mortoB\ post brua vento silento7 (pf);
cedante al ~a idea7, En ~a maniero: la dunoj
kvazaü en sia movigado rigidigintaj ondoj el
sabloz; jen li ekvidis antaii si la portalon de là
katedraloz; tiam ~e farigis, kvazaü ciuj steloj litm-
us7 ; felico legon ne obeas, naskigas, ~c perç-
as7; neniam atendita ofte venas ~e7. car abrupte.
~eco. Eco de io ~a.

subjekt/o 1 A Sintaksa funkcio k frazelemento
kun tia funkcio, esprimanta la aferon, pri kiu oni
asertas, ke gi plenumas ian agon au estas en ia stato;

trovis la libron, car gi estas de mia capelo; la en E. verbon minimume unuvalentan nepre
hundo, ekvidinte tablon, kuris ~en. malsupre. akompanas ~o; ekz. en la frazoj «mankas mono»
*̂ 0. ~a parto. /^ajO 1 Substofo. 2 Fono: korvoj «mi legas (au: «mi legas libron)», «la karoton mangis
faradis bonan efekton sur la blanka ( nega) ~ajoz; la azeno», «Johano sajnas felica», la ~oj estas resp.
papilio etendis siajn rugajn flugiletojn kun argenta i mono, mi, la azeno, Johano. csf predikato,
~ajoB. ~igi. Cedigi iun antaii io au iu; obeigi: Li ! predikativo, objekto, cirkonstanco. 2 0 La pensanta,
(la Etemulo) ~igas al ni popolojn x. ~igi landon a! | sentanta, volanta mio, kontraste al la ne-mio, al la
sia regado, soldatojn ~ sia jugo: ~igi sin al la i ekstera mondo; sciarito kontraste al la sciatajo. «S’

cirkonstancoj, al la plimulto. esc submeti , venki. —» I objekto. 3 Y 'F Homo, rigardata kiei havanta specif-
klini. ^igi. Igi ~a: la suno komencis ~igiz; la vir- | ajn korpajn au psikajn tendencojn, au kies fizikajnaü
ineto de / ’ maw ektimis k ~igis ~ la akvon7 . ^igo. j psikajn reagojn oni studas: iu galmalsana, pletora,
Stato de io, kio ~igas: ® horizonta ~igo (la angulo j histeria , malbonstata ~o; esti ~o de eksperiment-
inter la horizontala ebeno tra la okulo de la observ- j ado. ~a. Rilata al ~o: A ~a suplemento.
anto. k la videbla horizonto). ~ulO. Homo depend-
anta de alia: la logantoj de B. farigis ~uloj de la j anta, perceptanta au pensanta subjekto, kontraste al
Hohenstaufenoj7. — suzereno, vasalo. ci-SUbe. Pli | la eksteraj au realaj aferoj, al la objekto. RlM.
malsupre, ekz. en la teksto: rigardu la noton ci-~e. subjekta pli taügas en tiu signifo (Vd subjekto 2). 2
B®5 ci-supre. de~a. Komenciganta ce la ~o: de~a Varianta lau la animstato, humoro, gustoj, vidpunkt-

subjektiv2a 1 Apartenanta, rilata al la konsci-
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oj de unu persono: la ~aj simptomoj pieje estas | au parto de adjekto aü de suplemento: la ~oj havas
karakterizajz ; fia kritiko estas pure ~a, sekve ne la finigon oz. SIN. o-vorto. Rilata al ~o. 'vigj.
havas genera/an valoron. c®5 objektiva, senpartia. Fari el alia vortformo ~on: «bonulo» prezentas ion
*eco. Eco de iu, io ~a 2. ^ismo. Doktrino, laü | pli ol simple ~/'gitan adjektivon2.
kiu ni ne ekkonas la objektojn, kiaj ili estas en si
mem, sekve ne ekzistas objektiva kriterio de vereco. li rimarkis, ke oni ~is kadukan ilacon al lia nova~isto. Adepto de ~ismo.

subjunkci/o A Vortospeco, servanta por
dependigi unu prop-on de alia , ekz. «ke», «se»,
«kiam», «dum». BS= konjunkcio.

subjunktiv o À Verba modo en iuj lingvoj
(franca, germana k.a.), montranta, ke iu prop,

dependas de alia k ke iu procezo estas konceptata
kiel dependa de alia procezo a ü de ies volo aü
opinio, do kiel citita aü necerta. B®3 volitivo.

©subiim/a. Tiel distingiga per sia alteco, nobl-
eco aü alia impresa eco, ke gi inspiras ian kvazaü-
religian respekton, admiron aü timon: ~a montego,
tempesto, heroismo, memofero, amo, beleco, genio,
poeto; la ~eco de la unua capitro de Genezo. îgi 1
Fari ~a. 2 H* Transformi krudan instinktan (precipe
seksan ) pratendencon, havigante al gi novajn
objektojn akordajn kun la socia vivo: futbalaj matcoj
ne guus tioman intereson, se ne vivus en la homoj,
^igite, praa deziro batale venki rivalan tribon.
ésublim/i (tr) ® Pasigi korpon de solida stato

senpere en la vaporan. ^ajo ® 1 ~ita substanco. 2
(ark.) Hidrarga diklorido, HgCl2 (pasintece nomata
koroda ~afo). ~ado. Ago, per kiu oni ~as. ~igi.
Suferi ~adon: ~iga varmo (varmoefiko ce ~igo de
unu molekulgramo aü molo da substanco).
*SUblimat/o (ark.) = sublimajo.
subliminal/a = subsojla.
subret/0z Servistino, cambristino en komedio.
subsidenc/o = subsidigo (Vd sidi ).
subskripci/i (tr) £ Pagi aü devontigi sin pagi

difinitan sumon por akiri liverotajn akciojn ,
obligaciojn a ü partojn de nova societo a ü de
pligrandigita kapitalo de societo.

SUbstanc20 1 Ciu aparta speco de materio:
poroza, peza. travidebla ~o\ ~o de végétaja origino;
V la griza ~o (konsistanta cefe el celaj korpoj de
neüronoj), la blanka ~o (el nervaj fibroj) de la mjelo
k cerbo. 2 La esenca aü plej grava parto de io; tio,
kio estas vere reala en io: la de lia rezono, de la
prelego; enestas en tiu libro malpli da ol da brilo.
3 d> Daüra realajo, konceptata kiel subportanta k
unuiganta la sangigantajn fenomenojn perceptebiajn
per la sensoj, k kiel manifestiganta per ili: la distingo
inter la ~o k giaj akcidencoj, bazo de la Aristotela
doktrino, estis alprenita de la katolika eklezio por
formuli la dogmon de la eükaristio; FHo, [...] plena
hildo de Lia ~oN; ~a. Rilata, apartenanta al la ~o:
la ~a realajo; (f) fari ~ajn sangojn en la projekto
(esencajn). sam â. Havanta tian saman ~on, kiel
iu, io alia: La Patro, la Filo k la Spirito Sankta estas
sam~aj ; Jesuo Kristo ( ... ] sam~a kun la Patro
(Simbolo de Niceo). trans~igado. ft En la katolika
teologio, sango de la ~o de pano k vino en la kamon
k sangon de Jesuo Kristo sen sango de la formo.

substantiv/o A En E., vorto, kiu povas
funkcii sintakse kiel subjekto, predikativo, objekto,

suci

substitu/iz (tr) Meti en la lokon aü funkcion de:

pluvombrelo ; ~i provizoran helpanton al la mal-
sana profesoro. RFM. Oni anstataüigas A per B, oni
substituas B al A. -̂ O. Ago de tiu, kiu ~as: okazis
en tiu jugafero de infanoj. âjo. Io, kion oni
uzas anst. alia, ose surogato. ~itO. Persono plenum-
anta ian funkcion anst. alia: ~ito al la prokuroro.

substrat/O 1 d> la ajn realajo, substanca aü
fenomena, kiu ebligas la ekziston de alia, k kvazaü
subportas gin. 2 Materialo, sur kies surfaco oni
metas maldikajn tavolojn de alia materialo por
fabriki filmon aü kristalon. 3 $ ® Substanco, sur
kiun enzimo agas, sangante gin al produkto: de
enzimo. 4 Bazo, sur kiu trovigas io, sin apogas,
alkrocigas aü kreskas io: ® ira la tavolo de defalaj-
oj ni povos atingi la geologian ~on; arboselo,
roko, grundo estas la cefaj ~oj de la likenoj; mar-
stelo rampas sur la 5 A Lingvo, malaperinta aü
regresanta, sed influanta la lingvon, kiu gin
anstataüis aü igis dominanta. SIN. subtavolo.

subtiPa 1 ( io) Konsistanta el tre maldikaj k
delikataj eretoj: sablo, polvox ; pisti pulvoron

parfumo ( tre penetrema); ^ bacilo
( Vd bacilo ). 2 Malfacile kaptebla, rimarkebla,
komprenebla, pro giaj delikataj nuancoj: mi
admiras la ~an lertecon de mia kanajla edzino2; la
estraro havas konsiderojn ~ajnz; la misteroj de la
~a lingvo de la Francoj2; jen vere ~<7 k!arigo\ ~a
distingo inter du vortoj; ~a carmo, arto. 3 Kapabla
fari a ü rimarki delikatajn nuancojn, diferencojn: ~a
filozofo , observanto ; ( analoge) ~a spirito B ,

intuicio, gusto, ES* sagaca. ~i (ntr) Fari ~ajn rezon-
ojn. es3 cerbumi. ~ajO. Delikata nuanco, diferenco:
ni preterlasu la ~ajojn k atentu la fundamentajn
problemojn. ~eco. Eco de io, iu ~a: la ~eco de la
serpento ravis Evon. u®3 sprito.

subtrah8i (tr) A Fari la operacion de ~o. ~0.
Operacio, kiu al du nombroj asocias ilian diferencon:
la signa de la ~o estas minus (-). ~ato. Nombro,
kiun oni ~as: en la ~o 9 - 6 = 3, 9 estas la malpli-
igato, 6 estas la ~ato, k 3 estas ta diferenco.

subute/o (evi) = alaüdfalko.
subvenci40. Monhelpo, donita de stato. urbo,

societo aü mecenato al persono, movado, lernejo ks.~i (tr) Doni ~on al : la urbo ~as tri teatrojn ;
industrie ~ata de la stato.

suc/i (tr) 1 Teni en la buso, por, farante vakuon
per la lipoj, ricevi lakton aü sukon: se vi estus al mi
kiel frato, kiu ~is la mamojn de mia patrino/ x;
felicaj la mamoj, kiujn vi ~is!N; ~/' orangon\ ~/

ovon\ ~i botelon. 2 Entiri en la buson (likvon), far-
ante vakuon per la lipoj aü sirnila organo: la cikado
~as la sukon de la arboj; insektoj, k'tuj ~is a! ni la
sangon; la lakton de dungita nutristino; (f) k
satigu el la brusto de giaj konsoloj, ~u k guu la
abundon de gia glorox.3 Teni en la buso kun mov-
oj de la lango k lipoj: li ~us sian dikan fingronz ;
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~/ stangeton de cokolado , bombonon\ sian
pipon. ns" midzi. 4 Enpreni en si (likvon) helpe de
vakuo, enlï ltrigo au analoga fenomeno: pumpilo,
kin bone ~as: prespapero tro ~anta la inkon; la
radikoj ~as la grundan humidon. cr sorbi , cerpi.~(ad)0. Ag(ad)o de iu, kiu ~as. «vigi. Doni al
tqfano au ido mampinton, ke gi ~u gin: si mal-
agrafis sian korsajon k ~igis la beboir, ~igantaj
bovinojz. ~ilo 1 8 Organo de insektoj ks, kiu
servas al ili por ~i. 2 Kaücuka au plasta, pli-maipli
cicoforma ajo, kiun oni donas al bebo, por ke gi
kvietigu, ~ante gin. — cicumo. 3 O Mekanismo,
servanta por ~i: ~/7o de sifono. ek>* j. Komenci
~adon: la profeto alpremis la lipojn al la vundo,
forte ek~is k eltiris la venenonz. e!~i 1 ~i el io:
el~i la medolon el osto. 2 Tiel forte ~i, ke nenio
restas: li jus el~is la botelon ; forfeti inn kiel
el~itan orangon. 3 Eltiri la tutan forton, ciujn ide-
ojn, la tutan monon de iu: la maljuneco el~is liajn
fortojn; li scias el~i la cerbon de siaj subaltern-
uloj; malbona ekonomia sislemo cl~as la landon;
logantaro el ita de la impostoj, de la militaj tribut-
oj ; el~antaj kostoj; mi ne lasas min el~i , kicl WLB
( vortludo kun la senco 2 ). erwi. Entiri en si :
spongo cn~as akvon z; li imitadis kristanajn morojn
k dirais liberspiritan manieron de pensadoz\ infan-
age enr^ebla religio7. fulmcwilo 4- Vertikale fiks-
ita, pinta konduktilo por altiri fulmon k kondukti la
elektron el la atmosfero leren. marrwi. ^i lakton el
ies mamo. mam~igi. ~igi lakton de sia mamo. ns-'
manmutri. polvo -̂ilo. Elektra aparato, kiu forigas
la polvon, enfante gin en sakon. sango~antoz 1
Kruelega homo. 2 Senkompata ekspluatanto. DST
vampiro. ~markoj. Markoj aperantaj sub la hauto
pro ~a kiso au mordo.

sud/o 1 Tiu parto de la horizonto, kusanta
maldekstre de observanto, kiu sur la ekvatoro

sued/o ^ G. (Suaeda el kenopodiacoj) de salej-
aj plantoj— unu- k plur-jaraj herboj k arbustetoj—
kun malgrandaj folioj k malgrandegaj floroj;
kosmopolita g. de c. 100 sp-oj, el kies cindroj oni
iam ekstraktadis sodon. salsolo, salikornio,
sodherbo.

Suetoni/o. Roma historiisto, verkinto de la
«Vivoj de la Dek du Cezaroj» (75-160).

Suez/o. Egiptia havenurbo, norde de la Maro
Ruga (32°32’E, 29°57’N). ~a. Rilata al ~o: la ~û
istmo, kanalo.

sufer/i. I- (ntr) 1 Senti , elporti fizikan doloron:
kapo pekas, piedoj/ ~asz\ ec muson li ne povas vidi
~i; mi ~as juste 2; mi per vi nun duohle ^asz\
respondi pli frue mi ne povis , car mi estis iom
~antaz\ (spéciale, pp la Pasiono) Jesito ekster la
pordego ~/.vN; Kristo ankaü ~is pro niN . 2 Trovigi
en malagrabla, gena, turmenta stato pro ia kaüzo:
de la varmoz, de la suno1; la popolo ~is pro manko
de akvo; <-w de la malpureco de la logejo\ li multe
r^is pro siaj opinioj; multe ni devis ~/' de tiu mal-
vasta pseüdo-patriotismoz\ kiu el vi iom ~as de tio,
ke mifaras tradukojn por la Revuo? z\ (analoge) ~i
de soifoz , je ftizo\ (f ) junuloj ofte tro ~as je
absoluta manko de singardoz; ni estas nur homoj k
~as je homaj difektoj. 3 Esli trafita de difekto,
damago; malprosperi: nia komerco ire ~as de tia
situacio; ~/ de krizo\ la internaciaj internlatoj ~as
pro la multeco de lingvoj; la E-a literaturo longa-
tempe ~is pro la praktikismo de la gvidantoj de la
movado\ de tio via reputacio povas ~/\ H - (tr) 4
Elporti, dolore sperti: ~/ mil turmentojn ; ~/ malsat-onz\ ni ambaü ~as la saman maIsanonz; vidu, kion
mi r^as de miaj malamikojz; grandajn perdojnL,
atakojnz, malestimon7, ciujn kapricojn de la sorto7,
tiranecon; la popolo ~as grandan mizeron, pezan
premado/v, ankaü diablo tondron ~osz: (f) kion

rigardas la subirantan sunon: sin turni al ~o. 2 Unu ~as la E-a afero de mia pure persona kontrakto?z;
el la kvar cefpunktoj; simb.: S: ~-eosto (SE), la lingvo mem nenion de tio ~usz. 5 Ricevi la
nesto (SU); la vento biovis de ~-okcidento7. 3 Tiu efikon de ago, esti trafita de okazajo: post verboj
parto de la terglobo au de lando, kusanta en la havantaj sencon aktivan la akuzativo montras la
direkto de ~o: vojago al la de Francio, ~anton de la faroz\ tiu regulo ne ~as esceptojn; la
de Svcdio. 4 La altiranta poluso de magnéto. ~a 1 konferenco ~is interrompon (estis interrompita).
Troviganta en ia ~o: en ciuj pli ~aj landojz\ la ~0. Sento de tiu, kiu ~as: mieno lia montris pli
temperamento de la ~aj virinoj; la ~aj statoj de ~on, sed ne koleronz; pro tio venis sur nin ci tiu
U sono; la iama ( S )~a Maro (meze de Nederlando, ~<? x; propra ~o, plej granda sur teroz\ kiu diras la
5°30’E. 52°30’N ) nun nomigas Isel-lago; la ( S )~aj veron, bavas ~onz\ elporti tiom da felicoj k tiom da
Maroj (~e de Pacifiko). — antarkta. 2 Venanta de, ~oj mi ne povasz\ transiro de ~oj al gojoz ; li sentis
au rigardanta al , tiu direkto: ~a vento: la ~onje spirado.~ado. Stato de iu ~anta: Si dirisen
fasado, portaio de la katcdralo. ^e. En la ~a dolora ~adoz\ ni vidis la ~adon de lia animo, sed
direkto: oni vivas nude\ de N. pereis la sipo\ j ni ne aüskultisx ; se estas metita en la pesilon mia
rigardi ~en. ~anox. ~ulo. (S)^isto j[ En Usono, ~adox ; en mia koro logas pli da ~ado pro vi, ol
partiano de la ~aj statoj, favoraj al la sklaveco, dum kiom mi mem povus pensiz. ~ego. Tre granda ~o:
la milito de 1861-1865. ~ulo, ^iandano. ~ego atakis lin, kiel ce naskantino7. ^eti (ntr) Iom
Persono, loganta en ~a lando au landoparto. RIM. ~i: si restis daüre ~etantaz. ~igi 1 Fari, ke iu ~u:
sud estas uzata pref -e, por signifi la ^an parton de tranci al si la piedojn k sin ~igiz\ la varmego lin tre
kontinento, lando au oceano: ~-Ameriko, ~igisz\ (1) tertremo multe ~igis la insulon. 2 Fari,
Koreio, ~-Atlantiko ktp. (S)~-Afr»ko Vd Afriko. ke iu, io spertu ion malbonan: li ~igis grandajn

SudansO 1 * Zono en Afriko, kiu iras sude de s perdojn al siaj samsocietanoj; tiu malfruigo ~igis al
Saharo gis la latitudo de 10° N. 2 E Afrika regno, ce j la sipo la aütunajn stormojn. ~iga.Tta, ke de gi oni
la alla Nilo ( Kartumo). ~a. Rilata al ~o: la ~a | ~as: tio estis malfacila, ~iga tagoz. ~intO. Tiu,

kiu ~is: nur ~into satas felicon7-, ~into pli valorasstepo, klimato.
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ol iernintoz. vsr viktimo. serwa. Tia, ke gi ne
sentigas ~on: sen~a operacio. tra~i (tr) ~i de la
komenco gis la fino: granda sipo, kin dum la nokto
trahis la malbonan veteronz.

sufiô/a. Estanta en lia kvanto, kia estas bezona:
unu fajrero estas ~a por eksplodigi pulvonz; tin
sumo estos apenaü gliste ~a, pH ol ~a por via
vojago; tio estis ja ~a, por persekuti / in per sia
malamo7; cu vi Havas ~ajn proviza/ojn?; ~aj estu
por vi ciuj viaj abomenindajoj! x. ~e 1 En ~a
kvanto; tiom, kiom estas necese: estas ~e da lakto
por nutri vinx; ni Havas ~e da viando. ~e da cio
krom biero. 2 Ne malpli ol la necesa grado: la akvo
ne estis glata, por ke si povu travadi7; alveni
frue, ke ni povu ankoraü dum la tago viziti Emilion7,;
nia lingvo pruvis jam pli ol ~e, ke gi povas bonege
v/viz; si estis bêla, tion ni rie povas tro ~e din7', nia
urbo Havas ne ~e energian policestron7’, ankoraü ne
~e posedi la lingvonz; tro ne ~e vestitaj virinojz. 3
Mezgrade, lolereble, konsiderinde: li rimarkis en ~e
granda distanco du rajdantojn z; ~e gaja vivo-vesperoz; cetere gi ( la muziko) estis ~e bona7; ~e
stranga estis tiu kostumoz. 4 Interj., por cesigi: //
diris at la angelo, kin ekslermis la popoton : (S )~e!
nun haltigu vian manonx. (ntr) Esti ~a: tio ~as
por tufa tagmango/ z; Lebanon ne ~us por fajro k
gia bestaro ne ~us por bruloferoj!x; ciit vivo akiros
lafeliâon, kiu povas ~z al gi7 ; dufiloj tieI spritaj, ke
ec duono de tiu spriteco ~us!z; dolca lakto tre
delikata, kiu tamen tute ~as, por tio ke ili ne plu
povas teni la okulojn nefermitajz; ~as, ke mia fUo
ankoraü vivasx; tio ~as, ke oni esploru la aferon7 ;
~os, se vi skribos al si kelkajn iiniojn. ~eco. Stato
de io ~a: gui ~econ da nutrajoj. ^ege. Pli ol ~e,
tro abunde: ciutage oni havis ~ege por mangi7 ; post
pli longa tempo liuj eternaj Madonoj ~ege tedis al
miz. væ gissate. mal~eK = ne~e. mem^a 1 Tia,
ke li, si, gi ~as al si mem : mem~a regiono. es*

aütarcio, mcmstara. 2 (f) Kontenta pri siaj faroj au
kapabloj. KS* malmodesta. ne~a. Tia, ke gia kvanto
au grado ne -̂ as: ce ne~a singardeco via entrepreno
povas farigi dangéra7 ; ne~c kuirita viando; nc~e
lernita leciono; sitferi je ne~cco da vitaminoj.

sufiks/o A Afikso, kiu, metite post semanteme),
modifas ties sencon, ekz. -et, -eg, -ac. usr prefikso,
infikso. ~a. Rilata al ~o: derivado. ~oido. En
E. morfemo, kiu , uzata kiel suf., ebligas formi
vortojn semantike diferencajn de la morfemo, uzata
kiel rad. (ekz. ul, ist, ej, ar. . . ) . pseüdcwo. Vort-
fino, ofte devenanta el greka rad., au prezentanta
nacilingvan suf-on, kiu similas la finajojn au ~ojn
de E.: kelkaj samideanoj forte malaprobas la itz-
adon de vortoj kun pseüdo~oj «cio» , «rom.» ktp7.

sufie/o Y Sala au dolca kuirajo, servata varma, ! facile lin/sin ~i: ~ebla paciento. merrwo 1 Vola
preparita kun ovoblanko saüme kirlita, k svelinta: | au nevola ~o al si mem. 2 Psikoterapia metodo,
fromaga ~o. cokolada ~o. «sr gratenajo. ~ujo. | bazita sur la fakto, ke ideo au mensa bildo, prezent-
Kuirvazo (kutime vitra) por prepari MMI; ~ujeto. j ita en difinitaj kondicoj, emas transformai en sin-

SUflor10 Homo, kies okupo estas mallaû te j tenon au agon per nekonscia procezo.
flustri al aktoro la parolojn, kiujn tiu ne memoras. | Sugoü/o.Cinia urbo (120°33’E, 31°18’N).
~i ( tr) Flustri kiel ~o: ~i al iu la replikon; ~i al | suicid/o tiz Ago, per kiu mortigas sin mem-
kamarado Han lecionon; ( f ) li ~is al si bonan j konscia homo kiu, povante elekti la vivon, elektas
senkulpigon. ~ejo. Duone subplanka budeto, en ! tamen la morton.

kiu sidas la ~o. (tele)^îlo V Aparato, kiu rolas kiel
~o, aperigante sur ekrano tekston videblan de la
parolanto, ekz. en teievida prezentado.

sufok/i (tr) 1 Mortigi per manko de aero: ~i
premegante la kolon 3 ; sub kusenoj; la hebrea
lego ne permesas mangi ~itajn birdojn ; aliaj
(semoj) falls inter dornoj, k la dornoj kreskis k ~is
ilinN . e®5 strangoli. 2 (iun) Geni, malhelpante la
spiradon: la vannego ~is nin sur la nuda vojo; (f)
suferoj ~as k homoj mokas 7-; la plej kruda
superstico ~as ilin ®; la vilaganoj estas ~ataj de la
impostojB. 3 ( ion) Cesigi, haltigi, malhelpi: son-
onB , voconB, ridonB; ~/' reniemoron7, sian koler-
onB, la indignon en sia koroB ; tio malbona, kion mi
portis en mi k ne ~isz; tiuj sagaj konsideroj ne pov-
is ~i Ut turmentantan maltrankvilon en lia koroB\
tio subpremas k ~as cian iniciaton; ~i skandalon;
~z ribelon. ~a. Tia, ke gi ~as: ~aj gasojB\ (f) ~a
aero , varmo, timo. /^(ad)o. Ag(ad)o de iu, io
~anta: ~ado de jusnaskito pro nesingardo de la
patrino. ~igi. Igi ~ita: la grego kuris en la maron
k rjigis N; (f ) ~igi de kolero, de ridego. /^igo.
Sento de tiu, kiu ~igas. prem /̂i. ~i per premado.

sufragan/oz 1}* Episkopo, rigardata rilate al ties
cefepiskbpo.

sufraget/o\ Unu el la virinoj, kiuj en Anglio
komence de la 20a je, agitis por akiri la balotrajton.

sufuz/i (ntr) Y (pp organisma likvo, precipe
sango) Elversigi el vaskulo (sango), el peritoneo
(ascito), k disvastigi en la histojn. ^O. Ago ~i.

sugest/i (tr) 1 Lerte venigi en ies penson ian
ideon, pri kies origino tiu ne konscias, au kies rezult-
ojn tiu ne antauvidas: ~i al iu la respondon ; ~z al
iu denuncon de arniko, rezignon pri rajto. 2 Proponi
kiel hipotezon: mi ~as, ke vi obéis alian personon k
ne agis meminiciate ; mi ~as, ke vi iom ripozus. 3
(io) Estigi en la menso, venigi bildon, ideon : bona
muziko ~as la sentojn volitajn de la aütoro; vorto,
kiu ~as alian; (analoge) tiu statuo ~as la movon.

aludi. ~0. Ago de tiu, kiu ~as: vi agis iom sub
~o k frenula influa7. ~a. Entenanta ~on : ~c/

demando (subinspiranta la deziratan respondon);
~aj pozoj (inspirantaj amoremon). irr sugestio.

sugesti30 H* Prezento de ideo, por ke gi trans-
formigu en sintenon, konvinkon au agon, al iu, kiu
ne konscios la kaüzan efikon de la ide-prezento: (f)
li estis simple sub la de Couturat7', mi bedaür-
as, ke kelkaj estimataj scienculoj per falis en
kaptUon7. ~i (iun pri io, ion al iu) Efektivigi ~on:
(f) ~/ al ili la ideon pri la revoko de la kongreso
estas nekonsilinde7', tian infanajon nenia komitato
povus fari , se gi ne estus ~ata de personoj , kiuj
Havas ian kasilan celon7. ~ebla. Tia, ke oni povas
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bonan ~onz; brila ~o de aktoro; talento difektita de
la tro facila ~o. ~a. Tia, ke gi ~is : ~a
cksperimento; gratulo por la ~a plenumo de via
granda laboroz; ke la jubilea kongreso estu kiel ebie
plej ~az; ni ~e ekzamenigis7-. mal^i. Havi, atingi
malkontentigan rezulton: li malais en la ekzamenol\
por li cio sajne mal~as. mal^igi. Kaüzi mal~on:
lia ruzo mal~igis nian planon. mal^O. Malbona
rezulto de entrepreno: oni ne plu kalkulas liajn
mal~ojn. use fiasko. sen~a. Tia, ke gi ne ~is: post
multaj sen~aj provoj\ sen~e kandidatigi.

sukcesi/o Sinsekvo de diversaspecaj
biocenozoj en biotopo pro sangigo de mediaj faktor-
oj: progresa (de pionira biocenozo al klimakso),
malprogresa aü regresa (de klimakso al malpli
evoluinta biocenozo, t .e. i .a. kun malpli granda

suit/o } Aro da instrumentaj pecoj, principe
samtonikaj.

suk/o 1 Likvo en la histoj de animaloj au
plantoj: elpremi la ~on de viando: citrona ~oB;
oni dispremis la mirtelojn per la piedoj. tiel ke la
ruga gutis de la erikoz ; mi trinkigus al vi la
granation x; el sama tero devenas. saman ~on
entenasz; la dc i vinberoj; § stomaka, intesta ,
pankreata ~o. 2 ^ Sevo. 3 (f ) Kema, spiritonutra
parto: tin libreto entenas la ~on de la doktrino; la
~o de la juneco. US’ medolo. 4 (slange) La benzino
au elektro, kiu funkciigas masinon. ~a. ~plena:
maturaj ~aj berojz; ~e verda folio7- 4, (f) libro.
^eco. Eco de io, kio estas ~plena. /^(o)plena
Abunda je ~o: ~plcna akvomelono7 : ~plenaj
trunkoj de la kanojz\ mi velkigas arbon ~oplenan k
verdigas arbon velkintan x; aie li trovis ~plenan biomaso, ekz. de arbaro al herbejo).
verdajon B. sen~a. Ne plu entenanta ~on: sen~aj
tigoj; sen~a (senhuma) teroz\ (f ) fi al la sen~a konsistanta el karbono, hidrogeno k oksigeno,
tempago de la kastritoj!7. seiwigi 1 Perdigi al io CpH0,On, k ekstraktata el diversaj vegetajoj,
gian ~on: la dezerta vento sen~igis la arbetojn. 2 precipe el ~kano k ~beto: fimto da ~oz; li donisal
Y (pp viando, fiso) Trempi en malvarma akvo, por mi teon kun ~oz\ ~o ne estas permesata al diabetul-
senigi je la sango au je la slimgusto. sen~igi. oj\ pulvorigita, blanka. kruda (au) bruna SIN.
Perdi sian ~on: sen~igis la vinbero7: (la folioj) sakarozo. — kando. 2 ® Glucido (égalé cu ^gusta
fa!is sur liajn sen~igintajn lipojn7. use elsekigi. au ne): ~o simpla (SIN. monosakarido. ozo), mal-
frukto^o. ~o, elpremita el iuj fruktoj, ofte simpla (SIN . ozido) . ~a 1 Enhavanta ~on,
komerce vendata trinkajo. karwo. La dolca ~o de karakterizata de -̂ o: ~a kuko, bero\ f ~a diabeto.2
la sukerkano. kokos~0 Vd kokoso. laktO/vO ^ (0 Dolca, agrabla: diri al knabino ~ajn flatajojn. »i
Lakteca likvo, sub formo de akva emulsio entenanta (tr) Dolcigi per ~o: kafon, kompoto/r, ne sufiêe
diversajn substancojn, blanka, malpli ofte Hava au ~ jta torto. 'vafo. ~a frandajo. vst bombono,
rugeta, kiu trovigas en iuj celoj au tuboj (lakuw- cokolado, glaciajo, krokanto, nugato, pralino.
celoj au lakto-'-'tuboj; SIN. lateksoceloj, lateksotub- ~ajejo. Butiko, kie oni vendas ^ajojn. /vato. Salo
oj) de semplantoj au fungoj; ce kelkaj sp-oj gi estas de ~ata acido, C6Hl 0O8, oksidiga produkto de
medicine au industrie uzata i .a. por produktado de glukozo. ~lljo. Vazo, en kiun oni metas ~on. ~IHTH
opio (US’ opiopapavo ) , de kaücuko (c®1 heveo), de (tr) Kovri per pulvoro de ~o: ~umi vaflojn. ^peco.
gutaperko (c^ palakvio ) ktp. SIN. latekso. Aglomerita peco de ~aj kristaloj, ordinare en regulaj
pulpô o. Frukto^o kun diserigita pulpo. ! sesedraj formoj. acer~0 , bet^O, kan^O,

sukced/i (tr) Veni post iu. transprenante ties ! palrruwo. ~o, ekstraktata el tiuj respektivaj
I plantoj. invert^o ® Invertita ~o, miksajo de

sukcen/o. Malmola flava diafana fosilia glukozo k fruktozo. most~i. ~i moston antaü la
rezino. el kiu oni faras diversajn objektojn, precipe fermentado por plialtigi la alkoholkvanton de la vino,

busajojn de pipoj: kiel peco da ~o alliras peceton SIN. saptalizi. rest^O y La ~o de vino, kiu dumla
da paperoz. ^a 1 Farita el ~o: si havis sur si ~ajn fermentado ne estis transformita en alkoholon. ,

perlojnz. 2 Havanta la koloron de ^o. ^ato. Salo
de ~ata acido, COOH(CH2)2COOH, etandikarbon- viandpecoj el unu bolanta pato. en kiu ili estas kuir-
ata acido, troviganta en ~o.

Sllkces/T(ntr)1 (io) Havi kontentigan rezulton:
per pacienco k fervoro ~as ciu laboroL\ si kompren-
is, ke sia laboro ne negoco. kiu ~is; la filmo,
la komedio brile ~is. ear prosperi. 2 (iu) Atingi la
deziratan, celitan rezulton: en ciuj siaj projektojp virino, por kunigi kun viro. inkubo.
li ~is ce la ekzameno; (+ inf.) ~i trapasi ekzanten-
on: ciu helveo povas fari knabinon sia edzino. se nur j dikajn k sukplenajn.
li ~is meti ringon sur sian fingronz; se si ne ~os i Slikur/i (tr) Y Doni la unuan helpon k flegonal
elfosi la tombon f ...] z. 3 (iu) Igi rica, fama. altranga j vunditoj, dum milito au post sinistroj au aliaj gravaj
ks: ~i en la vivoB: se malriculo ~as. li ciujn for j akcidentoj. /^ado. Agado de iu, kiu ~as. ~ejO.
gesasz; kiun la sorto karesos. tiu ~osz: kien ajn li j Loko, kie estas trovebla cio necesa por ~i (es5 urg-
sin turnos, li ~osx. cse flori. ~o. Felica, kontentiga
rezulto de entrepreno: universitataj. milita] ~oj\
envia moko ~on ne detruosz; per mezuro k peso
akirigas ~oz : se mia multjara laborado felice | Persono, ricevinta ateston pri kompetenteco por
kronigis per ~oz; mi deziras al la verketo la plej | ~ado.

suker/o 1 Kristala, blanka, dolca substanco,

of icon, rangon, regadon.

sukijak/o y En Japanio, komuna mango de

ataj kun legomoj, sukero k sojo.
Sukr/o. Konstitucia cefurbo de Bolivio

(67° 17’ U, 19°02’S).
sukroz/o ® Sakarozo.
sukub/o O Diablo, kiu alprenis la formon de

sukulent/a ^ Havanta foliojn au tigojn kamo-

ejo ). ^ismo. Organizita helpado k flegado de
vunditoj, k la tiurilata fakscio: fa Ruga Kruco estas
universale konata organizo de ~ismo. ~istO.
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SUl/o b G. (Sula) de grandaj birdoj el la ordo de
pelikanoformaj, kiuj logas kolonie sur la marbordo
k kaptas fisojn plongante. i&r fregato.

Sulauesi/o = Celebeso.
SUlf/o ® Mil de sulfuro, uzata en nomoj de

kombinajoj. BS* tio/ , tiono. A*atO. Salo au estero de
~ata acido H2S04: fumanta ~ata acido (enhavas
S03); kupra ~ato, CuS04 (os* blua vitriola); dimet-
ila ~ato, CH3-0-S(07)-0-CH3, grava sintezreakci-
anto. acida ~ato, bi~ato, hidrogen~ato.
Acida salo de ~ata acido: natria bi~ato, NaHS04.~atanhidrido. Suifur-trioksido. ^cianato (ark.)
= tiocianato.~idO 1 Salo de ~ida acido, H2S,
neorganika kombinajo de la duvalenta sulfuranjono,
S2': zinka ~ido, ZnS (blendo), plumba ~ido, PbS
(galeno); ~ida acido, H2S; dihidrogena ~o (la gaso
H2S) ; dirsjjdo , tri~ido ktp, Me 2S2, Me2S3 ktp
(poli~idoj). 2 Organika substanco kun la generala
formulo R-S-R (tioetero): metila sulfido CH3-S-
CH3. 'vîto. Salo de ~ita acido, H2S03: ~itoj estas
gravaj industriaj k fotografiaj reduktantoj. acida~ito, bi^ito, hidrogeiwito. Salo de la acida
Mta acido: natria bi~ito, NaHS03 estas uzata kiel
antibakteria substanco en cidro- k vinfarado.
/vitanhidrido. Sulfurdioksido. ^amido =
'vatamido. na* sulfamid/o. ~atamido. Amido de
~ata acido, H2 N-S(02)- NH 2. A/onio Vd onto.
'voksido. Organika substanco kun generala
formulo R-S(0)-R : dimetil^ oksido, CH3-S(0)-
CH3, estas tre grava solvanto. KS sulfurdioksido.
di~idO. Organika substanco kun la generala
formulo R -S-S-R : la aminacido cistino estas
di~ido, kiu grave rolas en la strukturo de proteinoj.
hidro~ito (ark.) = ditionito ( Vd tionl ).
metabi^ito. Salo de la acido H2S2Os: natria
metabMto estas uzata kiel antioksidanto en la
farmacia industrio. per~atoj. Saloj de la nestabilaj
peroksi~ata acido, H2S05, k peroksidisulfata acido,
H2S208: natria per~ato, Na2S2Ox, estas iniciatanto
de polimerizado en la fabrikado de iaj plastoj.
piro~atO. Salo de pirosulfata (disulfata) acido
H0-S(O2)-O-S(O2)-OH. pircwito = metabi^ito.
tiOA/atO. Salo de tio^ata acido, H2S203: natria
tio^ato estas fotografia fiksanto. tiOA/ito. Salo de
tio~a acido, H2S202.

SUlfam/o Radiko de ~ata acido (en kunmetajoj).~atO. Salo de ~ata acido H2 NS03H : amonia
~ato, NH4S03NH2, estas grava herbicido.

SUifamid/6 ^ Sulfonamido: el ~e>/' oni prépar-
as plurajn grupojn de medikamentoj antibakteriaj,
antidiabetaj k urinigaj.
sulfamato (Vd sulfamo ).

sulfimid/o (kn) ® Imido de karboksisulfonata
acido, entenanta la grupon -C(0)-N(H)-S(02)-.
sakarino.

sulfin/o ® ~ilo (en kunmetajoj). ~ato. Salo de
Ainata acido, kun generala formulo R-S(0)OH. A/ j|o.
La radiko >S=0 en organikaj molekuloj. csr tionilo.

SUlfo/ ® La radiko S03H-: ~benzoata acido

SUifon/o ® Organika substanco kun generala
formulo R-S(02)-R . RIM. sulfon/ estas uzata kiel

mil de sulfonat/ en kunmetajoj: ~amido. A^atO.
Salo aii estero de ~ata acido kun generala formulo
R-S(02)0H: p-toluensulfonata acido, CH3-C6H4-
S(02)0H estas grava reakcianto. A*amido. R -
S(02)NH?, amido de ~ata acido: multaj sulfon-
amidoj estas baktericidaj. SIN. sulfamid/o ("V ; ).
~ilo. La radiko >S02 en organikaj molekuloj: p-
toluensulfonila klorido CH3C6H4S(02)Cl, estas
grava sinteza k analiza reakcianto. sulfurilo.

sulfur/o 1 ® Elemento, S, atomnumero 16,
atommaso 32,07. 2 ® Nemetalo solida, helflava,
senodora, facile fandebla k brulema, kiun oni trovas
en la vulkanaj elsputajoj aü ekstraktas el ercoj aii
naturgasoj: ® ortoromba, monoklina ~<r, fleksebla
au mola ~o; stanga (en formo de stangeto), pulvora
~o. 3 H Simbolo de la flama kolero de Dio: la
lumo de la malpiulo estingigos, sur lian logejon sut-
igos ~ox ; la Eternulo pluvigis sur Sodomon k
Gomoran ~onx; fajro nutrata per ~o de 1' inferoz;
(f) li odoras ~on (estas diableca). ~a. Rilata al ~o:
1 ~aj kombinajoj; fetoro ( pro iuj kombinajoj,
H2S ks). CSP sulfo. 2 la diablo [...] estis jetita en la
lagon fajran k reiri devos mi al la ~aj
turmentaj flamoj1. ~i (tr) Pritrakti per ~o: ~/ vin-
berujon (per ~a pulvoro); ~/' lanojn (per ~aj gas-
oj); ~i barelon (per bruligo de ~aj mecoj). Arado.
Tia pritrakto. A,ejo. Loko, kie oni kolektas aii
ekstraktas ~on. ~\\o 1 ® La radiko >S02 en ne-
organikaj substancnomoj: ~ila klorido, S02Cl2. ier-
sulfonilo.2 O Aparato por ~i. ~dioksidO ® S02,
senkolora k sufoka gaso, uzata kiel senkolorigilo k
seninfektigilo. SIN. sulfitanhidrido. A#trioksido ®
S03, sulfat-anhidrido.

sulk/o1 Longforma rekta foso, farita en la ter-
on: la plugilo trancas ~ojnz\ «ni fosu nian ~on!»

(E-ista devizo); la gnomoj rigardis de altajoj k el
~ojz ; la ~oj de la vojo estis jam plenaj de akvo k
koto\ la glitveturilaj ter~ojz ; (analoge) la vento
plugas sur la rivero grandajn ~ojn 8; ni rigardis
melankolie la ~on de nia sipo. 2 Profunda ne-
konstanta falto. 3 ¥ ( sulcus ) Profunda fendo, trov-
ebla en iuj organoj: la cerebraj ~oj. (tr) Fari
~on: la boato brave ~is la ondojn; (0 H ~is la
fruntonz. A,jgi. Plenigi per faltoj: bruna vizago,
r^iginta kiel muskoB. malA-igi. Perdi siajn ~ojn:
liaj brovoj mal~igisB. tra~i ( pp sipo) Trairi,
~ante : li trahis la lagon , la marojn . rad^o,
voj^o. ~o farita en vojo per radoj de veturiloj;
vojkavo: (f) la plejmulto trenigas en la voj~oj de
malnovaj kutimoj; la voj~o de la rutino.

SUlki/o Malpeza durada caro, uzata dum
trot-konkursoj.

Suil/o. Roma diktatoro (L.C.Sylla, 136-78).
Sulpici/o. Latina vira nomo.
sultan10. Regnestro en kelkaj islamaj landoj

(nun en Ornano, antaüe en Turkio, Maroko k.a.).
A/ino. Patrino aü filino de ~o. A*ujO, A/|andO.
Lando, regata de ~o.

sum/O 1 À La rezulto de adicio: 5 estas la ~o
de 3 kl : (f) la pensoj de Helga prezentis al si tage k
nokte la tutan ~on de sia felicoz; ci tio estis la
magra ~o de ciuj liaj penoj; la ~o de la bonoj k

sulfatamido (Vd sulfo ),

ktp.
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malbonoj. logika ~0 = disjunkciajo. 2 Difinita
kvanto cie mono: si donis al mia dispono la ~on da
mono, kiun si posedisz ; gi enskribu tiun ~on, kiel
mian suldonz\ pagado de grandaj ~oj7\ rondo ~oz
(sen decimaloj au sen unuoj). 3 Titolo de verko, kiu
pritraktas, pli-malpli detaie, ciujn partojn de filozof-
io, scienco: la ( S )~o de Tomaso el Akvino; tin libro
estas vera de la hodiaüaj scioj pri la nukleo.
1 Adiciante cion: tiom por la vojago, tiorn par la
mango, tiom por la logado, ~e 100 eüroj ciutage. 2
Konsiderante cion: li ne intentas veni; unit
piedbato sur la postajon estas pli klara. esr entute.
totale, ~ero A Termo de ~o. îgi. Adicii (pf): se
oni digits ciujn mizerojn kaüzitajn de la milito
~ilo, ~igilo 1 Ho, kiu ~igas operaciojn, mezurojn
ks: ~igilo de kalkulilo, de meteologia registrih. 2
S Cirkvito por kalkuli la ^on de du nombroj:
paralela, séria ~ jgilo. *ar aritmetikilo. re^i Vd
resumi. Stat~o (pp diskretaj distribuoj) Normiga
faktoro de la probablodistribuo de fizika sistemo laü
statistika ensemblo. KF statintegrajo. — resumi.
vendcwo 1 gEn komerca entrepreno, la totalo de
la efektivaj vendoj. 2 £ En borso, la tuto de la
negocoj dum difinita periodo.

sumak/o 4j* G. ( Rhus el anakardiacoj) de
dioikaj au poligamiaj arboj k arbustoj kun venena
sevo, kun defalemaj au daü remaj folioj terebint-
odoraj, plume kunmetaj au trifolieraj, k kun mal-
grandaj floroj en akselaj au apeksaj panikloj; c. 200
sp-oj el la mezvarmaj k varmaj regionoj. pluraj por-
orname kultivataj au liverantaj taninoricajn k kolor-
igajn substancojn, lakojn, vaksojn k vemisojn. SIN.
roo. us* urusio. venena ~o. Sp. de ~o ( R.
radicans , sin. R. toxicodendron ) el E Azio k N
Ameriko, arbusto gardene kultivata kvankam
venena al multaj homoj: tuso al la planto povas
kaüzi ekzemon, febron k ec kramf-atakojn.

Sumatr/o. La plej granda el la Sundaj Insuloj
( 102°E, 0°05’S), œr Indonezio.

Sumer/o £ Regiono de la malalta Mezopotamio,
sudoriente de Babilono (46°E, 32°N). ~a. Rilata al
~o au ~anoj: ta religio , arto , juro\ la ~a
rakonto de la Diluvo. 'vano. Ano de popolo ne-
semida, kiu, c. la 5a jarmilo a.K., inslaligis en la
malalta valo de Eüfrato, k tie kreis unu el la plej
antikvaj civilizacioj.

Sun/o X astro, stelo, cirkaü kiu orbitas Tero k
aliaj komponantoj de nia planedara sistemo: sajna
diametro de ~o\ rotacio de la makuloj de ~o.

fotosfero, kromosfero, protuberanco, korono.
(s)~makuloj. (s)~o 1 Tiu astro, tradicie rigardata
kicl rondiranta cirkaü Tero k nutranta gin per sia
lumo k varmo: la klara ~o de Dio lumis7 ; tra la
nebulo oni ne vidis plu la ~onz; levigi kun la ^o7\
ankaü al ni la eklumos7\ sub la ~o (sur la tero);
ekzistas nenio nova sub la ~ox\ mi estas la plej
felica homo sub la tio estas mia loko sub la
~o: de la ~levigo gis la ~subirox (de oriento gis
okeidento). 2 Radioj de tiu astro, rigardataj kiel
apartajo de loko sur la tero: mi salutas vin , ~o patro-
landa!7; la lando de la Leviganta ( S )~o (Japanio);
promeni ce brila varmigi sin en la ~o7\ ne kuru

en la ~o: sin bani en la ~o; havi la ~on rekte en b
okuloj; ~bano, ~brano, ~ frapo. — -eja, ~energio,
~generatoro, ~kolektilo. 3 (evi ) = planedohava
stelo. 4 Piroteknikajo, kiu turnigante jetas fajrerojn
en ciu direkto cirkaü si. ~a. Rilata al ~o: la ~Q

disko. temperature , sistemo (SIN. ^sistemo); \
konsianto (Vd konstanto ) , ciklo (la dekunujara
periodo inter du maksimumoj de la ~a aktiveco),
venta (da ü ra elfluo de joniginta gaso el la ~a
korono); la ~aj radioj; ~a flamigo (subita, kelk-
minuta brilo de regiono de la ~a surfaco, apud
~makuloj); ~a tempo. (s)̂ a. Lumigata au varmig-
ata de la ~o: la ~a flanko de domo, monta, (s)̂ as
(ntr) Brilas ~o. (s)~umi (tr) Elmeti al la ~radioj:
~umi al si ta krurojn; ~umi malsanulon; teraso kun
~umejo. sen~a. Ne prilurnata de la (s)~o: sen~a
vetero, cambra.

Sun Jatsen.Cina regnestro ( 1866-1925).
suna/o C Tuto de la solvoj, donitaj de Mahom-

eto al la aferoj submetitaj al lia jugado; tiujn solvojn
transdonis parkere liaj kunuloj, k kolektis liaj
posteuloj en korpon de doktrino, por kompletigi la
Koranon. ~ismo. Nomo de la ortodoksa formo de
Islamo, reganta precipe en Afriko. ose sijaismo.

îsto. Ano de ~ismo, akeeptanta la ~on k agnosk-
anta kiel legitimajn la kvar unuajn kalifojn.

Sund/oz. Markolo 1 inter Svedio k unu el la dan-
aj insuloj, tra kiu komunikigas la Balta k la Norda
Maroj (12°38’E, 56°02’N); 2 inter la insuloj Sumatra
k Javo (105°09’E, 6°S). ~aj Insuloj. lnsularo, sude
de la duoninsulo de Malako gis la Molukaj Insuloj.

suom/o. Finno. (S)̂ lo. Finnlando.
sup/o y Likva mangajo, konsistanta en akvo,

en kiu estis kuiritaj diversaj ingrediencoj: legoma
{magra) ~o\ vianda ~oz\ la ~o kun la revente nag-
antaj buletojz\ avena, cepa, okzala, piza, porea ~o\

e! bova vosto, el tomatpureo; (0 inter la mano
gis la buso ofte disversigas la ~oz. buljono,
konsomeo, biijabeso. ~ujo. Vazo, en kiu oni sur-
tabligas la ~on. fis^O. ^o el fisoj k legomoj, kuir-
ita en akvo aü blanka vino: Provenca fis~o spicita
per ajlo, safrano (bujabeso). jogurt^O. Refresiga
~o el jogurto, ajlo k kukumpecetoj, satata en
Bulgario. krem^O. ~o kremeca a ü kun kremo:
asparaga, kukurba krerytr^o. laktO^O. Flueca
mangajo, malsimila laü landoj, el lakto k io kuirita
en gi, ekz. faruno, grio, pastajoj, legomoj. nebul̂ O
(0 Tre densa, nebula atmosfero: sur Venuso regas
densega atmosfero, vera nebul~o. oksovosto ô.
Bruna, pikanta ~o aü buljono el viandopecetoj de
oksa vosto. testud~o. ~o el karno de kelonioj
(martestudoj). es* sarko, salangano.

supe/o. Delikata aü festa vespermango. ~i (ntr)
Mangi je ~o.

super. I - Prep. montranta: 1 Pozicion de
objekto rilate al alia, kiu estas lokita pli malalte k ne
tusas gin: a) sen translokigo: la suno estas ankoraii
~ la horizonto; ~ la tero sin trovas aeroz\ Mi donis
pluvon ~ unu urbo k ~ alia Mi ne donis pluvonx;
unu feuestreto, malfermiganta ~ la tegmento, donis
ne sufican lunion 2,; tenante la manojn ~ la okuloj, li
rigardadisz; saliko staras ~ la rivero7 ; la termo-
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ma!sageeo x; montri , pruvi sian ~econ; ilia ~eco
estas nur sajna. ~ega. Plej ~a. os* eminenta,
perfekta , sublima, suverena. ~emo. Deziro au
tendenco pri ~eco. usr konkuremo. ~ulo 1 Homo,
kiu estas ~a al alia pri la rango au alia eco: li ne
havas ~ulojn pri la kurago ; esti respektema antaü
siaj r^uloj. cSr* subulo. 2 ft Persono, kiu estras
monahejon. mal~a. Havanta relative malpli altan
rangon, malpli bonajn ecojn : mal~a oficiroB; la
malr^aj stupoj de la socio; mal~a situacio; viando
de mal~a kvalito ; si estis mal~a al siaj koleginoj
pri la akurateco k konstanteco. tTial̂ eco. Eco de
iu, io mal~a. ne êbla. Tia, ke oni ne povas tiun au
tion ~i: ne^ebla c.ampiono; ne^ebla malfacilajo.
Ill - Pref . esprimanta: 1 Fizikan plialtecon, ~an
pozicion au rolon: ~elstari , ~pendi, ~signo; la
urbon ~staras monteto ; ~intendanto ; li portas
rozokoloran ~vestonz; ~tuto. 2 Metaforan spiritan
~econ: ~forti , ~homo ; ~brili (~i per sia brilo);
r^krii (krii pli la ü te ol ) ; ~sagi (venki per sia
inteligento) ; ~regi , ~ruzi ; ~bela ( belega,
sublima); ~natura ; la sukeeso ~pasis la esperojn.
3 Eksceson, transpason de la normala ni vélo:
r̂ abunda, +~akvi, -k^ flua, -k^ jaro, ~logateco,
~nuirado , ~produktado , ~restoz ; ~saturi ,
~sargo, ~tago, ~takso; la glaso ~plenigis (f: oni
ne povas elteni ion pli longe), us* tro. 4 A Plivastec-
on de strukturo rilate al alia strukturo: ~aro (tia, ke
la donita aro estas subaro); ~korpo. csr sub.

superb/a. Impone, spirhaltige bêla: ~a vidajo,
panoramo, kolekto, voco.

superlativ10 A Komparacia grado, per kiu oni
esprimas: 1 ke iu au io posedas econ pli au malpli, ol
ciuj aliaj (~o relativa; ekz.: si estis unu el la plej
belaj knabinoj, kiujn oni povis troviz; li estis la plej
bêla inter la homidojx ; gi estas la plej bona afero en
la mondo, sur la tero ) ; 2 ke iu au io posedas iun
econ en plej alta grado absoluta; ekz.: lia edzino
estas tre laborema, sed si estas ankaü tre kriemaz ).

supermarkt/o = superbazaro.
supernovao Vd novao.

superstic/o. Psika sinteno, kiu rigardas
aügursignifaj iujn ceremoniojn, gestojn ks au iujn
hazardajn okazajojn: la tuta ~o pri la marborda
fantomoz. ~a 1 Rilata al ~o: ~aj signoj , formuloj.
2 Havanta ~ojn: kruda, ^a kamparano; lia mal-
sukeeso estis tieI konstanta, ke gi povis ~igi tiun,
kiu gin portisB.

© supin/i (tr) Turni la antaü brakon tiel , ke la
polmo, se horizontala, rigardas supren al cielo. es*

proni. ~ado. Tiu movo de la antaü brako, k la
rezultanta pozicio de la mano. ~atoro V Nomo de
difinita ~anta muskolo ( M. supinator ).

© supin/o A Verba modo en kelkaj lingvoj
(deklinaciebla en L., uzata por kompleksaj tensoj en
la sveda).

supl/a. Malrigida, facile deformebla: stofo,
cemizo, kolumo, ledo, ganto. ~eco. Eco de io ~a:
suno k marakvo malpliigas la ~econ de la haroj.
~igi. Igi ~a: ~igi suon, linfadenojn, snurojn.

suplemento 1 Aldonajo al io antaüe kompleta.
2 A Akcesora komplemento, esprimanta rilaton au

super

metro montras du gradojn ~ la nulo; li sidas en
suldoj gis ~ la sultrojz; levu standardon ~ la popol-
ojx ; flugilojn viajn ~ mi etendu x; lia okulo vagadis
~ la bêla cirkaüajoz; ta vespera ombra etendigas ~
la kamparo; ~ tiu fidela reprodukto de la siatempa
societo, la pentristo metis sian propran imagitan
ôielon.b) kun translokigo: si klinigis ~ sian edzonz;
la fisoj elsaltis la akvonz; etendu vian manon ~
la riverojn k la lagojn x; la suno levigis ~ la teronz;
la akvo sprucas alte ~ ninz; la aersipo flugas ~ la
landonz ; la potenca metala sono trakuris la kortojn,
resaltis de la dikaj muroj de /’ tcmplo kforflugis ~ la
tritikajn kampojnB ; (f) kampulo volas levigi ~ sian
statonz; voco parolanta al li de ~ la fermoplatox. 2
Pozicion de io au iu, kies forto, grado au rango estas
pli alta ol tiu de alia: tio estas ~ ciuj homaj fortoj ; ~
mia povo ; mi konas nenion ~ tio1', ni devas meti
nian komunan ceIon ~ ciuj forgesindaj disputoj; vi
devas suprenlevi vin ~ (malsati) tiuj malprofundaj
babiloj ; kiam insistis ~ li liaj servantoj, li obéis ilianvoconx\ ne konvenas al sklavo régi ~ princojx; vi
havas ~ mi senliman potenconx\ la usona
monopolo ~ la mondmerkato; vi volas havi Davidon
kiel regon ~ v/ x; ~ la trezoroj de la rego estis
Azmavetx; la generalo estas ~ la koloneloB. 3 Stat-
on de iu , kies atento direktigas al ia agado: niaj
kapoj en la daüro de tutaj horoj estis klinitaj ~ la
laboro7-, la inspektado ~ la granda florvarmejoz\ la
trompantoj laboradis ~ la malplenaj teksilojz\ li
svitas ankoraü ~ la alfabeto z\ si sidis ~ peco da
tolo, kiun si kudris diligentez; kiam ajn mi venas, li
ciam sidas ~ laboroz ; li laboris energie ~ la
projekto de lingvo internacia\ laboru ankaü iom ~
la muzikoz\ laborante ~ mi mem, mi kompletigus
miajn sciojnz\ mediti ~ ioz ; Jozef kisis ciujn siajn
fratojn k ploris ~ iliz. csr pri , ce, por. 4 Pozicion de
io, kio krome kovras alian kovrajon: peza tavolo da
sablo kusis ~ la pregejo7'.
Il - Kombinebla morfemo, esprimanta pli altan fort-
on, gradon au rangon: ~a 1 Havanta relative pli
altan funkeion: oficiro, rango, kortumo, soveto.
klaso\ kolonelo estas ~a. al kapitano. 2 Havanta
relative pli bonajn ecojn: farita el r^a ledo; «e ~<a
benzino; ~a kuiristino; ~a inteligento, merito;
lernejo; ~a maternaiiko (analitiko ktp); gi estas ^a
je rapideco al ciuj aliaj masinoj; (analoge) ni estis
venkitaj de nombro. 3 (0 Tro animforta, por
atenti, cedi ktp: esti ~a a! la provoj de subaceto, al
la tentoj; li estas ~a al sia sorto, malfelico. (S)~a.
Nomepiteto de unu el la 5 grandaj lagoj de Usono
(87°U, 48°N). (tr) Trovigi esti ~a: malbona
virino diablon ~asz; tiu arbo ~as ciujn aliajn per
sia alteco; li ~as ciujn per sia kuragoB ; per obstino
vi povos ciujn barojn; vi ~as la famon, kiun mi
aüdisz; (f) la belegeco fie supre ~as dion, kion
konas la teroz; la jakutaj frostoj, kiuj ~as ec la plej
terurajn polusajn malvarmegojnB ; pardonemeco
~as justeconx ; la lacigo ~is la ekscitonB ; la
sukeeso ~is sian atendon. ~ajO. Io, per kio oni ~as
alian : nescio estas granda ~ajo, sed gin oni ne
devas trouzi. us* avantago. ^eco. Pliboneco en
kvalito au funkeio: la sageco havas ~econ antaü la
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cirkonstancon de iu frazelemento, escepte de la
predikato; en la vortgrupoj «la domo de mia patro»,
«prêta por morti», «norde de la urbo», «suferi pro la
vero», la sintagmoj «de mia patro», «por morti»,
«de la urbo», «pro la vero» estas la ~oj de la
respektivaj subst., adj. adv. k inf.. 3 A (pp angulo)
Angulo, kiu, adiciite al la donita angulo, donas
180°. ~a. Rilata al ~o: ~a noto: ~aj anguloj: ~aj
horoj de oficado.

supoz/i (tr) 1 Esti inklina pensi, manke de
pruvoj certaj; akcepti ion kiel probabla, ne havante
pri gi efektivan scion: mi ~as, ke Hi perdigis en ta
vojo7: mi ~as, ke H baldatt alvenos; // ne lasis min
~z, kiajn intencojn li havas7; cu la tempo, kiun vi
~as elekti, estas por H akceptebla?7: liai mi ~as
vojagi en la sekvanta maniero7: personoj, kiuj ~as j âjo 1 La ~a, ekstera parto de objekto, korpo: la
nesciadon ait ec naivecon tie , kie ekzistas nur ~ajo de la lago estis kovrita per nagantajfoliojz\ la
pacienco7; publikigadi la ~atan programon de la interna varmo de la tero ne havas influon sur gian
kongresoz. ET konjekti. 2 Preni kiel hipotezon: ni ~ajon7. 2 Surfaco. ~aja 1 Koncernanta nur la
~u ec, ke tin formo de L.l. montrigos kiel erara7: eksteran flankon de io materia : forigi la ~ajan

~u , ke via patro estas la juganto. kion do li tavolon da tero. 2 (f) Malprofunde k malprecize
décidas?; ec se oni ~as, ke la lego diras la malon, pensanta aü pensata: ~afa kono: ~aja rideto glitis
restas la niorala postulado. Penso, opinio de super sian vizagon7: H estas vere ~aja observanto.
iu, kiu ~as: via ke la societo havos [...]z; cia
ombro da ^o, kvazaü ekzistas ia malkontenteco
inter mi k vi, malaperasz; mi havas pri tio nek scion
nek ~onz\ tiu respondo konfirmas mian ~on. ~a.
Prezentanta ~on: propozicio: lia ~a nomo. ~e,
ke. Kunmetita subjunkcio, signifanta «en tia ~o,
ke»: ~e. ke cio glate iros , vi estos elektita. ET
kondice, ke : se. ~ebla. Tia, ke oni povas tion ~i ;
jes , lia morto estas ~ebla. ~eble. En ~ebla
maniero: la maro eljetis korpon , tio estis virino,
r^ eble kadavroz ; li tamen sciis , kiel tie ~eble
aspektasz. <^igi. Esti aü fari tiel, ke oni povas ~i: ! librojn mal~e en la bibliotekon; profunde mal~e
lia tono ~igis al mi. ke li ne estas situera ; la j kitsis la tero 1: mal~e sur la bordo staris belaj
teleologio digits kreinton. væ kondici. arboj7 : ombra aleo kondttkis de mal~e al la

supozitori/o 'V. Obus- au torpedo-forma pordegoB : kiam oni rigardas gin de mal~e, gi
preparajo, kiun oni metas en anuson por faciligi la sajnas grandega: ili ankaü ne povis vidi la belajojn
fekadon au por enkonduki medikamenton en la de mal^e7 (de la fundo); (kun almovo) la virino de
organismon. vagina ~0 = ovoido. la maro sidis sur la akvo k balancigis ~en k

SUpr/e. Adv., signifanta «en alta loko ce la ; malien7: per la kapo malien (f: plongante rekte
ekstremo kontraüa al la bazo»: I - (fizike): mi fermis j en la alerojn), feti iun malien de la stuparo. «sr sob.
la kovrilon k sidigis ~e sur la kestoz: en la tirkesto, j 2 En unu el la postaj pagoj: f ...|el mia poso, kiel vi
~e dekstre: ~e staras sur (a monta la silenta kapel- j vidas mal~ez: mal~e mi donos la projektatan de mi
etoz: mi logos tute ~c (/ en la altaj etagoj; 2 en la j regularon7: kiel mi ma!~e montrosz. Eâ3 ci-sube.3
alta parto de la urbo); la floraj sur la tero odor- j En la direkto kontraüa al la fonto de rivero: mal~e
as, kion ne faras la floroj sur la fundo de la maro7: j de la Rejna provinco staras la urbo B.7. væ alvale. 4
~e de la turo staras nigra flago : (kun movo) ilia j En malpli alta socia situacio: Hi vivas tute mal~c de
voko sonis de ~ez; la maro levis la pecegojn da j la socia skalo.5 0 En la morto au la infero: vi volas
glacio alte ~enz : kiu ~en kracon jetas7: pilonoj | malien, al via knabo7 (mortin.ta); (surtere)
kun muroj mallargiganta] ~en8; (f) feni la nazon ) pasis la jaroj, sed mal~e ( inféré) farigis nenia
^enz. os’ soi: II - (metafore):1 en unu el la antaüaj j sango7. mal~a. Situanta mal~e: la mal~a flanko
pagoj: mi ripetas tion, kion mi ~e dirisz; el cio. j de tabulo, la mal~a etago de domo. mal~igi. Igi
kion ni ~e diris jam per si ment sekvus | ion tia, ke gi estu mal~e : ( f ) la Eternulo [...J
«Hans!» kriis denove la voco de la ~e dirita paroi- j mal~igas en Seolon k ~igasz. plej~a. Tia, ke gi
antoz; pri tiu temo, vidu ~en: 2 en la direkto al la ! estas plej ~e: la plej~a punkto de la montaro; (0
fonto de rivero: li veturigos nin lait Rejno ^en z; I car tiele diras la Plejalta k Plej~ax. RIM. suprenk
Kolonjo staras ~e de Duseldorfo: (analoge) la du j malsupren estas uzataj kiel pref-oj kun sia propra
knabinoj [...] dancadis k flugetadis en la gardeno senco: ~engrimpi7: ~eniri , ~enjetiz: ~enrigardiz;
~en k mal~enz. DS" aimante: 3 en pli alta socia ~ensaltiz k t p ; mal~engrimpiz : mal~eniril:
situacio: hodiaii morgaü mal~ez: 4 0 En la mal~enflugiz: mal~enpendiz ktp.

cielo, kiel loko de postmorta vivo: la belegeco tie
~ez: tiam ni tie ~e paroios pri la tagoj de nia sur-
fera vivo7,; ~e, kie oni ne svatigas1. ~a. Estanta
~e: la ~a parto de stuparoB; la sablo kusigis sur la
tomboj gis la ~a rando de la pregeja muroz: la vir-
ineto de /’ maro komencis pensadi pri la mondo
~az: la r^a flanko de libro. ~01 La ~a ekstremo
aü parto de io: la garoloj. kiuj flugis cirkaü la ~o de
la arboz: dormi sur la de mastoz; suriri la ~on
de montetoB: la blindige blankaj ~oj de /’ montoj8:
kiam la sciigo alvenis, ni estis sur la ~oj de Ben-
JangiB: (analoge) sidi ce la de la tablo (la plej
honora loko). kulmino, pinto. 2 (f) Plej alta
grado: tiam ia entuziasmo atingis la ^onB; li estis
ce la ~o de sia gloro. EST klimakso, paroksismo.

~aje. Ne profunde, ne serioze: jugi pri cio ~aje,
sen ia logika pripenso7; tio, kio plaças al tiu aü alia
~a]e juganta k tute ne kompetenta lingvistoz. M§i.
Veni ~en: la submarsipo malrapide ~igis. alM. Iri
al la ~o. ci-~e. Pli supre, ekz. en la antaüa parto de
la teksto. de^a. Venanta de aü komenciganta ce la
~o: de~a direktivo: de~a projektado: de^ ismo
(klopodado enkonduki la uzon de E. de~e, t.e. pere
de politikaj instancoj). icr desuba. gis~e. Gis la
''-o: gis~e plenigita sakoz. mal ê 1 En malalta
loko proksime de la bazo: metu la pli grandajn
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suprem/o A (pp aro de reelaj nombroj) La plej
malgranda supera baro de la aro; simb.: sup. 6®“

infimo, maksimumo. limesa /vo (pp funkcio) La
plej granda akumuliga punkto, kiam la variablo
strebas al donita punkto; simb.: limsup.

suprematism/o ft Formo de abstraktismo,
karakterizata de pure geometriaj konstruajoj.

sur. I- Prep, montranta: 1 Pozicion de objekto
aü estulo rilate al alia, kiu estas pli malalta k tusas
gin: a) sen translokigo: ~ la tern kusas stonoz; sidi
~ sego, ~ altajo2,; ripozi ~ kuSejoz; terti la piedojn
~ benketoz; ~ cevalo de najbaro la sargo ne pez-asz\ bastoneto, ~ kiu oui tenas plumon por skribado,
estas plumingo z; havi ~ si cifonajojn z; ec unu
polveron vi ne trovos ~ lia vestoz\ la pordo turnigas
~ sia hokoz; ^ la sojlo; vi esta.\ la plej felica homo
~ la tero; pakajo mia estas ~ la sipoz\ la pasiro
bruligu tion ~ la altaroz; spikoj rostitaj ~ la fajroz;
~ kruta stuparo li levis sin al la tegmentoz\ (f) tiuj
provoj estis fonditaj ~ naiva esperoz\ kio estis ~ la
fundo de tin koro? B\ mizero ~ (aldone al) mizeroz\
mensogoj ~ mensogoj/; b) kun translokigo: mi metos
~ min zibelan peltonL\ senviva li falls ^ la teronz\
meti sin ~ la genuojnz\ versi akvon ~ florojn; la
paftstoj pafis ~ viajn servantojn de ~ la murox. 2
Pozicion de objekto, kiu, tute au parte, kovras alian
ne pli malaitan ol gi mem: ~ la cielo staras la belasunoz; la suno hele lumis ~ la serena cieloz; ~ lia
vizago mi vidis gojan ridetonz\ ankorau ciam nuboj
~ la fruntoz; pentrajo pendas ~ la muroB; ~ /a
salikoj tie ni pendigis niajn harpojn x; skribi ~
papero; mi gravuros ~ g/ signojnx ; floroj broditaj ~
glatafono.3 Pozicion de estulo aü objekto, kiu estas
lokita en loko libera, senkonstrua aü senkovra:
promenante ~ la strato, mi falisz\ pasi ~ /a placoz\
~ la bordo de la maro starts amaso da homojz; ~ la
korto staras kokoz; ~ tiuj herboricaj kampoj pastas
sin brutarojz; mi cesigos en la urboj de Judujo k ~
la stratoj de Jerusalem la sonojn de gojox\ mi irigos
vin ~ fie/cfa vojstrekox; ne ekpasu ~ la vojo de mal-
bonulojx ; vi farigis tre rica k honorata ~ /a marox\
malsupreniri ~ /a korton; //•« la fenestro la vaporo
iras ^ la kortonz\ mi iradas de strato ~ stratonz.
RIM. Kiam la loko estas sufice vasta, ke oni prezentas
gin al si tridimensia, oni uzas en anst. sur: en la
kamparoz; halti, lahori en haveno (Kp: ~ la kajoj).
4 Generale la pozicion (ce): ~ la dekstra flankox\ ~
laflanko de sunlevigoz; laforgisto, kiu blovas fajron
~ karbojx\ ~ la horizonto; li tie falis k mortis ~ /a
sama loko7", se mi estus ~ sia loko, mi ne farus
tionz; // havas /a kapon ~ gw.vta lokoz; ~ C/M /o&o
estas la okuloj de Dio7', ~ tin paso ni renkontis bar-
ojnz; /<2 vorto e.v/w p/ eta ~ miaj lipojz\ bonkora
instruo estas ~ sia langox.5 (kun akuz.) Generate la
direkton: kvinope Hi sin jetis ~ min7', feti sin ~ /a
kolon de iuz; rigardi ~ /a moron k ~ la multajn sip-
ojnz; li rigardas malsupren ~ /<3 kamponz; li rigard-
is ~ mian vizagonz; direkti sian rigardon ~ iunz; la
malamiko etendis sian manon ~ ciujn siajn grand-
valorajojnx.6 ( t) Ricevon de iu efiko, infiuo au eco,
akcepton de iu tasko au respondeco ks, t.e. metaforan
uzadon de la propra signifo (~estado, kovrado,

premado, sargado): beno estas ~ Ha kapox\ Mia
spinto estas ~ v/ x; li portis ~ si la pekon de mult-
ajx\ puni ~ la idoj la malbonagon de la patrojx; ~
vin falas la malbenox\ k tiam la spirito venas ~ ilin,
k tiam operas ia Napoleonoz; mi prenos ~ min la
respondeconz; ciuj laboroj, kiujn Hi kruele metis ~
ilinx\ si prenis ~ sin la formon de malrica virinoz;
havi influon ~ iun, ~ ion (— influi )\ ~ la danan
tronon mi havas rajtojnz; la rego ne metis atenton ~
la raportonz.
II - Pref. samsignifa: ~flugi ~ tegmentonz\ ~iri
montonz; ~meti , ~havi veston', ~\>ersi oleon ~
altaronz.

sur/o ¥ ( sura ) Muskola elstarajo ce la mal-
antaüa pàrto de la kruro k sub la poplito.

sura/o C Ciu el la mesagoj, per kiuj Mahometo
profetis, k kiuj, vicigitaj proks. lau sia longo, estis
kolektitaj en la Koranon.

surd/a 1 f Tute ne posedanta, aü posedanta tre
malfortan kapablon aüdi: parolu pli faute, car li estas

; esti ~a je la dekstra orelo\ ~a kiel trunko, kiel
puto; (analoge) li estas al la muziko, al la vort-
harmonio. 2 Ne volanta aüskulti , ne lasanta sin
konvinki: resti al iespetoz\ virino bonorda estas
muta k ~az\ (f) la ~a necesecoz. 3 Malsonora, mal-
akuta: ~a vocoz\ al miaj gemoj nur per ~aj tonoj
respondas la ondegojz\ sufice! interrompis ~e la
princoB; (f) malamoB. csf obtuza. ^eco. Stato
de iu, io ~a. ^igl 1 Fari ^a l : la influenco ~igis la
knabon B. 2 (f) Suferigi pro troa laüteco: parolu mal-
pli forte, mi petas, vi ~igas min. 3 Fari ~a 3: ~igi
bruon. 'viçji. Igi -̂ a: iliaj oreloj ~igisx. 'vUlo.
Homo ~a: ne malbenu >-̂ ulonx\ (f) en tiu tago la
r^uloj aüdos la vortojn de la librox ; prediki al ~uloj.

surealist/oj = superrealistoj.
Surf/o. Saümo k tumulto de marondoj, kiuj romp-

igas sur borda sablajo aü rifo k fortege retroiras. —~otabulo. /^i Praktiki sporton per ~otabulo.
surfac80 1 À Bildo de parto de ebeno per glata

bildigo: disvolvebla (tia, ke oni povas gin bildigi
sur ebenon konservante ciujn distancojn en gi). —areo, ~amplekso. 2 La ekstera parto de objekto,
korpo ks: la ~o de muro, de tegmento, de paper -
folio. ~a. Rilata al ^o: efiko (de substanco, kies
~o ludas specialan rolon en kemia reago); ~a
tensio (kaüzanta, ke guto ne disfalas). ~ajo. Io,
aparté rigardata el la vidpunkto de la ~o: porta
~ajo de aviadilo. Fermi-^O La divido inter
okupitaj k neokupitaj elektronniveloj en la bendo-
strukturo de metalo aü duonkonduktanto. hejtO'vO.
Tiu ~o de kaldrona parieto, trans kiu la varmo estas
transdonata. rul^o.Tiu ~o de rado, kiu tusas reion,
aü de pneümatiko, kiu tusas la vojon dum veturado.

Surinam/o. Regno en la C parto de Gujanoj
(Paramaribo).

surmulet/o b Sp. (Mullus surmuletus) de fiso el
la ordo de perkoformaj fisoj, kun ruga dorso k flavaj
strioj laü la flankoj; bongusta kamo.

Surogat/oz. PYodukto, kiun oni povas uzi anst.
iu alia, car gi posedas proks. la samajn ecojn, sed
estas pli malkara aü pli facile atingebla: en Polujo
la kverkaj glanoj estas ~o de la kafoB ; dum milita
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eksajnis al vi ~a? z; vi jetas sur min ~ajn aludojn7 ;
mi trovas ~a la aütentikecon de tiu dokumento.~ema. Inklina ~i: mi malamas ~cmajn edzojnz\
sub la impreso de la leteroj de P. k G. mia ~emeco
malaperisz. ~igi. Fari iun au ion ~a: lia mensogo
tuj ~igis tin pri la murdo. ~inda. Tia, ke li, si, gi
méritas esti ~ata: la konduto de s-ro de Beaufront
sajnas al mi tre ~indaz; por ke oni ne vida en tio
ion r^indan7-; ~inda silento3. ne~ebla. Tia, ke oni
ne povas ~i tin, sin au gin: la edzino de Cezaro
devas esti ne~ebla. serwe. Sen ia ~o, fidante.

suspend/i dt 1 Provizore deteni iun de ia plen-
umado de ties funkcio au ofico: policiston,
aclministranton ; la episkopo ~is tiun pastron. cs5

interdikto. 2 Provizore igi senefika au neaplikata:
/w la regulojn de elektigo favore al eminenta
persono; ~i legon; ( f) sian nekre.demon. ^0.
Ago de iu, kiu ~as iun au ion.

suspens/o Momenlo en filmo au dramo,
kiam la agado, kvazaü haitante, tenas la spektanton
en streca atendo.

suspensi/o 1 0 Tuto de la arango, kiu ebligas
al korpo, aparato, parto de masino ks pendi de supr-
ajo per elastaj rimedoj, kiuj certigas tamen gian
stabilecon: kardana ~o ; oleopneümata ~o de
aütomobilo; pendo~o. 2 T u t o de likvo k de tre
subtile diserigitaj eroj de solido, miksitaj al, sed ne
solvita en gi: partetoj el argilo en en la akvo.
SIN. sveba/o. OSP emulsio, solvajo. âjo © Io en
~o. ~ero ® Solida konsistiga elemento de ~o 2:
~eroj de argih en akvo. SIN. svebero. cs" koloidero,
micelo. ^igi. Fari ion ~o 2. fcgr3 svebigi. ~oido ®
Koloido, kiu iaü siaj ecoj proksimigas al ~ajo. BS5

emulsioido.
suspensori/o If Bandago, uzata por subteni la

skroton. V Tia, ke gi subtenas organon: ovaria
~a ligamento ( ligamenturn suspensorius ovarii ).

suspîr/i (ntr) Esprimi sian bedaü ron, cagrenon,
doloron de neplenumata deziro, per forta longa
elspiro, akompanata de plenda tono: kiu ~as, tiu ne
havas, kion li deziras. isr vespiri , sopiri. ~0. Tia
elspiro k plendo: (f) la limita/ ~oj de Petrarko.

Slisur^i (ntr) Eligi sonon malfortan k iom sekan,
kiel de sateno, silko, cifila papero ks: kid ~as sia
multekosta silka vesta!z; mortintaj folioj melankolie
~is. ~adO. Bruo de io ~anta: kun sencesa ~ado
de la silko7.

susi/o Y Tradicia E-Azia mango, konsistanta el
fresaj marfruktoj, ovajo au sinko sur kuirita rizo,
iom vinagrita, sakeita, sukerita k salita, rulkovrita
per tnarherbo: rul~o. kuh~o, bul~o (kun pecoj de
fiso au molusko).

sutan’o. Longa, gismaleola au gisgenua vesto,
generale nigra, buionata sur la antaüajo, k portata
ordinare de katolikaj, ortodoksaj au anglikanaj
pastroj.

SUtr/o 0 1 En bramanismo k hinduismo,
sanskrita au palia aforismo pri ritoj, moroj ks. 2 ^Parolo de la Budho au de iu el liaj cefaj disciploj.

Tripitako. — Kamasutro.
SUtur/o 1 t Ago kunkudri la du randojn de

vundo k rezulto de tiu operacio. 2 V ( sutura ) Nem-

tempo oni uzas multajn ~ojn ; asonanco estas iel
de rimo.

surplis/o ft Nestrikta, longmanika blanklina
supervesto, malsupreniranta gis la genuoj au la
maleoloj, portata de pastroj au horistoj super la
sutano dum Diservo: ~oj el multekostajpuntojz.

surpriz/i ( tr) 1 ( iu ) Alveni, renkonti, trafi
subite k neatendite: la tacmento ~is la malamikon
apud la arbaroB ; adiaù! mi timas, ke oni povos vin
ci tie ~/ z; li ~is sian edzinon en la brakoj de sia
amanto ; la morto ne ~as la sagulon , li ciam prêtas
forveturi; la homo, kiun en la unua momento ~is la
subita flankenjetigo de la virino, denove alkuris al
siz. 2 (io) Mirigi per sia neatenditeco: la novajo
~is ciujnB\ la malsukcesoj min tute ne ~osz\ li
estis ~ita , kiam mi montris al li , ke f . . . ]z. 1
Neatendita subita renkonto: Hi ekokupis la ponton
per plena mi eksaltis de ~oz. 2 Neatendita
novajo: tre agrabla ~o estis por mi la sciigo,
ke ( . . . ]z; li povas timi , ke mi préparas al H . ian
neagrablan ~onz ; grandan ~on alportis aI mi via
leteroz; gasto sen avizo estas agrabla ~oz. ^a.
Tia, ke oui estas ~ita: ~a atako; Hi fan's jenan, por
mi tute r^an proponon z. ^e. En ~a maniero:
alveni tute li rigardis la donacon. ''•'igi. Igi
~ita: ce tiuj strangaj vortoj li tute ~igis.

surtut/o. Longa vira vesto kun longa basko
tute cirkaüanta la korpon: la rugaj ~oj de la dogan-
istojz; prcnu la slosilon el la poso de R. z. BS"

kapoto , mantelo, redingoto , supertuto. bal^O.
Ampleksa mantelo, portata de virinoj super bal-
kostumo. nokto^o. Negliga hejma vira robo:
vasta blusilka nokto~o z.

Susan/oz. Virina nomo.
susceptanc/o Fizika grando égala al

kvociento de la komponanto de la kurentintenso de
kurento kvadratura kun la interklema tensio de
cirkvito, per êi tiu .tensio; simb.: B; Y = G + jB. nar
reaktanco.

suspekt/i (tr) 1 Sen pruvo certa inklini akuzi
pri io: ~/ iun pri stela7; tide min min, kiu estas
la senkulpeco mem!7', vi ne ^as la ftddulojn de la
sola Dio, ke Hi kredas je la sankteco de bestoj? B. 2
Akcepti la eblecon au probablecon de io malbona:
kie juron vi audas, malbonon ~uz: oni ~os ian kas-
itan kaitzon, able malpacon inter niz\ oni povos diri.
ke la firmo pagas aI mi pro iaj ~alaj celojz. 3
Duonkredi lau sajnoj, imagi sen granda certeco: li
~/5 , ke oni volis lin trompiB; oni ~os, ke mi ne hav-
as sufice da kurago, por defendi miajn ideojn z; gi ne
~is, ke mi estas ci tie7 ; mi ~is, ke vi estis venontaz;
sen tiuj pomarboj oui neniam povus ke tio estas
garde.noz: la rozoj ne ~is. ke Hi estas belegajz;
neniu ec ~is, kian gravan rolon si iam ludis ci tie z.
csr supozi. ~0. Opinio de iu, kiu ~as: veki ~on; mi
ne scias, kicn la ~on mi devas nun direktiz;
pruvon ne égalasz; peza atmosfero, plena de atakoj
k ~ojz ; gis la lasta momenta ni ne havis ec la plej
malgrandan ~on, ke li havas ian kasitan intenconz;
tio povus enkonduki nian aferon en ~on ce la
registaroj7. ^a. Tia, ke oni ~as ion malbonan: Ha
najbareco tuj estis por mi ~a z\ de kiam ta afero
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aspiri , pcirtio. ~agentejo. ~ado. Propono de
~isto. ^anto. Persono, kiu neprofesie ludas la
rolon de ~isto. ~igi. Esti proponita proponi
sin) al iu, kiel edzo au edzino: multaj ~igas, felic-
ulo edzigas7-; ~igi pri iu fraitlino7 ; supre, kie oni
ne ~igas , seel kie la animoj [ ] z; venis nova
r^iganto je Si7. ~istO. Homo, kies profesio au
okupo estas proponi aliulojn por edzigo: en la mal-
modernaj civilizacioj la perado de ~isto estas
necesa, por arangi edzigon. vst parigisto.

Svaziland/o. Regno, situanta oriente de Sud-
Afriko (Mbabano).

sved80. Civitano de (S)~io. ~a. Rilata al ~oj
au al (S)~io: la ~a klimato, politiko, neütraleco:

ledo. (S)^io, ~ujo, 'vlando. Regno en la E
parto de Skandinavio (Stokholmo).

svelt/a. Harmonie au elegante maldika: la vulpo
vane provis mangi el la ~a vazo K; la ^a turn de la
minareto ; ~a junulino; ~aj kruroj. ^eco. Eco de
iu, io ^a. ~iga. Destinita fari iun ~a: ~iga dieto,
kuracado.

sven/i (ntr) 1 Perdi dum kelkaj momentoj la
konscion k movkapablon: la malsanulo ~is, rigard-
ante la preparojn al laoperatio7-\ la bela Sara kus-
is ~intez; ciu barelo malbonocloras del , ke la hom-
ed ~as de tiu odoro7. 2 (!) Malaperi, disperdigi: la
nebula ~is ce la sunlevigo; rigardi la funion en
la aero; la carmo de la originalo ne ~as en ci tiu
traduko. ~0 1 Provizora perdo de la konscio: sin ’
subite atakis ~oz ; la de Sara havis tute apartan
kaiizonz. 2 Malapero, forigo: la ~o de la lastaj
notoj de la rnuziko en la nokto. ^etO. Vazomotora
perturbo, kun ~a impreso. ~e. En ~a stato\ fall
~ez ; (0 la vortoj duon~e farsonis prêter liaj
orelojz. ~jgj. Fari, ke iu ~as: duone ~igita per la
bato, lifalisB ; dafetoro tuj ~igos min.

sveter/o % Trikita lana brustovesto, kun au sen
manikoj.

sving/i (tr) 1 Rapide k ripete moved ion en aero
tien k reen : la trancilon li ~is senintencez; hor-
knaboj ~is argentan incensilojnz; bastonon, la
pugnon; ~i la manon, la capelon por salad -, ~ante
la penikojn de sia velura vesto B; (analoge) ~i per la
naztuko7 (por adiaüi); k tremigi kordon7. 2 Forte
streci la muskolojn, por ekjeti ion antaüen: ~i pilkon,
marte!on; forte ~inte la argentan pelvon, li jeds gin
en Rejnon7 ; li ~is la piedojn k eksalds sur la sofoB;
~i alte sian piedonz; kiel tro forte la manon ~as,
nenion atingasz; Hi dancis ~ante sin tien k reen7 ;
sitli sur tabla, ~ante la krurojn. 3 (f) Ekmovi,
ekimpulsi, instigi: lango nenion atingas, se gin sago
ne ~asz; puno pekon ~as, favorkoreco gin esting-
as7. A*O 1 Ago de tiu, kiu ~as: la de sia mono
estis tro forta, k la birdoj forf1ugisB; ce ciu ~o de la
sonorilo la turn ektremis. 2 } (vs) Tio, kio en jaza
ritmo ~igas homojn. 3 (ss) } Jaza stilo, naskita c.
1935, k karakterizata per grandaj orkestroj, brilaj sol-
istoj k uzo de kvar egalaj taktoj. 4 En boksado,
frapo farita per flanka ~ado de la brako. ~ado. Pli-
malpli daüra au ripeta ~o: la ~ado de viaj femuroj
estas kiel cenringoj majstre ellaboritajx ; ~ado de
sipo ce ankro. ~igj. Igi ~anta: hamako ~igis sub la

ovebla kunartikigo de la kraniaj ostoj: ~aj ostoj
(SIN. vormianoj). 3 ^ Kuniglinio: a) de la du randoj
de la karpela folio ce unu- au liber-karpela gineceo
au frukto; b) de du karpeloj ce kunigkarpela gineceo
au frukto. ~i ( tr) Fari ~on al: tranevundon.
<vero.Ciu el la noditaj fadenoj, foimantaj ~on.

Suv/O. Cefurbo de Figioj (178°E, 17°S).
SUVeren/oz 1 Tiu, kiu en regno havas la plej

superan povon: la de RUSH jo; en demokrado la
popolo mem estas la ~o. 2 Brita ora monero, valor-
anta unu pundon. 1 ^ Submetita al nenia lim-
igo, kontrolo au aütoritato: Icmdo, potenco;
kortumo; la ~a pontifiko (papo). 2 Tia, ke gi ating-
as plej altan gradon : la ~a bono ; ~a lerteco,
rimedo; (ironie) kun malesdmo. ^eco tfk 1 La
plej supera povo interne de regno. 2 Sendependeco
de regno en giaj eksteraj rilatoj: la régna ~oco estas
preteksto por protekd la statajn krimojn.

Suz/o ]|Antikva urbo en Elamo (48° l 8’E,
32°05’N). /vio. Regiono k provinco de la antikva
persa imperio.

suzeren/o. Feüda senjoro, rilate al siaj vasaloj.
svag/a. Malpreciza, malbone difinita : ~aj

konturoj ; ~a nebulo; la ~a oniK .
svahil/a. Nomepiteto de lingvo el la bantua

familio, funkeianta kiel vehikla lingvo en E Afriko
k kiel oficiala lingvo de Tanzanio k Kenjo.

svarm/o1 Moviganta k interpusiganta , konstante
renoviganta k sangiganta amaso: en la aero dancis
sennombraj kuloj, apud ~oz ; k cirkait si pusis
sin ~o da virinoj7 ; homa ~oz; la gaja ^o da mult-
aj diverskolore flagitaj sipojz; da glitveturiloj
flugis en diversaj direktojz ; aIvenis tula da
cignojz; tien flugis la abelregino kun sia ~oz. 2 (0
Tre grandnombra amaso: oni ampleksas la
sennombran ~on de la steloj7 ; nekompetenta pri
du da ciutagaj detalajojz; ^o da pensoj, da
rememoroj. A-1i ( ntr) 1 Grandamase interpuse
movetigi k skuetigi ciuflanken: sur la vasta palaca
korto rsjis junuloj en uniformoj de universitataj
studentojz; la popolaj amasoj, ~antaj sur la largaj
trotuarojz; multege da infanoj ~is sur la strutoj;
sur la maro ~is sipetojB ; rajdantaro ~is en polva
nebuloB ; cento j da formikoj ~adis tien k reen7. 2
(f) Esti tre multnombra: ~as gazetoj ciuspecajz; la
mairegulafoj ~as en la naciaj lingvojz; en la cielo
~is la stelojB; la rememoroj ~as. ~ado. Agado de
iuj ~antaj: sur la vojo estis ~ado de homoj k bestoj.

ek~i. Subite ~i: elmontrigis (el la fandita nego)
verda placeto, kie tuj ek~is paserojz ; (analoge) k
ek~os la Rivero per ranojx. abel~o. Grupo de
abeloj, entenanta unu reginon k milojn da laborant-
inoj, kiuj forlasis trologatan abelujon. SIN. esameno.

svastik/o 0 Hinduisma simbolo, egalbranca
kruco, kies ciuj brancoj kontinuas ortangule, ciuj
dekstren, au ciuj maldekstren; I uzata ankaü kiel
simbolo de naziismo. csr hokokruco.

svat/i (tr) En kvalito de pli-malpli profesia
edzigoproponanto, proponi iun por edzigo k klopodi
por arangi tiun edzigon: la princo intencas ~/ sin
por sia filoB ; kion ni faros al nia fratino, kiam oni
~os sin? x; Jozefon al MariaB. esr amindumi,
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rabistoj ek~is sian hakilon 2,; nur vent' ek~as la
krevintan sonorilonK; ek~eti la fingron (admone).
el~i. Eligi per ~ado: el~igi sian piedon el truo\ (f)
ribelo deziris el~i el la jugo sian kolon.

svis/0z. Civitano de (S)~lando. ~a. Riiata al
~oj au al (S)~lando: la ~a konstitucio, federacio,
neutraleco; ~aj horlogoj; la ~o fromago. (S)^lo,
~lando, ~ujo. Federacia regno (Helvetia
Konfederacio) en C Europo, konsistanta el 23
kantonoj (Bemo).

sviteni/o 4^ G. ( Swietenia el meliacoj) de ofte
grandaj arboj kun pare plume kunmetaj folioj; 3 sp-
oj el tropika Ameriko, el kiuj mahagono.

arboj; ~igantaj rugajfisoj\ junuloj k knabinoj ~igas
en dancoz; la glitkurantoj ~igadis sur la lagojz\ la
boato ~igis cirkaü sia ligosnuro; la montrilo de la
kompaso strange ~igis ce la alproksimigo de la
tajfuno. ~igo. Movo de iu, io ~iganta: per oblikva
r̂ igo la insekto saltis sur la brliston aI ta regidinoz;
gi falis k rornpigis, sed giaj pecetoj estis ankorau en
tia ~igo. ke Hi saltis k ruligisz; kiam la sonorilo estis
en la plej granda ~igado, gi desirigis7; (f) tio estas
nur ~igoj k movigoj de la nervojz. ~ilo. Cio, kio
servas por ~i k nome: 1 Frapilo pendanta en sonor-
ilo. 2 Pendolo de horlogo. 3 Batilo de drasilo. 4 Fera
stango, por funkeiigi pumpilon. 5 Pendolo de lud-
aparato. ek^i. Komenci movon de ~o: unu el la



/V

S
S. I - Senvoca frikativa gingivalo.

Il - La 23a grafemo de la E-a alfabeto, uzata kiel mil
de silingo.

~0. Nomo de tiuj fonemo k grafemo.
§abat/o II Sabato 2.
sablon/o 1 Modelo el maldika materialo (ligno,

metalo, kartono, teksajo, papero, plasto), laü kiu oni
tajlas objekton: por la tajlo de vitralpecoj. isr
modelfolio. 2 Modelo, konsistanta el metala au
kartona maldika plato, en kiu estas eltrancitaj liter-
oj, signoj au figuroj, tiamaniere ke, submetinte
paperon aü platan glatan objekton k sursoyante

farboplenan penikon aü sursutante koloran pulvor-
on, oni povas rapide k multope reprodukti la el -
trancitajn desegnajojn. 3 (f) Banalajo, senoriginal-
ajo: li forjetis la romantikajn ~ojn ; labori laü ~o
(rutine). nsr stereotipo, gurdi. ~a. Rilata al ~o:
kopiado: (0 ~aj dirmanieroj, epitetoj.

saduf/o. Araba baskulcerpa aparato.
saf/o 1 b Sp. de ovio (Ovis aries), remacanta

besto el la ordo de parhufuloj, fam. de bovedoj, kiun
homoj de longe bredas pro viando k lano: estas~oj, estos lano7 ; por ~on formaitgi, lupo trovos
pretekston7; ~o kalkulita ne estas savita7 ; por
tondita Dio venton moderigas7 ; béas; ^ofelo.-4 r^ femurajo, ~ripajo, ~rostajo. 2 Tiu sama
besto, rigardata kiel emblemo de mildeco, savind-
eco: kiel ~o muta antaü siaj tondantojx ; se vi faros
vin ~o, la lupoj vin mangos7 ; mi pastos miajn ~ojn
kmi ripozigos ilinx; iru préféré al la perditaj ~oj
de la domo de lzraelN ; li starigos la ~ojn dekstre
de li, k la kaprojn maldekstre N ; la fava, la nigra ~o
(kiu infektas la gregon, k (f) suspektinda homo). 3
Tiu sama besto, rigardata kiel emblemo de stulteco
aü grega imitemo: kiel la ~oj de Panurgo (kiuj
dronis, sekvinte la unuan, jetitan en la maron); la pli
granda parto de la E-istoj estas kiel blindaj ~ojz.
(S)~0 1 % Boreala konstelacio ( Aries ). 2 Unua
signo de la zodiako, tra kiu Suno pasas de la 21a de
Marto gis la 20a de Apr.. ~a 1 Rilata al ~o(j): havi
~an laktonz, fromagon7 ; ~a lano ; ~a pilafo. 2
Havanta unu el la ecoj, atribuataj al la ~oj: kun ~a
mildeco ; rigardi kun ~aj okuloj', ~e sekvi la antaü-
irantojn.wajo Y Peco el ~o, uzata kiel nutrajo:
~ajo kun majorana saüco, kun kareo ; ~ajo en
raguo. ~aro 1 Aro da kune pastataj ~oj: unu fava
~otutan ~aron infektas7", ~aro harmonia lupon ne
rimas7", (f) la vento pelas la nubojn, kvazaü ili estus
~aroz. 2 (0 Aro de la fideluloj, gvidataj de unu
pastro. fS3 grego. ^ejo. Loko, kie oni gardas kune
to 'vojn: (f) enlasi la lupon en la ~ejon. ~idO. Ido
de ~ino: pereis ~ino, pereu ankaù la ~ido7 ; prenu
al si ~idon ciu patro de familio, po unu ~ido por
domox ; mi kondukos ilin malsupren, kiel ~idojn al
labucox. (S)~idO ij* Unu el la simboloj de Kristo:
jen la ~ido de Dio, kiu forportas la pekon de la
mondo! n. ~ino. ï no de ~o: oni fondas ~inojn,
trémas la ~ojz. ^#istO. Pastisto de ~oj. V Î r̂ O.

Virseksa ~o: li vidis, ke jen vir~o implikigis per la
kornoj en la arbetafojx.

saft/oz O Longa horizontala akso, kiu portas
helicon aü alian cefan parton de masino k kiu
transmisias la movon: transmisia ~o (servanta por
transigi la mekanikan forton de motoro al grupo de
labormasinoj, kiuj estas perrimene movataj). îngo
I En integra hélico, la deprenebla parto, per kiu la
kompleta hélico muntigas sur la helica ~o. 2 En
hélico kun depreneblaj aloj, la centra parto, al kiu la
aloradikoj muntigas. karrwo. ~o de masino, ekip-
ita per unu aü pluraj kamoj, pere de kiuj oni ekigas
je ciu aksoturno difinitan agon, ekz. funkciigadon
de elektra kontakto. krankcwo. ~o kun ortangulaj
fleksoj, sur kiujn agadas la bieloj.

sagrin/o 1 Speco de netanita ledo, kies suprajon
oni arte faras grajneca, k kiun oni ricevas el haütoj
de kapro, cevalo, azeno ktp: bindajo el ~o. 2 Kruda
haüto de sarko, tre malglata, uzata por raspi. (tr)
Doni al ledo aspekton de ^o.

sah20 X Titolo de la rego de Persujo aü Irano.
sajn/i (ntr) I - Ekstere aspekti simile al io alia,

tiel ke povas okazi aü efektive okazas interkonfuzo
aü eraro: 1 (kun subst-a, adj-a aü inf-a predikativo)
nia lingvo devas ne ~i bona, sed esti bonaz ; ofte
vojo ~as gusta, k tamen gia fino kondukas al la
mortox ; mi devas ~i indiferenta7 ; la arbaro ~as
ploranta pri la printempo7; nia ideo en ci tiu lando
~is tute mortintaz ; la E-istoj tute ne estas tiaj
fantaziistoj, kiaj ili ~as al « praktikaj» homoj7; li
~as homo prudenta k honestaR; tio ~as oro ; gi ~is
esti garnita per mil okulojz; li ~as hezitiK. 2 (sen-
subjekte) ~is al mi, ke mi denove kusas en la Egipta
piramidoz ; ~is, ke tio estas ne tero, sed ora nuboR;
~as al mi, ke mi la mian patron vidas7 ; subite ~is
a! li, ke ta mano tusetis de poste liait kaponR ; 3
(abs.) jen, ~as, ili7 ; si aüskultis k —kiel ~is—
komprenis siajn vortojn7.
II - Esti opiniata, kredata, supozata, kvankam ne
certa: 4 (kun adj-a aü subst-a predikativo) nia gojo
k entuziasmo eble ~os ai ili naiva k infanaz; terme
gajaj ~is al ili iliaj propraj sercojz ; plej stranga
~is al gi tio, ke la piiko preferis alian7; eble ~os
stranga, ke [ ]z; 5 (senpredikative) ~as al mi, ke
si estas prêta al ciuj komplezojz; ~as al mi, ke la
afero nun iros en ordo7; ~as al mi, ke estis inter ili
la kronprincoB; 6 (abs.) la kreado de taüga k vivi-
pova lingvo ne estas tiel facila afero, kiel al multaj
~as7 ; la maljunulino,~as,estas pli ol sepdekjara.
~0. Ekstera aspekto, kiu povas erarigi aü erarigas pri
la realaj ecoj: trompas7 ; ~on ne fidu, jugi ne
rapiclu7 ; la ~o ciam estis kontraü mi7; kontraü cia
~o tio estis ja virino; sen plej eta ~o de rifuzemoK ;
sub de pieco li palpas la virinojn. ~a. Erariga
pro sia ekstera aspekto, kiu ne estas konforma al la
interna kema esenco; prezentanta nur eksteran supr-
ajan similecon kun io alia: sed tiu silento estis nur
~a7; ~a potenco, kontraüeco, malsato ; klinigado

rsjO
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antaü ~aj aütoritatoj7 ; la va/oro de miaj traduk-
oj dam nmlte pligrandigus7 ; pro la ~a (nur ekstera)
apartenado al nuilsamaj re/igioj7 ; Hi renkonds sin ci
tie kvazaü hazarde k kun ~a kolero atakis mm la
alianz. 1 Nur en ~a maniero, sed ne laü la realo:

sana; mahmdtaj el vi konas la Idstorion de la
unuaj dek jaroj, kiuj konsistis el senfina, ~e tute sen-
sukcesa semado7. 2 Ver~e. kredeble, videble: ~e li
bone konis la domon; ni analizu nur la ^e plej bonan
propononz; duj fratoj disigis ~e par ciam en mal-
amikajn grupetojnz; Jakobo k Kefas k Johano, kiuj
~e estis kolonojN. ^igi 1 Prezenti (sin) sub mensoga
aspekto, por erarigi pri la realeco: li ~igas sin rica,
bavante nenionz; malsana li ~igis sinK ; bone, ni
ankaü ~igu nin malsagaj7 ; vi ~igas vin kokete naiv-
ajz. 2 Imiti senton au agon au Staton, por trompi pri
sia vera humoro au intenco: ~igi amon, indignonB ,
koleranB; si ~igas, ke si ploras7 ; se trovos mi utile
~igi, ke mi perdis la prudenton7 ; ni ~igu , h'azaii ni
tute ne scias, kia homo li estas7; siaj sentoj estas pli
bonaj, of kiel si ~igas7 ; pastroj, kiuj ~igante piecon
k sobrecon, stelas de la oferoj de la altaroj!8; en
miaj vortoj oni vidus nur ian modestecon ( veran au

gitan )7 ; Hi farigis gemoj, parte veraj parte ~igit-
ajB. simuli. 3 Trompe imiti ies eksleran aspekton:
li ordonis al ili ~igi forkurintojnB; li nur ~igas la
harditon. afekli.^ig(ad)o. Ago de iu, kiu ~igas:
r^ igado de indiferenteco, de amo. îga. Prezentanta
~igon: ~iga rideto, ekdmo. ver^a. Tia, ke gi .~as,
k probable estas, vera: do estas la plej ver~az; la
vera iafoje estas ne ver~a. rcar kredebla, kredinda,
probabla. ver ê. Laü cia probableco: cirkau la 10a
de Julio mi ver~e forveluros al B.K .7 ; do ver~c
estas speco de gardena kreskajoz; mia situacio dev-
igos min konservi plenan neütralecon k ver~e
si/end7-; vi ver^e estas pli saga ol mi7; ver~e dal,
ke la viroj estas virojz.

sak/o 4 1 Ludo, kiu devenus el Hindio k
konsistas el 32 diversaspecaj figuretoj, kiujn oni
rnovas sur tabulo prezentanta 64 egalajn kvadratojn,
alterne nigrajn k blankajn : ~peco, ~tabulo. 2
Situacio de la rego, kiam tiu peco irovigas sur unu
fako trafata de unu kontrauula peco. (au ~on!)
Interj., per kiu sakisto anoncas al sia kontraüulo, ke
ties rego estas ~a. ~Oj = ~o: aliaj ludis ~ojn k
damojnB. usr rego, damo, kuriero, cevalo, turo,
peono. — aroki, mato, pato, preterpasa preno.
1 Rilata al ~oj : ~a problemo . 2 ( pp rego)
Troviganta en ~o 2. (ntr) Esti en ~o 2. ~igi.
Meti la regon de la kontraü ulo en ~on: ~igo per
malkovro ; eterna ~igo. ~umita Dividita per
vertikalaj k horizontalaj linioj, simile al ~tabulo.

sakal/o 1 b Sp. de kaniso {Cam's aureus k.a.
sp-oj), mamulo el la subordo de rabobestoj, malpli
granda ol lupo, k kun malfortaj rabdentoj, vivanta
de cirkau Mediteraneo gis Hindio: en la hindaj fabl-
oj la ~o ludas dun saman rolon, kiel en eüropaj la
vulpo ; Iian posedajon Mi donis aI la ~oj de la
dezertox. 2 (f ) Kruela, avida homo, kiu prirabas la
venkitojn: frat’ fraton atakas ~ez.

sakdo/o. Japana alojo el oro k kupro, ofte uzata
en belartajoj.

Sakjamuni/o Honora titolo («sanktulo de la
Sakja-klano») de Gotamo la Budho.

sakr/iz ( tr) Komerci la ü hazarda au nelega
maniero. nsr nigra, brokanti. ^ado. Tia komerco.
^vlstO. Homo, kies vivrimedo estas ~ado.

saksuk/o y N-Afrika mangajo el paprikoj,
tomatoj, cepoj k ovoj.

sakt/oz 1 Vertikala truo, generale profunda, kiun
oni boras en tero por ekspluati mjnajon, karbon,
nafton, salon ks. KS3 galerio , puto. — argano, dril-
ego.2 g§ Spaco, en formo de vertikala truo, arangita
en konstruajo por ricevi stuparon aü lifton.
skafaldo. aer /̂ O. Tia vertikala truo, lasita en la
konstruo de sipo aü de mino, por ventoli la profund-
ajon. rub~0. Vertikala truo, kun aperluro sur ciu
etago de domo, tra kiu oni jetas la balaindajojn, kiuj
tiele falas en kestojn, trovigantajn en la kelo.

sakti/o 0 Energioprincipo, konceptata en la
hindua pensaro kiel ina, k manifestiganta kiel diinoj
pare ligitaj al difinitaj diuloj.

sakuhac/o } Japana fluto el bambuo, kun 5 au 6
truoj.

sal/o. Vasta lana aü silka tuko, kiun virinoj
portas sur la sultroj: vi ricevas rugan ~on, kiu longe
trenigas post vi7. skarpo, mantilo. ~etO. Mal-
granda ^o, kiu malsupreniras ne pit ol gis la talio.

salm/o 1 Kano, kavigita k borita per kelkaj tru-
oj, per kiu muzikis antikvaj pastistoj. 2 Primitiva
formo de fluto aü klarneto, kun anco k truoj. 3 Tub-
eto, vegelaja aü artefarita, per kiu oni sucas likvon:
komunia ~o; ~o por koktelo.4 O Duobla tubo, per
kiu, kombinante brulgason, hidrogenon au acetilen-
on, kun oksigeno, oni povas sprucigi sur difinitan k
malvastan lokon tre varmigan flamon, ebligantan
luti, veldi aü fandi metalojn. 5 = kulmo. Pajno/vo.
Anlikva muzikilo, konsistanta el serio da diverslong-
aj kanoj. sak/^o Blovinstrumento, konsistanta el
leda sako kiel aerrezervujo k el pluraj ~oj, uzata de
ciuj keltodevenaj gentoj (skotoj, Irlandanoj, kimroj,
bretonoj k galegoj). SIN. sakfluto. suco^o. ~o 3.

salot/o 1 ^ ,0 ( kn ) Kultivformo de cepo
{ Allium cepa gr. Aggregatum), plurjara legomo, kies
nesimetriforma bulbo produktas 5-10 idbulbojn nur
komencevolue entenatajn de la eksteraj tunikoj de la
bulbo. 2 La bulbo de ~o.

1) sakalo. PB. 2) saloto:
bulboj de du kf-oj. VA.

salt/i (tr) 4- Fermi elektran cirkviton per speciala
aparato, tiel ke kurento komencas traflui: ~i la lum-
on, la ekbrulon de motoro; ~i lampon, radioricevil-
on. csv komuti, konekti. ~0. Ago de iu, kiu ~as: ce
~o atentu, ke viaj fingroj ne estu malsekaj. ~ejO.
Loko, kie trovigas ~iloj k kie oni efektivigas ~ojn.
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~igas, sed ne de drinkadox\ ne ~igu dekstren, nek
maldekstrenx; (analoge) ~igas la tero kiel ebriulox ;
marcejo, cirkaüita de ganta maria tewz; siaj pas-
oj ~îgasx; (f) lia sa.no ek~igasz. cs* sinki. 2 Heziti:
cu vi nun komencas dubeme ~igi ? z\ mi longe
~igadis antaü ol elpasi kun «apwboj» z. ~ig(ad)o.
Stato de io, kiu estas ~iganta: la sipo glitis facile k
sen granda ~igado sur la klara maroz\ (f) gi metus
finon al ~igado, dubo, disputoj2. ~igema. Tia, ke
gi ciam ~igas: ~igema kano, domaco; (f) ~igema
politikisto. ne~ebla. Tia, ke oni ne povas tiun ~i:
ne~ebla regno, decido, stoikulo.

Sandong/o. Provinco en la E parto de Cinio.
sanel/o & La plej profunda parto de rivero au

de mara pasejo, kiu estas signalita per lumturoj,
lumsipoj, buoj ks: entra ~o de profunda haveno.

sang/i (tr)1 Anstataü unu objekton preni alian:
~i la tukojn de sia lito, sian tolajon, la mantelorn, ~i
logejonB\ la automobilon; kiu bone sidas, tiu lok-
on ne ~uz\ la tramon, la trajnon ; cu ia popolo
~is siajn diojn?x\ oni facile akceptas la lingvon de
la plimulta ait pli kultura parto, sed religion oni ne
povas del facile ~i, kiel oni ~as lingvonz; ~i mal -
junan amanton por pli juna; sed Mia popolo ~is
sian gloron je idolojx\ oni ne povas ~i gin kontraü
vazoj elpura orox; (spéciale: doni aü ricevi pli mal-
grandajn aü alilandajn monerojn) cu vi povas ~z
miajn markojn?; H devis ~/ sian lastan milfrankan
bileton. 2 Fari diferenca; aliigi: cu negro povas ~/

sian haüton ait leopardo siajn makulojn? x\ lupo
~as la harojn, sed ne la farojn2; ~z sian hararang-
on\ lia matsano lin ne ~u vian vivmanieron ;
sablaj montetoj, kiuj ofte ~as sian formonB; apartaj
personoj volas ~i E-on lait sia bontrovo2', en formo
iom ~ita de miz ; Hi volas ~i la regimon de la stato\
ili ~is la legon, détruis la eternan inter!igonx; vi
ankoraü cion povas ~/z; tio neniel ~as la aferon ;
tago arangas, tago ~asz; lin oni ne plu ~os\ ~i
sian opinion2-, sian intenconz, la lemonB; ~z la pas-
on (en kadenca marso); © ~i la movon (la rotaci-
direkton). 3 Aliformigi: la feitio ~is la citrolon en
kalesom. Hi ~is moron en polderojn\ mi konsentas
esti ~ita a! kafmuelilo, se tio ne estas vera!.
metamorfozo. ~0 1 Ago ~i k ties rezulto: ni ricevos
~on de la vetero2; mi ne sciis, ke la ~o estis farita
per via iniciativoz; vidi rimarkindajn ~ojn de la
koloro de la lando B; ~oj estos farataj neniaj nek en
la gramatiko, nek en la vortaro7-; pri iaj proponataj
~oj (en la teksto) suficos nur skribi al mi la numer-
on de la pagoz\ ne dira: Ha, kia ~o!z; li meditadis
pri la ~o, kiu farigis en liz. 2 © Apero, evoluo,
malapero de sociaj strukturoj: ekonomia, kultura,
politika ~o. 3 Tio, kion oni donas au ricevas
interne: komercadi per (0 ne vere, la vivo de
sanktulino por la vivo de kanajlo estas ~o ne
égala ? 2. ~a. Prezentanta -̂ ojn a ü ~igojn :
vetero, karaktew, ~a ciel’ safiras w. BS" varia.
~ado. Sinsekvo de ~oj, au procezo rezultonta al
~o: estas barbareco mortigi vulpon dum la ~ado de
harojG ; ekzistas multaj personoj,kiuj generale estas
kontraü ~adoz ; la celo de la neologismoj estas pli-
bonigi la lingvon ne per dangera ~ado, sed nur per

salupo

~ilo. Aparato, provizita per prem- au baskul-
butono k servanta jen por ~i jen por el~i elektran
kurenton: la ~Ho de startilo', stupar~ilo; trifaza
~Uo\ krepuska ~ilo (~ilo, kiu ~as aü el~as, kiam
lumintenso transiras certan valoron); tempum~ilo
(~ilo, kiu ~as au el~as post difinita tempo), us*

stopilo, klemo. — ^oslosilo, ^oseruro. /votabllio,
/vopanelo. Tabulo aü panelo, sur kiu trovigas la
diversaj ~iloj de domo, ma§ino k.a.. el^i, mal^i,
Malfermi elektran cirkviton, tiel ke kurento ne pov-
as trapasi: el~i la lumon, la ekbrulon de motoro, la
radioricevilon\ ne el~u, ni tuj dissendos la daürig-
on de la programo!. en^i 1 Konekti. 2 (fm )
Rapide sin ekdedici al nova ago: la tuta familio
en~as novan lingvon. meinmal'vO. Automata
mal~o de iu mekanismo. merrwilo. Aütomata
~ilo, funkcianta per si mem sub certaj kondicoj.

salup2o Malgranda sipo aü barko por generala
laboro en havenoj aü riveroj.

§am/o 1 Delikata ledo de camo, preparita por
servi kiel frotpurigilo. 2 la ajn felo, preparita kiel
surogato de ~o / . ~igi. Trakti felon, ke gi similu
~on.

saman/oB 0 Viro (origine en triboj de Siberio k
C-Azio), kiu kapablas rilati kun transmondaj fortoj
k per ilia helpo plenumi resanigojn. /v/ismo Religia
konceptaro, bazita sur la kredo al la povo de la ~oj.

samisen/o }, Japana muzikilo trikorda, kun
ligna kesto tapetita per katfelo, kun longa kolo, k
kiun oni ludas fingre aü plektre.

samot/o O Multe bakita miksajo de nebakita
kun jam bakita, pulvorigita argilo; kontraüstara al
fajro. SIN. fajrargilo.

sampinjon/o = campinjono.
sampu/o. Saümiga likvo aü pulvoro, uzata por

lavi la harojn. ~i ( tr) Sapumi, lavi k masagi ies
kapon per ~o.

sanc10. Ebleco, probableco de sukceso: diversaj
lingvoj havas (por igi internacia) pli-malpli egalajn
~ojnz ; havi plej multe da ~oj por esti elektitaz; li
havas nenian ~on esti akceptita8; riiaj ~oj kreskis,
malkreskis ; scipovi uzi siajn ~ojn ; nemultaj estas la
~oj, ke li alvenos ci-vespere ; doni al iu lian ~on
montri siajn kapablojn\ la miiit~oj. RIM. Ne
konfuzu kun fortuno. ^a. Tia, ke gi havas nur
/von, ne certecon okazi: tio estis ~a renkonto, mi ec
ne sciis, ke li estas en nia urbo; ~a prognozo.
serwa. Tia, ke gi havas nenian ~on okazi aü
sukcesi: sen~a provo, rimedo.

sancel/i (tr) 1 Forte pusi tien k reen iun aü ion
starantan, tiel ke tiu aü tio povas renversigi k fali, aü
almenaü ne plu firme staras: la tempesto ~is la mal-
junan kverkon ; mi glitis, falis sur mian najbaron k
~is la tutan vicon da atendantoj; la turo estis ~ata
de tiu senâesa bombardado. væbalanci, svingi, skui,
tremigi. 2 (f) Malfortikigi, malfirmigi: viaj dibocoj
~is vian tronon; tiuj okazoj ~is la aütoritaton de la
faraonoB\ ili estis forte ~itaj en sia kredo pri la
ciama progreso de /’ homaro. ^O. Ago de iu, io
~anta: de la fendoj aperis en la muro. ^Igî 1
Movigi tien k retumen k esti minacata de la dangero
fali: dum ventego ciitj ~igas sur la ferdeko B; Hi
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hcigadoz. ~ebla. Tia, ke oni povas gin ~i: skrib- ata de iu bacilo); duriginta (primitiva lezo de
masino kun ~ebla alfabeto** ; la objektivoj de la sifijiso). ~oida.Tia, ke gi aspektas kiel ~o.
aparato estas ~eblaj. ~igi. Igi alia; pasi de unu Sansji/o. Provinco en la CE parte de Cinio.
stato en alian: la cirkonstancoj ~igis al pli mal- saptal(iz)/i ( tr) Mostosukeri (vinon).
bonoz: la urbo ne multe ~igisz ; la vetero baldaü sarad10. Ludo, konsistanta en la diveno de
~igos7 ; ~igas la sukces' en la batalo7; kin edzigas, vorto lau indikoj, liveritaj per skribo au aktoradopri
tin ~igasz; car Mi, la Eternulo, ne ~igasx ; tiam ciu el giaj silaboj aü partoj rigardataj kiel memstaraj
~igas la vizagaspekto de la rego x; kvankarn Hi vortoj, k ankaü pri la tuto; ekz.: «Farante mian duan
multe ~igis, si tamen ilin (rekonis)z; kiele senbrilig- per mia unua, oni ricevas rajton je mia tuto»(or-
is oro, ~igis la bonega metalo! x ; miaj konvinkoj dono): ludi ~ojn.
iom r̂ igis7-. ~igo. Paso de unu stato au eco en Sarazad/O Mita sultanino, kiu rakontis la
alian: la ~igoj de la sortoz. 'vigema. Tia, ke gi
emas ~igi: hodiaü ni havas ~igeman veteron ; lia
ftlino havas ~igeman humoroiw; la ^igemeco de la
Fortuno.^ilo O Peco, en masino, kiu servas por ~i
la movon ks: rapidunwilo. ^inda. Tia. ke oni dev-
as gin '-vi: se vi irovos en la nova teksto ankorait ion
~indan7. /•wisto. Tiu, kiu profesie faras la ~adon de
mono. inter~i. Doni ion, por ricevi ion alian de
proks. égala valoro: la Eskimoj interdis kun la
blankuloj peltojn kontraü armiloj; mi interdis la
cevalon kontraü bovinoz; inter^i capelon je capoB,
bastonon por ombrelo; (abs.) intérêt salutojn, siajn
pensojn7; tiujn vortojn la du virinoj interdis inter si
fronce7 ; mi ja ne volus inter^i kun li ! (sk. lian
situacion); inter~eblaj pecoj. inter^o. Ago de iuj,
kiuj interdis, k ties rezulto: estas bona inter~o, se
mi ricevus la kokinon pro la anseroz; eu ni faros
inter~on ?7 ; inter~o de gentilajoj. interna.
Karakterizata de inter~o( j) : interna valoro ,
ekonomio: mi donos interne mian kokinonz.

fabelojn de «Mil k Unu Noktoj» a!sia edzo Sarijar.
sarg/o 1 Eksplodajo k pafajo en pafilo: atentu,

restas en la tuho de la pistolo. 2 Fiziki
grando, eco de materiaj partiklbj, karakterizanta
ilian reciprokan ligon kun la elektromagneta kampo
propra al ili k ilian interagadon kun ekstera elektro-
magneta kampo; simb. Q (ku): spaca ~o (4- nubo
de elektronoj, kiuj kolektigas cirkaü la katodo de
elektrontubo, k kontraüstaras la fluon de la elektron-
oj al la anodo) ; norma aü plena ~o de masino,
konduktiloj ks.. nsf kulombo.'k ~\ (tr) 1 Meti ~onen
pafilon: la fusilojn / ; lia pistolo ne estis ~ita.2
Provizi aparaton per peco necesa por gia funkeiado:
~i fotografiIon per platoj, per filmo; ~i poslampon
per seka pilo. 3 Enkonduki ian kvanton da elektro
en koipon, aparaton ks: akumulatororr, partikloj
pozitive, negative ~itaj. 4 Ê Provizi dateningonaü
variablon per valoro, aü provizi memorilon per
datenoj: la adresingon A2 per la adreso de la
komenco de la ceno; N per la longo de la enig-
afo ; pra~i variablon (doni al gi gian komencan
valoron ); re~i post kolapso de la programaro’,
bind~ilo (programo por bindi programon k ~i la
memoron per gi ). use atribuo, legi , munti, skribi.~ado. Ago de iu, kiu ~as. ^igi. Igi ~ita: lapafil-
oj denove ~igisz.~ilo. Metala sangebla ujo, a) en-
tenanta plurajn kartocojn, kiun oni adaptas al pafilo,
mitralo, masinpafilo ks; b) entenanta filmon, per
kiu oni ~as fotilon, kameraon ktp. SIN. magazeno 3.
~lljo. Tiu parto de pafilo, kiu ricevas la kartocon.
mal^i 1 Fari , ke la pafilo ne plu estu ~ita,

ne^ebla. Tia, ke oni ne povas gin ~i : ciu ordono,
konfirmita de la rego, devas resti nc~eblax ; preciza
k jam ne~ebla decido7. serwa. Ne suferanta
~o( j)n aü ~igo( j)n : la Fundamento devas resti
absolute sen~a7; gi konservas sen~e sian oftcon7 ;
kiam li vidis, ke la figuro staras sen~e, li dir-
is|... ]z; kun settle qfabla rideto7 ; pri la sen~eco
de la adjektivo *ar senmova, rigida. stonigita.
ceval~0. Anstataüigo de lacaj cevalparoj per fresaj
danke al organizajo, privata au régna, laülonge de la
cefvojoj. ceval^vejo. Loko, ordinare provizita per
gastejo, kie oni ~adis la cevalojn . dejor^o. j eksplodigante la pulvon: li malais sian pistolon sur
Anstataüigo de unu aü pluraj dejorantoj per aliaj: la j la homamason. 2 Forigi el io la elektron: mal~i
defor~o de la gvardio ce la pordego de la palaco, kondensilon; mal~itaj baterioj. mal^O. Sango, kiu
de skipo en hospitalo. dekoraci^o % Anstataüigo okazas ce io, kion oni mal~as: efluva, trarompa
de dekoracio per alia, inter du scenoj au aktoj: tuja | mal~o. mal~igi. Igi mai ~ita : tiu pilo ne
dekoraci^o. fronWo Mm ~o de la direkto, al kiu mal~igas, se gi restas neuzata ; mal~igode
rigardas la unua atakonta linio da soldatoj: fari akumulatoro, de partikloj. mal^ilo 4^ Aparato,
front~on (ankaü f, ekz. politike). har^O, haut^O, formita el du metalaj brancoj, kiuj servas por malM
plurrwo. Perioda ~o pri la haroj, haüto au plumoj kondensilon. mal^otubo Vd tubo. reM. De*

ce la diversaj bestoj. lun~o. Paso de unu fazo de nove ~i mal-̂ itan pafilon au aparaton. sen^vigi.
Luno al alia, mon^o. ~ado de mono alilanda al Depreni la kartocojn de pafilo, ne uzinte ilin.

ses~a. Entenanta ses ^ojn: ses~a revolvero.
kartoc~ilo. ~ilo de pafilo.

sarg/o 1 Tuto de pezaj objektoj, portataj de iu:
la cevalo mallevigis sub la ~oz ; sur âeval’ de
najbaro la ~o ne pezasz; oni ne enportu ~on en la
tago sabatax ; al si sajnis, ke sia ~o farigis malpli
pezaz; cu do ne égalé, respondis la azeno, sub kies

gemas mi fatale? K ; peza estas stono, k sablo
estas ~ox. 2 Tuto de varoj, transportataj de vetur-

enlanda au reciproke. paso^i (ntr) ~i tiun el la
piedoj, kiu tusas la teron ce la bato de la taklo.
sorto^o.Ciu el la diversaj ~igoj en la homa sorto.

Sanhaj/o. Cinia havenurbo (12 l°30’E, 31°12’N),
cefurbo de la samnoma distrikto.

êankr1o Y Ulcero de la haüto au de mukozo, kiu
igas la enirpordo de iuj infektoj (venereaj, infektaj
malsanoj) : lepra ~c> ; Sahara ~o ( = orienta
butono); mola ~o (specifa venerea malsano, kaüz-

r^O
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ilo: kamiono kun plena, duona depreni la ~on
de vagono; w//7a (la plena ~o minus la taro);
~omaksimunio ; de bargo, auto, væ kargo. 3
Forto, estigata de surmetita maso, k efikanta sur ian
parton de konstruajo: unufonna, centrita la
pilieroj ricevas la tutan ~on de hi arkoj; kompensa
~o. —¥ ~okapablo, ~linio. 4 (f) Io peniga, kion oni
trudas al iu: ciu Havas sian ~onz (siajn zorgojn ); Hi
liberigu min de tide senutilaj ~ojz; la virino nun
estis por Hi ~oz; mi farigis ~o por mi memx; por
ciu homo lia vorto farigos ~ox ; Ha (la ~o trud-
ata de li) cstos deprenita de sur viaj sultrojx ; mia
jugo estas facila k mia estas malpezan. ^i (tr)
1 Meti sur iun au ion portotan ~on: oni ~is lin per
la aôetitaj mangoj7; ~i cevalon, azenon per sakoj
daterpomoj; ~i veturilonB, SiponB; altc ~itajfoiraj
helpistojz ; la tri regoj, ~itaj per donacoj; (f) letero
~ita per mono; kamparano ~ita de jaroj; (analoge)
spongoj la azenon ~isK . 2 Surmeti, plenigi gis
plena kapacito: ~i tablon per pladoj, breton per
libroj; stomako ~ita de mangoj; (f) la aeron per
karbona dioksido ; senutile ~i sian memoron per
faktoj ; ~ita heredeco. 3 (f ) Trudi al iu ~on 4 :
pardonu, ke mi denove ~as vin per petoz, per miaj
komisioj7 ; tro alla postulo acetanton ne ~asz; ho
legistoj, vi ~as homojn per ~oj malfacile portebl-
a/ / N; li ~is sian popolon per pezaj impostoj; la
popolo estas ~ita de la malfacila laboro7 ; homo,
kies konscienco estas ~ita de mortigox. ~a. Tia, ke
gi ~as: promeso estas larga, plenumo estas ~a7 ;
rolo tre flata, tamen tre ~az. ~adO. Ago, per kiu
oni metas ~on en ion au sur ion au iun. ^ito.
Komisiito.'visto. Homo, kies metio estas transporti
~ojn. ~atoro. Sovelmasino. el~i. Elporti ~on de
iu loko al alia: el^i barelojn el vagono ; sipanaro
multmane okupita je el~ado de kestojz. mal^i.
Fari, ke iu au io ne plu estu ~ita: mal~i kamionon
en la bazaro mem; oni tiam malais la kamelojn.
sen~igi. Forigi la trudan devon, zorgon ks for de
iu: si sends, ke sia koro sen~igisz. super^i. ~i
trans la norma kapablo: aütobusojn oni ne devas
super^i ; (f ) super~ita per laboro, per suldoj.
super~0. Tiu pezo, kiu estas ~ita super la norma:
videvos pagi por tiu super~o. trans~i. Transporti
la ~on de unu veturilo en alian. tro^i. Surmeti
troan ~on (pf ): la tro^ado de la lernejaj program-
oj. afer~itO. Diplomata komisiito de la 4a klaso.
pago~Oz. ~o, kiun la akceptanto de postpaketo
havas, pagi la valoron de la sendajo plus la eventual-
ajn sendokostojn: sendi librojn kun pago~o.

§ari/o C La islama legaro.
Sari/o. Rivero en Ekvatora Afriko, enfluanta en

la Cad-lagon (14°33’E, 12°46’ N).
sarif/o 1 Araba princo, devenanta de Mahometo

per ties filino Fatima, k havanta la rajton porti
turbanon au vualon verdan. 2 Cefoficisto en Mekko.

ark/o 8 Fiso el la subklaso de elasmobrankoj,
loin longforma korpo, nesimetria vosto k triangulaj
brustnagiloj; kelkaj estas gravaj rabfisoj, dangeraj
eô por naganta homo, KST rajo. ~oj. Ordo (Selachii )
de elasmobrankoj, ampleksanta la ~ojn. martel^O.
G. (Sphyrna ) de ~oj el la varmaj maroj, kun la

antaüa parto de kapo plata, duloba, en formo de
batparto de martelo.

sarko.1) ~o. 2) martel~o. CG

Saron/o. Fekunda ebenajo en ï sraelo, de
Karmelo gis la Egiptia landlimo (35°E, 32°30’N):
mi estas la rozo de ~ x.

saslik/o Y Kebabo sur stangeto: ~o kun
arakida saüco.

sat/i ( tr) 1 Rigardi ion kiel valoran, gravan,
havindan au guindan: la grandan amikecon de viaj
intencoj mi ~as tre altez\ nobla viro devas dece ~/
la vorton de virinoz\ m.i tre alte ~as la meritojn de
la Pariza Grupoz\ homoj, kies nomo, ankoraü tre
malmulte konata k ire malmulte ~ata, estas
«E-istoj» z\ la malaperantaj, ciam malpli k malpli
r̂ ataj religiojz; mi ~as mtr kuragon rektanimanz\
nur suferinto ~as feliconz ; tiujn kolektivajn
dokumentojn la mondo ja ~as pli certe, ol
cion novan oni ~asz ; bono posedata ne estas
~ataz; la infanoj ne tre ~as longan babiladonz\
ciuj ~is E-oti ne tial, ke gi alproksimigas la korpojn
de la homoj, sed nur tial , ke gi alproksimigas iliajn
korojnz\ la polidko ciam estis pieje ~ata de ciujB;
mi multe ~as belan manonz ; (si) elegantajn
bluzojnM ; kafon, la legadon. aprezi. 2 Havi
favoran opinion pri iu: ~u amikon laü la dato de
akiroz; stele fiston oni batas, stelegiston oni ~asz;
kiu hundon mian batas, min nient ne tre ~asz\ oni
tute ne havas la intencon ~/ Hin pli alte, ol kiom ili
méritas!7- ; knabino kiu vin estimas k ~as, kvankam
si vin ankoraü ne amas7 ; la rolo de honesta homo,
kiu gojas, se lia edzino estas ~ataz; tiajn hundojn
mi tre ~is, ec amisM . estimi. 3 (+ inf.) Volonté,
plezure fari ion: eu vi ~as danci, legi, nagi? ; aliaj
~as aktori en kvazaü teatraj rolojM ; mi ~us starigi
âi-kuntekste kelkajn demandojnM . ~o. Opinio au
sento de iu, kiu ~as: mi volas esprimi al vi mian
~on de via lasta verko ; la mal~o lerni la trudatan,
rusan lingvonM. ~ateco. Stato de tiu, kiu estas
~ata: tenu vin rekte , tio bone aspektas k kaüzas
r̂ atecon7. ^egi. Ege ~ i: (si) ~egis florojnM.
~inda. Tia, ke gi méritas ~on: li parolis kun
^inda simpleco k sincereco; li estas unu el la plej
~indaj moralistoj. ~okupo. Vd okupo. mal~i 1
Rigardi kiel senvaloran, malgravan, preterlasindan:
okupata la tutan tagon de nia afero, li devis tute
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mal~i sian profesion, de kiu U devus vivi7 : en la
orelojn de malsagulo ne paroiu, car li mal~os la
sagecon de viaj vortojx ; kiu mal~as obeadon al la
patrinox \ koron suferantan k humilan ri ne
mal~asx\ mal^i la rcgulojn de la arto vajtas geni-
ulüy sed ja ne vi\ mia kara; ne mal^u la plej carm-
ajn donojn de la naturo!7 ; car kiu paras mal~i ci
tiun lagon kiel ma.lgrandan? x\ lia pela ne paris esti
mal^ata7 ; dramoj , kiuj mm estas mal^ataj7. 2
Havi pri iu malfavoran opinion: ne mal~u rian
pa frinon, kiam si maljunigosx ; li malais vin, ke ri
ne esta plu regox; kiam la F Histo ridis Daridan, li
malais lin , car li estis knabox\ ili diras al Miaj
mal~antojnx ; Venecia mal^as malricajn turist-
ajnM. vw malatenti, malestimi, malzorgi. — planda,
super. 3 (+ inf.) Malvolonte fari ion. mal^O.
Opinio au sento de tiu, kiu mal~as: mi kamprenas,
ke tio estas mal~o kontraü miz\ mi ne paras taleri
tian maison de mia plej kara deziw, mi parus rere
ekmalami rin pro tiu stranga mal~ado de virinoj7.
mal~a. Tia, ke gi mal~as: si rigardis per rnal~a
rigardo kelkajn mokemajn junajn ririnajnz; la
glaciaj rizagoj! la mal~a indigna / B; raparti pri gi
severe k mal~ez ; nia] kontraüuloj, kiuj antaü ne
lange mal~e rigardis nin de altez. mal̂ inda. Tia,
ke gi méritas; maison : li estas mal^inda kontraü-
ulo, kvankam tre estiminda homo, mem^ema.
Inklina ai (troa) ^ado de si mem. ranta.

saüm/o 1 Svanno da veziketoj kunformigantaj
el boligata, forte kirlala au fermentanta, likvo: la
altaj ondoj estis kovritaj de blanka ~oz\ forblovi la
r^on de glaso da biera; kirli oroblankon al 2
Iom simiia aspekto de la saiivo au svito de ekscitita
besto au frenezulo: kurcevaloj kovritaj de
spirita kanvulsiigas lin kun busa ~6> N ; (f ) kun
sur la huso mi kuras hejmen7. 3 (f) Io maisoiida,

senenhava: malaperos Samaria, kiel ~o sur la
suprajoj de akvax; lia tuta paralado estis mtr

~a. Prezentanta ~on: sipoj, trenante post si langan
~an postsignon B; ~a rina, omleta. (ntr) 1 Eligi
~on: cidro, campano ~as; la ondoj ^is kontraü la
roko; ® kiam acido atakas iujn substancojn. gi
~as\ (pp saiivo) koleraj vortoj pusigis el lia ~anta
huso7', ~i pro furiozoR. 2 Abundi je vigleco, viv-
eeo: Babilono, kie la vivgojo ~is en la templo de la
dioj7 ; cie la vivo ~asa. ~adO. Stato de iikvo, kiu
~as: la ~ado de ta torento. ~ajO Y 1 ~eca
dcserto au antaüdeserto, preparita el kremo k ovo-
blanko kirlitaj: cokolado~ajo. 2 Similkonsista
mangajo nedoica: tinus~afo. ^igi. Fari , ke io ~u:
~igi campanon. ~igilo Y Ilo por bâti ovojn au
kremajon gis~e. dis^igi. Forigi, malaperi kiel ~o:
niaj klopodoj rane dis~igis. serwigi. Forigi de io
la ~on : sen~igi supon. serwigilo Y Granda
kulero kun truoj por forigi ~on tlosantan sur likvo.
mar~0 1 ~o de forte kirlata maro. 2 0 Sepioiito.
métallo. Skorio.

Seba/o. Antikva urbo en Jemeno (44°59’E,
15°38’N): neniam plu venis tiom mu/re da aromaj-
oj, kiam la régino de ~ donacis a! la rego
Salomonox. ~ismo 0 Religio de la ~anoj, bazita
sur la adoro de la steloj.

sed/o jfi Kruda sirmejo por brutoj, kamparaj uz-
ajoj ks, konsistanta el tegmento subtenata de fostoj,
ordinare sen flankmuroj. apog~o, duorwo. Mal-
granda ~o, kies unuklina tegmento estas apogita al
dommuro. c®3 alero.

Sehem/o\Urbo en lzraelo (hodiaü Napluso en
Cisjordanio).

sejk/o 1 X Araba estro de tribo, vilago ks. 2
Honora titolo de emiroj en la Arabia duoninsulo.

sekl/o O Ferpeco, duoncirkle kurbigita k hav-
anta ce siaj ekstremoj truon por ricevi bolton, kiu
servas por fiksteni cenon, drategon ks.

Sekspir/o. Angla poeto k dramisto { W.
Shakespeare , 1564-1616 ). ~a. Rilata al ~o: la ~aj
komedioj; rere ~a fantazio.

sel/o1 ^ Ekstera tavolo de la trunko, brancoj
k radikoj de arboj k arbustoj: la betulo staris kun
blanka ~oz\ si prigratis Han nomon en la ~on de
la tilio. cw basto, kortiko. 2 Ekstera tavolo au
membrano de frukto au de sento: nuksa ~oz ; (t) si
ekfloris kiel plej belega junulino, sed la bêla
kasis en si maldolcan kernon7. cw guso, haüto,
perikarpo. 3 b Ekstera kalkeca krusteto, entenanta
ovon: li jus elrampis el la ova ~oz (estas juna k
sensperta. — lakto ). 4 (vs) Cio, kio kovras simile al
~o de frukto au ovo: malplena ~o de mudinta
cikado ; la muso trovis ~on de fromago z\ lepro
karris mian tutan korpon per aborneninda ~oz\ la
r^o de la tero7 ; elektrona ~o (la sinsekvaj grupoj
de elektronoj, kiuj cirkaüas la kernon); ~modelo de
nukleo. cw krusto, tavolo. 5 0 La tuta korpo de
sipo au flugboato tia, kia gi aperas ekstere: la de
sipo estas konstruata sur framo el reloj, sur kiuj
estas fiksitaj tabuloj aü lamenoj. cw kareno, kilo.
~a. Rilata al la ~o: taroloj, poroj. ~ajO ^~simila tegajo el tabuloj ks: ~afo de betona muro.
/v/aji. Munti ~ajon. ^ajisto ^ Laboristo, kiu
muntas ^ajojn por betono dum konslruado., ~etO.
Maldika, delikata kovrajo: ~etoj de bulbo (- tunik-
oj 5); (analoge) la ~eto (SIN. haü teto) de lakto
(formiganta supraje de boligita lakto). el~igi 1 El-
tiri el la ^o: el^ igi pizojn, helikojn. 2 (0 Eltrovi k
klare aperigi: el la reciproke kontraüdiraj raportoj
estas malfacile el~igi la reran, el^igi. Eligi el la
~o: la juna kokido pene el~igis. el~aji. Forpreni
~ajon post solidigo de la entenata betono. en~e.
Interne de la ~o: en~e kuiritaj oroj, terpomoj.

seri /vjgi 1 Senigi je la ~o: sen~igi abiotv,
sen~igi terpomojn, pirojn, nuksojn. 2 = el~igi.
sen^igilo. Speco de trancilo por sen~igi fruktojn
k legomojn. sen^igi. Perdi sian ~on: la grandaj
platanoj sen~igis. ow haütsango. Slir^a. Sur ~o:
+ sur~a musko (kreskanta sur ~o / ). sem^o. Vd
semo. testud~0 1 b Kiraso de testudo. 2
Substanco, konsistiganta la ~on de martestudoj, k
utiligata i.a. por inkrustajoj.: kombilo el testudio.

selak/oz. Lako I , prezentata en la komerco sub
l'omto de flavaj aü brunaj lamenetoj, k uzata ekz.
por dielektrikigi bobenan volvajon ks.

selk/o. Duobla rimeno, ordinare elasta, uzata
por teni pantalonon aü iun subveston: sen~a mam-
zono. ~etO. Tia rimeneto por subvesto: ~eto de
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Setland/oj. Britia insularo, norde de Skotlando
( 1°15’U, 60°20’N). ~a. Rilata ai ~oj au al ~anoj:
~a poneo.

seviot/o. Ceviotô.
si. Pron., uzata por referenci al inseksa estajo:

inter fremdaj ~ estas edzinoangeloz\ la regidino dir-
as, ke ~ havis en la nokto tie strangan songonz; la
soldato ne povis sin deteni k kisis ~nz; amu edzinon
bonkore, sed tenu ~n bonmorez; eu vi scias meti
ovojn? demandis ~z (la kokino) ; (0 neniam mi
forgesos mian unuan amatinon, ~ estis zonoz; â.
Rilata au apartenanta al la lango de virino estas
r̂ a glavoz; mia logejo estas apud la ~a.ew ties.

siboiet/o 1 Ü Vorto, per kies prononco anoj de
Izraela tribo distingis anojn de alia tribo k povis ilin
buci (Jugistoj, 12, 6). 2 (f) Ruza rimedo, uzata por
insidi iun, cele al diskriminacio.

sibu/o. Bruna, taninorica, strange odoranta suko
el nematura frukto de kakinoko, uzata en Japanio
kiel antisepsa k akvoiniuna smirajo por papero, reto
ks. ~i. Smiri per ~o.

sijaism/o C Formo de Islamo, reganta cefe en
Aziaj landoj, kiu rifuzas la sunaon k agnoskas kiel
legitiman posteulon de Mahometo nur la duan
kalifon Ali (si’at ‘Ali = anigi al Ali). cs* sunaismo.

sijaist/o C Ano de la sijaismo.
sik/aB. La ümode eleganta, stile bongusta:

capeleto. ~i. Aspekti ~a: Paula ~asLK. ~0. Tuto
de la ecoj k manifestigoj de tio, kio estas ~a: la
parjza ~o.

Sil/o. Antikva urbo en ïzraelo (35°17’E,
32°05’N): la domo de la Eternulo en ~ox. — cilo.

Sil/o jfc, Regulo de la budhisma moralo, propra-
vole akceptata.

sild/o 1 X Malmola kovrilo, kiun la antikvaj
militantoj portis per la maldekstra brako por sin
sirmi kontraü batoj k jetoj: prenu ~on k armilojn, k
starigu! x: lie estis malhonorita la de heroojx ;
levi iun sur la ~on (honorige); (f) la plej rimark-
inda viro de Atenoj, kiu por la popolo estis ~o
kontraü la tridek tiranoj7 ; (f ) nuklea ~o (la
nuklea armilaro de Usono, kiu protektis ties alianc-
anojn dum la malvarma milito). 2 Sirma plato au
ekrano, en aparato, masino: de premaera borilo,
de elektra tornilo; termika ~o de raketa kajuto. 3
a) Tabuleto, pendigita super butiko au gastejo kun
signoj au skriboj anoncantaj la specon de komerco:
por vino bona ne. bczona ; lum~o. b ) ( vs )
Tabuleto, fiksita ce muro de domo k indikanta la
nomon k fakon de la tie laboranta persono au
entrepreno. 4 ® Vasta regiono de la terkrusto,
konsistanta el tre agaj (generale antaükambriaj) k
tre rigidaj petroj (precipe magmaj k metamorfaj):
Kanada, Balta ~o. kratono. ~etO. Cia mal-
granda plato, surportanta iujn identigajn informojn.
~istO. Servisto, kiu dumire portadis la ~on de sia
mastro: antaü la dioj flugis la flugilhavaj ~istinojz.
~oforma Havanta la formon de ~o: la
~oforma folio de tropeolo. blazorwo. Tabuleto en
formo de miliWo, sur kiu estas pentritaj insignoj de
iu nobelo, regno, urbo, korporacio, ks : domoj

| ornamitaj k garnitaj per blazon~ojz. os- heraldiko,

mamzono, de strumpozono. ~ego. Similforma
ledrimeno, servanta por helpi al tirado de caro.
strumpo~o. Jartelo. strumpeto~o. Algustig-
ebla rubando, arangila sub la genuo, k tenanta .

strumpeton strecita per speco de hoko.
Sem/o H Unu el la filoj de Noa, mita prapatro de

la Semidoj.
êenjang/o. Cefurbo de Ljaü ningo ( 123°21’E,

41°52’N).
senopraz/oz ^ Sp. de aliumo (Allium schoeno-

prasum), tufiganta, kun malgrandaj, longformaj, ne
okulfrapaj bulboj, kun tre verdaj, kavaj, tubformaj
folioj k kun violete rozaj floroj en densa kapo
apekse de 20-50 cm longa pedunklo; hejma en
Eüropo k Azio, kultivata por folioj uzataj por salato,
buterpano, supo k.a.: ovajo kun ~oz.

:
' W0U

1) senoprazo: a) bulbo;
b) folio ; c) infloresko.
JB. 2) sildo. b!azon~o:
Cefaj dividoj de ~§i!do.

Sensji/o. Provinco en C parto de Cinio.
Seol/o 21 Subtera loko, kie, lau la hebrea kredo,

simis la fantomoj de la mortintoj: ekzistas nek faro,
nek kalkulo, nek scio, nek sago en kien vi irosx;
en ~on estas jetita via ma jestox ; la jaluzo estas
nefleksebla kiel ~ x. c®5 geheno, infero 1, Hadeso.

êer/oz. Rifa rondigita insuleto, kiel ce la sveda
marbordo.

serc/i (ntr) 1 Diri au fari ion, celante amuzi k
ridigi k ne kun serioza intenco: (H. kisas sin sur la
sultro) [...] Marja A.: Ne, tio ci estas jam tro
H.: [ . . . ] Mi nur simple ~is: Marja, ne koleru! z\
oni vidas ja, ke vi amas sinjoro; mi ne ~as, mi
volas lin mortigi; homo, kiu trompas sian proksim-
ulon k diras: Mi ja ~asx. cs" petoli . spriti. 2 Provi
ridigi pri iu au io, gaje moki: la pli junaj virinoj
~as pri la pli maljunajz\ malsaguloj ~as pri siaj
kulpojx; li ne lasas ~i pri si. ~o. Tio, kio estas
dirita au fari ta por ridigi: scnkulpa ~oz\ tio estas
tute sensprita ~o; Hi montras jam per tio, ke ili nur
faras malkonvenan ~onz\ ne ekzistas en komerco
amikeco nek r^oz‘, miksi ~on kun seriozafoz ; li
komprenas la ~ojir, diablo ~on ne komprenas,
vokite li venasz; la ~o iras jam tro malproksimen;
(f) ne estas perdi mil rublojn! ~a. Entenanta
~on: vortoB ; liaj ~a j komplimentoj!; li ~e
pincadis la buklojn de sia barboz ; liaj ~e profundaj
salutoj7 ; dirite, cele pensile1, êma. Inklina al
~oj: li estas granda ~emulo. sen~e. Tute serioze.

sere/o Y Ora gis sukcenkolora likvorvino de
Andaluziaj vitejoj.

serif/o 1 Cefa régna administrante en Anglia
distrikto. cr prefekto 2 Cefa policoficisto en Usona
distrikto. sarifo.

serp/o. Ano de Nepala tribo, kiu liveras portist-
ojn al la montesplorantoj.
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sur la lasta rifoz; la ~o iris al la fundo kun siaj
homoj k musojz; gemela (tute simila al alia);
hospitala, savada, trejna ~o\ transporta, surterip
~o. bargo. barko. boato, floso, jahto, kanoto,
kanuo, pramo. — kareno, kilo, masto,

siling1o i1 Britia monero, dudekono de pundo. mino, selo, ve/o. — ~beko, ~ekipisto, ~rompl
~servi. ~a. Rilata al ~o: la ~a dejoro, taglibro.~e. Per ~o(j): ~e transporti. 1 (ntr) Veturiper
~o: // ~as tie suprez. 2 ( tr) Transporti per MK
r̂ adi brullignonz. fcr veli. ^ano. Homo, servante
sur ~o: la ~anoj devas obéi la ~estronz\ la ~anoj
danois sur la ferdekoz\ hamako de ~ano. ~anaro.
Tuto de la ~anoj sur unu ~o: la iris al la fundo,
la ~anaro dronisz. ~aro. Aro da ~oj, kolektigintaj
por kune veturi. B3f konvojo. ^estro. Estrode
~o. væ kapitano, admiralo. 'veto. Boato. MStO.
Tiu, kies metio estas navigadi: la ^servisto sidadis
ce la direktilo,dum la ~isto drinkis7.el'vejo. Loko
arangita por faciligi la surterigon de la ~veturantoj.

(f) Resti longe forlasita k senutila: li ~is en senaktiv- us* kajo, plago, varfo. el'vig î. Hliri el ~o sur la
eco k enuo. 'vajo. La tavolo de ~o(j), kiu kovras la teron: fus el~igis la vikingo kun ciuj militistojl.
suprajon de ~anta pano, frukto, fromago ks. 'vigî. erwigi. Iri sur ~on, por forveturi: oni en~igosnur
Fari, ke io ~ u : ~igi fromagon en spec.iala kelo. morgaii matene. per'vj ( tr) Transporti per MK
anti'vajo, kontraü'vajo. Substanco au rimedo, por per~i grenon el U sono al Hindujo. suv>#e. Sur la
eviti ~ajon. nsr fungicido. akvO'voj Oomikotoj. ~o: dum la ekskurso ni mangadis en la urbofsed
foli'vo ^ (kn) Plantpatogena ~o, precipe aparten- dormis sur~ë. tranS'vigj. Transiri per ~o: ni
anta al la g-oj peronosporo, plasmoparo aü fitoftoro trans^igis trans la lagon al Parnasoz. aer^O.
(el oomikotoj), ekz. terpom~o ( Phytophthora infest- Direktebla aerostato:̂ la aer~o flugas super la
ans ) , tabakr^o au foli~o de tabako (Peronospora landonz. aviadil'vo. Sipo, konstruita por portado,
hyosciami, sin. P. tabacina), foli~o de vinberujo forflugado k surferdekigo de aviadiloj. bargOM).
(.Plasrnopara viticola ). «8* me!duo. ojdio. pan~o. ~o, ekipita por la transporto de bargoj. balenMî.
Komunuza nomo de diversaj ~oj, kreskantaj sur ~o, spéciale ekipita por la kaptado k ekspluatadode
pano: 1 Chrysonitia sitophila ; 2 diversaspeciaj la balenoj. batal'vo. La plej potenca, plej kirasita
mukoraloj. penik /vo. Penicilo. es5 blua speco de milit~o. krozosipo. bordo~0. M),
plast'vo (kn) ~o, kreskanta sur plasto: bruna kutime vojaganta proksime de la marbordo. -
plast~o (Papulospora byssina), blanka plast~o j trampo.cisterno'vo. ~o, ekipita por la transporte
( Scopulariopsis fimicola ). verticil~o. Verticilio. j de likvoj (vino, petrolo). drag~o. ~o, ekipita de
vïtjvO. Funga malsano de la vitfolioj. ! dragilo servanta por elskrapi la fundon de rivero aü

Simson/o H Unu el la jugistoj de izraelo, fama haveno per trogoj a ü sucilo. drak^o. lama
pro sia fortego. «** Hcraklo.

Sind/O. Ligna tabuleto, uzata kiel tegolo por I fantom~o. Mita ~o, gvidata de la fantomoj de
kovri la tegmentojn en arboricaj regionoj.

Singjang/o. Ujgura aütonoma regiono en Cinio.
Sjian/o. Cefurbo de Sensjio (109°E, 34°N).
Sjining/o. Cefurbo de Cinghajo (102 ° 20, E, j

36°25’ N).
sink/o Y Salita aü fumajita femuro de porko:

sub la plafono pendis kolbasoj kaj ~ojz‘, ~o de
Jorko, de Prago, de Parmoi kruda, kuirita ~o\
farcitaj ~rulafoj; ~opano. kudo. /veto. Salita k
fumajita subgenuajo de porko.

SÎnto/o 0 Japana indigena religio («la Vojo de
Dioj») prapatrisma k animisma. ^ano. Ano de tiu
religio.

SÎOkar/o y Entreo el salitaj frajo, tripoj,
fispecetoj k sepio.

sip/o. Akvoveturilo de relative grandaj
dimensioj: la ~o staris sur ankro ce tiu bordoz ;
gronda bezonas profundonz (pf); kiam la ek-
velis; la ~o estis alproksimigantaz; la kuris
super la ondoj7', la kusigis sur fiankoz\ ne maro
dronigas ~on, sed la ventojz\ gronda rompigis
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koloro,metalo, pelto, ~obazo , ~okapo. brustcwo.
Subvesta brustosirmilo, por sirmi homon konîraü
pafoj. okul'vo yJ Tiu peco de selo k ligno, kiu
estas detrancita kune kun greftota okulo, kun kiu gi
formas greftajon.
2 Monunuo de Aüstrio. cr groso.

Siller/o. Germana verkisto ( F. von Schiller,
1759-1805), aütoro de i.a.»La Rabistoj».

Siloah 21 Nomo de banejo en Jerusalemo.
sim/o ^ Mikroskopa fungo aü oomikoto, hav-

anta bone rimarkeblan micelion aü sporaron. blua
/vO (kn) Blua sp. de penicilo, kreskanta ekz. sur
pomo ( Pénicillium expansum) k citrono ( P. italicum).
griza /vo. Botrito. verda ^O. Verda sp. de penicilo
{ P. digitation), kreskanta sur pomo. ~a. Prezentanta
~on: ~aj fromagokrustoj. EST ranca, mucida. 'vi
(ntr) 1 Igi kovrita de ~o: forgesitaj panpecoj ~is en
la sranko; ne venditaj libroj, kiuj ~as sur la bretoj. 2

skandinava remsipo, kun draka kapo ce la pruo.

dronintoj. flag^o. Tiu ~o, kiu flirtigas la flagon de
admiralo aü supera oficiro. gasO'vO. ~o, ekipita
por la transporto de likvigita gaso. hospitalM).
~o, arangita por la transportado k flegado de mal-
sanuloj, vunditoj ks. kaper^vo. Privata ~o, proviz-
ita per armiloj por kaperadi. karbO'vo. ~o, ekipita
por la transporto de karbo. komerC'vO. ~o, destin-
ita al komercado, kontraste kun milit^o.
kontener/vo. ~o, ekipita por la transporto de la
konteneroj. kosmcwo Vd kosmo. krozO'vo. ~o,
kutime uzata por protekti aü ataki komercajn ~ojn
aü por skoltado. batalkrozo~o. Krozo^o, armita
preskaü tiel potence kiel batal~o, eble pli rapida,
sed ne tiel forte kirasita. helpa krozcwo. Komerca
~o, armita k uzata kiel krozo~o. kurlef'vo. M),

sipo.
aer~o.



§ipo: diversaj ~oj k aliaj akvoveturiioj. 1) vapor~sipo: a) ankro; b) kluso; c) kilo; c) rudro ; d) stirilo; e)
hélico; f) steveno; g) posta steveno; g) pobo; h) pruo; h) selo. 2) vel~o: a) busprito; b-c) jiboj, d)
frontmaso; e) frontvelo; f) fronta topvelo ; g) fronta bramvelo; g) fronta regvelo ; h) cefmasto; h) ôefvelo ;
i) Cefa topvelo; j) cefa bramvelo; j) ôefa regvelo; k) postmasto (SIN. krucmasto); I) postvelo; m) posta
topvelo; n) posta bramvelo; 19) posta regvelo; 20) brigvelo. 3) topo. 4) brajlita velo; a) refoj; b) refiloj.
5) ferlita velo. 6) boato: a) remiloj ; b) forketo. 7) brigo. 8) fregato. 9) galero. 10) skuno. 11)
gondolo. 12) fonko. 13) kajako: a) pagajo. 14) kanuo. 15) kroz~o. 16) kutro. 17) pirogo. 18)
trenM). 19) trolbarko.
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dis~igisz. el~i. Eligi, ~ante: li fans preparojn pot
el^i vangdenton al malrica vilaganoz: si el~is al
musoj la flugilojn7: ni ciuj el~us al ni la harojn
super via cerkoz: li el~is el sia mano la argentan
pelvon7: bulbo el~ita el sia rica tero k jetita en lo
sablonz\ (0 Mi el~os ilin el ilia landox; al si mi
devas el~i tiun ci Karolon el la koroz: el siaj revoj
el~is sin granda bruoz: subita bruego el^is lin el
liaj meditojB; e/~/ inn el la dormoz. el~i§i. Igi
el~ita: la arbo el~igis kune kun hi radikojz; terura
krio el~igas el mil brustojQ. for~i. Perforte k
abrupte depreni (piejofte metafore): for~u vin, se W
povas!7 : oni for~is homojn de ilia laboroB: la
Eiernulo forais de vi hodiaü la regnon de lzrael\
la Romanoj forais de ta Kartaganoj la komercon de
Mediteraneo. kor~i. Tre forte aflikti : vi devis vidi

destinita transporti postajojn. lurrwo. Ankrita ~o
kun lumturo, por signali rifojn, sablajojn ks.
naved~0 Plurstupa raketo por transporti
kosmona ü tojn el la tero gis artefarita satelito.
plezur^O. ~o, servanta por plezurveturoj, ekskurs-
oj ks. vs? jahto. portugala milit~o. Fizalio.
puS'-vO. ~o, arangita k uzata por pusi bargojn sur
riveroj k kanaloj. rad^o. ~o, movata de padelradoj
ce ciu flanko de la selo k uzata sur lagoj k riveroj.
sklavcwo j[ ~o, kiu transpoitis Afrikajn sklavojn
al Ameriko. spaco^o Veturilo, movata de
raketoj, k ebliganta al homoj translokigi en la spaco
inter la planedoj. submar^o. ~o, kiu povas veturi
sur au sub la marsuprajo, plej ofte uzata kiel
milit~o. transportO~o. ~o, kiu transportas trup-
ojn. trejncwo. ~o, sur kiu oni lernas navigadon.
trerwo. Malgranda potenca ~o, por trenadi aliajn
~ojn, bargojn ks. trol^o. ~o, ekipita por fis-
kaptado per trolo. vapor^o. ~o, movata de la
vaporforto, kontraste kun la malnovaj vel~oj.
vel̂ o. ~o, movata de la vento, pere de veloj.

sir/i (tr) 1 Perforte apartigi partojn de objekto
per tirado: ~i paperonB; spesmilo superflua poson
ne ~asz; fadenonB; kvietaj akvoj ~as la bord-
onB; ~/ fison, por predgi gin al kuirado: (0 ~u vin
en du partojn, la mondo trian postalos7’, ni ~is
ciujn rilatojn kun li. —+ ~peco. 2 Perforte au pene
deigi, depreni, detiri : ~i putrintan denton; ~i al in
la harojn, la okulojn: de unu bovo oui du felojn ne
~as7 ; ~i brancon de arbo; revolveron el ies
mono: el mia bus la panon Hi ~as: li ne povis ~i j objekto: por ~i sin kontraii la suno, si havis
sin el siaj brakoj: neatendita mono ~is lin el nia grandan cape!on7: ~u vin sub mia ornbrox ; gis mm
rondo: <-w inn el la dormo. 3 Rompi la tigon de oni ciam ankoraü havis la eblon ~/ kontraü la sablo
floro, por gin kolekti: ~u rozojn en somero, car en
vintro ili ne estos7 (pf).or dcrompL 4 (f) Kaüzi akr-
an doloron: tin kataplasmo min ~as\ (f ) si eligis
~antan krion. (̂ad)O 1 Ag(ad)o de iu, kiu ~as: mi
ne povas elporti dan ~adon de stofo. 2 '% Supren-
levo de haitero farata per unusola muskolstreco. j
~(aj)o. Tiu parto de io, kiu estis ~ita : fliki la ~ojn
de pantalono. ^eto. Malgranda -~o en stofo ks.
~igi. Igi ~ita: muslino facile ~igas; (0 ~igis lia
pensfadeno. de~i. Forpreni sirame: 1 alic, ili
reciproke debits aI si la vestojnz\ sipo, aI kiu la
ventego de~is la snurojn k velojnB; 2 se ciu el vi
lasus de~i al si per pincilo unu pecon da karno post
aliaz: de unu bovo oni du felojn ne de~as z\ (f)
hilelismo estas dogrnaro, kiu, ne devante la hornon
de lia gepatra religio [ . . . ] z; de tiu grandioza
spektaklo mi ne povis de~i miajn okulojn: vi vidis,
ke siono sen ia mano de^igis de montox ; 3 si sub- \
akvigosy par de~i la flown7: (0 de~i por si la flor- j la malriculojB; mia forta roko, mia ~o estas en
ojn de la plezuro7. dis î. ~i en plurajn pecojn: j DioK . ~a. Tia, ke gi ~as: plato, ekrano; la
David kaptis siajn vestojn k disais ilinx; Hi disais j palmo etendis sian ~an foliaron tre altez\ la kverko
sian plumveston en malgrandajn pecojn7- : sia j etendis siajn brancojn ~e super la junkoj. ~ado 1
mctnbrano defalis kiel dis^ita ganta7: sovaga besto i Agado de tiu, kiu ~as: la ~ado de lafruktoj kontraü
disais Jozefon7: ciu, kiu mangos mortinto fon au ; la insektoj estas grava parto de la pomologio: certigi
dis~itajonx: la dornoj disais sian jupon, diŝ igi. ; la ~adon de la studentoj kontraü la tuberkulozo per
Igi disa pro ~ado: Hi estis tiel ricaj. ke iliaj posoj j regulaj kontrol-esploroj; kiam la ~ado de Dio estis
dis~igas de la mu!tego da mono7 : se suko tro ! super mia tendox. 2 4- Arango por malebligi, ke iu
plenigas, gi haldaii dis~igas7: la maniko dis~igisz: | eirkvito influu apudan cirkviton k/au estu influata de
( f ) la fadeno de rnnernoroj dis^ igis7 : sia koro j gi. ~ejo. Loko, kie oni estas ~ila: trovi r^ejon sub

la kor~antan vizagonz. rad î. Radumi: ni estas
kaplitaj, rad^itaj, kvaronigitaj!z.

sîrm/i (tr) 1 Evitigi materian difekton, intermet-
igante inter tiu difektokauzo k la koncerna persono
au objekto: la ombrelo ~is nin de la pluvoB;
remparo ~as la soldatojn de la kuglojR: li starigis
antau si , por sin defendi k ~/z; la kitino ~as la
insektojn kontraü multaj insekticidoj; magneta plato,
r^anta aparaton kontraü fa influo de apuda magneta
kampo: unuj el ni, ~itaj de la flugiloj de la dio deamoz: urbo, ~ita de marcoj kontraü ciuj atakoj: (f)
ne traktatoj, sed armeoj ~as la limojn8. KSP kovri,
régi, sildo. 2 Evitigi materian difekton, intermetante
ion inter tiu difektokauzo k la koncerna persono au

la tombajnz: ~/ siajn okulojn kontraü tro akra lumo;
oni en fruktogardenoj faras fajrojn, por kontraii
noktofrosto en la tempo de florado: ~/ junajn plant-
ojn per pajlafo, per sprucado. 3 (0 Gardi, prolekti:
si vojagis nokte, por ~i sin de la scivolo de la log-
antojB; tiu longa pripenso ne ciam ~is min de
eraro7-. RIM. Post pasiva formo de ~i, la prepozicio
de, montranla la canton, ne povas esti uzata por
montri la difekton au dangeron: oni tiam zorgu uzi
kontraü: la infano estis ~ita de la patro kontraü la
pluvo. 4 D Malfortigi la efikon de io: elektronoj
proksima j al la kerno ~as ties pozitivan sargon: la
efektiva sargo de jonoj en solvafo estas malpli
granda ol gia vera sargo pro ~ado. ~0 1 Efiko de
io, kio ~as: sub la ~o de la domo kreskas rozojB. 2
~ejo: peco de poto , kiu prezentis ~onz (al la
skarabo); la piedirantoj ekrapidis, par veni sub
tegmenton k ~on z: ciam li donis rifuge jon k ~on al
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tUio\ milita ~ejo kun masinpafiloj ; termometra ~ejo
(blanka lignokesto kun kvar jaluziaj flankoj). ~ilo.
Cia objekto, kiu ~as: ~Ho kontraü elektra agado;
(f) en E. ni vidas la plej bonan ~Hon, por gardi la
naciajn lingvojn de konstanta difektigadoz. ~ita.
Estanta sub ies ~o: sur tiu flanko de la arbaro, kiu
estis ~ita kontraü la ventoz; si pendigis la liton sub
granda folio, del ke si estis ~ita kontraü piuvoz; la
pomarboj kasigas en ~itaj lokojz ; tie la kampa
muso logis, ~ite k komfortez; mi devas stari ci tie
~ite gis la printempo7. mal^i. Depreni la ~on for
de iu au io : mallevante la brakon, li malais sin
kontraü la pugno de la kontraüulo. nê ita. Tia, ke
gi estas sen ~o: la nombro de ciuj urboj, kiel de la
urboj fortikigitaj, del ankaü de la ne~itaj vilagojx ;
ne~ita plantejo. fajro~iloz. Ekrano, uzata por eviti
Sprucon de fajreroj. fal îlo. Parasuto. ftllmcwilo.
Fulmosucilo. kol îlo 1 Ortangula peco el stofo,
blanka aü blua, kiun portas ce la kolo kxistanaj pastr-
oj, advokatoj aü jugistoj en uniformo ks. 2 Stala lun-
arka plato, kiun oficiroj iam portis ce la kolo.
kot~ilo « 1 Kurba melalstrio, metita super la radoj
de biciklo, motorciklo ks, por eviti la sprucadon de
koto. 2 Ciu el la kvar aloj de aDto, samcele arangitaj.
lamp~iloz. Speco de papera, kartona, plasta au
metala reflektoro, kiu ~as kontraü la iumradioj en
difinita direkto. marwilo. Tiu speco de kloso, kiu
~as la manon de tenanto de sabro ks. manik îlo.
Speco de stofa cilindro, kiun lemantoj, oficistoj ks
sovas sur siaj manikoj por ilin ~i de eluzigo.
Okul îlO 1 Kartona au plasta peco, en formo de
lunarko, kiun oni almetas ce la frunto, por ~i la
okulojn kontraü tro forta suno, lumo ks. 2 Ciu el la
du pecoj, almetitaj al la okuioj de cevalo, por ke tiu
ne estu timigita de apudvenantoj. rok~ejo n Pra-
historia homa logloko sub korbelroko. SOn~ilo 4=-
Rigida ekrano, instalita sur laütparolilo, por malpliigi
la sonondajn interferojn. vent~i!o 1 m Plato el
vitro, Fiksita ce la antaüo de veturilo, por ~i la aüt-
iston aü pasagerojn kontraü la blovo de la aero. 2
Ekranego.

sitak/o Sp. de lignologa ombrelfungo {Lend-
nula edodes el trikolomacoj) el E Azio, vaste kultiv-
ataj>or manginda bazidiujo medicine uzata.

Siv/O 0 En la hindua diotriopo, la malkrea etern-
ulo, kiu ciufoje finas la ciklon, ofte prezentata kiel
dancanto de kosma danco. BSP Brahmao,Visnuo.

Siva/o = Sivo.
skop/o vL- Ujo el ligno aü lado, uzata por forcerpi

akvon el boatfundo. ~i (tr) 1 Forcerpi per ~o. 2 (f)

4 Ce kartiudo, gajni la tutan vet-akumulitan monon
per unu trafo.

skot/o Snuro, fiksita je unu fino al la mal-
supra angulo de vélo k je la alia fino, ordinare pere
de takelo, al la sipflanko kontraüa a! la vento.

slagr/o. Laümoda, furora kanzono aü melodio:
la tuta ~o estas kunmeto de sprito k vulgarecosz.

siem/o 4 En visto, brigo ks, gajno de ciuj prenoj:
malgranda ~o (gajno de nur 12 prenoj).

slemii/o. Homo sen sprito k ruzo, kiu pacience
suferas sian misfortunon: ~oj ridas tra la noktoMZ.

Slesvig/o. Havenurbo en N Germanio (9°34’E,

54°31’N). ~io. lama duklando, nun dividita inter
Danlando k Germanio. ~Holstinio. Unu el la
landoj de FRG.

slif/i (tr) Erodi: ciuj stonoj estis ~itaj k glatigitaj
de la maroz.BS3 trivi.

slim/o 1 Akvomoligita tero a ü simila
substanco, demetiginta sur la fundon de akvujoj sen
forta fiuo: mi mallevigis en la ~on de la marcoz ;
mi flarsentas Nilan ~onz ; la skarabo iris mal-
supren en la grasan ~onz\ oni kuldvas rizon en la
fekunda de la delto. koto. 2 Tia substanco,
eltirita el kuracfontoj, k uzata por kuracaj banoj.
~a. Entenanta ~on: la ~aj bordoj de lageto ;
vilaga vojeto. ~i (ntr) Demeti ~on (pp rivero ks).~ejo. Loko en herbejo, vojo k.a., kie formigis kavo
kun ~o. en ^vigi. Fali , profundigi en ~on.
serwigi. Forigi la ~on: sen~igi lageton.

slos/i ( tr) 1 Fermi per seruro: vian pardon
post w7z; li forkuris en la pregejon k ~is la porta!-
on7; pordegoj, kiuj en festoj katolikaj estis ~ataj de
ekstere, en festoj hebreaj de internez; (analoge)
cambronB; li ~is la domon por sep tagojx; (f) alta
ordono ~as mian busonz ; siaj lipoj estis ~itaj pro
interna timegoz\ ~i la cie/onx (senpluvigi). rigli.
2 Malhelpi ies eliron, ~ante pordon: M iun en
cambraB; (analoge) Hi perdis la vojon, k la dezerto
ilin ~isz; (0 pensoj ~itaj en la hrusto7. /N/(ad)o.
Ago de tiu, kiu ~as. ^ilo 1 Metala peco, laücele
trancita, servanta por fermi k malfermi seruron: li
forgesis la ~ilon de sia monkesto7 ; li donos aI mi la
vaksan premsignon de la ~ilo de sia sinjoroz; falsa
~ilo. RIM.: Ne uzu 'vdio en la senco de tumilo, levilo
ks. 2 jSt Tajlita stono, metita en la supro de volbo aü
arko k servanta por kunteni per sia formo k pezo la
aliajn stonojn. 3 Fortreso au fortikigita urbo, kiu
per sia situo donas al sia posedanto estrecon super iu
maro, teritorio ks. 4 Parametro de cifrado, determin-
anta unu el la eblaj varioj de la cifro: cifro~ilo; cifr-
ado per publika ~ilo.5 (f) Tio, kio ebligas kompreni
ion kasitan au malklaran : ~Ho de matematika
problemo; la ~Hoj de romano (kiu donas la verajn
nomojn de la romanpersonoj); (f) jen la ~ilo de la
mistero, de /’ enigma', ~ilo de E. (Vd Cefec-^ilo).~iloj (f) Tio, kio ebligas eniron, precipe ft: la ~oj
de la Regno (de Dio); la ~oj de Sankta Petro (la
papa aü toritato). ^ila. Rilata al ~ilo, precipe 4 : ~ila
pozicio', (0 ~//<z industrio.^ilaro. Aro de ciuj ~iloj
en domo, de negocisto ks. ^illijo. Ujo el ledo ks,
por teni ~ilojn en poso. cef ^ilo. ~ilo, ebliganta
mal~i plurajn serurojn, kiuj ankaü estas ~eblaj ciu
per sia propra ~ilo. IGT dirko. en^i 1 Meti ion sub
~itan .seruron : zorge en~u mian peltan mantelon. 2
Meti iun en ~itan cambron, celon ks: lapastro en~u
la infektiton por sep tagojx ; Hi en^is sin tiez; Hi
ricevis la permeson en~i Georgon en la karceronz\
en^ ita per kvar seruroj! z. mal^i. Malfermi
seruron: mal~u la pordon de la celo\ li prenas

slosi. ~ilo: 1) stanga
~ilo ; 2) plata ~ilo.
streco~ilo: 3.1
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serurrompitojn k li mal~as la pardon7; (analoge) | tiras la ~ojn (estas la vera reganto, agitanto): la ~oj
mal~i kondamniton. mal/v(ad)o. Ago de tiu, kiu j de lia peko lin tenosx ; tordi ~ojn el sablo7 (vane
mal~as: anonci maison al la malliberigitojx.
Cefec-^ilo. Malgranda vortaro de E. (lau la metodo
de Cefec), enmelebla en ordinaran koverton k
ebliganta la komprenon de simpla letero. saltcwilo

~ilo, uzata por saltoseruro. sraüb^ilo (evi) =
boltilo. use sraübilo. streco~ilo. ~ilo por streci
risoiton de horlogo. ludilo ks.

smac/i (ntr) Fari bruon de sucado: ni prezentu
a! ni, diris s-ro S. kun tia entuziasmo ke li ~is per la
lipojz; li time kracotusis k ~is per la lipojB; dum la
tuta mango li naüze ~is por montri sian plezuron :;
( f) la koto ~is sub la piedoj. ~0. Tia bruo: mi amas
la kisojn, mi abomenas la ~ojn!

smalc/o Y Fandita k mola bestograso: ~o kun
grivoj; ~pano ; porka, ansera /'•'i (tr) Aldoni
~on al mangajo, smiri ~on sur pantrancon.

§mink/o2. Kolora smirajo, uzata precipe de vir-
inoj, aktoroj ks, por refresigi au intensigi la vizag-
koloron, la trajtojn ktp : blanket , ruga 'vi ( tr)
Kolorigi per ~o: si neniam ~as sin; si estis ~ita
kiel prostituitino. ^ado. Ago de tiu, kiu ~as: ~ado
estas vera arto; la filmeja ~ado estas diferenca de
la teatra. — bozo. ^ist(in)o. Specialisto pri ^ado,
precipe en teatro, kino ks.

smir/i (tr) 1 Froti sur ion maldikan tavolon da
grasa au algluiganta substanco: ~/ inn per oleo7,
bulkon per butero, muron per mortemz; mi ~os per
veneno mian glavon7 ; (analoge) ~/ buteron sur
pano7 ; (f ) doive ~/ aI in la lipojn7 (per belaj
promesoj); ies manon ( per subaceto). 2 Faciligi
glitadon de ilo, funkeiadon de masino, surmetante
grasan substancon : kiu bone ~as ( la radojn ), bone
veturas7 (ankaü f: doni grandan trinkmonon). *3*

lubriki . ~a. Havanta la ecojn de ~ajo: ~<r/ eble falus pro balancigo de sipo au boato. sekigM).
substanco. osr oleeca. ~(ad)o. Ago de tiu, kiu ~as: ~o, kiun oni pendigas horizontale, por fiksi ce gi
~o de in sur io per io; D* la lasta ~o (sanktoleado). sekigotan tolajon. stir^oj. ~oj, per kiuj oni movas
~(aj)o. Grasa substanco, per kiu oni ~as: bona mane la rudron de boato, kanoto ks.
por la botoj ; kuracisto tandis siajn miraklajn
~afojn7 ; apenau li enfrotis al si la ~ajon en la ks. Labori kiel ~o.
piedon (f) la falsa kovros la makulon7.
*35* linimento, ungvento, pomado. ~ilo. Tiu parto de
masino, kiu liveras ~on al la movigantaj pecoj. suvereneco de mikado estis nur nominala.
~istO 1 Homo, kies metio estas ~i masinojn. 2 (0
Tre malbona pentristo. bel^ajO. Ciu el la diversaj
substancoj, per kiuj oni (precipe virinoj) ~as al si la
vizagon, manojn ks, por purigi, delikatigi au beligi
la hauton. paper^i (ntr) Skribi multajn, senvalor-
ajn au malicajn aferojn . paper^isto. Jurnalistaco,
verkistaco: trovigos plumknaristo, paper~isto, kiu
ec en komedion vin enmetos!7.

pent). 2 A La streko inter du punktoj de arko. 3 »)*

Rekta linio, kuniganta la du ekstremojn de aloprofik)

de aviadilo. umbilika /vO ¥ Umbilika funiklo.
(tr) Ligi per ~o: ~i paketoir, ~i ies piedojnK. &
laci. ~ado. Ago de tiu, kiu ~as. ~aro. Tuto de la
~oj de boato, sipo. vsr rigilaro. ''-ego. Forta, dika
~o, kun diametro de pli ol 4 mm, servanta por streci
maston, pendigi sargon, tiri veturilon, treni bargon
ks: kanaba, stala ~ego; multe da batoj per ~egoli
devis sperti7. use kablo. ~ero. Ciu el la fadenoj, kiuj
konsistigas ~on: la ~eroj estas tieI same longaj,kiel
la ~o mem, dum la fibroj de fadeno estas malpli
longaj, ol la fadeno mem. ^eto. Malforta ~o, kun
malpli ol tri ~eroj, servanta por ligi malpezajn
paketojn. t®3 lineo. ~isto. Homo, kiu faras ~ojn.
/^umi ( tr) 1 Torde kunigi plurajn fadenojn, por fari
~on. 2 4r Torde kunigi du au plurajn izolitajn
dratojn lau ~o, por fari kablokernon, sirmitan
kontraü indukto. <vumo. Maniero, kiel oni ~umas:
para, kvarobla, stela ~umo de telekomunikaj kabloj.
kurwi 1 Ligi per ~ego unu al alia la anojn de
alpisma ekspedicio. serwigi. Demeti la ~ojn for de
iu au io. brul /^o. Meco 2. kapto^o 2. Lazo.
lig^O. Mallonga ~o, servanta por ligi boaton al
paliso, sipo ks. pied^O rl/ Unu el la ~oj, fiksitaj
sub jardoj k busprito k ~§tupoj sur la transversaj
stajoj, k servantaj por faciligi grimpadon.
rekto^o2. ~o, servanta por liniigi , rektigi: aleo
desegnita per la rekto~o\ lia mono dividis por ili laù
rekto~ox; (f) la Eternulo etendos super gi (Edomo)
rekto~on de ruinigox. salto^o. Malpeza ~o, kun
manteniloj, uzata de infanoj, dancistoj ks, por ~salti.
sav^O. ~o, fiksita por helpi preterirantojn, kiuj alie

êofor8o. Profesia kondukisto de auto, kamiono

sogun/o. Titolo de efektiva regnestrp en la
feüdisma epoko de Japanio ( 1186-1868), dum la

soht/i (tr) 21 Buci lau la hebrea rito. ^istp. Juda
bucisto.

SOji/o. Japana duopa ait kvaropa ekranpordo,
kun krado unuflanke kovrita per maldika japan-
papero, tralasanta sufice da lumo k iom da aero,

j sok/i ( tr) 1 Cagreni iun, malplacante al li k
j kontraüante lian komprenmanieron pri dececo k

konveneco: via maniero manfrapi sur la malgustan
snaps/o Y Rekrementa au vinfeca brando. vangon tentre ~as min; tio ~as niajn kutimojn;

~anta gesto\ lia sento pri ordeco estis ~ita.2 f
snur/o 1 Kunajo el kuntorditaj samlongaj j Meti en staton de ~o. 1 Tre gêna impreso de

fadenoj, uzata por ligi , tiri , kudri k.a.: gudra, peca i nekonveneco: vi ne povas klarigi la freüdan teori-
^o: si servis ~on, por kunligi la librojir, la pastro, I on, ne vekante ian ~on ce via aüdantaro. 2 f
ligita per ~oj je la manoj k piedoj7 ; en dom de i Subita trafigo de la nerva sistemo. karakterizata de
pendigito pri ~6> ne parolu7 ; sur ~o pendantaj ; stuporo k kardiovaskula kolapso: ~o finigas per
fisoj7', gi bojis k saltis. li devis streci la ~on7\ la j morto ait per rapida resanigo, anafilakta,traumata,
pupo farigis kvazaii vivanta homo,oni tute ne bezon- j operavia ~o. 3 Forta k subita ekstera influo:
is plu tiri la ~onz; de sonorilo: (f ) estas li. kiu j ~ondo. ~a. Tia, ke gi ~as: la arto de multaj

rekrementovino.
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sov/i (tr) 1 Pusi objekton, giitigante gin sur la
surfaco, sur kiu gi kusas: ~i pakajon sur la
planko^ ; ~u la srankon en tiun angulon; // ~is la
capon forte malsupren7 ; li ludante ~adis sian cap-
on de unu orelo sur alian7; li ~as oran ringon sur
sian fingron7 ; ~i sian manon en poton7 ; leteron
en sian posonB; provi ~i al li en la manon kelkan
sunion da mono7- ; gin en la tirkeston /; la
piedojn (brue sur la planko). sæ tir 1 , treni. 2
Pli-malpli krude au malorde iun penetrigi, enpusi:
kie diablo ne povas, tien virinôn li ~asz; kien vi vin
~as, barbulo?z; ne ~u vin inter edzo k edzino! ; la
naturo, kiu longan tempon batalls kontraü ni, batal-
as nun por ni k ~as nin antaüen7; (analoge) ne ~u
la nazon en fremdan vazon7 Onomatopeo,
esprimanta la bruon de ~o: aüdigis la ~ de piedoj.~0 1 Ago de iu, io ~anta: ciu frapo de la ondoj ilin
helpas k'donas al la boato bonan ~onz ; per unu
sola ~o li delokigis la gapantojn. 2 S Operacio, en
kiu oni movas ciujn bitojn de komputila vorto
dekstren aü maldekstren : aritmetika , logika , cikla
~o. 'vebla.Tia, ke oni povas gin ~i: ~ebla forno,
septo, tegmento. ~igi. Movigi pro ~o(j): la sego
~igis, k li preskaü falis ; la basko de la mantclo
~igis flanken z; robo ~iganta sur la planko.
/^ig(ad)o. Translokigo per ^o(j) : ~igado de
limakoz, de serpento ; katastrofa ~igado de la
grundo; ~igado de la pisto en la cilindro.al/^i. Al-
proksimigi, ~ante: li al~as la segonz; al~u al mi
(sk. la pladon) k mi mangos la casajonx ; la lito de
la malsanulino estis al~ita pli proksimen al la
fenestroz; (analoge) Hlestakov ( allante sin )7.
de~i 1 Malproksimigi , ~ante : de~i segon7 ;
(analoge) Marja A. ( devante sin )7 ; la pordo
de~igis de la hokoj7. 2 47 Arangi parton de teksto
en alia distanco de la margeno ol la cetera teksto:
de~i la unuan Union de alineo. fci" alineo, krom-

reftisoroj estas fari sian filmon sufice por altiri
la publikon, k ne sufice, por inciti la cenzuron.
elektrcwo f Konvulsia krizo, estigata de kurento
de 60 gis 90 voltoj, pasanta dum l -2 decisekundoj
tra la kranio: elektro^o estas uzata en la traktado
de iaj mensaj afekcioj, kiel skizofrenio au deprimaj,
melankoliaj k konfuzaj statoj.

Sopen/o. Pola pianisto k komponisto ( F.
Chopin, 1810-1849).

§orbet/o Y Glaciajo senkrema, enhavanta
fruktan sukon au pulpon, foje parfumita per likvoro.

sort/o % Mallonga kuloto, plejofte el tolo,
nilono ks, portata de sportist(in )oj, de militistoj en
varmaj regionoj ks. ban^O. Pli-malpli strikta vesto
kovranta la seksorganojn k uzata dum sinbanado k
sunumado.

sos/o ^ Elkreskanta tigo au branco unuaksa,
kun folioj au burgonoj: unujara ~o, plurjara
flor~o ; omlcto kun asparagaj ~oj ; supo kun
bambu~oj. ns* sproso. ^eto. Eta, generale mal-
longa ~o, portanta pinglojn (ce iuj koniferoj) au
florojn (ce iuj fruktarboj). ( ntr) Eligi ~on.
palmo^o Vd palmo. suk/^o. ~o, kiu pro rica al-
fluo de sevo kreskas el nejunaj brancoj, ofte ce
kurbigoj au post forta retranco k ci-kaze precipe
êirkaü la vundoj.

! margeno. dis~i. Disigi , ~ante : A. embarase
dis~as la brakojnz; k jam la kruroj sin dis^as en
songo de volupt' w; la pordokurtenoj iom dis~igis7.
el~i 1 Eligi, ^ante: birdeto el~as la kapeton el la
nesto7 ; avide la flamoj el~as siajn langojn supren
cirkaii la virino7 ; unu tirkesto de la komodo estis
duone el~ita7 ; kiam si estis naskanta, el~igis la

§ose30 1 Larga vojo, konstruita por veturiloj, mano de unu infanox ; (0 sentante, ke la stare jo
iom altigita, ambaüflanke borderita per fosajo k ef ~igas el sub siaj piedoj7. 2 (f ) Antauenmeti,
kovrita per pavimo au surpremita gruzo. 2 La centra ekprezenti: el~i demandon ; kasti , kiom vi povos,
parto de urba strato, borderita de trotuaroj. mensogo sin el~os7 (montros); miljaroj ne povis,
aüt0~0 = aütovojo. surtraka Éte Trafik- minuto el~is7; tiaj personoj diras malveron k post
oferto por transport kamionojn kun aü sen soforoj unu refutita malgustajo baldaii el~us dek aliajn7 ;
per specialaj trajnoj kun tre malaltaj platvagonoj, el~ebla (SIN. teleskopa) anteno. en~i 1 Enigi,
por maldensigi sur~an trafikon. ^a. Rilata al ~o: ~ante: en~i paperujon en sian poson; li desiris unu
~a tunelo; ~a kovro. j rozon k en~is gin sur la capeIon7 ; k mi lerte ,

© SOt/o 5 Piedbato sur f'utbalan pilkon. | anstataü ducent rubloj, en~is al U kvar cent7; en~i
(ntr) Fortege jeti la pilkon per piedbato.

®SOt/o * En duondezertaj landoj, interna mal-
altnivela regiono, kie riveroj perdigas.

SOtr/op Stonrompajo, uzata i.a. por voj- k sose-
konstruado au sur la grundo de fervoja trako por
stopi k firmigi la spalojn: sen~igi trakon, ^okribr-
ilo; makadamo estas malgrandpeca ~o.miksita kun
bitumo k asfalto.cr balasto 2 .

Soso k /^eto: 1) ~o k ~etoj de pine (DJ). 2) ~ k
~etoj de fruktarbo (GM). a) ~o; b) ~eto; c) folio;
Ô) pinglo ; d) bur ^ono ; e) frukto. Vd ankau
asparago k cedro.

la kapon en kusenonB; tra la fenestro en~igas man-
| oj kun petoskriboj7 ; li senbrue en~igis en la cambr-

on; (f) mi bavas alian opinion, sed mi ne volas en~i
min kun mia opinio7 ; ë eltondi k en~i tekston per
la muso; b> en~igeblaj okuloj de heliko. 2 En~i
nukleotido(j)n en polinukleotidan cenon: en~a
mutacio, en~ebla fago. 3 (f) Enmeti, enkonduki: en
ta mezon de tiu soleno estas en~ata granda vesper-
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sovinist1o. Adepto de sovinismo: la ~oj ciam
batalos kontraü ni7; la scienculoj volos placi al la
~a arnaso7 ; (f ) la ~oj, kiuj volas «au E-on au
nenion» z.

spal/o 1 §§ Horizontal trabo el ligno au alia
materialo, servanta por kunligi du aliajn pecojn,
inter kiuj gi tenas konstantan distancon: de
barilo (kuntenanta la vertikalajn stangojn); ~o de
fenestroframo. —4 sproso. 2 Konstruelemento
por trako, servanta kiel subportilo k distancigiio por
la reloj, certiganta la spuron: ~borilo; ~noco.

spar/i (tr) Ne uzi, ne elspezi, k sekve:1 (por si)
Kolekti provizon da io, precipe da mono, danke al
modéra uzo au elspezo: ~u— vi havos plenan
poson7; tute ne havante ian ~itan monon7 ; vivi de
~ita kasoz; ~/ provizojn clum siego; bona generalo
~as siajn soldatojn ; (abs.) ~u kiam bone, vi havos
kiam bezone7 ; ni ~is, kiom ni povisz. ns* gardi,
rezervi, plasi, reteni. 2 (f) (por si) Konservi, uzante
malmulte, modéré au singarde: viajn fortojn!*;
vortojn ~u,agojn faru7 ; cu povas vi auskulti bonan
vorton?—Gin ~u por amato de la dioj!7 ; nek
penon nek admonon7 ; oni ne ~is al li la aplaüdojn;
kiu ~as sian vergon, tin malamas sian filonx;
tempo^anta skribado7 ; se Si iras laidonge de la
marbordo. si ~os preskaü du mejlojnz i®3 domagi.3
(favore al iu) Ne trudi al iu ion penigan, cagrenan: ni
volis ~i al li tiun sortobaton ; tiu nruelilo ~as al mi
la motion por muelado7 ; la masinoj ~as al ni jam la
penadon, k baldaü la pensadon. ier eyitigi. ~a.
Rilata al ~ado: ~a banko7 (SIN. ~kaso). ~(ad)o.
Ag(ad)o de iu, kiu ~as: de iu pri io; ~ado estas
komenco de riceco. ~ajO. Tio, kion oni ~is.
ekonomio. ~ema. Inklina al ~ado. ~igi. ~i 3:
~igi al li militon, peston, karan tempon k doktor-
ojn7. mal~i. Elspezi multe k senkonsidere: mal~i
sian tutan heredajon ; patroj avaras, infanoj
mal~as7 ; (0 mi bedaliras jam la kelkajn vortojn,
kiujn mi malais kun v/ z; plej ofte Hi mal~as la
vivonB. m- disipi. mal~ado. Agado de tiu, kiu
mal~as. mal~ema. Inklina al mal~ado. mal^ulo.
Homo, kiu mal~adas: mal~ulo guas nelonge ,
avarulo neniamz. tro^ema. Inklina al troa ~ado.
energi/^ado O Kiom eble plej granda redukto de
la utiligo de energio el diversaj energifontoj.

spat^O 1 Ho por kulturi grundon, konsistanta
el plata k tranca klingo el fero k longa ligna tenilo,
uzata por profunde tranci en la teron k turni pecon
de gi. rar fosilo, hojo. 2 Tiu parto de la
afustovosto de kanono, kiu enigas en la grundon k
fikstenas gin. 3 NL Ciu el la hokegoj de ankro, kiu
per trenado enprofundigas en la margrundon,
fikstenante la sipon. ~i (tr) Fosi per ^o: ~i bedon;
~i drcnkanaleton.

spic/oz. Longhara speco de cambra hundo.
spin/i ( tr) 1 Tiri fibrojn el fibramaso k

kuntordi ilin en fadenon : lanon , kanabon;
pripensu la liliojn de la kampo, kiel ili kreskas: ili
ne laboras, nek (analoge) la kato ~asz
(ronronas). 2 8 Sekrecii viskozan fadenon: estas iu
raüpo, kiu ~as la siIkon ; ~i sian kokonon ; grandaj
araneoj devis de unu arbo a! alia pendantajn

mangoz ; en~i vorton, alineon en tekston. for~i 1
Forigi, ~ante: ne for~u la antikvajn limojnx ; la
tera kovro for~igis kiel flugetanta tukoz; la pordo-
kurteno forgetigis7. 2 (f) Formed: for~i la solvon
trans la 1eran vivon7; kiu okazon formas, gin jam ne
rénovas7. kun~i 1 Kunigi, ~ante : kun^i la
fenestrokurtenojn; kun~i la krurojn; siaj mallargaj
brovoj iom kunligis7. 2 Ut En fotokompostado,
algustigi la interspacon inter apudaj signoj depende
de la kombinajo de tiuj signoj : pro kun^ado
VAVAVA povas bezoni malpli da spaco ol VWAAA.
preter~igi. Pasi prêter: ili ne donis atenton al la
virino, kies funebra vesto preter^igis antau Hi7 ; (f)
ci tiuj bildoj preferr^igis antau sia animo7.sub~i 1
Glitigi ion sub alion. 2 (f) Kase au ruze enkonduki:
oni volas sub~i al la E-istoj tion, kion ili ne volas7.
use insinui. sub^igo 1 Glito de io sub alion. 2 ©
Glito de terena bloko ks sub alian. subdukcio.,
supren~i. Glitigi supren: li supren~is al mi la
veston ec kun la subjupo gis la mentonou. sur î.
Glitigi sur: li surfis la kapncon sur !a kapon7; si
surfis la robon, levante la brakojn k movantc la
koksojn. Sur~igo © Glito de terena bloko ks sur
alian. tra î . Irigi tra io, ~ante: la logantoj povis
tra~i sin tra la enirejo nur rampantez; tra fendo oni
povis tra^igi en la cambron7 ; (f) al la bela Sara la
malnovaj historioj tra~igis tra la menso kiel rapid-
emaj bildoj de magia lanterna7 . tranS'vi 1 £
Rekonduki al la landlimo neakceptitan enmigrinton
au kase envenintan fremdulon. 2 NK Fari trans^on.
trans^O Procezo, per kiu nekonsciaj afekciajoj
fiksigas sur iu persono, kun kiu la subjekto rilatas k
kiu anstatauas ilian originan objekton. trans^ado.
Ago de stato, kiu trans^as nedeziratan personon
ekster siaj limoj. rugen^igo \ ~igo de la spektraj
linioj en la direkto al la ruga parto de la spektro pro
la efiko de Doplero au pro forta gravito: lau la pra-
eksploda teorio, pro la ekspansio de la universo, la
lumo de foraj galaksioj rugen~igas.

sovel/i (tr) 1 Depreni k transsuti per ~ilo:
sablon, karbon, grenon ; (analoge) irejon en la
nego; laülonge de la domoj estis <̂ ita irvojeto7. 2
vL Forjeti la akvon el boato per ~ilo. /^ado. Agado
de iu, kiu ~as. ~ilo 1 Speciala ilo, konsistanta el
larga, iom konkava, ordinare metala, plato kun
longa tenilo. 2 Samspeca ilo, kun mallonga tenilo
por hejmaj uzoj, au por ~i akvon el boato: polvo-
~ilo. E5T skopo, spato. ^masino. Masino, kiu for-
prenas teron, stonojn au alian materialon per
mekanike movata kulerego, artike ligita al movebla
brako; ofte surraüpa, iufoje surrada; kun dizela au
elektra motoro, k mekanika ( per kabloj) au
hidraülika transmisio: pus~masino ( kiu laboras
pusante), retro~masino (kiu laboras tirante). SIN.
sargatoro. B®* buldozo. for^i. Forjeti, ~ante: antaü
la pregejo la sablo estis for~ita7. polvo^ilo. —ilo
kun longa au mallonga tenilo, por forporti polvon k
aliajn balaajojn post balaado.

S0Vinism10. Plej fanatika formo de patriotismo.
generale ligita kun agresemo kontrau aliaj popoloj:
la plej varmege blinda ~o7 ; refait en gente-religian
~on7.



1119sproso sraübo

pontojnz. 3 (f) Zorge elpensi: ~i pianojn en sia
kapoB ; sia buso ~is la longajnfadenojn de
fantaziaj rakontoj al la oreleto (de sia filino)z. csf
plekti , teksi. ^ado. Ago de iu , kiu ~as: mana,
masina ~ado. — ~mas fro, ~rado. ~ajO 1 La reto,
~ita de insekto: mi aCulis, kiel li flustris al araneo
en gia ~afoz; se via ~ajo dissirigas, vi komencas
denove 7. 2 = ~fasko. ^ejo. Fabriko, kie oni
masine ~adas: kotona ~ejo. ~igi. Igi ~ita: (f) el
tiuj vortoj ~igis longa vivo da oraj revoj7. ~Ho 1
Dupinta ligna peco, cirkaü kiu ^istino volvas la jus
faritan fadenon: la senvstinoj turnas la ~ilonz. 2 =
spindelo. îlforma. Havanta la formon de garnita
~ilo, kun svelajo ce la mezo: 4? la ~ilforma tigo
de la cepo. îstino. Virino, kiu ~as; (f) unu el la
Parcoj. ~ita}o. Produkto de ~masino, prêta por esti
teksita: eksporti ~itajon. ^bastono. Bastono, el
kies finoj unu estas provizita per ~fasko, kies
fibrojn oni iom post iom tiras, por fadenigi ilin per
tordado. SIN. konuklo. ~fasko. Amaso de fibroj,
traborita de ~bastono. ~masino. Granda masino,
kun spindeloj, por industrie ~i lanon, kotonon,
linon ks.

spros/o f$ Ciu el la
profilitaj vergoj kun rabet-
oj, kiuj partigas fenestro-
klapon en fakojn k firm-
tenas la vitrojn.

spruc/i ( ntr ) 1
Rapide k forte eligi en
fluo au en gutoj : tute
apude rsjis fonto7; sub la
vento la saurno ~is
malproksimen7-; si fosis
per siaj mono] , gis la
sango komencis ~i el siaj fingrojz; larmoj ~is el
liaj okuloj; (analoge) fajreroj ~is el giz. 2 ( f )
Rapide, subite montrigi kun viveco: cie ~as fresa
forto k nova vivo; gojo ~is el ciuj okuloj; spasme
~anta gajecoz ; tia poezio fonte ~as. ~!
Onomatopeo, imitanta la bruon de eliganta
saumakvo. ^a. Tia, ke gi ^as: ~a fonto, akvo; (f )

sprito. ~(ad)o. Ag(ad)o de io, kio ~as: admiri
la koloran ~adon de la fontanoj. (̂aj)o. Tio, kio
~as: la aiitoj jlankenjetis ~ojn da koto. ~igi. Fari,
ke io ~ u : ~ig i insekticidon sur murojn , sur
plantojn ; ~igi farbon sur karoserion ; fontoj
~igantaj akvon7 ; (f ) ~igu morton el viaj okuloj!7.
Mgilo. Aparato, servanta por ~igi likvon : ~igi/o
de gardenisto, de farbisto (pistolo), de gfadilo (por
~igi akvon sur gladendajon ) ; estinga ~igilo.
dis~i. Dise ~i: H plongis k gutoj disais sur la
rigardantojn; ilia sango estos dis~igita kielpolvox. kvadrata. senkapa k .a. ) , per gia longo k gia
el~j. Eligi, ~ante: la sango el~is fonte7, erwigi diametro; estas cefe uzata por kunfiksado de du
1 O En igi sub prcmo: cn^ igi akvon, oleon en partoj en malmuntcbla maniero; (f) streci ankoraü
aparaton. masinon. injekti. 2 f Penetrigi likvan ; pli la impostan ~on. Kir boko, kanelo, paso.
medikamenton ira la anuso en la rektumon au tra la | helico. Arkimeda ~0. Speco de Jevmasino por
vulvo en la vaginon: doni al iu en~igon.erwigilo. j akvo. en formo de klinita cilindro, kies intemo estas
Aparato por en~igi, teknike. medicine au higiene. j provizita per helicaj parietoj. biokanta ~0. Cia
for^igi. Forigi per ~ado de akvo: for~igi slimon j ~o. servanta por bloki moveblan parton de aparato.

el masinkaldrono ; foreign kluzo. for~igilo. j stativo k.a.. gustiga ~0. Cia ~o, servanta por
Aparato, kiu servas por foiwigi : for~igi /o de ! algustigi parton de aparato, optika. elektra kc.

klozeto. re~i. ~i en kontraüa direkto pro trafita
obstaklo. sur~igi. Fari, ke io ~u sur iun au ion:
sur~igi sanktan akvon sur la pregantojn; la auto
sur~igis la pasantojn; sur~igi bedon.

spur/o 1 Ém Distanco inter la internaj kap-
surfacoj de ambaü paraj rulreloj de trako: normala
( 1 ,435 m), larga (> 1,435 m), mallarga (< 1,435 m)

~£>; et~a trako ; élargigo sekve de perturbo, csr
reldistanco. 2 m Distanco inter la radoj de unu
sama akso en veturilo.

sraman/o 0 1 (ss) Hinda asketo ekster la
bramana tradicio. 2 (vs) En kelkaj orientaj religioj,
homo, kiu forlasas la familian rondon por serci
religian veron. ^ismo. Tendenco kontra ü -
bramanisma, el kiu evoluis gainismo k budhismo.

srank/o. Meblo fermebla per unu au du
pordoj, provizita per bretoj au hokoj por konservi
vestojn, tolajojn, mangajojn, teleraron k ciuspecajn
objektojn: kun maloftaj librojz; mi kasis ilin en
mia ~oz ; la vesta ~oz ; servira ~o; por tolaj-
oj ; ~o kun skulptitaj foliafoj7 ; itala ~o; sankta
(tabemaklo); vitra ~o por porcelanajoj; gant^eto
de auto, fum/^o (j$) Vitra ~o en laboratorio, kie la
aero estas forsucata, k en kiu oni efektivigas
eksperimentojn kun malbonodoraj au iritaj gasoj.
konektO/̂ O V Konektotabulo en telefoncentralo,
enhavanta jakojn , al kiuj la konduktiloj k la
konektajn organojn estas fikse konektitaj, ekz. snur-
parojn, baskulsaltilojn, signallampojn au signal-
klapojn ktp. mangO'vO. Pli-malpli granda ~o, kun
aertruoj au kraditaj flankoj, uzata por konservi
mangajojn sirme de musoj, musoj ktp. cs" kredenco,
telermeblo. medicin~0. Pli-malpli granda ~o,
ordinare en la bancambro, entenanta ofte uzatajn
medikamentojn, pansajojn ks. mon^o. Stala ~o,
ordinare kun sekreta seruro, por gardi monon, valor-
ajojn: perforti mon~on. sekig^O (K) Pli-malpli
granda ~o, en kiu oni sekigas. servicO'vO. ^o, en
kiu oni ordometas la servicojn. spegul̂ o. ~o por
tolajoj au vestoj, ordinare el luksa ligno, sur kies
pordo estis fiksita sufice granda spegulo, por ke oni
povu tie vidi sin tutan.

srapnel2o*6 Obuso. plenigita per rondaj kugloj
k provizita per malgranda sargo, sufica nur por
dissplitigi la obuson k dissuti la kuglojn proksime
de la ceio.

sraüb/o o Cilindra au konusforma peco e!
metalo, ligno au malmola plasto, provizita per
helica kanelo: estas difinita per gia celo( por
ligno au metalo; por reguligi. algustigi, kunpremi,
fiksfermi k .a. ), per la formo de gia kapo (mergebla ,
duonronda, ronda, unu-cntranca, kruc-entranca.

sproso. a)
rabeto; b)
vitro.
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senfina ~0. Tia ~o, en kiu endentigas rado, uzata j
por transmisii movon. ~a 1 Provizita au fiksita per
~o(j). 2 Prezentanta formon de ~o. B®* spirala,
helica. ~\ (tr) 1 Tumi ~on: gisbloke ~i ~on. 2
Fiksi per ~o(j): ~/‘ camirojn sur pordo. ^ado.
Ago de iu, kiu ~as. ~ajO. ~okanelo. ^aji. Provizi
stangon au truon per ~ajo. ~ajiio. Ilo, por provizi
stangon au truon per ~ajo. SIN. kanelilo. ~igilo.
Vira ^kanelilo. ~ilo. Ilo por tumi ~on, konsistanta
el forta tenilo k tigo, kies pinto estas adaptita al la
~okapo: larga, mallarga, dika , maldika, kruco-
forma, sesangula ~ilo. efektra ^ilo. ~ilo, kies
tenilo enhavas baterion k elektran motoron, kiu
movas intersangeblan pinton. ~ino. Iom profunda
truo en plato au en metalpeco, provizita per helica
kanelo k akceptonta ^on. 'vingo. Helice interne
kanelita ringo, en kiun oni turnante enigas ~on. use
alet~ingo. ~inigi. Fari helica(j)n kanelo( j)n ce
truo. înigilo. Ilo por fari helican kanelon ce truo
(SIN. ina ^kanelilo). al^i. Alfiksi ion per ~oj.
kontraÙ'N'ingo. ~ingo turnita super alia ~ingo,
por malhelpi, ke la alia mal~igu. mal^i. Tumi
inverse ~on, por ke gi eligu el sia truo, au ~ingo.
trans î. ~i trails la blokadpunkton, tiel ke oni
fusas la ~a]ojn k la ~o ne plu efikas. alet̂ ingo.
~ingo, havanta du aletojn, kio ebligas tumi gin per
la fingroj, sen helpo de ilo. bor~o. ~o, kies pinto
etas borilo k povas enigi en metalon sen antaüa bor-
ado. Streco/vo. Simpia aparato, entenanta fortan
~on, kiu ebligas reguligi la strecoforton de dratoj
au stalsnuregoj.

srik/i (ntr) Eligi akutan krion.
srot/o Y Interprodukto de inuelado (pistado) de

grajnoj ; furago por bestoj el grajnoj; kruda
materialo por mangajo (grajnajo). —* ~ pafilo.~ajO. Mangajo farita el ~o k kuirita au bakita.

srump6i (ntr) Kuntirigi k sulketigi de sekeco,
maljunigo ks: la gronda folio de lapo ~is, k de gi
restis nurf /ava sekiginta trunketoz; si sidis en form
de ~inta ranoz; post la klimaktero mi iel ~isu; (f) '

la tero ~is sub la flugmasino en pilkonK ; la anim
senforte falls en la profundon, tute ~intaz. ^ado.
Statsango de io, kio ~as: observu la ~adon de pom
k vi vidos [...}; (f) ~ado de miaj enspezoj.*dgi.
Fari, ke io ~u: la varmego ~igis la papeifolion.

SS!Z Interj. uzata por silentigi: ss! diris si metante
la fingreton sur la busonR. csr c/7, ts!

stal/o O 1 Tre malmola metalo, alojo de fera "

kun malpli ol 1,8% da karbono, jam forgebla sen
speciala traktado, k povanta, per traktadoj mekanik-
aj au termikaj, akiri tre diversajn ecojn: krudaJand-
ita ~o; malmola ~o (entenanta inter 0,60 k 0,70%
da karbono); mola ~o (inter 0,15 k 0,25% da
karbono); neoksidebla ~o ; specialaj ~oj (nikela,
kroma, mangana, silicia, volframa, hardita ~o). 2
(f ) Simbolo de fortikeco k malmoleco: li ham
nervojn, muskolojn el 1 Konsistanta el MJ:

aj reloj, platoj. 2 Havanta la koloron de ~o: ~aj
okuloj. 3 Malmola, sensenta kiel ~o: gi estas bona
kontraü la marmalsano, se oni havas ~an stomak-onz; energio. ^ejo. Fabriko de ^o. ~i, MZÎ 1
Kovri ion per tre maldika tavolo da ~o. 2 Mal-
moligi la suifacon de fera metalo per varmigado en
kontakto kun cemento. cementi. ~igi. Fari ~on
el fero aü giso. nsr hardi. ~varoj. Diversaj varoj el
~o, precipe tranciloj ks. elektrcwo. ~o, farita en
elektra forno. mangan^O O ~o, plidurigita per
aldono de manganoksido.

âtanc/i ( tr) o Premtranci el lado, lameno aü
kartona folio similmaniere al truado: moneroj,
medaloj k plataj lamena/oj estas fabrikataj per
~ado. ~ilo. Trancranda ilo, per kiu oni eltrancas en
lado, kartono k.a. samformajn figurojn, premante au
frapante. kuket^ilo Y Ilo en formo de stelo, koro
ks. por premtranci bakotajn kuketojn el pasto.

stat/o 1 IMül Tuto de la trud- k pun-fôrtoj k
sociorganoj, kiuj certigas al la ekonomie superanta

! klaso regadon super la aliaj: la komunistaj partioj
teorie celis la malaperon de la ~o, sed praktike gin
senlime plifortigis. 2 Politika formo de organiz-
ita socio en limdifinita teritorio, kies registaro havas
super la tiea logantaro regantan , legodonan,
jurisdikcian k administracian povon: estas eterna
konflikto inter la rajtoj de la k tiuj de la
individuo\ la kvereloj inter la ~o k la eklezio;
liberaiisma , totalisma, socialcma «3s

demokratio, diktaturo, monarkio, respubliko. RIM.
Stato (politika formo k ties organoj) ne inkluzivasla
konceptojn «teritorio», «logantaro», «ekonomio»
kc. Por aludi generale cion, kio koncemas suverenan
landon, oni, lau la Z-a modelo, uzu la terminon
regno. 3 Z Konstituanta parto de iuj federaciaj
regnoj, kiaj ekz. A üstralio, Brazilo, Hindio, Meksiko

1 m
exp riQjm ^7 M37

H T
2 ft bli 4S\m -ab; • .... j a cm -cn *4 ci 53 d

HI 37
6 oc J\ ca b

7

sraubo.1) Diversformaj kapoj de ~oj. 2) Diversaj
specoj de ~o: a) ~o por metalo; b) ~o por ligno;
c) ~o por aglomerajo. 3) ~ingoj. 4) elektra ~ilo :
a ) tenilo (entenanta baterion k motoron ) ; b )
nutrojako .( por resargi la baterion) ; c) saltilo ; c)
pintingo ; d ) sangebla (k returnebla) pinto. 5)
manaj —iloj. 6) ~igilo: a) mana —igilo ; b) mana—inigilo ; c) torna ~ igilo ; c) torna ~inigilo . 7)
senfina ~o kun dentrado.



steli 1121 stono

k.a.: Unuigintaj ( S )~oj de Nord-Ameriko (Usono)
(«r lando 5); 4 (evi ) Iu teritorio sub komuna
reganto (es* regno): ï la (S)~o( j) de la Eklezio au
Pontifika( j) ( S )~o( j ) (la Italiaj teritorioj sub regado
de la papo, 756-1870). (S)~oj (evi) = Statoj. ~a 1
Apartenanta al la ~o, administrata de gi : ~aj
entreprenoj, fervojoj; ~a religio; la ~aj financoj;~a banko ; la ~aj aferojB ; ~aj ekzamenoj. 2
Koncemanta la ~on, rilata al la ~o: ~aj sekretoj3;
fari al Herhor proceson pri ~a perfidoB; la ~a
racio; ~a perfortajo (~renverso). ~ano (evi) =
regnano, civitano. ~aneco. Lega aparteneco al iu
M>. US civitaneco, nacieco. ^estro. Regnestro.
<vlgi. Fari, ke io apartenu al la ~o aü estu
administrata de gi: ~igi la fontojn de energio, min-
ojn, elektrofabrikojn ks; ~igita ekonomio. ~ismo.
Politika sistemo, en kiu la senpere intervenas en
la ekonomion de la lando. ~isto. Homo sperta en la
regado de la ~aj aferoj. ns* politikisto. interna.
Koncemanta la rilatojn inter ~oj. mal~igi (tr) Fari,
ke io ne plu apartenu al la ~o au ne plu estu
administrata de gi: la konservativa brita registaro
mal~igis la stalindustrion ; la mal~igo de la
Eklezio estas signo de progreso. serwillo. Homo,
kiun la ~o senigis je ~aneco, k kiu ne povis akiri
alian de alia ~o. bufrO'—O = bufroregno.

stel/i (tr) Kontraülege forpreni al si posedajon
de alia persono: ne trovante bovinon, oni ~as kokin-onz; unu fojon ~is pomon k perdis por ciam honeSt-
an nomon7 ; unu al alia ~as la butonojn de la
pantalono7; akuzi la ciganinon, ke si intends 'W la
infanonz; io ~ita de iu disde (au for de) iu; (abs.) ce
mastro ~isto la servantoj ne ~asz ; li ~as de
mjbaro, por doni al altaro7- ; ~i, por sin satigix; (f)
Hare farigis al U,ke M. ~is de li la solan, (kiu) estis
kara por liz (fiancinon); vi ~is de mi karan horonz;
M kison. es rabi. Ago de tiu, kiu ~as: kiu pri
~o silentas, tiu ~on konsentas7- ; malfermita kelo
tentas al ~oz ; mensogo k ~o estas fratojz; oni
komencas per ~etoj k finas per ~egojz; enrompanta

~o de kasmono. 1 Per ~o: proprigi ion
al si. 2 (f) Kase k sekrete, kvazaü ~isto: si ~e
forkondukis lin el la domoz; ensovigi k embuski.
'-ado. Konduto de tiu, kiu ofte ~as: mortigado,
~ado k adultado tre disvastigisx. '-ajo. Tio, kion
oni ~is: pentu k redonu viajn ~ajojn. — ricelisto.~ece. ~e 2: si ~ece malsupreniris aI la malliber-
ubz. ~ema. Inklina al ~ado. ~eti. ~i malgrand-
ajn, ne tre valorajn ajojn. cs* marodi. ~istO.
Homo, kiu sercas siajn vivrimedojn en ~ado: apud
propra domo ~isto ne ~as7 ; longe ~as ~isto,
tamen fine li pendosz; ~isto ~iston évitas, car li tie
ne profitas7- ; he , homoj! Kaptu! Tien kuris~istino!z. es kleptomaniulo. ~imuna. Provizita
per tia mekanismo, ke gi ne povas esti malfermata
de 'vistoj: ~imuna sranko. al~igi. Alproksimigi
~ece: li bele forkuris, k nun li al~igas denove de
aliaflankoz. el^igi. Nerimarkate eliri: senbrue li
el~igis el la salono.erwigi. Nerimarkate ensovigi:
perfidulo en~igis en niajn vicojn; (f) en la ekzempl-
on de kalkulado en^igis malgusta nombroz ; kun
printempo en~igas nova espero en la korojn.

for~igi. Nerimarkate forigi: ne povante pagi sian
lumonon,li simple k senbrue for~igis. pri^i.Senigi
iun au ion de io per ~o: oni primas ne riculon, sed
sengardulon7-; strataj buboj priais la budon. RIM.
stel estas uzata pref-e kun la signifo «~ece»: li
remove eliris tra la pordoz ; ~rigarditaj libroj
medicinajK ; ~sakri ; ~slosilo. infarwi (ntr) ~i
infanon, plejofte por postuli de la gepatroj elacet-
monon: infan~o estas en Usono federacia krimo.
ISP kidnapi. poso^isto. ~isto, kiu havas la lert-
econ ~i el la posoj de sengarduloj.

Stern/o b Birdo ( Sterna k parencaj g-oj) el la
ordo de karadriformaj, kun tondiloforma vosto. c®5

laro, mevo.
stip/o 1 Mallonga, dika k peza peco de lignp,

servanta por diversaj uzoj: ~o por hakado de
viandopecoj, brulligno; ekzekuta ~o (sur kiu oni
senkapigis la kondamnitojn); ~o de suisto (sur kiu li
batas la ledon); ~o de rajdisto (por pli facile sur-
seligi); de amboso (sur kiu kusas la amboso). 2
Dika, mallonga segita branco, por bmligi en aperta
fajrejo: almetu ankoraü unu ~on; vi farigis kiel
brulanta ~o, savita el hrulox ; Kristnaska ~o. BS=
trunko, trabo. 3 (f) Stulta homo: malsaga kiel ~oz;
la Rego ( S )~o (sendita de Zeüso al la ranoj) ;
~kapulo. ~aro. Cia amaso da ~oj, k interalie: 1
tiu, sur kiu la antikvuloj rite cindrigis la mortintojn,
kiel ankoraü nun faras iuj orientaj gentoj; 2 tiu, sur
kiu oni brulmortigis la kondamnitojn en Mezepoko:
la herezulojn oni portas sur ~aronK . ~arumi (tr)
Ekzekute brulmortigi: la lnkvizicio ~arumis multeg-
ajn homojn. ^ejo. Loko apud domo, kie oni amas-
igas la ~ojn por la vintro. -̂eto. Malgranda ~o: si
forprenis la ~eton, kiu estis sovita sub la anson de
la pordoz; la piedo de la glaso estis rompita k
anstatauigita per ligna ~etoz. brul~0. ~o destin-
ita al bruligo: gi estas la brul~o, savita el lafajrox.

stof/o 1 Teksajo, el kiu oni faras vestojn: lana,
Una ~o; fortika kotona supla ~o; rice broditaj
veluraj k silkaj ~ojz ; da vintraj ~oj estis granda
abundoz ; vestoj el Lombardiaj ~ojz ; nur blanka
tola r^o cirkaükovris sian gracian korponz ;
(analoge) blankaj, rugaj k bluaj ~oj pendis sur
marmoraj kolonojx ; (f ) la ~o,el kiu estas farataj la
songoj.es- brokato, drapo,gabardino, tafto.2 (ark.)
Materialo. 3 (ark.) Histo. sub'vo. Ia ~o, ordinare
malpeza, supla k glata, kiun oni kudras sur la interna
flanko de vesto. Sllb~i (tr) Provizi per sub~o:
sub~i kimonon ; multekostaj manteloj, sub~itaj per
sciurajfeloj2. trikO'vO. ~o, farita per trikado.

Stok/o vî, Ce ankro, tiu fera vergo transversa, kiu
faras, ke la jetita ankro kusigas k la spato(j) enkroc-
igas en la grundon.

§ton/o 1 Natura, malmola petra aü minerala
maso, generale negranda k movebla: sur la tero
kusas ~oz; trafis falcilo sur ~onz (pf); forpreni la
~ojn de kampo; ec verdigas, se gi longe ne mov-
igasz (pf); kiu rulas ~on, al tiu gi revenosx ; li alrul-
is grandan ~on al la enirejo de la tomboN ; ~o de
falpusigoz (pf); iu jetis ~on tra la fenestroz; per
unu ~o oni du jetojn ne faras7-; kiu regalas per ~oj,
tiun oni dankas per bastonoj7 (pf); kiu el vi estas
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senpeka, tiu unua jctu al si ~onN . cs" roko, bloko,
gruzo, sablo. 2 (f) Tia maso, rigardata kiel simbolo
de geno au sensentemo: gast’ en tempo malgusta
estas ~o sur brusto7 ; ~o defalis de mia brusto,
kiam mi legis, ke|...]z; jeti ~ojn sur ies vojon; havi
~on par koroK ; tion kompatus ec la ~oj! ; kiu el vi,
kies fdo petos de li panon, donas al li ~on? N ; mi
diras al vi, ke, se ci tinj silentos, la ~oj ekkriosN . 3
O © Tiaj masoj, rigardataj kiel substanco a ü
materialo (plejofte kun loka a ü uza difino). SIN.
petro (pli malofte mineralo): ~o el Portlando, el
Parizo; gipso~o, kalko~o, sablo^o ; artefarita ~o
(farita el kuncementita ~pulvoro); FI tempago de la
splitita, de la tajlita, de la polurita ^o. 4 Granda
peco el tia substanco, kruda au hakita, uzata kiel
religia, politika aü socia memorigilo: la starantaj
~oj de Karnako (menhiroj); la ~o de Kaabo; ci tiu

kiun mi starigis kiel monumenton, estos domo de
Diox ; la domo de Izrael, iliaj pastroj k profetoj, kiuj
diras al ~o: Vi min naskis! x ; li estis oferota sur la
~o de sango en la arbareto7 ; tombo~o; la ~o de
Moab; mejlo~o.5 Peco el tiu substanco, kun difinita
taüga formo, uzata por la homaj bezonoj k precipe
por konstruado: la kastelo estis konstraita el ~ojz ;
masonajo el kvadrataj ~oj; Majstro, jen kiaj ~oj,
kiaj konstruajoj / N; ne estos Iasita ci tie sur
mi faros Jerusalemon amaso da ~ojx ; se vi faros al
mi altaron, ne konstruu gin el ~oj hakitajx\ bosa
(~o orte hakita, prezentanta sur la anta üa faco
kvadratan bendon cizitan k lasanta elstari la boson);
trancha ( konstrua ~peco, al kiu oni donis la
geometrian formon, poslulatan de gia loko en la
muro aü volbo); bazangula ~ox (angul^o); ~o de
muelilo, de akrigilo, malnova tomba ~o7. (f) ciu
alportas sian ~on por la konstruo7.
~rompilo , ~tajlisto. 6 Malgranda peco el tiu
substanco, rimarkinda pro apartaj, valoraj ecoj:
multekosta ~o (gemo); prenu du oniksajn ~ojnx ;
gravurita ~o; li ne elpensis la filozofian ~on7\ la
~on de la Saguloj7 (kiu sangis ciujn metalojn en
oron);'V, inféra (argenta nitrato). 7 Poputara
nomo de iaj sekreciajoj, havantaj formon au mal-
molecon de ~o: li suferis la operadon de la ~o (»3f

kalkuluso;
1 Konsistanta el ~o(j): statua ; muro ;
Amenofis trovis la urban argila k lasts gin ~# B;
profunda ~<2 kelo7 ; blanka ~a bulvardoB; la
Gasto (de Donjuano). 2 (f) Tiel sensentema, kiel ~o:
r^a koroz; Hi dormis ~r//? dormonB. ^ajo Io el ~o,
i.a. roko el ~oj. ^ego. Roko. ~eto. Malgranda
~o: sablo. miksita kun ~etoj; la Malgranda Fingro
delasis post si ~elojn sur la vojo ; (f) malhonesta
pano estas bongusta por homo, sed lia buso poste
estos plena de ~etojx. gruzo. ^igi. Transformi
en ~on, masive au suprajc. SIN. petrigi: © la kapo
de Meduzo ~igis tiujn, kiuj gin rigardis; (f) tin nov-
ajo tin r^igis. /-vigi. Transformigi en ~on: dissolv-
igis la r^iginta figuro de Inger7 ; sia vizago aspektis
kiel ~iginta7-; (0 la supera pastro ~igis de miregoB ;
oni metis la ~igintan malvivulon en la cerkonB. SIN.
petrigi. ^umi ( tr) Mortigi, prijetante per ~oj: la
r̂ wnado estis la hebrea maniero de ekzekutado. use

krucumi. ~hava. Enhavanta ~ojn: ~hava grundo.
~plena. Enhavanta multajn ~ojn: ~plena vojeto.
serwigi. Senigi je ^oj: senr^igi mian vinber-
gardenonx. Slir~a. Farita sur ~o: sur~a surskribo,
desegno, uruwa. Konsistanta el unu sola bloko el
~o: unu^a obelisko.aer^/O. Aerolito. angul^o â
Fundamenta ~o de konstruajo, ceremonie metita
(ofte kun enskribo) ce la angulo de muro, tiel ke gi
difinas la cefajn liniojn de la konstruajo k formas
gian bazon. betorwo. Brikforma artefarita ~o el
betono por domkonstruo: truhava beton~o
(konstru~o el betono, kun vertikalaj truoj por la
izolado kontraü malvarmo). fajro^o. Speco de tre
malmola silik~o, kiu, frapite per fero au fererco,
eljetas fajrerojn: la stalo ekfrapis la fajro~on tiel, ke
fajreroj eksprucisz, fontcwo. Rimedo de publika
provizado de akvo, per tubo au krano eliranta el
~bloko, kiaj trovigas en stratoj, stacidomoj k.a..
gal /^o. Kalkuluso, formiginta en la galveziko.
guto~0. Petro, devenanta el konstanta gutado de
mineralrica (generale kalcikarbonata ) akvo:
stalagmito k stalagtito estas guto~oj. konstru^O.
~peco taü ga por konstrui au masoni. lavcwo.
Kavigita ~o (poste ankaü cementajo k.a.), en kiu oni
lavadas la telerojn ks en kuirejo. Iim~0. ^o,
plantita en grundo, por difini la limojn de kampo,
bieno ks: malbenita estu, kiu forsovas la lim^ojn de
sia proksimulo, diris Moseo\ la Romanoj tiel respekt-
is la lim~ojn, ke Hi faris el ili diojn. — Termino.
lurwo © Formo de adulario, uzata kiel juvel~o.
mark^O. Generala vorto, por la ~oj, pli-malpli
hakitaj k trancitaj, uzataj por fiksi punkton sur areo
( lim^o, mejlo -̂ o ks). mejlo^o Vd mejlo.
muel/^O. Unu el la du ~aj diskoj, inter kiuj la greno
mueligas: neniu prenu kiel garantiafon muelilon aü
supran muel~onx; estus pli bone por tiu, se granda
muelr^ o estus pendigita cirkaû lia k o l o N \ la
muel~oj de Dio mueladas malrapide, sed fajne.
plat^o. Slabo. rand~o. Hakita ~o, apartiganta la
soseon disde la trotuaro en strato au avenuo. rul/vo.
© ~o, erodita k rondigita pro interfrapado. kun aliaj
~oj, transportitaj de vento au akvo: n tajlita rul~o.
c$' copero. sal~0. © Evaporito. sap^O. Steatito.
tombcwo2. Slabo, kovranta tombon au starigita ce
gi. turno^O. Krude hakita ~o, metita ce punkto,
kie veturiloj devas giri : la du turno~oj de Roma
cirko; turno~o ce la pordego de malnova domo.
tuscwo. Var. de nigra jaspo, servanta por elprovi
oron au argenlon. volbo^o lit Ciu el la prismaj
pecoj de volbo aü arkajo. slosilo.

stop/i (tr) 1 Fermi truon, plenigante gin per ia
substanco: ~i fendon en bareloB; si metis stonojn
super la malvivajn korpojn k ~is la aperturojn per
muskoz; oni penis ~/ la fendon en la sipoz; mi per
vakso ~is la orelojn de miaj kunuloj, ke ili ne aüdu
la Sirenojir, vino en ~itaj boteloj; (0 brecojn,
manklokojn en manuskripto. — ~garnajo. 2
Obstrukci, malhelpanle en- au el-iron: la nego ~as
la pardon de la kabano; ~itaj stratoj, pontoj pro
troa traftko; (f ) se iu ~as sian oreIon kontraü kriado
de mairieulo [ ...] x ; tiu deziro ~is la vocon en sia
brusto7. 3 Tute plenigi: ~i al si la posojnz (per

r^hakisto,

litotomio): en piro (— skiera). ~a

r^ jQ
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Streb/o = kontraüapogilo.
strump/o. Algustigita vesto, ordinare trikita

aü teksita el lano, kotono, silko, nilono, por kovri la
piedon k la kruron gis la genuo (kurta) au pli alte ol
gi ( longa ) : kun pantaloneto oni portas kurtajn
r^ojn ; paro da ~oj\ por parado mi portas silkajn
~ojnz ; virinaj nilonaj ~oj\ ajuraj ~oj ; gistaliaj
~oj (— kalson~oj, striktajo); tie kusis oraj moner-
oj en ~oz\ marsi sur la ~oj (demetinte la suojn en
la domo); elastaj ~oj (farmacia rimedo kontraü
varikoj ks); pri la ~a truo scias nur la Suoz.
jartelo. ~etO. Mailonga ^o, kovranta nur la piedon
k la suron. — ~etoselko. ~oligilo, ôrubando,

Krurzono. blu~ulino. Virino, afektanta literaturan
guston k scion, k tiel perdanta sian virinan carmon.
kalson^oj. Paro da gistaliaj ~oj, formanta unu
striktan vestajon.

stud/o O 1 Stifteto, uzata por kunigi du pecojn
el masino au carpentajo, du trancitajn stonojn ks: la
mekanikaj ~oj, el metalo, generale fiksigas en unu
peco ( per sraubado, veldado, premfiksado ) k uzas
sraiibingon por kunigi la. alian.

mono); Hi ~as fa ibison per bonodoraj herba/oj,
kion ili nomas balzamiz ; mi préféras ( diris la
cikonio ) ~z min per vivantaj ranoj! z\ al si la
stomakon ; (f ) dika libro, ~ita per statistikoj. 4
Plenigi truon en stofo (precipe trikoto), interkrucig-
ante fadenojn au farante densajn randkudrerojn
cirkaù la truo gis plenigo: ~z strumpojn. teksi.
~ado. Agado de iu , kiu ~as: al kavo senfunda
~ado ne helpasz\ la nilono cesigis la ~adon de la
strumpoj. ~ajo. Substanco, per kiu oni ~as. —~garnajo, ~vorto. ~icji. Igi ~ita: la gastubo ~igis
de la demetajoj; (0 ~igos la buso de tiuj, kiuj parol-
as malveronx. ~igo Halto de la survoja au
surstrata trafiko pro troa kvanto de veturiloj.
/vigejo. Loko, en kiu la trafiko, varfluado,
produktoserio ks estas pli-malpli ~ata pro tromult-
eco, striko ktp. ns3 botelkolo. ~ilo 1 Peco (el korko,
kaücuko, metalo, vitro, plasto kc), per kiu oni ~as
boteion au elfluilan truon. 2 4=- Organo en izola
tenilo ce la fino de snurkonduktilo por fari elektran
kontakton: ina , vira ~Ho ; jak~ilo, tristifta ~ilo.
SIN. ~kontaktilo. ~ilingo 4- Kava kontakta organo,
en kiun oni enigas ~ilon, por fermi cirkviton: ina,
vira ~Mngo. mal~i 1 Tiri la ~ilon el botelkolo:
mal~i flakonon. 2 Malobstrukci: oni fine malais la
elirkanalon de la lago. re~i. Remeti ~ilon: uzinte,
re~ul buso~ilo. lo, kion oni perforte enmetas en
ies buson k fiksas per stofbendo, por malhelpi kriojn,
alvokojn ks. cerbcwi. Trompi la publikan opinion,
prezentante al gi la malverajojn sub oficiala, insista,
alloga formo. isr slogano, reklamo. jak~ilo 4"

Unustifta ~ilo 2, kiun oni sovas en jakon. krop̂ i.
Perforte ~i la kropon de anseroj per nutrajo, por
dilati ties hepaton, kiun oni poste uzas en kuirado.
pajlo~ i. Remburi per pajlo felon de mortinta besto,
por konservi al gi aspekton vivantan. smirgO'-dlo.
Vitra ~ilo, kies konusa parto prezentas smirgan
surfacon. tekscwi. ~i truon en stofo refarante la
varpon k la vefton per fadenoj eltiritaj el alia peco de
tiu stofo, tiel ke la ~ajo estas nerimarkebla.

studo: mekanikaj
studoj: 1) êraübigita;
2) veldita (antaû k
post veldado) ; 3)
premfiksita.

Stup/o 1 Ciu el la transversaj stonaj platoj au
lignaj tabuloj, metitaj unu post k super alia por ebligi
suprenpason: li suriris la unuan ~on de la trono8; la
gefiancoj suriris la ~ojn de la altaro\ la seiyistino

g Iitis sur la lasta ~o k defalis; (f) la unua ~o estas
trapasita (f: la unuaj malfacilajoj estas venkitaj). 2
Ciu el la analogaj rimedoj, uzataj por supren- au mal-
supren-iri , ekz. la rungoj de eskalo, la entrancoj
faritaj en glacimuro por enmeti la piedojn, la breto(j)
fiksita(j) al veturilo, vagono ks, por helpi la en- k el-
igon k.a.: sur la supra de la ~areto; ne metu la
piedon sur la ~on antait la plena halto de la trajno.
3(f) Ciu el la gradoj en progresado k malprogresado,
promocio ks: transira ~oz\ ~o post ~o li atingis la
rangon de unua ministroB ; atingi plej altan ~on de
civilizo; ce la individua tio apenaü estas rimark-
ebla. 4 4- V Ero de kaskada cirkvitaro de elektronika
aparato, funkcianta kiel amplifilo, rektifilo, oscililo
ks: amplifa ~o, rektifa oscilla. 5 4 Konsum-
igonta parto de raketo, kiu propulsas gin gis difinita
altitudo: plur~a raketo. SIN. etago. ~a 1 Prezent-
anta ^ojn: ~aj benkoj en amfiteatro. 2 Progresiva:
r^a filtrilo (vitra plako, kovrita de diversaj tavoloj de
diversaj grizecoj, kiuj ~e tralasas la lumon); ~a
elpusigado de formoj malbonaj per formoj pli
bonajz; enkonduki reformojn ~e k malrapidez.

/^aro. Parto de konstruo, servanta por komunikigi
malsamnivelajn partojn de tiu konstruo, k konsis-
tanta el vico da samdistancaj lignaj tabuloj au stonaj
platoj, sur kiuj oni metas la piedon por supren- au
malsupren-iri: kverka, marmora ~aro\ krutaz, facila
~aro\ helica <̂ >aro\ supreniri la altan ~aron de la
katedralo7", belega domo kun largaj ~arojz ; veni
lau la ~aroz.os’ placeto, lifto, eskalatoro. ~are. En

stopi. ~ilo: 1) vira
4 ~ilo. 2) ina ~ilo. 3)
\ vira ~ilingo. 4) ina
j ~ilingo. 5) jak-~ilo.

Storm/o Forta perturbo de la atmosfero,
ordinare akompanata de pluvego au nego, responda
al la gradoj 7-10 de la boforta skalo: severa, fresa
~o\ tropikaj, ekvinoksaj ~oj; la ~o alproksimigas
al la anglaj bordoj; (f) tio estas ~o en tetaso; lia
deklaro levis ~on da protestoj. c®’ brizo, tempesto,
uragano. 1 Rilata al ~o: la ~a centro, vojo. 2
Prezentanta ~on: vetero, maro\ (f) indigno.
/vi (ntr) Esti forte perturbata: la vento, maro ~as;
(f ) la strikoj ~is en la minregiono. kirlO^O.
Ciklono. nego~0. Negofalo kun forta vento.
sablô O. Fortega vento levanta k kirlanta sablon.— Hamsino, samumo.
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suld/i (tr) 1 Laülege au laümore devi pagi al iu
per mono au alia rimedo: scii, kiom unu el ni ~as al
la duaz\ vi ~as al mi 34 rublojnz; «Espero» devas
nun kalkuli, ke gi nun ~as al mi nenion2', (analoge)

unu kostumon al sia lajlow, li ~as ankoraü unu
labortagon al la mastro. es* debeto. — ~atesto. 2
Havi moralan devon kvitigi kontraü iu, de kiu oni
ricevis servon au bonfaron: ni ~as grandan dankon
por tiu libro al la laborema redaktoroz; ~i al iu sian
vivon, sian honorom, al lia senlaca laborado ni ~as
la tutan kongreson k la gojojn, kiujn gi alportis al
niz; ni ~as al niaj membroj klarigon pri nia sinteno
en tiu afero.3 Devi atribui al iu au io rezulton bonan
aü malbonan: se vi diras, ke al la E-ismo konvertis
vin nur tiu artikolo, vi ~as vian konverton al la
dirita persona anonimaz; al Nilo ~as Egiptujo sian
prospéron s ni ~as al Neütono la principon de la
gravitado; nur al sia malklereco si ~is siajn mal-
sukcesojn. ~0 1 Mono, kiun oni ~as: mia familio,
al kiu mi povas Iasi nenian heredon krom ~ojz; gi
enskribu tiun sumon kiel mian ~onL\ la ricevitaj 5
rubloj preskau tute kovris vian ~onz\ mi estos tre
danka, se la Grupo Pariza volos sendi al mi sian
~onz ; miaj ~oj kreskadisz; droni en la li
sidas en ~oj gis super la sultrojz. 2 (f) Tio, per kio
oni devas kvitigi sin kontraü servo au bonfaro: (SIN.
devo) kian ~on prenas sur sin la firmo?z; la decido
sendi mian Adresaron estas de mia flanko ne ia
morala ~o, sed simpla komplezo2; la filo, lau la ~o
de infano, funebri ( la patron) devas kelkan tempon1',
ai li obéi estas mia ~oz\ (SIN. respondeco) tiureligia
komunumo, en kiu blinde k sen lia metis lin lia
naskigo7- ~a. Havanta ~on: vi restas al mi ~a 2
rublojnz. ^anto.Tiu, kiu ~as iun sumon al aliulo:
pago de ~anto estas bona en ciu kvanto2; mi ne
volas esti ies morala ~antoz. ~at6CO. Stato de tiu,
al kiu aliulo ~as dankemon. ^igi. Ligi per ~o:~igi
sin per kontraktoz\ vi postulis, ke mi blinde ~igu
min per kontrakto por ciam7; per tia servo vi ~igos
min senlime. ~igo. Ago de iu, kiu ~igas (sin): la
letero enhavas ian proponon, ne ian porciaman
~igon! z ; mi kredeble ( sed sen ia ~igo) konservos
tiun manieron de agadoz.^igi. Igi ligita per ~o: vi
~igis al la repago en tri monatoj; per sia subskribo
Faüsto ~igis kontraü Mefisto; tide do vi plenumis la
~igon de (via) juro!z. mal~igi. Liberigi je ~o: ni
donis al Hi prunte monon k grenon: ni mal~igu al ili
tiun ~onx. serwigi. Mal~igi. stat^O. Tuto de la
pruntoj, kiujn iu stato faris interne au ekstere. aktiva
~0 IS3 ~o, kiun kreditoro povas postuli. paslva
~o.~o, kiun debitoro devas pagi.

sultr/o 1 V Parto de la korpo, kuniganta kun
la kolo la supron de la brakoj de homo au de la
antaüaj kruroj de besto: la filino apogis sin al lia
~oz; post si, etendante la kapon super sian ~onz;
li havas largajn ~ojn (pf); elartikigi sian ~on; agi
~o ce ~o (pf: akorde kunlabori); lia sargo estu de-
prenita de sur liaj ~ojx ; anstatau respondo li levis
la ~ojnB ; (0 Trompeter prenis sur siajn ~ojn man
tutan aferonz. cs* skapolo. 2 © Parto de objekto,
kiu elstaras, kiel ~o de homo: de botelo, de
glacia valo, de tenono, de muro ks. ~a. Rilata al

formo analoga al ~aro: montoj ~are levigantaj gis
la horizonto. ~aretO. Speco de malgranda movebla
~aro, kun apogilo artikigita per carniroj supre k
retenata per ligrimedo malsupre, kiun oni uzas en
magazeno, librejo ktp. ~arforma. Havanta formon
analogan al ~aro: ~arforma turo en Babilonio.~eto. Rungo de ~etaro. ~etaro. Ilo konsistanta el
du longaj stangoj kunigitaj per transversaj sam-
distancaj bastonoj (rungoj), sur kiuj oni metas la
piedojn por supren- au malsupren-iri. SIN. eskalo.
inter~o. ~o inter du difinitaj pozicioj: la afiksoj
prezentas kvazaü inter~on inter gramatiko k
vortaro. paf~0. ** ~o, arangita en tranêeo au en
muro de fortreso, por ebligi al pafanto pafadi tra la
embrazuroj. snur~etaro. ~etaro, kies rungoj estas
fiksitaj ce du longaj snuroj, tiel ke la tuto estas
kunvolvebla.

su/o 1 Piedvesto, ordinare leda k algustigita,
kovranta la piedon nur gis la maleoloj: nur fine de la
16a jc oni faris distingajnformojn por la dekstra k la
maldekstra ~o ; poluri, ciri, smiri ~ojn; senkotigu la
r̂ ojn antaü ol eniri!\ paw da ~ojz; la ~oj montr-
igis laumezuraj k estis acetitajz ; sep riveretoj, kiujn
oni povos transiri en ~ojx\ esti libera, ec se sen
plandoj ce la ~oj! z ; ( f ) esti sub la ~o de sia
edzinoz (ciam cedi al si), cs* boto, boteto, galoso,
pantoflo, sandalo. — ~dorso, ~fliki . 2 © Peco,
analoga al ~o en formo au uzo: ~o de bremso (la
frotpeco), de kablo (koso), de paliso, lanco, bastono
(fina malsupra ferpeco), de sledo, afusto (peco, per
kiu ili pezas sur la grundo) kc. snura ~0. Snur~o.~acoj. Malbonaj, eluzitaj ~oj. /^a|o. Piedvesto: li
prêtigis glitilojn, car li sciis, ke oni fen’ore uzas tiun
gajan ~ajonz. ^isto. Homo, kies metio estas fari
~ojn: ce ~isto la ~o estas ciam kun truoz (special-
ism ne zorgas pri si mem), duorwo. ~o malkovr-
anta parton de la pieda dorso. sen~a. Ne havanta
~ojn: la ordeno de la sen~aj karmelanoj; sen~aj
vilaganoj; mi iras sen~e k nudex. bal^O. Deiikat-
stofa maipeza ~o, por balo. bekformaj ^oj. ~oj
kun longaj pintoj, laümodaj en Mezepoko. glit^o.
Speciala ~o, kiun oni uzas por almeti glitilon au ski-
on. laco~0. ~o, fiksita per laco, kontraste al la
iamaj ~oj fiksitaj per butonoj. ligno^o. ~o el-
trancita el lignobloko. nego~0. Rakedo 2.
polus~o 4r Konvene formita ferpeco ce ekstrem-
ajo de elektromagneto de elektra masino, servanta
por malpliigi la reluktancon de la aerfendo. rel^o
i1m Metalobjekto analogforma al ^o, metebla sur
relon por malakceli au haltigi varvagonon, ruligantan
de rangmonteto, au por malhelpi ekruligon de sen-
mova vagono: rel~-metisto; vagonmalakcela instal-
ajo defaligas rel~ojn. rul~0. Metala plato, proviz-
ita per radetoj au ruletoj, kiun oni alligas al ^o, k kiu
ebligas ruligi sur glata surfaco. snur^O. Tola ~o,
kun plando el interplektitaj snuroj. venus^(et)o ^Cipripedio k parencaj g-oj kun labelo pantoflosimila.

sudr/o j Malalta prakasto de servistoj, en
antikva Hindio.

Sulamit/o 3 La heroino de la Alta Kanto de
Salomono: kial vi volas rigardi ~on tiel , kiel oni
rigardas la dancadon de la tacmentoj? x.
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M)(j): ~a banto, klapo, ornamo. al~igi. Algustigi
la kolbon de pafilo al la ~o, por pli firme celi.
Slir~igi. Meti sur la ~on: la soldatoj sur~igis la
fusilojn. tra~e. Bailee.

Sunem/o 3 Vilago en Galileo, fama pro la
beleco de giaj knabinoj, k el kiu originis Abisag
(35°18’E, 32°36’N).

sunjat/o La plej fundamenta budhisma nocio,

lau kiu ciu estajo, inkluzive la homon, aperas nur
per kaüzo k kondico.

sunt/o 4- Rezistilo, kuniganta du punktojn de
cirkvito k formanta paralelan brancon, lau kiu parto
de la kurento povas flui: ~o estas uzata en amper-
metro, por pligrandigi ties mezuramplekson. (tr)
Konekti paralele. ~ado. Paralela konektado.
izO'vO ~o, kies rezistanco estas égala al tiu de alia
~o, lokita serie kun gi.

SUS/i (ntr) Rekte malsupreniri per skioj lau la
linio de plej granda deklivo k sen malplirapidigo.
«v(ad)o.Tia malsupreniro

SUS/i (ntr) Brui simile al gaso eliranta sub forta
premo el mallarga tubo: vaporlokomotivo ~as. ~0.
Tia bruo: ~aj konsonantoj (s, j).

êusan H Suzo.
sut/i (tr) 1 Elglitigi substancon nelikvan,

konsistantan el multaj apartaj, ne kunigitaj eroj:
grenon en sakonB; ~i sablon sur teronB; ~i salon
en suponB; lia edzino sternis kovrotukon super la
aperturo de la puto k ~is sur gin grion, por ke oni
nenion rimarkux ; cie, kie bona mono estis ~inta
panpecetojn por la birdojz ; grandajn brancojn si
metis sur lin k ~is sur tion foliojnz; la vento ~as al
si florajojn sur la harojn2. fcr semi, versi. 2 (f )
Grandnombre au grandakvante doni : Hi ~is
komplimentojn al la aütoroL.3ëTranssendi daten-
ojn amase: al~i dosieron (al servilo); el~i program-
on, tiparon, novajojn (de servilo al uzanto). ~ado.
Agado de iu, kiu -~as: ~ado de sablo sur la glatisaj
stratoj. ~ajO O Materialo, kies detalaj pecoj havas
tian formon k grandecon, ke oni povas facile ~i ilin.
MÇji. Igi ~ata: la sako krevis k la greno ~igis sur la
plankon . ~igema. Facile ~ iganta : ~igema
hararoz. ~ilO. Cia ilo por ~i. fcr sovelilo.^loko.
Loko apud vilago au urbo, kie oni povas ~i la
rubojn ks. al^i. ~i direkte al io. clrkau^i.Abunde
cirkaü i per io: ( f ) ili estas C:irkaCi~ataj per liaj
favorojz. de~ilO. Tiu parto de plugilo, kiu ~as la
teron flanken. dis~i. Disigi, ~ante: semante, dis~i
grenon sur kampoB; dis~i semon7\ kolekti per
balailo la dis~itan cindron; (0 la gardostarantoj
efoidis, ke la amaso dis~igis k kuras en diversajn
flankojnx. el~i. Eligi, ~ante: el~i sablon el
kamiono. el~igi. Eligi amase: la oraj harfasketoj el
sub la capelo el~igis sur la blankan fruntonz; (f) ci
tiu frapis Un en la ventron tiel , ke liaj internafoj
el~igis sur la teronx. for/^i. Forigi, ~ante: arb' ,
kiu de 1’ folioj for~as lastan restonK . kurwi.
Kunigi, ~ante: kun~i stonojn senordeB; // kun~is
la karbon en grandan amason. SUper^i 1 Tre
abunde kovri per ~ado: super^i cerkon per teroz. 2
(0 Tre abunde doni : super~i inn per donacoj,
favoroj ; la kajo estis super~ita de atendantoj\ mi

estas super~ita de laboro, per korespondajoj; la
polico estas super~ita per plendojB. — droni, flui.
sur~i. Pli-malpli plene kovri per: sur~i la aleojn
per sablo; sur~i la plankon per florojB ; sur~eti
kukon per sukero. motor^ilo = baskulkamiono.

SUtr/o. Kunajo el tabuloj au platoj, adaptita al
fenestro k povanta gin kovri, ekstere au interne, per
alkrocigo, malfaldigo au turnigo sur carniroj, por
gin sirmi kontraü stelistoj, taglumo k.a.. jctluzio.
lat~o. Persieno.

Svab/oz. Ano de la cefa gento de ~(S)ujo. /^a.
Rilata al la ~oj: dialekto. (S)^ujo. lama duk-
lando en Germanio, nun dividita inter Bavario k
Badenio-Vurtembergo (10°30’E, 48°30’N).

svabr/i (tr) Lavi au purigi per ~ilo. ^ilo. Speco
de balailo, kies puriga parto konsistas el kunajo da
snuroj, lanfadenoj ks. ~i!etO. Malgranda tia ilo,
uzata por lavi la telerojn kc.

Svan/o. Germana biologo (T. Schwann, 1810-
1882): ¥ ( s )~a ingo (SIN. mjelina ingo: Vd mjelo ).
~omo Y Tumoro, devenanta de la celaj elementoj
de la ~a ingo.

Svarc/oPG. E-lingva verkisto (R . Schwartz ,
1894-1973). ~a. Rilata al ~o. (s)^ajo Humur-
ajo, plej ofte bazita sur vortludoj, lau la stilo de ~o.

Svarcvald/o. Montara regiono (de la «Nigra
Arbaro») en SU Germanio (8°E, 48°N ): ~a
horlogo7.

sveb3i (ntr) 1 U Resti kvazaü pendanta en la
aero, kun etenditaj, ne movigantaj flugiloj: la nizo
longe ~is\ (0 lei spirito de Dio ~is super la akvox.
2 Flugi cirkaûe malrapide, ce proks. la sama
nivelo, super la sama loko: la aviadilo ~is super la
aerodromo, atendante la alterigan permeson. cs5

glisi. 3 ( io konkreta) Resti pendanta en aero, preskaü
ne sangante la lokon : super la marcejo ~as densa
nebula7; grizaj nuboj ~is super la vintra pejzago:
la cielo, tiu ~anta senbrua oceanoz\ mantelo el
nigra veluro ~as super la cevaloz ; (analoge) la
peza stono farigis ~anta, dancanta, acre malpeza
junulinoz; belaj knabinoj, gracia '} k flugetantaj, ~is
dancante tien k reenz. is? flirti. 4 ® Resti en
akvo, nek suprigante nek malsuprigante: korpo
povas flosi, ~i au sinki lau sia specifa pezo\ eroj de
solido pli -malpli longtempe ~as en likvo post
agitado. 5 (pri io, rigardata kiel nemateria) Daüre
restadi, preskaü sensange, en loko, en imago ks:
r̂ as en la aero ebriiga odoro de siringoj\ kanzonoj
~is tra la silenta arbaro\ tin vizago en la rememoro
ankorait ~as antaü mia animoz; ideo, kiu ~as en la
aew, tio (sento), kio jam ~is al ili sur la tango7-. 6
(f) Restadi necerta, nedecidita: dum du tagoj li ~is
inter vivo k morto; la proceso ankoraü ~as; ni vivas
en la streco de 1’ necerto, super ni ~as la hazardo;
strangaj famoj ~as en ta internacia atmosfero. cw
flosi , nagi. ~(ad)o. Ag(ad )o de iu , io ~anta : la
~ado de glisilo, de nebuleto; la animo de Hamleto
sajnas en konstanta ~ado inter la dubo k la decido.
~0 6h Poezia licenco, per kiu la ritmo provizore
forsovigas k anst. jambo au trokeo oni ricevas
pirikon. ~ajo (£) Suspensio 2. ~lgi. Suspensiigi.
~ero. Suspensiero. al~i. Alproksimigante, ~i : la
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SVit/oz 1 Akveca, senkolora, salgusta likvo.
sekreciata de subhaütaj glandoj (^glandoj), elfluet-
anta el la haütoporoj: Hi rakontis al li tiom multe, ke
la finis de lia fruntoz\ (f) oni devas mangi sian
panon en de sia vizago7; kiam ni povos iam
dcvisi la ~on de niaj fruntoj7 (kiam la tasko estos
finita). 2 Cia likvo, kiu eiigas el io same kiel ~o, vs
eksudajo. 1 Rilata al ~o: ~a febro (miliara
febro); ~aj gutoj; (f) idea, kiu gis nun ~e gutadis,
per unu fojo disversigas en la mondon simile al
maro7. 2 Kovrita de ~o: ~afrunto; ~e farita verko.

(ntr) 1 Eligi ~on tra la poroj de la hauto: ~ide
varmegoB, de angoro. 2 (f ) Eligi el si malrapide k
gutete likvon: la ventkoko ~as per verdigro7; la
pinoj ~is per rezino; la muroj ~as de malsekeco; en
la temploj afliktita ploras ebur’ k bronzo ~as. vs
liki, ftltrigi.3 (f) Labori kun granda peno: sange M
super tasko; li ~as ankorau super la alfabetoz; kiu
~as, tiu profitasz; pli hone estas ~i ol tremi7 (de
malvarmo). ~ado. Ago de iu, io ~anta. ^egl.
Forte ~i. ~ejo. Cambro en banejo kun tia varmo,
ke la uzantoj abunde ~as. ^eta. Duonmalseka pro
malforta ~o: en somero li havas ciam ~etajn
manojn. ^iga 1 Y Tia,> ke gi estigas ~adon: ~iga
medikamento; ~iga malsano. 2 Tre peniga: ~iga
problemo, entrepre.no. ~icji 1 = filtrigi. 2 = el~igi.
el^i (pp humida solido): pino el~as rezinon; (f)
ciuj ci stonoj el~as suferon. el^lgi (pp likvo) Eligi,
kvazaü ~o: malsekeco ef^igas el ciuj muroj de tiu
domaco ; rezino el~igas el pino ; sango iafoje
el~igas tra poroj de hauto. KF eksudi. el~ajO.
Likvo el~iganta au el~iginta. tra~igi (pp likvo)
Pasi tra la parieto de la entenanta ujo. frostOM).
Pernio.

figuro al~is tute proksime al si7. cirkau^i ( tr)
Cirkaü irante, ~ i : aro da birdoj cirkau~is la
malnovan turon; (f) revoj de /’ pasintaj tempoj min
cirkau~as; super Hi eksonis la nevidebla sankta
sonorilo, cirkaü^ata de sanktaj spiritojz. erwi.
Eniri, ~ante: ciuj songoj denove en~isz. prêterai,
tra~i. Preterpasi, trapasi, ~ante: en la gardeno
prêterais juna knabinoz; trahis antau si aperajo7.

svel/i (ntr) 1 Ricevi pli grandan volumenon: ci
tiu malbeniga akvo eniru en viajn internajojn, por
ke ~u via ventro! x\ la vundita membro ~is de
inflamoB; la grajneto ~as, krevasz; mia vizago ~is
de ploradox\ vizagoj ~intaj de la pikado de mus-
ojz ; r^ inta riveroz ; ( f ) li ~is de fieroB. KS'

intumeska, pufigi, strecigi. 2 Pligrandigi en ia rilato:
la bruo de la kanonado ~/.v, dum ni marsadis; la
novaj merkatoj ne kapablas engluti la ciam pli
~antan produktadon de aütomaciigita industrio.
inflacio. ~a. Tia, ke gi ~as au ~is: ~aj veloj de
fregato; (f) al vi el mia koro versigu nun ci
kanto! K ; tro ~aj paroloj. ^(ad)o. Ag(ad)o de io,

kio ~as. ^ajO. Io ~ i »ta: aperis sur la mamo
suspektinda ~ajo; nubaj ~afoj ; akvoplena ~ajo
(hidropso). kontuzo, tubero, tumoro. 'vigi. Fari,
ke io ^u : favora vento ^igis la velon; tiuj kantoj
ciam pli potence ~igis la bruston de la birdoz; la
pugnofrapo tuj ~igis lian nazon ; frite ~igitaj ter-
pomoj\ (f ) artifike ~igitaj prezoj; ni ne tro ~igu
nian vortotrezoron. ^forma. Tia, ke gi prezentas la
formon de io ~inta : ~forma jupo ( tulipjupo).
mal~i. Ricevi pli malgrandap volumenon: dank' al
la kompreso la tubero maI~is ; amo, diris usona
fdozofo, estas ~ado k mal~ado. mal~a. Tia, ke gi
mal~is. cir molaca, velka. frostO/vO Y Pernio,

brusto^i. Senti au montri fierecon.



t. I- Konsonanto, senvoca ploziva dentalo.
Il- La 24a grafemo de la E-a alfabeto, uzata kiel: A.
(maj.) 1 signo de formo: T-relo, T-feiv, duobla T-
fero (— I-fern ), T-ortilo\ T-peco (tribranca tubo); 2
k simb. de tera/; B. (min.) simb. de tuno.
~o. Nomo de tiuj fonemo k grafemo: trcistreku

viajn ~ojn!.
-t/ Jl Suf., kiu, aldonite al la numeraloj, esprimas

la interval-nomojn : du~o, tri~o (tercio), ses~o
(seksto), seprsjQ (septimo) ktp. Sercu la koncernajn
vortojn.

Ta/o 0 La nedifinebla, nepersona principo,
imanenta en la universo k gin movanta, karakteriz-
ata de la alterno de jino k jango. (t)^oismo.
Doktrino k religio, kies fondo estas atribuita al du
filozofoj Guangzi k Laüzi, k kiu celas mistikan unu-
i|on kun la ~o. (t)̂ oisto.Adepto de ~oismo.

tabak/o 1 ^ Sp. de nikotiano ( Nicotiana
tabacum ), kultivata por folioj, kiuj estas fonto de
~o 3 . 2 Kn de sp-oj de nikotiano, same uzataj kiel-o /. 3 Materialo por fumado, macado au snufado,
liverita el la folioj de ~o 1 au 2, sekigitaj k divers-
maniere preparitaj: // tre dezirus fumi pipon da
~oz; mi ne fumas cigarojn, ankaii ne macas ~on, k
nek mi nek mia edzino floras ~onz\ la uzado de ~o
estas malbona kiel por la sano, tiel ankau por la
kaso. ose cigaredo, pipo.~a. Rilata al ~o: cirkaüita
de nuboj da ~a fumoB; ~a butiko, komerco. ~ejo.
Loko, kie oni kultivas ~on /. ~ismo If Akuta au
kronika toksigo per ~o. vs? nikotinismo. ~istO.
Butikisto, kiu vendas ~on 3 . ~ozo Y Pneümono-
koniozo de la laboristoj, kiuj kribras la ~an pulvor-
on. ~ujo 1 Saketo, por teni provizon da ~o. 2
Skatolo au poto, por la sama uzo en cambro, domo.
~fabriko. Fabriko, en kiu oni el la folioj de ~o /
préparas la diversajn formojn de ~o 3.

taban/o Granda musosimila insekto (Taba-
nus k parencaj g-oj) el la ordo de dipteroj, kies inoj
dolore pikas precipe brutojn: kiel pikataj de ~oj, la
bovoj ekkurisz. ~edoj. Fam. (Tabanidae ) de
dipteroj, al kiu apartenas i.a. la ~oj.

tabel/o 1 £ Plato el stono, bronzo au argilo,
sur kiu la antikvuloj gravuris per grifelo konserv-
otan tekston : la kojnoformaj ~oj (surhavantaj
kojnoforman skribon) estis skribitaj, dum la argilo
estis malseka, k poste malmoligitaj per varmigo ; la
(T )~oj de la Interligox (kiujn Moseo portis el
Sinajo); enskribu la vizion k desegnu bone sur la
~oj, por ke la leganto pom facile traiegix\ la lego
de la 12 (T )~oj (primitiva kodo en Romo, gravurita
sur bronzo); (f) skribu ilin sur la de via korox. 2
£ Ligna tabuleto, unuflanke kavigita k tegita per
tavolo da vakso, sur kiu oni desegnis literojn per
unu pinta fino de la grifelo k eventuale forglatigis
ilin per la alia, plata fino: ~ojn oni uzis ankoraü gis
la 17a jc\ forvisi ~on glata (pf: rigardi cion antauan
nula); (f) la spirito de infano estas glata ~o. 3
Metoda arango k ordigo de nomoj, nombroj au

signoj sur paperfolio au similajo tiamaniere, ke oni
povas cirkaüpreni la tuton per unu rigardo: de la
solidaj figuroj; kronologia ^o de la imperiestroj de
Germanujo; fari la ~on de la francaj fromagoj kun
la respondaj vinoj. cgr etato, skemo, sinoptika. —Mendelevo. 4 Presita metoda listo de nomoj, nombr-
oj au vortoj, arangita tiamaniere, ke la bezonanlo
povas facile trovi ciun el ili: multiplika de
logaritmoj; de enhavo de verko\ ~o de la unuaj
versoj de poemaro; ~o de la geografiaj nomoj ,
trovigantaj sur la mapoj de atlaso. cs* indekso,
registro, menuo. 5 S Datenstrukturo, konsistanta el
aro da samspecaj elementoj, kiujn oni referencas per
indicoj, generale entjeroj en iu intervalo; la nombro
de indicoj estas la nombro de dimensioj de la ~o:
unudimensia, tridimensia ~o el reeloj. «3* matrico,
vico. promocivica ~oz. ~o, en kiu la koncerna
instance période publikigas la liston de la personaro

. de difinita administracio, kun indiko de la promoci-
oj. ~aro. Libro, entenanta la diversajn ~ojn de
difinita fako: ~aro de la longitudoj, de logaritmoj;
r̂ aro de la fervojoj. ~etO. Malgranda ~o: Hi devas
porti en la poso ~eton de multobligado z. ~igi.
Prezenti en formo de ~o. sur~igi. Enskribi sur
~on 1 . hak~o. Vd haki. kalkul^o. Baremo.
karier~0. Listo de la diversaj titoloj, funkeioj ks
de iu persono dum ties kariero. use vivprotokolo.
paf~o. Tabelo, montranta la elementojn de la cel-
umado por ciuj distancoj k çirkonstancoj de la paf-
ado. ver^o 1 A ~o, kiu prezentas ciujn kazojn k
rezultojn de iu logika operacio. eæ disjunkcio,
konjunkcio, implico , negacio. 2 4 S ~o, kiu
montras la eligajajn valorojn de cifereca cirkvito por
ciuj eblaj kombinajoj de la enigajaj valoroj. vw
hulea, kombinilo. viv^o. ~o, montranta la probabl-
ojn de vivo je ciu jarago.

0 1 0 1 1 10 0 0
1 1 1 1 1 0 00 0

1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 11 1

tabelo. ver~o.

tabernaki/o 1 3 Speco de transportera templo,
en formo de granda tendo kun subtenanta carpent-
ajo: kiarn la devos forlasi sian lokon, tiam la
Levidoj gin levux (malmuntu ). 2 U* Sranketo apud
la altaro de katolikaj pregejoj, en kiu estas konserv-
ata la ciborio.

tabet/o Y Sifilisa afekcio, kiun karakterizas skler-
ozo de la postaj mjelaj funikloj k diversaj motoraj k
sensaj perturboj. ~a. Rilata al ~o: amaürozo,
irmaniero. A*UIO. Malsanulo, trafita de ^o.
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tabi/o. Japana piedvesto, kiu kovras gis maleolo
k kies pinto duigas, por enteni la dikan fingron
unuparte, la ceterajn fingrojn aliparte. cs" strumpo.

tabl/o 1 Meblo, konsistanta e! plato subportata
de unu aü pluraj piedoj, au de tabuloj sur du au tri
flankoj: faru ~on el akacia lignox; ferpieda ~o;
Iripieda, kvarpieda ~o\ kunfaldebla, longigebla
~o\ ronda. avala, orlanguia <~w?; ~<y/ kun hrilantaj
marmoraj platoj1: stari en magazeno malantaü la
magazena ~oz ; malantaü la butika ne starts
multe da junaj homojz\ ~on frapas tajloro, tuj
tondilo eksonasz\ adaptebla ~o de desegnisto ;
porti iun sur lia operacian ~on ; ~o de pokero, de
brigo; fed siajn kartojn sur la ~on: dancigi la ~ojn
(pp spiritismo). BS" alongo. 2 Tia meblo, uzata por
surmeti la mangajojn: al tin sidigas la patro de
la familio kun ciuj familianojz\ primeti la ~on z,
v/17 inter forno hejtita k kovritaz\ prilevi la ~on
(depreni la mangilaron); mangi ce la komuna ~o\
ce apartaj ~oj (en restoracio); sidi ce ~o, levigi de
ce ~o festena, sed telero malplena 7'; ^on
ornamas ne tuko, sed kukoz\ rulfali sub la ~on
(drinkinte). 3 Tia mango~o, rigardata el la vid-
punkto de la mangajoj k de la mangantaro: ~o
kovrita faras amikojnz\ inviti iun al sia ~o; teni
bonan ~on ; teni apertan ~on (Ce kiu ciu konato
povas sidi sen speciala invito); homo, kiun la ~o
ruinigis ; la plezuroj de la ^o; la supra fino de la
~o z ( honora sidloko) ; ( anaioge) la ~o de V
SinjoroN ; la sankta (T )~o (loko de komuniigo).~a . Rilata al ~o, precipe al mango~o: ~aj
konversacioj. ~etO. Malpeza au malgranda ~o.
ce~e. Ce la ~o, por mangi au ludi : sidi ce~ez.
sur~0. La mangogarnituro troviganta sur~e; la
mangilaro, la servico k la tukoj: surmeti , formed la
surdon, BST mangometo. Slir~e. Sur la ~o: sur~e
estis mangoj delikatajK. sur^igi. Meti sur ~on:
oni sur~igis la mangafonz; sur~igi siajn kartojn.
klap~o. ~o, de kiu parton oni povas mallevi, kiel
klapon, por gajni lokon. kudro~o. Malgranda ~o,
ofte kun speciala sako, por enteni la kudriiaron k la
prikudratajn pecojn. noktcwo. Apudlita ~eto, kie
oni metas lampeton, vekhorlogon , libron kc.

skrib(o )~0. ~o, destinita por skribado.
saltar/vO 1$/ ~o. sur kiu estas grupigitaj ciuj saltiloj
por lum- k son-efektoj. tualet~o. Meblo, kun
spegulo, k ~eto, ce kiu oni povas finpretigi sian
hararangon, sminkadon kc. vartO~o, vindCWO.
~o, sur kiu oni vindas infanon.

tablojd/o -T?. Farmacia plata pastelo: aspirina
~o. BS* lozango.

Tabor/o. Monto en Galileo, apud Nazareto, kie,

la ü kristana tradicio. okazis la Transfigurigo de
Jesuo.

tabu/o 0 Moro, laü kiu iaj personoj au objektoj
estas normale netuseblaj, au iaj agoj nefareblaj sen ia
soda au magia puno: multaj el fa bihliaj malpermes-
oj estas ~oj\ ( f) la seksaj ~oj. ~a. Netusebla au
malpennesata pro ~o: en Romo la tribumisoj de la
plebo estis ~aj: ( f ) ~a temo, vorto (prisilentendaj
pro pudoro, limo ks); regu/aro (ne kritikebla). ES*

sakrala. sankta. (tr) Frapi per ~o: la Hebreoj jam

tre frite ~is la mangadon de porkajo; ofte okazaske
post la morto de cefo, lia nomo estas ~ita; (f) en nia
societo oni ~as la politikajn diskutojn. es3 konsekri I~eco. Terura karaktero de personoj au objektoj, j
kiujn oni ne povas tusi sen risko je puno au infekto.|
ES" totemo. serwigi. Depreni la ~on de sur io aü iu. f

tabul/o 1 Lignopeco, laülonge segita el arbo-{
trunko, plata, ne tre dika, de tre diversaj dimensioj:|
levi ~on de plankoB; transpasi rivereton per super- \
sovita ili najlis ~ojn sur la krevintajn fenestr- j
ojn; kabano el ~oj\ subite rompigis ~o en la sipo,|
la akvo penetris internenz\ (f) kapti tiun lastan $
de savoz. EST trabo, dilo. 2 Unu el tiaj pecoj, solaaü f
kunmetita kun aliaj, por formi ebenan platon, regul- j
an surfacon: desegna ~o\ ili marteladis per trancil- r
oj sur la ~o de la tabloz\ la instruisto modèle skrib-
is frazon sur la nigra ~c>; de sako, darnoj; j
por gladi , por tranci la panon. BS" panelo. 3 Tabelo f
2 : de i ~6» de memoro mia forvisos mi nun sentenc- 1
ojn ciujn el la librojz. 4 Z (fm) Skio. ^oj. Scenejo: j
suriri sur la ~ojn (farigi aktoro). (tr) = paneli.~ajO. Gamajo el ~oj, i.a. tiu, kiu tegas la inteman
parton de la kareno de sipo. ^ego. Pli dika k longa
~o: la dika ~ega pordoz. ~eto. Malgranda M):
segoj , kies apogilo supre estis provizita per j
pendanta ~etoz\ la ~eton ( tabelon) donu: mi en-
skribos , ke [...] z; (anaioge) ~eto da cokolado.|
afis~0, avizo^vO. Ligna ^o, sur kiu oni piknajlas|
paperojn kun informoj, afisetojn ks. barel'vO.
Daübo. cel~Oz. ~o, uzata en pafekzercoj k montr- {
anta diversformajn celobjektojn. cirkvita ^0 ± j
~o el izola substanco, uzata por m ü ntado de •

integraj cirkvitoj k.a. elektronikaj komponantoj. j
desegno^O. Ebena ~o, sur kiu oni pingle fiksas J
la paperfolion surdesegnotan. distribu^O 4- ^o, i
sur kiu la mezuriloj, kontroliloj k.a. reguliloj de I
elektra reto estas fiksitaj. driv^O vl/ ~o mallevebla
ce la flankoj a ü en la mezo de velboato, aü êe
ambaü flankoj, por doni al gi pli grandan akvorezist- j
on kontraü la drivo. glado^oz. Glata ~o, destinita|
por gladado. hak^o. ~o, sur kiu oni povas tranci j
panon, viandon, legomojn ks. klem^O ^ por
munti klemojn. konekt^o 4- ~o el izolmaterialo, f
ekipita de saltiloj, manipuliloj. mezurinstrumentoj
kc por régi elektrajn cirkvitojn. lav~0. Striita ~o, ;
por mane lavi tolajojn. palis^O. ^o, antaüe el
ligno, nun el profila stalo, por konstrui palisdigojn. j
pas^O. ~o, metita super rivereto, aü inter sipo k !
bordo, por ebligi pasadon. pik~0. Dika ~o kun
pika fino, kiun uni enbatas en teron, dum la fosado
de minaj galerioj aü en iaj enakvaj laborajoj. rulM) ;|
S' provizita per kvar orienteblaj radetoj, sur :
kiu oni rulglitas per nur korpomovoj. saltô o \
Elasta ~o, de kiu saltanto svingigas en la aeron aü •:
plonganto en la akvon (trampolino). SkribA/Ox = S
tabelo 1. son^o } (pp kordinstrumento) Maldika '|
~o, plej ofte el piceligno, kiu transdonas k amplifas |
la vibradojn de la kordoj. k ludas cefan rolon en la %
tembro: son~o de violono, gitaro, klaviceno, piano j
k.a. BS" ponto. surfont) "% ~o, sur kiu sportisto ;•
penas staradi, lasante sin porti de surfo. sakM).
Pretigita ~o, por ludi sakon: (0 Hi estas bagatelaj
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saksoldatoj sur la granda sak~o de la homaroz.
§alt~o Vd salti. tranc~o. Hak~o. vel~o
Surfo~o, ekipita per velo kun tenilo.

tabule/o Y Libandevena refresiga salato el
kuskuso 1 , mentofolioj k pecetigitaj tomatoj.
petroselo k cepoj, priversita per olivoleo k citron-
suko.

taburet2o. Tri- au kvar-pieda segeto sen brakoj
k dorsapogilo.

Tacit/o. Roma historiisto (PC. Tacitus, c.55-
Ô.120): la Analoj de ~o.

tac/o •£" En multaj pilkaj sportoj, ciu el la
flankaj iinioj de la tereno. SIN. tuslinio.

tacment/o *tr Elemento de trupo, armeo aü
floto, al kiu oni komisiis apartan mision: kunliga,
sahotada , esplora ~o; eliris el la iendaro de la
Filistoj tri ~oj da ekstermantojx ; Li sendis sur ilin
~on da malbonaj angelojx ; li dividis la homojn,
kiuj estis kun li , k la safojn k la bovojn k la kamel-
ojn , en du ~ojn x; antaite marsis tuta da
tamburistojz; artileria ~o ; ~cstrox. 'vj (tr)
Apartigi k sendi kiel ~on: li ~is du skadrojn, por
kovri la dekstran flankon de la kolotio.

Tade/O. Vira nomo, i.a. de unu el la disciploj de
Jesuo; ofta en Poilando: Sinjoro ~oG (verko de
Mickjevico).

tadorn/o 8 G. (Tadorna ) de birdoj el la ordo de
anseroformaj, fam. de anasedoj, kun multkolora
plumaro k rugaj beko k kruroj. eg3 anaso, klangulo,
mergo.

tael/o. Malnova Cinia unco, uzata ankaü kiel
monunuo por argentaj moneroj.

taft/o. Tre maldika silka stofo, teksita kiel la

konsistus la malfelico, se en unu be!a ~o montrig-
us, ke ne ekzistas jam plu nacioj?7 ; de unu ~o al la
sekvanta; tio povas okazi en ciu ~o; ne zorgu pri la
morgaüa morgan estas la amata ~o de mal-
laboruloj7. —4 ~deko. 4 Tin tempopeco kiel la dato
de speciala evento: en la ~o de Bazilo Egiptano7;
en la ~6> de sankta Neniamo7 ; la unua ~o de la
jaro; préparata por la de milito7; ne helpos rico
en la de kolerox ; la de la Eternulox ; la
de la Lasta Jugo. 5 Tiu tempopeco, rigardata rilate
al la meteologio: estis malfrua sezono, la ~oj estis
mallumaj7 ; ~on sekvas , sed ne similas (pf );
defluilo en pluva ~ox; en varmega ~o ni amas
promeut en arbaroz\ ne laüdu la ~on antaü
vespero7 (pf); en la unuaj ~oj de printempo7. 6
Tiu tempopeco, rigardata rilate al la uzo, kiun ni far-
as el gi : mi finos la tutan libron en kvar ~oj7; Dio
kreis la mondon en ses ~oj k ripozis la sepan ,
rakontas la Biblio\ labori la sep ~ojn de la
semajno; trinku la medikamenton po du kuleroj en
ciu ~o; ci tiun ~on mi pasigis solece k malgaje;
por ciu ~o mi ricevas kvinfrankojn7; ne en unu ~o
elkreskis Kartago7 ; festa—-for aferoj! z ; lia ~o
pasadis en pregado k studado7; tiu grava ^o restos
por mi ciam memorinda7 ; ec por plej terura
venas vesperoz; sufica por la ~o estas gia propra
malbonoN (al ciu ~o gia plago); bonan ~on!. ~Oj.
Periodo de la homa vivo: lia] ~oj estu malmult-
aj! x ; miaj ~oj forflugis pli facile, ol bobeno de
teksistox; en la ~oj de la mizero k de la elprov-
adoz ; la ~oj en Bulonjo estas por ciam la plej
gravaj ~oj en la historio de E.7; plimultigos viaj
~6»/ x ; li jam konis pli belajn ~ojn ; li préparas al si
azilon por la ~oj de sia maljuneco; pasigi siajn
r^ojn en paco. ~a 1 Okazanta aü farata dum la ~o :
r̂ a laboro, veturado. 2 Laboranta aü aganta dum la
~o: ~aj birdoj ; la skipo. ^e. Dum la ^o:
estas pli varme, of nokteB ; tie siaj pensoj restis
k noktez. ~igi. Igi lume, en la komenco de la ~o:
kiam komencis ~igiz; kial rapidi? Apenaü ~igas!\
(f) subite komencis iom ~igi en lia animoz. î§0.
Tiu momento, kiam la lumo de la suno komencas
aperi ce la horizonto: ne atendante la ~igon, ni for-
veturis en la sama noktoB\ ce la ~igoz\ gis plena
~igoz; ~igo radias en rond' G. ^daüra. Tia, ke gi
daüras la tutan ~on. ^mezo 1 La mezo de la ~o.
2 La momento markita de la I 2a horo. antaÜ'vO.
La ~o guste antaüa al la koncerna. SIN. hieraüo.
antaiwmezo. La da ü ro anta ü la 12a : tio estis
Dimanca antaü~mezoz\ en tiu antaü~mezo devis
okazi la enterigoz. ciu~a 1 Okazanta aü aperanta
ciun ~on: mi ne povas resti tro longe sen ciu~a
perlaboradoz\ ciu^a gazetoB (-4 jurnalo ). 2
Banala, ordinara: ni tiel alkutimigas al la mirindaj-
oj, ke ni nomas ilin aferoj ciu~ajz. ciu~eco. Eco
de io ciu~a; banaleco: la griza ciu^eco de la homa
vivo. Iau~e. Laü la ~a laborado: pagata laü~e
(konlraste kun laüpece, laümonate). post̂ mezo.
La daüro post la 12a : gi estis varmega post~mezoz\
nur malfrue post~meze farigis silente7’, mi alvenos
cirkaü la 3a posf ~mczez. super~0. ~o, aldonata
en la superjaroj. uniwa. Tia, ke gi daüras nur

tolo.
tag/o 1 \ Tiu tempopeco, kiu pasas dum unu

plena rotacio de Tero cirkaü sia akso: astronomia,
suna aü vera (inter du pasoj de Suno ce la sama
meridiano, de ~mezo gis ~mezo, k varianta laü la
jartempo); sidéra ~o (inter du meridianaj pasoj de
la printempa punkto, c. 4 min. pli mallonga, ol la
suna); civila ~o (de noklomezo gis noktomezo);
religia ~o (de unu sunsubiro gis la sekvanta); meza

(kies daü ro estas la meznombro de la veraj
~oj); la jaro bavas proks. 365 ~ojn\ la dudeka ~o
de Februaro estas la kvindek-unua de la jaro z\
li ne vivos pli, ol unu ~on z. csr diurno. 2 Tempo-
peco, dum kiu Suno prilumas difinitan parton de
Tero (inkluzive a ü ne de la krepuskoj): estas tiel
lume , preskaü kiel dum ~<? z; levigi antaü la
estas jam hela en vespero de ~o z\ en luma
~oz; kiu cion formangis en malsatos vesperez\
matenas, vesperas—k ~o malaperasz; la finig-
as; ~oj plilongigas; ni veturis du ~ojn k unu nokt-onz; (f) tio estas klara, kiel ~o. 3 Tiu tempopeco,
uzata kiel unuo de tempodivido, por difini daton ks:
kiun ~on havas ni hodiaü? ; li malbenis la ~on, en
kiu li estis naskitaz; post ok ~oj de hodiaü ; antaü
tri ~oj mi vizitis vian kuzon z ; difini ~on por
rendevuo; li revenis en la difinita; unu ~on (en
nedifinita dato, antaüa aü posta); si unu ~on tie!
perdis fa orientigon, ke unu ~on marrompig-
issipoz; unu belan ~onz (en la estonteco); en kio
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unu ~on: unu~a must)7-. efemera. linua^a.
Okazanta en la unua ~o. bazar^o. Tiu ~o, en kiu
régulé okazas la urba au vilaga bazaro. fastO'-'/O *.~o de fasto: la fastao de la kvara monatox.
festO~0. ~o de festo: elekti inn komunan festoi-
ent por la E-istojz; H en festo~oj iris en la preg-
ejonz; festoya laboro estas sen valoroz. labor^o.
~o, dum kiu oni kutime laboras, ne ripozas: sia iO
de Dio, sia sabato, estis labor~o de la Kristanoj7-.
væ ferio. maj~o. La Unua de Majo. longea ^( pp florplanto) Floranta nur post sinsekvo de Iongaj
lumperiodoj. —* lumperiodo. mallong^a (pp flor-
planto) Floranta nur post sinsekvo de Iongaj mal-
lumperiodoj. —t mallumperiodo. naskig^o,
nasko~o Vd naski. plen~oz ~o / . ripoz~o.
Semajna ~o, en kiu laboristo, komercisto au ofic-
isto régulé ne laboras.

taget/o = tageto.
taget/o G. (Tagetes el asteracoj) de unujaraj

herboj kun plume dividaj, forte odoraj folioj k kun
flavaj, orangaj, brunaj au dukoloraj, radiaj kapituloj
en densaj, apeksaj korimboj; c. 50 sp-oj el varma k
tropika Ameriko k ( unu sp. ) Afriko , kelkaj
pororname kultivataj.

nivelon. interna zono. Zono inter la niveloj de la
plej altaj k plej malaltaj ~oj. es? marbordo 2. morte~0. Eksterordinare malalta ~o, kiu okazas, se Suno
k Luno staras opozicie en la meridiano, t. e. je la
lunkvaronoj. sizigia ~o. Eksterordinare alta ~o,
kiu okazas, se Suno k Luno staras samtempe en la
meridiano, t. e. je plenluno k novluno.

tajfun/o S§î Ciklono, kiu okazas en la Ciniaj
maroj inter Majo k Nov..

tajg/o ^ Q- Boreala arbaro (vs ekosistemo),
karakterizata de ta plejkovreco de koniferoj (i.a.
pinoj, larikoj, piceoj).

Tajhang/o. Granda monto en Cinio ( 113°E,
36°N>- » . !

Tajjüan/o. Cefurbo de Sansjio <112°31’E,
37°53’N).

tajl8i (tr) 1 Doni difinitan formon al materialo,
eltrancante el gi pecetojn au eretojn: ii stonojn por
volbo\ ii diamanton\ ii dentradon per frezilo; ü
tempago de la iita stono. 2 Tondi el stofo la pecojn
destinitajn farigi vesto, laü sablonoj au laü la faritaj
niezuroj: mi povus ii kolumon, eble cemizon, sed
ne tutan robon. ~(ad)o. Ago, maniero de iu, kiu
~as: la ~ado de la multekostaj stonoj estas special-
ajo de Antverpeno k Amsterdamo\ estas tiel mal-
facile trovi iun, kiu bone seins ~adon de vestoj.
~isîO Laboristo, sperta en la ~ado 1 de gemoj. 2
de vestoj. brodewi (ntr) Ornami brodajon per la el-
tondo de diversformaj truoj, kies randojn oni fortik-
igas per kudro. Storwisto. Laboristo, kiu donas
geometriajn formojn 1 al gemoj. 2 al konstrustonoj.

tajlor/o. Metiisto, kiu tajlas k kudras vestojn:
ciu iO havas sian tranemanieron7 (pf); truon de /’
honoro flikos neniu iO z; oni ne pagas per glow al
sia iOZ\ resta iO ce via laboro7- (pf). Rilata al
io: ai tabloz; ~a sablono. ~i. Fari vestojn, lau la
fasono kutima ce la virmodo: li us al mi belegan
jaketon. c3f tajli , fasoni, kudri , gladi.^ino. Virino,
kiu ~as. teatro^o. ~o, kiu faras la kostumojn de
teavra trupo.

Tajlor/o. Usona ingeniero k ekonomikisto ( F. W.
Taylor, 1856-1915). ~a O (pp sistemo) Celanta al
plej racia organize de la laboro en la industria
produktado. (t)~ismo. Organizo de la industria
laboro laü la principoj de ~o.

ta j p8 ï ( tr ) Skribi tekston per masino : ii
korespondafon. ~ado. Ago de iu , kiu ~as, k
maniero, kiel io estas ~ata : la iado. de tiu
manuskripto postulos kvin monatojn ; via iüdo
estas tro hakata. ^ajo. Tio, kio estis ~ita : bele
prezentita iü fo. /^eca Kun la aspekto de ~ajo:
ieca fasono, tiparo (karakterizata de egallargaj
signoj kun grandaj serifoj). ^ilo. Aparato por ~i:
mekanika , elektra n'io ; telegrafia iilo. SIN. skrib-
masino. BSF klavaro. — inkrubando. ~ist(in)0.
Homo, kies metio estas ~ado. c®* sekretario. el^îlo
S Presilo uzata nur por teksto. tele~i. Sendi per
tele~ilo: telai la kurzojn de borso. tele~ilo 1
Aparato, kiu skribas tekston laü telegrafia signaio. 2
Simila aparato, ekipita ankaü per klavaro k antaüe
uzata por komunikado inter homoj au inter homo k
komputilo. isr telekso, terminalo.

tageto ( Tagetes patula) : a ) tigo ; b ) folio ; c )
pedunklo; c) kapitulo. JB.

tagik/o. Ano de la cefa gento de (T)~io.
(T)~io, ~ujo. C-Azia regno (Dusanbo).

Tag-Mahal/o. Plej fama arkitekturajo de la
hinda-mogola arto (17a je)), maüzoleo el marmoro
k gemoj, konstruita de imperiestro Gahano je la
mernoro de lia preferata edzino.

Tahiti/o. Cefa insulo en la E Polinezia insularo
( I 49°33’U, 17°32’S). ~ano. Loganto de ~o.

Tah/oz. Rivero en Hispanio k Portugalio, kiu en-
marigas en Lisbono (9°U, 38°50’N ).

Tais. Helena virina nomo, i.a. de du hetajroj: la
amalino de Aleksandro la Granda (4a je a.K.) k
kristana sanktulino (4a je p.K.).

taj/o. Ano de gento, loganta en (T)~lando k en
apudaj landoj (Vjetnamio, Laoso, Birmo, Cinio).
(T)~lando. Regno en la Hindocinia duoninsulo
(Bangkoko). (T)/^landano. Loganto de ~lando.
csr Siamo.

tajd/oz.Alterna k perioda movo de la mara akvo:
la iO flusas k malflusas; (0 la koro vane sercas
eskapon de T minaca sangaiü K : ili ne povos reteni
la ion de homa progreso. fluso. alta ~0. La unu
el la du ~oj, en kiu la marfluo atingas la plej altan
nivelon. basa, malalta ^o. Unu el la du normaj
~oj, en kiu la marfluo atingas la plej malaltan
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ce la ~aclo de la meritoj de la diversaj batalantojz.
2 Ago de iu, kiu ~as 5; impostado: decidi ~adon
de la litksaj objektoj, de la tabako. /varo 1 Tabelo
de la ~itaj vendoprezoj en magazeno, fako ks. v§r
tarifo. 2 Tabelo de la stataj ~oj. /vilo V Aparato por
registri k kalkuli la koston de telefonaj komunik-
adoj. /visto. Homo kies profesio estas ~i: asekura,
rajtigita ~isto. væ aktuario. miS/vj. Fari eraran
~adon: mis~i la valoron de rajdocevalo, la rapid-
econ de aviadilo, la pagokapablon de debitoro\
afero, pri kiu longe regis hipokriteco k mis^ado.
ne^ebla. Tiei granda, ke oni ne povas gin ~i: jes,
mi konas la ne^eblan indon de la koro, kiun mi ten-
us en miaj brakojz; li faris al mi ne~eblan servon.
sen~a. Tia, ke pro gi oni ne suidas ~on: sen~aj
aütovojoj; sen~a parkado de aütoj. SUfcwi. Tro
malalte ~i: estas grava eraro sub~i laforton de iu
kontraüulo; sindedico k laboro havas multe pli
grandan signifon ol la materialaj rimedoj, kio
neniel implicas sub~on de la rolo de la lastaj.
trewi. Tro alte ~i: la rolon de la sentoj oni devas
nek sub~i, nek tro^i; nigraj limakoj, malgrau sia
sintro~eco, apartenas al la simpla popoloz.

(Dtaksî/o Luebla, per taksimetro provizita
aütomobilo, kies soforo estas sub dispono de la
publiko.

(Dtaksi/o = tropismo (pp movigemaj vivuloj).
taksimetr/o O Automata aparato, kunligita al

taksio au fiakro, k montranta la suldatan veturpagon
en ciu momento.

taksis/o Y Tulo de la manovroj necesaj por
redukti hemion, fimozon ks, sen kirurgia operacio.

taksodi/o G. (Taxodium el ~acoj) de fal-
foliaj koniferaj arboj kun du specoj de sosoj (iuj
mallongaj k defalemaj, la aliaj longaj k daüremaj) k
de folioj (lini- au skvam-formaj) k kun konusoj
simiiaj al tiuj de cipreso; 2 sp-oj el NE Ameriko,
forstumataj, pororname kultivataj k medicine uzataj.

takson/o Nomenklatura unuo (de iu ajn
rango), uzata en la klasifiko de la vivuloj, k al kiu
oni asignas nomon: varia, specio, familio, ordo,
klaso ks estas ~oj\ ~o infraspecia (malsupera al
specio, t.e. de subspecio gis formo speciala), super-
specia (supera al specio, t.e. de genro gis domanio).

taksonom/o. Specialisto pri ~io. /vio. Scienco
pri la la distingo de la taksonoj k ilia rangigo k loko
en la klasifiko de la vivuloj. nomenklaturiko,
sistematiko.

taksus1o if> G. (Taxus el ~acoj) de daürafoliaj,
dioikaj pingloarboj kun molaj pingloj k kun semoj
unuopaj, beraspektaj, car unuope cirkaüilaj de
karna, sukplena arilo generale intense ruga; 7 sp-oj,
precipe N-hemisferaj, kelkaj pororname kultivataj.

Tajpe/o. Cefurbo de Tajvano ( l 2 l °30’E,
25°lO’N).

Tajvan/o. Insulo situanta sud-oriente de
kontinenta Cinio, secesiinta disde Cinio en 1949 k
konsistiganta, kun kelkaj aliaj insuloj, «Respublikon
Cinio» (Tajpeo).

©tak/i (tr) 1 = giri 3 pp sipo. 2 = boardi.
©tak/o. Bangladesa monunuo.
takel/o O Aparato, uzata por levi au mallevi

pezajn sargojn, uzante pov-pliigan mekanismon
(puliarojn, dent-radoarojn, diferencialojn, tamburojn
ks): cen~o; snur~o\ elektra ~o.

takeometr/o Jtk Speco de simpligita teodolito,
servanta por rapide maldetale desegni la mapon de
tereno, ebligante determini la cefajn punktojn
(angulojn, distancon) k la nivelojn. /vio. Tuto de la
procedoj, per kiuj oni faras topografian mapon pere
de ~o. us3 teodolito.

taki/ Pref., kun la signifo: rapida. /vgrafo O
Aparato kiu automate registras la rapidon de vetur-
ilo en formo de diagramo. /vkardio f Normala
aü nenormala akeelo de la kora pulsado. ~metro
(evi) = rapidometro.

takipne/o f Tre rapida spirado.
taks/i (tr) 1 Fari al si opinion pri la pli-malpli

granda satindeco de persono: mi ~as ciun homon
mtr laü lia persona valoro k agojz\ ~i iun ne laû lia
sukeeso, sed laü lia meritoz\ kia oni vin vidas. tia
oni vin ~asz; kiel oni vin ~as, tiel oni vin regal-asz; poton ~u laü sono, sinjoron laü tonoz\ ne ~u
vian kontraüulon tro malfortaz; (f) beleçon ~as ne
okulo, sed koroz. fi®* estimi. jugi, konsideri, rigardi.
2 Fari al si opinion pri la valoro de ia ago, ideo ks:
kiel la mondo povoscias /v/ méritajn! z\ multaj el ni
konas k juste ~as la esencon de fremdaj religioj1;
malplacas nenio, se ~as pasioz\ mi estas certa, ke
vi alte ~os la gravecon de tiu ci fakto7-', ~i la sanon
ni lernas en malsanoz\ (se vi oficialigos la C. O.,
tiam) ciuj viaj agoj estos tre alte ~atajz\ li ~is, kiel
grandajn servojn la pastro povas fari al liB. 3 Sen
la helpo de sciencaj procedoj, difini la kvantan,
monan ktp valoron de objekto: oni ~as je cent la
nombron de la pereintoj\ ta bieno estis ^ ita je
10 000 frankojH\ la tribunalo la jugokostojn je
dek dolaroj; oni povas ~i je cent mil markoj la
deficiton de la tula kongreso. 4 £ Oficiale difini la
maksimuman vendoprezon de varo aü servo: pro
timo de inflacio, la registaro ~is la cefajn nutro-
varojn; ~/ la medicinajn aktojn. 5 £ Meti specialan
imposton super iu varo aü iu servo: en multaj landoj
la benzino estas ~ata, kelkafoje tre alte. /va Rilata
al ~ado: ~a prezo, valoro. <vO 1 Vendoprezo de iu
varo aü servo, oficiale fiksita de la registaro: vend!
sub la ~o, super la 2 Depago, kiun la uzanto
de publika servo suidas, kiel kompenson pro tiu
oportunajo: la postaj ~oj; ~o por la forpreno de la
hejmaj ruboj\ por uzo de aütovojo', la impostoj
estas suldataj de ciaj civitanoj, la ~oj mtr de tiuj,
kiuj profitas de la responda servo. ~ado 1
Determino de la valoro de iu aü io: peti de spertulo
la ~adon de vendota domo; lia ~ado de la politika
situacio estis tute erara\ mi povus fari maljustajon

taksuso (ordinara ~o):
a) tigo ; b) folio (pinglo) ;
c) semo; ô) arilo). M.
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bera ~o, ordinara ~o. Sp. de ~o ( T. baccata ),
N - hemisfera, enhavanta venenan, antikanceran
substancon en la folio] k la semoj (sed ne en la
ariloj) k kies ligno estas utiligata en lignajarto.

takt10 1 } Nombro k valoro de pulsoj en
mezuro: observi , bad la ~on ; de valso , de
menueter, (f ) = ritmo: protnenadi laù la de
tamburo2; eu vi ne Havas' ideon pri ~o, ke vi kantas
kiel sovaguloj?7. 2 (evi) = Mezuro 10 : si eraris,
forlasadis tutajn ~ojnz.3 Régula intermita bruo au
inovo: oni aüdis la eternan ~on de la teksmasinoj;
mia pulso en ~o batasz\ si kudris diligente, levante
k mallevante la manon en harmonia kun la
dudek manoj , kiuj (kudradis) cirkaü si 1,

r̂ obastono. 4 4=- Signalo, konsistanta el régula sin-
sekvo de impulsoj k uzata por samtempigi la
operaciojn en cifereca cirkvito: la ~ofrekvenco de
komputilo. isr pulso. 5 (f ) Kapablo sagace jugi k
konvene paroli au agi konforme al la cirkonstancoj,
montrante ciam gentilecon k delikatecon: en du
malfacila okazo li montris grandan ~on ; dum en
ciuj internaciaj kongresoj la neütraleco estas simple
afero de ~o, ce ni gi estas la cefa principoz; 20%
da »JO valorem pli , ol 80% da pravo ; agi kun gronda
~o k singardemoz. ^a. Karakterizata de ~o(j):
marsado; laù via mon’ mezuru vian veston, sed cio
estu k konvenaz. ~e. Laü ~o: balanci la
kapon. ~ero. Tempo 9. ~ilo 4- Cirkvito, kiu
produktas ~on 4. unu~a, du~a, tri~a...
Prezentanta du, tri... pulsojn en mezuro au movo-
ciklo: trir^a valso; du~a. kvar~a motoro. latwe.
Laü la ~o de: marsi laitue kun la orkestro ; sia

(c. 30,5 kg); biblia ~o (c. 34 kg). 2 Antikva mon-
unuo, de diversa valoro laü la responde kutima
pezo: argenta, ora ~o (ses mil drakmoj en Ateno);
mi kasis vian ~on en la teroN .

talar/oz. Longa uniforma robo, portata de jugist-
oj, advokatoj, profesoroj, pastroj ks dum la plenum-
ado de itiaj funkeioj.

talent/o 1 Aparta, rimarkinda kapablo mensa,
au denaska, aü akirita per laboro: mi neniam havis
~on por muzikoz; povosciado teknika, ne vivigata
de ~o, ne povas krei veran artajonz; ec la plej
altaz; li povas (vivtenon) akiri nur dam, se li posed-
as ~on ne sole naturan, sed ankaü klerigitanz. 2 =
talanto. ^a. Posedanta ~on: k energia prezid-
auto7’, la 1erta k inspirita mono de desegnistoz;
mizero havas ~an kapon7', ( f. ). ^ulo. Homo,
karakterizata de sia ~o.

taler10\Germana argenta monero: por do, ke
vi mortigu malricajn vojagantojn pro unit ~o!z.

Tales/o. Helena filozofo k matematikisto (ê.
640-547).

© tali/o 1 V Pli malvasta parto de la homa
korpo, inter la subo de la brusto k la koksoj: si hav-
as tre gracian ~on; virinoj, kies delikataj vizagoj,
elastaj ~oj k blankaj manoj montras devenon
el (... ] z; si levigis , rekdgis la ~on2. irsf1 busto,
lumbo, torso. 2 ^ La parto de vesto, responda al tiu
parto de la korpo: redingoto kun strikta ci-jare
oni portas la ~on alla, malalta , ~mezuro. 3 ^ La.
meza parto de sipo, precipe se gi estas malpli alta,
ol la prua k poba partoj. gis~e. Gis la meza parto
de la korpo: li estas pentrita gis~e\ li trapasis la
vadejon, gis~e en la akvo.

(2> tali/o ® 1 Elemento, Tl, atomnumero 81,
atommaso 204,38: ~a mono/triklorido, T1C1/T1C13;~aj kombinajoj.2 Metalo blanka, malofta.

Tali/o O 1 Muzo de la komedio. 2 Unu el la tri

mono rapide levigadis k mallevigadis kvazaü laü~e
de iafebra kapturna pensa7 , serwa 1 Ne havanta
muzikan ~on : sen~a pasado. 2 Ne montranta
delikatan gentilecon : scn~aj persona/ atakojz; mi
estas preskaü kontenta de tiu sen~eco de s-ro C. z.

taktik1o 1 46" Arto arangi k utiligi la armeojn
sur la bafalkampo: hometoj kritikas la ~on de
Hanibalo!2. csf strategic). 2 Maniero, metodo,
uzata por atingi celon: prudenta ne permesas
ankoraü , ke mi dint ion publikez; nia sola ~o
povas csd : tare ignori la Delegat ion7 . ^a. Rilata al I pororname kultivataj pro okulfrapaj sepaloj k/aü
~o: ~aj manovroj. ^isto. Specialisto pri ~o: H | stamenoj.
estas nur kabineta ~isto.

Gracioj.
taliktr/o ^ G. (Thalictrum el ranunkolacoj) de

plurjaraj herboj kun 2-3-oble plume kunmetaj folioj
k kun senpetalaj, multastamenaj floroj en kunmetaj
umbeloj; c. 330 sp-oj precipe N-hemisferaj, pluraj

Talin/o. Cefurbo de Estonio (24°46’E, 59°26’N).
talisman20. Luksajeto, plejofte gemo gravurita

per astrologiaj aü kabalaj signoj, kiu laü iuj kredoj
gardas la portanton kontraü malbono. amuleto,
fedeo.

talitr/o d G. (Talitrus ) de marbordaj krustacoj,
sin nutrantaj per malkomponigantaj vegetajoj super
la mamivelo, saltantaj al la maro, kiam oni perturb-

taktism/o. Tropismo.
CDtal/o V ( talus ) Tarsa osto de la reptilioj k mam-

uloj, kiu ce la mamuloj situas sur la kalkaneo k mal-
antaü la navikularo, k subportas la tibion k la fibulon

©tal/o ^ ( thallus ) Vegeta korpo de la ~ofitoj,
havanta nek tigon nek foliojn nek radikojn. cr
kormo. ^(o)fitoj ^ Grupego de plantoj (Thallo-
phyta), nenatura, al kiu apartenas algoj, parto de la j as ilin. SIN. marpulo.
briofitoj (~aj hcpatmuskoj) k laü malnovaj klasifik-
oj ankaü bakterioj, cianobakterioj, fungoj k likenoj.
SIN. ~piantoj.

talam/o ¥ ( thalamus) Nomo de du dikaj kernoj
de griza substanco, situantaj ambaüflanke de la tria
ventriklo.

talium/oz = talio 2.
talk2o © Mineralo el hidrata monoklina

magnezia folisiliciato, Mg3(Si4Ol0)(OH)2, tre mola,
graseca ce palpado; gi estas, sub pulvora formo, uz-
ata en medicino por smirado de la haüto, en industrio
kiel lubrikajo ktp. væ steadto. (tr) Smiri per M).

Talmud2o. Vastega kolekto (c. 30 volumojtalant/o 1 Antikva mezurunuo de pezo. teorie la
metalkvanto portebla de unu homo: aleksandria oktavaj) de judaj legoj k legendoj, ampleksanta la
(c. 35, poste 45 kg), adko ~o (c. 26 kg), babilona~o j instruojn de la malnovaj rabenoj. kompilitajn c. 200
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~o—kiu pasas, lin batasz; Pwvenca (mallarga,
longa ~o, ludata kun akompano de fluteto fare de la
sama muzikisto). 2 © Cilindroforma objekto au
ujo, turnata per mano, motoro k.a.: a) servanta por
volvi sur gi fadenon, kablon ks (rulilo): cen~o,
fcidenr^o, kablo^cr, de barometro, de bremso,
de min-elevatoro; b) alicele uzata: lavmasina

barelo. 3 % Parto de teksomasino kun provizo
de veftobobenoj, automate ennavedigotaj. 4 $1 Ciu
el la segmentoj cilindraj, formantaj kolonon, i.a. tiu
masiva cilindra parto de korintika aü kompozita
kapitelo. ^i (tr) 1 Ludi ~on : oni ~as mal-
proksime ; li ~is la melodion de la kanto de la
flagelantojz\ (analoge) la vento ~is sur la krevintaj
fenestra] vitro]z; nerve ~i per la fingroj sur la
tablo. 2 Anonci per ~o: ~i alarmon\ eu vi ne aüdis,
kio estis ~ita en la tuta lando?z. ^ado. Ago ~i: la
urbo sciis pri tio kvankam oni ne anoncis gin per
publika ~adoz. 'vego. Piej granda ~o, batata per
unu remburkapa frapilo. ~isto. Homo, kiu ludas
~on: la ~isto fantaziis (improvizis) sur sia granda
~oz. 'vumo if ? La cilindra bazo de kupolo.
brodcwo % Ho, konsistanta el du ringoj, kutime
lignaj, unu en la alia, per kiuj oni strecas la stofon,
por faciligi la brodadon. cef îsto. Suboficiro, cefo
de la ~istoj en militista muzikantaro.

tamburin20 1 ). Malprofunda unumembrana
tamburo, en kies korpo estas metalplataj tintiletoj,
tenata k skuata per unu mano k batata per la alia aü
kontrafi la korpo. 2 (evi) = Provenca tamburo. ~i
(ntr) Ludi per ~o.

tamen. Cirkonstanca morfemo, signifanta
«malgraü tio»: si demandis, videble devigante sin
esti serioza , ~ ne povante tute kasi ridetonz\ la
knabo estis enlitigita. La maljuna avo ~ restis ce sia
laboro7; seninfana estis la edzeco de la rabeno, ~
cirkaü li ne mankis vivado k movigadoz\ Jakob hav-
is dek-du filojn, ~ pri sia Jozefo li ploris per sangaj
larmojz\ li havis filinon belan, sed blindan, kio ~
ne sajnis manko por siz. RIM. I tamen estas ofte
akompanata de konj. (kaj, sed) au gi sekvas konced-
an subjunkcion; por esprimi pli akcentan kontraü-
econ: ni estas diversgentanoj, k ~ ni sentas nin kiel
samgenlanoj7-, maro ciujn riverojn ricevas, k ~ ne
krevas z\ k ~ ekzistas ankoraii savo por si!z; si
evitadis la manojn de la pasantoj, si preterfrotadis
ilin, sed ~ forkuradis z; sed ~ la prudento necesig-
as min venki la naturon z; la estraw bavas konsider-
ojn subtilajn: malgraü ke estas malproksime, gi ~
notas al si en la cerbo7; kvankam ili logis en kelo,
~ agrabla varmo regis en ilia cambro7 ; la sorto
donis al mi rolon, kvankam trc flatan, ~ samtempe
ankaü tre sargan7. RIM. 2 Sed montras kontraüecon
au limigan kondicon pli fortan ol tamen; kontraue
montras kontra üecon en loko a ü en situacio de
personoj, aferoj aü ideoj; dum ankaü povas montri
kontraüecon, sed nur ce samtempeco.

Tamiz/o z. Rivero, kiu trafluas Londonon
(0°30’E, 5 l °30’N).

tampon/o f Sterilizita vatbulo, cilindra
kompreso ks, uzata por ~i, aü por reteni la sangon de
menstruado. ~i (tr) Haltigi hemoragion per ~o.

a.K., k la komentariojn de la pli novaj, kompilitajn
en Jerualemo c. 400 p.K. k en Babilono c. 500. csr
Hagado.(t)~(sto. Spertulo pri ~o.

talon/o 1 £ Tiu responda, komplementa parto de
ceko, kvitanco, atestfolio ks, kiu restas ce la
registro, kajero, libreto ks, post la apartigo de la
transdonita parto k surhavas ordinare la samajn
indikojn (stumpo 3). 2 4 La kartoj, kiuj estas sur la
tablo post la disdono al ciu ludanto. i®- kupono.

talp/o b G. (Talpa ) de preskaü biindaj mamul-
oj el la ordo de insektovoruloj, vivantaj fosante en
la tero: blinda, kiel ^o\ la ~o faris sian vizifon en
sia nigra velura peltoz. ~a. Rilata al ~o: ~a felo\
(f) malestime ignorante la ~an laboradon de s-roj
Couturat k K ' o Z . ~edoj. Fam. (Talpidae) de
insektovoruloj, al kiu apartenas miogalo k ~o.

'vejo. Tuto de ~aj galerioj, elfositaj de ~o kun la
teramaso, kiu rezultas el gia laborado: fari monton
el ~ejo (troigi la aferojn).

talus/o 1 Deklivo donita al fosajo, tranceo aü
terplenigajo. 2 Artefarita altajo el tero aü rokpecoj,
sur kiu pasas vojo aü fervojo tra valo aü tra malalta
loko: suprajo de ~o. ego de ~o ; ~a piedo, relvoja
~o, ~flanko -+ tranceo. (tr) 1 Konstrui ~on. 2
Doni al sakto, vojo, strato aü ~o certan oblikvan
klinon riiate la horizontalon. irs^ deklivo.

talveg/o Jk. Tiu linio, kiu kunigas la plej malalt-
ajn punktojn de fundo de valo. SIN. valfundo.

tam/o ^ G. (Tamus el dioskoreacoj) de dioikaj
volvigantaj lianoj kun karna rizomo; 4-5 sp-oj el
Makaronezio, la Mediteranea regiono k Eüropo. i.a.
la ordinara ~0 (T. communis ) kun grapoioj el
rugaj, venenaj beroj k kun rizomo medicine uzata.

tamandu/o b G. (Tamandua) de S-Amerikaj
mamuloj el ordo de ksenartroj, fam. de mirmekofag-
edoj, kun kvarfingraj piedoj, vivantaj grimpante sur
arboj.

tamarik/o ^ Cî. (Tamaris el ~acoj) de falfoliaj
trunkarbustoj kun malgrandaj, skvamecaj folioj k
kun malgrandaj, rozaj floroj en spikformaj grapoioj;
ê. 55 sp-oj el Eüropo, Azio k Afriko, salejaj, kelkaj
pororname plantataj. manaa ~o. Sp. de ~o ( T.
mannifera ), hejma de Irano gis Arabio, kun mang-
ebla rezino, kiu eble estas manao 1.

tamarind/oz ^ 1 G. (Tamarindus el fabacoj)
de nur unu sp. (T. indica), granda arbo kun pare
kunmetaj folioj, kun grapoioj el grandaj, flavaj,
purpur-nervuraj floroj k kun grandaj brunaj gusoj;
eble origina el tropika Afriko, kultivata por gusa
pulpo nigre bruna, tre nutra, sukerhava, laksiga, kiu
bavas acidetan, refresigan guston k estas multe
mangata k kuirarte uzata en la tropikaj landoj. 2^Lamangebla pulpo de la gusoj de ^o / .

tamarisk/o H = tamariko.
tamaziht/o. Ano de gento, vivanta en N-Afriko,

precipe en Maroko k Algerio: la ~a lingvo. es"

kabilo.
tambur/o 1 } lnstrumento, konsistanta el mal-

plena cilindro, kies ambaü bazaj flankoj estas ferm-
itaj per du maldikaj strecitaj folioj el ledo, kiujn oni
frapas per bastonetoj: ili ce bruo de ~oj kaj
trumpetoj atakis unu la alian z; malsagulo kiel
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~ado. Hemostaziga rimedo, konsistanta el densa en-
meto de ~oj en kavajon (nazan, vaginan, vundan ks).

tamtam20 } 1 Hinda au cina tamburo, kiu donas
necertan tonon. ns* gongo. 2 Afrika frapinstrumento,
konsistanta precipe el kavigita arbopeco, kies
malproksime aüdebla bruado estas uzata por religiaj
ceremonioj, miiitaj alvokoj au komunikado dc gravaj
sciigoj, kompreneblaj laü la takto. ~i (tr) 1 Sonigi
~on. 2 (f) Brue reklami. tamburi, distrumpeti.

tamul/o. Ano de gento, loganta en (T)^io k en
Srilanko. â. Rilata al ~oj: la ~a lingvo. (T)~io.
Unu el la statoj de Hinda Unio (Madraso).

tan/i (tr) Transformi felojn en ledon per ~inoj
au aliaj kemiajoj: ~i la felon de kuniklo , de cervo\
blanke, same (0 al in la haüton ( tin bati).~ado. Ago de in, kiu ~as. ~ant(aj)o. Ciu ~anta
substanco: vegetaja ~anto (SIN. ~ino), aluno, salo
de kromio k.a.. ~ejo. Laborejo, en kiu oni ~adas
felojn. 'vilo, ~anto. ~in1o. Kn de diversaspecaj
vegetajaj substancoj, abundaj i .a. en la selo de
kverko, kastanarbo k sumako, k kiuj igas la felojn
putr-imunaj. SIN. vegetaja tananto. u®- gajlata acido.
~istO. Homo, kies metio estas ~i. ~acido (evi) =
tanino. gajlo~ino (K) ( kn ) Hidrolizebla ~ino,
polimero de gajlata acido k de glukozo.

tanacet/o 4* G. (Tanacetum el asteracoj), tre
parenca al krizantemo, de unu- k plur-jaraj, aromaj
herboj kun plume dividaj folioj k kun flavaj,
apeksaj kapituloj; c. 150 sp-oj el la N hemisfero.
balzamito. kamomilo 2. partenio. ordinara ~0.
Sp. dc ~o (7’ vulgare), plurjara, amargusta herbo
kun kapituloj en densa korimbo; hejma en Eüropo k
U k C Azio. kvazaühejma en N Ameriko, kultivata
por medicinaj uzoj. — piretro 2.

tanagr/o = tangaro.
Tanagr/o. Vilago en Beotio, lama pro la

retrovitaj terakotaj statuetoj de virinoj, nomataj laü
tiu vilago (23°36’E, 38°18,N).

tandem2o 1 Kabrioleto kun du cevaloj jungitaj j
unu antaii la alia. 2 Biciklo por du personoj sidantaj |
unu malantaü la alia. ~e. Laü la maniero de ~o:
~c jungitaj cevaloj; ~e arangiiaj rnotoroj (agantaj
sur unu sama saflo k muntitaj sur la sama ebeno,
kiel ci tiu ).

tang/i (ntr) 1 ( pp sipo) Oscile movigi laulonge,
alterne suprenigante la pruon k la pobon: sipo ~as.
kiam gi ricevas la ondojn de antarie au de poste , EST
ruligi. 2 Danci ~on 2. ~o 1 = ~ado. 2 } S-Amerika
kanto. el kiu evoluis danco kun malrapida, volupta
ritmo. ~ado. Serio de la movoj de ~anta sipo.

Tanganjik/o. Granda lago en ekvatora Afriko
(29°30’E, 6°S). ~ io, ~ lando. Eksa nomo de
Tanzanio.

tangar/o b G . (Tangara. sin. Tanagra ) de
okulfrape koloraj paseroformaj birdoj el tropika
Ameriko, parencaj al fringoj.

tangent20 A La kvociento de la sinuso per la
kosinuso; simb.: tan. direkta ~0 ( pp rekto en
ebeno) La ~o de la angulo. kiun formas la rekto kun
la abscisa akso. ko^o. La ~o de la komplementa j
angulo; simb.: cotan. arko~0. La funkcio inversa \
al ~o; simb.: arctan. !

tang/i (tr) 1 À a) Esti ~anto de. au esti ~anta
ebeno de. b) (pp kurboj) Havi komunan canton. 2
Apenaü tuseti: insekto, kiu ~as la suprajon de
lageto. ~anto A a) (pp kurbo) Rekto, kiu estas
limeso de rektoj sekcantaj la kurbon en du punktoj,
kiam la sekcopunktoj strebas al donita punkto. b)
( pp surfaco) ~anto al kurbo en la surfaco. ~a.
Rilata al ~antoj: ebeno, fasko.

Tangsan/o. Granda Cinia urbo ( 11 B°15’E,
39°38 ‘N).

Tanger/o. Maroka havcnurbo (5°49’U, 35°47’N).
tanino Vd tani.
tank/o Speco de kirasita automobilo, sin

movanta per tumigantaj largaj raüpoj anst. radoj: la
unuaj ~oj aperis dam la unua mondmililo en 1916',
r^odivizio, ~otrupoj. ~isto. Soldato, kiu batalas en
~o. kontraü^a. Destinita haltigi au detrui la
~ojn: kontraü~a grenado, fosajo , brigado.

tanka/o Mallonga utao, fiksforma japana
poemo el kvin versoj k 31 silaboj (5, 7, 5, 7, 7),
ordinare dividita en trio k distiko.

tantal/oz ® 1 Elemento, Ta, atomnumero 73
atommaso 180,95: pentaklorido, TaCl5; ~aj
kombinajoj. 2 Metalo, argentoblanka, tre malmola k
densa, malofla ~ato. Salo de (nestabila) ~a acido,
H3Ta04.

Tantal/o O Rego. kiu pro siaj krimoj estis
kondamnita en Hadeso neniam povi satigi sian soif-
on k malsaton: tiele semis nepoj de r^o per plena
man malbenon post malbenoz.
(t)~igi . Fari el iu kvazaü (T)~on, allogante, sed
neniam kontentigante. ~iga. Tia, ke gi prezentas
esperon, sajne tuj plenumigontan, aü objekton, sajne
tuj kaptotan, sed efektive ekster la atingopovo de la
viktimo: ~iga felico, sukceso. ~ige. En ~iga
maniero: pico ~ige nefikata w.
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tantiem/0 z 1 Difinita procento de la profitoj,
kiun ricevas la kunlaborantoj, direktoroj, membroj
de la administra konsilio ks de komerca au industria
entrepreno. 2 Procenta sumo, pagata de eldonisto al
aütoro, por ciu vendita ekzemplero de ties verko. eg*

aütorrajtoj.
Tantr/oj 0 Sanktaj tekstoj de la N budhismo, en

kiuj la bramanaj dioj, la saktioj k la magio ludas
grandan rolon. <vismo. Hinda filozofio, bazita sur
kredo al saktioj k celanta unuigon kun la kosmo; gi
influis la esoteran budhismon.

Tanzani/o. E-Afrika regno (Dodomao). —Tanganjiko.
tapet/o 1 Cia materialo, ledo, tolo, papero,

plasto ks, per kiu oni, ekde la 17a jc, tegis la murojn
de cambro: surglui ~ojn ; belegaj~oj kovris la
murojnz; ~borderot ~rulajo. 2 = tapiso 1. ~i (tr)
Kovri per ~o: liu cambro, kiu estas ~ita per flavaj
paperetojz\ (analoge) sranko ~ita per kretono; per
blua salo rsjita korbo B; (f) la fasado de la domo
estis ~ita per vinberujo. ~adO. Ago ~i. ~istO.
Homo, kies metio estas la ~ado.

tapiok 'o y Faruno au grio, produktata el la
tuberoj de manioko. ES" saguo.

tapir/o b G. (Tapirus) de mamuloj el la ordo de
neparhufuioj, kun mallonga movebla rostro, vivant-
aj en S Azio k S Ameriko.

tapiseri/o. Tapiso /.
tapis/o 1 En Mezepoko k Renesanco, teks-

ajo, kiun oni pendigis sur muroj por pli komfortigi k
omami cambron, k en kiu la dekoracioj estas form-
itaj de la vefto mem, sen posta brodajo : foliara ,
personara altvarpa ~o (teksita kun vertikala
varpo); Flandra, Arteza ~o; la longaj diverskoloraj
~oj, kiujn si mem fans kun siajservistinoj, [...] estis
nun pendigitaj kiel murornamajojz; vi kun mi vin
kasos ekzemple post ~o, por observ'd1; ~o, kiu
pendis de la plafona trabo k dividis la cambronz;
fari la kartonon de ~o. car gobelino, tapeto. 2 lorn
simila teksajo, ordinare dika k lana, ofte prezentanta
dekoraciojn, destinita por kovri plankon, stuparon au
tablon: preskaü ciuj ~oj estas teksataj per noditaj
steberoj; die trovigis molaj ~oj sub la piedojz;
persaj ~oj; se mi scius, kien mifalos, mi lien metus
~onz; (f) meti ion sur la ~on (ekdiskuti pri iu temo
au persono). rcr mato, tatamo. 3 (0 lo, kio kovras
kiel ~o, au prezentas aspekton de ~o: la verda ~o
de la herbe jo; la aüroro metas ~on el perloj sur la
parkon; simile al teksita flor~oz. ~i (tr) 1 Kovri per
~o. 2 (f) Kovri kvazaü per ~o: la tern estis de
floroj. 'veto. Malgranda ~o: ~eto por kartiudado,
~eto antaü lito. 'visto. Laboristo, kiu elfaras ~on.
mur/vo. ~o /. prego'vo. ~eto, kiun la islamanoj
uzas por fari ritajn genufleksojn direkte al Mekko.
rtll'vo. Transportilo por personoj au varoj, konsist-
anta el senfina ^o konstante ruliganta cirkaü du
cilindroj ce ciu ekstremo de la vojo. skrap'vo.
veto el kruda materialo, por skrapi la koton for de la
suoj. vaks~0. Linoleumo por planko.

taps/o ^ Sp. de verbasko (Verbascum thapsus )
el Eüropo k U Azio, dujara herbo kovrita de blanka
lanugo, kun floroj medicine uzataj.

tapsi/o ^ G - (Thapsia el apiacoj) de plurjaraj
herboj kun folioj preskaü ciuj elbazaj, 2-5-oble
plume dividaj, k kun flavaj floroj en tre granda
umbelo; 3 sp-oj el la Mediteranea regiono.

(Dtar/oz. Pezo de cia entenantajo (kesto, sako,
botelo ktp), en kiu estas enpakita ia varo au kemi-
ajo. '«i (tr) Determini la pezon de la ^o. kurwa
(pp pezo de varo) Kalkulita kune kun la ~o. tar
malneta. sen/va. (pri pezo de varo) Kalkulita sen la
~o. KS" neta.

© tar/o 4* Sp. de kolokazio (Colocasia escu-
lenta), kultivata en la tuta tropika zono por subteraj
tigaj tuberoj amelricaj. SIN. mangebla kolokazio. —aroruto.

1) taro (mangebla
kolokazio): a) folio; b)
petiolo. J.
2) tardigrado. Du sp-
oj de ~o. P.

taraksak/o G. ( 'Taraxacum el asteracoj) de
du- k plur-jaraj, laktosukohavaj herboj kun baza
folirozeto, kun kavaj pedunkloj apekse portantaj
flavajn, langetflorajn kapitulojn po unu, k kun frukt-
oj (plurakenoj) en formo de kapoj el egretohavaj
akenoj; c. 60 sp-oj (notinde pli lau kelkaj autoroj),
N-hemisferaj, i.a. la oficina ~0 (T. officinalis, sin.
Leontodon taraxacum) k afinaj sp-oj, tre oftaj trud-
herboj, uzataj por medicino k salatoj, kultivataj en
kelkaj landoj. KT leontodo, leontodono.

tarantel2o }. Vigie turniga itala danco, k lies
muziko.

tarantul2o b Sp. {Lycosa tarentula ) de venena
araneulo el S Eüropo; gian mordon oni iam opiniis
tre dangera, k muziko k danco ( tr?r tarantelo) estis
uzataj en la kuracado.

tard/a. Malfrua : vi venis al bedaüroj ~a j K .
/vlilo. Mense malfruanta homo.

tardigrad/oj b Filumo (Tardigrada ) de tre
malgrandaj senvertebruloj, kredeble parencaj al
artropodoj, kun kvar paroj da senartikaj kruroj, mal-
rapide movigantaj, vivantaj precipe en malseka tero
k musko.

Tarent/o 1 A Helena kolonio en la S parto de
Italio. 2 * Havenurbo en Apulio, ce la ~a golfo
(17°13’E, 40°28’N).

tarif 1o 1 Difinita monsumo, pagenda por la
impostoj, metitaj super importajoj au eksportajoj de
varoj: levi, malaltigi la ~ojn. 2 Difinita monsumo,
suldata al la dogano por difinitaj kategorioj de varoj:
preferaj, privilégiai ~oj (malaltigitaj por la import-
ajoj el unu favorata lando); reprezaliaj ~oj (altigitaj
por la importajoj el konkurenedangera lando ks);
batalado pri ~oj. 3 Prezo fiksita por iu servo: la
postaj, telefoniaj ~o j ; ^ diferenciga ~o (~o,
konsentanta malaltigon de la transportkostoj laü
certaj veturdistancoj au laü certaj varoj. por favori
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iajn regionojn); noktokurenta ~o ( -4 ~o de elektra
konsumado, malaltigita dum la noktaj horoj); de
la mangvagono. ~i (tr) Difini la ~on de varo au
servo. ~aro.Tuto de la ~oj por specifaj servoj (ekz.
por la diversa]asekurtipoj de asekura kompanio).

Tarim/o.Cinia rivero (89°15'E, 39°30’N).
Tarkvlni/o. Nomo de pluraj etruskaj regoj de

Romo: ~o la Fiera.
Tarn/o. Rivero ( 1 °02’E, 44°05’N ) k

departemento (Albigo, 2°E, 44°N) en S-Francio.
tarok2o 4 Ciu el la 78 kartoj, pli longaj k alie

emblemitaj ol la kutimaj, per kiuj oni ludas au
antaudiras ies sorton. ~oj. Ludo, farata per tiaj
kartoj: fari partion de ~oj.

Tarpej/o. Rotnanino, kiu estis dejetita de alta
roko, al kiu si lasis sian nomon: la Roko estas
proksima de Kapitolo (f : malsukceso ofte sekvas
sukeeson).

tars/o y 1 (tarsus) Ostaro de la piedradiko au
inslepo ; la ~o havas sep cefajn ostojn (talo,
kalkaneo k la kvin ostoj de la antaua ~o:
navikularo, kuboido k la tri kojnoformaj). 2 b Ost-
aro de la sama loko de la postaj membroj ce la
vertebruloj; ce la birdoj, la longa osto inter tibio k la
piedfingroj. 3 b Ekstrema plurartika parto de la
membroj de insektoj. 4 Z = larzo. ~algio ¥ Doloro
ce la ~o 1.

Tars/o. Urbo en Turkio, naskigloko de Saulo-
Paulo (34°56'E, 36°55’N).

tarsi/o b G. (Tarsius) de mamuloj el la ordo de
primatoj, subordo de prasimioj, kun grandaj okuloj k
oreloj k maldikaj fingroj, ci-lastaj kun grimpkusen-
etoj; vivas en la S-Aziaj insuloj. nar loriso, galago.

Tarsis/O n Fenicia kolonio, probable apud la
nuna Kadizo, en Hispanio: ~ komercis kun vi ,
argentan, feron, station k plumbon gi alportadis aI
via komercejox.

©tartan/o © Unumasta velsipeto kun busprito,

uzata en Mediteraneo.
©tartan/o % Lanstofo, kun diverskoloraj strioj

ortangule krucigantaj, tre ofta en Skotlando: ~a
salo. plejdo.

Tartar/o O Abismo k punloko en Hadeso:
perfido lin défaitgis en la ~onz.

tartr/o 1 Feco, estiganta sur la internaj parietoj
de vinujoj. rica je kalia ~ato. 2 f Demetajo, rica je
kalcia fosfato, sur la denta cerviko. ~ata acido (K)
Dikarboksila acido, HOOC-(CHOH)?-COOH, est-
iganta pro fermentado de heksozoj ce vegetajoj.
borcwato. Salo de kombinajo el ~ata k borata
acidoj.

Tartuf /o éh Persono en komedio de Moliero,
tipo de hipokritulo. (t)~0. Hipokritulo.

tarz/o y Fibreca lameno, kvazaüskeleto de la
palpebra rando: supra , ma!supra ( tarsus supe-
rior. inferior ). ~a. Rilata al ~o: ~aj glandoj (SIN.
mejbomaj glandoj). ~ jtO ^ Inflamo de ~o.

tas/o 1 Malalta, larga vazeto por trinki, el
porcelano, fajenco au argento: ~o por teo, kafo\ ~o
kun, sen tenilo. 2 Enhavo de tia vazeto: trinki ~on
da buljono ; la ~oj , kiuj gajigas, sed ne ebriigas
( teo). 3 Pli-malpli similfonna ujo, en kiun oni metas

la pesotajon en pesilo. ~ego. Granda fajenca ML
vs? bovlo. sub~o. Speco de telereto, sur kiu oai
kutime restigas ~on. B3JJ pladeto. bek~0. Speco de:
~o kun pinta trinkopeco, por malsanuloj. kaf~o,
te~0. ~oj, destinitaj por trinki resp. kafon au teoo, ;

havantaj malsamajn formojn k uzataj komunuzekiel
proksimumaj mezurunuoj. pesil^O Vd pesi. J

task o 1 Difinita farenda laboro a ü server
ordonita de alia persono aü proponita al si mem::
preni sur sin la malfacilan ~on arangi la kongraonz; iunfestan paroladon oni devus havi: ebles-n )
B. volos preni sur sin tiun ~on? z; plenumigis la M) ,

per granda fiasko2; sendube vin ankoraü ~ ateid
as z: por li destinas dioj ~on, kilt sajnus al simpkj
homoj tutc ne solveblaz\ mi fans mian kuradon ~o
de mia vivoz; mi startgis al mi la ~on fari [...]; jmj
la beta ~o, kiu levigas antaü ni. Kg" dejoro, ofico,
ro/o. 2 Laboro, donita de mastro au instruistok
farota en difinita tempo: la servantinoj finis sm
~on de spinado; kial vi ne faris vian ~on?, hejmt
farota ~o. 3S Programo au parto de programo.kir
plenumigas sendepende, kun propraj rimedojk
aparté administrata de la mastruma sistemo: sangi
la prioriraton de ~o ; disponigi rimedojn al
fona ~o; ~vica komputado; pluma sistemo.&
kunrulo.*4 (tr) Difini, trudi al iu kiel '--on: ili tie
povis diveni la aferojn, kiitjn si ~is al iliz\ M ai
servistino la purigadon de la fenestraj\ la kongreso
~is al la komisiono esplori la problemon.

Tasmani/o. Insulo k stato de Aüstralio, en ties
SE parto (147°E, 42°S).

Tass/o. Itala poeto (TTasso, 1544-1595) k $
heroo de tragedio de Goeto «Torkvato ~o».

Taskent/o. Cefurbo de Uzbekio (69°17’E,
41°20’N).

tatam/o. Japana mato, fortikige subtegita per
dika tavoio da pajlo, kun dimensioj proks. de 1 x
2 m ; oni uzas ilin sesope au okope ktp, por kovrila
plankon de la cambroj.

tatar/o 1 Ano de gento, loganta en ~iok
Krimeo. 2 (f) Neregebla, sovaga persono (laü la
menso de rusaj rasistoj): li ekkaptas per la barbok
diras: Ha, vi, ~o! z. ^a. Rilata al ~oj: rajdo-
maniero; Y bifsteko laü ~a maniero (Vd bifsteko).
(T)~io, ^ujo 1 i En Mezepoko, nomo donita de
Okcidentanoj al C Azio. 2 L Respubliko ene de la
Rusia Federacio (Kazano).

ta ta ta z. Onomatopeo. esprimanta la sen-
paciencan rifuzon plu aüskulti tro babileman ad
vortabundan kunparolanton.

© tatu1l (tr) Fari sur ies ha ü to desegnajojn,
enpikante en gin kolorajn pigmentojn: ~i ies brust-
on, brakon; Kanakoj ~as sian vizagon; (analoge)

~i seenon de caso sur ies dorso\ ~ita junuliiwel
Cejlono; ofte maristoj sin ~igas. ~(ad)o. Ago de
iu, kiu ~as: la ~ado estas vera arto. /v(aj)0. La
desegnajo, farita per ~ado.

©tatu/o b Vulgara kn de la dazipodedoj.
taü. La 19a grafemo de la greka alfabeto (T, t),

responda al t.
tauon/o Plej peza leptono. ew elektrono,

muono, neutrino.
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taütologi/o O Sajna rezono, konsistanta en la
nura ripeto de la sama ideo sub alia formo.

taütomer/o ® ïzomero, kiu tre facile k revers-
eble formigas el la konsiderata substanco. ~eco,
~ismo. Propreco (resp. fenomeno), la ü kiu ~oj
facile k reciproke transitas unuj en la aliajn.

taüz/iz (tr) 1 Malordigi, tirskuante au cifante:
niatena venteto gaje ~is sian malpezan robon;
la harojn al iu; (pf); la ~ita pajlajo de la kabana
tegmenta. 2 (f). Malmilde trakti per skuado au tir-
ado: la policanoj iom ~is la kaptitan steliston; (0 H
alvenis kun mieno ~ita de teruro. ~(ad)o. Ago de
iu, kiu ~as. ~eti. Facile, mokete ~i. dis~iz.
Komplele malordigi per ~ado.

tavern/o. Drinkejo au popola restoracio.
bierejo, gastejo, kafejo.

tavot/o 1 Arango de substanco au materialo,
pli-malpli dike etendita au sternita sur io: la peza
r^o da sablo kusis super giz ; sur la strato kusas
dika da nego8; sur la pantranco si smiris nur
maldikan ~on da butera ; da fojno, da nuboj ;
etendigis ~o da akvolilioj 2; (f ) la glacia da
antaüjugoj de la mondo estas rompita7. 2 © Petra
maso, sedimenta au metamorfa , limigita de du
proks. paralelaj surfacoj: kalkpetra naftodona
~o ; subkusanta, surkusanta ~o; planko, tegmento
de ~o\ kambriaj ~oj; skistaj ~oj; la profundaj ~oj
de la teroB ; ~diko (Vd diko ). SIN. stratumo. esr
junto. 3 V ^ b Tia arangigo de histoj au sajnhistoj:
alga ~o de likeno; el graso ; supraja ~o de
dermo. 4 $ Vastarea horizontal aeramaso super la
terglobo: de Appleton (tiu ~o de jonigitaj gasoj
en la supra atmosfero, je proks. 250 km de la ter-
surfaco, kiu reflektas radioondojn ) ; de
Heaviside (tiu ~o je proks. 100 km de la tersurfaco,
kiu reflektas longajn ondojn, sed ebligas la trairon
de mallongaj ondoj). 5 © Parto de iu socia grupo
(klaso, generacio k.a.), distingua laü diversaj kriteri-
oj ( laboro, alteco de salajro, prestigo, eduknivelo
k.a . ). 6 = stratumo 4. ~diko © Perpendikla
distanco inter la supra ( ~ plafono ) k malsupra
( ~planko ) surfaco de ~o. ~aro. Aro de ~oj.
~ego © Ciu el la samcentraj ~oj de Tero, ekz.
krusto, litosfero, mantelo ks. csr geosfero. ~etO ©
Subdividajo de ~o laü etaj ~oj. ^igi. Arangi laü
~oj: oui ~igis ilin, par tegi la altaronx ; ~igita
pasto, kuko. ~igo © Diferencigado de socio laü
~oj 5. ~igi. Formigi laü ~oj: h sedimentoj ~igis
en la fundo de la lago. oblikva 'vigo © Formigo
de ~oj (aü de formacio) laü ~etoj (au ~oj) oblikve
arangigintaj kompare kun la limoj de la ~o (aü
formacio). de~igi. Apartigi , ~on post ~o.
kruc~igo © = oblikva ~igo. sub~o 1 © Sub-
kusanta ~o. 2 Substrato. sur/^o ® Surkusanta ~o.
ozorwo Vd ozono. turbid^O Vd turbido.

tazet/o ^ Sp. de narciso (Narcissus tazzeta ) kun
3-5-opaj floroj tre aromaj, blankaj, flavaj, blankaj-
flavaj aü blankaj-okraj; mediteranea, disvastigita gis
Cinio k Japanio, pororname kultivata.

Tbil îs/O. Cefurbo de Kartvelio (44°47 ’ E,
4 I °43’N).

t.e. MU de tio estas.

*taug/i (ntr) 1 (io) Esti bona por io, uzebla por
iacelo: ne ciuj fruktoj ^as por la mangadoB ;
supozante , ke mia karto povos ~i al vi por ia alia
okazoz ; kio ~as por somero, ne ~as por vintroz;
iliateksajo ne ~os por vestox ; la kanto ne ~as por
la tamburo, tute ne ~as dum la Diservo k en Paska
rnteno7; tiu artikolo ne ~as por nia gazeto; temp-
a§o, kiu r^as por nenio, nur por remacadi la farojn
de la antaüa tempoz\ la rozoj ~as nur por rigardi k
flari ilinz; kio servas por cio, ~as por nenio1; por
bo ~as kuri? 2 Havi ian valoron , povi esti uzata:
E. tute ~as praktike ; unu vido ~as , pli ol dek aüd-
ojz; de safo senlana ec lanero ~asz. 3 (iu) Havi
kapablon por io: ili estis enuigaj, neniu ~is por
kompanioz; mi konvinkigis , ke mi por la komuna
medicina praktikado tute ne ~asz; li ~as nek por
studo, nek por ludoz; homoj, kiuj tre malbone ~os
bel memstaraj gvidantojz. ^a. Tia, ke ~as 1 gi: E.
montrigis kiel lingvo ~a en ciuj rilatoj1; mi opinias
laniman tempon ne ~a por tia iniciativo; 3 li/si: li
estas la sola ^a prezidantoz; ricevi ian ~an instru-
iston por la gramatikoz; ni ne havas ankoraü en
aliaj landoj personojn pli ~ajn por la nomitaj ofic-
ojz ; la supervivo de la plej ~aj , laü la darvina
teorio. ~e. En ~a maniero: li plenumis sian
komision. ^(ec)o. Eco de io, iu ~anta: lingvo hav-
anta nenian praktikan ~onz; taksi ies ~econ por
plenumi taskon. RIM. Taügeco estas ideo pli vasta ol
konveneco; konveni insistas pri gusta adaptigo de
ioal gia speciala uzo, taügi rilatas al ciuj giaj uzoj:
letaso konvenas nur por trinki teon, sed gi ~as
ankaü kiel cerpilo, mezurilo; servi k utili montras
préféré la bezonon, kiun oni havas pri io a ü la
profiton, kiun io donas. Io, kio servas por ia celo,
plej ofte taugas por gi, sed ne ciam: glacipeco pov-
os servi kiel lenso al ludanta infano, sed ne ~as por
lia uzo. ne^a. Tia, ke gi, li, si ne ~as por iu tasko:
vielektis la ne~an slosilon; en okazo de ne~cco gi
havos la rajton anstataüigi lin per alia persona7-.
serwa. Tia, ke gi, li, si ~as por nenio, havas neni-
an ~econ: mia versafo ricevis formon tute sengust-
an k sen~anz; tiuj novaj versoj estas tute sen~ajz:
homo sen~a, homo malbonfaremax; ciuj malbonaj
poetoj, gazetistoj k artistoj, kiuj estas tute sen~ajz ;
la mondo estas tute sen~a! z. serwajO. Io, kio
povas servi al nenio. icr skorio, rubo. serwulo.
Homo, kiu havas nenian valoron: se oni kutimigas
àlavon al dorlotigado, li poste farigas sen~uloz.

taür/o 1 b Sp. de bovo ( Bos taurus ), ordinale
tenata kiel dombesto. SIN. bovo I . 2 Virbovo. —
"batalo, ~gardisto, ~ofero. 3 (f) Viro tre efika en
sekskunigo: li estis ~o,[...] dura k abruptau; esper-
eble Lucjo ceestos la tendaron en Primosteno. Kia
~o/ LB. (T)^O 1 % Boreala konstelacio (Taurus ) ,
entenanta Aldebaranon. 2 Figuro de la dua domo de
lazodiako, tra kiu Suno pasas de la 20a. de Apr. gis
b 21a. de Majo. 3 = Taüruso. Ri lata al ~o: ~aj
ïomoj; (f) r^afrunto, kolo. ^isto. Toreisto.

? Taurid/o j Antikva nomo de Krimeo: Ifigenio
en ~oz

Taürus/O. Montaro en Turkio, ce la Mediteranea
bordo (35°E, 37°N).
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te/o 1 (ark.) Eksa g. Then, nun inkludita en
kamelio. 2 ^ Sp. de kamelio (Cinia kamelio) ei S k
E Azio. de antaü jarcentoj kultivata por folioj uzataj
por prepari ~on 4. SIN. ~arbo. 3 La sekigitaj
folioj de ~o 2 : verda ~o (ne fermenligita); bruna
ait nigra (fermentigita); pulvor~o aii kirlo~o
(pulvorigita nigra teo) ; cina , cejlona ~o. 4 Y
Trinkajo, preparita per infuzado de ~o 3 en bolanta
aü tre varma akvo: parfumita ~o. B®5 mateo.~ceremonio, ^horo. ^kruco , ~kunveno, ~mango,
r̂ salono, teofilino. ~acoj 4^ Fam. (Theaceae ) de
c. 610 sp-oj el 22 g-oj, i.a. kamelio. ~ino (ark.) =
kafeino el ~o. ~ismo If Toksigo per ~o. ^ujo.
Skatolo, por konservi ~on. ~arbo. ~o 2.

~masino. Samovaro. buter^o. ~o kun butero,
trinkata precipe en Himalajo.

team/o 1 Grupo de ludantoj de unu flanko,
organizita sub la komando de unu kapitano en
kelkaj ludoj kiel futbalo ks. 2 Skipo. ~a. Rilata al
~o: ~a spirito.

amuziz; kortusantaj ~afojz. âmanto. Homo,
kiu ofte vizitas ~on. filmcwo, kino~o. Konstru-
ajo, kie oni prezentadas filmojn. SIN. kinejo.
ombro~o. ~o, en kiu la sceno prezentas nur ombr-
ojn aü de aktoroj aü de eltrancitaj siluetoj sur travid-
ebla ekrano. pup~o. ~ por spektakloj de pupoj 2.
somer^o. ~o sen tegmento, ordinare en parko.

Teb/o, ^OjB. 1 Urbo en la antikva Egiptio, sur
kies ruinoj staras nun la vilagoj Karnako k Luksoro
(32°40’E, 25°4 l ’N): la centpordega ~o. 2 Urbo en
Helenujo, iam regata de Edipo (23°l 9’E, 38°18’N.).

Epaminondo, Eteoklo, Kadmo, Pindaro.
teba/a ^9, (ark.) Rilata al opio: ~a preparajo.
îsmo f Venenigo per opio. îno (8) Unu el la

alkaloidoj de opio, sen narkota efiko, sed uzata en la
sintezo de morfinaj derivajoj.

Tebaid/o|[ Unu el la tri dividoj de la antikva
Egiptio, kies cefurbo estis Tebo, k kie retirigis la
unuaj kristanaj ermitoj.

ted/i (tr) 1 (iu) Geni per neoportuna alesto aü
insisto: mi ne kuragas plu ~i vin per mia alestadoz\
permesu, s~ro, mi ne longe ~os vm B; detenu vian
piedon de la domo de via proksimulo, car alie vi ~us
linx; eu mi nenion plu sciigos?—Vi ~as min terure,
respondis la virinoz; Si cesu ~i al Hi la kapon! z. 2
(io) Malagrable impresi per troa daüro aii ripetigo: al
kelkaj la veturo ~isz ; ~is al si sidi hejmez\ la
granda ovo ciam ankoraü tie kusas : nun tio baldaü
~os a! mi!7 (gin kovi); jam ~is al mi ciam aüdi nur
pri cignojz; la sencesaj pluvoj ~is la vojagantojnB;
esti ~ila de io7; (abs) en juneco logas, en maljuneco
~asz ; ha, ~is tia vivo!7. enuigi , supersatigi.

Sento de iu, kiun iu aü io ~as: tian ~on mi ne
povas pli longe toleri; malpli da posedo, malpli da
~oz: kontrad ciu ~o ekzistas rimedo7 ; ha, kia ~o!\
se ni sencese gis frapadas sur (la oreloj de la
publiko)z. ~a. Tia, ke ont estas ~ata: arniko farigas
~a , se li tro longe sidas en la domoz\ kia ~a
paro/ado! ; naskigas ~a sento dc fremda korpo,
kvazaü en la okulo estus polvero7 ; li estas kiel
kulo, kiel pulbuselo ; dum du ~aj horoj li rakontis
pri sia malsano. ^adi (tr) Tre longe au ofte ~i: si
r^adis lin per siaj vortoj ciutagex. îgi. Igi ~ita:
mia animo ~igis de six.~ulo. Homo, kiu ~as.

tedeum/o ^ Latina himno por danko al Dio.
tefigram/o Diagrama papero por pritaksoj

aerologiaj.
teflon/o (8) © Komerca marko de politetra-

tluoroetileno, grava plasto, tre malreakciema k mal-
gluigema, korod- k vaiTn-imuna, uzata i.a. por sirmi
la metalon de kuirpotoj ks.

teg/o. Tolajo, provizore uzata por kovri sirme
iun objekton: kapkuseno kun Una ~<r, denied de la
segoj la kontraupolvajn ~ojn ; (f) la oficiala ~o, per
kiu sin kovradis la mastrino, ne defalis de si tutez.
~a A operatoro (asocianta al aro ties ~ajon).

( tr) 1 Kovri ciuflanke per ~o: ~i kusenonB;
kanapeto ~ita per dissirita katunoz; malnovmodaj
mebloj r^itaj per blankaj kovrilojB. 2 Daüre kovri
ion per io tiamaniere, ke la kovrajo formas tuton kun
la kovritajo k estas parto de gi: li ~is !a murojn
interne per orox, la pordojn per kuprox\ la domon

teo 2 \ a) tigo ; b) folio;
c) floro ; Ô) frukto (flanka
vidajo) ; d) frukto (de-
suba vidajo); e) semo.

teatr/o 1 Konstfuajo, en kiu oni prezentas
spektaklojn pere de aktoroj, kantistoj, dancistoj au
marionetoj: dramoj, kiuj en la granda nun estas
malsatatajz\ ofte viziti la ~onz\ ili tiel krias
kontrau la ~oj de la popolamaso, ke multaj ne
kuragas iriz; okazis prezentado en fama amatora
~oz\ ciuj lokoj en la estis okupitajz. sceno,
kuliso. dekoracio, rivalto, rekvizito, kurteno, plank-
lumoj, balkono, logio, orkestro, partero. 2 La tuto de
la homoj, rilatigitaj kun tia konstruajo, aü kiel
administrantoj, au kiel ludantoj, aü kiel rigardantoj:
la dancistino asertis, ke, se si strikus, la ~o farus
fiaskon7; destini sin al la ~o ( igi aktoro); la mal-
laiido de kompetenta homo devas esti por vi pli
grava, ol la aplaüdado de tuta ~o da aliaj person-
ojz.3 Trupo, ec sen rilato al konstruajo: Internacia
Arta ( T )~o, Bulgara E-(T )~o, (T )~o E-a de Parizo
(TESPA ), turneo. 4 La literaturo aü arto de la
~o: lait la reguloj de la cu la ~o devas sin
turni al la popolamaso aü esti rezervita al ia elito?;
la klasika, la moderna ~t>; revolucio en la ~o. csr
dramo, dramaturgio , farso, komedio, melodramo,
noo, opera, pantomimo, skeco, tragedio, vodevilo.

r̂ ofrapo , r^otajloro . a 1 Rilata al la
materiala ~o: ~a domo, kostumaro. dekoracio. 2
Rilata al la prezentado de ^ajoj: doni ~an prezent-
adon de iuj dramoj en E.z; la ~a perspektivo; la~aj postuloj, konvencioj. 3 (f) Konvena al aktoro,
antaükalkulita por fari efekton: ~a patoso. tono;
~aj gesioj, manieroj7. ~ajO. Verko, destinita al ~a
prezentado: kia ~afo estus la plej bona por la
kongreso? 7; gi estas ja nur ~afo. kiu devas nin
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kiei la du flankoj. SOV~o. Malfermebla ~o de
aütomobilo. vizier~o. ~o kun alero.

li tabulkovris per ligno cipresa, k ~is gin per puraorox; giaj ankroj estis ~itaj per oroz\ sofoj ~itaj
per veluro k silkoz\ palisandra kanapeto ~ita per
multekosta damaskoz\ skribtablo ~ita per verda
drapoz («kovrita per verda drapo» signifus, ke oni
stemis sur la tablon verdan tukon, kiun oni lauvole
povas formeti au surmeti). BSP tapeti. 3 V Kovri,
kunkreskinte: mukozo , kiu ~as la internon de
organo.^ado.Ago de iu, kiu ~as. ~ajO 1 Tio, kio
~as 2: ~ajo de fotelo, de kablo, konektosnuro (la
teksa materialo, surmetita laülonge de la izolita
konduktilo); ~ajo de tuba (varmoizola kovrajo lau
la tuta longo de la tubo); 0 ~ajo sur soklo (novaj
terenoj kovrantaj soklon); sedimenta ~afo. 2 A La
plej malgranda aro en iu klaso, kiu enhavas la don-
itan aron: /a konveksa ~ajo de sfero estas globo.
mal~i. Depreni la ~ajon for de io: la kirurgo
malais la tendenon. re^i. Meti novan ~a]on sur
ion: r<?~/ pncumatikon. kuserwo. ~o el tolo, en
kiun oni ensovas kusenon, ekz. kapkusenon. SIN.
kusensako. lignô i. ~i muron au parton de rnuro
de cambro per lignaj tabuloj, por varmigado au
omamado. pus^ajo 0 Normala flanko de surpus-
ego. vimen/vi. ~i (botelon ks) per vimena kovrajo.

e^oofaBj. fatraHBaloa ^ o n n a u f l Q f i

.i|g H °l ° ppnMopfao {crgj*^ aBfl g o (OPp3L.
a b c

tegmento : a) duklina ~o : b) grob~o ; c)
mansarda ~o.

tegol3o. Ebena au kurba plato el bakita argilo,
per aro da kiuj oni faras tegmenton, fiksante ilin
tiei, ke ili sin parte interkovras: pro la ventego la
*'Oj falis malsupren7-. vsr sindo. ~\ ( tr) 1 Kovri
tegmenton per ~oj. 2 Certigi, ke ciuj ceestantoj en
la Templo estas framasonoj. ~ejo. Fabriko de ~oj.
~arangaj if* (pp folioj, skvamoj ktp) Parte kovr-
antaj unuj aliajn, kiel la ~oj de tegmento. SIN.
skvamarangaj. c®* samlima. —* klinkovra, imbriki.

Tegu/o. Koreia urbo (128° 35’ E, 35° 52’ N).
Tegucigalp/o. Cefurbo de Honduro (87°30’U,

14°13’N).
tegument/o 1 V {integumenturn commune) Tio,

kio tegas, kovras, sirmas la korpon de animalo, ekz.
hauto, skvamoj, kitina karapaco. 2 if* (pp semplant-
oj) Sirma, ekstera tavolo de organo, pli spéciale de
ovolo k de semo: la semo de la angiospermoj estas
ofte du~a.

Teh(e)ran/o. Cefurbo de Irano (51°27’E,
35°40’N).

tehnik3a = teknika.
teisrn20 O Metafizika teorio, supozanta ian

personan Dion kiel ka üzon de la universo. n®*

diismo. —* teo.
teist20. Adepto de teismo.
tek/o 1 if* (pp florplantoj) Polensak-paro: la

stameno de la angiospermoj generale konsistas el 2
~oj, do el 4 polensakoj. — poleno. 2 if* (pp briofit-
oj) Kapsulo 2. 3 b Cambreto, sekreciata de diversaj
primitivaj animaloj (ekz. de kelkaj hidroidoj), en
kiun ili povas retirigi ce dangero. 4 Kolekto k
koleklujo de dokumentoj: libro^o (biblioteko),
karto~o (kesto au meblo, en kiu oni klasas kartojn
3 ), filmo^o, mapo~o, gazeto~o, disko^o (meblo
aü ejo, en kiu konservigas diskoj 2; kunvenejo, en
kiu oni dancas lau registrita muziko). os’ dokument-
ujo, dosiero. 5 Siibbrake portata ujo, por oportune
transporti librojn, kajerojn, dokumentojn, desegn-
ajojn: leda. plasta OVCWO b (ce iuj insektoj, i.a.
ortopteroj k blatuloj) Demetita aro da ovoj, êirkaüitaj
de likva sekreciajo solidiginta. e®= spermosako.

tekil/o Y Meksikdevena brando el la suko de
kelkaj sp-oj de agavo. SIN. agavbrando. c® pulko.

tekneci/o ® Radioaktiva elemento, Tc, atom-
numero 43, atommaso 98, ricevata per fisio de
uranio.

teknik/o. Tuto de la metodoj k procedoj, uzataj
por plenumi verkon de arto, produkton de industrio
au farajon de metio: inspiro k konado de ~o ambaii
helpis la artistonz\ talenton oni povas diveni en via
laborajo, malgraü la pli ol erara ~o de gia plen-

tegi. konveksa ~ajo.

tegenari/o 8 G. (Tegenaria) de artropodoj el la
ordo de araneuloj, kiuj faras horizontalan reton, iuj
(domaraneoj) en anguloj de domoj, ekz. la doma
~0 {T. domestica ).

tegment/o 1 La supra parto de konstruajo, kiu
|in kovras k sirmas: unudekliva, dudekfiva, tri-

dekliva (same klinita ce la antaüo k la du flankoj)
~o\ ebena ~o (teraso); pajlaz, kanaz ~o (—* hato);
~ego, ~valeto\ ~o kovrita per ardezoj, tegoloj,
sindoj; urheto kun rugaj ~oj sur la malaltaj dom-
ojz; la cikonio aüskultis de sur la ~oz\ tra la tabula
~o de la bakejo faladis gutojz; pli bone estas logi
sur angulo de ~o (ebena) ol kun malpacema edzino
en komuna domo x; sur iliaj ~oj k placoj ciuj gem-
kriasx; kion vi aüdas en la oreIon, tion proklamu sur
la ~o j N . c®’ cevrono , firsto , gropo, kupolo ,
mansardo, patno, truso. 2 (f) les logejo: mi ne estas
inda, ke vi venu sub mian ^>onN; sub ilia gastama
~o kolektigadis [...]z. 3 Io, kio kovras kiel ~o: tra
la de la brancoj vidigis la steloj; la ^o de la
mondo (Pamiro). 4 © Kovra parto de veturilo: mal-
fermebla ~o de auto; de vagono. c®* kapoto,
kapuco. ~a. Rilata al la ~o: defluilo;
cambro7- (sub~o), fenestro (luko). ~i (tr) Kovri per
~o: ~i domon per ardezoj; (f) ~ita (supersignita)
litero. ~iSto. Homo, kies metio estas kovri domojn
per ~oj. serwa. Ne havanta ~on: sen~a hangaro.

sub~0. Loko au cambro, kusanta senpere sub la
~o. B®3 mansardo. grop^o. ~antauo, same klinita
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umo7-\ lend la ~on de la forgita few, de la beton-
konstruado; feleaga (ceianta transigi fizikajn
agojn distance, pere de radiaj au eleklraj signaloj).~3a. Rilata al ~o: terminoj, vortoj ~ajz: povosci-
ado ~a, ne vivigata de talento, ne pavas krei veran
arrajonz; venki la ~ajn malfacilajojn. ^eco. Eco
de io ~a: ta ~eco de liaj klarigoj tedis nin. MStO.
Homo, sperta en la ~a povosciado de arto au metio.
~ologio. Teknologio. bio~o <$ © ~o de bio-
konvertado, cefe por sana k nutra industrioj, ekz.
uzo de transgenaj bakterioj por produkti kuracilojn.
use genetika ingenierio. elektrcwo. La studo au
scienco pri praktikaj k industriaj aplikoj de elektro.
fito^o yj La tuto de la procedoj de kulturado de
grundoj k de kuitivado k selektado de kultivplantoj.
konstru~o. La tuto de la procedoj por realigo de
arkitektura projekto. Ium~ist0 Fakulo, kiu zorg-
as pri la lumefektoj dum spektaklo. psiko~0 f
Tuto de la metodoj, uzataj por mezuri aü taksi la
psikajn au movajn reagojn de individuo, au ties
psikan slrukturon au staton, jen cele al profesia
orientado, jen ceie al diagnozo. radiO^O. Konkreta
apliko de la radioelektro. sorwisto§ Fakulo, kiu
zorgas pri la sonefektoj dum spektaklo. Zo(o)~o
yj La tuto de la procedoj de bredado, reproduktado
k selektado de bredbestoj.

teknikoior/o. Kinematografia procedo, per kiu
la koloroj estas aparté, sed samtempe, regislrataj k
tiam transportataj sur unu solan pozitivon.

teknokrat/o. Iu el la teknikaj spertuloj, al kiuj
oni komisias, oficiale au ne, la solvon de ekonomiaj
problemoj, k kiuj ofle ignoras la humanajn flankojn
de la problemoj. ~io. Organizado k mastrumado de
la ekonomiaj rimedoj de regiono au lando, farata de
~oj, k ne de politikistoj.

teknologi/oz 1 Scienco pri la iloj, procedoj k
metodoj, uzataj en industrio por fabrikado de teknik-
aj objektoj. SIN. teknikologio. 2 Etnologia studo de
la evoluo de teknikoj. SIN. teknikologio. ~a. Rilata
al ~o: ~a vortaro. bio~o (evi) = biotekniko.

teknopati/o Y Kn de ciuj profesiaj malsanoj.
teks/i (lr) 1 Dense interkrucigi la fadenojn de

vefto k de varpo, por elfari stofon: kanabon, lin-
on, lanon, siIkon: ~i drupon, tolon; la stofo devas
tuj esti r^ita por mi! z. use triki , stopi. — rule. 2
Zorge k lerte kombini: ~/' mensogojn k ruzojn7-; la
vulpo do tre ruzan planon ~isK : oni kovas ovojn de
vipuro k oni ~as araneafon x (krime). c^r plekti ,
spini. ~a. Rilata al ~ado au ~ajo: la ~a industrio:
la ~aj procedoj. /•«ado. Agado de iu, kiu ~as: la
rego sendis, por vidi, kiel iras la ^adoz. ~ajO 1
~ita objekto: tapiso el lana ~ajo: silka ~afoB ;
metala ~ajo; (0 oni ~as araneafon. sed ilia ~afo
ne taiigos por vesto x. C3r stofo. ~arango, ~arto,
r^materkdo, varpo. 2 (f ) Serio da interligitaj aferoj:
la hisrorio de tiu lando estas longa ~afo de heroaj j akompanata de ia ~o: sen~aj romancoj.
luktoj por la libereco: tin artikolo estas nur ia ~afo | tekstii/a.Teksuma.
el malveroj. 3 (ark .) = histo. ~ebla. Tia, ke oni tekstur/o 1 © Mikrostrukturo; petra au
povas gin ~i: ~ebla fibro. ~ejo. Domo, fabriko, en minerala strukturo. 2 (evi) = amplekso5.
kiu oni ~adas. ~ilo. Masino, mane manovrata, per (Dtekton/o G. (Tectona el verbenacoj) de 4
kiu oni ~as: Hi starigis du ~ilojn. sed havis nenion sp-oj de arboj el SE Azio, i.a. la granda **0 (T-
sur la ~ilojz: ili sidis antaù la ~Hoj k laborisz. esc grandis ), gis 50 m alta arbo kun grandaj, ovalaj,

navedo, harneso. /«isto. Laboristo, kiu ^as hejme
au fabrike: ~isto de blanka toloz; miaj tagoj for-
flugis pH facile , ol bobeno de ~istox. ~uma 1 Tia,
ke gi povas servi por fabriki stofon, tolon ks: ~aj
plantoj. 2 Rilata al tia fabrikado: ~aj industrioj
(fakoj: spinado, ~ado, apreturado ks). /^limo. Cio,
kio rilatas al prilaborado de ~umaj fibroj. /«umajo.
~uma produkto (~ajo, masinfabrikitaj punto,
trikoto ks) ~omasino. Masino, eiektre movata,
servanta por ~i. erwi. Fari desegnon en stofo, per
sango de kolorfadenoj en la vefto: la tapisoj, en
kiujn si enrols la bildojn de siaj diojz; (f) la poeto
lerte en~is dun legendon en sia rakonto. brodi.
en^itajox. Vefto. tra~i. Aperigi iun motivon aü
koloron je difinitaj lokoj laülonge de ~ajo: tra~i
katunon per floretoj\ (f) la historio de la hungara
popolo estas trahira de multaj katastrofoj.

Teksas/o. Unu el la statoj de Usono (97°43’U,
30° l 7’N).

tekst/o 1 Propraj vortoj de la aütoro, konsist-
igantaj libron, brosuron, dokumenton, akton, skrib-
ajon, kontraste kun la komentarioj au tradukoj: tio
estas la originala ~o: kia estas la plej bona ~o por
tiu ci Deklaracio?z; mian ~on mi sendas nur kiel
projektonz: mi miras, ke Hi akceptis del malbonan
r^on por sia decidoz : telegramo kun konvencia
~oz\ nenio el ci tio trovigas en la ~o!; la Maksim-
oj, ~o k traduko; la ~o estas senespere fusila. 2 Hi
La cefa parto de pago presita, kontraste kun la notoj
au kun la ilusfrajoj: la de la poemo estas malpli
klara , ol la bildoj: la k la margenoj; metu la
notojil ne en la ~on, sed sub gin. cr areo. 3 Senco-
donaj vortoj, kiuj akompanas desegnon, bildon,
muzikon: komponi arion sur ~c> de Heine: la
estas pli sprita , ol la karikaturo. 4 ü1 Citata mal-
longa frazo au frazero el la Biblio, uzata kiel temo
de prediko: sian ~on li ( iris el Ijob; (f) nek al
nek al preteksto7 (sensekve, sentrafe paroladi). BS3

moto. ^a. Rilata al ~o: ~a eraro; kritiko.
(ntr) Esti formulita per iuj difinitaj vortoj: lafraio
~as jene\ lego ~is , ke murdiston punos morto.
~ilo, ~oprilaborilo, ~programo S Komputila
programo por redakti ~on k pretigi gin por presado,
elektante, kiel gi aspektu sur la papero. SIN. skrib-
programo. u®’ redaklilo, kompostilo, enpagigi,
tipografio. hiper^o S Komputila ~o, eventuale
ankaü kun bildoj k sonoj, provizita per refer^ncojau
ligoj, kiujn uzanto povas laü vole sekvi por trovi
deziratajn informojn. m- ITT. kun^o. Parto de MJ,
kiu antauiras au sekvas esprimon k donas al gi gian
precizan signifon: la senco estas facile komprenebla
el la kun~o7: komparante la kun~an tradukonen
la aliaj lingvoj, oni facile trovos la veran senconde
ciu \ortoz. Iaü~e. Reproduktanta guste la ~on: li
skribis laü~e jenon. serwa (pp bildo, ario ks) Ne
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malsupraflanke blankafeltaj folioj k kun aroma
ligno, malmola , neputrema, tre utiligata por
konstruado de sipoj, vagonoj, pordoj, fenestroj,
mebloj. 2 Ligno de la sp. granda ~o.

<Dtekton/o © Interndevena deformigo (faültigo,
diaklazigo, faltigo k.a.) de la terenoj post ilia estigo.
<va. Rilata al ~o. ^tsmo. Tuto de la ~aj procezoj,
orogenezo, epirogenezo k riftigo. /viko ® Sçienco
pri la ~oj. ~ika. Rilata al tiu scienco: ~a mapo.
plat~ismo. Teorio (tre versajna), laü kiu la supra
tavolego de Tero ( litosfero) konsistas el platoj
(kontinentaj k oceanaj), kiuj povas horizontale
movi|i sur la astenosfero.

Radioriceviio, en kiu la kaptataj ondoj (inter kelkaj
mm gis 20 m longaj) estas fokusigataj per parabola
spegulo el dratreto, je kies fokuso estas anteno kun-
igita kun registra ricev-aparato).

telefon10. Aparato, konsistanta precipe el
mikrofono, aüdilo k komunikiga elektra fluo, kiu ebl-
igas interparoladon je distanco: automata ~o,
monera ~o (aparato, kiu ebligas ~i nur tiam, kiam
oni enmetas unu aü plurajn antaüdifinitajn moner-
ojn); morsa ~o (~a aparato, destinita por surduloj k
uzanta la morsan alfabeton); video~o (~o, ekipita
por la transsendo de sonoj k bildoj); esti ce la ~o (1
aparteni al ~reto, 2 esti uzanta la ~on). ~libro,
r̂ marko, ~numéro, ~reto. /va. Rilata al ~o: ~a
lineo; alvoko\ ~a budo, centralo. /vi (tr) Trans-
sendi per ~o, paroli per ~o: novajon3\ (abs) ne
skribu, ~u!. — halo! ~ajO. Informo, komunikita
per ~o. /vio 1 V Sistemo de transsendado de sonoj
je distanco per elektraj kurentoj aü ondoj: konduktila,
senfadena ~io. 2 Praktika organize de tia sistemo:
interurba ~io. îst(ln)0. Oficist(in)o de ~a stacio
aü centralo. diskewo. Aparato kun tumebla disko,
kiu ebligas kunmeti la ~numeron de la alvokato.
pos~0. Portebla ~o, kiu ne bezonas konduktilon.
radiewio V ~io / , uzanta elektromagnetajn ondojn.
Strat̂ o. ~o, je la dispono de la publiko sur strato.

telegraf/o. Aparato, optika au elektra por trans-
sendi, per interkonsentitaj signaloj, informojn je
granda distanco: subtera, suhmara, aera ~o (kies
lineoj trovigas enterigitaj, kusantaj sur la marfundo
aü alkrocitaj ce fostoj laülonge de vojoj, fervojoj ks);
bildiga ~6> (transsendanta bildojn), neritma ~o (tele-
tajpilo); tipopresa ~o (tradukanta automate la signal-
ojn ricevitajn k presanta la informojn tipoprese sur
paperbendon). ~a. Rilata al ~o: depeso, adreso,
kodo\ (0 stilo (tre konciza). *vi (tr) Sciigi per
~o: mi ~os al vi morgaü, eu mi venos au ne. ^ajo.
Informo, komunikita per ~o: lasthora ~ajo de nia
speciala sendito. 'vio. Sistemo de transsendado de
signaloj per optikaj au elektraj ondoj: ambaüsenca,
bildiga, duope- kvarohla ~io\ simultana, son-
frekvenca, subsona ~io. ~ia. Rilata al ~io: la ~ia
administracio. foto~io. Sistemo de transsendado de
bildoj per ~io. radiewio ^ ~a sistemo, kiu uzas la
elektromagnetajn ondojn; senfadena ~io.

telegram10 1 Sciigo, sendita per telegrafo:
telefonita ~o (telefonita de la telegrafa riceva stacio
al telefon-abonanto). 2 Speco de letero, kun presita
teksto de la telegrafajo: transdoni la ~on neferm-
ita!\ ~portisto.

telekinez/o. Supozata ago de la menso al la
materio, pli spéciale movo de objekto per la sola
menso: estis gis nun neniam pruvita.

teleks/o V Speco de telegrafo, konsistanta el
teletajpilo, konektita al speciala reto: anstataüigi la
nunajn telefonan, ~an k aliajn retojn. cs3 faksilo,
retposto. /vi (tr) Sendi per ~o.

Telemah/o djb Mita filo de Odiseo k Penelopo.
telemark/o ^ Lerta svingturnigo en skiado,

uzata por sangi la direkton aü rapide halti.
teiematik/O V Komputiko, aplikata al tele-

komunikado.

a
/
++ +

tektono (D. plat îsmo. Vertikala sekeafo de kvar
platoj ( p1-p4 ) limigitaj de riftoj au de fosegoj. a)
kontinenta krusto; b) oceana krusto; c) rifto; t )
fosego ; d) litosfero ; e) astenosfero ; f )
subdukcio ; g) vulkano. M : moviejo de plato ; A :
alsupro de bazalta magmo.

tei/o X Monteto el supermetitaj urboruinoj en
Proksim-Oriento k Balkanaj regionoj.

Tel-Aviv/o. Israela havenurbo (34°46’E,
32°04,N).

tele/ © Pref., signifanta: «aganta trans granda
distanco sen substanca transportado, sed precipe per
elektro aü elektromagnetaj ondoj»: ~konduki
aviadilon ; ~komuniko; ~gvidado; ~objekti.vo\
/vpresilo; ~tajpi!o; ~mekaniko ; ~foto, ~vido.
~skop20 1 NI/ Speco de granda lorno (refrakta
tele~o), kies tuboj ensovigas unu en la alian. 2 \

Optika instrument (reflekta ~skopo ) por observi
astronomiajn objektojn, kiu kolektas ilian lumon per
konkava spegulo, gvidas gin per aldonaj speguletoj
gis okulario por pligrandigi ilian biidon : la ~skopo
de Monto Paranal estas 8 m diametra ; elektrona
~skopo (en kiu la lumradioj estas anstataüataj de
elektronfluoj). lorno. ^skopa 1 ^ Rilata al la
astronomia ~skopo: ~skopa observado; ~skopa
Uelo (tiel malmulte lumanta ke gin oni povas vidi
nur per ~skopo). 2 © Tia, ke giaj diversaj element-
oj ensovigas unu en la alian, kiel la tuboj de ~skopo
/: telega tripiedo, fiskano. radio/vskopo

teleskopo. a) objektivo; b)
celiio ; c) fadenkruco; c )

okulario ; d) stativo (au
\ tripiedo).

Vc
c
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telemetr/o. Oplika instrumente, uzata por
mezuri la distancon, en kiu staras neatingebla
objekto. »3" takeometro. ~i (tr) Mezuri tiun distanc-
on per ~o. ~io.Tekniko de la ~ado.

telencefal/o V (telencephalon) Antaüa parto de
la antaüa cerbo, kiu formas la cerebrajn hemisferojn.

teleologi/o Doktrino pri la celaj ka üzoj,
bazita sur la kredo, ke ekzistas ia intencata celo en
la universo, au almenaü en kelkaj giaj partoj.

teleoste/oj b Superordo (Teleostei ) de
aktinopterigaj fisoj kun piene osleca skeleto;
ampleksas la pli grandan parton de nunaj fisoj; ord-
oj: ciprinoformaj, klupeformaj, salmonoformaj,
angiloformaj, siluroformaj, simbrankoformaj.
gasterosteformaj, notakantoformaj, gadoformaj,
lofiformaj, perkoformaj, pleuronektoformaj k.a.. vsr
holosteoj, kondrosteoj.

telepati/oz. Senpera komunikigo de du mensoj,
je pli-malpli granda distanco, per aliaj rimedoj ol la
ordinaraj sensajoj. ~a. Rilata al ~o: komunikigo.

teler/o 1 Plata, ordinare ronda vazo, kun
centra pli-malpli profunda kavajo, el kiu oni mang-
as: frotpurigitaj stanaj ~ojz ; ~oj el argento ;
fajenca ~o', la supo malvarmigas en la ~oj; el mal-
plena ~o vane cerpas kuleroz; lavi la ~ojn. EST
plado, pleto. — ~bretaro, ~lavilo , ~meb!o, ~rako,
rsjtuko. 2 Kvanto da mangajoj, kiun entenas ~o: ~o
da supo, da malvarmaj viandoj. 3 Tio, kio forme
similas ~on: de pesilo; ~o por monpetado en
pregejo; flugantaj ~oj (nekonataj korpoj de ega
rapideco, kiujn iuj kredis vidi en la atmosfero cle
Tero; BS" nifo ). ~aro. Aro de la ~oj en unu servico.~forma. Havanta la formon de ~o: li port -
as [...] rsjforman capelonz. akvewo. Hidrokotilo.

teleskop2o Vd tele.
telestlk/o Poemo, en kiu la lasta Utero de citi

verso formas nomon au vorton . «3= akrostiko,
mezostiko.

teleutospor/o = telisporo.
tetevidi Vd vidi.
teievizi/o = televido.
telfer/o V Transportosistemo, ce kiu veturiloj aü

segoj pendas cc slalkablo k estas trenataj helpe de ia
sama aü alia kablo per loke fiksa movilo, por trans-
port! pasagerojn aü kargojn al montoj k trans valoj:
sega ~o\ skir^o. funikularo. <̂ a. Apartenanta al
~o. ~i ( tr) Transport per ~o.

teli/o Sporujo de rustofungoj (uredaloj), kiu
naskas ~sporojn. ^sporo. Ripoza aü daüra, unu-
aü du-cela, bazididona sporo de la ~micetoj. car
vintrosporo. ^(o)micetoj. Klaso (Teliomycetes el
bazidimikotoj) de superaj, mikroskopaj fungoj
septabazidiaj, parazitaj al semplantoj; ampleksas
precipe la uredalojn; c. 7 130 sp-oj el 167 g-oj.

telke!/e (SI Sen garantio pri la stato de diftnila
varo, kiun la acetanto devas akcepli tia, kia gi estas:
vendi ~e: ~a vendo.

teiofaz/o ^ Lasta fazo de la nuklea dividigo
(mitoza au mejoza), kiam la kromosomoj apartigas
al la du polusoj de ia spindelo.

telope/o 4V G. (Telopea et proteacoj) de arboj k
arbustoj kun rugaj floroj en densaj kapoj cirkaüitaj

de okulfrape kolora involukro; 5 sp-oj el E Aüstralio,
pororname kultivataj, i.a. la arbusto T. speciosis-
sima, stata emblemo de Nova Sud-Kimrio.

telugu/o. Ano de la cefa gento de Andrapradeso.
telur/oz ® Elemento, Te, atomnumero 52, atom-

maso 127,60. 2 Nemetalo stanoblanka, homologaal
sulfuro k seleno. ^ito. Salo de ~ita acido.

© tem/o 1 Tio, pri kio estas parolate aü
skribite: fari el mia hebreeco ~on por publika
paroladoz; ho £., mia amata! K ; kiam vi rakonl-
is pri 1' nova de versoj de novelo, de romanoK;
fine alveni al la ~o; nek al ~o, nek al celoz (sen
piano k ordo); la modifo de la unua artikolo liveris
~on al vasta diskuto', sia cdzinigo farigis la ~o de
ciuj konversacioj. osr objekto, punkto, tereno. 2
Difinila punkto, pri kiu oni pelas de studantoj mal-
longan eseon, studajon ks: de disertacio', taktib
~o. 3 En retoriko, kategorio de konsiderajoj, el kiu
oni povas cerpi argumentojn por pledo. SIN. lokuso
/. 4 } Melodia au ritma unuo, kiu estas la bazode
komponajo k estas ordinare ripetata kun variajoj.fâ*

motivo 5 A En aserta frazo, la sintagmo reprezent-
anta tion, pri kio oni inlencas aserti ion. fc-rkomento. 6 A En iuj lingvoj, ekz. L., kunajo de la
rad. k de la ligvokalo, en la verbaj aü subst-aj form-
oj, kiuj ne senpere ligas la finajon al la rad.,
radikalo. ~a 1 A Karakterizanta la ~on, au
karakterizata de gi : ~a vokalo\ ~a verbo. 2 )
Rilata al ^o: ~a ellaboro. ~i (pri) 1 Havi kiel
~on: la prediko ~is pri la paco\ pri kio ~as la ci-
vespera kurso?. ~as. La ~o estas, la afero
koncernas: en la dua capitro ~as pri tute alia
intrigo; la ribelo faris dek viktimojn, ~as precipe
pri indigenoj; nun ~as pri nia vivo ait mono!', fin-
fine r^as, eu ni venkos aü ne; en diskutado, la plej
malofte metita demando estas: Pri kio ~as?—k gi
estas ofte ankaü la plej malfacile respondebla. ~igi
A Doni al sintagmo la statuson de ~o. ~aro. Liste
de la ~oj, pritraktotaj en kursaro, serio da prelegoj
klp. ekster^a. Tia, ke gi ne koncernas la ~on.

d) tem/o j[ Ciu el la 29 provincoj de la Bizanca
imperio.

tembr/o 1 f Karakteriza kvalito de tono, voco,
instrumento. StN. sonkoloro. 2 A Distinga eco de
voca parolsono, ka üzata de kombino de giaj
formantoj.

temerar/a. Ciariske sentima; neniel atentantala
dangeron : Karolo la ( T )~a (duko de Burgonjo,
1433-1477).

Temis. Helena diino de la justeco.
Temistokl/o. Atena regnestro (525-460).

temp/o 1 <I> Unu el la du necesaj universalaj
kategorioj de la homa menso, en kiu gi ordigas la
sinsekvajn fenomenojn, k kiu estas konceptata kiel
senfme granda k senfine dividebla. ter daüro, spaco.
2 Norma sistemo de referencoj, laü kiu oni
esprimas la antaüecan, postecan aü dumecan rilaton
de du fenomenoj: sidéra (Vd sidéra )', suna ~o
aü vera suna ~o (bazita sur la sajna movigo de Suno
en la cielo; — sunhorlogo)', meza suna ~o (bazita
sur la sajna movigo de fiktiva suno, kiu movigus la
tutan jaron je unufonna rapido: de 0 h gis 24h, ek(k
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la ~oj de sia avoz ; la prahistoriaj, geologiaj ~oj.
B3? ago, epoko, periodo, sezono. — geokronologio.6
Momento au difmita peco de la daüro, destinita au
aparté konvena por ia ago, plenumo, afero ks: bona
estas vorto en la gusta ~oz ; jam estas iri
domenz, estas por cio; estas por plori k ~o
por ridix ; estas jam ~o, ke ni ekiru; nun venis la
~o, kiam devis komencigi la vespermango2; sed pli
au malpli frue venos la ~o, k tiam [...]z; nun ne
estas ankoraü la ~o por tio ci2; la ~o de la vengo2;
via ~o de puno ankau iam venos!2. ew oportuna.7
Disponebla parto de la daüro, difinebla al ia okupo
ks: tio akaparas tutan mian ^on; donu al mi iom pli
da ~o; si havis apenaü sufice da ^o, por apogi sur
gi sian ombrelonB; regajni la kontraüvole perditan
~on 2; nu, vi ne sparis vian ~on!\ tio ne okupos
mu!te da ~o2; vi ankoraü havas la ~on kuri gis la
butiko; mi ne havas ~on hodiaü B ; el sia du part-
ojn li faris, el kiuj li pasigis la unuan dormante k la
duan nenion forante. 8 Tenso. 9 = pulso: muzik-
ajo je du, je tri ~oj. 10 = ritmo: de marso, de
menueto. væ kadenco, ritmo, takto.~a 1 Rilata al la
~o: la ^aj masinoj; la ~a mezurado; ~a korekto en
astronomia observo. væ kronologia. 2 Daüranta nur
parton de la ~o: tio ci estas nur ~a eraro, kiu pli au
malpli frue malaperosz; oficado, anstataüado;
~aj posedajoj. oa* provizora. ~as (ntr) Estas ~o,
por fari ion: ~as mangi k trinki°; ~as diri al vi
ionG. /veto. Mallonga ~o. /vumi. Precize fiksi la
da üron de ago. /vumilo O Aparato au parto de
aparato, de sistemo, kiu funkcias aü cesas funkcii
post difmita tempo: son~umilo (uzata ekz. por régi
kuirtempon). csr prokrastilo. al/vigi 1 (pp horlogo)
Fari, ke gi montru la gustan ^on. 2 (pp ago) Fari, ke
gi okazu je la gusta, interkonsentita ks ~o: al~igi
sian aperon sur la scenejo; al~igi sian respondon,
ke gi alvenu antaü la kunveno. antaü/va. Tia, ke gi
okazas antaü la gusta a ü kutima ~o: antaü~a
akusoB ; la sciigo pri lia edzigo estas antaü~a.
antaü~e. Pli frue ol la normala ~o: antaü~e mord.
ciu/ve. En ôiu ~o, ôiam. de/ve de. Ekde: li estas
batalisto dc~e de siaj plej junaj jarojx. dunwa.
Daüranta aü okazonta nur dum difmita ~o: dum~a
edzigo; dum~e li estis mia disciplo. cr provizora.
duonig~o La /vointervalo, dum kiu iu kvanto de
radioaktiva substanco reduktigas al duono pro
radioaktiva disigo. for/vjgi. Malvalidigi. inter/vo.
~o inter du okazajoj: la inter~on inter du militoj oni
nomas paco. inter/ve. Inter du menciitaj momentoj:
revenu morgaü k interne mi estos konsiliginta kun
mia kompaniulo. por/va. Provizora. post/va. Tia,
ke gi okazas post la gusta, kutima ~o. pra/vo. La
komencaj ~oj de la homaro. sanwa 1 Okazanta en
la sama ~o: du sam^aj pafojB. SIN. simultana. 2
Vivanta en la sama ~o: li estis sam~a kiel Mozarto.
sam/veco. Stato de de du personoj, vivantaj en la
sama ~o, aü de du procezoj aü fenomenoj, okazantaj
en la sama ~o: la sam~eco de la Reformatio k de la
Renesanco. izokroneco. sam^ulo. Homo, kies
vivo estas sam~a kun la vivo de iu alia: Voltero k
liaj sanir^uloj kredis je la homa progreso. seri/va.
Tia, ke gi ne konas ~on, aü ne apartenas al gi:

tagmezo); civila ~o (mezo suna ~o plus 12 horoj:
de 0 h gis 24 h, ekde noktomezo) ; monda ~o,
aniversala ~o (mil:UT; la civila ~o de la meridiano
de Grenvico); la loka (civila ~o en iu loko);
kalkuli la ~on per egalaj k etaj partumojB; la ~o de
unu fermita sistemo varias kun gia rapideco. us*

tago, horzono, 3^ La tuto de la daüro, rigardata
kiel sencese fluanta de ia komenca gis ia fina
punkto: k eterneco—alforgitaj al si reciproke en
la daüro de unu momento! z (de la memmortigo);
konsolon donas al la koroz; ~o toléras, sed vero
aperasz; versajne vi estas sola, se la ~o sajnas al vi
tiel longa ? B ; ~o estas mono 2. 4 lu pli-malpli
difmita peco de la pasanta daüro, mezurita fragmento
de la imagata senfina linio, laülonge de kiu vicigas ia
okazajoj: la nuna , la pasinta, la estonta ~o; kiom da
~o vi restos en la urbo? B; li mortis antaü nelonga
~o2; peco da ~o2; § 4* de reago, (K) ~o de
reakcio. KS5 jaro, monato, tago, horo, minuto,
sekundo. 5 Pli-malpli difinita parto de la daü ro,
asociita kun la ideo de apartaj okazajoj a ü
cirkonstancoj: en la de la franca RevoiucioB ; en
la bona malnova ~oz; cirkaü la rikolta ~oz; mal-
nova historio, kiun mi aüdis el la ~o de mia propra
avinoz; en ~o de malvarmo2; venos ~o malfacila,
Ida ne ekzistis de iu ~o, kiam aperis homoj, gis la
nuna ~ox ; oni povas en la unua ~o tute ne uzi la
artikolon7- ; tiam estis la kiam la cikonioj
formigrasz; si komprenis la lingvon de la birdoj de-
post tia ~o, kiam siflugisz; en ciu ~o amiko amas2;
de ~o al la flamo ekflagradisz; (kun emfaza
pîuralo) la de longe pasintaj ~oj ciam havas grand-
an carmon por tiuj, al kiuj la novaj ~oj alportis
nenion krom larmoj k doloro 2 ; la pli maljunaj
plendas pri la malbonigo de la ~ojz; vinmakuloj el

periodo epoko
kvaternaro

komencoerao
2

plioceno 5
neogeno

mioceno 25
cenozoiko

oligoceno 35
55eoceno

paleogeno
paleoceno 65

kretaceo 136
mezozoiko jurasio 190

triaso
permio
karbonio

240
300
340

devonio 400
paleozoiko

siiurio 440
ordovicio 500
kambrio 570

antaü-
kambrio

2500proterozoiko
arkeano 3800

tempo 5. geologiaj ~oj. La komenco de la
geokronologiaj unuoj estas esprimitaj en milionoj
da jaroj.
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sen~a esta/o, evento. est eterna. Sia^e1 En tiu ~o,
en la ~o responda al pasinta ago: la grandan miron,
kun kiu mi rigardis sia~e tiujn heroojn7 ; mi volis
sia~e proponi komunan regulonz; per posta karto
mi sia~e respondis al vi je via letero7 ; mia artikolo,

presita sia~e en la plej gravaj gazetoj7 . 2 En la
konvena, gusta ~o: tiam mi donos al via lando pluv-
on sia~ex; sia~e estas dirate al Izrael , kion faras
Diox ; ciofinfme venos sia~e. unua~a. Ekzistanta
en la unuaj ~oj: la unua~aj signetoj inter la partoj
de 1’ vortoj 7; ni gin uzas kiel necesan unua~an
rimedonz; la unua~aj malfaciloj. ali~e. En iu alia
~o. as-~o. Prezenco. gusta^a. Okazanta en la
gusta ~o: en ciu momenta, kiam plibonigoj montrig-
os efektive necesaj k gusta~ajz ; vi devus nun amind-
umi mian mastrinon, gi estos tre gusta~az; gusta~a
vorto estas granda fortoz ; gusta kiel fromago sur
makaronioj. gusta^e. En la gusta ~o: la mendoj ne
estas plenumataj gustâ e7 ; via letera venis tre
gusta~ez. is-~0. Preterito. jar~0. Iu difinita parto
de la jaro: guste en ci tiu jar̂ o ni festis nian edzig-onz: gi estas la plej bêla jar~o en la montojB. os’
sezono. Iasta~e. En la plej proksima pasinta ~o:
lastâ e li sajnas tute mekmkolia. lerncwo. Tempo
de lernado, studado. liber^/O. ~o, dum kiu oni ne
estas devigata labori: mi povis pcrmesi al mi ciujare
5 - ait 6 -semajnan liber̂ on. par rebonigi mian
sanonz’, mi ne scias , cu tiaj kursoj ekzistas nur dum
liberr̂ o , ait cu Hi funkeias dum la tula jaro7’, mi
havos apartan cambron k du monatojn da liber̂ o7 .

v& ferio. ItfTWO. Tiu ~o, kiu finigas per antaüfiksita
limo: estas donita lim~o de unu jaro7 ; vi devas fini
la konstruafon en la difinita lim~o ; la lim~o de
valideco de tiu bileto estas du monatoj . *SP r̂ limo.
liver~o. La ~o necesa, por liveri varon. longa^e.
Dum longa ~o: post miaj longâ e pripensitaj klar-

igoj en la Antauparoloz; al vi la langage izolita!z ;
estis ankoraü langage senlumaj vintraj tagojz; tio
estis riel longa~e antaùe7 . nun^o. La estanteco,
nuneco. nurwa. Ekzistanta en la nuna ~o. nun #^e.
En la nuna ~o. OS-^O. Futuro. provo^o. ~o de
elprovado; stago. real~a S Rilata al komputa
sistemo, kiu reagas sufice rapide al sangigantaj
datenoj por influi la eksteran procezon, de kiu iii
venas: real~a simulado; real~a forumo en komput-
ila reto . os’ interaga , tuja , ~opartiga, taskvica.

spac~0 d> Kunfandigo de la konceptoj de spaco k
~o, rigardata kiel ia kontinuajo kvardimensia, bazo
de la Ejnstejna teorio. verbo^o. Tenso.

(Dtemper/i (ntr) fx Pentri per farboj miksitaj
kun varmeta ovoflavo, gluakvo, figlakto au vakso,
anst. kun oleo. ~0. Tiu pentrotekniko. ^e. Per uzo
de tiu tekniko: freskoj pentritaj

©temper/i }. (tr) Dividi la okton en dek du égal-
ajn duondutojn, tiel ke ciuj intervaloj estu samvalor-
aj, por instrumentoj, kiuj ne povas modifi la interval-
ojn (klavarinstrumentoj, gitaro k.a.): ~ita trito (100
savartoj, dum gusta = 97). os’ enharmonaj.

temperament1o 1 Tuto de la funkeiaj reagoj de
individuo, karakterizata de la superrego de unu
humoro aü de unu sistemo: sangvina , nervoza .
kolerika , melankolia , limfata ~o. os’ idiosinkrazio.

2 Fiziologia aü psikologia ecaro de individuo, de
kiuj dependas gia reago al ekscitoj: brutala , inercia
~o; tio estas en dependeco de la ~o de mia patro,
de la sango de mia palrinoz. ew kompleksio,
humoro. 3 (f ) Granda ekscitebleco: si havas ja
~on ., B . ~a 1 Rilata al la ~o: ~a difekto . 2 (f)
Havanta ~on 3: junulo, italino.

temperatur'o 1 Grando, karakterizanta la
subjektivan senton pri varmo aü malvarmo k difin-
ita per termodinamikaj procedoj: oni mezuras
~on lad la skalo celsia (en °C), kelvina (en K) où
( nun malofte ) lad la farenhejta (en °F); la ~o (dek
cambro ) devas esti almenaù ses gradojn pli altaz;
kia estas la cimatena ~o?\ altaj , malaltaj ~oj;
absoluta ~o (kalkulita el la absoluta nulo, t.e. 0 K
au -273 °C). 2 Y Interna grado de varmo de la
homa korpo: la normala ~o estas c . 37°C ; kontroli
la ~on de malsanulo (kontroli ties variadon
kompare kun la normala korpa ~o). ~a. Rilata al la
~o: pliigo (aü: altigo ), malpliigo (aü: malalt-
igo); kurbo, gradiento.

tempes^o 1 Ventabunda vetero, pli forta ol
stormo, sed malpli forta ol uragano, responda al la
boforta indico U : la vent’ per giganta trumpeto
trumpetas ~onG ; la ~o furiozis sur la atlantika
marbordo. 2 (f) Tre forta k subita eksplodo de sent-
oj: da protestoj. (f) Agi au impresi kiel ~o:
la angoro mugas k ~as.

tempi/o ¥ Ciu ei la du flankaj partoj de la
kapo, inter la frunto, okuloj, oreloj k vangoj: grizig-
is la haroj en la barbo k ce la ~oj7 . ~a. Rilata al
~o: arterio, ~a regiono ( regio temporalis).
/vOSto. Temporalo.

tempi1o 1 Konstruajo, destinila al la servo k
kulto de dio aü diino: la egiptaj , helenaj , romaj
~oj ; la ~o de Zeüso en Olimpio; min la diino savis
ci tien en sian propran ~on z. csr sanktejo. 2 2
(iufoje maj.) Unu el la du sinsekvaj konstruajoj,
destinitaj en Jerusalemo al la servo k kulto de
Javeo: Jeruzalem kun la turoj k murdentoj de sia
~oz; en ora beleco brilis la ( T ĵ o7 ; li elpelis êiujn
vendantojn k acetantojn en la N. 3 0 Konstru-
ajo, en kiu samkultanoj praktikas siajn ritojn:
protestanta budliana ~o ; framasona ~o;
centra ~<9 hilelista7 . os’ pregejo, kirko, moskeo. 4
(0 Restadejo de ia sankta aü nobla afero: eu vi ne
scias ke via korpo estas ~o de la Sankta Spirito? N;
kun la kreskado de la ~o (korpo) ofte sangigas la

f d

II

templo: helena ~o. a) arkitravo ; b) frontono; c)
triglifo ; c ) metopo ; d) friso ; e) kornico ;!)
entablemento.
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spiritoz; lia donio estis vera de la arto. (T)~0
1Militista ordeno kristana, kreita por la protektado
de la pilgrimantoj al Jerusalemo (1118-1312).
(T)~ano. Kavaliro, membro de tiu ordeno: Filipo
la Bela kondamnis al la stiparo la cefmajstron de la~anoj; (analoge) la bonaj ~anoj ad bon^anoj
(anoj de usona societo pri abstinado).

temporal/o ¥ (os temporale) Ciu el la du ostoj
formantaj la flankajn k malsuprajn partojn de la
kranio, k entenantaj la inteman orelon: la ~o estas
formita de tri partoj : la skvamo , la petro k la
timpanosto.

tempur/0 y Japana mangajo, konsistanta el
fisoj, salikokoj k legomoj, frititaj en pastajo.

ten/i (tr) 1 Havi en la mano(j) au la brakoj, k ne
ellasi : /w la bastonon en la mano 8; si kaptis
(kolombon), ~is gin je la piedoj2; li ~is sin forte je
la manikoj de la cemizo2; unu ~is sian kapon, alia
~is sian brakon2; vin ~i en miaj brakoj!2", la pastro
~is sin per ciuj fortoj2; la hundo, ne ~ata de la dika
viandisto, saltis sur la teatron2; siaj fingroj ~as la
Spinturnilon 2; (f ) iun per fera mano 2 (severe
obeigi); lafadenon de la intrigo2. 2 (iun) Restigi
sensange en iu loko ad stato, malhelpante la foriron
aü liberigon: iun en mallibéré joB ; ~/ birdon en
kago; iru , iru , mi vin ne ~as! 2; la amason en
spirita sklaveco', ama edzinon plej kore , sed ~u sin
bonmorez; la landon en malgojoz; (f) la snuroj
de lia peko lin ~osx; lia promeso ~as lin; lia fiane-
igo ~as lin malproksime de ciuj dibocajoj2; lafebro
lin ~as; mi estas ~ata de miaj okupoj. 3 (korpo-
parton) Restigi sensange en ia pozicio au stato:
rekte la kaponB ; ~i la manojn laülonge de la krur-
ojz; malvirtulo ~as sian vizagon arogante x ; ~i la
piedojn sur benketo2; la okulojn en streco2; 'W
al si varme la stomakon2; al la pacientoj estas tre
malfacile ~i la okulojn nefermitajz; M. ~/.v kapon
klinita2; li lernis la bekon fermita2. RIM. En tiaj
frazoj la uzo de adv. estas ark. k gramatike malgusta:~ifermite la buson2; li ~is siajn orelojn strecite2.4
(ion) Konservi sensange en iu loko au stato, mal-
helpante forprenon au perdigon: skatoleto, en kiu oni
~as cigarojn, estas cigarujo2; aliaj ~is sub la nazo
de la svenintino citronon7; eu iu povas ~i fajron en
sia sino? x; kiu speson ne ~as, tiu al spesmilo ne
venas 2; sako alenon ne ~as, gi baldau elvenas 2

(pf); snuro, kiu ~as si felon; truhavaj putoj (cistem-
oj), kiuj ne povas ~i akvonx; (f) ~i ion en la kapo;
en mia vivo mi neniam sekreton povis ~i ce mi2", sub
seruro ~u promesojn 2; obstine ~i sian opinion ;
nuntempe tia eblo estas ~ata en malvastaj limoj. 5
(ion abstraktan ) Konservi en bona stato, por
eventuala uzo, profito ks : vortojn en sia
memoro2; fidelecon al iu; ~u forte la instruonx ;
via huso ~u scionx; ~i (plenumi) sian promeson2,
la vorton 2; li scias konstante ~i la atenton de la
publiko; ~/ ies sorton en siaj manojz; dube estas, cu
tiuj neologismoj ~os la vivonz; (f) la sorto k la volo
eterne inter si batalon ~as2. 6 (ion) Havi sub sia
regado, estante la posedanto au administrante:
butikon, hotelon, oficejon; (analoge) ~/ oficon, kun-
venon, kunsidon; ~/ klason; la 1ernejo estas ~ata je

teni

la kalkulo de la komunumo2. 7 (iun) Havi je sia
dispono, estante la mastro k nutrodonanto: jam du
intruistojn mi devas ~i!2; mi mem povos hclp-
antojn z; komence si ~is por sia filino guvernantin-
on2; amorant(in)on; ~i aütomobilon; Hi povus
ec pawn da cevalojz; en la kavalira bieno oni
~as du birdojn kun verda kolo2. Sin 1 (iu) Eviti
falon, disigon ks, forte ~ante ian apogon: per la
brako li cirkaüprenas la snuron por sin ~/z; vin
forte je mi!2; si ~is sin forte je la kôlharoj de la
hesto 2 ; ~i sin per ambaü manoj je la tablo ;
(analoge) si apenaü povis ~i sin sur la piedoj2; mi
ne povis plu min sur la piedoj2 (pf); (vs) la infan-
oj ~is sin reciproke je la manoj2; kun li sin ~is la
koboldo 2. 2 (f) Eviti malsukceson, morton ks,
kolektante ciujn siajn fortojn: tiamaniere mi mizere
~is min [...], sed mia korpo konsumigis2; ne povi
plu sin ~i antaü siaj malamikoj 2 ; kiu sin ~os
kontraü envio? x ; kiu entreprenis, tiu sin ~wz.
rezisti , strebi, malcedi. 3 (io) Rezisti disfalon, ruin-
igon, restante unupeca, funkeianta ks: vazo rompita
longe sin ~as2; frukto sin komence ~as, sed falas,
kiam maturigo venas2; sen simila organo nia afero
~i sin ne povas2; (f) la servistino penis havi gajan
tonon, sed la rideto ne povis sin ~i sur sia buso2,
dauri, persisti. 4 (iu) Resti ce iu mensa stato, kiun
oni rigardas kiel firman apogon: mi ~as min je la
sekvanta principo2; oni devas ~i sin je la vero2; mi
~as min je mia opinio2; lia logika spirito ne povis
longe sin ~i je altruditaj religiaj formoj 2 ; sed
Jehuda ankoraü ~is sin je Diox. 5 (iu) Iel konduti
ad opinii: vin trankvile k lasu min agi2; via filo
sin rs/is kiel brava batalistoz; Hi ~as sin tre grand-
sinjore2; li ~is sin tie! fremde kontraü si!2; Hi legas,
kiel sin ~is kontraü tiu ideo la samtempuloj2. ns5

konsideri, rilati, trakti. <̂ 0 1 Ago de iu, kiu ~ as: li
staris renverse per ~o de unu sola mano; per unu
~o li senmovigis la beston. 2 Agado, konduto ad
opinioj en difinitaj cirkonstancoj. cs3 tenigo. 3 A
Tempo, dum kiu la vocorganoj restas senmovaj ce
prononcado de konsonanto. ~ado 1 Ago de iu, kiu
pli-malpli longe ~as ion: via ~ado de sekreto ne
suferos ec per unu haro2; la ~ado de tia paradoksa
opinio postulas multe da fantazio; la ~ado de bieno,
de grandnombra familio, de deponajo. 2 f Ago ~i
dum pluraj momentoj unu saman tonon. ~antO.
Tiu, kiu ~as ion, precipe posedajon: la ~anto de la
bieno, la ~anto de la heredajo; la ~anto de la
butiko. mastro, proprietulo. ~ejo. Loko, cambro,
kie oni konservas ion : ~ejo de cigaroj, de brul-
materialo, de vinboteloj; ~ejo de varoj; ni ne havas
~ejon de niaj verkoj2. ~ema. Tenaca. ^igi 1 Esti
bazita, apogita sur: lasta la espero de la Atrea gent'
sur li r̂ igas2. cs3 kusi.2 Esti entenata en: se ciuj liaj
posedoj ~igus nur en tiuj elementoj eksteraj, sangig-
emaj [...]z; lia tufa forto ~igas en jenaj tri vortoj:
mi estas rego. csr konsisti. 3 = sin ~i: 1 si havis la
nevideblan fadenon, je kiu si povis ~igi2; 3 sed la
iluzioj ne povis ~igi longe2. ~igo. Maniero, kiel iu
~as sian korpon , rigardata kiel elmontrigo de
kutimoj, sentoj ks: li havis la movojn k ~igon de
soldatoB; li prenis ~igon ankoraü pli fieran 2; si
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havis ~igon memfidanz; la ~igo de L. Z. estis ire
malvarma7-; dignoplena ~igoz. csr sin~o. akcepto,
mieno, pozo. '̂ ilo Parto de objekto, destinita por
~i gin oportune: ~ilo de kaserolo, de poto, de
korbo, de pordo ; multekosta ~ilo de glavo 2. csr
ansa.^isto. Tiu, kiu profesie ~adas varojn, librojn
kc. ~ujo. Ujo, destinita por ~i ion : ~ujo de distilita
akvo. EST- rezervujo. al^o A Ferma au malvastiga
movo, kiu antaüas la ~on k konsistigas la unuan
parton de kompleta konsonanto. al~igi (pp io) Ne
facile Iasi sin apartigi de objekto, kun kiu estas
kontakto: la rezina selo al^igis al sia mano; al~iga
glupapero. esc adheri, algluigi. antatwi. ~i antaü
iu aü antaü si: ciu el ili antaü~is al li plej carman
sukerafonz\ li antaü^is al li sian manonz; ciuj stan-
aj soldatoj antaii^is la pafilojn antaü gia pordoz.

de~i 1 ~i fianke de io, ne allasi: de~u vian pied-
on de la domo de via proksimulo x (ne adultu); se en
la brusto de virin' ekflamas dezir , tiam ligil' plej
sankta ne de~as sin de l’ trompantoz. 2 (f) Ne
permesi al iu tari ion, malhelpi ies agon: liaj filoj
venigas malbonon, k li ne de~is ilinx ; ni ne povis
nin dc~i de admiroz; de~u vian vocon de plorado k
viajn okulojn de larmojx ; miajn manojn de~u desangoz (murdo); li ne povis sin de~i montri grand-
an interesonz; li ne povis sin de~i, por ne cedi al
siz ; li ne povis sin de~i de tio, ke li ne grimacuz;
rial Mi de~is vin, ke vi ne peku kontraü Mix; (abs)
sin de~i en vocdono, de~igemo. Modereco, sin-
gardemo en agoj aü paroloj. nsf* sindeleno. el~i 1
Rezisti, plu resti sencede antaü atako: la arbo ne
povis el~i la baton de la ventegoz; la nacioj (pagan-
oj) ne povas el~i la indignon de la Etermdox; la
sankta ideo, el~inte viva k sana la malfacilan temp-
on, denove resonos en la koroj de la homojz; (0 E.
jam el~is la elprovon de la uzado; tio ne povas el~i
la komparon kun via projekto ne el~as la
ekzamenon; H kiu el ni el~os ce la ekstermanta
fajro? x. 2 Pacience toleri, persiste elporti: la sufer-
ojn , kiujn la anasidodevis el~i dum la kruela
vintroz ; mi ne Havas plu la forton, por el~ifervojan
vojagonz; (abs) sed kiam venis la printempo, li ne
povis plu el~iz ; multe entreprenis, sed ne multe
el~is z ; la turmento rompigu sur mia fiereco! Mi
el~os! z ; fine mi ne povis jam pli el~iz ; el~ebla
mizeroz. erwi 1 ~i interne de io, au de si: en~i
tigron en kago; niultaj malfeliculoj estas en^ataj en
tiuj mailamaj karceroj; el sama tero venas, saman
sukon en~asz; tiu erco en~as eretojn da oro ; (f)
liaj vortoj sajne en~as ian minacon; en tiu prezo
estas en~ataj la tag - k vesper-mangoj; la interna
ideo, en~ata en la E-ismoz. B3r enhavi, inkluzivi. 2
Kapabli enhavi ian difinitan kvanton: la akvujo en~-
as mil litrojn; la nova teairo en~as tri mil person-
ojn; la salono ne estis sufice vasta, por en~i ciujn
kongresanojn. fâf kapacito. erwo ® © Kvanto
de substanco, en~ata en kemiajo, erco ks: la en~o
je oro estas 70%. for~i. Restigi, ~i iun for de iu au
io: la tro honora titolo de majstro formas de E. mult-
ajn personojnz; forait de mi la hundon!. for^o A
Malferma au vastiga movo, kiu sekvas la ~on k
konsistigas la trian parton de kompleta konsonanto,

préparante la gliton al la sekvanta sono. kutl'vigi.
Kune ~igi, ne diserigi: kiam la saüco kun~igos, fot-
prenu gin for de la fajro; bona kun~igo inter la erof ,
kun~igema kremajo, pulvoro. kune^i. Fari, ke io
restu ~ata kun alia objekto: kune~i salon per pingl-
oj. mal~i. Ellasi el la ~inta mano au brako: mi m
scias kiel , mi malais la glason k gi falis sur h
plankon. neel^ebla. Tia, ke oni ne povas gin eM:
neel~ebla doloro, sceno. nere^ebla. Tia, ke oni ne
povas gin re~i : nere~eblaj larmoj; nere~ebk
kolero. re~i 1 Konservi ce si ion, kion oni devra
doni, vendi ks: li diris al la kuiristo: donu tiun porci-
on, pri kiu mi diris al vi , ke vi re~u gin ce vix ; kiu
re~as grenoti , tiun malbenas la popolox ; la kapital-
istoj re^as tro grandan parton de la profito. 2 Ne
Iasi iun iri for de si: oni volas re~i lin ci tie , se li
kontenrigos je 400 guldenoj por jaroz; permesu,h
ni re~u vin k ni pretigos por vi kapridonx; rapide si
ekbruligis la tutan restajon: si volis re~i la avinon1.
3 Malhelpi antaüenmovon de iu aü io: Marja levigas
kun indigno [...] Hlestakov, refonte sinz ; Amalic
penas lin re~i: Haltu! z; antaü ol si ricevos return
tiun duonon (de sia animo), kiu estas relata en la
profundoz; re~i fa akvon de rivero; per la dekstro,
mano li estis remonta la elfluantan sangonz; pro tic
estas récitaj la pluvojx ; kun récita spirado si street
rigardisz; mi ne volas plu pro vi rc~i la amasonz;
(0 neniaj duboj k frostoj povos re~i gianflnan venk-onz. 4 (0 Malhelpi la eksterigon de sento 9Ü la plen-
umigon de ago: sagulo re~as sian koleronx; mi tim-
as malfelicon, se vi ne re~os la rapideman flamon
de l’ juneco2; silente, kun relata plorgemado ili
foririsz; kio tra l’ dentoj travenis, tion la lipoj ne
re~osz; li ne povis sin re~i tremi, de tremado; la tro
allaj postokostoj re~is lin de korespondado; re~i
Han nevon de krimaj agojz. SÎn~0, sirwado2

Maniero, laü kiu-oni tenas sin fizike aü mense en
difinitaj cirkonstancoj: la virino kun afekte protekt-
ema sin~adoz. sinde^o. La fakto, ke oni ne
partoprenas en ia komuna agado: li ne venis al la
bankedo, k lia sinde~o kaüzis sensacion; voedom
per jes, ne aü sinde^o. SUb'̂ l 1 Firme ~i de
sube, por malhelpi falon: sub~i lamantan maljunul-
on B; subr^i per palisoj la brancojn de fruktarbo;
muro sub^anta terason; ciam suivante la krucon,
por ke la virino povu trinki pli oportune z; k Aaron k
Hur sub~is liajn manojnx ; Uza etendis sian manon,
por sub~i la keston , car la bovoj klinpusis ginx; nu
k niaj infanoj, diris la cikonio, ni povas ce la trans-
portado reciproke nin sub~iz; (f) per favorkoreco
rego sub~as sian trononx. 2 ~i en bona stato, poi
malhelpi senfortigon, konsumigon : estas sufice da
lakto, por sub~i la vivon de viaj servantinojx ; goju
kfestenu, sed malriculojn sub~ux; la sanktan fajron
ciam sub~adiz ; sub~i la artistojn, la E-an mov-
adon; la E-istojpli energie sub~ados la aferon7; (f)
amo naskas k sub~as la vivonz; mia furiozo min
sub~isx; nur tiu pensa sub~as nin en nia sendanka
laboro. 3 Apogi, por malhelpi malsukceson, mal-
venkon ks: ni sub~is sin per malcertaj vocojB; ciu
partio deziras mian cefecon nur tiam, kiam mi
sub~as la agadon de tiu partioz; al venko rajto
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venas, se ginforto sub~asz\ sub~i ies proponon. 4
Agi, por ke io ne cesu, ne estu interrompita: donac-
etoj sub~as amikeconz\ Hi sublets inter si regulan
korespondadonz\ verko, kiu havas la celon subr^adi
unuformecon de stilo inter ciuj E -istojz; ci tin
devigata alkalkulado sin al ia speciaia gento forte
sub~as !a genian sovinismonz; persiste sub~ataj
asertojz; tiel ni sub̂ as ilin en ilia erara opinio7,;
sub~i la konversacion. sufcwo. Ago sub~i k ties
rezulto: trovi sub~on ce neatendita flanko.
Slib~ado. Agado de iu, kiu sutwas: akcepti monan
sub~adon de mia hopatroz. SUb~anto 1 Tiu, kiu
sub~adas: sub^anto de sporta klubo, de nova
inventajo, de dangera teorio. 2 A (pp funkcio) La
fermajo de la aro de ciuj punktoj, kie la funkcio ne
nulas. SUb~ilo. Ho, kiu sub^as ion. ns* stego,
apogilo. altcwo i}* Hostilevado. bon*"*'!. ~i en bona
stato: la bon^ado de aütomobilo. fajrel^a. Tia, ke
gi povas el~i la fajron, ne difektigante: fajrel^a
plado. fruktO~ejo. Ejo, kie fruktoj estas konservat-
aj. krisoMIO ® Speciaia ilo, por ~i k porti varman
krisolon ks. libro~ado. Enskribado de en- k el-
spezoj en komercajn librojn. libro^anto,1
libro~isto. Komerca kontisto. man^ilo.
Ekstremo de peco (en masino, aparato ks), kies
formo estas difinita, por oportunigi la agon de la
mano. us" manilo. marel~az. Havanta la sufican
fortikon, gustan ekvilibron ktp, por el~i la movojn
de la ondoj. mas~iio. Ilo, kun formo de longa
ftbulo, kiun oni tredas tra la masoj de trikajo, por
provizore ilin kun~i, dum oni faras alian procedon.
mebiewejo. Loko, kie oni ~as ies meblojn staplitaj
por pli-malpli longa tempo. memor~i. ~i en sia
memoro. pas(o)~i (ntr) Fari, ke oni egaligu siajn
pasojn kun tiuj de alia persono: la knabo provis
paso~i kun mi. pied~0. ~o de grundo per la pied-
oj, sufica por stari: antaüeniri en la akvon, dum oni
havas ankoraü pied~on\ perdi la pied^on.
sraub~iio = vajeo. strumpcwilo. Krurzono aü
jartelo. vesto~ejo. Loko, kie oni ~as stapiitajn
vestojn, ekz. por soldatoj ks. viv~i (tr) Ebligi 1a plu-
vivadon de iu : H vivais sin tre malfacile k tre mal-
oportune ; oni povas viv~i sin per nura lakto\ la
viv~aj kostoj pliaitigis. viv^O. Rimedo por ebligi
daüron de sia vivo: por sia viv~o li povis jam mem
zorgi7-; gajni sian viv^on per la svito de siafrunto.

tenac/a 1 © Ne rompigema ce malrapidaj strec-
oj: stalo estas unu el la plej tenacaj metaloj. 03’
fragila. 2 Forte algluiganta: ~a gluo.3 Longtempe
daüranta: ~a parfuma, ~a rememoro. 4 Malrezign-
ema: kreditoro.

tenaji/o o Speco de fera prenilo, konsislanta el
du krucigitaj pecoj, moveblaj k ligitaj per sraübo au
nito, k uzata por ion teni, eltiri au tranci: (f) ~a
manovro (per kiu du partoj de armeo venkopremas
malamikon, kvazaü en ~o). ns* pincilo, prenilo. I sentoj: ~a edzo\ ~aj karesoj ; kisi. ~eco.

Varma delikateco de la sentoj.
Tenerif/o. La plej granda el la Kanariaj insuloj

( I 6° l 7’U, 28°28’N).
Tenesi/O. Unu el la statoj de Usono (86o50’U,

36°09’N): ~rivero, ~valo (konata pro gia science
metoda prilaborado).

por nomadoj, militistoj, turistoj, sportistoj ks:
soldatoj starigas siajn ~ojn k denove ilin
forprenasz\ ni ne povis meti ~on pro la manko de
stangojB\ kunmeti la ~ojn por foririB; niaj ~oj
estisformetitajB; Li distiras la cielon kiel ~onx. —*
najlo. 2 Tia sirmilo, rigardata kiel logejo de gento,
tribo ks: la ekscitigo daüris sub la ~ojB; kiel belaj
estas viaj ~oj, ho Jakob/ x; (0 do, kio min del ofte
logos al la ~oj de Jakob [...]z (juda kvartaio). 3 V
Lameno de la duramatro, kiu kovras la cerebelon k
disigas gin de la cerebro: cerebela ( tentorium
cerebelli ). ~aro 1 Grupo de ~oj, servanta kiel
provizora logejo: Hi starigis sian ~aron en
Refidimx\ halti ~arex. 2 Spéciale, grupo de ~oj en
milita ekspedicio: ili venis al la rando de la ~aro
en la komenco de la meza noktogardox; ili starigis
r^are en Jabac k batalis kontraü Izraelx\ la
Romanaj ~aroj estis konstante fortikigitaj', (0 tni
estas devigata sciigi vin pri tre malbela fakto, kiu
okazis en nia ~aroz (partio). ~umi (ntr) Dum
kelka tempo logi sub ~o. nsr' kampi.

tenden/o 1 ¥ (tendo) Blankeca, fibreca
muskolekstremajo, kiu alligas la muskoion plej ofte
al osto: tial la Izraelidoj ne mangas gis la nuna
tempo la ~on, kiu estas sur la artiko de lafemurox.
2 Snuro kuniganta la ekstremojn de pafarko: de siaj
longaj haroj si detrancis la plej longan buklon k
plektis al si el do ~on por la pafarkoz. ahila ^O,
kalkanea ~0 ¥ ( tendo calcaneus ( Achilles )] Dika
~o de la kalkano, per kiu Ia suraj muskoloj ligigas
al la kalkaneo. ^ito f Inflamo de ~o. /^otomio.
Tranco de ~o.

tendenc10 1 Daüra inklino al io: en la cerbo de
1’ homo la neracia ~o batalas kontraü la racia\
inflacia ~o de merkato. 2 'F Direkto al iu celo au
objekto, kiun préféré au konstante alprenas la psika
energio: ~o al malsukceso povas radiki en kulpo-
sento pro la nekonscia ideo, ke kulpulo ne rajtas
sukcesi. 3 Daura emo disvastigi iun ideon ,
rekomendante gin pli-malpli malkase en verko:
rakonlo kun morala ~o\ gazeto kun reakeia ~o.~a. Prezentanta ~on, precipe 3 : ~a filmo\ ~a
raporto. «sr partia.

tendr/oz. Specialforma vagono, kiu estas sen-
pere alligita al vapormova lokomotivo k en kiu trov-
igas rezervo da karbo k akvo.

tenebr/o. Profunda mallumo fizika au psika:
«Romeo, Julieta k la ~o» estas majstre tradukita.
^a. Estanta en ~o: ne estas sav por ci homar ~aK.

tenebri/o b G. (Tenebrio) de insekroj el la ordo
de koleopteroj, brune nigraj, kies larvoj vivas en
faruno (T. molitor ) au putranta ligno.

Tened/o. Insulo eh la Egea maro, kontraü Trojo,
nun apartenanta al Turkio (26°04’E, 39°50’N).

tener8a. Montrante mildecon k varmecon de

/^eto. Malgranda ~o: plata ~eio.
tenar/o ¥ ( thenar ) Elstarajo en la manplato ce la

bazo de la polekso. c®* hipotenaro.
tend/o 1 Kunarango el akvoimuna tolo au

felo, starigita sur stangoj por sirmi kontraü vento,
pluvo, suno, k servanta kiel portebla subciela logejo
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tenesm/o Y Doloriga spasmo de la anuso au de
la vezika cerviko, kun sencesa sajna bezono feki au
urini: ~aj doloroj.

tenPo 1 b G. ( Tenia ) de plat - \
helmintoj el la klaso de cestodoj,
longaj, rubandformaj, konsistantaj el IT

aj segmentoj, parazitantaj en la inteste
de diversaj animaloj, inkluzive de $
homo: ilia vezikforma larvo, nomata 8
cisticerko, parazitas en animalo ^ ^preskaü ciam diferenca de tiu de la
plenkreska formo. cs3 ekinokoko. 2

Cestodo. 3 V Nomo de diverse
rubandoformaj elementoj: kojlaj
talama ( taenia eofi , taenia thaU~a. Rilata al ~o: ~a antivermaj
~icido). 'vlcldo Y Medikamento, uza
mortigi ~ojn. ^ozo. Afekcio, kaüzata de iu ~o.

tenis/o Sporto, ludata sur spéciale markita
tereno, k konsistanta en la jetado k rejetado de pilko
per rakedoj de unu flanko al alia super transverse
strecita reto. ~i (ntr) Ludi tiun sporton. ~ejo. La
tereno, spéciale markita por gi. gazorwo ~o,
ludata sur gazono. tablo~0. Formo de ~o, kun
apartaj reguloj, ludata sur speciala tablo per lignaj
batiloj k celuloida pilketo.

tenno/o I Japania regnestro (antaüe imperiestro,
ekde 1946 simbolo de la regno), ^ismo j[ Regado
kun absolute aütoritato de la ~o (1868-1945). csr
mikado. — Amateraso.

tenon/o © Elstara, spéciale tajlita parto de ligna
au metala peco, destinita enigi en mortezon: junto
kun angula hirundvosta piur^a junto. vsr
foldo, lango 4.

tenor10 1 Nature plej alta vira voco. 2 = ~uIo.
es* soprano , kontratenoro. ~a. Registro de
instrumento inter la basa au baritona k aida: ~a
saksofono. ~u!o. Viro kun lia voco: la kantoro, tre
bona ~uloz.

tens/o. A Verba kategorio, esprimanta ian
reprezenton de tempo: simplaj, kompleksaj ~oj\
regulaj , neregulaj ~oj. esr prezenco , preterito ,
futuro. pluskvamperfekto. — modo, aspekto.

tensi/o 1 ÿ Strecorezisto de organa parieto al gia
enhavo: de la abdomena parieto en ascito ait
meteorismo; arteria ~o (rezisto de la arterioj al la
sanga premo); surfaca ( rezisto de la surfacaj
molekuloj de likvo, formantaj tavolon efikantan
kvazaü organa parieto). 2 Fizika grando, égala al
la linia integralo de iu punkto de elektra kampo al
alia, prenita laü longe de donita vojo (potenciala
diferenco); simb.: U: interklema ~o (la potenciala
diferenco, troviganta k mezurebla inter la klemoj de
aparato au iu ajn alia parto de cirkvito au de kurento-
fonto); joniga (la potenciala diferenco, kiu estas
necesa por produkti jonigon); trarompa ~o (la ~o
necesa por estigi trarompan malsargon inter du
konduktiloj); alta ~o (de mil voltoj k pli); ~altiga
transformilo. ~a. Rilata al ~o. hiper/v/O If Troa
~o: intrakrania h i p e r a r t e r i a hiper~o\ hiper~-
ulo. hipo~0 Y ~o malsupera al la normala: okttla
hipo~o\ hipor^ulo. hipcwigilo Y Medikamento,

estiganta hipo^on. ~metro Y Aparato por mead
~on: arteria, okula ~metro.^metrio Y Mezurode
diversaj ~oj: vejna ~metrio. alt~a 4- Rilata al alfij
~oj: alt~a tekniko. bas~a -4 Rilata al malaltaj
~oj: bas~a lineo. puŝ O 4- Subita ekpligrandifo
de elektra potencialo, kiu okazas ofte dumb
funkciado de alt~aj transsendaj lineoj.

tensor/o 1 V Nomo de diversaj strecantaj
muskoloj: de la palata vélo ( M . tensor veli pa-
latini ). 2 A Generaligita vektoro, kiu estigas, kiaa
oni multiplikas vektorojn en la ^a produto. 4

tent/i (tr) 1 (iu) Instigi iun a! iu malpermesaiJ
ago, montrante gian allogon: ke Satano vin ne 4.
pro manko de sinregadoN; si provis ~i sian gardisl-
on, li restis fidela; vane vi ~as, mi ne konsentos1,

provi. 2 (io) Eksciti la deziron: malfermita keto
~as al stelo7; sprita vorto ~as, nenion atentas1',le
juvelo forte sin ~is; k via tuta haüto min ne MB*.
tion vidante, oni estas ~ata malestimi la homaron;
rivereto, kiu ~is niajn soifajn gorgojn B. Ô. Instigo
al malbona ago: si ne havis jam sufice da forto,kei
povu konfraustari al maUionora ~oz; embuskantaj
rampajoj de minacaj ~oj k mallumaj instinktojh
cedi al ~o ; la historic pri la ~o (provado) <fe
Abrahamz. ~a. Tia, ke gi ~as: ~aj perspektivoj.
/^anto. Tiu, kiu ~as, k, spéciale, la diablo. Î§0.
Stato de tu, kiu estas ~ata: la ~igo de Evo.

tentakl/o b Dika palpfadeno ce la kapo au
cirkaü la buso de diversaj primitivaj animaloj, ekz.
hidroidoj, anelidoj, cefalopodoj.

tenur/o î Unu el la tri formoj de Mezepok*
proprieto: bieno, kies fruktuzo estas konceditaal
servutulo au farmanto k kiu estas sargita per feüdaj
impostoj. BSP alodo. feüdo. âno. Tiu, kiu prilabor-
as ~on. cS" vasalo.

teobrom/o 4^ G. ( Theobroma, sin. Cacao, 11
sterkuliacoj) de arboj k trunkarbustoj kun floroj
kreskantaj senpere sur la trunko aü brancoj k kun
fruktoj (kapsuloj) pinte ovoidaj, lignecselaj, kies 5
kameroj enhavas semojn po pluraj; 20 sp-oj el
tropika Ameriko, kelkaj (precipe T cacao) kultiv-
ataj en tropikaj landoj por semoj uzalaj en la
fabrikado de cokolado. SIN. kakaoarbo. ^ino (E) ^Alkaloido, C?H802N4, troviganta precipe en kakao,
kune kun kafeino k teofilino.

Teodice/o. Metafizika verko de Lejbnico, pri la
rilatoj inter la justeco de Dio k la ekzisto de la mal-
bono.

teodolit/o Jfcv Geodezia instrumento kun celil-
aro, por precize mezuri horizontalajn k vertikalajn
angulojn, spéciale azimutojn k terennivelojn. S’

takeometro.
Teodor/o. Vira nomo.

Teodora. Virina nomo, i.a. de Bizanca imperi-
estrino.

Teodozi/o. Helena vira nomo, i.a. de pluraj
Bizancaj imperiestroj. ^a.Rilata al ~o: la ~akodo
(publikigita en 450).

Teofil/o. Vira nomo.
teofilin/o ® Alkaloido C7H802N4, troviganta

precipe en la folioj de teo, kune kun la parencaj
kafeino k teobromino. SIN. tefoliino.

tenio.

W

I



Teogniso

Teognis/o. Helena poeto (6a jc a.K.).
teogoni/o © Genealogio de la dioj de politeisma

popolo.
teokrat7o. Adepto de ^io. ~l2o L Regimo, en

kiu la regado apartenas al la pastra klaso, aganta en
lanomo de sia Dio: la hebrea ~io. ~ia. Rilata al
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tepal/o ^ Ciu el la elementoj de perianto, kiuj
similas inter si la ü formo k koloro, égalé cu ili
apartenas al kaliko au al korolo: tulipo havas 6 ~ojn.

tepid/a. Duonvarma-duonmalvarma. ^ejo\
Meza cambro en la Romanaj banejoj, en kiu la
temperaturo estis varmeta, k kie oni ripozis, antaü ol
eniri en la svitejon.

ter/o. I - El komunuza vidpunkto: 1 La solida,
firma suprajo, kiu portas homojn, bestojn, k
konstruajojn: sur la ~o kusas stonoz; havi firman
~on sub la piedoj7 ; Roll levas la leteron de la k
legas7 ; li furioze piedbatas la ~onz; sidigu sur la
~o, sentronigita filino! x ; Hi kusigas sur la ~on k
ekdormas7 ; Moor rigardas al la ~oz; li kisas la
~onz ; kiu levigas fiere , baldaü falos al la ~oz ; la
sama afero, sed kun kapo al la ~oz ; ektremis k ek-
skuigis la ~ox ; el la ~o disbatita per la piedoj far-
igismarco7; fosi la ~on. polvo. 2 Tiu suprajo,
kiu portas vegetajojn: kreskigu la ~o verdajon,
herbon!x; pluvo en Aprilo—par la utiloz; kiu
prilaboras sian ~on, tiu havos sate da panox ; la
flowj jam estas sur la ~ox ; el sama ~o devenas,
saman sukon emenas7 ; la ~o ne satigas de akvox ;
plugebla ~o. grundo, humo. — ~bulo. 3 Tiu
suprajo, sub kiun oni metas la mortintojn: gis vi
revenos en la ~on, el kiu vi estis prenitax ; la kant-
isto de Iliado farigis en la ~oz; oni jetas iom da
~6> sur lian kapon (de mortinto), k cio finita! ; ci tie
kusas , fariginte denove ~o, in f ...lz. IGT cindro,
polvo. 4 Tiu solida suprajo, kontraste kun la akva: k
Dio nomis la sekajon ~o, k la kolektigojn de la
akvo li nomis marojx ; laüdu la maron sed restu sur
r^oz\ la vento pelis ilin al la ~oz; la boato tiel lev-
igas, ke de la oni povas vidi la kilon7 ; atendi
sur ~o, gis sekigos la riveroz.
II - El la vidpunkto de la konsisto: 5\Unu el la
kvar elementoj, distingitaj de la antikvuloj: fajro k
aero k k akvo. 6 © Substanco, el kiu konsistas
tiu suprajo: sabla, argila B; poto el ^o ; erika
~o\ Siena (farbo); bakita <̂ >o (SIN. terakoto). nar
argilo. 7 ® Kn de kelkaj metalaj oksidoj, precipe:
alkala ~0 ® Oksido au hidroksido de ~alkala
metalo (Ca, Sr, Ba, Ra). malofta ~0, rara ~0 ®
Oksido de lantanido. 8 ^ La surfaco de la ~o / ,

MO.
Teokrit/o. Helena poeto, a ü toro de pastistaj

poemoj (c. 300 a.K.).
teolog10. Specialisto pri ~io. ~i10 Metoda

studo pri Dio k diaj aferoj, bazita sur la dogmoj de
koncema religio: kristana, islama, budhista ~io.
metafiziko , skolastiko. ~ia. Rilata al ~io: ~iaj
disputoj pri la sekso de la angeloj.

teorb/o } Speco de granda liuto, ludata en la 16a
kl7ajc.

teorem20 A Tre grava aserto en matematika
teorio: la de Pitagoro. os* aksiomo, lemo,
propozicio, korolario.

teori/o 1 Supozo celanta klarigi ion, sed rest-
anta en la sfero de la spekulativa penso: la ~o plej-
qfte kontrastas kun la praktiko ; ciu, por klarigi la
jenomenon, elpensis sian ~onz: per ~o ni povas
pruvi, ke la multaj oj , aj , ojn [...] devas ec esti
intence enkondukitajz (en E-on); infanojn oni ne
povas nutri per abstraktaj ~ojz. cs* hipotezo. 2 O
A- Tutajo de reguloj sisteme organizitaj, bazitaj sur
scioj, kiuj servas kiel bazo al scienco au tekniko,
liveras la klarigon de granda nombro da faktoj k
eksperimentaj rezultoj, k kapablas efike k guste
aplikigi al novaj situacioj: la ~o de la ekspansio de
la universo , de la evoluo, de la kvantumoj .
œ doktrino, hipotezo. 3 (f) Sistemo de opinioj pri
difinita temo: la romantika ~o de la mikso de
komiko k tragiko; tio estas nur politika galoja
M) A La ~o, kiu i.a. ebligas pruvi, ke kvingradaj
ekvacioj generale ne estas solveblaj per radikoj.~a. Bazita nur sur —o: diskutado kondukos al
nenio7 ; tio estis nur ~aj skizoj, palaj senkorpaj
fantomoj en la regiono de revojz; ni donu plenan
relation al tiu profunda sento, k ni ne profanu gin
per ~aj klarigoj7 ; mi neniam deziris farigi ~a
predikanto 7-. ~e. En ~a maniero: la lingvoj
interesadis min ciam pli ~e ol praktike7 ; ~e gusta,
sed prakike nerealigebla. principa, kabineta.
Midi (ntr) Fari ~ojn. ~isto. Specialisto pri ~oj:
la reformistoj estas preskaii ekskluzive germanoj,
car laü karaktero ili estas ~istoj7. ^ulo. Homo,
kiu emas fari ^ojn: pri nia afero povas jugi nur
esploristoj praktikaj , sed ne ~utojz. aro~0 A
Branco de la matematiko, kie oni studas la ~ajn
ecojn de aroj (~o de aroj). inform~o A ë
Matematika k statistika fako traktanta la mezuradon
kkodadon de informoj 2. kvantum^o. ~o pri
kvantumoj. nombro~0. A La ~o pri entjeraj
nombroj. aritmetiko.

teozof/o. Adepto de ~io. ^ioz 0 Doktrino,
celanta per intuaj procedoj havigi scion pri Dio k
vivsignifo k elvolvigon de metapsikaj kapabloj; gi
ankaü predikas la universalan homaran fratecon sen
distingo pri sekso, genta origino, kredo au religio.
ts mistiko, spiritismo.

rigardata kiel potencialo nul : konekti al la V
~o konsistigas unu platon de granda kondensilo,
kies alia plato estas anteno. ter maso 4.

Ill - El geografia vidpunkto: 9 Pli-malpli vasta, lim-
igita parto de tiu suprajo : Jozef acetis la tutan
Egiptan ~on por Faraonox; ili ne vendis sian
~onx; al via idaro Mi donos ci tiun ~onx ; certe
sur iu punkto de la ~o de Danujoz; mi salutas vin,
ho ~o patrolanda!7- ; vi (Litovujo), kiun nenia alia
parto de la iam povos anstataüi en mia koroz;
la loko, sur kiu vi staras, estas ~o sanktax. vw

~kolo. 10 ï Tiu suprajo,bieno, lando, regiono.
kredata plata kiel briko au disko, k tegmentita de la
ciela firmajo: en la komenco Dio kreis la cielon k la
~onx ; li difinis la fundamentojn de la ~<? x; en la
fino de la ~ox; ce la kvar anguloj de la ~ox ; se la
cielo falus al la ~o, birdokaptado estus facila
afero7- ; cielo k ~o! z (jurformulo); post mia mal-
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apero renversigu la ~o! z. 11 La globo, rigardata
kiel la logejo de homoj: ci tie kusas la plej granda
kantisto de la ~<yz; propra sufero— plej granda sur
la ~oz\ de peko k mizero estas plena la ~oz; mi
ankaü lokon sur la ~o okupas7 ; kastel’ en aero—maIsato sur ~o7\ lia nomo estas konata tra la tuta

(kun religia nuanco, kontraste al la transmort-
ejo) ciuj niaj tagoj sur la ~oz; li vivas sur la ~o
kiel en inferaz; la malpiuloj estos ekstermitaj de sur
la ~ox ; la posedajoj, la plezuroj de la ^o. -4

~globo. 12 La homoj, kiuj tie logas: la mastroj de
la /v/o; la peco da stof , antau kiu tremadis la ~oz\
vi estas la salo de la ~0 N ; par ke eksciu la tuta ~o,
ke Izrael havas Dionx ; aüdu la la vortojn de
mia busox ; la malvirtigis antaü Diox.
(T)~0 1 Planedo, la tria ekde Suno, inter Venuso
k Marso, la sola gis nun konata kun vivuloj, k
cirkaü kiu rivoluas Luno: la ekvatora diametro de
r^ o estas de 12756 km, la polusa diametro de
127.13 km; ~c> rotacias cirkaü sia akso en 23 h 56
min 4 s, k rivoluas cirkaü Suno en 365 tagoj 6 h 9
min 5 s. vsr atmosfero, hidrosfero. 2 O Greklatina
diino, edzino de Urano k patrino i.a. de Krono; kult-
ata kiel patrino de ciuj estajoj. Ceres, Demeter.
~a 1 Rilata al (T)~o: la (T )~a globo, atmosfero ;
la (T )r^a diametro, maso, denso, strukturo. 2 Viv-
anta sur la solida parto de la ~o: ~aj bestoj, plant-
oj; (analoge) la ~aj armeoj. 3 Konsistanta tute aü
parte el ~o: poto B. 4 Sur~a: deziri al si vivon
post la ~az; la ^aj vantajoj; post la forJeto de ~aj
zorgojz. ~e. Sur la ~o: ili kusis ~e: (kun movo) la
besto faiis ~ew, la rajdisto desaltis ~en; la greno
kusis kiel ~enbatitaz; ~enkusigi. âjo. Amaso da
elfosita k transportta ~o: alportita ~ajo. es-' taluso.
~ajisto. Laboristo, kiu soveladas ~ajon. ~idO 0
Homo, kiel mortema estajo. ~kolora. Havanta
okran aü kakian koioron. (T)~o-Nova. Novlando.
al/vrigi -4 Konekti kun la ~o. al îgi 1 >)- Manovri
por malsuprenflugi al la ~o k surigi sur gin. 2 vî,
Manovri, por veni al la bordo k tic halti. el^îgi.
Eligi el la ~o, fosante: el~igi untikvajn monerojn,
kasitan trezoron ; el^igo de kadavro por justica
esploro. el~igi. Eligi el la ~o: jam la unuaj sosoj
el~igis. en~ igi 1 Meti en la ~on : en~igi

markoton, rezervon da ~pomoj; en~igi armilojn\
la Sfinkso, duone en^igita en la sabloz. 2 Sepulti,
metante en la ~on : oni devas en~igi sin kristanez\
lasu la mortintojn en~igi siajn mortintojnN ; oni
sciis, ke sur tiuj ci fruktaj lokoj homoj k cevaloj kus-
is en^igitaj en senorda amaso k bonigis la ~onz\
ciuj en^igitoj estas plenaj de meritojz. 3 (0 Fan.
ke io malaperu, ke oni ne plu parolu pri gi: en̂ igi
projekton en la arkivon; eble nia afero sajnos al la
mondo ec mortinta k jam en~igitaz; nun cio estas
en^ igita k forgesita ! z. en^igo. Tuto de la
ceremonioj, per kiuj oni en~igas mortinton: venis
la tago de la en~igo7’, ni ciuj ceestis lian en~igon\
eu si ricevos kristanan en~igon ? z; en~iga
entrepreno, procesio, soleno. en~îgisto. Oficisto
de en~iga entrepreno. os* tombisto. erwigi. En-
profundigi en la ~on: si pasis sur panon, en~igisk
malaperisz. ne~a. Ne apartenanta al la ~o, al la
homa mondo: ne~a aperajo. serwa. Ne posedanta
~on, landon: tia sen~a popolo, kiel la hebreojz\
Johano la Sen~a (Senlanda). sub~a. Tia, ke gi
estas, okazas sub la ~o: sub~a galerio, fervojo;
sub~aj laboroj; sub^a akvo, cambra; sub~aj feoj\
(f) sub~a agado\ propaganda, agitado. SttfcwajO.
lo konstruita sub ~o. nsr hipogeo, kelo, kripto.
super^a 1 g$ Troviganta super la ~o, pere de
arkadoj, pilieroj ks: la super~a metroo de Nov-
Jorko. 2 Apartenanta al ia speco, sfero, regno
supera al la homa mondo: super~a aspira, idealo,
estajo (—4 angelo ); (f) super^a belecoz, felico, es
supernatura. sur^a 1 Troviganta aü moviganta sur
la surfaco de la ~o: sur~aj arkeologiaj restajoj
(kontraste al la sub~aj); sur~a velcaro. 2 Okazanta
sur la '•'-o, kontraste al la postmorlaj eblajoj: kiam
oni finis sian surdon balaladonz\ la tagoj de nia
surjet vivo7', en nia sur~a ekzistadoz; se ne ekzist-
as alia vivo post ci tin sur~az. sur~igi. Meti sur
la ~on : sur~iga sipo (por sur^igi trupojn ).
sur^igi Ektusi la ~on, perdante flugrapidecon
k bremsante la radojn, por halti: kriza sur^igo (en
nenormalaj cirkonstancoj); blinda sur^igo (sen
videbleco, helpe de speciala aparafo). surakvigi.
trans^a. Postmorta : la trans~aj punoj k
rekompencoj estas la bazo de multaj religioj.
alurwo Vd aluno. hum^o. ~o, en kiu konsider-
inda parto de la kulturebla tavolo konsistas el humo.
sek^O. Parto de ~o, sur kiu ne estas akvo: k la
riverojn Mi faros sek~ox. vizagal've. Tiel, ke la
vizago de la koncernato tusas la ~on : ili jetigis
vizagal~e x. adorklinigi.

tera/ pg Pref., uzata antaü unuoj k signifanta:
« biliono» (1012) ; simb.: T: ~julo (TJ ), ~metro
(Tm). gigot.

terafoz/o b G. (Theraphosa) de tropikaj
artropodoj el la ordo de araneuloj, fam. de ~edoj.
/v/edoj. Fam. (Theraphosidae) de grandaj araneuloj
kun vila korpo, tre venenaj, kiuj mortigas precipe
grandajn insektojn, sed ankaü malgrandajn vertebr-
ulojn, i.a. birdojn k musojn, al kiu apartenas i.a. M)

k avikulario. SIN. birdaraneoj.
terakot/o 1 O Ruge bruna, bakita argilo. SIN.

bakita tero. 2 -ft Ajo (ornamajo, vazo, statueto kc)

f

970

200

400 9

5100

6370 km -700 km
2

tero. (T)~a strukturo. 1) La precipaj tavolegoj
de (T)~o; 2) detalo de la krusto k supra mantelo.
a) krusto ; b ) supra mantelo ; b) malsupra
mantelo; c) ekstera kerno; d) interna kerno; e)
oceana krusto; f) kontinenta krusto; g) litosfero;
§) astenosfero.
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teras/o 1 Alta ebena teramaso, subtenata per
masonajo k arangita en gardeno por guigi belvidon
au faciligi promenadon: antaü la kastelo etendigas
vasta /NJO. BS* altano, balkono, belvedero. 2 Ebena
areo apud konstruajo (trinkejo, restoracio k.a.), kie
eblas sidi por mangi k trinki. 3 Ebena tegmento kun
balustrado: lifumis cigaredon sur la nefermita ~oz.
4 :**:.Ebena larga benko, interrompanta deklivon. 5
Ç5 Figuro en formo de horizontala mallarga strio en
la malsupra parto de blazonsildo. ~e. Formante
serion da ~oj: kultuvata montodeklivo;
arangita parko.

terat/o f Grava fizika au fiziologia anomalio;
monstrajo. ~ogena. Tia, ke gi produktas gravajn
anomaliojn : ~ogena medikamento , radiado.
~ologio. Studo pri la anomalioj k monstrajoj ce la
organismoj. 'vomo. Y Nomo de kompleksaj tumor-
oj kun multaj histoj.

teravad/o fa Unu el la grandaj budhismaj
skoloj, bazita sur la palia tripitako, k disvastiginta
precipe en Srilanko k SE Azio. SIN. Malgranda
Vehiklo. es* mahajano.

terbi/o ® 1 Elemento, Tb, atomnumero 65,
atommaso 158,93, lantanido: triklorido, TbCl3;~aj kombinajoj. 2 Metalo.

tercet10 1 = trio 4.2= triteto (Vd -tetl ).
terci/0 z 1 = trito. 2 La tria pozicio en

skermado. 3 fa Sinsekvo de tri kartoj. 4 ü1 Diservo,
kanonika horo, ordinare pregata je la 9a horo.

tercian/a If (pp febro) Tia, ke gi atake okazas
ciun duan tagon, k tiel restas unutaga senfebra
intervalo. ns-’ kvartana.

terciar/a 1 Triaspeca, triaranga: If ~a sifiliso:;
® ~a amino, R3N; (mil en kunmetajoj: ter- ):
karbonatomo (ligita kun tri aliaj). 2 © Rilata al ~o:
r^aj terenoj. 3 = serva. ~o © 1 La unua suberao de
kenozoiko. BW kvaternaro, paleogeno, neogeno. 2
La responda suberatemo.

tercin/o c5jb Metrika skemo, iniciatita de Danto k
konsistanta el serio da trioj (rimoj: aba bcb cdc).

terebint/o fat 1 Sp. de pistacio (Pistacia tere-
binthus ) el la Mediteranea regiono, falfolia trunk-
arbusto ait arbeto kun nepare plume kunmetaj folioj,
kiu liveras la veran ~inon. ear lentisko. 2 = ~ino.~ino 'T?. 1 Flava au bruna, duonfluida esencrezino
(vera ~ino), elsvitajo el ~o. 2 Esencrezino, elsvit-
ajo de diversaj koniferoj, precipe de pino. ~ina
esenco ''S. Esenco, ricevata el la distilado de
~ino(j) k uzata por solvi grasojn, fabriki vernisojn
ktp. ~arbo = ~o /.

el tiu materialo. ~a argilo. Argilo taüga por farado
de ~o. SIN. bakargilo.

terapeüt/o (ark.) f Terapiisto. ~ikoz. Tiu parto
de la medicino, kiu studas la kuracrimedojn.

terapi1Oz If Difinita kuracrimedo: tri -
medikamenta (potenciiga uzo de tri medikament-
oj, pli spéciale pp la tri cefaj antiaidosaj medikament-
oj). es* kuracado, traktado. *HSto. Profesiulo,
generale medicinisto, praktikanta unu au plurajn
~ajn metodojn. m- kuracisto. bio~0. Kuracado per
biologiaj substancoj au mikroboj. aktino^o. ~o per
aktinaj radiadoj. aromo^o. ~o per aromaj plantoj,
pli spéciale per ties esencoj. elektro^o. ~o per
elektraj kurentoj. fito~o. ~o per plantoj. SIN.
planto~o. fokus^o. Psika ~o, celanta klarigi k per
tio kuraci specifan konflikton perturbo-generan en
homo. fotO/v/O. ~o per ordinara lumo (lumbano) au
per diversaj radioj de la spektro. SIN. lumterapio.
fiziko~0. ~o per fizikaj faktoroj (akvo, aero,
elektro, lumo, frido, varmo) k ankaü ripozo, masago,
trepidado, kuracgimnastiko ks) precipe por reeduki k
rekapabligi pacienton, kiu estas handikapita pro
akcidento, operacio au malsano. es* reedukado.
frido^o.~a uzo de la malvarmo kreita jen per frida
duso au bano, malseka envolvigo, glacioveziko, jen
per metila klorido, karbonacida nego k.a..
hipnotO^O. ~a uzo de hipnoto, ekz. por malpliigi
dolorojn. insulino~o. ~o per insuiino. keiato^o.
~a uzo de keligantoj kontrau pezmetalaj toksigoj.
kemi^O. Kuracado, pli spéciale de kanceroj, per
kemiaj substancoj. kinezcwo. Ciu kuracado per
movoj aktivaj au pasivaj. kinezo^isto. Fakulo pri
kinezo^o. kolapso^o (ark . ) Tuto de la ~aj
metodoj medicinaj au kirurgiaj, kiuj ebligas al la
pulmo cikatrigi per platigo de giaj kavernoj
(pneumotorako, torakoplastio k.a.). konvulsi^o.
Traktado de diversaj psikozoj per konvulsiaj sokoj.
kortiko^o, kortizorwo. ~o per kortikosteroidoj
(kortizono k parencaj hormonoj k iliaj derivajoj).
kuri/v/O (ark.) ~o per radiumo k artefaritaj radio-
elementoj. labor^o. Metodo de rekapabligo de
invalidoj per praktikado de man-metioj aü -artoj.
lum/vo. Foto~o. mekaniko^o If Uzo de specialaj
mekanikaj aparatoj por kuracocele movi la artikojn
ktp. orkido^o Vd orkido. ozorwo. ~o per miks-
ajo el oksigeno k ozono. planto~0. Filo~o.
psiko/vo. ~o per psikaj metodoj. radiunrwo (ark.)
~o per radiumo. radlO'vO. ~o per jonigaj radioj,
i.a. per X-radioj. sero^o 1 ~o per sero au per
kompleta sango, prenila el resaniginto, por sirmi
kontraü iuj infektaj malsanoj: antikoklusa sero~o de
junaj infanoj. 2 Simila ~o per antimikroba serumo.

stingo. ~o per la sunradioj. termo^vo. Varmo~o.
varmo~0 If ~o per diversaj formoj de varmo. SIN.
termo^o.

teraplan/o © Veturilo, portata de aerkuseno,
kapabla iri sur tero k akvo.

terapsid/oj y Ordo (Therapsida el la subklaso
sinapsidoj) de reptilioj, kiuj vivis dum triaso k el
kiuj kredeble la mamuloj evoluis.

terari/o. Loko au ujo arangita por la tenado de
teraj bestoj (ekz. reptilioj, amfibioj, araneuloj).

r^>a

b terebinto: a ) tigo ; b)
folio (plume kunmeta);
c) fruktoj (drupoj) ; c)
gajlo estigita de afido.
M .
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Termidor/o X Dekunua monato de la franca
respublika kalendaro (20a de Juh-18a de Aüg.).

termik/a 1 Rilata al varmo. 2 Funkcianta pet
varmo: motoro. elektro^o. Scienco prill
varmo, produktata de kurento. j

termin/o A Vorto au sintagmo speciala al al
scienco, arto, metio, fako: jura, medicina, teknik\~o; en politikaj ~oj tio estas nomata ultimate.*4:j
Rilata al ~o(j): difino, precizeco.~aro. Vortarc j
enhavanta unu- au plur-lingvan kolektajon de fabj ‘
~oj k ties difinoj au tradukoj por la koncema fako:j
medicina, fervoja, matematika , astronomia, mete- .
ologia ~o. ~aristo. Fakulo pri ~aroj. «N*olog&|
Fakulo pri ~ologio. /s/Ologio. Scienco pri la ~aroj,|

Termin/o © Romana dio, protektanto delai
limoj, prezentita per senbraka busto, sur limston&l
csr Hermo.

termîna!/o S Vidigilo ekipita per klavaro, ai ?
simila aparato, per kiu uzanto komunikas koa ;
komputilo, ofte de alia loko. car feletajpilo. Ml
(pp elemento de strukturo) La lasta: ~a fHamento\
( filum terminale: la lasta elemento de la mjelo).-L
cevalvosto.

terminali/o G. (Terminalia el kombretacoj)
de c. 150 sp-oj de tropikaj arboj k trunkarbustoj, ;

pluraj uzataj de la homo: du Afrikaj sp-oj (T. ivo-
rensis k T. superba) pro valora ligno; T. catappad
precipe Azia, pro semoj mangataj krudaj k el kiuj
oni ekstraktas oleon ; T. chebula , el Hindiok ;

Malajzio, pro mirobolano.

tered/o b G. (Teredo) de maraj moluskoj el la
klaso de duvalvuloj, fam. de foladedoj, kiuj boras
en lignaj traboj, sipoj, kajfostoj kc. car folado.

teren80 1 Terspaco, rigardata el la vidpunkto de
gia utiligado por difinita homa aktiveco: *6
organizi la ~on (— tranceo); gajni ~on; rekonkeri
la perditan ~on\ elekti bonan ~on por la manovro;
la de la operacoj; la skiisto havas idealan
~on por trejnado; por futbalo, por teniso; *}- la
instalajoj sur la ingeniero de /’ ~o: O tiu auto
taügas por ciaj ~oj. es= areo, grundo, kampo. 2 ®
La subgnindo, rigardata laü gia origino au formigo:
kreta, sedimenta ~o, laga, rivera, glacia falt-
igo de ~o. 3 (f) Kampo 5: tin] plurgentaj landoj
sajnas esti la plej favora ~o por E.; la de tiu
industria branco estas tre malvasta; konkeri novajn
~ojn por sia komerco. ^a. Rilata al la ~o: ~aj
studoj (kontraste kun la laboratoriaj).

Terenci/O. Latina vira nomo, i.a. de komedi-
verkisto (P. Terentius Afer, c. 190-159).

Terez/o. Virina nomo, i.a. ^ de hispana mistika
sanktulino (~ el Avila, 1515-1582).

tergai/o % Sinteza teksajo.
teri/oj 'é- b Subklaso (Theria ) de mamuloj

ampleksanta la plimulton de la mamulaj ordoj.
aii~oj. Subklaso (Allotheria ) de fosiliaj mamuloj.
ampleksanta i. a. la ordon de multatuberuloj.
pra ~oj. Subklaso ( Prototheria ) de mamuloj
ampleksanta i.a. la kloakulojn.

teriak/o f Mezepoka kuracilo, iama panaceo,
kiu entenis ekstraktojn el plantoj, mielon, opion k.a.

teritori20 1 b (pp bestoj au homoj) Spaco, kiun
rezervas al si individuo au grupo, défendante gin
kontra ü enveno de fremduloj. 2 Parto de la ter-
surfaco sub difinita respondeco au jurisdikcio: sur
la tuta ~o de la palaco malaperis la ordoB; Z la
r^o de la mezepokaj italaj komunumoj; ~o de milita
regiono ; aütonoma okupaciataj ~oj. ~a.
Rilata al ~o: ~aj posedajoj, akirajoj; piano por la
raciigo de la ~a mastrumado ; armeo (por la
defendo de la ~o). ekster̂ a tsb Ne submetita al la
legoj de la koncerna ~o: ambasadorejoj estas
ekster~aj rilate al la lando, en kiu Hi trovigas, k laü
la internacia juro estas parto de la lando reprezent-
ata; rajtopri ekster~eco.

© terrn/oz 1 A (pp algebra esprimo au serio)
Grando, kiu estas ligita al aliaj ~oj per la signoj
plus au minus, car faktoro. 2 A (pp vico) Elemento
de la vico ; vicero. 3 A (evi ) Numeratoro au
denominatoro. 4 <£ Cut el la duope kombinitaj
elementoj en la 3 propozicioj de silogismo. 5 ^Ciu el la elementoj, inter kiuj ekzistas rilato: ~oj de
alternativo, de gradacio.

(Dterm/oJ "X En la Roma antikveco, publikaj
banejoj.

termi/o f Korpa temperaturo (en kunmetajoj).
eü /vO. Stato, karakterizata de normala korpa
temperaturo. hipô o. Stato, karakterizata de korpa
temperaturo malsupera al la normala, intensa mal-
varmosento k kolapsemo. SIN. algideco. hiper̂ o.
Stato karakterizata de korpa temperaturo supera al
!a normala.

A
i

terminalio ( Terminalia catappa): a) tigo; b) folio;
c) floro ; c) frukto; d ) semo. B.

terminator/o Dislimo inter la partoj prilura-
ataj k la partoj mallumaj de la Luna disko.

termistor/o 4- Rezistilo, konsistanta el duon-
konduktanto kun alta negativa temperaturkoeficiento. ;

©termit1o b (kn) Insekto el la ordo de izopteroj,
vivantaj socie kiel formikoj; kelkaj sp-oj konstruas <

fortikajn logejojn gis 6 m altajn, aliaj Iogas en arboj
lignaj traboj au subtere; gravaj detruantoj de lign-
ajoj; kelkafoje malprave nomata «blanka formiko».
/^ejo. Konstruajo de ~oj.

©termit/o ® O Miksajo el feroksido (Fe304) k
pulvorigita aluminio, kiu ekbruligite estigas\
temperaturon superan al 3 000 °C k estas uzata en
veldado.

termo/ A Pref., esprimanta la ideon de varmo:
r^banejo ( varmobanejo), ~botelo , ~dinamiko,
r^elektro. ~elemento , ~ fonto, ~nuklea, ~paro,
r^reguligilo, ~sifono, ~terapio (varmoterapio),
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tetra~oj (kvardekkarbonatomaj ekz. karotenoidoj);
poli^oj (ekz. kaücuko, gutaperko, ciklo).

terpin/o ® Monoterpeno, mentan- l ,8-diolo,
C ,0HlgO2, akirita per oksidado de terebintin-esenco,
uzata en antitusaj medikamentoj.

terpineol/o ® Monoterpeno, ment- l -en-8-olo,
C 1 ()HlgO, konvalodora, uzata en parfumoj; tri
izomeroj diverskvante trovigas en esencoj de la
montara pino, de la blanka melaleüko k de bigarado.

Terpsikor/oO Muzo de la danco.
Tertulian/o. N -Afrika kristana verkisto (S.

Tertullianus, c.155-220).
terur/o 1 Tre forta timo: promorta ~o estas pli

malbona ol la mortoz; Moor resaltas kun ~oz\
okuloj viaj largigas de ~ow; tra vitro de pli-
grandigas la mezuroz\ atakis ektremis la
kruroz\ gi pelos lin al la rego de ~ojx. 2 (f )
Persono, kiu kaüzas tian ~on: U estas la de la
regiono, de la lernantoj. ^a 1 Tia, ke gi elvokas
~on: ~a estas tiu ci lokoz\ Hi havis ~an aspektonz\
ili rakontis ~ajn historiojn pri rabobirdojz; kiarn la
kuracisto km la ~a ekmovo de la sultroj diros at vi:
Homa helpo estas vana! z\ tiuj kalumnioj donis ~ajn
fruktojnz\ ~a estas la stato de la aferojz ; cio
supermezura estas ~az.2 (f) Tre forta: si havis ~an
malamon kontraü la pli junaz. 1 En ~a
maniero: krias la noktuoz\ eu estas vi, kiu tiel
r̂ e krias tra la cambroj , ke ciuj dormantoj vekig -
as? z; estis tiel al la malfelica lnger! z ; al la
malgranda knabino estis vidi tionz\ ~e! diris la
cikonia patrinoz. 2 (0 Ekstreme, eksterordinare: ili

multe kisadis sinz\ ili estis fieraj pri liz; ~e
gajaj sajnis al ili iliaj propraj sercojz; ~e malbona
veteroz\ tiuforto de inercio ~e malhelpis ciun nian
paSonz\ tio estis ~e grava aferoz; ~e, kiel mi volas
ma.ngi! z.~i (tr) Inspiri al iu egan timon: songo ~as,
songo forkurasz\ Dio estas la forto de mia vivo: kiu
povas min ~i? x\ la Miss nedeflorebla ~as la
dancistojn : kiel multaj estis ~itaj, rigardante
vin! z; ektremas la ~ita pekuto7; tute apude de la
~ita vikingedzino sidis f ...]z; ili kuras ~itex.~ajO.
Io, vidajo, okazo ks, kiu ~as: la ~ajoj de la milita.~eco. Eco de io ~a: nun mi piene sentas la tutan
~econ de i dangero, en kiun mi jetis miajn karajnz\
la bildoj de la nokto jam estis relevigontaj en si, kun
sia plena ~ecoz. ~igi. Subite eksenti ~on.

Tesali/Ô. Regiono en la N parto de Grekio, kie
trovigas Olimpo k Pindo (22°30’E, 39°30’N).

Tesalonik/o. Havenurbo en N Grekio, funde de
la samnoma golfo (22°57’E, 40°38’N).

Tesl/O. Kroatia ingeniero ( N.Tesla, 1856-1943).
(t)~0 Unuo de magneta fluksdenso en la inter-
nacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: T; difino:
1 T = 1 Wb/m2 (flukso de unu vebero tra surfaco de
unu kvadratmetro).

Tespis/O. Helena poeto, rigardata kiel kreinto de
la teatro: la caro de ~oz (caro de migranta trupo de
aktoroj).

test/o 1 Normigita tasko au faro, kiun oni
uzas por taksi per preciza metodo la kapablojn au
diversajn psikologiajn ecojn de ekzamenata
subjekto: de generala inteligenteco, de memoro,

^tropismo (varmotropismo). ^gena = varmo-
estiga. <vgenezo Varmoproduktado (pp vivulo).
«vgrafo Aparato por a ütomata registrado de
temperaturvariado. ~metr10. Instrumento, por
mezuri la temperaturon: centuma (SIN. centezimala )
~metro (dividita en 100 gradojn); celsia ~metro
(centuma ~metro, montranta 100 gradojn inter la
temperaturo de fandiganta glacio k tiu de la vaporo
de bolanta akvo sub normala atmosfera premo);
farenhejta ~metro (montranta 180 gradojn inter la
32a, fandiganta glacio, k 212a, bolanta akvo);
registra ~metro (registranta la temperaturvariojn
surtumiganta cilindro); mimmum-maksimum-indika
~metro ( kiu registras la plej altajn k la plej
malaitajn temperaturojn dum difinita tempo) ;
rezisto~metro (funkcianta per la varianta elektra
rezisto de metalfadeno); ~para ^metro (funkcianta
per ~oparo(j)). ~skopO (pp ~dinamiko) Arang-
ajo, ce kiu la volumenvariado de korpo estas uzata
kiel observa rimedo de temperaturvariado.

Termopil/oj ï Defilejo en Tesalio, inter monto
kmaro (22°37’E, 38°48’N), kie Leonido kun tricent
Spartanoj provis bari la vojon al la armeo de
Kserkso (480 a.K.).

termos/o = termobotelo.
termostat/o. Automata, kiu tenas la temperatur-

on konstanta en difinita sistemo: ~o de centra
hejtado,de elektra bakujo.

tern/i ( ntr) Spasme k brue elspiri aeron per la
nazo k la buso pro subita ekscito de la nazaj nervoj:
se iu ~is dekstre de vi, tio estis bona aüguro ce la
Romanoj; estis malpermesite ~/ ce la hispana kort-
ego. ~0. Ago de tiu, kiu ~as: ne ekzistas sennazoz (— fumo ). ~iga. Tia, ke gi igas ~i: ~iga
pulvoro.
ternar/a ® Havanta tri komponantojn : ~a

sistemo.isr triopa. •—» binara, kvaternara.
teromorf/oj (ark.) = sinapsidoj.
teror/o Z Sisteme k laüordone uzata krueleco k

terurado: se tiu gento prezentos la plimulton, gi per
silentigos la aliajnz\ la regno de la ; la ~o

estis la bazo de la nazia regimo. ~a. Rilata al ~o.
Per ~o: gemado de la silentigitaj premat-

ojz. (1)̂ 0 i Periodo markita de ~o: la franca ~o
(1793-1794). ~ismo. Politika regimo, uzanta la
~on kiel regrimedon: la Stalina, la Hitlera ~isnw,
en nia lando la ~i$mo k hipokriteco kreskas
terurez\ (f) inter la esperantistaro regas nun ciam
pli k pli granda malamo k ~ismoz (en 1911).
»isto. Adepto de ~ismo, uzanto de ^o. ~izi (tr)
Sisteme k agite teruri : la Akademio devas cion
esplori senpasie , ne lasante sin ~i per laütaj kriojz.

terpen/0 ® Kn de multaj, cefe vegetajaj lipidoj,
derivantaj el du (mono~oj ) au pluraj (di- , ...
poli~oj ) molekuloj de izopreno, eventuale ankaü
kun funkcio alkoholo, aldehido au ketono, ciklaj aü
ne, konsistajoj de rezinoj, esencrezinoj, esencoj,
laktosukoj ktp: mono^oj (dekkarbonatomaj, ekz.
citronelolo, geraniolo, mentolo, terpinolo); seslcvi~-
oj (dekkvinkarbonatomaj, ekz. farnezolo); di~oj
(dudekkarbonatomaj, ekz. giberelinoj); tri~oj
(tridekkarbonatomaj, ekz. skvaleno, steroloj) ;
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de manlerreco: la Rorsaha (projekcia ~o, bazita
sur la libera interpretado de inkomakuloj). 2 El
Kompara elprovado de difinita varo kun norma
specimeno, celanta doni informojn al la acetontoj.
*4 (tr) Elmeti al ~o: ~i lernontojn, metilernantojn;
~i kafpulvoron. signifikanco~o A, Statistika~o, kiu ebligas forjeton de hipotezo.

testacel/o b G . ( Testacella ) de surteraj
moluskoj el la klaso de gastropodoj, aspektantaj kiel
limakoj, sed kun malgranda konko malantaüe sur la
korpo, sin nutrantaj per tervermoj.

testament/o ^ Deklaro, kutime skriba laü
lege difinita formo, per kiu persono esprimas sian
lastan volon rilate sian proprietajon : fari sian ~on; li
cion postlasis al si per sia okaza komplimento
ne iras al ~oz. va? kodicüo, legato. (T) /^O D* Nomo
(«atestajaro») de ciu el la du partoj de la kristanaj
kolektoj de sanktaj libroj: la Malnova (hebrea), la
Nova (greklingva) ~o. va' Biblio. (tr) 1 Asigni au
ordoni ion ai iu per -̂ o: li ~is grandajn sumojn al la
universitato de sia naskigurbo; kampulo siajn filojn
voki sendis k ~is : « En mia kampo kasas sin
trezoro » K\ ~i , ke oui konstruu hospitalon. 2 (f)
Postlasi, transdoni; tradicie ordoni: de unu generacio
al la alia estis ~ata la réspektego a! tiu nomo. ~a.
Rilata al ~o: ~aj arangoj , malpermesoj\ ~a
interpretado; registrado.^ajo. Legaco.

testik/o y (testis ) Virseksa glando, kiu
produktas la spermatozoojn k sekrecias hormonojn,
precipe testosteronon: ~oj estas generale paraj. isr
curovo. ~ito f Orkidito. ^ujo, ~sako. Skroto.

testosteron/o £ Hormono, produktata de la
testikoj k efikanta precipe al la disvolvigo de la vir-
seksaj reproduktorganoj k de la sekundaraj virseksaj
karakteroj.

testud/o 1 b Surtere vivanta reptilio (Testudo
k.a. g-oj), kies korpon kovras korneca k osta kiraso,
en kiun la besto plejofte povas entiri la kapon, vost-
on k membrojn: nomis la leporo moke ta ~on pigra,
lama K. — ~supo, ~$elo. 2|[ Sirmo, konsistanta el
sildoj dense etenditaj super la kapoj de aro da soldat-
oj dum la atako de fortikajo. marca ^o. Emido.~e. Kiel ~o, malrapide: bona famo sin trenas
malbona kuras rapidez. ~ajO. ~selo. ^uloj. Ordo
(Testudinata) de reptilioj, al kiu apartenas ~oj,
kelonio k kareto k.a. mar~o. Kelonio.

teta. La oka grafemo de la greka alfabeto (0, 0),
prononcata kiel la angla senvoca th.

tetan/o <§ 1 Fiziologia daüra muskola kontrah-
igo, kaüzata de rapide ripetigantaj stimuloj: perfekta,
neperfekta 2 = tetanio. 3 (evi) = tetanoso. 'vigi.
Estigi ~on 1 ce muskolo (pp fiziologia procezo,
efiko de drogo ktp).

tetani/o f Sindromo, karakterizata de
kontrakturaj atakoj, trafantaj precipe la ekstremajojn
de la membroj k kaüzata de perturbo en la kalcia
metabolo, de misordo en la paratiroidoj au de iuj
infanaj infektaj malsanoj.

tetanos/o f Infekta malsano, ka üzata de la
toksino de la ~a bacilo (Clostridium tetani ) k
karakterizata de ege doloraj kontrakturoj. anti^a.
Destinita kontraübatali la ^on: manke de anti~a
serumo, la prognozo de ~o estas tre grava.

Tetîs/O O 1 Diino, filino de Nereo k patrino de
Ahilo. 2 Mardiino, patrino de la Oceanidinoj.

© tetr/o b Sp. de tetraono (Tetrao tetrix, sin.
Lyrurus t. ) el la ordo de galinoformaj birdoj, fam. de
tetraonedoj, kun fendita vosto, kiu ce la virbirdo estas
liroforma. ear bonazio, tetraono, lagop( od )o, urogalo.

(Dtetr/ (g) Pref., montranta, ke sakarido, konsistas
el 4-karbona ceno: eritrozo estas ~ozo. csr but/.

©tetra/ ® Pref. montranta, ke substanco estas
karakterizata de, aü konsistas el, kvar samaj atomoj,
funkcioj, molekuloj ks : ~fluorido, ~tionato\~mero, ~peptido, ~sakarido. iSf* mono/ , tri / ,
oligol , poli/ . —4 hiper/.

© tetra/o (evi) = bonazio. RIM. Ne apartenas al
la g. Tetrao!. Vd tetraono.

tetragon/a = kvadrata 2.
tetragoni/o 1 ^ G. (Tetragonia el aizoacoj) de

c. 85 sp-oj de herboj k arbustetoj, kusaj aü grimpaj,
sukulentaj, el la tropikaj k subtropikaj regionoj de la
S hemisfero k ankaü el N Ameriko; precipa sp.: T.
tetragonioides, satata legomo, kun longaj, kusaj
tigoj k dikaj, karnecaj folioj, kiuj estas utiligataj kiel
spinaco sub la nomo «Nov-Zeianda spinaco». 2 ^T. tetragonioides.

tetragram/o ü La nomo de la hebrea Dio,
skribita per kvar literoj (JHVH). — Javeo, Jehovo.

tetralen/o (K) Tetrahidronaftaleno, C , 0H , 2,
solvanto de multaj organikaj substancoj.

tetraklin/o G. (Tetraclinis el kupresacoj) de
nur unu sp. (T. articulata ) de malgranda, dioika,
daürafolia arbo el N Afriko, S Hispanio k Malto,
forstumata por ruge bruna ligno uzata en meblo-
farado k por rezino utiligata i.a. por vernisoj. -4
sandarako.

tetralogi/o 1 Ce la helenoj, aro de kvar
teatrajoj, ludataj unu post la alia (tri tragedioj k unu
satirusa dramo). 2 } Nomo donita al kvar operoj de
Vagnero, tiritaj el la germana mitologio.

tetraon/o b G. (Tetrao) el la ordo de galino-
formaj birdoj, al kiu apartenas i.a. tetro k urogalo.
~edoj. Fam. (Tetraonidac) de galinoformaj birdoj,-tet/ } Suf., kiu, aldonite al la numeraloj (precipe al kiu apartenas i.a. lagopodo, bonazio, ~o.

ekde 4), ebligas kunmeti nomojn, signifantajn: 1
komponajon konsistantan el la dirita nombro de
partoj aü por la dirita nombro de ludantoj; 2 la lud-
untaron mem: kvar~o. kvin^o. ses~o , sep~o ,
ok~o. va? solo. dueto, terceto.

testudo. tetro.

tetrark/o A Reganto de ~ejo: ta ~o HerodoN.
~ejo. Ciu el la kvar dividoj de lando, regiono, ks,
regata de aparta reganto. ~io. Sistemo de regado,
iniciatita de Diokleciano, la ü kiu Romio estis regata
de kvar imoeriestroi
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homon B. ~a-~a. Esprimo, uzata por eviti tro long-
an au tro precizan montron: la Komitato diru, ke la
sola gusta vojo estas ^a-^a 2; alproksimigu, vi ,
~a-~a! z. 2 Ekkria. kun la sama signifo: homo
mortis! 2. 3 La sama, uzata kiel anoncvorto de
rilativo k montranta komparon pri kvalito : kia
patro, ~a filoz\ kia ago, pagoz; mi prenos la
rohon ~a, kia gi estas; ciu E-isto povas havi ~ajn
konvinkojn aü fan ~ajn agojn, kiajn U volas2; la
uzado de la artikolo estas ~a sama kiel en la aliaj
lingvojz; ~aj argumentoj, kiuj estas plenigitaj per
multe da citafoj2; siaj okuloj radiis nun per bela
brilo, kiun Hi antaüe ne havisz; kun kiu vi kunigas,

vi farigas 2; mi al vi montros spegulon ~an, kie
vi ekvidos la plej profundan vian internajonz.
Il - Montra adj. uzata predikative por reprezenti : 1
adj-on: la tuta familio sentis sin felica, k ~a gi
efektive estis2; por ke lingvo estu universala, ne
suficas nomi gin ~a2; tio farus ilin efektive frenez-
aj, k r̂ aj ili sen tiofarigosz; 2 nedifinitan subst-on:
la sinjoro estas nobelo k vi ne estas ~a7 ; al la
sufiksoj estas donita la signifo de memstaraj vortoj,
k kiel ~aj ili estas lokitaj en la vortaroz.RIM. Vd io
RIM 2.^ajo. Io ~a: ~ajojn mi neniam diris.

tial. Pro tiu kaûzo, motivo: hodiaü estas bela
frosta vetero, ~ mi prenos miajn glitilojnz; la
homoj ne komprenas unit la aliàn k ~ ili tenas sin
fremde unu kontraü la aliaz; car vi forjetis ciujn
miajn konsilojn, ~ mi ridos ce via malfelico2; car
simila konstruo de lingvo estas tute fremda por la
Europaj popoloj, ~ mi tute alkonformigis tiun ci
dismembrigon de la lingvo al la spirito de la lingvoj
Europajz. car; ke. Kunmetita subjunkcio,
signifanta: «pro tio, ke»: mi pétas tion ci car mi
scias la inklinon de la plimulto da homoj2-, mi dev-
as peti la leganton ne preni tro facile (neserioze)
miajn rimedojn de solvo sole nur car ili aperos
al li eble kiel tro simplaj 2; ciuj satis E-on nur ke
gi alproksimigas reciproke la korojn de la homoj7-',
se Volapiik akiris certan nombron da adeptoj, tio ci
estas nur ke la ideo de lingvo tulmonda estas
alta k allogaz. ~a. Rilata al la dirita kaüzo: oni
devas decidi pri la celoj de la du kunsidserioj, por
eviti la duoblan laboron k la ~an perdon de tempo.

tial/o ® Organika substanco analoga al
aldehido, en kiu sulfuro anstataüas oksigenon ;
generate formulo: R-CHS.

tiam 1 En tiu tempo, en tiu momento: post la
kongreso mi estos pli libera, k ~ mi povos plenumi
la deziron de la Pariza grupo7', ( sed ne pli frue ol
~! ) volu proponi [ ] z; k se vi ~ ankoraü staros
fortike, ~ mi diros, ke vi gajnisz; de ~ li estis mal-
sana; la estonteco de nia afero estos piene garanti-
ita nur kiam gi absolute neniom dependos de la
sorto de unu homo2. 2 Ce tiu okazo, ce tiuj kondic-
oj: rompu la murojn inter la popoloj, nur ~ povos
malaperi tiaj bestajoj k krimojz; la artikolo estas
uzata kiam ni parolas pri personoj aü objektoj
konatajz; se ni konscios bone la eseneon k ceIon de
niaj kongresoj , ~ ni venados al ili kun ciam fresa
entuziasmoz; se ciu balaos aptaü sia pordo, ~ en la
tuta urbo estos ordoz. ~a. Ekzistanta en tiu tempo:

tetrastil/a jit Tia, ke gi havas ce la fasado kvar
kolonojn, formanlajn portikon: templo.

tetril/o ® Eksplodajo, (N02)3C6H2N(N02)CH?.teüg/o vî/ Speco de parta ferdeko, konstruita
super la supra ferdeko ce la pruo. SIN. antaüa kastelo.

teukri/o G. ( Teucrium el lamiacoj) de
plantoj— herboj, plejparte plurjaraj, arbustetoj k
tufarbustoj—kun malgrandaj, simplaj folioj k kun
floroj havantaj korolon sajne unulipan pro la du
supraj loboj malsuprendirektaj, tute apudaj de la tri
malsupraj; kosmopolita g. de c. 100 sp-oj, precipe
Mediteraneaj, kelkaj pororname kultivataj au
medicine uzataj.

teuton/o 1 i Ano de unu el la germanaj gentoj,
kiuj invadis Gaülion k estis ekstermitaj de Romanoj
apud Aikso (Provenco) en 102 a.K.. 2 Ano de la ~a
Ordeno: princ’ Kejstut atakos ~ojnG. 3 = germano.~a. Rilata al la ~oj: la ~a dialekto', la (T )~a
Ordeno (kavalira ordeno, fondita c. 1128, kiu grand-
parte konkeris Prusujon al kristanismo k german-
eco).

tez/o 1 Aserto, elmetata k defendata de iu
persono: tiu ci konstato estas tre valora por mia

subteni la kontraüan ~on ; la 95 ~oj, afisitaj
de D-ro Lutero kontraü la indulgencoj ; lau mia
~o [...]. 2 <E> Unua termo de dialektika sistemo,
kies dua termo estas la antitezo k tria la sintezo
(ekz.: la esto, la neesto, la igo). 3 (evi) = disertacio.

Teze/o O Rego de Ateno, kiu mortigis
Minotaüron. eg* Ariadno.

- si.
ti/o. Montra pron., signifanta «tiu afero (ajo,

ideo k.a.)»: estas tre facila; de kio ~o venus?2\
kion ~o signifas?', ci estis feino2; eu estas
vi, Ivan?', estas Hi, kiuj parolis al Faraonox ;
~o ci estas la cefa celo de niaj kongresoj2; ci
estis la unua fojoz\ ^o , kion vi diras, estas tre
grava -, si rakontis ~on, kio okazis al si 2; kion vi
promesis, ~on plenumuz; ni parolis ~on k alion 2;
li ne similas al ~o, kio li antaüe estis2; la dua kulp-
igo, kiun ni ofte devas aüdi , estas ~o, ke ni estas
malbonaj patriotojL; la E-ismo celas nur aI ~<9, ke
ia taüga k vivipova komprenilo inter la popoloj
ekzistu 2 ; la dangero de ilia atako konsistis en ~o,
ke gi estis kasite preparita2; mi volis atentigi vin pri
~o, ke en nia afero cio povas esti atingita nur per
harmonio k konstanteco 2; ni memoru pri ~o, ke
niaj kongresoj estas antaüparolo por la historio de
la estonta interfraligita homaroz; konforme al ~o,
kiel mi ordonis al vi2; cio dependas de ^o, kiel oni
konsideras la aferon. tsr gi. — esti 5.~a. I - Adj.: 1 Montra, k signifanta «de tiu eco,
speco, grado, naturo ks»: neniam antaüe li estis en
~a needukita kompanio2; en ~a aü alia formo; mia
piano estas ~az; kio kaüzis ~an grandan ribel-
on? 2; eu ne estus al vi agrable havi ~an saman
kapablon? 2; pacienci post ~aj indignindajoj! 2;
~ajn krudajn vortojn mi neniam aüdis ; ( k u n
konsekvenca subpropozicio) regis ~a mallumo, ke
oni ne povis multe distingi2; E. ne estas ankoraü en
~a felica stato, ke oni povu tiri el gi profiton2; (kun
elipso de subst.) kiel mi , ne atakas are unu
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etna, mi faros al vi donacon z; ~ arogantan junulon
mi ankoraü ne vidis. 2 anoncanta komparan sub-
propozicion, kun la samaj du signifoj:a) eu ne estas

kiel mi diris al vi?7; elparolu kiel mi moniris
al vi7 ; kiel oni sternas, ~ oni dormas7; ~ same,
kiel mi en la momenta ne estas ia naciano, ~ same
mi ankaü sentas, ke mi estas nur homoz; b) // estas
~ forta, kiel mi7; ni ne estas ~ naivaj, kiel pensas
pri ni kelkaj personoj7 ; la kreado de vivipova
lingvo ne estas ~ facila afero, kiel al multaj sajn-
as7; mi konas lin ~ longan tempon, kian povas
ampleksi mia memoroz. 3 anoncanta konsekvencao
subpropozicion, kun la samaj du signifoj: 8) mi
arangis plenan dismembrigon de la ideoj en mem-
starajn vortojn , ~ ke la tuta lingvo konsistas sole
nur el sensangaj vortoj7 ; b) la nokto estis ~ mal-
luma, ke ni nenion povis vidi7 ; la provoj de la unua
kategorio estis ~ komplikitaj k ~ nepraktikaj, ke
ciu el Hi mortis tuj post la naskigoz; oni ~ malhelp-
is al mi , ke mi malbonigis mian tuian laboronz; nur
se homo vin ~ ekarnus, ke vi estus por li pli ol patro
kpatrino ( ...] z.
II - La sama, uzata kiel konj.: 1 memstare, por
enkonduki prop-on, en kiu adj. au adv. montras la
kaüzon de la antaüa prop.: gi versajne havis la agon
de duono da jarcento, ~ malnova gi aspektisz;
hiam si ekvidis sian vizagon, si eksentis grandan
teraron, ~ bruna k malbela gi estis7 ; ec naitzas,*
forte mi volas mangi7 ; mi tion ne aüclus , ~ ciam
ankoraü brûlas la sango cirkaü mia orelo, sur kiun
vi donis al mi vangfrapon z. 2 duope kun antaüa
«kiel» por esprimi progreson, pliampleksigon,
superan gradon ce la dua prop.: tiuj ci provoj estis
farataj kiel de privataj personoj, ~ ankaü de tutaj
societojz; muro ili estis por ni kiel en la nokto, ~ en
la fago x ; si estas kompetenta kiel en la mastrum-
ado, ~ en la artojz. c3f ankaü 2 ; kaj... kaj.... ~a,

Akcentita formo de «t i a» : mi songis pri iaj du
eksterordinaraj ratoj. Kredu al mi, ~ajn mi nenim
vidis!7. ~e. Adv. kun la strikta senco «laü tia
maniero»: kredu al mi, estas pli bone!7 ; !!
direktis konsternitan rigardon al la tern k longe
staris ~cz; pro tio ^e diras la Eternulo [ Jx;
parolis Zaratustro» (verko de Niceo).

ties. Morfemo kun pron-a rolo, signifanta «de
tiu(j) au de tio» k uzata precipe en tri okazoj:1
kiam la responda rilata prop, antaüas: kiu difektosd
H ec unu haron, ~ karnon mi dissiros je pecoj7; 2
kiam gi respondas al «kies»: kies panon oni mang-
as, ~ vorton oni parolas7; kies motion mi prenas,~
suidanto mi farigas; 3 kiam gi reprezentas vorton,
kiu ne estas la subjekto de la antaüa prop: la infano
ludis kun sia pupo. k subite ~ kapo frakasigis («gia
kapo» povus signifi «la kapo de la infano»); la
kuracisto klinigis antaü la fremdulo, k laü ~ de2iro
oni transportis lin en hospitalon; unu nacio imagos
k taksas la alian laü ~ literaturo ; la trafiko delà
urbo k ec de ~ cirkaüajo estas tre vigla.

Tiest/o O Frato de Atreo, amba ü filoj de
Pelopso: ~o ma!honoris la liton de la frato7.

tif 1o t Kn de diversaj kontagaj k epidemiaj mal-
sanoj, karakterizataj de febro, stuporo k malvigleco

la ~aj gazetoj nenion raportas pri tio; la post~aj
diskutoj forgesigis la originalan proponon. ~lllO.
Homo, vivanta en tiu tempo, use samtempulo.

tiamin/o ® ÿ VitaminqB,, C12H18C12N4OS.
Tiansan/o. Monto en Cinio (81°É, 43°N).
tiar20 J[ 1 Speco de alta turbano, portita de Med-

aj au Persaj regoj. 2 Ceremonia kapvesto de la papo,
ornamita per tri kronoj. 3 (f ) Funkcio de papo:
ricevi,ambicii, aspiri la ~on. «s* mitro, cidaro.

tiazol/o ® Heterocikla molekulo, C3H3NS.
Tiber/o.* Rivero, kiu trafluas Romon (12° l 3’E,

41°45’N): la fiava ~o.'

**ano. Romano: ~an , de
kie vi nun venas ?7. ^a. Siluanta sur la dekstra
bordo de ~o.

Tiberî/o. Latina vira nomo, i.a. de la dua Romia
imperiestro (42 a.K.-37 p.K.).

Tiberiad/o. Israela urbo, ce la samnoma lago
(35°32’E, 32°47’N). ^a Lago. Granda Palestina
lago, kiun trafluas Jordano.

Tibestl/o. Montaro en Sahara, norde de Cado
(17°E. 20°N).

Tibet/o. Lando en C Azio, sub regado de Cinio
(Lasao). ~a. Rilata al ~o au al ~anoj: la ~a
lingvo, religio ; ~aj lamaoj. ~ano. Ano de la cefa
gento de ~o.

tibi/o ¥ ( tibia ) Longa osto inter la genuo k la
maleolo, pli dika ol la fibulo. /^ingoz = kruringo.
~karno. Suro.

Tibisk/o. Hungaria rivero, enfluanta en Danubon.
Tibul/o. Latina verkinto de elegioj ( A. Tibullus,

Ô. 50- I 8).
tibusen/o 4g G. (Tiboucliina el Melastomaceae )

de c. 245 sp-oj de daürafoliaj arbustoj el tropika
Ameriko, kelkaj pororname kultivataj, precipe T.
urvi /leana k T. etegans, ambaü el Brazilo, kun
grandaj, malhele bluviolaj floroj.

Tician/oz. Venecia pentristo ( T. Vecellio,
1477-1576).

Ticin/o 1 Rivero, kiu trafluas Majoran Lagon k
enfluas en Padon. 2 Kanlono de S Svislando
(Belinzono).

tie. En tiu loko: kion vifaras ~? z: mi restas ~
ci 7 ; (f ) la voito « gardenon » staras ~ ci en
akuzativo7 ; ofte kunvenas personoj de malsamaj
nacioj, sed ~ komprenas sin reciproke nur tre mal-
granda parto da kunvenintoj7 ; oni suferas kie
oni estas vundita; kie estas mielo, ~ musoj ne ntank-
as7 ; for de ~ ci!7 ; ~/7 metu lavujonz; sendu ~/?
por rigardi7 ; li maltrankvile posas en la cambro ~n
k reen7 ; kie dento doloras, ~/? iras la langoz. ~ k
/N/ , ~ k ci /•**. En kelkaj disaj lokoj: la grajnoj falis
hazarde. ~n k ~/7. ci-^a. Ekzistanta en tiu, en
ci tiu loko: la ~aj produktoj; la ci-^a publiko estas
severa. ~ulo. Homo vivanta en tiu loko.

tiel. I - Cirkonstanca morfemo 1 signifanta: a)
«en tia maniero»: vi sekretos a! edzino, si sekreios
al fratino, k ~ la sekreto promenados sen fino7 ;
bojas hundido, car ~ faras la hundo7 ; nur ~ vi
povos eliri el via embaraso ; eu vi iam vidis, ke mi
kun certeco raportis:
~? 7. B3T tiamaniere. b) «en tia grado» : estu ~
afabla k alportu al mi la segon ; car vi estas ~ serv-

estas» , k en veto ne estis«
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(ekz. ekzantema febro, flava febro, kosmopolita
rekuranta febro, ~oida febro, paratifoj k.a.).
ekzantema ~o. Speco de ~o, karakterizata de
§enerala erupcio kun tendenco a! hemoragioj, kaüz-
ata de iu rikecio, transdonata de la pulaj k pedikaj
fekoj. ~Oida. Tia, ke gi similas al ~o: ~oidaj
afekcioj ; ~oida stato (stuporo k malvigleco).
*oido. ~oida febro. ^ulo. lu trafita de ~o.
paramo. Malsano tre simila al la ~oida febro, k
kaüzata de salmonelo (Salmonella paratyphi).

tlfe/o if* G. (Typha el ~acoj) de plurjaraj,
monoikaj, altaj herboj, kun staraj tigoj portantaj
densajn spikojn po unu, kies supraj floroj estas
virseksaj, dum la malsupraj estas inseksaj k havas
multaharan perianton; kosmopolita g. de 10-12 sp-
oj, akvejaj, kelkaj poromame kultivataj.

ojn) de la vinberoj antaü la fermentado, precipe por
ruga vino, c®5 senherigi. f!or~(et)o = pedunklo.
foli~(et)o = petiolo. germo~o 4* Rudimenta ~o
de la embrio de la semplantoj. pluirwo Vd plumo
I . volvcwo 4* ~o de iuj plantoj (ekz. konvolvulo),
kiu volvigas cirkaü apudaj korpoj (plantoj, stango
ktp). nsr volvobranco.

tigl/o = krisolo.
tigr/o b Sp. de la g. pantero (Panthera tigris),

rabobesto flava kun vertikalaj malhelaj strioj. ~ino.
Ino de ~o: jaluza kiel ~ino. ~ostria. Havanta
striojn similajn al tiuj de ~o: ~ostria kato. US’
zebrostria.

Tigris/o. Rivero en U Azio, kiu fluas tra Bagdado
k fine kunfluas kun Eüfrato (47°28’E, 31°08’N). nar
Mezopotamio.

(Dtik/o Y Nerva kuntiro de la muskoloj, plejofte
de la vizagaj.

(Dtik/o z fa.Fortika, plejofte striita lina au kotona
stofo, uzata por fari sakon de matraco.

tikl/i (tr) 1 Kaüzi, per delikataj k ripetaj ektusoj
de iuj partoj de la korpo sensajon, kiu estigas
konvulsian ridon: la patrino ~is sian bebon per
plumeto; karesu, se vi volas, sed ne ~u! Juki.2
(f) Agrable eksciti: la odoro de la rostafo ~is ties
nazojn; ~i ies vantecon, humursentoir, cu gi infektis
vin per la manio farigi granda homo? Cu vin ~as
gloro k honoro?7,.~a 1 Tia, ke gi ~as: ektuso
de herbo', (f ) li priskribis balon en la plej ~a
maniero7-. 2 (f) Tia, ke gin oni devas tusi delikate:
inter nobeloj tio ci estas ~aj aferojz\ tio estas lia ,

~a punktoz; jen vere demanda, ^adi. ~i dum
relative longa tempo: lernu do via fingret' ~adi cic-
on elastanw. ''-(ad)o. Ago de iu , io ~anta: nun
ankoraü min atakas ^o de deziroz\ la infano sends
r̂ adon en la stomakoz\ nun vi baldaü kontendgos
vian ~adon de la palatoz; ~ado de ies orgojlo.~igema. Sentema ce la ~ado, facile reaganta al
~ado.

tiksotrop/a (pp likvo) Havanta, post agitado,
pli grandan viskozon ol antaüe. ~eco.Eco de io ~a.

tiktak/o. Alterna régula sono, kiel tiu de
horlogo. ~i (ntr) Aüdigi ~on.

til/o fa. Instrumente por disfibrigi tigojn k forigi
la senutilajn partojn. ~i ( tr) Trakti per ~o: ~i
kanabon, linon.

tilandsi/o 4* G. (Tillandsia el bromeliacoj) de
plurjaraj herboj el tropika Ameriko, plejofte epifitaj;
c. 380 sp-oj, multaj pororname kultivataj, i.a. la
usneoida /vo (T. usneoides ), epifita sed kelkfoje
kreskanta sur telegrafaj dratoj, aspektanta kiel
barboforma likeno de la g. usneo.

tilbur/o ï Malpeza, duloka kabrioleto.
tild/o Hi Supersigno (~), uzata i.a. super n en la

hispana (por doni sonon similan al nj) k super vokal-
oj en la portugala (por ilin nazaligi). i&r ondosigno.

tili/o 4* G. (Tilia el ~acoj) de falfoliaj arboj
kun pintapeksaj, plejofte korformaj folioj k kun
flavetaj, odoraj floroj en akselaj infloreskoj, kies
pedunklo parte kunigis kun longforma, helege flava,
membraneca brakteo, kiu helpas flugdisporti la
fruktojn ; c. 45 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj por-

tifeo (mallargfolia ~o):
a) rizomo ; b) tigo; c )
folio ; c ) inseksa
infloresko; d) virseksa
infloresko ; e) inseksa
flora. C.

Tifiis/o = Tbiliso.
tifon/o = tajfuno.
tig80 1 4 2) Parto de la korpo de la vaskul-

plantoj, kiu portas burgonojn, foliojn k eventuale
florojn k fruktojn, k kiu kune kun la radiko konsist-
igas la akson de la planto: aera, subtera (c^r rizomo,
tubero), herbeca, ligneca ^o. branco, stipo 2 ,
trunko, Soso, pedunklo, petiolo. b) Parto de la korpo
de la briofitoj (eksklude de la talaj hepatmuskoj),
kiu portas la foliojn. 2 (f) Tio, kio kunligas element-
ojn, simila al ~o. 3 O Cilindra maldika parto de
objekto, kiu kuntenas flankajn partojn: ~o de slos-
ib.de bolto, de sraübo (la parto ne kanelita); de
tranôilo (tiu najloforma parto, kiu enigas en la
tenilon) ; de kristala glaso. limbeca ~0 4^Kladodio. ^eto. Ciu ^simila portilo de planto, i.a.
pedunklo, petiolo, sporoportanta hifo. sen~a. Ne
havanta ~on. serwigi. V Forigi la ~ojn (pedunkl-

7.\

1

tigo: aera ~o: 1) ~o de prunuso, portanta
burgonojn k foliojn. 2) volvo~o. subtera ~o: 3)
rizomo de poligonato ; 4) tuberoj de terpomo,
portataj de rizomoj. a: aera tigo ; b : apeksa
burgono ; c : folio ; c : rizomo ; d) cikatro de
malaperinta aera tigo; e: radikoj.
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omame kullivataj, kelkaj medicine uzataj; la ligno,
generale blanka, nepeza k mola, estas utiligata por
tornajoj, lignoskulptajoj k.a.: la carme odorantaj
~ojz; infuzajo el ~aj floroj.

pluvon. <vo1 Emocio estigata de ia okazajo, kies ne
kutimeco au dangereco surprizas, k fll kiu oni «
kapablas trovi taügan reagon: hayas grandap
okulojnz (cion troigas); se malsato turmentas, lujx
~on ne sentasz; fall en ~onz; tremi de ~oz; mi M
povas trankviligi de ~oz ; sed ial tiel, vi scias, km
grandsinjoro parolas, oni sentas ~onz ; L. de
elfaligas la cigaredonz; mi ne estas homo de pak
~oz ; premata de nedifinehla ~oz. 2 Atendadode
neagrablajo, bedaürindajo: cu mi devas piorti pro
de turmenta vivo?7 ; transdoni la aferon al ia
dispono sen ~o, ke li lasos gin fall7; si estis plem
de r^o, ke la infano mortos7; si mallevis la okulojn
pro ~t>, ke si denove ne ridu7 (ke si ridos; Vd m
/ ); ilin forpelas la ~o, ke ili farigus kvazau regal-
ojz; senti ~on fari ion.ts' fobio. 3 Respekta obeem-
eco: la komenco de la sago estas ~o antaü Dio7",
kun al Dio en sia koro7; servit al la Etérnulo km

k gojux ; servantoj, suhmetu vin al\iaj sinjoroj
kun cia ~oN. RIM. 2 Post la prepozicio de povas
esti konfuza ( la ~o de la infano, la ~o dp la polico)',
por tion eviti oni uzu por la objekta suplemento au
antaù (la ~o antaü Dio) au, kiam la tempa signifo
de antaù estus gêna, je au al: je au al la haldaùa
mono. ~a. Rilata al ~o: krio. gesto; antaü
(~anta) okulo potencigas ec kuloz. ~egi. Tre forte
~ i : la pafojn ~egis la anasoj; princo, kies ciuj
pensoj estis direktitaj nur al tio, ke lia nomo esta
~egata7 ; la pigoj k kornikoj ~egi§is de la krioj1.
~ego. Tre granda ~o: kun ~ego bâtis la atendado
en des brustoz; kun ~ego ili forkuris de la terura !
loko7. ~ema. Inklina al ~o: la ~ema knabino

1) tllio ( Tilia platyphyllos): a) folio; b) brakteo; c)
infloresko. M . 2) timiano: a) tigo; b) folio ; c)
infloresko; c) korolo k stamenoj; d) kaliko. C.

tilit/o © Konglomerajo, devenanta el ia koherigo
de glacera sedimento. «cr moreno.

tîm/l (tr) 1 (iuri, ion) Senti ^on antaü: ne
hundon bojantan, hundon silentan z; min ~as ec
la régna kdnsilantaroz; kiu ~as bestaron, ne iru
arbaron7 ; ~i la serpentojn, la musojn ; mi ~as
neniun rivalon; ~i sian propran ombronz; kial mi
tiel ~as tiun ci trapikantan pinton?7; korniko vund-
ita propran voston ~as7 ; volus kato fisojn, sed la
akvon gi ~as7 ; ~/ la morion, la suferojn, la mok -
ojn7 ; sed tio estis nenio, kion oni devas ~i7 ; tion
ceteran oni ne bezonas ~i7 ; de /’ malamikoj vi esta
~ataf 7 ; (abs) kiu ne krimas. tin ne. ~as7 ; ~i pri ,
pro sia havafo; mi ~as pro mia Amalioz. 2 (+ inf.)
Heziti fari ion; provi eviti ion, de kio oni atendas ion
malbonan: vi certe ~as iri vespere tra la urbo7 ; mi
~is konfesi tion al si ; li ~is diriz; entrepreni
vojagon7 ; ne servi al iliz ; Jozef , [...] ne
preni al vi vian edzinon Maria N. *sr deziri. 3 (+
subprop.) Havi la antaüsenton, ke io malbona povus
okazi pli-malpli baldaü: mi ~as, ke oni vin aüskult -asz (kase); mi sertosmian horlogon sed mi ~as, ke
mi gin jam ne trovos7; adiaü! mi ~as. ke oni povos j malbonan impreson, tio ci tute ne devas nin ~igiz;
vin ci tie surprizi7 ; mi forte ~as, ke tiu tago neniam
venos7 ; la E-istoj ne ~is, ke la mondo kulpigos ilin
pri la deziro hetpi al unuigo de la homaroz; mi ~as,
ke via indigno diktus al vi tro akrajn vortojnz; si
salutis neniun , oni povus pensi , ke si ~is, ke de
saluto si rompigusz; ne ekzistas ec la plej malgranda
kaüzo por ~i, ke aperus ia nova lingvo, kiu elpusus
E-on7. esperi. RIM. I Foje Z. uzis la volitivon
kun negacio: mi ~as, ke li ne rakontu tion al iu (ke li
rakontos). Pro la ebla konfuzo kun la normala nea
formo (mi limas, ke li ne rakontos. ..) tiu dirmaniero
estas evitinda. 4 ( iun) 21 Rigardi kun respekto k
obeemo: bone estas al la homo, kiu ~as la
Eternulonx ; vi elsercu homojn bravajn, ~antajn
Dion, veramajn, neprojitamajnx ; la edzino sian
edzonN . ne 1 Ne senti ~on antaü iu aü io. 2 Esti

ranipis en la angufon ; ~ema kiel leporo; (analoge)
ne prezenti gin en formo de ~ema cedo7 ; kun fiera
forjeto de tiu ~ema singenadoz; ^eme gi tremis
antaü ciuj vivantaj estajojz. ~em(ec)0. Eco de iu
~ema: la leporo kuris nur pro ~emecoz; (min)
pereigis la malbenita ~emeco! z. ~eto. Malgrava
~o. K^* zorgo, maltrankvilo. ~ig(ad)i. Fari, ke iu
'—u : brueto, venteto, cio lin ~igis; ili ~igas la E-
istojn, ke la Rajtigitaj Delegitoj forrabos de la E-
istoj ilian liberecon! z; ke mia projekto faros

B . enrigardas tra la pordo k ~igite sin kasasz;
Helga tiel ofte. ^igadis sin per sia sovageco! z; per
la sencnhava ~igado vi mian kuragon ne venkos1.

teruri. ~igi. Ek~i: si ~igis k iris returnez; kial
do vi ne parolas?— Mi ~igis, Via rnosto7. ^Inda.
Tia, ke oni devas ~i: ~inda malamiko; ~inda mal-
sanoB. 'N'UlO. Homo ~ema: kontraü musoj brav-
ulo, kontraü homoj ~ulo z ; li ne estas el la
regimento de ~ulojz. KT poltrono. antaü /vl.
Akcentita formo de ~i 3. ek~ i. Subite ^i: kiam
leono ekkriis, kiu ne ek~os? x; vian vocon mi aüdis
en la gardeno, k mi ek^is, car mi estas nudax; Kial
vi tiel ek~is , sinjorino?7 ; per sia furiozo li ilin
ek^ igosx; ili ek~igite saltis flankenz. for^igi. For-
peli per ~igo: for^igi paseronB; la belan S. li jam
kelkfoje cirkaüiris, ciufoje for~igata de sia severa
rigarda7 ; tio povos multajn personojn for~igi de nia
afero z; por ke la afero per sia akreco ne tro for^igu
la homojn f ...]z. mal~a. Ne inklina al ~o: eslu

sirmita, i m u n a kontraü : malriculo stelistojn ne
~asz; malbona herbo froston ne ~asz (pf): kiu akv-
on évitas , droni ne ~asz ; capelo, kiu ne ~as la
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mal~a k montru kuragonz\ li mal~e pasis renkonte
al siz. es aüdaca, brava, kuraga. ne~igebla. Tia,
ke oni ne povas lin/sin ~igi : ne~igebla kontraüulo.
serwa. Tia, ke li/si ne sentas ~on: renkontigis la
kato kun sen~a ratoz\ virtuloj estas sen~aj kiel
leonox. serwe. Ne sentante ~on: kiu mensogas
kutime, mensogas sen~ez. tromal/va. Temerara.
birckwigilo. Objekto, kies formo, brilo au skuigo
for~igas la birdojn for de semita grundo ks. es
cifonfiguro. dk)/va. Respekte k obeeme pia: rica k
dio~a sinjorinoz. dlO/vO. Sento de respekto k
obeemo al Dio: profunde enradikigis la dio^o de la
hebreoj de B. z. kulis /vo. ~o, kiun aktoro,
preleganto ks sentas, aperonte antaü publiko.

tlmal/O b G. (Thymallus) el la ordo de salmono-
formaj fisoj, fam. de salrnonedoj, vivantaj en nesala
akvo, kun longa, alta dorsa nagilo k grandaj skvamoj.

timbal/o 1 }, Speco de tamburo, kun latuna
duonsfera sonkesto. cr timpano. 2 Y Pasta krusto
de analoga formo, entenanta kuiritajon. /visto. Tiu,
kiu ludas ~on.

Tlmbu/o. Cefurbo de Butano (89°53’E 27°32’N).
Timbuktu /o. Urbo en Malio, apud Nigero

(2°39’U, 16Q43’N).
timele/o ^ G. (Thymelaea el ~acoj) de c. 30

sp-oj de arbustetoj k unu- k plur-jaraj herboj el la
Mediteranea regiono k mezvarma Azio.

timian/o ^ G. (Thymus el lamiacoj) de
plantoj—malaltaj arbustetoj k plurjaraj herboj
cebaze lignecaj—kun maigrandaj, integraj, aromaj
folioj k kun floroj havantaj dulipajn kalikon k korol-
on; t. 350 sp-oj el Eüropo k Azio, kelkaj uzataj por
aromigo, tizanoj k medicino, i.a. serpilo. ordinara
<vO. Sp. de ~o (T. vulgaris ) arbusteto el la U
Mediteranea regiono. /volo ® Timolo.

timid/a. Facile perdanta la kapablon libere
paroli, sengene sinteni en societo: knaboj estas ofte
~aj antaü plenaguioj; la ~eco povas facile farigi
homevitemo. mal/va. Havanta tro da sengeneco, da
aüdaco en societo.

timin/o $ ® Pirimidina nukleobazo, C5H6N202.
timol/o ® Monoterpeno, Cl0Hl4O, aromata

analogo de mentolo. SIN. timianolo.
timon/o. Longa ligna stango, kiu estas boltita

au firme fiksita ce la antaüajo de senmotora vetur-
ilo, k ce kies arnbau flankoj oni jungas la tirbestojn.
duobia <vO = ~paro. /veto. Ciu el la analogaj
stangoj, per kiuj oni movas puscaron, carumon,
rikison ktp. /vparo. Paro da tiaj stangoj, inter kiuj
estas jungita unuope tirbesto.

Timor/o. 4 Unu el la Sundaj Insuloj (125°E,
9°S). Orienta /vo Z Regno en la E parto de ~o
(Dilo); eksa portugala teritorio, perforte aneksita de
Indonezio en 1976, gia logantaro decidis
referendume pri sendependeco en 1999.

Timote/o. Grekdevena vira nomo.
timpan/o 1 ¥ Kavajo (cavum tympani ) de la

meza orelo, fermita de membrano (ns* miringo). 2
É Triangula spaco inter la tri komicoj de frontono;
simila spaco super pordo, inter imposto k la du
apudaj arkivoltoj, au inter lintelo k arkivolto: la ~oj
estas destinitaj ricevi skulptajojn. 3 U.J Kadro por

egaligi la premon en iaj modeloj de manpresilo. 4
O Hidraülika rado, kiu cerpas la akvon per sia
rondo, levas gin k elversas tra sia akso. 5 Z =
timbalo. /va. Rilata al ~o: ¥ ~a membrano (SIN.
miringo). /vismo Y Gasa distrecigo de la torako au
de la abdomeno, diagnozebla per perkuto.
meteorismo. /vito If Meza otito, inflamo de la ~o.
es miringito. /vosto ¥ La parto de la temporalo,
kiu entenas la ~on.

timpanon/o = zimbalono.
Timur/o A La fondinto de la dua Mongola

imperio (1336-1405). es Gingis.
timus/o ¥ (thymus ) Sendukta glando, situanta

ce la bazo de la kolo, malantaü la stemumo: ce la
homo, la ~o malaperas ce la seksmaturigo; Y bov-
ida ~o kun pizoj.

tin/o. Portebla, senkovrila, ligna kuvo en formo
de duonbarelo: en tiu angulo staris ~o por akvo7-,
lesiv~o\ la ~o kun buteroz (en butiko); la premejoj
estas plenaj k la ~oj troplcnigisx:es barelo, trogo.

•/veto. Speco de ligna sitelo: (f) malsaga ~eto! dir-
is la plumo al la inkujoz. /visto. Laboristo, kiu
elfaras ~ojn.

tinam/o b G. (Tinamus) de kokosimilaj birdoj el
la ordo de ~oformaj, kiuj vivas en S k C Ameriko.
/voformaj.Ordo (Tinamiformes) de primitivaj birdoj
el S k C Ameriko, kiuj éliras nokte k malofte flugas.

tindr2o Spongeca, tre ekbrulema k ardema
substanco, precipe el la bazidiujo de ~ofungo.

tine/O b G. {Tinea) de maigrandaj noktpapilioj,
kies flugiloj estas mallargaj, iom pintaj k kun longaj
frangoj; la larvoj de kelkaj sp-oj detruas foliojn de
arboj, aliaj vivas en domoj k detruas vestajojn ks:
lia beleco konsumigas kiel de ~ojx\ kiel veston tra- .
mangos ilin ~ojx. /vedoj. Fam. (Tineidae ) de
lepidopteroj, al kiu apartenas ~o k diversaj aliaj
maigrandaj papilioj. SIN. moteoj.

tini/o Y Grupa nomo de iaj parazitaj dermatozoj
de la kaphara haüto: fava ~o (au: favo); amianteca
r->o\ mikrospora (au: tonsuranta) ~o.

tink20 b Fiso (unuspecia g. Tinea tinea ) el la
fam. de ciprinedoj, kun tre maigrandaj skvamoj, k
sen malmolaj radioj en la nagiloj, vivanta en nesala,
sen- au malrapid-flua akvo en Eüropo k Azio.

tinktur/o 1 Likva substanco, por kolorigi teks-
ajojn , fadenojn au harojn per sorbado. 2 <o
Alkoholaturo: safrana ~o de opioz ; benzoa
joda r^o. /va. Rilata al ~o: la ~a industrio. /v2i (tr)
Kolorigi per ~o: ~i hluan robon nigra; ~i al si la
harojn. /vado. Ago de iu, kiu ~as. /vejo. Loko,
butiko, tenata de ~isto. /vjsto. Homo, kies metio
estas kolorigi au senmakuligi teksajojn.

tlnn/o = tinuso.
tint/i (ntr) Interfrapigante, eiigi klaran, iom

tremantan sonon: pli ol necese ~is liaj oraj spron-
ojz; ~is la kristalaj g/asoj’, la malliberulo, kiun la
~anta fera ringo vekas el la songoj de la liberecoz;
la monon tiuj sentis jam ~adi en la posoK ; (analoge)
li trenis sabron k ~is per spmnojG\ si iom ~/ sur
fortepiano povasz; Hi ~as sur psalteroj, pensante , ke
Hi estas muzikistoj egalaj al Davidz; sur gitaro.
/va. Tia, ke gi -vas: en poso oro ~(ad)o. Sono
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de io ~anta: kun bruo k la faraono eniris en la
salonon 8; aüdigis ~ado de la glavoj; ~ado de la
marteloj sur la amboso. ~igi. Fan, ke io ~u: ~igi
monerojn en fa mano; ~igi la glasojn (honore ai iu);
(f) rsfigi la rimojn. 'vilo. Malplena metala sfereto,
entenanta metalan globeton, kiu per skuigo estigas
sonon: sonado de ~iloj de mulojz; (analoge) ~/7o de
biciklo. 'vilaro } Instrumento, konsistanta el ~iloj.
ek~i. Subite ~i: tia malhono, ke ce ciu , kiu tion
aüdos, ek~os en ambaü liaj orelojz. krak^/i. Eiigi
kompükan klaran sonon : ne krak~u tiel per via ceno,
li diris al la hundoz; la glavoj k armajoj krak~isz.

tin tin tin 2. Onomatopeo imitanta sonon de
sonoriloj.

tinunkol/o 8Turfalko.
tinus/o 1 bG. (Thunnus) de tre grandaj maraj

fisoj (ofte 1,5-3 m longaj) el la ordo de perkoform-
aj, fain, de skombredoj, i .a.: ruga />«0 (T. thynnus),
kun ruga karno; blanka ( T. alalunga ) , kun
blanka karno; obeza ~0 (T . obesus ). kun ruga
karno. — ~reto. 2 8 Sp. (Thunnus thynnus ). SIN.
ruga ~o. 3 V La karno de ~o l : enladigita
kun tomatsalato.

us* des. ~a. Estanta en tia kvanto au en tia vico.~aj.Tiom multaj.
II - anoncanta komparan subprop-on, kun la samajda
nuancoj: 1 li pagis par la kokido kiom oni ne pag-
as ec por kokoz; mi povas presi la vortaron nur en»

da ekzempleroj, kiom estas menditajz; mi permem
al vi preni el miaj verkoj kiom vi volosz; kiomà
kapoj, ~ da gustojz; neniu scias ~ multe da histori-
oj, kiel la dio de dormoz ; 2 vi faras por E. nur tioni
nur kion k kiom vi volas7,; lasu lin demand»",
kiom li deziras7 ; se Hi laborus sur alia kampo"
multe , kiom ili laboras por E. z; gi sciis pH olio
gardisto k preskaü ~ same, kiel miz; (kun negacio)
la Deklaracio devas celi ne ~ la E-istojn, kiom niajn
kontraüulojnz; Konfuceismo estas ne ~ religio, kirn
filozofio ; li estas jam sana, k ne ~ dank’ alia
medikamentoj, kiom dank’ aI honesteco k ordoz.
Il l - anoncanta konsekvencan subprop-on, kun la
samaj du nuancoj: 1 eu vi pensas, ke ni havas ~ da
mono, ke ni mezuras ilin per buseloj?7 ; estis ~ à
personoj en la salono, ke oni ne povis sin movi; mi
havas ~ multe , ke mi ne bezonas spariz; 2 mi
turmentas min ke al mi preskaü la sango el-
sprucas el sub la ungoj7 ; altrancadon mi iom scias,
sed nur ke mi povus altranci kolumon7.

tion/o ® (kn) 1 Organika substanco analoga al
ketono, en kiu sulfuro anstataüas oksigenon; generala
formulo : R|(R 2)>C=S. 2 Radiko de neorganika,
sulfurhava acido ofte malbone difinita. di^ato. Salo
de dilata acido, H206S?. unu el la poli~ataj acidoj
tetra~ato.Salo de tetra^ata acido, H206S4.

tionil/o ® la radiko >S=0 en neorganikaj
substancoj: ~a klorido, SOCl2, estas grava reakci-\
onto. 1er sulfonilo.

i 4
tlp10 1 Ideala modelo, prezentanta altagrade en si

la karakterizajn ecojn de iu speco de personoj aù
objektoj: li estas vera ~o de honestulo; la virino ~
figuro estas la plej alta ~o de la beleco; kiel nasldfts
la idea de lingvo arta , kiel tin ci ideo disvolvigad- i j
is [ . . . ] gis la plej perfekta ~o de plena k rica ;;
lingvo [ . . . ]z; Otelo estas la de la jaluzulo.l
Tuto de la karaklerizaj trajtoj de iu grupo; generala
formo, cirkaü kiu oscilas la variajoj: la japana MJB;
ciuj aliaj bestoj, kiuj estas konstruitaj lau tiu sam|
~o, kiel la homo1. 3 Ul Peco de metalo kun relief^bildo de Utero au alia signo, uzata por presadp, aû
muldilo por fari tian pecon: car tiuj ci literoj estasia-
ataj tre malofte , liai neniu presisto volos preparipot
ili apartajn ~ojnz. cicero, frakturo, gotika, petito.§—+ r^fandisto, areo 4. 4 lit S Datenoj, kiuj difmasla
grafikan aspekton de Utero au alia signo, generale per
bitbildo, matematikaj formuloj, au komputilaj
programeto. 5 O Modelo, aparté klasifikita, lau kiuj
estas fabrikata serio da similajoj: unu nova ~odeJ
aütomobilo ; ~o de lokomotivo , de aviadilo.& j
prototipo. 6 $ Elemento de klasifikita grupo de vivul*|
oj, al kiu daüre estas ligita la scienca nomo de thij
grupo, senrigarde eu tiu nomo estas légitima au ne; la
~o de la nomo de ordo au subordo estas familio, du j
de la nomo de familio, subfamilio, tribo au subttibo|
estas genro, tiu de genra nomo estas specio, tiu de f
nomo de specio au de pli suba taksono ordinafe estas|

1) tinuso 1. CG. 2) tipulo.

tio/ Pref. uzata por: 1 ® montri, ke sulfuro
anstataüas oksigenon en la originala molekulo:
r̂ cianato (SCN ) , ~sulfato (S^O ^

2'), ~amido ,
~ureo, rvfenolo. 2 ,9, nomi bakteriojn, rolantajn en
la sulfura ciklo: ~bakterio (Vd bakterio ).

tiofen/o® Heterocikla substanco, C4H4S.
tlol/o ® Organika substanco analoga al

alkoholo, en kiu sulfuro anstata üas oksigenon;
generala formulo: R-SH: la aminacido cisteino
estas ~o. væ merkapto.

tiom. Cirkonstanca morfemo: I - signifanta: 1
(antaü subsl-oj) «tia kvanto, nombro»: ili prenis sur
sin malfacilan taskon guste en tiu jaro, kiam ekzistis
~ da malhelpojz ; ~ da stultajoj mi neniam aüdis.
RIM. En la komencaj tempoj Z. ne uzis da post tiom:
~ malfelicoj. Vd kiom. 2 (antaü verboj aü adv-oj)
«en tia grado, tiel intense»: tiun persistecon si ~
bezonisf 7-; kiuj estas ta viroj, kiuj vin ~ zorgigas?1;
malofte okazis, ke ~ multe da homoj estis savitaj de
~ malmulte; tie estis ~ multe da siringojz; la lipoj,
kiujn mi kisadis ~ ofte7 ; oni poste ~ pli senzorge
povas ripozi7 ; gin akceptis multaj jam tre malamike,
~ pli granda estus la malkontenteco, sez [ . . . ];
neniun mi volus tro frue ekspedi en la cielon, ~ pli
en la inferon!7 (~ malpli); (kun subprop., montranta
la kaüzon de tiu intensigo) lia subfosado estas ~ pli
dangera , ke gi estas farata sub la masko de amik-ecoz; la verko estas tre utila, ~ pli ke la eldonanto
volas gin disvastigi7 ; la artikolon vi povas presi en
la gazeto, ~ pii. se la artikolo estas jam kompostita.
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beIan Saran al la kradoz; ci tien nin ~as nia koroz;
/’ admir min ~as al vi, granda homo!*; ~i iun en
tenton; per snuroj de homoj Mi ~is ilin, per ligiloj deamox; // kaptas malriculon , ~ante lin en sian
retonx. as* logi.3 Eligi ion el io, kio gin entenas:
oleon el olivoj; ~i vinon el barelo ; ~i sangon el
vejno; (analoge) loton, loterian bileton ;
larmojn al iu el la okuloj; ~i vorton el la latino. 4 (f)
Havigi al si ian rezulton au sekvon el io: via intenco
~i profiton el la decido de la Delegacio7 ; ~i el io
utilonz , instruonz; // 'Ws la konsekvencon de sia
malsukceso k demisiis ; ~i konkludon el rezono. 5
Venigi en si, ensuci: ~i profundan spiron ; la suno
r̂ as la malsekecon el la grundo; pipo, kamentubo,
kiu ~as bone, malbone. 6 (f) Longigi: ~i la aferon
longa; tonon (daurigi gin sen modifo); la tonoj de
la sankta kanto estis tro ~atajz (por povi danci lau
ili); la pregeje ~ataj tonoj de procesio de monahoj7-;
el gi eliris tono , tiel longe ~ita , kiel sono de
lokomotivoz; ~ata vocoz, mugadoz.
II - Sangante mem la lokon, delokigi al si: 7 Movi
kun si aü post si kun pli-malpli granda peno, irante
antaüen: la boatojn pli alien sur la sablon1; jiso
ne iras, sed hoko gin ~asz ; kien kudrilo iras, tien
fadenon gi ~asz; arson al mielo ont ne ~as per
oreloz; ~i iun en la koton (pf); vian amikon vi ~is
sur sekan lokonz; ~u la hundon for! ; (spéciale, pp
veturilo) la veturilon ~is du bovojz; la cevaloj
elegantan kaleson1; pli ~as virina haro, ol cevalaparoz ; kiu sin enjungis, devas cs* treni. 8 (f)
Irigi seninterrompe en unu direkto: gi trancas la
orelon tiel terure, kiel se iu ~us karbon sur vitro7 ;
falstelo ~is post si longan luman strionz ; ~i belan
sulkon sur la grundo; strekon sur papero, Union
sub capitro; cirklon ; ~i paraleIon al rekto. 9 (f)
Sekvigi, estigi kiel rezulton: tia afero ~as mal -
agrablajn sekvojn post si ; la vorto ~as kun si mal-
placajn ideojn; kun si la rego ^as for la sorton de
ciujz.Sin ~i 1 Pene ~i antaüen sian korpon: reven-
ante el la taga laboro, li sin ~is sur la kruta vojo; (f)
mia krimo al la cielo sin ~as per vaporo malodoraz.
rsf grimpi, rampi. 2 Daüre longigi: gi estas historio
kiu ~as sin tra milionoj da jarojz; la komenco de la
rakonto esds vigla , sed la fino iom sin ~as. 3 (f)
Direkti sian deziron, sopiron al: mi apartenas al mia
amato k li sin ~as al mix; malklare sin ~/ al iarevoz; lupo sopiras, al arbaro sin ~asz.~0 1 Ago de io, iu ~anta: ce la ~o de la snuro mal-
fermigas la seruro; postuli de la cevalo unu ~on
plian ; ce ciu de la krajonoz; eltrinki per unu
~oz; send stomakan ~on. 2 Streco, kiu plilong-
igas korpon: rezisto de kablo al flekso, kun-
premo, tondo, tordo. ~a. Tia, ke gi ~as: ~a helico;
~aj radoj de automobilo. ~adi. Longe aü ripete ~i:
ili ~adis la pezan kanuon tra la gangalo; la knabino
r^adis sin per la basko; dam la interna sento ~adis
sin al la patrinoz. ^ado. Agado de iu, io ~anta:
arangi bonan ~adon de la hejtilo; nia entrepreno
esds elmetata a/ sencesaj ventoj, al sencesa ~ado k
pusadoz. ~egi. Tre fortostrece ~i: la sipistoj ~egis
la kablon ; iufoje duj okuloj estis petolemaj (...] aü
ankoraü malpacience sin ~egantaj ien , ekster

specimeno. RIM. Tipo en tiu ci nomenklatura senco
ne estas nepre la ple-j «tipa», reprezenta elemento de
grupo, sed simple tiu elemento, al kiu la nomo de la
grupo estas daüre fiksita. ~a. Koncemanta ~on aü
konforma al iu ~o. ~aro 476Aro de ~oj, generale
la literoj de iu alfabeto plus ciferoj k aliaj signoj,
generale indeksitaj per la nomoj aü la koderoj de la
signoj: proporcia, egallarga ~aro; ekrana, presila
~aro; elekti alian ~aron por la piednotoj; vari-
granda ~aro. fasono, familio, grado, kontrasto,
pezo.~igi. Prezenti la ~on de iu klaso, grupo ktp: li
~igas la komuniston ; do ~igas la sintenon de la
lingvistoj antaü E..us5 simboli, personigi.~ograf70.
Specialist) en ~io 7. ^ografi10 1 Arto de presado
per premado sur reliefajn tipojn au alispecajn relief-
igitajn blokojn. 2 Aspekto de presitajo : libro de
eleganta ~ografio.3 (ark.) = ^ografiejo. ~ografia.
Rilata al la ~ografio: ~ografiaj eraroj; ~ografiaj
signoj (aliaj ol la literoj). fc-r apostrofo, astehsko,
citilo, dividstreko, krampo. '•vografiejo. Parto de
presejo, en kiu oni ~ografie kompostas k/au presas.
"Ometro. Rektilo kun skalo, por mezuri la punktojn
(t.e. la grandojn) de la ~oj. ^ologio fa Esplorado,
kies celo estas la klasifiko de studataj objektoj per
antaüdifinitaj kriterioj. latwa. Nonnigita. pra^O 1
^ Ideala, intelekta modelo, sur kiu estis kopiita êiu
videbla objekto au estajo: la pra^oj de la Platona
filozofio. 2 La originalo, kontraste kun la kopioj,
imitajoj, pli malfruaj specimenoj, au plibonigitaj
formoj. 3 A Ununura normo (pp mezurunuoj): la
pra~o de la kilogramo kusas en Sèvres, apud Parizo.
e* etalono. galvano^O Uj Preskliso, ricevita per
galvanoplastiko. normo^o = prototipo 2 .
presto = tipo 3,4. sercwo ÿ Genotipo distingebla
per aglutino au neaglutino de celqj au molekuloj fare
de sera antikorpo.

tiptologi/o 0 Kodo de frapoj, per kiu mediumo
spertas komunikadon kun la spiritoj; ( vs) cia
komunikado per frapoj (ekz. en prizonoj).

tipuan/o G. (Tipuana el fabacoj) de nur unu
sp. (I. tipua) de arbo, aspektanta kiel sendorna
robinio k kun flavaj aü rugetaj florôj; hejma en
Argentino, Bolivio k Brazilo, kultivata en senfrostaj
regionoj kiel ombrodona arbo k por bonkvalita,
rozodora ligno (roza ligno).

tipul/o b G. (Tipula) de grandaj, longakruraj
moskitosimilaj insektoj, ne sucantaj sangon. ^edoj
Fam. (Tipulidae) de dipteroj kun la ci-supraj
karakterizajoj, al kiu apartenas i.a. ~o.

tlr/i (tr) I- Ne sangante mem sian lokon, delokigi
al si:1 Movi ion aü iun al si kun pli-malpli granda
peno: /v/ la snuron de sonorilo; cu povas segilo fieri
antaü tiu, kiu gin ~as? z; ~i la reton cl la maro; la

Upanoj ~is lin en la hoatonz ; kombu min, sed ne
dim la harojn! ; al iu la orelon; la infano ~is la
patdnon per la mano , je la jupo ; ~/ iun per la
mniko flanken ; siajn botojn gis la genuo; la
biaboj tuj ~is supren siajn pantalonojnz; la kapuco
fstis ~ita antaüen super lia kapoz; (f) ciu komencus
Men sian flankon k la lingvo restus senviva kolekto
èvortojz ; ~/ iun el emharasoj. eæ sovi. 2 (0 Venigi
pro inspirita sento, deziro, espero: scivoleco ~is la
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murojn de la cambro7. ~igi. Laülonge etendigi,
longigi: laülarge de la herbejo ^igis larga kanalo7',
la besto saltis, k ~igis k volis cligiz\ (f) nur unu
fadeno ~igis tra ciuj siaj pensoj7; bluet fumo de
pulvo ~igis kiel nuboj tra inter la mallumaj arbojz.~Ho. Cio, kio servas por ~i: ~ilo de pordeto. de
tirkesto, de boto. al'vi. ~i al si: peco da sukceno
al~as peceton da paperoz\ (f ) al~i cies atenton,
rigardojn, generalan intereson; sole la scivoleco
al~is ilin ci tien 2; mi ekarnis vin, tial mi al~is vin
favorkorex; sango komuna reciproke sin al~asz\ tiu
komune-homa celo al~is nin al E. z; per pacienco
oni a!~as al si potenculonx; al~igi de iu. al^o 1
Ago de iu, io aimanta:' sekreta al~o de la heleco. 2

Forto pro kiu korpo estas al ~ata : magneto,
elektra al~o; la lego de la univcrsala al~o de
Neütono; la al~a forto de Suno efikas sur la teraj
akvujoj ; al~a sfero cirkaü jono. de^î. Deigi ,
~ante: tiun ci rubenon mi de~is de la fingro de unu
ministro7 ; li de~is sian suon x; si heIpas al li de~i
la rajdobotojn7-; oni de is de la sankta libro la
veluran mante!onz; si de~is al li la galosojn de la
piedoj2; kiam oni de~as de angilo la haüton2; ili
haltigis la cevalon k de~is la du rajdantojn7 ; (f) gi
povus malutili al la Kongreso, devante de gi la
atentonz; tiu ci homarànismo, kiu ne de~as de la
religio la blinde kredantajn dis~i. Disigi,
~ante: la ttrso frontpiedojn krucforme disaisG;
dis~i kurtenojn. ek~i. Subite, nedaûre~i: k kiam
venas monta hof , diablo nin ek~as! z ; ek^i ies
manikon7. el~i 1 Eligi, ^ante: ili cl~is la suon cl
la akvoz; M ., e.liante la spadon7 ; ili staris garde
kun eIr^itaj glavoj2; elpasi kontraü iun kun el~ita
spadoz; el flamo sin elr^is, en fajron eniris7 (pf): (0
afero, el kiu vi el~is tiajn grandajn profitojnz; v/
volas el~i de mi la sekretonz ; ni el~os el ili la
komunan konkludon z. 2 Longigi, ~ante: el~i
farditan vitran stangpn al fadeno ; (anaioge) mi
el~os la manon, almozpetos7 ; la cambelanoj el~is
siajn manojn al la pldnko , kvazaü ili levas la
trenajonz. 3 Eligi el La presilo: el~i prospekton je
mil ekzempleroj. 4 Ekstrakti. el^/(ad)o. Ago de iu.
kiu el~as: eI~on de larmoj povas atingi plej triviala
melodrama ; 0/ la firmo liveras al mi apartan
el~afon por la prczo de la el~adoz. el~(aj)o. Tio,
kion oni el~as : vian leteron kun la el~o el la
protokoloj mi ricevis7; gi alsendu al mi de la el^ajo
3 000 ekzemplerojnz. el~ilO. ï lo, kiu servas por
el~i: el~ilo de la movebla kulaso. eri'vi. Al~i en
ion : li ne sukcesos en~i min en aferon preparatan
de iaj konspirantojz; ili vane provis en~i nin en
polemikonz; per sia glata buso si lin en~isx (en
adulton); konspirestro, kiu mil legiojn da senkulpaj
angeloj en~is en ribêlan fajron! z: ili malgraü sia
volo ciarn pli k pli en~igas k submetigas al la legoj
de tiu lando7. for^i. Forigi, ~ante: rapide li forais
sin de tie en flankan straton7 ; tiam la angelo forais
la vualon de antaü la sunoz; (f) Dio puni cleziras, li
la sagon formasz. for~igi. Forigi, deturnigi: ne
foreign de tiuj, kiuj estas kondanmitaj al mortox;
(f) subite for~igis la tuta mallumo k teruroz; Via
kompato for^igis de mix. *kun ~i 1 ~ i, por

kunigi : kun~i la brovojn ; la kurtenoj ne estis
ankoraü tute kun~itajz. 2 ~i, por venigi kun si: li
alkrocigis al sia malamiko k kun~is lin al la fundo
de la akvo; kun^ata de lafluo de la homoj , la
rabeno venisz. 3 ~i de diversaj flankoj, por mal-
vastigi la okupatan spacon: kun~i pakajon per snur-
ojB; terura grimaco kun~is liajn trajtojn; en pozo
kun~ita k sufere kunpremitaz. us* adstringi ,
kontrahi , kauri , srumpi. kurwigi. Sub ia forto
malvastigi k okupi malpli grandan spacon :* la granda
serpento konvulsie kun~igisz\ la larga buso de la
monstro kun^igis7; Hlestakov paligas k kun~igasz\
mi emas kun^igi erinaceK ; (0 sia vera nomo estis
Karen Malene, ambaü nomoj kim~igis en' la formon
Kala7. re~i 1 en direkto kontraüa al la antaüa
movo: re~i la etenditan manonB\ tiu ci re^as la
hetmanon flanken7 ; la preterpasantaj Hebreoj
timigite sin re~isz ; (f) animo al paradizo deziras,
sed pekoj re~asz. 2 (f) Nuligi, sangante la intencon:
nun mi jam ne povas re~i mian projektonz; kiam
vorto eliris, vi gin jam ne re~osz ; el Mia buso eliris
vero, vorto ne re~otax. re~igi 1 Iri, verii returne:
la akvo de Nilo estis re~igintax ; si modeste re^igis
de la krado7-, la malamika armeo jam re~igis. 2 (f)
Cesigi ian aktivecon: doni al li la eblon silente
re~igi el la malbela afero, kiwi li entreprenisz; de la
ago de 50 jaroj ili re~igos el la oficox. re~igo 1
Ago de iu, kiu re~igas. 2 Retrelo. supren~i.
Suprigi, ~ante: velojn oni supren~isz\ sur la sipo
mm estis supren~itaj ciuj flagoj7. c®" hisi. SUrM.
Surigi, ~ante: ili surfis delikatajn gantojn sur siajn
fingrojn z; sur~i robon ; sur~i kapucon sur la
kapon. tra~i. Traigi, ~ante: oni tra~u al li snuron
tra la genuoj7. trans~i. Transigi, ~ante: en somero
ofte super la strata estis translata snuro de unu
domo al alia7. aer~o. ~o de la aero tra tubo de
kameno. arc^o. Unu el la movoj de la arco sur la
kordoj. botO'v/ iloz. Aparato, por ebligi al
botportanto detiri mem la bolojn. bros^o. Unu el
la movoj de broso sur vesto ks. butorwilo2. Speco
de hoko, per kiu oni ~is la butonon tra la butontruo
de butonsuo. dentcwilo. Prenilo en forme de korva
beko, por el~ i la dentojn. lac~ilo = tredilo.
kontel^o. Parta kopio de konlo, kiun oni sendas al
kliento, por ke li vidu la staton de sia konto.

kork~ilO. llo, uzata poreI~i korkon el botelkolo:
eu vi havas kork^ilon, por malstopi la boteIon?2.
kovro~i. Kun~i, por kovri: la kurtenojn antaü la
malgranda lito si tute kovro~is, por ke la suno ne
lumu al [,..]z. penik~o. Unu sola paso de peniko
sargita per farbo: la idealo de Hokusaj estis, ke ciu
penikr^o elvoku ion. sangel~iz (ntr) f Elfluigi ian
kvanton da sango el arterio au vejno per trapiko, au
el haüto per skarifikaj kupoj au hirudoj.

Tir/o. Havenurbo en Fenicio, hodiau en Libano
(35°13’E, 33°17’N ): ~o, la kronita, kies komerc-
istoj estas princojx.

tirad/o § Longa serio el prozo au versoj,
deklamota kontinue de aktoro.

tiraljor/oz*6 Izolita pafisto en armeo: malvolvi
trupon ~e (arangi gin tiel, ke ciuj soldatoj estas
malproksimaj unu de la aliaj).
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tiran10 11En Helenio, homo, kiu uzurpis ia
absolutan regpovon en iu civito, k kies aütoritato
posedis nenian religian karakteron: Polikrato, ~o
de Samoso; Dionizio la ~o. 2 Regnestro, kies povo
estas senlima k generale kruela: ciuj ~oj, kiujplor-
igis la teron , Sanheribo, Nerono, Gingis-Hano,
Filipo la dua, Napoleono, pallgas apud la nuntemp-
aj. eg" despoio. 3 Ordonema k senindulga mastro:
sklavo kun forta mono estas plej granda ~oz\ (f) mi
kontraüstaras al la ~o fatalo!z. —» ~osauro. ~a.
Senindulga k krueie trudordona: ~a povo, ~e regi\
~aj ordonoj; (f) ~aj kutimoj (al kiuj oni ne kuragas
malobei). ~i. Konduti kiel ~o: li ~is la tutan
urbon; (f) ~i iun per tedaj vizitojz.^eco. Eco de
iu, kiu estas ~a: gi estas mirinda afero, tiu ~eco de
sinjoroj la edzoj! z\ (f) la ~eco de la modo. /*io.
Regado de ~o: malnovan mondon ni detruos gis
fundament’ de /' (La Intemacio).

Tiran/o. Cefurbo de Albanio (19°50’E, 41°20’N).
tiratron/o 4- Gasvalvo kun varma katodo,

pasintece uzata i.a. kiel kurentrompilo sen mekanika
inercio, rektifilo, sangilo de frekvencoj, parto de
aütomataj temperaturreguligiloj.

tiravir/o © Snuro duige faidita, alligita ce la
supro de deklivajo, k servanta por rule suprentiri au
malsuprenlasi cilindran objekton lau tiu deklivo.
(tr) Movi per ~o.

tire/o ¥ Tireoido (en kunmetajoj): ^oaritenoida
(muskolo, kiu malvastigas la gloton k plivolumenig-
as la vockordojn: M. lyreoarytenoideus). ~otomio
(entranco de la tireoida kartilago. eg" laringotomio).

Tiren/a. Nomepiteto de maro, parto de U
Mediteraneo inter Italio, Sicilio, Korsiko k Sardio
(12°E, 40°N).

tireoid/o ¥ Sildoforma kartilago, formanta la
parton antaüan k supran de la laringo; ce la viroj, la
~o konsistigas la gorgan pomon. vs? tireo. —tiroido.

Tirezi/o O Helena blinda divenisto.
tiristron/o 4- Elektronika eiemento de duon-

kondukanto, funkcianta kiel diodo kun regelektrodo.
tiro/o ¥ Tiroido (en kunmetajoj). ^genea f

Kaüzita de la tiroido. Mropa Y Tiroidostimula: la
~tropa hormono (de hipofizo).

tiroid/o ¥ {gi thyroidea ) Sendukta glando, situ-
anta antaü la laringo k sekrecianta gravan hormonon
(tiroksinon) : la trofunkciado de ^>o kauzas la
Bazedovan morbon , gia nesufica aktivcco la
miksedemon, gia tumoro la strumon. eg tiroo. —tireoido. ~ismo Y Toksigo de ~o. ~itO. Inflamo
de ~o. ~ektomio. Ablacio de la ~o. ^ostimula
ÿ Stimulanta la ~on: ~ostimula hormono. SIN.
tirotropa. ~stimulino ÿ ~ostimula hormono.
paramo ¥ Nomo de du paroj (supraj k malsupraj)
da etaj endokrinaj glandoj { gl. parathyroidea supe-
rior, inferior) apud la ~o: <§ la para~oj reguligas la
kalcian mctabolon per hiperkalcemiiga efiko; ne-
sufica sekreciado de la para^oj kauzas tetanion pro
hipokalciemion.

tiroksin/o $ Hormono, sekreciata de tiroido, kiu
favoras la bazan metabolon, la kreskadon de la
korpo k la intclektan disvolvigon. Hg tirozino.

Tirol/oz 1 ' M Regiono en Alpoj, dividita inter
Aüstrio k Italio. 2 I Unu el la landoj de Aüstrio, en
ties U parto ( ll °E, 47°N). ^a. Rilata al ~o:
capelo, pantaloneto. — ~kanto. Slld-̂ o. Regiono
en la ekstrem-N parto de Italio, kun logantaro
grandparte germanlingva.

tirozin/o ® Aromata aminacido, HO-C6H4-
CH2-CH(NH2)-COOH, unu el la 20 cefaj amin-
acidoj de la proteinoj; simb.: Tyr.: dijoda ~o estas
grava substanco el tiroido. ear tiroksino.

tirs/o 1 O Bastono, finiganta per pinfrukto k
cirka ü volvita de hedero k vitobranco, atributo de
Bakho k Menadoj. 2 Tipo de infloresko, kunmeta
grapolo kun mezo pli larga ol bazo, ekz. ce lilako.

Tirte/o. Helena poeto, kantinla la batalojn (7a jc
a.K.).

Tis/o. Karpatodevena rivero, kiu, trairinte
Hungarion, enfluas en Danubon en Serbio (20° l 6’E,
45°09’N).

Tisb/O O Amatino de Piramo.
Tit/O. Vira nomo, i.a. de Romia imperiestro, filo

de Vespaziano (reginta 79-81) k de greka kunlabor-
anto de Paulo. 'vO-Livio. Roma historiisto (Titus
Livius, c. 64 a.K.- c.10 p.K.).

Tît/o. Komunista aktivulo k Jugoslavia politik-
isto, cefa organizanto de la liberiga batalo dum la 2a
mondmilito, poste statestro de Jugoslavio (./. Broz-
Tito, 1892-1980): ~o parolis E-on.

titan/o ® Eiemento, Ti, atomnumero 22, atom-
maso 47,87, kun amfotera karaktero: ~a tetraklor-
ido, TiCl4, ~aj kombinajoj\ ~a dioksido ( ~a
b/anko), Ti02, blanka pigmento tre uzata en farboj.
2 Metalo blanka , malmola. ~atO. Salo de ~a
acido, H2TiOv

TitarVO © lu ajn el la filoj de Urano k Gaja,
gigantoj, kiuj provis ribele invadi Olimpon, metante
Osson sur Pelionon, k estis fulmobatitaj de Zeuso:
la tuta gento la kvietan forton de i ~oj heredis
certez; la batalo de la ~oj kontraü la dioj; (f.,
min.) tiu knabo, kiu venkis pigmeojn, dum li devis
frakasi ~ojnz. (t)~a. Kolosa : lavangoj glitadis
malsupren kun ~a fortego8; batalo.

Titania © Regino de la feinoj, edzino de
Oberono.

titi/o b Kn de diversaj g-oj k sp-oj de pli-malpli
malgrandaj Amerikaj simioj el la fam. de kalitriks-
edoj, kun vosto longa, ne prenpova, ordinare mult-
ringa, kun longaj haroj, generale pli longaj ce kelkaj
partoj de la kapo, kun bestaj ungegoj anst. plataj
ungoj. Kg" kalitrikso, kalicebo.

Titikak/o. Vasta interna lago en Andoj, inter
Bolivio k Peruo (69°U, 16°S).

titol/o 1 Surskribo, komence de libro, poemo,
capitro, artikolo ks, servanta por distingi gin k
resume montri gian enhavon: la hebrea ~o de
Genezo estas Beresif, mi bone memoras tiunfdmon,
sed mi forgesis gian ~on ; oni devos iom sangi la
formon k la ~on de la proponoz\ sub la
«Parnaso de i Popolo» Grabowski donis kolekton
de tradukitaj poemoj el 22 lingvoj; grastipa 2
Persona nomo, hereda air ne, montranta au implic-
anta oficon (rego, jugisto, kapitano ktp), nobelecon
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(duko, grafo ktp), meritan distingitecon au gentilan
honorigon (Doktoro, Profesoro, Via Mosto, Sinjoro
ktp): li ricevis la ~on princoz ; vi donas al mi la
~on de majstro7-; preni sur min la ~on de honora
prezidantoz; vi certe ricevos doktoran ~onz ;
sen mono—sensignifa sonoz; sub la de konsili-
estro li efektive havis ciujn povojn ^a. Riiata al
~o: sur la ~a pago estas dirite [...] z. titulara.~i (tr) 1 Dont al io ~on: kiel vi ~os vian novan
verkon ? B ; ~i filmon. 2 Nomi iun per ~o: ne
forgesu dum la aüdienco ciam ~/' la cefon
generalo / B; H amas esti ~ata prezidanto. 3 Atribui
al iu ~on: ~ita profesoro. ~aro. Plena kolekto de
ies ~oj: la ~aro de romia konsulo. ~uloj. La hom-
oj kun ~oj (plejofte nobeloj, eminentuloj ks).
Sllb~o 1 Pli malgrandtipa ~o, metita sub la cefa
~o de libro, por gin precizigi : la sub~o de
«Hamleto » estas: Regido de Danujo\ la sub~o de
«Sinjoro Tadeo» estas: « la lasta armita posedo-
preno en Litvo». 2 Skriba traduko de fremdlingva
filmo, aperanta ce la malsupro de la bildoj: usona
filrno kun franclingvaj sub~oj. — dubli.

titr/o ® 1 Proporcio de la kvanto de multekosta
metalo al la tuta pezo de la alojo. 2 Nombro, montr-
anta la koncentritecon de solvajo. (tr) Determini
la ~on: oni ~as addon per alkala solvajo; ~ita
solvajo (kies koncentriteco estas precize konata).

titular/a. Tenanta oficon, beneficon ks nur laü la
titolo, sed sen plenumado de la efektivaj funkcioj au
okupoj: r^a episkopo. ear honora , nominala.

tiu. Morfemo uzata: I - kiel determinanto de
subst.: 1 por montri personon au objekton, kun au
sen gesto: eu gi estas ~ juna kortegano, kiu
logos...—Jes , apud ~j arbojz ; ~ ci libro havas
sesdek pagojn7. 2 por esprimi, ke la apuda subst.
estas jam konata: en unu tago, kiam si estis apud ~
fonto, venis al si f....]z.
II - kun elipso de subst.: 1 car tiu subst. trovigas en
la kunteksto au parola situacio : kiu estas ~ (sk.
«homo» au «objekto»).''; forpelu ci ~n, k lasu ta
alian!: ~j ci (sk. «homoj» au «bestoj») estas de-
naskaj malamikoj; 2 por reprezenti jam priparolitan
personon. kiam tiu persono ne estas la subjekto de
la antaüa prop.^ lasta): Jakob alproksimigas al
Isaak k ~ lin palpisx ; li rakoniis al sia edzino pri la
maljuna viro k pri la stana soldato, kiun li sendis al
~ z. 3 por esti la korelativo de rilativo: plej bone
ridas kiu ridas la lastaz\ kiu regalas per stonoj,

oni dankas per hastonoj7-.
III - pron-e, anst. « la + subst. antaüe menciita»;
dokîrino, apogita sur ~ de Platono ; mi préféras la
poemon de Lenau al ~ de Goeto. ~ k Sintagmo
uzata por eviti precizigi k elnombri serion da aferoj:
novajn formojn oni devas don't kun la formoj malnov-
aj, aldouante la rimarkon, ke «la fundamenta forma
estas ~ k ~ {malnova), sed en la literature plej ofte
estas uzata la forma ~ k ~ ( nova ) »1: (analoge)
pregu por mi , pregu por edzino de ~/ B. cr tia-tia.

tizan/o. Infuzo au dekokto de kuracaj herboj, kiu
servas kiel trinkajo por malsanuloj.

tizanopter/oj 8 Ordo (Thysanoptera ) de duon-
metamorfozaj insekloj kun suebuso k kvar egalaj,

mallargaj flugiloj frangrandaj; ~oj estas generak
planto-, malofte kamo-voraj. csf tripso.

tlzanur/oj8 Ordo (Thysanura) de prainsektoj.1
kiu apartenas i.a. lepismo.

Tjangin/o. Cinia urbo (117°09’E, 39°08’^cefurbo de la samnoma distrikto.
tju!z Interj., uzata por fortimigi bestojn: lijoti

timigis la lupon per grandega ~z. J
tjurk/o. A Ano de unu el la multaj triboj, orig»

logantaj en la Altaja regiono, k dum Mezepoko
invadintaj Mongolion, Siberion k la Kaspiaji
cirka üajojn . ^a 1 Rilata al ~oj. 2 Rilatail
samfamiliaj lingvoj de nunaj popoloj C-Aziajk|
Kaükazaj. es" Azerbajgano, baskiro, cuvaso, jahtàj\
karakalpako , kazaho , kirgizo , tataro , turkoji
turkmeno. ujguro, uzbeko.

tlasp/o G. {Thlaspi el brasikacoj) de unu-|
plur-jaraj herboj kun plataj, rondaj au ovalaj, ôirkaiii
alaj silikvoj, kiuj memorigas pri moneroj; c. 60 sp-
oj, N - hemisferaj, el kiuj oftaj trudherboj. Kl
monherbo, kapselo, lunario.

tmez/o. Procedo, konsistanta en la dismeto É
kunmetita vorto cele al reliefigo, ekz. « Vi, belapafj
en Libro de 1’ Destino— Vin for jam meti ne deziraj
mi!» (formeti).

TNT. Trinitrotolueno.
toast/o 1 Y Rostita pantranco: teo kun

fromagita ^o: perdrikoj sur ~oj. 2 (ark.) = tostœi
oni eldiris ~ojnz. — ^rako.

Tobi/o. Vira nomo, i.a. 3 de la heroo de lasatté
noma duakanona libro: la pentofarema ~oz.

tobogan/o 1 Longa mallarga sledo, uzata por ,

malsuprengliti, precipe sur nego au glacio. 2 Ludo, :
konsistanta el longa deglitejo, rek îa au spirala, lai
kiu oni lasas sin rapide gliti. 3 Analoga aparatopor|
la manipulo de pakajoj, varoj ks de unu etago alalttl

tof /oz 1 © Vulkanklasta petro, devenanta el\sr
akumulo k kuncementigo de vulkanaj eljetajojj
precipe kelkmilimetraj. ttr ignimbrito. 2 (evi) ?|
travertino. 3 ^ Konkremento el natria urato, kiu &f
podagruloj demetigas cirkaü la artikoj k sur la oreb !
rando. kalka = travertino.

tofe/o Y Sukerajo, farita el sukero au melasrj
boligita kun butero, nuksqj k.a. Kg’ karamelo. j|

tog20 ï Ceremonia vira vesto de la antikvaj;!
Romanoj, konsistanta el vasta lana tuko, kiun odi|
drapire volvis cirkau la korpo, lasante libera lâ|
dekstran brakon.

Togol/o, Togoland/o. U Afrika regno, interl
Ganao k Benino (Lomeo). : j

tohuvabohu/o. Plena konfuzo, malordego (la|!
la hebrea vorto en Genezo I, 2 «sen forma L-.-À*
dezerta»): meti ordon en la ~on de la fakterminoj.m

tohar/o. Konvencia nomo de la lingvo de hinèj
eiiropa popolo, kiu logis sur la teritorio de la nuna|
Cinia Turkestano inter la 5a k 10a je. r*

Tokaj/o. Hungaria vinregiono (cirkaü samnon^l
monto k urbo). (t)^O Y Ties vino. ^tokat/o ) Speco de rapida, brila komponajoporl
piano, orgeno ks.

tokel/o f Tropika epidermo-fungozo, kaüzatade I
Trichophyton concentricum, ce kiu la lezoj ofléï?
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severe jukas k desegnas sur la haüto samcentrajn
cirklojn.

Toki/o. Cefurbo de Japanio (139°45’E, 35°43’N).
tokoferol/o $ ® Vitamino E, kn de pluraj

substancoj, precipe a-~o, C29H 50O7, k p-~o,

WV
tokonom/o. Japana dekoracia nico en la gasto-

cambro.
toks/o f ÿ Veneno, konsistanta el difinita kemia

substanco: cianida acido, brucino, striknino estas
M)j. BP toksino, drogo. ~a 1 De ~o, rilata al ~o:
MJ sekrecio; efiko de nikotino. ~i (tr) Sorbigi

i -von al histoj: homo ~ita de funga de alkoholo.
*ado. Ago ~i: akuta, kronika ~ado. ~eco. Grado
de 'vopovo de substanco. ~igi. Sorbi ~on (pp histo,

[otganismo): plumba, alkohola ~igo; mem^igo pro
wfunkciado de la renoj. ~igemulo. ~omaniulo.
MHTtanio. Kutima k ekscesa uzado, per ingesto au
finjekto, de ~oj, pli spéciale de drogoj, ekz.
alkoholo, kokaino, morfino, nikotino, opiaj alkaloid-
oj:'vomanio estas ofte noca k estigas alkutimigon k
psikan kfaû korpan dependecon. ^omaniulo. Mal-
sanulo trafita de ~omanio. ^ologo. Specialisto pri
M)logio. ~ologio. Parte de medicino pri ~oj k iliaj
efikoj al la organismoj. anti~0. Substanco, kapabla
senaktivigi ~on. kontrau^o - anti~o. sen~igi.
Permedicinaj rimedoj, liberigi iun je ~igo: sen~igi
opiofumanton , drinkemulon. serwigado. Kurac-

; ado, destinita elimini la ~ojn k ripari la kaüzitajn
perturbojn: sen^igado estas generale praktikaia en

Ikospitalo. tele~0 $ Substanco, sekreciata de viv-
[6k>, k kiu je distanco ~as aliajn vivulojn au inhibas
pian kreskadon. tele^ado. Ago tele~i: te!e~ado
Heherboj fare de la tele~oj de la radikoj de timiano,
He lafolioj de juglando.
f toksin/o Y ÿ Tokso de vivulo ( precipe de
jnikroboj), kapabla kaüzi gravan aü ec mortigan
imalsanon. anti~o. Substanco (antikorpo), produkt-
ita de organismo, kapabla senaktivigi ~on.

lendo^o. ~o lokiginta en la celmuro de iuj
jakterioj, k liberiginta en la medion nur pro detruo
de la mikrobo. kontraü^o = anti^o. neurcwo.

M>, kiu agante sur la nervojn estigas paralizon au
I kontrakturon: neuroma de serpento.
! tol/o 1 Teksajo el linaj. kanabaj, jutaj, kotonaj

fadenoj, interkrucitaj laü aparta sistemo: kruda,
aeblankigita ~o ; por littukoj, por mastrumaj
jaoj, mestizo ~o (kun kotona varpo k lina vefto),püücuka sirma ~o (dika k akvimunigita); bind-
pÿfl ~o. 2 Peco el lina ^o, preparita k strecita sur
ikadro. por ricevi pentrajon: aceti blankajn ~ojn. usr
|bmvaso, katuno. tiko. — drapo. ~a. Farita el ~o:

antaütuko ; ~a pantalono. ^ajo. Tuto de la
iobjektoj el ~o, uzataj por vestado aü mastrumado
(ekz. ôemizoj, kolumoj, kalsonoj, littukoj, bustukoj
fcc): tabla ~ajo; virina ~afo; lit~ajo; ~ajon mal-
pran lavu en domoz. — ~ajbutiko. ^ajistino.
Servistino, kiu tenadas k riparas la ^ajojn .
sur~igi. Fiksi sur ~o: sur~igi paperan mapon;

\knove sur^igi pentrajon. drat~o. Teksajo el feraj
ü kupraj dratoj, sammaniere interkrucitaj, uzata por
kovri mangujojn, fari kribrilojn, sirmi flamon de

sekurlampoj. forwo ^ ~o, fiksita a ü pendanta
funde de la scenejo k prezentanta pejzagon,
perspektivon ks. gum^O. Kruda ~o, fortikigita per
tavolo da gumo. kanab^o. ~o, teksita el ~aj fibr-
oj. lak/^O. ~o, smirita sur unu flanko per lako, k
servanta por kovri tablojn ks: kun la hotel’ da ruga
sur lak~ow. pak/^O. Kruda juta ~o, uzata por
paki. vaks~o. Lak~o. vel^o. Dika kanaba ~o,
uzata por fari velojn.

Toled/oz. Nomo de urbo en Hispanio (4o01’U,
39°5 I ’N), k de tri urboj en Usono (la plej grava en
Ohio, 83°32’U. 41° 40’N).

toler/i (tr) 1 (iu ion) Ne kontraüstari al io, kion
oni ne aprobas aü kio malplacas, gênas au suferigas,
kvankam oni kapablus malhelpi gin: ~i la kapric-
ojn de infanoB; U ne ~as ec muson sur la muroz; gi
estas la lasta el viaj arogantajoj, kiun ni ~asz\ li
~is ciujn religiojn en sia regnoz\ ke mi
paroluz\ ni neniam ~os, ke oni faru al vi ian hont-onz\ la bonkora patro Rejno ne povas se liaj
infanoj plorasz; la kartludado ne estis plu ~ata en
la bienoz; (f) tempo ~as, sed vero operas7, KF Iasi,

permesi , elporti. 2 (iu iun) Akcepti la aleston de iu:
vi malbonodoras vinon [ . ..] Forigu! Oni ne povas

vin! z ; tian homon mi ne povus ~i ec unu tagon\
la malplimultuloj estas nur apenaü ~ataj fremdul-
ojz. 3 ( io ion) Havi tian econ , ke la ekzisto,
kontakto au sorbo de ia afero ne kaüzas difekton :
tiu afero ne ~as prokraston; la ci-supra regulo ~as
plurajn esceptojn; la homa organismo ~as multe
pli , ol oni teorie supozus\ bone ~ata, ne ~ata
medikamento; ® tiuj du substancoj ne ~as unu la
alian (ne donas homogenan miksajon). 1 Ago
de iu, kiu ~as k rezulto de tiu ago: tio estas ja ne
rajto, sed nur ~o. 2 © (pp industria preciz-fabrik-
ado) Allasebla ekarto al la ekzakta valoro de certa
grando (dimensio, maso, frekvenco k.a.): la metal-
industriaj ~oj estas esprimitaj per mikrometroj
( pm); ce monero de 25 g po 900 milonoj da argenta,
la titra estas 5 milonoj k la masa ~o 10 milon-
oj. ekarto. /s/ebla. Tia, ke oni povas lin/sin/gin
~i: r^ebla erareto; kutimo ~ebla, kvankam ne laü-
dinda ; laü la aspekto si ec estas tute ~eblaz.~eco. Grado, laü kiu organismo au substanco ~as
difinitan substancon : f malgranda ~eco al
antibiotikoj; ® ~eco de du substancoj. es* alergio.~ema. Inklina al ~o.: ~ema homo, registaro.~em(ec)o. Inklino allasi ce la aliaj pens- au ag-
manierojn, kiujn oni ne uzas au aprobas mem:
re/igia, politika ~emo; la ~emo estas ofte efiko de
la indiferenteco, malofte de la korboneco; sekve de
nia ~emeco ni por kelkaj vortoj havos dim kelka
tempo formojn duoblajn z; la franca Edikto pri
(T )r^emo (1598), la angla Akto de (T )~emo ( 1689).
ne~ebia. Tia, ke oni ne povas gin ~i: gi estas
ne~ebla sensencajoz ; ne~ebla spektaklo.
ne~ateco f Eco de nutrajo aü de medikamento,
ne ~ata de organismo: ne^ateco de la hovina lakto
ce iu infano. ne^ema. Tute malinklina al ~o:
ne~enia pastro; mi povas nur tre profunde bedaüri ,
ke inter niaj samideanoj regas tia nc~emecoz.

Tolstoj/o. Rusa verkisto (1828-1910).
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en via ~o? z ; (f) kial mi ne estis mortigita en la
utero, ke mia patrino estu mia ~o.? x ; sekreta,
silenta kiel stari per imu piecio en ia ~oz (esti
balda ü mortonta). -4 ~okusi. 2 Tumulo as
monumento super tia kavo, por gin indiki: veni prey
ce ies ~o; Hi entreprenis pilgriman vojagon al la

de Homeroz ; ci tie estas ~o familia7 ; flor-
ornami ies ~on; neniu scias Han ~on gis hodiaux;
vi' similas at ~oj blankigitajN (hipokrituloj). -4
r^oskribo. 3 (f) Mortostato: se nur la estus
etcrna forgeso de ciuj pekoj! z ; resti fidela gis la

la misteroj de la ~a 1 Apartenanta al ~o:
vindita per tolajoz; ~a stono7- ; ~<7 monteto1;
(— tumulo ), ~a kripto. 2 (f) Elvokanta ~on: régis

silento ; la frunto kovrigos per tia ~a palecol.
~ejo. Loko, destinita por enhavi kelkajn aü multajn
~ojn: ili estis el la lastaj, kiujn oni enterigis sur la
malnova monaheja ~ejoz; si eniris tra la pordo de
la ~ejoz ; jen , ni estas sur la ~ejoz.fâ* katakombo.
~isto. Homo, kiu fosas ~ojn k tien metas la mort-
intojn kun au sen cerko: la sccno de la ~istoj en
Hamleto. ~o!oko. Loko, kie iu estas enterigita: la
mirindaj ryolokoj de Egiptujoz. ~ostono Vd
stono.el~igi. Elpreni mortinton el ties ~o (ekz. por
jugista nekropsio ktp). erwigi. Meti iun en ~on:
kiarn mi mortos, en~igu min en la kie estas
en~igita la homo de Diox, H estis en~igita viva; (f)
la brando eti^igas la angilon7 (digestigas). fS

sepulti. serwa. Ne ricevinta ~on: la kadavroj kusis
sen~aj sur la batalkampo. trans~a. Apartenanta
al, venanta el la regiono trans la morto: transits
aperajo ; (t) per ia trans~a voco. amas êjo. Tre
granda foso, en kiun oni enterigas multajn. kadavrojn
(ekz. en tempo de epidemio, milito ks).

tombak/o 1 O Alojo el 80 partoj da kupro k
20 da zinko, havanta oran koloron k uzata kiel
materiaio por malmultekostaj juveloj. BS" latuno. 2
(f) Maldelikata, malmultekosta imitajo.

tombol/oz. Speco de societa loterio, en kiu ciu
gajninto ricevas galanterian au bagatelan artiklon.

tomograf/o f Aparalo, per kiu oni ricevas
radiografion de maldika organtavolo je difinita
profundo. ~io. Radiologia esplorprocedo per ~o.

ton/o 1 ) Muzika sono kun difinita alto: la ~oj
de orgenoz, de fortepiano8 , de la horna vocoB; la
fluto krevis ce la anua ~oz ; sonu plue, vi, ~oj de la
bêla caskorno!7 ; mia anima fandigis, kiel la ~oj de
enantiginta najtingalo7 ; Mozart siatempe tenis la
sceptron de la ~oj7.BïT nota, sono, tembro. 2 (evi) =

i plenduto. 3 = toniko k tonalo: karakteron al kanto
; douas la ~<?z; (f) doni la ~onz (havi la cefan voc-
| on). 4 Nuanco de la voco, manière alparoli, per kiu

oni esprimas siajn sentojn: la tradicie kanta ~o, per
tomb/o 1 Kavo, farita en la tero aü roko, por kiu la Hagado estas legata7 ; paroii kun aütoritata

ricevi mortinlan (spéciale honian) korpon, kun aü ~oz ; si diris per ~o. kiu volis soni kiom eble plej
sen cerko: oni elfosos por li ~on7- ; kies ~o iio ci j aristokrate7 ; de viaj lipoj neniam sonu ~o de
estas?7’. Ida metis la floro jn en la teton k Adolfo k j sufero!z; (f) mi ricevis vian leteron k gia kolera ~o
Jono pafis per là pafarkoj super la ~o7 ; malviva j min mirigis7-; pardomt pri la maldolca ~o de mia
hundo kusas en la de miaj patroj7 ; Jozef prenis j leteroz; mi certe penus, ke la de la recenzo estu
la korpon k envolvis gin en para tolajo k metis gin j alia7. 5 Nuanco, brileco de koloro: atlasa robo kun
en sia/i novan ~on. kiun li jam elkakis en la rokoN; j de la mortintaj folioj; varmaj ~oj de pentrajo.6
spirito de la maljuna Moor, kio maltrankviligis vin j A Relutiva alto de siiaba vokalo: la ~o bavas en iuj

Tolu/o. * Urbeto de Kolombio (73°35’U ,
9°31’N). (t)~o'V, ~a balzamo. ~a balzamo ^9.
Ekspektoriga rezino, ekstraktata el sp. de miroksilo.~eno (8) Aromata hidrokarbono. metilbenzeno,

C6H5-CH3, homologo de benzeno, senkolora likvo,
multe uzata kiel solvanto k en la fabrikado de
medikamentoj k de eksplodajoj. /^idino ®
Amino^eno, C6H4(CH3)NH2. homologo de anilino,
uzata en la koloraja kemio. ~ilo ® Radiko de
~eno, -C6H4CH3. ~olo (ark.) = ^eno. butil-
hidroksi~eno. Cl5H240, (BHT) antioksidanto,
uzata por malhelpi la raneigadon de mangajoj.
trinitro~eno ® Kristala soliclo, C6H2CH3(N02)3,
ricevata per nitrado de ~eno, tre potenca eksplodajo
(ordinare signata per TNT).

-tom/o f Suf., uzata en kirurgio por nomi tranc-
an instrumenton, per kiu oni incizas difinitan organ-
on: trakeo~o, kerato^o ktp. ~io. Suf., uzata por
nomi operacion, kies esenca ago konsistas en la
incizado de difinita organo: trakeo^io, laparo^io.
KS" ektomio, -stomil. —/^izi. Operacii pacienton per

tomo: trakeo~iïi infanon trafitan de krupo.
mikrewo. fnstrumento, uzata por ricevi tre maldik-
ajn sekcajojn observeblajn per mikroskopo.

Tom/o. Tomaso. ~ismo ü* Filozofia k teologia
sistemo de Tomaso la Akvinano, esence konsistanta
en adapto de la filozofio de Aristotelo al la kristan-
ismaj dogmoj. ~istO. Adepto de tiu sistemo.

tomahok/o. Milithakiieto de la N - Amerikaj
ï ndianoj, kun kapo el korno, stono aü slalo: enterigi
la ~on (fari pacon). cw pado.

toman/o j[ Persa ora monero.
Tomas/o. Vira nomo (hebree: «gemelo»), i.a. a)

de unu el la apostoloj de Jesuo, simb. de nekred-
emo; b) de kristanà teologo, ~o la Akvinano
(1228-1274) (Vd Tomo).

tomat10 ^ 1 Sp. de likopersiko (mangebla
likopersiko) el Andoj, unujara herbo grandskale
kultivata en sufice varmaj regionoj por beroj iom
plate globaj a ü pirformaj, diversgrandaj, matur-
stadie flavaj a ü intense rugaj, mangataj krudaj aü
kuiritaj. 2 ^ La frukto de ~o / : salato et ~oj kun
ajlo k olivoleo; farcitaj ~oj. ~a. Rilata al -~oj:
saüco. KS" kecupo.

tomato : a ) tigo ; b )
folio ; c) floroj ; c) frukto.

VA .
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komencigis ~oj k fu!mojx. 2 Ü Tiu fenomeno,
rigardata kiel eimontro de la dia kolero: de la Etern-
alo vi estos punata kun ~o; kiu povus kompreni la
~on de Lia potenco?x; ankaii diabio ~on suferos2;
(sakre) mil ~oj 2. 3 (0 Analoga bruego: da
aplaüdoj; la de tiuj ci vortoj forbatis de mi ciujn
miajn sentojn2. ~a. Akompanata de au simila al
~o: kiu direktis vojon por la ~a fulmo? x\ ~aj
reehoj, (f) ~a voco. ~ado. Serio da ~oj. ek î.
Subite, neatendite ~i: ek~is en blua cielo; (f )
ekr^is la voco de la koloneloB; tiuj vortoj ek~is el
lia buso 2 ; ek^ is la tamburojB, la kanonoj.
fufmcwo. Storrno, akompanata per ~oj k fulmoj.

tonel8o 1 vL Unuo de volumeno, uzata por
mezuri la inteman kapaciton de sipo: la iniernacia
~o valoras 2 ,83 m3\ tiu sipo tenas 1400 ~ojn.
~aro. Volumeno de la sipintemo: kruda ~aro (la
tuta volumeno de la interno) ; neta ~aro ( la
volumeno de la spacoj rezervitaj al la kargo).

tonem/o A Unuo de tonalteco.
Tong/o. Polinezia insularo k regno (Nukualofo).
toni/o 1 ÿ Stato de malforta kontrahigo de la

muskoloj, ne estiganta movigojn: ~o estas necesa
al la tenigo de la korpo\ viscera ~o. car klonuso. 2
® Koncentriteco de solvajo, rilate kun osmoza
premo. /^igo 1 Pliigo de ~o 1.2 $ Aktivado de la
nervoj, kiuj regas ~on I : simpato~igo, vago^igo.
~iga, /s/dona. Pliiganta la ~on. hiper~a 1 f
Havanta ~on pli grandan ol la normala. 2 ( pp
solvajo) ® Pli koncentrita ol komparita solvajo.
hipo~a 1 f Havanta ~on pli malgrandan ol la
normala. 2 (pp solvajo) ® Malpli koncentrita ol
komparita solvajo. sarrwa (pp solvajo) ® Same
koncentrita kiel komparita solvajo. sen~0. Mal-
esto de ~o. B®" atonio.

(ptonik/o } La baza noto de gamo. super ô }
Tono je duta distanco de la ~o.

(Dtonik/o d?. Medikamento, kiu fortigas au
stimulas la viglecon de organo au de histo:
kardio~o\ ~a vino. — tomo.

tonk/o 4ft Odora dipteriko. fabo. Semo de
~o, rica je kumarino. cæ dipteriko , kumaro.

Tonkin/oz. Regiono en NE parto de Vjetnamio
(Hanojo).

tonsil/o ¥ 1 ( tonsilla) Limfoidaj formajoj, trov-
igantaj precipe en la digesta tubo. 2 (ss) (tonsilla
palatina) Ciu el la du palataj ~oj, videblaj arnbau-
flanke de la gorgo post la istmo de la postbuso.
~jto Y Inflamo de la palataj ~oj. /^ektomio If
Fortranco de la palataj ~oj.

tonsur10 1 3 Fortondo de la kapharoj, en signo
de malgojo, funebro ks. 2 ij1 Razita rondajo sur la
kapverto de katolikaj pastroj, pasintece portata kiel
signo de klerikeco: tikli episkopon cirkaüe de /' 8

(tr) Fari al iu ~on: // estis ~ita k konsekrita al
Dio.

lingvoj leksikan valoron ; suprena, malsuprena,
cirkumfleksa la cina estas ~lingvo. væ tonemo.~igi 1 Doni pli brilan ~on al koloro. 2 Sangi la
koloron de fiksita fotografajo per kemia likvo: ~iga
bano. ~a!to KS" pico®. duorwo 1 (evi) = duon-
duto. 2 Nuanco inter hela k malhela koloro.
kroiTWO }, lu kroma sono, kies frekvenco estas pli-
malpli oblo de la baza tono. es* harmono. mis~o.
(pf) Erara ~o. pedal^O f Daüra tono en basa parto.
serwa. Ne havanta brilan nuancon. uniwa 1 Aüd-
iganta ciam la saman ~on 1: la unu~a murmurado
de la vento. 2 Vidiganta ciam la saman ~on 5. cs*

monotona. borwa. Tia, ke en gi regas plaça, deçà

kondutmaniero: li estis en bon~a societo2.
tona I/o }. Gamo, akordoj k tonrilatoj, grupigant-

aj cirkaü toniko kiel bazo de muzikajo: ~o majora.
/va. Rilata al ^o. ~eco. La organizo de la tonoj k
akordoj lau la ~o( j) de komponajo. du /^eco.
Kunekzisto de du ~oj. mult/vreco. Kunekzisto de
diversaj ~oj. ne/v»a, sen/^a. } Komponita lau
sistemo, kiu ne ôbeas la ~ajn regulojn de la
harmonio: ne~a muziko.

tond/l (tr) 1 Fortranci (lanon, harojn, herbojn
ks) per ~ilo: al iu la barbon; la flugilojn de
birdo (por malhelpi gin flugi, pf); ~i gazonon\ estas
hontinde por virino esti kun haroj ~itajH . 2 Senigi je
haroj, lano ks, uzante ~ilon: oni ~as safinojn ,
trémas la safojz; malgranda, gisnude ~ita hundo2\~i hegon; safo muta arttau siaj ~antojx. (pp
vektorkampo, specife kampo de rapido au forto)
Konsistanta el dudimensiaj surfacoj, en kiuj la valoro
estas konstanta k paralela al la sama surfaco. ~0
Streco, kiu tendencas sekci korpon: rezisto de stifto
al ~o. cs5 flekso, kunpremo, tiro, tordo. /vado.
Agado de iu, kiu ~as: la periodo de la ~ado de la
safoj. — r^ofasono. / vilo. Speciala instrumente,
konsistanta el du interkrucigantaj almoveblaj klingoj,
kies interna rando estas tranca: ~ilo por haroj, por
ungoj, por. papero, por stofo, por brodi\ hega ~ilo.
vs- cizojo. /visto. Homo, kies okupo estas ~ado:
~isto de hundoj, de safo; hardisto. /vomasino.
Aparato, mana au elektra, por rapide la harojn,
herbojn k.a.. cirkaü/vj. la elstarajojn, kiuj restas
laü la konturo de paperfolio ks. de/^i. Defaligi per
~ilo: si de^igis la sep buklojn de lia kapox. ef /vi 1
Eligi per ~ilo: el~i frazon el la manuskripto. 2
Apartigi disde la folio, sekvante la konturojn per la
~ilo: el~i bildon el albumo; el~i artikolon el
revuo ; kolekti gazetajn el~ajojn pri fama artisto.
for/vj. Forigi per —-ilo: dume la haroj de lia kapo
komencis rekreski post la for~o2. pri/^i. Doni al
planto pli bonan formon, forigante per speciala ~i!o
la malbonajn partojn: pri~i rozujon, taksuson; pri~i
la radikojn de transplantata arbo. — stud.

tondr/i (ntr) 1 ~as. Aüdigas ~o /: se ~is en
serena cielo, la Romanoj rigardis tion bona aüguro.
2 Bruegi ( p) pro ~o au (f) pro komparebla
fenomeno: (p) mi staras ce la malsupro de la ~anta
Sinajoz; (f) ne cio batas, kio ~asz ; la radoj de la
trajno ~is sur la ferponto\ ~is la komandoj2; ~as
aplaüdoj. ~0 1 Fortega ruliganta bruo,
akompananta la fulmadon: eksonisB; tuj matene

tonus/o = tonio.
top/o <£• Platformo, fiksita ce la supro de la unua

parto de dupeca masto.
topaz/o © Mineralo el ortoromba aluminia

izolsiliciato, Al2(Si04)(F,0H)2, tre malmola, au sen-
kolora k travidebla, au flaveta, blueta, verdeta k pli-
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Tor/o O Ce la skandinavaj gentoj, dio de la
milito, filo de Odino.

Tora/o H La unuaj kvin libroj de la Biblio
(Genezo, Eliro, Levidoj, Nombroj k Readmono).
SIN. Lego, Pentateüko.

torak/o (thorax) 1 V La brusta parto de la korpo
de vertebruloj, limigita de la ripoj k de la diafragmo,
k entenanta la koron, pulmojn, trakeon k ezofagon.2
b La dua korpoparto de insekto, portanta la krurojn k
la flugilojn. csr abdomeno. — ~oplastio. ~a. Rilata
al kapacito, ~a paracentezo. cefalOM) d
Antaüa parto de la korpo de iuj artropodoj (krustacoj,
araneuloj), kiu devenas el la kunigo de la kapo k M).

torc/o 1 Malnova kruda lumigilo konsistantacl
tordita snuro aü ligna bastono smirita per rezino,
vakso au peco: kid brulanta ~o inter garbojx ; porti
la Olimpian ~on (transdonatan de mano al mano
inter kuristoj). OSP- keno. 2 (f) Simbolo de pasio w
prilumigo: ni iras al la altaro, la carma Eroso
balanças super nia kapo la ~on kun rozkoloraj
flametojz; la ~oj de Himeno; lia batalilo estas la
~o de 1’ veto, kiu kun la tempo vekos la dormantan
Iwmaron; tiuj fervoruloj p/utenas la ~on de niaj
esperoj k ideoj. ~a. Rilata al ~o: procesioz.
~ingo. Speco de fera ringo, fiksita ce muro, en
kiun oni povis starigi ~on por prilumado de cambra.

tord/i ( tr) 1 Turni teksajon a ü flekseblan
objekton per giaj ekstremoj en reciproke kontraüaj
direktoj: fadenojn; ~i siajn harojn en longan
plektajon; vergon en la manoj; siajn lipharojn
en pinton ; (f) la vento ~as la ondojn en akvotum-
ojnB. — r^elpremi. 2 O Elfari, volvante la erojnunu
cirkaü la alia, k ~ante la tutajon: kablon, dratm
de altrezistaj rezistiloj; snurojn el sabloz (fari
senutilan penon). spini. 3 (f) Misformi aü difekti,
~ante: // ~/.v al si la piedon; malice la knabo ~isla
brakon de sia najbaro; arbo ~ita de la vento; Him
~as kiel naskantinox ; ne unu hundo lin mordis, ne
unu vento lin ~isz; ~/ la buson (en signo de mal-
sato): la legon (gin intence misinterpreti). M) 1
Ago de iu, kiu ~as, k rezulto de tiu ago. 2 Streco,
kiu ~as korpon: rezisto de akso al ~o. flekso,
kunpremo , tiro, tondo. ~a. Tia, ke gi prezentas
~o(j)n: r^afadcno, drato; ~a kolono.~afo. Faden-
fasko aü frango helice ~ita, k pli special?
similforma omamajo. ~eco 1 Stato de io ~ita. 2 A
(pp spaca kurbo) Grando mezuranta, kiom dévias la
kurbo de ebena kurbo. kurbeco. /^ÜO. Bastoneto
aü ilo, servanta por ~i fadenojn aü dratojn.
~ita: (0 ~igi kiel serpento; lia vizago rigidigiseif .

terura ~igoz. ~ometro O Arangajo por mezurija
gradon de ~o ce dratoj, fadenoj ks. dis^i 1 Mis-
formi per ~o: lenso dis~as la bildojn ce la ratidof,
disaita prezento de la fakloj. diŝ O Sangigo de -
là origine régula formo de ondo aü de period!
fenomeno dum gia propagigo. el~i 1 Eligi, ~ante;
el~i cikvon el vistuko. es3 prem~i, vringi. 2 (f) Akin
per minaco aü tunnento: el~i el iu sekreton, konf&
on. for~ i 1 dis~ i : for~i slosilon en difektiia
seruro; (f ) for~i la veron. 2 ~orompi: la pastro al*
portu (la turton) al la altaro k for~u gian kapon%
mal~i. Fari la movojn inversajn al tiuj, perkiujoffl

malpli diafana, uzata kiel juvelstono. orienta ~o
o&F Flava var. de korundo.

(Dtopik/o 1 Parto de la retoriko, teorio de la
generalaj kategorioj, el kiuj oni povas tiri argument-
ojn. 2 A En aserta frazo, la sintagmo reprezentanta
tion , pri kio oni intencas aserti ion. usr komento.~igi. Transiormi en ~on 2.

@ topik/o d?. Medikamento aplikenda sur la
tegumentojn.

topinambur/o 1 * Tubera helianto. 2 ^ La
tubero de ~o /, kiun oni kuiras kiel terpomon.

topinamburo:
radikoj ; b) tubero ; c)
tigo. VA .

a )

topograf 7© A. Profesiisto, kiu ~as. ~i (tr) Skizi
aü desegni la surfacon de tereno aü regionparto, k
noti la mezurojn distancajn k angulajn necesajn, por
povi poste fari grafikan desegnajon (planon). ~ î2o 1
Desegno de la naturaj a ü artefaritaj karakterizaj
detaloj de urbo, regiono, lando kc, farita sur piano aü
mapo. KST projekcio, triangulado. 2 Tiuj detaloj mem.
3 Arto k scienco fari tian desegnon. ^ia. Rilata al la
~io: ~ia mezurado. geodezio, takeometrio.

topoiog/o. Specialisto pri ~io. ^io 1 Branco de
la matematiko, kie oni studas kontinuecon, konverg-
on. dimension k des algebrajn ecojn.. 2 A ~ia
strukturo de iu aro, t.e. la dono de la nocio de mal-
fermita subaro de la aro: la plej gravaj ~iaj spacoj
plenumas la apartigan aksiomon de Hausdorjf .

toponimi/o. Lingvistika k historia esplorado de
la origino de la loknomoj. kiaj riveroj, montoj,
urboj, landoj kc.

toporo.

toro 1.

topor/o O Granda , peza , longtenila hakilo,

uzata por dehaki arbojn. adzo.
tor/o 1 A a) Surfaco generita de cirklo, kiu

rivoluas cirka ü rekto situanta en la ebeno de la
cirklo k ne sekcanta gin. b) (pli generale) Kartezia
produto de pluraj cirkloj. 2 jjl Dika modluro kun
duoncirkla profilo ce la bazo de kolono. 3 ^ a)
Vaksorica, lentoforma dikajo, reganta la fermon aü
malfermon de la rondaj interrompoj en la muro de
la areolaj trakeoidoj de la gimnospermoj.
2a. b) Ekvatora dikajo en la septo de la sporo de iuj
fungoj (inkl. likenojn ).

areo/o
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MS fadenon, snuron ks. artik'S'O Y Perforta dis-
streco de la artikaj ligamentoj. eberwi. ~i ebenan
platon lau ia akso. eben^igo O (pp panelo, pordo
ks) Misformigo, kaûzita de malsekeco aü malbon-
kvalito de la ligno. kol^igo Y Tortikolo. klin~i.
Tumi kune du au plurajn fadenojn au fadenformaj
ajoj. i® plekti. kol~ulo. Jingo. lig~o y Speciala
nodo, kiu dividas kolbasojn faritajn el unu intesto k
kiu estigas per ~ado, ofte fiksita per metala krampo.
prem~iz. Senakvigi per premado k ~ado: prem^i
tolajon (SIN. vringi). street. Streci per ~a movo:
street risorton7-.

tore/I (ntr) Batali en cirko kontraü taüro. /̂ ado.
Âgoj k aito de ~anto. ~isto. Ano el la tacmentoj
de viroj, trejnitaj al taüra batalludo.

toreador .̂ Toreisto. cr matadoro.
tarent10 1 Monta rivero, kun rapidega fluo k

granda erozia povo: la ~o CedronN ; transpasi
~on; li elektis al si kvin giatajn stonojn el la ~ox;
justeco fluu kiel akvo, k vero kiel potenca ~o.,x. 2
(0 lo, kio elfluas abunde k rapide: da maldolcaj
larmoj ekfluis sur siajn vangojnz; gi (arbo) eksenlis,
hazaü nova ~o da vivo trafluas gin de la radikoj
gis la plej altaj brancojz; da vortojz, da insult-
oj\ ~o da tonoj k pensoj sin trafluis7 ; da blind-
iga lumo versigis sur sin7-; la digo estas for, k la
de liaj deziroj povos pli libéré fluiz. ear lavango,
pluvego. ~a. Rilata al ~o: fluejo, konuso ;
(analoge) pluvo; (0 ~aj larmoj. ~e. Kiel ~o:
siababilado fluadis ~e. ~i (ntr) Flui ~e : ha, kiel la
pluvo ~is! z~ (f ) Hi ~is sur la urbon. ~eco.
Impeto, kvazaü de ~o: la ~eco de siaj karesoj k
tisoj ektimigis la knabon. pluv^O $ Tre forta ek-
pluvo, kun granda precipitajo.

torf/o © Materialo (petro) bruligebla, mal-
peza, spongeca, bruna, kiu estigas en marôoj per
malkombinigo de vegetajoj, precipe de sfagnoj: ~o
enhavas c. 55% da karbono; kabanoj, kovritaj per
erikeja ~oz; hejti per ~aj buloj. i® karbo, fignito.
*ejo. Loko, el kiu oni elfosas ~on.

torî/oz ® 1 Radioaktiva elemenlo, Th, atom-
numero 90, atommaso 232,04, aktiniido. 2 Metalo
Wanka.

Toricel/O. Itala fizikisto k matematikisto (E.
Torricelli, 1658-1709): ( t )~a vakuo (akirita per
aeipumpilo kiel en barometro).

torij/o 1$[ Pordego, el ligno, fero au stono,
starigita sendepende antaü jasiro, k konsistanta el du
fostoj, ligitaj per lintelo k subtrabo.
v Torin/o. Cefurbo de Piemonto (7°39’E, 45°05’N).
; torinok/o. Speco de japana papero, manefarita
cl plantofibroj de brusonetio k vikstremio, dika k
bonkvalita, uzata anka ü en Eüropo por gravegaj
dokumentoj k,a..
i Torkemad/o. Generala inkvizitoro de Hispanio,
IjT.deTorquemada, 1420-1498), simb. de fanatikeco
kkrueleco.

• tormenti I/o ^ Sp. de potentilo ( Potentilla
trecta , sin. P. tormentilla ) e! Eüropo k U Azio, kun
3-folieraj, 2-stipulaj folioj, kun 4-sepalaj k 4-petalaj,
fiavaj floroj k kun adstringa radiko medicine uzata.

torn/I (tr) 1 Rondforme tajli pecon de solida

materialo, fiksitan sur speciala tumiganta stablo: ~/
globon el eburo, piedojn de sego. 2 Rondforme pri-
labori argilon, fiksitan sur speciala tumiganta
stablo, por fari poton, vazon, krucon ks. 3 (f )
Diligente k artisme prilabori: siajn versojn; bele
~ita frazo , knabino. /^ado. Ago de tiu, kiu ~as.~ilo. Tumiganta stablo, sur kiu oni fiksas la ~otan
pecon au mason. ~istO. Laboristo, kies metio estas
~ado: r^isto pri metalo. el'vi. Produkti per ~o.

tornad/o$ Fortega rotacianta atmosfera perturbo
laüdiametre relative malgranda. i®5 ciklono, trombo.

tornistr/o. Dorsosako kun rimenoj, uzata de
militistoj, ekskursantoj, lemantoj ks.

Toront/o. Kanada urbo ce la Ontariolago
(79°25’U, 43°39’N).

torped1o 1 ** Cigarforma,
mempelata submara armilo, paf-
ata el speciala tubo de submarsipo
au de aviadilo, k direktebla al
malamika celo, ce kies kontakto
gi eksplodas. 2 b G. (Torpedo) de WSlmm
elasmobrankaj fisoj el Ia subklaso
de elasmobrankoj, similaj al rajo,
sed produktantaj elektran energi-
on por paralizi au mortigi sian torpedo 2.CG.
predon. ~i (tr) Ataki au detrui per
~o: la lasta sipo de nia konvojo
estis r̂ ita ce la enirejo de la Manika kanalo.
'vSipo. Sipo, armita per ~oj k kapabla je granda
rapideco. kontrau~sipo. Destrojero.

torpor/o 1 If Stato de korpa k mensa malvigl-
eco. stuporo. 2 ÿ (pp iuj bestoj) Dormema stato,
karakterizata de inhibo de la sensaj k motoraj ag-
adoj k de malpliigo de la spirado, reage al ekstremaj
medikondicoj, ekz. troa malvarmo. kvieco.

tors2o 1 y La supra parto de homa korpo,
ampleksanta la sultrojn k bruston: labori kun nuda
~o. 2 Skulptajo, prezentanta homan trunkon, sen
kapo k brakoj: ~o de Venuso; la kapo de Dagon
(statuo) k liaj ambaù manoj dehakitaj kusas sur la
sojlo, nur la restis7.

tort/o Y Plata, ordinare rondforma kuko, sur
kies fundo estas etendita tavolo el kremajo k/au
fruktoj: ceriz^o, pom~o, buterkrema ~o, lardo^o
(kiso). fcsr flano, pasteco.^eto. Malgranda ~o, por
unu persono. ^lljo. Plato, generale metala, por baki
~on. 1®= bakpleto. ^ofundo. Bakita pasto, kiu
servas kiel bazo de ~o: niurba ~ofundo. lardO^O.
~o garnita per larderoj k ceppecetoj, sur kiun oni
versas miksajon el ovoj k kremo.

tortikoi/o Y Mispozicio de la kapo, pro kol-
tordo, kaüzita de muskola mailongigo.

tortilj/o y Plata, maldika, ronda, kresposimila
pano, fabrikata au el maiz- au el tritik-faruno, k kiu
estas la bazo de multaj mangajoj de la Meksika
kuirado: maiz~o, tritik~o; farcita, fritita ~o kun
faboj, viando, fromago.

tortrik/o d Noktpapilio (unuspecia g. Tortrix
viridana ) , kies larvoj taras malutiion, kunteksante
foliojn de kverkoj. ~edoj. Fam. (Tortricidae) de
lepidopteroj, kies larvoj kunteksas au rulas foliojn
de semplantoj, el kiuj ili sin nuiras.

&

r^>0
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tortur/o 1 Kruela turmento, uzata au por eltiri

konfeson aü por puni: mi vin ne submetos al korpa
puno au al ~o2; la per akvo, per elektro; oui
tie! volonté kredus, ke la ~o estas historia forges-
itafo!.
morala: la de la soifo en la dezerto. (tr) Sub-
meti al ~o: Hi mortigis milojn da Hebreoj, aii ~is
ilin 2. ~ado. Konstanta uzo de ~oj. ^ejo. Ejo,
de.stinita al ~ado. ~ilo. Objekto, uzata por ~i.~isto. Homo, kiu praktikas ~adon.

Toskan/o. Loganto de ~io. ^a. Rilata al ~oj:
la ~a dialekto, arto. ~io, ~ujo. Regiono de C
Italio (Florenco). n®* Etruskio.

tost30. Paroladeto dum festeno, kun propono
trinki pro ies sano aü honoro, pro la sukceso de
entrepreno, organize, lando k.a.: por la elpensinto de
tiu supo oni eldiris tre lertspiritan ~on; li trinkis ~e
mian sanonG. ~i (tr) Eldiri ~on, trinkonte: oni ~is
gis la matenrugoB; ili ~is vivuon al la nova jaro.

Tot/o O Egipta dio de la scienco, prezentita kiel
homo kun ibiskapo. csr Trismegisto.

totai/a. Cion ampleksanta, cioma: la ~a nombre
de la ceestantoj; la dekono de la produkto; ~a
eklipso; milito. ~e. Tute, senescepte. ~0. La
tuta kvanto: ili pereigis la ~on de la popolo.~ismo E Politika sistemo, en kiu la rajtoj de la
civitanoj estas kvazaü ensorbitaj de la stato, k en kiu
povas ekzisti nur unu partio, tiu de la statistoj:
r^isma regimo.

totaiizator/o 1 Enskriba oficejo por la vetoj
ce cevalvetkuro. 2 = sumigilo 1.

totem/o 0 Viva aü malviva estajo, ordinare
animalo aü planto, rigardata de iu grupo (klano) kiel
praulo k protektanto de la grupo, al kiu gi servas
kiel insigno k kolektiva nomo: la emblemoj de la
egiptaj nomesoj estas restajoj de la tribaj ~oj ; la
~o estas tabua por gia klano. ~a. Rilata al ~o aü
~ismo: festeno (ce kiu oni esceptokaze mangas
sian ~on); Lea (antilopino) k Rahela (safino) estis
eble malnovaj ~aj nomoj. ~îsmo. Soci-religia
sistemo, cefe bazita: 1° sur la kredo je parenceco
inter unu homgrupo k unu besta aü vegetala specio;
2° sur la kunekzistado, en unu sama tribo. de pluraj
klanoj, havantaj ciuj apartajn rilatojn kun malsamaj
~oj; 3° sur la tabuo versi la sangon de la ~o, k
sekve sur la malpermeso de geedzigo inter anoj de
unu sama klano: modemaj etnologoj opinias, ke
~ismo estas arbitra sistemigo de disaj k nekoheraj
moroj.

toüfu/o. Sojkazeo.
tpr!z Interj. por haltigi cevalon aü laborbeston.

SIN. pru!.
tra. I - Prep. signifanta: 1 ke movo komencigas

ce unu ekstremo k atingas la alian: malrapide ambaü
iris ~ la longa malplena strato2; iri koridoro2;
vojagi sipe ~ Rejno de Majenco gis Kolonjo; li
vagas ~ senmovaj sablaj dezertoj2; ~ la ventego la
voco ne aüdigas2; 2 ke movo, komenciginte antaü iu
loko pasas en tiun lokon k da üras pluen: pelu
mizeron ~ /’ pordo, gi revenos ~ /’ feneslroz; mi
vidis ~ la fenestro fraülinon M . z; ~ unu orelo gi
eniras , ~ la clua gi éliras z; mallarga vojeto

kondukas ~ tiu ci kampo al nia domoz; ~ Io
fenestro la vaporo iras sur la korton2; en cia okm
la vojo al tiu ellaborota lingvo nepre devas kondub~ E.z\ la suno brilis sur lin ~ inter la brancoj1.
RIM. 1 Se oni volas nepre precizigi, ke la movo iras
pli malproksimen ol la koncemata objekto, oni povas
uzi la akuz-on: la luno lumis ~ la mantelon2; si jetit
rigardon ~ la fenestran vitronz; 3 ke la ago daüræ
la tutan tempon ekde la komenco: la koko bias ~ la
tuta noktoz\ vin mi pelas, volu resti ~ kelka tempo
en palaco nia2; la alla urbo, kiu ~ dek jaroj la tufm

grekan forton kontraüstaris7-; SIN. dum.
I!- Kombinebla morfemo kun la senco 2 de la prep.:~e. De unu flanko gis alia: tranci homon ~e per
unu frapo de glavo ; ~e de ciuj viaj grimacoj mi
vidis la verecon de tio, kion oni diris al mi!z. /vjgj,
Fari, ke io iru ~e de io: ~igi sian glavon ~ ies
brusto; ~igi fadenon ~ la tolo. væ tredi.
Ill - Pref. signifanta: 1 De komenca gis fina loko:
~haki , ~iri, ~kuri, ~lasi ~pasi , ~tranci, ~veturi\
du ekbriloj de fulmo ~kuris ~ la malluma cielo1;
r^ flugis angelo prêter oreloz; larmoj ~fJuis sur lia
vizago ; ~rigardi muzeon ; atentan ~legon mi
rekomenclas al tiu 2. 2 De komenca gis fina
momento: ili ~dormis fie la noktonz\ ~babili la
lecionhoron; ~danci la nokton; ~nokti en iu loko\~labori la tagon; ciu tago, varie ~songitaz;
~vintriz ; ~v/v / z; ~surporti mizeron7-. 3 De
komenca gis fina grado de plenumo; komplete, tut-
plene: ~bruli (forbruli); li ~dandis (fordandis) en
la vojo la mononz\ ~diboci (fordiboci) cion gis
lasta cemizoz\ mi estas r^frostita (elfrostita); jen ili
ciuj elfrotigos kiel vesto, tineoj ilin ~mangos1

(formangos); lernolibron oni devas ne ~legi, sed
~lerniz. el , 111 , 2.

trab/o 1 Longa, dika, ortangul-sekca peco de
arbo laülonge segita, generale servanta kiel elemento
de carpentajo: la ~oj de nia domo estas cedrajx\ la
sonoriloj pendas inter du ~oj, ekstere k libéré2-; la
verdajo de la balkono sovage pendis cirkaü la
falantaj ~ojz (de ruiniganta domo); morgau pendos
ni ce 1’ ~oz (de P pendumilo); meti ~ojn sur la
vojon2 (pf); alie oni estas kulpa pri tio, ke la ~oj de
la pene konstruata domo falas al iu sur ta kaponQ;
(0 en fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni ~on
ne vidas2 ( ne rimarkas niajn difektojn). i®’ dilo,
patno, solivo. 2 Samuza peco el metalo, betono,
lignodevena materialo k.a.: armita prof ïl^o. 3.
Plugil^o. 4 ÇJ Figuro en formo de horizontala larfa
strio en la mezo de blazonsildo. 5 % Peco de
teksmasino; Vd glito^o, rul~o 2. 1 Propra al
~o: r^a pezoforto, portoforto. 2 Farita el ~oj: la
cikonio havis somerlogejon sur unu ~a domo2. —stipo. ~ajo, ~aro. Kunajo el ~oj, formanta
carpentajon: (carlatana) kuracisto, kiu kun sia
arlekeno k simio staris sur a!ta ~ajo7. ~etO. mal-
granda, maldika ~o: transversa ~eto (orta al la
longakso de ponto). ^Izi. Provizi per ~oj (ekz.
minan galerion). ^limita 55 Dividita plurfoje per
horizontalaj linioj. antaü^ajo = skafaldo. cef~0.
La ~o, kiu portas la cefan parton de konstruajo k de
kiu dependas la ceteraj: la cef~o de domo, de ponto.

r̂ henko. 2 (f) Kruela turmento, Fizika aü
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verkoj7; estas ti e dezirinde, ke ni ne evitu malfacilajn
~ojn7\ komparadi gin kun la E-a7\ mi donas nur
~on , sed ne komentarionz\ ~o, trukadow. —~kadro, ~rajto. ~a. Rilata al ~o: ~aj malfacilajoj\
la ~a arto. 'vado 1 Agado de tiu, kiu ~as: komenci
sisteman ~adon de la Biblio7’, estas plej necese, ke
mi dedicu mian tutan tempon al ~adoz\ entrepreni la
~adon; samtempa ~ado de parolado en kongreso. 2
$ Transigo de gena informo de mesaga RNA al poli-
peptida produkto. ~ebla. Tia, ke oni povas gin ~i:
facile , malfacile ~ebla verko; tute ne ~ebla dir-
maniero, vortludo. '«ilo S Programo, kiu ~as de
unu formala lingvo al alia, precipe programon skrib-
itan en altnivela programlingvo al pli simpla lingvo,
generale masinlingvo. væ fontprogramo, interpretilo,
asemblilo. ~intO.Homo, kiu ion ~is.'visto. Homo,
kies profesio estas la ~ado: sendependa, oficiala
r^isto; ~isto funkciulo ce Unesko. mis~i. Malguste

apog~o. ~o, oblikve metita kontrau muro, por
provizore malhelpi gian disfalon. stego. bar~o.
~o, uzata por malhelpi trairon: prunelarbo bans al
ili la vojon, kiel bar~oz. firstO^O = firstopatno.
glitO~o % ~eto, sur kiu glitas la varpo por transiri
en horizontalan direkton. latiS'vO. Metala ~o el
latiso. plugil~0 yJ Longa ligna au fera peco, al kiu
fiksigas la soko k aliaj pecoj de la plugiio. SIN . ~O 3 .
pT0fil~O. Stal~o, profilita en formo de I, L, T au U.
œ relo. ruI'vO2 1 /3> Kultiva ilo, en formo de peza
cilindro, por dispremi la terbulojn. 2 rfyA Cilindro de
la teksmasino, sur kiu oni muntas la varpon.

trabant/o = satelito.
trabekl/o V Ciu el trabetoformaj anatomiaj

elementoj (trabeculae carneae): karnaj ~oj de la
kora alrio.

Trac/o = Trako.
trace/o © Akso de projektita vojo au fervojo,

desegnita sur piano au markka sur la tereno. c=r ~i. —+ kontrausenco.
itinero. ~i (tr) 1 Desegni la ~on de vojo sur piano.
2 Marki la ~on de vojo sur la tereno per fostetoj au
markstonoj. ~ado. Markado de estonta vojakso.

(Dtrad/o (evi) = aiizeo.
@trad/iG (tr) Automate forpreni havajon de

suldanto, k doni gin al kreditoro. csr konfiski.
tradeskanti/o ^ G. (Tradescantia el komelin-

acoj) de plurjaraj berboj kun violaj, bluaj, rozaj au
blankaj floroj unuope au cume akselaj; c. 70 sp-oj el
Ameriko, pluraj pororname kultivataj, i.a. T. zebri-
na, el Meksiko, kies folioj surhavas du laülongajn
argentajn striojn.

tradicPo 1 Busa transdonado de opinioj, ideoj,
moroj, ritoj, mitoj ks de unu generacio al alia, k tio,
kio estas tiel transdonita: la ~o ligas la jarccntojnB;
fondi interpretation de rolo sur la scenejan ~on ;
kvazait malaperis nun subite la historio k la ~ojz;, la
~oj de la Nederlanda skolo de pentrarto. c®’ rutino.
2 0 Doktrino, supozita el dia fonto, sed ne skribita,
ekz. instruoj de Moseo akceptitaj de la Fariseoj, sed
ne troveblaj en la Lego, au diroj k faroj de Mahometo
ne registritaj en la Korano. ~a. Bazita sur la ~o:
festoB; la alta, nekomprenebla forto, kiun ni povas
nomi per la ~<7 noma «Dio» au per ia alia nomo7;
gente religio7; ~a pwceduro. ~e. Konfonne al
~o: r^e la viroj kunvenas en apartan lokon de la
pregejo; per kanta tono7. (tr) Transdoni en
~a formo. ~ismo. Respekto (eventuale sk.: troa)
por la ~o, en politiko, arto, religio k.a..

traduk/i (tr) Transigi iun tekston au konversaci-
on de unu lingvo en alian, anstataüigante vortojn k
esprimojn de la unua lingvo per samsencaj vortoj au HI - 5 (iu iun au ion) Hazarde renkonti, trovi ion
esprimoj de la alia : Z. ~/\v /7amleton ; li ~is la bonan: la bovoj de tempo al tempo holds, kiam ili
nornon de la skarabo en la lingvon latinan7 ; E-e ~is fresan herboloketon7 ; en mia vagado mi ~/.v

traf/i (tr) 1- 1 (iu ion konkretan } Atingi per jet-
ita objekto tion, kion oni celis: ~/ iun per kugloB; li
~is la Filiston en lian fruntonx ; du celojn per
unu stono7 (pf) ; cell anseron, ~i aeron7 ; li batis
nur la malplenan aeron, la kulojn li ne povis ~zz;
(f ) ~i per la parolo rekte en la vizagon z; (abs)
homo pafas, Dio ~asz ; (analoge)\ fusilo, kiu ~as
guste. 2 (io iun au ion konkretan) Jetite au movate,
atingi ion celitan : la kuglo ~is lin meze en la
frunto ; finis sur lipoj, sed en buson ne ~isz\ la sago
~is rekte en la ccltahulon\ ciuj frapoj lin ~is; (abs)
vidas okulo, sed mano ne ~asz\ (1) let mate.no ~is
ilin en Hebronx. c-r kapti, tusi.
11- 3 (iu au io ion konkretan) Hazarde renkonti ion,
kio difektas, endangerigas au minacas: li ~is tri-
piedon k vundis brovonz\ li ~is el sub la pluvo en
riveronz\ ~i de Scilo al Haribdoz (de malbona
stato al pli malbona); ~/ per la vizago en la kotonz ;
la veturilo ~is en kavotr, ~os hakilo al ligno mal-
molaz (pf); ~is pugno pugnonz\ la kolumo okaze
~is en lavotan tolajon7-, kelkaj el liuj libroj ~/,v en
ta manojn de la imperiestroz; (f) en malfavoron.

use fait . 4 ( io abstrakta i u n) Hazarde koncerni,
impresi, afekcii, kun malbona efiko: gripo jus min
^is; li estas ~ita de kancero\ sin ~is mortoz ;
nenio malbona ~os virtulonx; mi ne hontis konfesi
la trompigojn, kiuj min ~isz : malfelico ~is linz;
ankaü en B , ~is tiam la hehreojn multe da suferoj k
mizeroj7\ neniu scias, kio morgaii lin ~osz; cio ci
~is min kiel tondroB; liuj vortoj ~is la koron de
lngerz\ ili lotis, k la loto ~is Jonanx.

(per E.) francan novelonB; se iu volos ~i en E-on originalan homotw la gustan vojon. respondon,
laiivorte el sia nacia lingvo7 ( . ..J; libcre lau mia sencon; ~i bonan akeep!on7.
placo (malfacilajojn) 7'; naciajn idiotismojn ni devas ^O. Ago de iu au io ~anta: la de liaj sagoj estis
eviti k peni ilian sencon en maniero plej logika k ciam gusta; ne évitéb!a ~o de spado; li suferas
internacia7\ miaj lastaj ^-itaj verkoj7: (spéciale) ~/ ~ c>/7 de sinusito ; li povas moki min, mi estas
telegramon (el la konvenciaj signoj en la nonnalajn j indiferenta al liaj ~oj. ~a. Tia, ke gi guste atingas
literojn). vw interprets ^O. Ago ~i k ties rezulto: en la celon: respondo, argumenta, demonstro. ~e.
mia de « La Revizoro»7: tiujfrazoj estas lauvorta En tute taüga k alcela maniero: ~e jugi aferon;

de la rusa stilo7\ en miaj ~oj de la klasikaj kopii ian manieron de parolado k irado7; aü
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mal~ez (hazarde, lau la sanco). ^ebla. Tia, ke
estas ebie gin ~i: celu nur ~eblajn celojn. ^igi. Igi
~ita: // ~gis de falanta tegolo k mortis, ~ite!
Krio, sciiganta au konfesanta, ke la celo estis ~ita:
( Hi skermas ) Nun denove ~ite! z. mal^i. Kontraü-
vole ne atingi la celitajon : kiu rigardas cielon ,
mal~as sian celonz\ mal~i leporonB; kiu ec plej
bone pafas, tamen iam mal~asz; kien ajn mi pafas,
cio mal~asz. us* malsukcesi. RIM. mal prezentas la
malon nur de la seneoj I- de la rad. k egalvaloras al
mis. mal'N/O. Ago de iu, io mal~anta: lia serco
montrigis pura mal~o. c$r fiasko, mis/ , mis^i. ~i
ekster la celo. nemal~ebla. Tia, ke oni ne povas
gin mal~ i : nemal~ehla celo ; tiu gago havas
nemal~eblan ridefikon.

trafik40 1 Transportado de personoj, varoj au
informoj, surakve, surtere au enaere: havena, rivera,
fervoja, tervoja ~o\ person~o, var~o; la ciarn
kreskanta aer~o; la Rejno~o, Danubo~o, telefona
longdistanca, loka ~o. 2 La intenseco de la cirkul-
ado de la diversaj transportrimedoj: estas malmulta

laü tiu itincro; sur la cefplaco regas vigla
pro la striko la ~o obstrukcigis. 3 Maniero, en kiu
arangigas tia cirkulado: en preskau ciuj eüropaj
landoj la estas dekstraflanka sur la tervojoj,
maldekstraflanka sur la fervojoji la reglamento de
ta ~o. ~i (ntr) Cirkuli, pp varoj au ~iloj: pro la
frua glacio la havenaj sipetoj ne povis ~i. ~ilO. Ciu
el la rimedoj, per kiuj oni povas fari ~on: la plej
malmultekosta ~ilo estas la bargo. ^taüga. Tia, ke
oni povas uzi gin por la ~o: ~taitga kanalo, tervojo.

trag/o V (tragus) La triangula elstarajo antaü la
orela orifico de homo.

tragant/o -T?, Gumo, kiu svitigas el sp-oj de
astrakanto, uzata en pentroarto k farmacio.

tragedi/o 1 Teatra verko, submetita al la
regulo de la tri unuecoj (temo, tempo k loko), kun
altrangaj herooj k malfelica elnodigo: la ~oj de
Eüripido , de Seneko , de Kornelio, de Racino ;
Ifigenio en Taürido estas ~o de Goeto. csr dramo,
melodramo. — ~verkisto. 2 (f) Terure malfelica
okazajo: familia la terura de la mond-
milito. ~a 1 Rilata al ~o: ~a aütoro; ~a ironio
( uzo de vortoj, havantaj profetan sencon por la
spektantoj, ne suspektatan de la herooj mem). 2 (f,
io) Terure malfelica: morto ; vere ~aj estis la
lastaj momentoj de Z.. ~isto. Aktoro, ludanta
kutime en ~oj.

tragelaf /o2 & G. (Tragelaphus) de antilopoj,
grandaj kiel kapreolo, vivantaj en Afriko sude de
Saharo.

tragik3a. Tragedia (plejofte f): sorto, seeno;
//' sentis la tutan r^econ de tiu sajne kvieta situacio.
~0 O Tio, kio donas al ni doloran konscion pri la
limoj de la homa kondico k pri la nekapableco de
homo akiri felicon au savigon.

tragikomedi1o '(& Speco de tragedio, kiu ne
finigas per katastrofo: «Cido» de Kornelio estas
perfekta tipo de ~o.

tragol/o <5 G. (Tragulus ) de tre malgrandaj par-
hufuloj, vivantaj en S k SE Azio, ne tre parencaj al
la ceteraj parhufuloj. ~edoj. Fam. (Tragulidae ) de

kuniklo- au leporo-grandaj parhufuloj, ampleksaSi
i.a. ~on.

tragopog/o Tragopogono.
tragopogon/o 1 4t> G. (Tragopogon el astenci

oj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj kun pivotradifa
kun longaj, liniformaj folioj k kun langetflorç
kapituloj; c. HO sp-oj el Eüropo, Azio k N Afrifal
i.a. la porefolia ~o (T. porrifolius), Méditera»
unu- au du-jara herbo kun violkoloraj floroj, kuld^ata por flavete blanka pivotradiko, mangata kuirit^SIN. bokbarbo. 2 La mangebla radiko de*olj
pli spéciale de la porefolia ~o. ler skorzonero. i

tragopogono (porefolia ~o): a) tubera radiko;b)|
tigo; c) folio; c) kapitulo; d) frukto (akeno). C (b|
d) k VA (a).

trahe/o. Trakeo.
trahin/o = trakino.
trahit/o = trakito.
Trajan/o. Romia imperiestro ( M .U . Trajaniu

53-Il 7): la ~a kolono (starigita en 102, post 11|
venko de ~o super la Dakoj).

trajektori/oz 1 Linio, sekvata de jetita korpoj
kies inercian movon modifas bremse la rezisto de là|
trairata fluido k kurbige la tera altiro: kalkuli la
de obuso, de kuglo. 2 La vojlinio de la gravifi|
centro de aviadilo rilate al la aero.

trajn8o 1 Sinsekvo de similaj veturiloj au objekkl
oj irantaj, au (se f) vice irantaj unu post laaliâÉ
sipo~o, flos~o; (f) ondor^o. 2 ÿm Vagonaro kiffll
lokomotivo, motorvagonaro au alia trakveturilunt»|
kun propra irakcio, entrafikigita sur unu afi plunj|
fervojlinioj laü plane au lauordone: ekspres~ojj
rapideo, regiona ~o, koneksa ~o, sangi ~on.3=|
transportiiaro. ^estro. Tiu, kiu respondecas prilà'J
bona irado de la ~o. Sllb̂ O. Metroo. ekspfeŝ É
ÉÊk ~o pli rapida ol oi-dinara, kun malpli da survrçlj
aj haltoj. pasager~o Êm ~o, transportahta mil
homojn. var^o lÊm ~o, transportanta nur varojn
au aliajn kargojn. ’:â

trajt/o 1 (oï dinare plurale) Linio de la vizagoÉ
senfina embaraso montrigis en ciuj liaj ~ojz\ toj
noblaformaj, iom severaj ~oj de lia vizagoz\ ec^la nepo la iam amitaj ~oj de /’ avo jam ilin inàttiasz\ sia malgrasiginta k flaviginta vizago ricevisI
~ojn de suferadoz\ belaj ~q/ B; oni jam vidis êe lij
la ~ojn de la morto. fizionomio. 2 Eco de j

karaktero: de sia plej frua ago si montris malbonajnj
~ojn de karakteroz; ciuj plej vulgaraj ~oj de lài
hebrea gento kunigis en la viro ridanta apud j

i

m

â
•/y
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la pacoB; negocon kun iu\ mi scias ja , ke kun
virin' mi ~asz ; kun ia ekstera institucio pri
reformoj la L . K ne havas la rajtonz; se la L.K .

decidos ke ni devàs ~i kun la Delegacio [ . . .]z; li
estis sendita , por ~ z pri la acetoz. 2 Tia- au ali-
maniere agi, konduti kontraü iu au io: cu riceco don-

as rajton ~i ofende tiujn, kiuj gin ne posedas?z ; alie
la mondo ~us sin pli severe7-, ~i iun kiel krimulon;
la kongreson mi ciam ~as ne kiel diskutantan k
decidantan, sed nur kiel donantan sian sankcionz;
Hi montras per tio , kiel malserioze ifi ~as la
aferonz; ~z la E-ismon kiel ideonz; ~z serioze sian
taskonz; horn’ , kial ~as del vi la arton? K . preni ,
konsideri , rilati . 3 Metode esplori , disvolvi k klarigi
temon: tiun problemon oni povas ~i en diversaj
manieroj ; Z. ~is la psikologian flankon de la
antisémitisme , sed ne gian sociologian aspekton ;
estis tro longe ~z ci tie tian aferon, mi sendos mian
opinion pri la ~otaj punktojz; (analoge) la teatrafo
rsjis pri du geamantoj1; la verko ~as precipe pri
pedagogio. 4 Modifi per fizika au psika rimedo: If
~i malsanulon per antihiotikoj ; la psikiatro ^is la
pacienton per hipnota rnetodo; © oni povas solvi la
substaneon, ~ante gin per acido; ~i metalon per
varmigado, martelado. ~(ad)o. Ago, vortoj de iu,
kiu ~as: 1 cia ~ado kun fa Delegacio estas nun ne
eblaz ; 2 ni ne povis elteni tian ~adon de laflanko
de tiaj malkleruloj; 3 la ~ado de la unua problemo
estas tre supraja k maldetala ; 4 ~ado de iajformoj
de frenezo per kemiaj produktoj . âdi. Daüre au
ripete ~i: 1 la plej bona estas , ke vi cesos ~adi kun
la firmoz ; 2 ili nin ciujn ~adis kiel senvalorajn
bestojnz; ili ~adis sin kiel sian propran infanonz.
~ajO. Verko, en kiu oni ~as demandon: la ~afoj de
Z . pri homaranismo. ek~i. Komenci ~adon kun
kontraüa partio, anaro, armeo ks. inter̂ i (ntr) ~ i
inter pluraj personoj au partioj: nu , ni reciproke
inter~u!z ; ili postulos de ni tian saman inter̂ ad -
onz. pri~i. ~i 3 : la temo estis jam piw foje pri~ita .

daterwilo Ê Procesoro.

traktat1o 1 Skribita interkonsento inter du
slatoj au aro da statoj: komerca inter (Jsono kaj
Japanio; (T )~o pri la Limigo de Strategiaj Armiloj ;
la pac~o estis subskribita , sed ankoraü ne ratifita .

2 = traktajo: tio ci postulus tutan vastan ~onz.
traktor̂ o. Potenca motorveturilo, uzata por tiri

agrajn inasinojn au sargveturilojn. cs5 buldozo ,
skrapmasino, sovelmasino.

traktus/o ¥ Fibrofaskoj normalaj au patologiaj,

trovigantaj en la organismo: opta , kortekso-nuklea
r̂ o ( tractus opticus , corticonudearis ).

tram20 V Veturilo de ~ vojo. ~voj20. Trans-
portsistemo funkeianta lau relo/rado-principo, ce

(0 la cefa ~o de la egipta klimato estas la varm-

eg0B; mi rakontos al vi en generalaj ~pj la histori-
an de la naskigo de la lingvoz ; skizi la cefajn ~ojn
dé nia politiko. 3 Ago rimarkinda kiel ekzemplo:
admirinda de kurago ; amo k amikaj tendencoj
mntrigis en plej noblaj ~ojz ; tio estas escepta
de modesteco . 4 A Ciu nemarkita eco de lingva
elemento, kiu ebligas karakterizi gin el vidpunktoj
donologia (/u/ havas i .a. la ~on «malvasta»),

êmantika («amazono» havas i .a. la ~on «ino»),
sintaksa («legi» havas i .a. la ~on «transitiva») k.a..

© trak/o 1 Projekcio de la vojo de la gravita
centra sur la teran surfacon. 2 ate Konstrukciajo,
konsistanta el reloj, spaloj k akcesorajoj, servanta
kiel vojo k gvidilo por veturiloj.: ~o estas generale
durela , sed miksspuraj spccoj k konstrukciajoj kun
dentrelo au gvidrelo havas tri ait kvar relojn ;
rforko; r̂ okrucajo. eü" spuro. 3 4r Vojo sur magneta
bendo au datendisko, laü kiu signalo estas registrata:
du~a, kvar~a registro; 80-~a disketo ; •"% son~o de
filmo. ~a. Rilata al la ~o : disniveligo ce
vojflekso. el~igi ate Elsalti el la ~o: la lokomotivo
el~igis pro sabotajo. SIN. elreligi . parko^o tee
Stacia ~o, sur kiu oni provizore restigas vagonojn aü
trakeiilojn. sak~o tee Seneiira ~o.

©trak/o j[ Ano de gento, kiu en antikveco logis
en (T)~io. (T)̂ io. E-Europa regiono, nun dividita
inter Bulgario, Grekio k Turkio (26°E, 4 l °30? N).

trakei/o tee La movo de trajnoj au manovrad-
unuoj per lokomotivoj au per envagonaj motoroj:
Izel̂ o, elektrô o, vapor̂ o.

; trake/o { trachea) 1 ¥ Spirtubo ce vertebruloj,
kondukanta la aeron de la laringo al la pulmoj,
dividiginta ce la malsupra parto en du brancojn,
nomatajn bronkoj. 2 Spirtubo ce surleraj
irtropodoj. 3 ^ Vaskulo, kies celoj inalhavas
Hansversajn septojn. SIN. perfekta vaskulo. ~ofitoj,

f ôplantoj ^ Vaskulplantoj. îto If Inflamo de la
*o / . ôido 4̂ Vaskulo. kies celo konservas la
transversajn septojn. SIN. neperfekta vaskulo. ~uloj
d Kn (Tracheata) de artropodoj, spirantaj per ~oj k
fdejparte vivantaj sur tero au en aero : araneoidoj,

Imiriapodoj, insektoj k .a.
L trakeli/o 4* Sp. de kampanulo ( Campanula
trachelium ) el Eüropo, U Azio k N Afriko, plurjara
terbo, rigidhara, kun korformaj foiioj k malhele
vwlkoloraj floroj; pororname kultivata.

&trakin/o b G . (Trachinus) de maraj fisoj el la
ordo de perkoformaj, subordo de ~oidoj (Trachi-
mdes), kun venenaj pikiloj en la dorsa nagilo k sur
jjabrankokovriloj; vivas en sabla fundo.

|trakit/0 © Vulkana petro, blanketa au griza , ofte
pora k malpeza, konsistanta precipe el a l k a l a
Ifeldspato k iom da malhelkoloraj mineraloj (biotito,
anfibolo au pirokseno), grandparte etkristala (mal -
milte da vitro k da grandaj kristaloj), kun lauflua
smikturo; ~o laükemie respondas al sienito.

ï trakom/o t Kontaga okulmalsano, endemia en
:>annaj landoj, karakterizata de granula konjunktiv-

jtokkaüzata de iu rikecio.

| trakt/i (tr) 1 Diskuti pri la kondicoj de iu afero,
por finveni al interkonsento: kun la venkinto pri

3,

IE
b

tramo. a) pantografo; b) ~relo.
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kill limigita kineta energio ebligas veturadon sen
sekuriga sistemo inter pluraj veturoj, precipe en sur-
sosea trafiko. — ~relo.^vojisto. Ciu el la labor-
istoj, kiuj ebligas la ekspluatadon de ~vojo.

tramel/o Speco de fiksa reto, konsistanta el
tri retoj kun malsamdimensiaj masoj.

tramontan/o ï$ï Malvarma vento, blovanta en
Rusiljono, Italio au Arkipelago.

tramp/o 1 Cifona, malzorgita vagulo 2 vi, Sipo
au aviadilo, kiu ne sekvas regulan linion, sed vojag-
adas de loko al loko laü la proponoj de kargo. 1
Vivi, vagadi kiel ~o: fugi k ~i for Mz. 2 Navigi pp
au kiel ~o 2.

trampolin/o = saltotabulo.
tranc/o. Stato de mediumo, kiu, laü la spiritisma

kredo, cédas sian korpon al senkorpigita animo. ~i
(ntr) Esti en tia stato. ek~i. Estigi en ~on.

tranc/i (tr) 1 Penetri solidan koipon per ilo kun
tre maldika rando: vi volis ce la razado ~/ al mi la
gorgon?7; la knabo ~is al si la fingron, ludante per
la sabra; rekte en la karnonz (p: ce operacio; f:
uzante drastan rimedon); (0 tin via sendankeco ~as
al mi la koron. cs* sekci,tajli, londi. 2 Dividi partojn
de soiida korpo per tia ilo: ~i panonB; la patrino~is la rostajon ; ~i ppmon en kvar partojn: el
frernda ledo oni ~as large7- ; ~i la pagojn de
brosuro ; (f ) ~i la Gordian nodon ; kiu komisias
aferon al mafsagulo, tin ~as al si la piedojnx. car
haki. 3 Traire disigiv ia sipeto ~is la ondojnz; la
sago ~is !a aeron ; Id vento ~is glacie tra la dikaj
veslojz; krioj ~is la noktan silenton. 4 (0 Akre k
dolore frapi la sensojn: tia muziko ~as la orelojnz;
(misakcentado) ~as nian orelon tiel terme, kiel se
iu tirus karbon sur vitro7; la lumo ~z.v al ni la
okulojnz; ~anta koloroB. 5 4 Dividi kartaron en du
amasojn, por elekti la disdonanton, eviti friponadon
ktp. 6 5' Bati la pilkpn en difinita maniero, ce
teniso, kriketo ks. 7 ~as f Sentigas akraj kolikoj:
~as al mi en la ventro. 8 A Havi komunan punkton
kun ; sekci : du aroj ~as unu la alian , se ilia
komunajo ne estas malplena. ~o 1 Unuopa ago de
iu, kiu ~as: per unu *»o li senkapigis la beston; fari
~ojn en la karno , por trovi la plumbonB. —+
remaniero. 2 f Tre akra koliko. 3 ~ajo. ~a. Tia, ke
gi ~as: hakilo estas ~a, sed ne cédas la brancoz;
~a maIvormoz; ho kruda Fato ~a gis la ostoK ; ~a
respondo, kritiko. ~ado. Serio de la agoj, per kiuj
iu ~as: ~ado de snuroj ; ( f) ni pene toleris la akran
~adon de V frosto. ~ajO. Tio, kio estis apartigita
per ~o: ~ajo cl pano, kolbaso. viando. Ilo
kun akra rando por ~i :Jam a! vi stonajn ilojn k
cirkumcidu la Izraelidojnx; la Romanoj sin razis
per kupraj ~iloj; eltiri sian ~ilonz; meti ^ilon al
sia gorgox ; mi malfermos al Hi !a ventron per mia
~ilo! z; la ~ifo estis tiel malakra , ke mi ne povis ~i
per gi la viandon. k mi devis uzi mian posan ~ilonz;
ne timu ~ilon, timu babilon7. csr bisturio. ~ilaro.
Garnituro el ~iloj, en kuirejo, bucejo ks. ~ita
Dividita al du egalaj partoj per unu horizontal linio.

al~i. Tajli 2. ambaü^a. Tia, ke gi ~as per
ambaü flankoj: ambaii~a glavox ; (f ) ambau^a j malbononx; estu ~a, mia tuta suldo estos baldaü
kritiko. de~l. Apartigi, ~ante: ili de~is brancon j pagita al vi7 ; gentila k ~a, kun koro el oroz; vi

kun unu pent'ko da vinberojx; pecon de^itan al la
pano ne regluuz (f: ne eblas reamikigi post rompo);
dek fojojn mezuru, unu fojon de~uz (pf ); se via
dekstra mano faligas vin (en pekon), de~u k forjeta
ginn ; kiu havas de~itan seksan membron, tiu nt
povas eniri en la komunumonx; David ne rimarkilt
de~is anguleton de la vestox ; en formo de débita,

piramidoB; (f) la nunaj cirkonstancoj iafoje de~ai
min de la mondo E-ista7. de~a. Rilala al de~o:
apartigu la abonilon laü la de~a linio. de~aJo. j
Tio, kio estas débita: de^ajoj de kuirprêta kokido.
dis~i. Disigi, ~ante: li disais la angilojn en pec-
ojnz; li prenis sian kromedzinon k disais sin kun \
siaj ostoj en dek du partojnx ; li disais ilin (bovin- ;
on, kaprinon, safon) laü la mezox; si disais la ligil-
ojn de la malliberuloz; (f) la herbejon disais river-
etoB ; Hamleto, vi dis~as mian koron!7. el~i 1
Doni formon al io, formante de gi pecetojn: en k
balkono estis el~ita karikatura vizagoz; jluto, kiun \
li el~is al si el safa ostoz. 2 Apartigi parton el folio :
per tondilo: rimarkinda malnoya urbo , kvazait
eI^ ita el bildolibroz; la gazetan el~on li hodiau re-
sendis al viz. el^o ( j Forigo de parto de makro- ;
molekulo (proteino, nuklea acido ktp): en multaj
RNA de eükariotoj, post el~o de intronoj, ekzonoj
estas kunigitaj en mesagan RNA. en~i. Enigi ~ilon
en ion: en~i arboselon, epidermon. incizi, noco.
for î. Forigi per ~ado : for~u viajn harojn, car vi
estas edzinigita viri.no! z ; for~i ekstremon de
bastonoB; (f) de sur la tero de vivantoj li estas
for~itax; la armeo estas for~tta de la cefurbo*;
pro manko de komunikiloj, tiu regiono estas for~ita
for de la mondo dum la tuta vintro. mis~0. Speco
de vortludo inter du vortoj, identaj por la orelo, sed
malsamaj el la vortara vidpunkto (ekz. kurago k kur-
ago; pie-diranto k pied-iranto). SIN. kalemburo.
prî i. Trakti ion per ~ado: la knabo pri~adis pec-
on da lignoz; (anaioge) li priais lignan kruconz. vs
cizeli, cizi, skulpti , tajli. tra~i. Trae ~i: oni trovis
Martenon kun tra~ita gorgoz; popolo, kies landon
traças riverojx. cigar^ilo. Malgranda aparato,
uzata por de~i la finon de cigaro antaü ol gin furni.
hak l̂lo. ~ilo, kun larga k peza klingo, uzata de
bucistoj, lignajistoj, gangalvojagantoj k.a..
kontur~i. Al^i (stofon) lau sablono. pan̂ (a})o.
Platforrna peco, débita de pano: fritita , rostita
pan~o. os? sandvico, toasto 1. paper^ilo. ~ilo el
eburo, ligno ks, por ~i la foliojn de brosurita libro,
malfermi kovertojn ks. rul^ilo. Ruleto 2.
vejno~o. Flebotomio.

trance/oz 1 W Longa fosajo, c. 2 m. profunda,
kun la tero rejetita anta üen por formi specon de
parapeto, uzata sur batalkampo por ebligi sekuran
cirkuladon k sirmitan pafadon: fosi ~on; reto da
~oj; unualinia ~o; komunika ~o. 2 ÉI Kavajo en
la tero, fosita por enmeti la fundamenton de muro,
planti arbon, meti fervojon au straton kc.

trankvil/a 1 (iu ) Havanta neniajn zorgojn,
nenian timon antaü la estonteco, nenian bedaüron pri
la pasinteco: kiu min aüskultas, estos ~a k ne timos

;
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estas ~a pri via morgana lago7 ; konscienco
estas bona dormilo7; lasu min ~a! z ; ne lasu min
~a, kiam venos la nokto—turmentu min per teruraj
songoj!7; (analoge) sia voco havis sonon certecan k~an7 ; ambaü havis ~an dormon7 ; almenaü morton
havos mi ~anz. e® serena. 2 (io) Libera de cia
ekscitigo, pasio, kolero: si aüskultis la ~an spiradon
de la infano7 ; al mia k tute natura sciigo
responde vi skribis al mi akre7; par ke la diskutado
pri Hi en la Kongreso estu ~a \...} z; kelkaj E-istoj
tute ne estas kapablaj por ~a diskutadoz. 3 (io, f)
Tia, ke gi havigas nek timon nek zorgon: en
vetero ciu remas sen dangero7; akvo ~a estas akvo
dangera7. e® kvieta. ~e. En ~a maniero:1 kiu iras
~e, iras facile7', kiel stari ~e kontraü tiom malfelic-
oj?z; dormu nun ~e7 ; nun atendu la revenon de
la sendito7 ; eu mi ~e tion ci toleru?7 ; ne sciante ,
eu la lingvo ne subite aliigos, ni ne povis ~e
lahori7 ; la milita estraro min liberigis, mi restas en
V. k daürigos laboradi por nia afero7 ; li ripozu
~e!z; 2 mi denove ~e , k ne ofendante vin persone,
klarigis f ...]z; ne rapidu, ~e deciduz. ~0. Stato de
io, iu ~a: kiu garantias, tiu ~on ne scias7', post
dorma venas bona konsilo7 ; (kiu procesas) ne
havas ~onz ; lia koro neniam guos ~onB ;
ifantomo! ) se per ia bona faro al vi ~on povas mi
alporti , paroluz; la infanoj donas al la homoj
mornenton de forgeso k trovi ~on en la penso,
ke [...]. ~eco. Eco de iu, kiu konservas ~ on: si
dirts, kun devigita ~eco; vimem ne farus kun anima
~eco tielan maljustajonz; pro via propra ~eco eble
estos bone, se vi formetos f ...]z; pli bona estas seka
peco da pano sed kun ~eco, ol domo plena de
viando kun malpacox. ^igi. Fari iun ~a: general-
on S. vi povas ~igi , ke mi ne intencas elpasi ( ...]z;
mi rapides min ~igi la amikojn, kiuj atendas sopir-
ante7 ; la vortoj de la kuracisto ~igis la malsanul-
onB ; ~igi la malpaciencajnB; (analoge) ~igu por
momento vian mironz; ni tiam penos per vengo ~igi
vian koronz. ~igajo. Medikamento, kiu ~igas ia
cerbon. ^igi. Igi ~a: 1 Gertrudo, vi ~igu, vi neni-
on timu/z; la princo ~igis subitez; ankaü inter tiuj
popo/oj vi ne ~igos , k ne estos ripozo por via
piedox', (analoge) animo mia grade ~igosz ; 2
suficel ~igu de / ’ batado, ho mia kor !7 ; mi esperas,
ke cio baldaü ~igos7 ; nun mia urbo jam ~igisz
(post ribelo). mal^a 1 Sentanta mensan necertecon,
timon aü bedaüron : pli k pli mal^a farigis Sara pro
tiu gajeco de sia edzo7 ; sajnas a! mi, ke mi vane
estas tiel mal~a7 ; (analoge) la du pastroj faris
malr^an movonB; mal~e atendi respondon. 2 Plena
de ekscitigo, pasio, kolero: la sekvanta tempo estis
ire mal~az ; ho mia kor’ , ne batu mal~e! z.
mal~(ec)0. Stato au eco de iu, io mal~a: en ciu
animo estis turnienta nutl~eco7 ; nokta mallumo, kiu
pligrandigas la malgajecon k mal^econ aliformigas
en timegon7', tiuj noktoj plenigas la animon per
nekomprenebla mal~eco7. mal^igi. Fari iun
mal~a: lin mal^igis ioz; malbona antaüsento, kiu
virinon eble mal~igus7 ; ekzistas pensoj mal~igant-
ajz; malr^igata de multaj pensoj7. mal'vigi. Igi
mal~a : ne timu k ne mal~iguz; de kio do mi

mal~igus?. re~igi. Esti denove ~a post ia emocio,
iaj zorgoj: Moor (ektremas, resigns, indiferente)z;
en la unuaj tagoj mi estis tre cagrenita, sed nun mi
tute re~igisz; ho animo mia, resign!7.

trans. I - Prep. montranta lokon aü spacon,
kusantan pli malproksime ol, k iel dividitan disde la
objekto, kiun gi enkondukas: 1 (sen loksango) ili
logas kontraü nia domo, ~ la strato; antaü la mal-
levigo de la suno ni devas esti ~ la limo7', ili jam
estas ~ montoj k maro7 (malaperis); kiu ~ muro
aüskultas, tiun la muro insultasz; se ~ la tombo
estas viv’ ankoraü; B®* cis. 2 (kun loksango): pensoj
iras ~ limo sen pago k timo7 ; tio estas belaj
rakontoj el ~ la montojz; la hirundo flugis ~ la
riveron, car ~ la rivero sin trovis aliaj hirundoj7',
la limako uzis duonon da jam por veni ~ la sojlon
de la pordegoz; la hirundo levigis alte en la aeron
~ arbarojn k lagojnz; jetu la piikon ~ la muronB.
RIM. La diferencon inter tra (movo de unu flanko al
la alia de spaco, ebeno ks) k trans (movo sur la alia
flanko de spaco àü ebeno) bone montras jenaj Z-aj
ekz-oj: mi forkuris ~ marcojn k kampojn, tra nudaj
bariloj k senfoliaj arbaroj, al la libera maro7 ; la
jura konsilisto iris tra la Orienta strato k ~ la Alt-
pontan placon: la ponto [...} estis netroveblaz. Sed
tiun distingon Z. ne ciam faris, k li kelkafoje uzis
trans (evi) kun la senco de tra: tiu stelo tre luma,
en sia kurado ~ arkajo la ciela ; ~ la buson de la
rigidmiena mastrino glitis nun ridetoz; aü de
transverse sur: kavalirajon (ordenan rubandon) oni
metas a! vi ~ la sultron7 (use balteo, kverj ).
Il - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~a. Est-
anta ~ io: la ~a trotuaro; la ~a bordo7 ; mi ja ne
kredas tiun ~an mondonK. ~e. En ~a loko: tio, li
diris , estas nur ~e de la akvo7 ; la regoj de la
Amoridoj, kiuj logis de Jordanx ; tonoj sonis
de la densa kurteno7 ; siajn gojojn la gento Tantala
trovis nur de i nokto eterna7. ~o. la ~a loko,
regiono: li regis super la tuta de la Riverox.
~afo. Io, troviganta ~e: estu kiel vi volas, vi sen-
noma ~afo!7 (apartenanta al la postmorta mondo).
~igi t Fari, ke io estu ~e de io: pakoj, kiuj sur
malgrandaj nagveturiloj estis ^igataj sur la bord-
on7 (el la sipoj); ~igi iun per boato ~ la lagon; (f)
la fabelo en la daüro de mil jaroj estis ~igata
( transdonata) de unu cikonio-patrino al alia7. 2
~turni: kiam si ~igis la foliojn, ili tuj returne en-
saltis7 ; la avino legis en sia preglibro, tiam la vento
~igadis la foliojn7. 3 O ~porti desegnon de unu
surfaco sur alian, aparté sur litografian stonon per
speciala papero. 4 ~formi: ~igi alkoholon en gian
aldehidon per oksidigo.~igo.Nombro ~portata de
unu ciferpozicio al la apuda pli alla dum aritmetika
operacio: pozitiva ~igo (dum adicio); negativa
~igo (dum subtraho). «1®“ prunto. ~igilo O
Objekto aü arangajo, servanta por ~igi energion,
komunikon kc. ~igi. Pasi, iri en ~an lokon aü stat-
oti: la du viroj malsupreniris de la monto, k ~igis
(Jordanon) k venis al Josuox; baldaü ni ~igos en
alian logejon; sub la fandopunkto, la likvo ~igas en
la solidan staton. ~u!o. Tiu, kiu logas ~e. mal~.
Cis. ne~igebia = necedebla.
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III - Pref., montrants: 1 Pozicion ~e de io: cio
~mara estas carma k karaz; la ~riveranojx;
~limaj amikecoj; la ~mondo (post la morto); la
~nacia lingvo E. 2 Iradon ~en : ~/77; ~/W/ ;
~kapigi\ r^pasi: ~salti ; ^ parti la segon de tie ci
sur alian lokonz\ li donis sian legon al la maw, par
ke la akvuj ne ~pasu siajn bordojnx; (f) ~atendi
(atendi gis la fino de) la malbonan veteronz ; ~vivi
grandan doloron.3 Movon transversan, kiu trancas
disigan spacon: si rapidis ~kuri la straton, kiam du
kalesoj pretergalopis; ~// i/ la torenton Arnonx. 4
Sangon de loko au stato: ~p/anti , ~versi , ~loki ,

r^skribi: oui ~diras al H la vortojn de la logantojz\
mi adonis ilin en viajn manojnz\ ~formi (doni ali-
an fonnon al) dezerton en kulturejon; la akcidento
r^formigis en katastrofon (car sangi , aliigi, aliform-
igi , metamorfozi); ~kurinto (c® perfidi ) ; mi
~prenos la devon respond). 5 ® (en molekulo) Ce-
eston de radikoj je la malsamaj flankoj de duobla
ligilo. n® cis HI , I . 6 <§ Pecon de DNA, geno ks
efikanta al alia molekulo de DNA ol la propra:
~aga geno. ns* cis III , 2.

transakci/o £ Interkonsento, kiu okazas inter
komercistoj, borsistoj ks pri unu negoco, operacio ks.

transcend/az 1 O Karakterizanta, rilate al iu
estulo au estularo, cion, kio estas klarigebla nur per
la efiko de ekstera, supera agado, sekve cion, kio
estas trans cia ebla sperto au scio. use imanenta. 2 d>
Transmonda, superreala: Dio estas estajo. 3 (f)
Morale au intelekte eminentega. 4 A (pp nombroj)
Ne algebra: n k e estas ~aj nombroj. ~i (tr) Trans-
pasi iun regionon de la sciado: tiaj spertoj ~as nian
radon.

transduktor/o = energitransformilo.
transept20 J||jT Tiu parto de la kristanaj kruc -

formaj pregejoj, kiu ortangule krucigas kun la navo
k formas la brakojn de la kruco.

transfuz/i ( tr) f Intravejnen injekti sangon
fresan au konservitan: oni jam ~is al la malsanulo
du botelojn da sango. ~0. Ago de tiu, kiu ~as : fari
r^on tuj post akcidento; intersanga ~o (per kiu oni
tute anstatauigas la sangon de la paciento per nova
sango).

transgres/O © Iompostioma, longedaüra antaü-
eniro de la maro k sekva submarigo de iuj regionoj
pro altigo de la marnivelo k/au malaltigo de la
kontinento. SIN. progreso 3. tarfluso, regreso.

Transilvani/o. Provinco de Rumanio (NU
parto), interne de la arko de Karpatoj, kun logantaro
parte madjara (23°35’E, 46°47’N).

translstor/o 1 4- Elektronika elemento el du
duonkonduktantaj juntoj, uzata au analoge (por
amplifo k.a.) au ciferece (por baskulo, oscilo k.a.):
~oj funkcias preskaü same kiel la elektronaj tuboj k
tute anstataüis ilirr, ~oj estas bazaj elementoj de la
integraj cirkvitoj. csr bazo, emitoro, kolektilo. 2
Ricevaparato kun ~oj: la ~oj sangis la kondicojn
de la politikaj militoj.

transit10 1 Traveturo de varoj tra lando, al kiu
ili ne estas destinitaj k kiun ili nur trapasas, ne pag-
ante limimposton: ^o per reloj , landvojoj. 2 La
sama traveturo koncerne personojn. vizo. 3 £ j apartenanta al tiu ordeno.

Trairo de nutrajo tra la nutrokanalo. ^a. Koncem-
anta ~on: ~aj tarifoj. ~e. Laü ~o: objektoj difinit-
aj por la trairo ~ez. (ntr) Iri ~e: la varoj, kiuj
~as tra Francio. ~istO. Agento, kiu zorgas pri la
~o de varoj.

transitiv2a 1 A (pp verbo) Tia, ke gi povas
ricevi objekton, ekz.: anstataüi, bani, daürigi, frapi,
fumi, komenci, masturbi, sangi k.a.. SIN. transira.
B® absoluta. 2 A Vd rilato. ~igi. Transformi verb-
on ne-an en ~an: en E. oni devas uzi afikson, pa
~igi verbon. ne^a (pp verbo) Tia, ke gi ne povas
ricevi objekton, ekz.: boli, bruli, cesi, daüri, evolui
manki, promeni k.a.. SIN. netransira.

translaci/o 1 A Senrotacia k senreflekta movo,

2 (pp mekaniko) Sovo. ~a. Rilata al ~o:
movo. (tr) A Fari ~on. ~ajo A Rezulto de
~o aplikita al aro, figuro au funkcio.

transmisi/i ( tr) O Komuniki (energion, fortw
au movon) de unu masino al alia. ~0 1 O Transigo
de mekanika energio: siango de proporciodt
~o (la kvociento laü kiu la rotacirapido estas sang-
ata per ~ilo); laüstupa, kontinua proporcio de M).
2 f Transigo de infektaj malsanoj de iu organism)

al alia. ~ilo © Mekanismo au organaro, kiu ~as:
cena ~ilo; dentrada ~ilo‘> frotdiska ~ilo\
perrimena >yilo. nar pulio. inter^ilo. Arangajo,
servanta por variigi la ~an proporcion inter movak
movigata akso, ekz. per dentradoj.

transmutacii Vd mutacii.
transpir/i (ntr) 1 ^ Elimini akvovaporon el sit

koipo: la kormoplantoj ~as per la kutiklo k precipt
per la stomoj. 2 - sviti /. ~(ad)o. Ago de iu, io
~anta.

transpon/i ( tr) 1 f Transskribi, transludi
muzikon en alian tonalon: ci tiu ~is la kantonpot
tamburoz. SIN . aligamigi . 2 A (pp matrico)
Anstataüigi ciun vertikalon de la matrico perlai
responda horizontalo. A La operacio ~i. ^A La matrico rezul îanta de ^o.

transporti Vd porti.
Transval/O. Provinco de Sud-Afriko (Pretorio,

28° l 2,E. 25°45’S).
transvers/az (pp linio) Tratrancanta orteai

oblikve la cefan direkton: ~a trabo; la ~aj strioj
de la tigra fe.lo; vibrado', V kojlo ( color
transversum ) ; V ~a linio (de komuniko). »
diagonala, kvert. ^e. En ~a pozicio: rubando,
portâta ~e de la brusto; vojo ~e krucanta avenm

1 ~a linio. 2 V Nomo de kelkaj muskoloj"fj
lokitaj: ~a muskolo de abdomeno, de lango (M.
transversus abdominis, linguae ).

trap/o 4? G. (Trapa el ~acoj) de unu- k plur- <

jaraj, dolcakvaj herboj kun duspecaj folioj, la sub- ;
akvaj plume k fajne dividaj, la flosantaj rombofOTffl-
aj, kun aeraj unuopaj, blankaj floroj k kun akenecaj
fruktoj; c. 15 sp-oj el Eüropo, Azio k Afriko, Ï.&.T.?
natans, kies fruktoj, havantaj komoformajn elkresk-
ajojn po kvar, estas mangataj krudaj au kuiritaj.
akvokastano.

Trap/o Ij* Reformita parto de la ordeno de
Cistercio, kun tre rigora regulo. ~ano. Monaho, -



1177trapezo

trapez20 1 A Kvarlatero, havanta du paralelajn
laterojn. rombo, paralelogramo. 2 Gimnastika
aparato, konsistanta el stangeto pendigita per du
snuroj fiksitaj ce giaj ekstremoj. 3 ¥ ( M. trapezius)
Muskoio de dorso k nuko. 4 ¥ ( os trapezium) La
unua osto de la malsupra vico de la karpo. ~istO.
Gimnasto, lerta ce la ~o. ~oido ¥ (os trapeoi-
deum) La dua osto de la malsupra vico de la karpo.

tremi

okazo. estus sekve ~ k ~ malproksime2; 2 antaü
verbo, por esprimi intensecon de la ago: mia
patrino ordonis al mi ~ peti pardonon de viz ; lia
heroeco ~ placis al miz; k tamen mi ~ volis alveni
suficefracz; vi devas rakontadi al mi historiojn, car
mi tion ~ amasz\ mi ~ dankas; ~ povas esti, ke la
tuta projekto montrigos neakceptindaz. uâ" absolute,
forte , multe , terure , tute , eksterordinare. RIM.
Atentu pri la distingo inter ne tre (parta neado) k
tre ne (tuta neado): mi alportas al vi sciigojn
versajne ne ~ agrablajn2; sed la sesa filino ~ ne
deziris aperiz. ^a. Ekstrema. ~0. Alta grado,
intenso. —4 apogeo, paroksismo, kulmino. <**ege.
En eksterordinare alta grado: tiujn celojn reciproke
interkonsentigi estas ofte ~ege malfacile2-.

Trebizond/o. Turkia havenurbo ce la Nigra
Maro (39°45’E, 41 °N).

tred/i (tr) Enmeti (fadenon, snureton ktp) tra tiu-
cela aperturo: oni ~as fadenon en kudriltruon tra
perloj, silkan rubandon cirkait bluzkolumo, lacon
tra laêringetoj de suo kc. îlo. Ilo, per kiu oni tiras
fadenon tra truo, tra la tubo de orlo kc.

tref/o 1 Unu el la kvar emblemoj de la ludkarl-
oj, prezentanta nigran trifolion. 2 Objekto simil-
forma: ~krucigo de autovojo.

trejn8i (tr) 1 Submeti al instruado k ekzercado,
por konduki gis la dezirata stato de kapableco: oni
~is lin al la politika kariero; kandidaton al
diplomo\ ~ita flegistino ; (f ) ~ita orelo facile
distingas inter tiuj du sono]. 2 Prepari por sporto,
batalado ks per ekzercado k hardado: cevalon
por vetkurado, soldaton por skermado; sin en la
stadiono. ^ado. Serio de la agoj de iu, kiu ~as:
submeti boksiston al intensa ~ado. ~igi. Plenumi
agojn, sola au sub la gvidado de ~isto, por atingi la
deziratan staton de kapableco. ~igo. Serio de la
agoj de iu, kiu ~igas: li estis venkita pro nesufica
~igo. îsto. Tiu, kiu ~as alian homon.

trem/i (ntr) 1 (io) Esti movata tien k reen de
sinsekvaj malfortaj skuetoj: la folio] ~is en la vent-
eto; pluvaj gutoj ~is sur la folio] kfajretante defal-
adisz\ ~anta poplo; la arboj jetadis ~antajn ombr-
ojn sur la herbonz; la ponto ~as, kiam oni veturas
sur giB; (0 sub tri objektoj ~as la tero k kvar gi ne
povas portix. ns* vibri. 2 (iu) Sperti au montri rapid-
ajn malfortajn konvulsiajn movojn: si ~is per ciuj
membrojz; H ~as kiel aütuna folio7-, liaj lipoj ~isB;
per r^anta mano li gin levis , per ~anta lango li
ekkriisz; li kovris la vizagon , ~antan pro la
agonioB; la kompatinda infano ~as de emocioz; ~/
de malvarmo, de senpacienco; pli bone estas sviti ol
~/z; liaj mano] ~as de trofumado; cu mi povas ridi,
kiam la haüto froste ~as? z; (analoge) voco, kiu ~is
ankorau de teruroz; en la voco ~is profunda
humiligo2; ci tiu sento ~is en lia brustoz.3 Esti en
stato de timo, maltrankvilo: eu vi intentas moki la
religion, au vi komencas ~i antaü gi?2", ne miru, ke
si ~as de viK ; mi ~as ce la penso, ke oni arestis lin;
si r^is pri sia sekureco; nenia motivo ~i antaü la
jugisto!. Mallonga serio da etaj muskolaj
konvulsiaj movoj: sin atakis ~oz; tiam stranga ~o
trakuris Sian korponz; ofte antaüiras fehron;

h
T
1

h
La areo estas\( l\ + lf )a

trapezo.

tra ra ra. Onomatopeo, imitanta: 1 rapidan sen-
ôesan babiladon: tiam si ekflamas [...] k komencig-
as ~, laü ilia manieraz; 2 bruon de rapida marso au
galopo.

trat/oz IS] Speco de kambio, per kiu iu persono,
nomata ~anto, devigas alian personon, nomatan
AAIO, pagi ce difinita tago ian monsumon au al la tie
nomita prenanto (profitantoj) au al la persono montr-
ita per la giro, au al nenomita prezentonto: konscntita

estas kiu surhavas, krom la subskribo de la
r»anto, ankaü tiun de la ~ato, kiu tiel agnoskas sian
Èuldon k ligas sin por la difinitaj tempo k sumo de la
pago; cevida ~o.csr bilo, rimeso. ~i (ntr) Fari ~on.

trateratra! Onomatopeo, imitanta la sonon de
irumpeto: ~ / la posto alvenis!2.

traub/o = vinberoj.
traumat/o f Loka lezo, produktita de ekstera

perforta efiko (bato, kontuzo, vundo ks). psika ~o.
Analoga efiko de sokanta spektaklo, parolo kc sur
ies psikon: psika estas la origino de multaj neür-
ozoj. ~a. Rilata al ~o: hemoragio, katarakto,
tetanoso. ~ismo f Generala stato, kreita pro efiko
de ekstera perforto sur organismon. ^izi. Submeti al
M) au al /s/ismo: tre ~iza operacio. ~ologio. Parto
(fe la patologio pri la vundoj k aliaj ~qj.

travertîn/o 0 Sedimenta, kontinenta kalkpetro,
kavorica, ofte malpeza, estiganta ce fontoj au en
malprofundaj riveroj kontakte de vegetajoj
(biokemia deveno), uzata por konstruajoj. D®5 tofo.

travesti/i (tr) 1 Alivesti por amuzo au spektaklo:
M sin por maskobalo. 2 Fari el serioza verko
burleskan, karikaturan imitajon: la ~ita Eneado; la
~itaMuzow. 1 Tia alivestajo. 2 Tia imitajo:
la Ranbatalo estas ^o de la Horneraj poemoj. ^a.
Rilata al ~o: ludi (ekz. pp viro, ludi rolon de
virino).

Trazimen/o z. Lago (128 km2) en Toskanio
(12°07’ E, 43°07’N).

tre. Partikulo, signifanta «en alta grado» k uzata:
1 anta ü adj. au adv., por esprimi absolutan
superlativon: tiaj artifikoj tamen ~ ofte estas ~
mbarasajz; ni devas esti ~ singardaj en tiaj okaz-
ojz; estas al mi ~ dolore disigi de vi2 ; ~ k ~
tnalgranda, facile kalkulebla per fingroj, estas la
nombro gis la solvo de la demanda, en tia
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kokin al festeno , sed oni gin ~as perfortez;
(Satano), kiu mil legiojn da senkulpaj angeloj ~is
kun si malsuprenz; (f ) la grandan abomenindan
krimon H ~u kun si en la eternecon!7; si ~as post
si ciujn korojn. 4 (f) Malfacile, pene pasigi: ~/ sian
vivon dc mizero al mizero7 ; estajoj, kiuj ~is sian
malluman, pezan k senesperan ekzistadonz\ la
gazeto ~is sian ekziston ankoraü du jarojn ; ni ~as
la dimancojn en brita enuo; li ~as sian malsanon
jam de tri monaloj. sin ~i. Pene, malfacile antaü-
eniri: la limako sin ~is sur la sablo; la Kocit' sin
fra dezertoj ~as7 ; (0 bona famo sin ~as testude,
malbona kuras rapide7-, rampi. ~ado. Agado
de iu, io ~anta: la sargbesto, kiu morte lacigas per
~ado7 ; la ~ado de veturilo far hundoj estas mal-
permesata en kelkaj landoj ; eliri el haveno per
r^ado. 'vajo 1 ïo, kio estas ~ata : la ~afo de
kometo; Iasi post si ~afon-el fumo. 2 Tiu parto de
vesto, robo, jupo, kiu ~igas sur la tero: havi longan
~afon ce la vesto7 ; ~ajoportisto. mr basko. ~igi 1
Igi ~ata sur la tero: ruga solo longe ~igaspost vi7;
sia jupo ~igis en la koto; (ce la elirado el la labor-
ejo) iliaj piedoj ^igadis malrapidez; (analoge) in
per r^iganta paso; ~ jga voco. 2 Malrapide pasi: la
horoj igas mafdiligenteB ; akceli laboron, kiu alie
povus senfine ~igi. 3 = sin ~i. el^i. Eligi, ~ante:
el~u fin el la lito!7. for~i. Forigi , ~ante: kio estos,
sc li efektive for~os min en la rnalliberejon?7 ; li
volas f o r s i n7 ; for^u lin de la festeno!7; el la
militakiritaj urboj li for~is kun si grandajn trezor-
ojn7. kurwi 1 ~i kun si: kun~i en vojago multajn
pakajojn ; kun~i la balaston de pasintaj epokoj. 2
(f ) Nepre sekvigi : malfelico venas , malfelicon
kun~as7; tiu décida kun~os multajn malfacilajojn.

Trent/o. Cefurbo de ~io ( l l°08 E, 46°04’ N).
~a. Rilata al ~o: la ~ koncilio (1545--1563). ^io.
Italia regiono, sude de Tirolaj Alpoj.

treonin/o ® Aminacido, CHrCH (OH)-
CH(NR>)-COOH, unu el la 20 cefaj aminacidoj de
la proteinoj, esenca por la homo; simb.:Thr.

trepan/o 1 f Kirurgia turnborilo, uzata por bori
aperturon en osto, k aparté en krania osto. 2 ©
Aparato, por bori sakton en roktavolo (SIN. drilego).~ i ( tr) Trabori oston au per ~o, au per gugo k
maleo, au per iu alia instrumento. ^ado. Ago de iu,
kiu ~as.

trepid/i (ntr) f Tremi lau etaj skuoj: epilepsioida
r^ado.

treponem/o J?. G. (Treponema el spiroketaloj)
de eübakterioj iiberaj au parazitaj al homoj k bestoj:
pala ~o. Sp. de ~o ( T. pallidum), aganto de
sifiliso. spiroketo.1~ozo. Malsano, kaüzata de
~oj. ~icido. Substanco, mortiganta la ~ojn:
^icida efiko de hidrargo k bismuto.

tret/i (tr) Forte premi per la piedoj: ~i. vinberojn
en tinego; si pusis la knabon je la flanko, ~is Iin
per la piedojz; Mi ~is la popolojn en Mia kolerox;
(abs) ~i en vinpremejojx ; tenu vin proksime de mi,
por ke neniu ~u sur vin7 ; ~muelilo. SIN. pied-
premi. ~(ad)o. Ago de iu, kiu ~as. sur~i. Pezi
sur io, ~ante: li surfis la piedojn de la virino7..
akvO'vi (ntr) Vigie movi la piedojn en la akvo,

tim~o, frosto~o, febro~o; (f ) ter~o. ~a. Tia, ke gi
~as: per ~a voco li flustris [. . .]; ~e mala voco7.
«N/ado 1 Serio da ~oj: malpacienco, metanta la
korpon en nervan ~adon7; la malsano evidentigas
per konstanta ~ado de la manoj. 2
kaüzita de la nesufica rapideco (malpli ol po 48 en
sekundo) de sinsekvo de la bildoj. ^ego. Fortega
~o: ~ego de domo, skuata de la trafiko. ^eti. Tre
rapide k malintense ~ i : ~etis la flanio de la
kandelo ; ~etis la junkoj apud la kvieta lageto; li
sentis sub siaj fingroj la ~etantan koron de la
birdo ; (f) kun tanta rideto si konfesis, ke [. . . ].~igi. Fari, ke iu, io ~u: Morti! kial la vorto min del
~igas?7; r^igantaj impresojB ; spektaklo, kiu ~igus
la plej bravajn. ek~i. Subite komenci ~i: li ck~is
kiel de malbona vizio7; si konvulsie ek~as7 ; ek~is
k ekskuigis la terox ; atakis teruro, ek~is fa kruro7;
( f) sur lia supra lipo ek~etis kvazau moko7.
ter~Oz. ~ego de la terkrusto, ordinare okaziganta
domfaiojn ktp. SFN. seismo.

trema/o. fit Supersigno ("). uzata super vokalo
por signi dierezon au umlauton: longa ~o (super-
signo en la hungara alfabeto:").

trematod/oj b Ordo (Trematoda ) de parazitaj
platvermoj, vivantaj sur au en diversaj vertebruloj,
al kiu apartenas i.a. fasciolo. us’ cerkario.

tremel/o 4^ G. CTrentella el ~acoj) de bazidi-
fungoj gelatenecaj, sen stipo, sen capelo k sen
lamenoj, kun septaj bazidioj; kosmopolita g. de c.
40 sp-oj, i.a. T. fuciformis, mangebla, kultivata en
Cinio. SIN. tremfungo.

tremol/o 4* Sp. de poplo ( Populus tremula ) el
Eüropo, Azio k N Afriko, falfolia arbo kun rondaj,
long- k plat-petiolaj folioj, kiuj movetigas, tremetas
ce plej malforta vento, pro kio gi estas satata
parkarbo.

tremolit/o @ Mineralo el monoklina kalcia
amfibolo, CaMg5(Si40n)2(OH,F)2.tremp/i (tr) Malsekigi en likvo: Hi bucis kapr-
on k ~is la veston en la sangox; li ~u ilin en laflu-
akvox; panon en vino, sukerpecon en kafo; ~i
tukon en tinkturo; ~i pltimon en inkoB ; Y ovojn
en malvarma akvo ; (f) ~i sian piunion en galo, en
vinagro (maldolce skribi); si estis ~ita en bigoteco.
RIM. Nur ce la nomo de ujo Z. uzis la akuz-on de
almovo: oni ~as la montran fingron en la plenan
pokalon. ~adi. Longatempe au ripete ~/: ~adi
herbojn en alkoholo ; ili ~adis la fingrojn en la
grasa fulgo7. ~adc). Agado de iu, kiu ~as. ^igi.
Igi ~ita: via maniko ~igas en la saüco.

tren/î (tr) 1 Tiri post si ion kun malfacilo pro
ties pezo au frotigo sur la grundo: tiuj servistinoj
ankaü ~as la fisojn el la boatoz; azeno sargon ~is
sufereK ; terure multe da pakajo li ~is kun si7 ; sipo,
kiu ~as sian ankron (kiu malfiksigis); la sabron
sur la pavimo; per la haroj mi ~os vin en la pregej-
on7; (abs) oni vokas la bovon ne festeni , sed ~/z;
(analoge) la piedojn de lacigoB ; la kruron
(malfacile pasi pro vundo, malsano); la trafita birdo
~is laflugilon. 2 (pp veturilo) Tiradi post si: motor-
sipo. kiu ~as bargojn; careto ~ata de aütomobllo.
car remorko. 3 (f ) Devigi iun veni kun si: ne volas

Fenomeno,
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kvazaü ~ante, por flosi: kiam li volis iom ripozi, li
fans akvo~adon z.

Trevir/O. Urbo en Rejnlando (6°39’E, 49°45’N).
trezor/o 1 Amaso da oro, argento au aliaj

multekostajoj, rezerve tenataj: la drako, kiu gardis
la ~ojnz\ ciujn ~ojn de la regoj de Judujo Mi
transdonos en la manojn de iliaj malamikojx ; mal-
justaj ~oj ne donas utilonx; kie estas via ~o, tie
estos ankau via koroN; en mia kampo kasas sin ~o,
vi trovos gin. sercante kun fervoroK ; elfosi ~ojnx;
la antikva droninta de la Nibelungojz; ciuj ~oj
de Krezo; th trovita ~o (sen konata proprietulo). 2
ft Kolekto ei relikvoj k valorplenaj piajoj, konserv-

itaj en iu pregejo: viziti la ~on de la Pariza Sankta
Kapelo. 3 (f ) Io Ire satinda: lia librejo entenas
~ojn ; sano estas plej valora admiri la
arkitekturajn ~ojn de Italujo; sur la erikejo ekzistis
aliaj rsjoj , fragoj k mirteloj7 ; la verkaro de Z. estas
~o por la homaro. 4 d£> Plena kolekto de vortoj,
dirmanieroj, frazoj au poémoj: la (T )~o de la Greka
lingvo (plena vortaro), la (T )~o de la anglaj poem-
oj.5 (f) Tre satata au amata persono: la bela infano,
ora ~o, kiun si alportis al sia rica edzoz ; amiko
fidela, estas ^o plej belaz; tiu kuiristino estas vera
~o; mia angelo, mia ~o.,B. ~ejo 1 Loko, kie estas
tenata ~o: la ~ejo de la rabistoj. 2 Loko, kie la
stataj enspezoj estas registrataj k administrataj:
oficisto ce la (T )~ejo; statsekretario pri la (T )~ejo.~istO. Oficisto, rajtigita enspezi au elspezi la stat-
ajn monrimedojn. KT kasisto.

© tri 1 Numeralo, esprimanta la nombron post 2
en la serio de la entjeroj (3, III): ~ estas duono desesz\ la regulo de ~z; li promenas kun ~ hundoj7 ;
/•v/ el ni; vi iros ~ fojojn en la jarox ; dum la ~ pas-
intaj monatoj la vesto pli eluzigisz; (en komando) lad
la komando vi ekpafos! ; unu, du, ~/ nun ni
flugu dekstren!1. 2 Nomo de la cifero 3. ~a. Vic-
montra numeralo, signifanta, ke la koncematajo ven-
as post du antaüaj: du militas—~a profitas7-; la ~a
volumo de la kolekto Stafeto; la ~a libro de la
Biblio ; Napoleono la (T )~a ; la ~a potenco (csr
kuba); la de Majo; vekigi je la nokte. ^e. En
la ^a loko (en elnombrado): unue mi redonas al vi la
monon [...], due mi dankas vin [ ...] , ~e mi petas vin
ankaü poste prunti al mi, kiam mi bezonosz. ~0 1
Aro de ~ aferoj au personoj: da asoj; trefa ~o;
~o plaças al Dioz ; la T~o por la T~a ( loka
komitato por la 3a U.K. en Kembrigo). 2 La nombro
au cifero 3: li ricevis ~on k estis rifuzita.3 = triteto.
4 éib Grupo de ~ versoj, ripetiganta ene de fiksforma
poemo (ekz. soneto) laü la sama skemo: régula
soneto konsistas el du kvaroj kaj du ~oj. ~obla 1
Prezentanta nombron au kvanton, kiu estas al la
antaüa kiel ~ al unu: proksime de ili starts alia figuro
de r^obla grandecoz. 2 Konsistanta el ~ partoj:
~obla fadeno ; ~obla kiraso ; la (T )~obla Korbo
(Tripitako). ~oble 1 Multiplikite per ~oble kvar
estas dek du. 2 En ^obla maniero: ~oble faldi;
farigi ~oble pli rica. ~Obligi. Igi /-̂ obla: inter la du
vendoj de tiu sama pentrajo, gia prezo ^obligis.
/vono. Ciu el la ~ egalaj partoj de tuto: mi tuj pagos
al vi du ~onojn de la sumo, la ~an ~onon vi ricevos

ce la livero; ~ono de jaro (4 monatoj); depreni al la
ricaj avaruloj la ~onon de la zorgoj, kiuj forpelas de
ili la oran dormon7. /^onigi. Dividi en ~ egalajn
partojn. ^opo 1 Grupo de ~ aferoj au personoj:
r^opo da spektraj linioj; ~opa serio da kartoj (SIN.
tercio) ; la ( T )~opa Alianco. 2 A Vico kun ~
elementoj (ordita ~opo): el \a, b, c, d } oni povas
formi 64 ^opojn; en ~dimensia spaco punkto estas
determinita per ~opo de reelaj nombroj. RIM. Simile
pri aliaj pozitivaj entjeroj n ; konsideru n-~on ( x{ ,
xn).3 Aro kun ~ elementoj: el [ a, b, c, d\ oni povas
formi 4 ~opojn. ~opa. Rilata al ~opo. ~ope. En
grupo de ili promenas ciam ~ope. ^opismo.
Amorado fare de ~ personoj. ~tetO } 1 Komponajo
konsistanta el ~ partoj au por ~ ludantoj. 2 La lud-
antaro de tia komponajo. ^lllo 1 La ~a persono,
ekstera al iu negoco, diskuto ktp: deponi sumon en la
manojn de ~ulo. 2 En asekuro, (rilate al poliso) alia
persono ol la subskribintoj de poliso, au (rilate al
damago) alia persono ol la asekurpreninto k la
kontraüa partio. ^iliono. Miliono da duilionoj
(10l8). ~jara. Naskita jam de ~ jaroj: ~jara infano,
kurcevalo. (T)^unuo 1 1}* Kuneco de ~ sam-
substancaj «personoj» (Patro, Filo k Sankta Spirito),
per kiuj Dio revelaciigas: la dimanco de la ~unuo
(sekvanta la Pentekostan); ili perfidus la ( t )~unuan
Dion!z. c3r Trinitato. 2 (analoge) Kunigo de ~ dioj,
diecaj au sanktaj personoj: la hindua ~unuo (Bramo,
Visnuo, Sivao).

(Dtri/ Pref., montranta: 1 ke substanco estas
karakterizata de, au konsistas el, tri samaj atomoj,
funkcioj, molekuloj ks: ~fosfata acido, ~nifro-
tolueno; r̂ mero, ^ peptido, ^sakarido. es" mono/ ,
dU , tetra/ , ofigo/ , poli/ . — chiper/ ; 2 ke sakarido,
konsistas el 3-karbonatoma ceno: ~ozo (C3H603).
BS3 propi.

triad/o } Trinota akordo kun radiko, trito k
kvinto: la tonika ~o en la tonalo C majora konsist-
as el la notoj C, E k G.

triakontan/o ® Saturita hidrokarbono, C30H62.
trias/o © 1 La unua periodo de mezozoiko. 2 La

responda sistemo.
trib/o 1 j[ Grupo de fratrioj au kurioj, kunigitaj

per religia ligilo, havanta propran protektantan dion
k propran komunan sanktejon. B®3 gento, klano. 2 Ü
Idaro de ciu el la 12 hebreaj patriarkoj: nur en
familio el la de siaj patroj ili edzinigux ; tio est-
as ciuj dek du ~oj de Izraelx. 3 ^ Cia grupo de
homoj, bazita sur imagita etna komuneco au (f k
serce) sur komuna intereso, hobio ks. 4 ÿ Subdivido
de familio, montrata en zoologio per la suf. ini, en
botaniko per la suf. e. ~a. Rilata al ~o: ~a festo,
estro, ofero, dio. ~ano. Ano de ^o.

tribadîsm/o (ark.) = sapfismo.
tribo/ A' Pref., signifanta: frotado: ~elektro,

~luminesko. ~metrio. Tiu parto de la fiziko, kiu
esploras k kalkulas la frotfortojn, k ties ef îkojn.

tribord/o © Tiu flanko de la sipo, kiu kusas
dekstre de homo rigardanta al la pruo: la ~o estas
signalita per verda lumo. fâ’ babordo. ~e. Sur tiu
flanko de sipo: oni ekvidis velon antaüe ~e .
/^anoj. Sipanoj, kiuj apartenas ai la ~a dejoro.
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tribrak/o cf > Verspiedo, konsistanta e! tri mal-
longaj siiaboj.

tribun/o 1 X Alta podio por Roma jugisto,
poste por episkopo en la absido de baziliko. 2
Galerio, malfermiganta alte super navo, au sur
cambrego k rezervita al eminentaj ceestantoj: la
diplomataj ~oj ce la parlamentejo.3 Elstara podio,
plejofte kun sego k pupitro, de kie parolas oratoro,
precipe politika: (f) tiu gazeto liveris al li ehoplenan
~on. n3r Rostroj.

tribunal'o 1 Juginstanco, konsistanta el unu
jugisto au pluraj jugistoj kune jugantaj: aperi antaü
la civila, administracia , komerca ~o pri la
ekleziaj, la militaj, la maraj aferoj. usr kortumo. 2
Loko, kie kunsidas la jugisto(j) de ~o. 3 (f ) Tio,
kion oni rigardas, kiel povantan jugi : la de la
publika opinio; tiu interna ~o. kiun vi neniam
povos subacetiz\ vi ne estas tiu vim, kiu povus regi
la vengan glavon de la supraj ~ojz (de Dio).

tribunus/o X 1 Ciu el la du (origine) gis dek
(lastatempe) Romaj oficistoj, elektitaj de la plebo,
por defendi ties rajtojn k liberecon kontraü la senato
k la konsuloj ( j?leba ~o). 2 Alta oficiro (milita ~o).~a. Rilata al la ~oj I : la povo (de nearestebl-
eco) farigis la bazo de la imperiestra aütoritato.

tribut10 1 Sumo da mono aü kvarito da valoraj-
oj, période pagata de princo, tribo, regno ks, kiel
signo de dependeco, au kompenso pro protekto, au
sekve de traktato: la mono de diligentulo regos, sed
mono maldiligenta pagos ~onx ; cu konvenas doni
la ~on al Cezaro au ne? N; subnieti inn popolon al
r^o. 2 (f) Cio, kion oni donas, faras, liveras kiel
ateston de respekto ks: floroj estis la de siaj
admirantoj; pagi al granda homo sian ~on da
laiidoj, da admiro. (tr) Pagi kiel ~on: la negra
rego devis cent elefantajn dentegojn ciujare ; (Q
~u al Dio gloron k potenconx.~ulo. Tiu, kiu pag-
adas ~on: se Anglujo volas plue resti fidela ~ulo de
Danujo7-; la princino de landoj farigis ~ulino! x.

triceps/o ¥ Muskolo, kun trikapa ekstremajo:
la braka, la sura (M . triceps brachii , surae ).

triceratop/o G. (Triceratops el la ordo de
ornitiskioj) de kornohavaj dinosaüroj, kiu j vivis
dum malfrua krctacco.

triftong/o A Kombino de tri malsamaj vokoidoj
unusilabe prononcataj, el kiuj nur unu estas sonanta

trigl/o b G. (Trigla) de fisoj el la ordo de
skorpenoformaj, kun kirasa kapo, kun domoj sur la
operkuloj k kun korpo maldikiginta malantauen; ili
povas eligi munnuran sonon. ~edoj. Fam. (Trigli-
dae ) de skorpenoformaj fisoj, al kiu apartenas i.a. M).

triglif/o ]H Elemento de dorika friso, stonplato
skulptita per tri kaneloj, en imito de la origina
trabfino.

trigon/o V Triangula anatomia elemento: olfakta
( trigonum olfactorium).

trigon/a = romboedra.
trigonel/o 4ft G. (Trigonella el fabacoj) de unu-

k plur-jaraj herboj parencaj al medikago, kun 3-
folieraj, ofte dentetaj folioj, kun blankaj, flavaj aü
bluetaj floroj k kun rektaj au kurbaj, cilindraj ai
plataj gusoj; c. 50 sp-oj el la Mediteranea regiono,
Makaronezio, S Afriko k AQstralio, i.a. fenugreko.

trigonometri2o A Branco de la matematiko, kk
oni studas la ~ajn funkciojn k ilian aplikadon al
trianguloj k aliaj pluranguloj. ~a. Rilata al ~o:
funkcioj (sinuso, kosinuso, tangento, kotangento,
sekanto, kosekanto). iap ciklometria. sfera ~0. La
responda teorio pri sferaj trianguloj.

trih/o = triko CD
trihin/o = trikino,

trihofit/o = trikofito.
trihopter/oj = trikopteroj.
(Dtrik/o f Haro (en kunmetajoj). ~ozo. Denaska

au akirita devio de haroj ce orifico au de la okul-
haroj, kiuj skrapas la okulglobon k kaüzas keratitou
'vomicetozo. Harmalsano, ka ü zata de fungo.
~opatio. Kn de la haraj malsanoj. ^voplazio. Ne-
normala kreskado de haroj sur mukozo: ~oplazio
de la urina veziko. vw hirtismo.

© trik/i (tr) Plekti fadenojn en serion da masoj
per du, kvar au kvin ~iloj: ~/ rekte (pasigantela
fadenon sub la ~ilon, kiun oni jam traigis trala
subavica maso), inverse (pasigante la fadenon sur la
~ilon, antaü ol traigi gin tra la subavica maso); M
strumpon, salon7, itsf kroceti. ~ado. Agadodeiu,
kiu ~as. r̂ilo. Stango de difinita dikeco, kun pinto
ce unu fino k ordinare kapeto ce la alia per kiu oni
~as. kudrilo, krocetilo. ^masino. Masino p(ff

~i. kun~ i. Kune ~i plurajn masojn. mal î. Detiri
la fadenon el la masoj.

triketr/o 1 (triquetrum) ¥ Osto de la supra vico
de la karpo, inter la lunato k la pizoforma. 2 5
Figuro en formo de tri homaj gamboj, kunigitaj en
unu centro, kun piedoj eksteren.

trikin/o b G. (Trichinella) de nematodoj, kies
plenkreska vermo parazitas en la intesto de vertebr-
ulo, ekz. homo, k kies larvoj iras per la sango al la
muskoloj, kie ili restas, gis, mangitaj kun la kamo,
ili produktas ce la gastiganto gravan malsanon, la
~ozon.

triklin/a © (pp kristalsistemo) Havanta
elementan celon, kiu estas oblikva prismo kun ses
edroj (du bazoj k kvar lateraj edroj) duope egalaj.

trikofit/o i1 G. (Trichophyton ) de c. 20 sp-oj de
mikroskopaj, neperfektaj fungoj, el kiuj pluraj

triceratopo. CG. triketro 3

trici/o = tritio.
tridakn/o b G. (Tridacna ) de moluskoj, klaso de

duvalvuloj, al kiu apartenas la pie j granda sp. el ciuj
duvalvuloj; vivas en Pacifiko k la Hinda Oceano.

Triest/O. Havenurbo en Istrio, apartenanta al
Italio (13°45’E, 45°40’N ).

trifolio Vd folio.
trifori/o ^ Galerio, konstruita sur la flankaj

navoj de pregejo, k malfermiganta sur la pli alta
centra navo per arkadoj.
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oj ~is po glaseto da vinoz (~is vinon po glaseto);
mi ~is ja unu solan glason da puncoz\ ~ j glason da
teoz; mangu de mia pano k el la vino, fciun mi
enversis! x ; (abs) kiel soifanto songas, ke li ~asx\
kiam pasanto jam ~is, li la palon insultasz; la vilag-
ano ~is kfarigis bonhumoraz\ mangi k ~i (7 vivteni
sin; 2 festeni; 3 kunvivi ) ; ni mangu k ~u, car
morgaü ni mortosx; la Fariseoj diris al la disciploj:
Li mangas k ~as kun impostistoj k pekuloj!u. BS*

drinki. 2 Fan tiun agon, kiel signon de bondeziro: la
rego tiam ~os pro la sano de sia fil' Hamletoz; la
régino felicon vian ~as nun!z; tempas mangi k ~i
sanon de Jugisto.,G\ la campano estis alportita , la
glasoj plenigiîaj k la sano de la novaj gefiancoj
~itaz. es* tosti.3(t) Partopreni en io: ~i la akvon de
Leteo (forgesi); ~i el la fonto de la Muzoj (inspirigi);
nun mi volonté ~us sangonz (mortigus homojn);
Jerusalem, vi, kiu ~is el la mono de la Eternulo la
kalikon de Lia kolero! x\ homo abomeninda, kiu ~as
malbonagojn kiel vinonx\ kiom da miloj, kiuj ~is gis
plena ebrieco el la pokalo de la volupto!z\ ciu, kiu
neinde ~os la kalikon de la Sinjoro, kulpigos pri la
korpo k la sango de la SinjoroN. ~0. Ago de iu, kiu
~as: de lia viV arango estas k mangoz\ akcepti
nur unu ~on da alkoholo. ^ado. Ripeta au daüra
~o: la ~adô estis en ordox\ ~ado de vino devas
ciam resti modéra; ci tie la ~ado estas multekosta.

H ~angulo, ~okuraco. ~ajO. Tio, kion oni ~as:
alkoholaj, senalkoholaj ~ajoj\ vctrmaj ~ajoj\ glaci-
igita ~ajo\ la ~afon oni donadis en oraj vazojx\
aroma ~ajox. ES* refresigafo. ^ebla. Tia, ke oni
povas gin sendangere ~i: krano por r^ebla akvo.~ejo 1 Loko, kie oni povas ricevi ~ajojn. ns* drink-
ejo. 2 Loko, kie la bestoj ~as. ^eti. ~i per mal-
grandaj glutoj: ili ~etadis vinon2,. ~igi 1 Fari, ke iu
~u, doni al iu ~i: k mi ~igos viajn kamelojnx\
volu ~igi nin! z\ vi min mangigos, mi vin ~igosz
(servo postulas reservon). 2 Fari, ke io estu ~ata
~igu al li akvonx; mi ~igus al vi la spicitan vinon~ujo. Trogo, el kiu la brutoj ~as. el~i. Malplenig
per ~o: el~i per unu tiroz\ la saümantan kalikon v
el~is gis la fundox\ Roller rapide el~as botelon da
brandoz. mal~i (fm, serce) Urini. arrwajo. Magia
~ajo, por inspiri amon: M . kredeble povoscias fari
amr^ajojn, se ciuj knabinoj tiel enamigas je li!z; la
am^ajo de Tristano. birdO~ejo. Dipsako.
laktO~ejo. Butiko, kie oni ~as nur lakton k
laktajojn. Iek~i. ~i, deprenante la likvon per la
lango: kiel lek~as hundox.

trinom/o A Polinomo kun tri termoj. ES*

monomo, binomo. — -nomiall.
triod/o 4- Trielektroda elektrontubo kun anodo,

katodo k krado.
triolet/o 1 ô Fiksforma, okversa k durima

poemeto, en kiu la unua k la dua versoj estas ripet-
itaj, laü la skemo: ABaAabAB. 2 = triolo (Vd -oil ).

trlp/o 1 Interna organaro de bucita besto:
sen~igi kokidon, fison. 2 b Glandorica parto de la
digesta kanalo de remaculoj. 3 Y Stomako de
remaculoj, pecigita, longe kuirita k spicita. —anduj(et )o. ~ejO. Vendejo de ~oj k viscerajoj.~ÈStO. Vendisto de ~oj k viscerajoj. rok~oj.

parazitas al homoj k bestoj, dum aliaj vivas en la
grundo. SIN. akorio. f «vrozo. Malsano kaüzata de
iuj sp-oj de ~o, ekz. T. schoenleinii ( favofungo),
kiu estigas favon. es* tinio.

trikolom/o ^ (G. Tricholoma el ~acoj) de
ombrelfungoj kun karna, lamenohava bazidiujo sen
ringo, sen stipingo, kun konveksa au mametaja
capelo; tre disvastiginta g. de c. 90 sp-oj, kelkaj
mangeblaj, aliaj venenaj.

trikoloreto Vd kolorn.
trikopter/oj b Ordo (Trichoptera ) de insektoj

kun pupa stadio, malakra sucrostro k har- au skvam-
kovritaj flugiloj, la antaüaj pergamenecaj, la postaj
membranecaj k faldeblaj; la larvoj vivas en akvo,
krom unu escepto, generale en ingo, kovrita per
vegetajaj pecetoj, slonetoj ks. v& frigano.

trikot/o = trikostofo.
trikromi/o. Fotografa aü presa procedo por

ricevi multkolorajn bildojn per la kunmeto de tri
fundamentaj koloroj (bluo, flavo, rugo).

triktrak/o 4 Ludo por du personoj, kiun oni
ludas per jetkuboj k diskoj sur tabulo markita per
longaj triangulaj fakoj, alterne nigraj k rugaj.

trikuspida Vd kuspido.
trikvetr/o V (triquetrum) Osto de la supra vico

de la karpo, inter la lunato k la pizoforma.
triI/o }. Rapida, alterna ripetado de du tonoj,

kiujn disigas nur duto au duonduto. ^i (ntr) Fari
~on: en la paüzetoj delikate ~is la sopranuloz ;
(analoge) la alaüdo ~adisz.

triIi/o ^ G. ( Trillium el ^acoj) de plurjaraj
herboj, kies tigo portas unu verticilon de tri folioj k
unu apeksan floron, sangigantan al globa aü ovoida
bero; c. 40 sp-oj el N Ameriko k E Azio. es* pariso.

trilion/Oz.Triiliono. es* iliono.
triiobit/oj = trilobuloj (Vd lobo)
trilogi/o éjb 1 Ce la helenoj, serio de tri tragedi-

oj, kiujn la konkurantoj ce la dramaj konkursoj
devis prezenti, k kiujn oni ludis sinsekve: la Orestio
estas la plej bêla el la antikvaj ~oj. 2 Serio el tri
beletraj verkoj, el kiuj ciu estas kompleta en si
mem, sed kiujn ligas iu komuna temo: la Sillera
M); ~o da romanoj.

trimaran/o -X- Velboato, kies korpo konsistas el
tri seloj—la centra pli granda—paraleie kunigitaj.

trimestr/o. Periodo de tri sinsekvaj monatoj: la
lernejjaro entenas nur tri ~ojn. ~a. Okazanta unu
fojon en ~o: sin sensuldigi per ~aj partopagoj;
duon^a revuo (aperanta ok fojojn en la jaro).

tring/o b G. (Tringa) de mezgrandaj Eüropaj
birdoj el la ordo de karadriformaj, fam. de skolop-
edoj: rugkrura ~o (T. totanus ). ES* kalidro.

Trinidad/o k Tobag/o. Insufaro k regno en
Malgrandaj Antiloj (Portospeno).

Trinitat/o ü* 1 Triunuo 7. 2 La unua dimanco
post Pentekosto. ~ano. Kristano, kiu kredas la
dogmon pri Triunuo. ES* unitariano.

trink/i (tr) 1 Preni en la buson k gluti (likvon):
M akvon, lakton, kafon\ sian urinonx\ ~i vinon
el vazojx, akvon el putox ; la maljunaj virinoj ~as
brandonz; la urbestro arangas grandajn tagmang -
ojn, kie la vino estas ~ata po tutaj botelojz\ la gast-

z
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Populara nomo por iuj mangeblaj roklogaj likenoj
de la g-oj umbilikario k Lasallia.

tripang/o Y Mangebla holoturio, uzata i. a. en
Cinio por prepari supon.

tripanosom/o b G.
( 'Trypanosoma) de parazit-
aj protozooj el la klaso de
flageluloj, vivantaj en la
sango de vertebruloj k kaüzantaj ce homoj k besloj
diversajn malsanojn, ekz. T. gambiense, kiu estigas
ce homoj la Afrikan dormomalsanon. — g Iosino.

Tripitak/o Kolekto de kanonaj tekstoj,
konsistanta el tri partoj. ~llio. Honortitolo de
homo, kiu mastras latutan ~on.

triplikat/o. Tria ekzemplero de trioble skribita
dokumento. KS* duplikato.

tripioida Vd ploido.
Tripol/o. Nomo de pluraj havenurboj: 1 cefurbo

de Libio, ( I 3°10’E, 32°50,N); 2 en Libano (35°48’E,
34°25’N); 3 en Turkio, ce la Nigra Maro (38°49’E,
41°N). ~a. Rilata al ~o: eroda pulvoro. ~io.
Regiono cirkaü ~o /, provinco de Libio.

trips/o G. (Thrips) de insektoj el la ordo de
tizanopteroj, vivantaj sur herboj en la tuta mondo.

tripsin/o ÿ (K) Enzimo de la pankreata suko, kiu
hidrolizas proteinojn al peplidoj. — digesto.
~ogeno. Neaktiva antauanto de ~o.

triptik/o Pentrajo sur tabulo, konsistanta el tri
paneloj, el kiuj la du ekstremaj, kunligitaj al la
centra per carniroj, povas refaldigi kontraü tiu k gin
plene kovri: la ~oj estas ofte uzataj kiel retablo, k
la du aloj estas pentritaj ambauflanke.

triptofan/o ® $ Hetero-ducikla aminacido,
C8H7N-CH2-CH(NH2)*COOH, unu el la 20 cefaj
aminacidoj de la proteinoj, esenca por la homo.

Triptolem/o © Rego el Eleüziso, kiu lernis de
Demeter k instruis al siaj regatoj la agrikutturon.

trirem/o £ Antikva militsipo, kun tri vicoj da
remistoj.

trism/o n Spasma fermigo de la makzeloj,
simptomo de tetanoso.

Trismegist/o 1 O Alnomo («trioble grandega»)
de Hermeso k de Toto. 2 Ps-a aü toro de pluraj
hermetike gnostikaj verkoj.

trisoma Vd -som/.
trist/a . Malgaja, malgoja : ci tiuj pensoj ,

kvankam oritaj per lasta rebrilo de T amo, estis
r^aj 8; ne scias mi , kio okazis al mia ~ema kor .
^O. Tio, kio igas ~a: en kavoj de la nesondebla
~o. ~eco. Eco de iu, io ~a: droni en ~eco.

Tristan/o. Vira nomo, i.a. de la amanto de Izoldo.
(Dtrit/o } Intervalo inter tri tonoj en diatona

gamo: majora ~t> (frekvencproporcio: 5/4), minora
~o (frekvencproporcio: 6/5).

(Dtrit/o (evi) = trituro.
triti/o ® Radioaktiva izotopo de hidrogeno ( peza

hidrogeno), atomnumero l, atommaso 3. ns* tritono,
deüterio.

tritik/o 1 G. (Triticum el poacoj) de unujaraj
herboj kun apeksa, densa, ofte kvartlanka spiko el
2-5-floraj, iom plataj spiketoj, k kun grajnoj, unu-
ope havantaj pli-malpli profundan, laülongan sulkon

sur la interna flanko; 4 sp-oj el Eüropo, U Azio k N
Afriko, i .a. T. monococcum , ekkultivita en E
Mediteranea regiono antaü c. 10 000 j; 2 sp-oj (T.
turgidum k T.aestivum) k centoj da kf-oj estas gravaj
grenplantoj, kies grajnoj estas uzataj, i.a. por pano k
pastoj: ~o mola (por pano), mahnola (pli rica je
gluteno, por pastoj). ns3 spelto. 2 La grajnoj de
~o J . StN. ~grajnoj. ~a. Konsistanta el ~o: jen vi
havas grandan ~an panonz. bovirwo. Nomo de
kelkaj sp-oj de melampiro satataj de la brutoj, i.a. la
agra melampiro.

tripanosomo.

tritiko : 1) Triticum aestivum (Vd ankau spelto) ;
2) T. monococcum; 3) T. turgidum. a) spiko; b)
spiketo; c) glumetoj; c) frukto (grajno). C,

(Dtriton/o Atomkerno de tritio, kun atommaso
3. KS3 tritio, deüterio.

(Dtriton/o (evi) = trituro.
(Dtriton/o o Unu el tiuj malsuperaj mardioj,

prezentataj kiel homoj kun fisvosto, kelkafoje ankau
kun cevalaj anta ûaj piedoj, k trumpetantaj en
konkego.

tritur/o b G. (Tritu-
rus) de amfibioj el la
ordo de urodeloj, fam.
de salamandredoj, kun
5 fingroj sur ciu piedo k
kun flanke plata vosto,
ofte vivantaj en akvo.

triumfo 1\Pompa k solena eniro en Romon,
per kiu la Senato honoris generalon post aparté brila
venko au kampanjo. 2 Granda sukceso, aparté
rimarkinda atingo: let ~oj de la scienco; via kolero
nur dolcigos al li la ~onz; la Dresdena kongreso
estis vera ; se vi forlasos vian oficon, tio estos
nur unu el la ~oj de s-ro de Beaufrontz\ tiu statuo
estas la ~o de la malbona gusto. 3 Sento, kiu
akompanas tian venkon: «Vi vidas!» ekkriis Anjo
kun infana oni povis vidi Han ~on en liaj
okuloj. ~ i (ntr) 1 Ricevi la honoron de ~o: Pompeo
~is trifoje. 2 Brile sukcesi, havi la superecon:
super iuz; nun mi ~as, k mi havas , per kio malaltigi
vian fierccon! z.3 Fieri pro venko, pro sukceso. â.
Rilata al ~<7 procesio, ~a caroB ; krono (el
lafiroj), arko\ (f) forlasi ~e la salonon de jugoz.

triumvir/o Î Ciu el la tri membroj de ~aro.
^aro 1 Triopo da stat -oficistoj en Romo. 2
Koalicio inter tri estroj: la unua ~aro (en 60 a.K.
inter Pompeo, Cezaro k Krasso); la dua ~aro (en
43 a. K., inter Mark-Antonio, Oklavio k Lepido).

triv/i (tr) Eluzi: ~itaj suoj; ~ita medalo; (0 ~ita
metaforo. vs? erodi.

for#:

trituro.
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trivial/a (pp vorto, esprimo, ideo ks) Mal-
delikata, tro komunuza, ne apartenanta al la plej
prestigaj kategorioj: laborenspezo! kia proza, ~a
vorto!2; la simpla , tera, ~a, seel tamen tragedia,
minaca trudigema krio: Panon!z; la himno sub mia
plumo ricevis formon tie mallertan k ~anz; la titol-
ado de «Dio» per «Sinjoro» estas io tro ~a k profan-antaz ; tio estas ~a historio, sed gi estas belete
esprimitaz; ~a serco; ~aj aludoj; ~a komiko. c®
banala, vulgara. ~ajO. Io ~a: Hi neniam sin altigis
super la ~ajoj de sia materiala vivado; tiu komedio
estas tiel plena de ~ajoj, ke gi naüzas. ^eco. Eco
de io ~a: la ~eco de la sentoj en tiu romano estas
apenaü tolerebla. ~igi. Fari ion ~a: li ~igas la plej
noblajn ideojn; ~igi la sanktan nomon de E..

tro. I - Partikulo, signifanta: «pli ol sufice; pli
ol necese ; pli ol gustamezure», k uzata: 1 por
modifi la sencon de adj-o, adv-o au verbo: de
rigardo ~ aita malsailigas okuloz; la ~ multa
parolado lacigas linz ; de edzigo ~ maifrua orfoj
naskigasz ; kiu ~ multe deziras, nenion akirasz; pli
bone ne sali , ol sali ~ multe2; vivi modere, nek ~
interne, nek ~ eksterez ; ~ saltas la rato, gin kaptas
la katoz; kiu ~ sin pravigas, tiu mem sin kulpigas7 ;
se sako ~ plenigas, gi ba/dau dissirigasz; 2 kun
elipso de «multe», por enkonduki suplementon de
mezuriteco: ~ da metioj-—profitoj neniaj 2- ; ~ da
konfido kondukas al perfidoz; de ~ da pano venas
malsanoz; oni neniam havas ~ da singardo; ~ da
kuiristoj kacon difektasz; 3 por enkonduki subprop-
on konsekvencan: si estis ~ pia k senkulpa, ke la
sorca arto povu havi forton sur si7-; gi okupis ~ alt-
an situacion, ke oni povu supozi la aero tie
estas tro peza, ke prudenta ekzistajo tie povu vivi.
RIM. La ke estas iufoje precizigita per por (kun u-
formo) au ol (kun us-formo): ilia nombro estas ~
granda, por ke ni povu ilin ciujn citiz ; la instrukeioj
estas ~ klaraj, ol ke mi erarus. Kiam la du verboj
estas samsubjektaj, oni povas uzi inf-on: tin sistemo
postulas ~ grandan pripensadon, por povi esti
enkondukita en la ordinaran interkomunikigonz.
II - Samsigniia memstare uzata morfemo: ^a. Est-
anta en pli ol sufica kvanlo au grado; superanta la
gustan mezuron : ~a laboro ; ~a feste.no estasvenenoz ; ~a petolo dangera al kolo2. c® ekscesa.~e. En kvanto, superanta la gustan mezuron: mi
trovis du librojn ~e en la keslo. n® plie , krome. ~0
1 Eksceso: aldoni ~on da acido, por ligi ciom da
alkaloj ; lando saturita de ~o da vivoB. 2 S
Situacio okazanta, kiam aritmetika operacio donas
rezulton pli grandan ol la plej granda prezentebla
valoro. tat va/oreksceso. ~i (ntr) Transpasi la
mezuron : la virinoj devas ciam ~i!B. ~afo.
Objekto au ago. superanta la gustan kvanton au
mezuron: vi devos krompagi pro la ~afo da pakaj-
oj. ~igi. Fari, ke io estu ~a: vi ~igas la damagojn,
kiujn oni faris al via auto; ne ~igu la esprimadon
de viaj sentoj , oni kredus ilin neveraj. mal~0S
Situacio okazanta, kiam aritmetika operacio pri glit-
komaj datenoj donas rezulton pli malgrandan ol la
plej malgranda prezentebla valoro.
III - Samsenca pref.: ~grandigi la aferon ; ~pezi ;

sen ~grandigo oni povas diri , ke E. estas almenaü
50 fojojn pli facila, ol cia lingvo naturaz. ter super,
prêter, trans, hiper/ , pasi , limo.

Troad/o = Trojio.
trobador/o. Mezepoka lirika poeto, kies skolo

originis en Okcitanio k prikantis la kortezan amon:
la ~oj ricevis disciplojn en Nord-Francujo k en
Germanujo, kie oni nomis ilin amkantistoj.

Trocki. Rusa revoluciisto ( 1879-1940), kun-
laboranto de Lenino. ~ismo. Doktrino de la
konstanta revolucio, kontraümetita de ~ al la stalin-
ismo. ~istO. Adepto de la doktrino de

trofe20 1 Aro da armiloj, standardoj kc de
venkita malamiko, atestantaj k memorigantaj pri la
venko. 2 Omama aro da objektoj, kunarangitaj sur
kolono, muro ks por memorigi pri sukceso: casaj
~oj ; sportaj ~oj.

trofl/o $ Y 1 Nutrado k/aü kreskado de la histoj,
fiziologia au patologia. e® plazio. hiper~2o.
Nenormala trokresko de organo pro pligrandigo de
ties celoj: hiper~o de muskolo, de la hepato, de la
koro; (f ) hiper~o de la sentemo. hiper~a. Super-
kreskinta pro hiper~o. hiper^i (tr) Fari organon
hiper~a. hipo~0. Atrofio.

trofoneüroz/o = trofineürozo (Vd neüro).
trog/o 1 Granda, longforma ujo el ligno au

stono, en kiu oni donas al brutoj por mangi au trinki:
~o el kavigita trunko. 2 Speco de pelvo, uzata en
diversaj akvomasinoj: la ~oj de ~ceno de akvorado,
de dragsipo. n®* norio. 3 Laborista ujo, en kiu oni
pretigas materialon, ekz-e gipsmorteron, gudron k.a..
~eto. Malgranda ~o, ekz-e uzata por birdoj.
erc~0. ~o, en kiu oni lavas erchavan sablon, petron
ks. Stal^o. ~o, arangita en stalo. i®3 rako, kripo.

trogi/o b Insekto (unuspecia g. Trogium pulsato-
rium) el la ordo de psokopteroj, kiu logas en domoj,
mangas paperon, plantojn de herbarioj ktp, k kies
ino allogas parulon per abdomenfrapoj kontraü
papero ks; unu el la morthorlogoj.

troglodit/o 11Homo,
konstante loganta en kaverno
( uzata spéciale pri la pra-
homoj). 2 b G. ('Troglodytes)
de birdoj el la ordo de pasero-
formaj, tre malgrandaj, kun
mallonga, stara vosto; precipe
Amerika g., nur unu Europa
sp. I troglodytes (birdrego).
i®3 regolo.

trogon/o 8 G. (Trogon ) de S-Amerikaj birdoj
kun mallongaj kruroj k okulfrapaj koloroj.~oformaj ^ Ordo (Trogoniformes ) de birdoj en C
Ameriko, al kiu apartenas i.a. kvecalo k ~o.

Troil/o. Helena vira nomo, i.a. de filo de Priamo.
Troj/o X Granda urbo en Malgrandazio, kiu estis

dek jarojn siegata de la helenoj; giaj ruinoj trovigas
apud Hissarlik (26°,15’E, 39°57’N): dum nia patro
antaü batalis2. Rilata al ~o: la ~a regno,
armeo; Hektoro, la ~a heroo; la ~a cevalo (grand-
ega ligna cevalo, per kiu la helenoj eniris Trojon).~a cevalo S Komputila programo, kiu sajnigas
sin utila k sendangera, sed fakte estas farita por

troglodito2.
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mi iam konscie ~is ec pri la valoro de imu heleroz;
vi faras kontrakton kun la régna kaso—pri centmil
rubloj vi gin ~as, donante putran drapon! z\ ne
aüskultu la vortojn de la profetoj: ili ~as vm /x; ne
stelu k ne mensogit k ne ~u unu alianx; ne, ne, oni
ne ~as min tiel facile!7’, ni ne lasu nin ~/

' per tiaj
belaj promesoj; la tuta historic de la Delegacia
Komitato montras , ke ni estas simple ~itajz\
(analoge) vi ~is la konftdon7’, ~i en htdo; (spéciale,
pri la edzeca juro) mi estas ~ita koko, se oni ne
faros ordonz; jen kiel oni devas agi, se oni ne volas
esti r^ata!7-. oae kokri, peifidi, mistifiki, delogi. 2 (io
iun) Erarigi per falsa eksterajo: sajno ~asz ; mia
espero min terme ~isz: espero ne ~avN; lia aspekto
pavas ~i, sed U estas ja klerulo; se la fortoj min ~is,
ntiaj intencoj estis honestajz ; via malhumileco k la
fiereco de via koro ~is vinx; (abs) surmeto rompas,
komparo ~asz. 3 (iu ion) Ne respondi al tio, kioniti
atendis: ~i ies esperojnB; esti ~ita en siaj espero'}1’,
(f: per evito, distro ks) li ~is la atenton de Laban k
rapide forkurisx ; ~i ies okulojn, persekuton; ~ila
tempon. sin. Fari al si iluziojn: ne vin mem,
dirante : «la Haldeoj foriros de ni!» : car ili ne
forirosx\ anstataü kritike analizi siajn trovojn, li
estas prêta ^adi sin mem , por nur pravigi sian
kredon en siaj propraj okulojz; mi min ~is pri miaj
kapabloj. ~0. Ago de iu, io ~anta k rezulto de tiu
ago : eu miaj piedoj rapidis al ? x; gis nun vi
makis miajn akuzojn k beligis viajn ~ojnz: li volis
nur fari Aprilan ~on7 ; ili pensis, ke tio estas ~ode
la okulaj , tiel bêla ili trovis la vidafonz; falsama
atestula eldiras ~onx: tio estas la plej bêla ~o de la
maderna tempo!, friponajo. ~a. Tia, ke gi ~as
au celas ~ i : carmeco estas ~a k beleca estas
vantajax; Aprila vetero— aeraz; ~a kvieto;
négoce, entrepreno. ~e. En ~a maniero: kasi
sian malamonx; rabi de iu f . . . ] rajtonz; tio, kio
faras iluzie k bonan impresonz\ ~e kontrakti.
~ado. Daüra au ripetata ~o: vi penas ruinigi E-on
per ~ado de la mondoz\ lia ^ado fine malkovrigis.
~ajo. Io, per kio oni ~as la okulojn, la esperon ktp.
~antO, ~into. Tiu, kiu ~as, ~is: venis ankaü du
vantaj , kiuj diris, ke ili estas teksistojz; plena de
indigna kontraü la ~intoz. /̂ igi 1 Igi ~ita: se
aliaj personoj ~igas per mia vorto 2 Iluziigi:
kiam vi ekparolis, ni atendis ion novan, sed baldaù
ni vidis, ke ni ~igisz.^igo. Iluziigo: pardonu, ke
mi kaüzis al vi ~i$onz; nenio estas pli malutilapor
homo, ol ofta ~igado pri si memz\ la malsageco de
malsaguloj estas ~igadox. Î̂StO. Homo kiu vivas
el siaj ^oj: konata ~isto ce la kartludoj;
protokanajloj, maraj ~isloj!z. nsr fripono. îto. lu,
kiun oni ~is: en tiu negoco estas mi la ~ito!.
dupa. sen~a. Ne prezentanta ian ~on: sen~a
priskribo de la finança stato de la àfero. okulMî
En tia maniero, ke la pentrajo donas, de
malproksime, la iluzion de la realajo k reliefo.

tron/o 1 Ceremonia sego de rego au alia
suvereno. ordinare omamita k altigita: rego, kiu sid-
as sur r^o de jugox; la rego Kristiano la Sepa sidis
sur la Dana ~oz (f: regadis); la cambro de la ~o\
sidigi sur la stupo de la ~o; ne atingos krio gis la

rompi la sekurecon au difekti ion en komputila
sistemo. ifif viruso. 'vano. Loganto de ~o. ~anoj
\ Asteroidoj en la du Lagrangaj punktoj de la
orbito de Jupitero. ~io. La lando cirkaü ~o.

trokanter/o ¥ Nomo de tri apoFizoj de la supra
parto de la femurosto: la majora, la minora k la tria
~o (trochanter major, minor k tertius). trokitero.

trokar/o f Punkciilo, formita el cilindra stangeto
kun triega pinto entenata en kanulo; post la punkeio
la kanulo restas en la vundo, por ellasi la likvon.

troke/oz c-£> Piedo, konsistanta el unu longa k
unu mallonga (au unu akeenta k unu senakeenta)
silabo. ~a. Konsistanta el ~oj: ~a ritmo, verso.
tri~o, kvar~o, kvin~o, ses~o, ok~o. Verso,
konsistanta resp. el 3, 4, 5, 6 au 8 ~oj.

trokiter/o ¥ Nomo de du apofizoj de la supra
parto de la humero: la majora k la minora
( tuberculum majus k minus ) , icr trokantero.

trokle/o ¥ 1 Puliofonna artiksurfaco: la tala
( trochlea tali ). 2 Fibrokartilaga ringo, tra kiu pasas
la supra oblikva muskolo de la okulo. — nervo.

(Dtrol/o Larga, posfonna fisreto kun aperturo
tenata malferme, kiun sipo trenas post si sur la
sablaj grundoj: ~barko, ~sipo.

(Dtrol/o O En Skandinavio, supernatura estajo
(giganto, koboldo, ogro kc), vivanta en montoj k
sub la tero.

trole/o 4r m Kurentodeprenilo, konsistanta en
stango finiganta per forketo kun pulio aü per granda
horizontala arco, k servanta por transmis» la kurent-
on de supertera kontaktokonduktilo al la motoro de
veturilo: tranuv, ~buso. «3P pantografo.

trol î/o ^ G. (Trollias el ranunkolacoj) de plur-
jaraj herboj kun grandaj, flavaj aü orangaj tloroj
unu- aü kelk-opaj apekse de fortika pedunklo; c. 30
sp-oj, N-hemisferaj, kelkaj poromame kultivataj.

tromb/o 1 ÏÎÎ Rotacianta funelfonna nubo, kiu
malsuprenigas al la maro k ensucas respondan
volumenon da akvo, tiel ke la tuto prezentas kolon-
on inter la maro k la nubo: (analoge ) sabla ~oz.
ciklono, tornado, uragano. 2 f Sangokoagulajo en
vaskulo, kie gi estigas ~ozon. uae kruoro. ^020.
Formigo de ~o, k la sekvaj peiturboj. ^ektomio.
Ablacio de ~-o el incizita vaskulo.

trombidi/o b G. (Trombidium) de ne tre grandaj
rabaj akaruloj ^edoj. Fam. (Trombidiidae ) de ofte
grandaj, rugaj rabaj akaruloj, el kiuj kelkaj parazitas
en insektoj, aliaj ce vertebruloj. c®3 lepto, sarkopto.
~OZO 1j Dermatozo, simila al skabio.

trombin/o (8) $ Enzimo, kiu transfonnas Fibrino-
genon al fibrino, k tiel rolas en la koaguligo de sango.

trombocit/o ¥ Globuleto.
trombon2o }. Granda latuna blovinstrumento.

valvo^o. ~o, konsistanta el tubo, k en kiu la
variado de la tonoj efektivigas per valvoj. SOV^O.
~o, konsistanta el du tuboj, kiujn oni en- aü el -
sovas unu laü la alia, por sangi la altecon de la tonoj.

tromel/o O Metala rotacianta kribrilo, uzata por
lavado de ercoj, aü de terpomoj en fabriko de amcl-
faruno.

tromp/î (tr) 1 (iu iun ). Intence erarigi por sia
profito aü pro nura malico: ~i la acetantonB; neniun
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~o de Dioz. 2 (1") La rega au suverena povo: se mi
farigus konsilanto de la ~oB; per jusîeco staras
fortika la ~ox; perdi sian ~on. (T)~oj ü* La tria
ordeno de la angeloj. ~i (ntr) Majesté, kvazaü
suverene sidi : Dio ~as en la cieloB; poeto, kiu ~as
meze de siaj admirantinoj; la leon komforte ~is en
la grotoK; sur sia sterkamaso ~as koko. de^igi.
Senigi je la rega potenco: la angla revolucio
de~igis Karolon la Unuan. sur^igi. Havigi al iu la
regan potencon: (0 la ideo de~igi Jesuon Krist-
on [ ...] k sur~igi anstataü li Hilelon neniam venis
en la kapon de iu homaranoz.-trop/ ÿ f Suf., signifanta «havanta afinecon
kun» au «stimulanta», pp organo au hislo:
gonado^a hormono (e^ gonadostimulino) , psiko-~a (psikostimula) medikamento , neuroma (nervo-
afma) viruso, dermo~a (dermoafina) mikrobo. RIM.
La uzo de -af îna k -stimula estas generale pli klara
k preferinda.

trop20 djjb Vortfiguro.
tropeol/o ^ G. (Tropaeolum el ~acoj) de unu-

k plur-jaraj herboj ofte grimpaj, kun sildoformaj,
integraj au mane entrancaj folioj k kun spronohavaj,
generale flavaj au orangaj floroj unuopaj; 87 sp-oj
el C k S Ameriko, pluraj ku î tivataj por ornamo,
kelkaj por medicino.

tropidonot/o (ark.) = natrikso.
tropik/o 1 K* Ciu el la du latitudaj paraleloj,

kiuj kusas je 23°27’ norde ( ~o de la Kankro) k sude
{~o de la Kaprikorno) de la ekvatoro. 2 \ Ciu el la
du respondaj cirkloj sur la ciela sfero, kie Suno sajne
tumas sian iron, atinginte sian plej grandan deklinaci-
on. ^oj
astronomia ~o. 2 Rilata al la ~landoj: ~aj plantoj,
malsanoj; ~a flaüro, faüno, varmo. ~lando. Unu el
la landoj, kusantaj inter la ~oj. interna. Troviganta
inter la du ~oj: la interna zono, klimato.

tropism/o <§ Altiro ( pozitiva ~o) au forpuso
(negativa ~o) de vivulo au izola celo pro influo de
biologia faktoro, kemia substanco au fizika
fenomeno: manifestigas per orientita kresko (de
la vegetajoj k fiksaj animaloj ) au movigo ( de la
movigemaj animaloj ) : elektro^o , gravito~o,
kemi~o, lum~o, sun~o, varmo~o au termo~o k.a..

tropopaüz/o $ Limsurfaco inter la troposfero k
la stratosfero, gi estas pli alta ce la tropikoj, ol en la
raezvarmaj zonoj; gi estas klinita de 17 gis 10 km
de la ekvatoro gis la poluso.

troposfer/o La unua el la du atmosferaj teg-
ajoj, kiu etendigas gis 10-17 km super la tersurfaco,
k en kiu la temperaturo rapide malkreskas laü la
altigo. sæ stratosfero,

trot/i (ntr) 1 (pp cevaloj ks) ï ri per regulaj pas-
oj, pli rapidaj ol la promena marso, alterne levante la
diagonalan paron da kruroj kun mallonga intervalo,
dum kiu la korpo iel svebas. es* ambli, galopi. 2 (pp
homo) Rapide marsi per mallongaj pasoj: la aliaj
(infanoj) ~is antaüen7; si gaje ~is al la rendevuo;
foiraj helpistoj , kiuj kuris post Hi , hundosimile
~antez. ~0. Tiu irmaniero. ^ado. Agado de iu,
kiu ~as: jugi cevalon laü gia ~ado ; doktoro, kiu
per sia gravamiena ~ado sekvis la komunan

kuradonz. ^igi. Fari, ke cevalo ~u, precipe por
elmeti giajn kvalitojn antaü jugantoj. ^ilo.Skutilo.

trotuar/o. Irejo, ordinare tegita per stonplatoj
au bitumo, rezervita por piedirantoj ambauflanke de
strato au soseo: kelke da personoj okupas la tutan
largon de la ~oz ; si desaltis de la ~oz. — defluilo,
kanaleto. ~(um)i (fm pp amorist(in)o) Varbi klient-
ojn sur ~o. stratulino.

trov/î (tr) 1 Ekvidi, trafi tion, kion oni sercas:
mi sercos miart horlogon, sed mi timas, ke mi gin
jam ne ~os7 ; kiu bâti deziras, ~as bastonon7; en
somero ni ~as malvarmeton en densaj arbaroj7 ; kie
oni ~as tiun artiklon?; ec unu polveron vi ne ^os
sur lia vesto7 ; ~i la vojon al la kasejo; ~i taügan
lokon por pikniki, kampadi; la unua demando estas
~i la monon necesan ; azilon, rifugejon7 ; (f ) ~i
novan procédait , la solvon de probleno; li ekkriis:
«~ite! ~ite! Oro!» z\ eu vi ~os garantiojn por tiu
prunto?; mi ne povas ~i la tempon legi\ morgaü vi
eble okazon ne ~osz; ~i la gustan esprimon ; (abs)
sercu k vi ~aç N. 2 Ekvidi fine iun, kiun oni volis
renkonti : ili min sercos, sed min ne ~osx ; se vi ne
~os lin hejme, sercu ce la drinkejoj; ~inte neniun,
kiu volus sin akeepti, si baldaü mortis en angulo de
arbaro7 ; ili iris, k ~is Marian kJozefon k la infanet-
on kusantan en la staltrogon; (f) akcianojn ni pli
facile ~QS , ol oferantojn7 ; viron unu inter mil mi
~is, sed virinon inter ciuj mi tute ne en tiu
verko la pentristo vere ~is sin ment (sian veran
personecon). 3 Hazarde ekvidi , unuafoje renkonti
ion au iun: ec blinda kokino povas grajnonz\
~inte pomon, mi gin mangisz\ ~i trezoron, monujon
sur la strato, forgesitan ombrelon\ nenie semata, cie
~ataz\ oni atendis verkiston, oni ~as homon; si
estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis
~iz\ ~ita infano; demandu la unuan ~itan!z\ ~is
malbonulo malbonulon pli grandan1; li ~is sian
majstron (iun pli lertan); (analoge) ciu abomenafo
~as sian adorantonz\ tiu sistemo ~us multe da
adeptojz\ la domo ne ~is acetanton. 4 Eksperti ian
senton, impreson; unuafoje travivi: tiuj, kiuj ~as
plezuron en la malordo de la malbonecox\ elmigris
Jehuda [... ], sed ne ~is ripozonx; ~i la kuragon
disigi de la amatino; ~i enuon en romano, en la
kolektado de postmarkoj\ la morton en akeidento.
5 Ekveki ce la aliaj ian sentan reagon: kiu mensogis
per unu vorto, ne kredon gis la mortoz\ se mi
~is placon en viaj okulojx\ vi ~os favoron k bonan
opinion ce Dio k la homojx\ miaj projektoj ~is
varman aprobon ce niaj amikojz\ ~i ce iu pli da
dankox ; ies simpation, indiferentecon; bonan
akeepton. 6 Ekrimarki, unuafoje konstati ies agon au
staton: sekve, se mi lin ~us kusanta kun mia edzino,
li devus nur nei...?z\ ili cirkaüis Danielon k ~is lin
pregantax\ mi ~is la domon forlasita k la pordon
nefermita ; kiam li vekigis , li ~is la hirundon
forfluginta.7 Opinii ion au iun ia: la frukton bon-
gustaB; mi ~as la ideon gustaz\ li ~is sin tiel bêla,
ke li sammomente enamigisz\ si ~is lin lait sia
gustoz; la komitato faros tiujn sangojn, kiujn gi ~os
necesaj7 ; oni ~as ebla, kion oni dezirasz; eu vi ~as
gin konvena, ke juna virino restis la tutan tagon kun

landoj. ~a 1 Rilata al la geografia aü
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kelke da junaj viroj? z ; mi ~as superflue tie ci detale
paroli pri tio7; eble poste ~os mi utile sajnigi , ke mi
perdis la prudenton7 ; la gazeto] ne ~as necesa enigi
en tioz; ni ~is necesa doni la sekvantan klarigon7;
mi ~as bona konigi la miraklojnN; kief vi ~as justa
agi kun ni, del agux.8 Veni al la opinio, ke: se in el
vi r^as, ke ni devas fari ion ait alion7; se la Societo
poste iam ~os, ke mi kondukas la aferon ne bone1;
mi ~as, ke pli malbona ol la morto estas la virinox.
sin ~i 1 Konstati, eksenti, opinii, ke oni estas en tia
situacio au stato : kiam li vekigis , li ~is sin en
karcero; ciufoje kiam si rigardis sin en la spegulo, si
~is sin tute ne malbela; li ~is sin sola k senhelpa;
Hi ~is sin en konstanta malpaco: (f) lia espero ~is
sin trompita. 2 (0 ~igi: en la kaldrono sin ~as
bolanta akvo7; en tiu lando sin ne ~as montojz;
liveru nur panon, mangontoj sin ~osz. 1 Ago
de iu, kiu ~as: mi bone rekompencos la ~on de mia
ringo; tiu elekto ne estis simpla ne~o de la. bono,
sed intenca faro7. 2 Rezulto de tiu ago: ciuj grandaj
ideoj k r^oj. kiujn prezentas diversaj reformistojz ;
anstataü kritike analizi siajn ~ojn, li estas prêta
trompadi sin memz. ~ajO. Io ~ita: alportu viati
~ajon al la policejo. ^ebla. Tia, ke oni povas
lin/sin/gin ~i. ~igi. Esti ~ebla en iu loko, ekzisti
ie: cu inter la Parizaj amikoj ne ~igos iu, kiu vol-
os ( . . . ) ?z; tin flow ~igas nur en Alpoj; giaj logant-
oj nun r^igis ja en lando norda, sed devis baldaii
reveni7 ; car ne del baldaü ankoraü ^igos persono,
kiu. volus k povus min anstataüi7 ; en ciu objekto
~igas difektoz ; ec sur la suno ~igas makuloz;
'v»igas bonaj homoj en la mondoz; (f) ec ce kokino
~igas propra ink /inoz. ^igo. Stato de iu, io ~ita:
estas necese, ke gis fa ~igo de tia persono mi daür-
igu mem7 ; ^ito, ~ituloz Forlasita infano. ~itejo
(ark.) Vartejo por forlasitaj infanoj. el^i 1 ~i ion,
iun nekonatan: sur insulo ( .. . ) oni okaze el~is nov-
an outran kreskcijonz; en tio ci kusas io supernatura,
se nur la filozofio povus don ci el~iz ; al li restas
jam nenio, ol el~i là jam el~itan Amerikon! z; oni
el~is la ornitorinkon nur en la 18a jc. inventi,
malkovri. 2 ~i ion, iun kasitan: Hetmano! ili el^is
niajn postesignojn! z; do estis la. plej juna el la frat-
oj, kiu fine el~is la fratinon7 (en malliberejo); fine
mi sin el~is tra kasita krado en la palaco7. csr re~i.
3 Elpensi, krei ion novan, ankoraü ne konatan en la
scienco. tekniko ks: e!~u do rimedon por forkuri7 ;
li pensis ke li el~is la arton fori oron7 ; li penis el~i
la lumon, kiu povus priradii la problemon7 ; fine la
saguloj el~is. ke ( ...]z.; la el~into de laforto de la
vaporo7.esr invend. ei~o 1 Ago de iu, kiu el -̂as: li
grandis min pro la el~o de mia senkulpecoz; la
samtempuloj de la el~o de Amerikoz; la el~o de la
skribo. 2 Tio, kion oni el~as: gi fan's la saman
vojagon k el~onz; mi fans el~on, la plej grandan
de post jarcentoj!7 ; li komitnikis sian el^on al sia
najbaro7. re~i. ~i ion, kion oni jam posedis k perd-
is: kiu ne akiras. kiam li povas, du poste deziras, sed
jam ne re~as7 ; re~i perditan braceleton ; re~i la
sanon, la trankvilon ; la perditan tempon oni ne
povas re~i. bon~0. Libera, neinfluata opinio, cu io
estas bona au ne: mi nenion konsilas aI vi, agu lau

via bon~oB ; lin enslosu ie laü bon~o de via alta
sago7; faru ian sangon laü mia propra bon~oz; mi
lasas tion al via bon~oz.

tru/o 1 Malplena interspaco, kava loko en
solida korpo: sakon kun ~o vi neniam plenigos1;
siri ~on en sia vesto; pri la strumpa ~6> scias nur lasuoz; ce botisto la suo estas ciam kun ~<?z; gi tra-
batis per la beko ~on en la fenestra aperturn7 ; mal-
bona vojo kun multe da ~oj7 ; en fremda tegmento li
flikas ~oriz; li drinkas, kiel ^o; (0 fosi unu ~on,
por plenigi alian (deprunti por pagi suldon); mia
mono servis por stopi tre rimarkindajn ~ojnz ; li
havas ~on en la manplato ( li estas malsparema);
^on de l’ honoro flikos neniu tajloroz; ^ nigra
( Vd nigra 6 ). 2 Aperturo, normale arangita en
aparato: mi vidis lin tra la ~o de la serum7 ; mia
amato etendis sian manon tra la ~oz; la tria ~o de
la harmoniko estas stopita; fajfi laü la ^o de slosilo;
elflua r̂ o de parasuto. 3 Kaverneto kun mallarga
enirejo, kie logas besto : se muso nur unu ~on
disponas, gi baldaii la vivon fordonas7 ; fa vulpo jam
devos eliri el sia ~o, k sucinfano ludos super la
de aspidox; ~o de talpo. 4 ’%- Ciu el la kavoj,
régulé dismetitaj, en kiujn oni devas enjeti pilkon:
golfludo kun 18 ~oj. ~a 1 Riiata al ^o. 2 ~hava:
~aj plandumoj, pantalonoj, strumpoj. (tr) Fan
~o(j)n en io: ~i paperonB ; robo ~ita de tineoj;
Jlago ~ita de kugloj; ~/ bileton (por gin kontroli).
~ado. Ago de iu, kiu ~as. ~etO. Malgranda ~o:
estas pli facile por kamefo iri tra ~eton de kudrilo,
ol por riculo eniri en la regnon de DioN. ^etaro.
Serio da ~etoj masinfaritaj en paperfolio, por pli-
faciligi la disigon de parto el gi, ekz. de postmarkoj.~ilo 1 Aparato en formo de pincilo por ~i la fer-
vojajn k.a . biletojn. 2 Aparato servanta por ~i
papeifolion, por povi enigi gin en dosierujon. 3 V S
Aparato, regata au per klavaro au de elektronika
signalo, por ~i ~bendon au ~kartojn: bendo~ilo;
karto^ilo. ~hava. Prezentanta ~o(j)n: ~havaj put-
ojx. el/^igi O Fabriki longfonnan objekton (relon,
tubon, stangon ks), prempusante moligitan material-
on tra ~o, kies formo estas la sekco de la celata
objekto. aer~o 1 ~o, tra kiu oni povas aerumi
cambron, internon de masino ks. 2 > )- Atmosfera
malsuprenira fluo, kiu abrupte, sed mallonge, nuligas
la portancon de aviadilo. bombo^o. ~o, lasita de
la eksplodo de ~o. bor^o. ~o, kiun oni boras por
lie eksplodigi pulvon ks (ekz. en mino). brak~0.
Ciu el la aperturoj en vesto, tra kiuj oni trapasigas la
brakojn. buton~0. ~o, trakudrita en vesto, por en
gin enigi butonon: la buton~o estas eluzita k la
butono libere eligadas ; oni tuj donas aI vi la
Vladimiran ordenon en la buton~onz; (f) viforpelus
la Aüstrojn tra buton~oz. cel~0. En aparato, ~o,
tra kiu devas pasi la rigardo de la celanto. horiWO.
Ce kaldrono de vapormasino, ~o, per kiu homo
povas penetri en gin, por viziti k ripari la intemon.
kol~0. La aperturo en robo, ponco ks, kiun trapasas
kapo, kiam oni surmetas la veston, laô^o. Preparita
~o, ordinare fortikigita per ringeto, tra kiu oni pasig-
as lacon. Iini~i. Fari linion da ~oj, ~etaron.
naz/^o Vd nazo. OléO^O. ~o en masino, por enigi
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smirajon, lubrikajon en gin. paf^O. Embrazuro 2.
pug~0 (fm) Anuso. SOIWO. ~o, arangita por ebl-
igi la eligadon de sonoj: la vento bruas tra aperiuroj
k son~ojz (de la pregeja turo); la son~oj de gitaro,
violono. spilVvO 1 Natura aperturo, tra kiu iaj bestoj
aü vegetajoj spiradas: spir~o de heliko; mikroskopaj
spir~oj de vegetajoj. lenticelo, nazo, stomo,
stigmato, stigmo. spruc^o. 2 © Aperturo en dom-
muro, tunelo ks, por enlasi aeron. spruc^O 8
Spir~o de iaj marbestoj, tra kiu dum elspiro akvo
sprucas: spruc^o de cetacoj. suto^o\En Mez-
epokaj fortikajoj, ~o, arangita en la planko malantaü
la kreneloj k ebliganta fallasi stonojn, varman oleon
ks sur la siegantojn. vermo^O. ~o, borita de vermo
en ligno: vermo^a nuksoz.

trubadur/o = trobadoro.
trud/i (tr) Devigi iun kontraü lia volo al io

malagrabla, devige akceptigi ion al iu: ~i al in
tedan taskonB, sian opinionB, sian ceeston, sian
amindumadon .; severajn kondicojn al la venkito',
Asirio jam ~as al ni traktatojnB\ ne ~u, kion devus
mi rifuzi!z\ sin ~/ al iu. en iun societon\ (f) tiuj ide-
oj pli k pli sin ~as al la priatento de ciuj popoloj;
la demando ~as sin al ni , cu...; ~ataj osciloj
(kaüzataj de ekstera forto, sed ne akordigantaj kun
la propraj vibroj de la objekto). US' dikti , ligi ,
obsedi. ~(ad)o. Ag(ad)o de iu, kiu ~as: Hi laboras
nur sub ~ado. ^ema. Inklina ~ i ion al aliaj:
~ema karaklero, reganto, redaktoro ; (f) mi ne sent-
is la froston, kiu pénétras en la logejon kun ia awg -
anta ~enioB. ~igi. Igi ~ata al iu : ankaü aliaj
pensoj ~igis al Iiz. ~igema. Inklina sin ~i: la
mastrino rigardis sin videble kiel klientinon pli
r̂ igeman k kompromitantan ol promesantan ian
profiton2; (f) si viSis per la mano siajn okulojn ,
kvazaü si volus forpeli de si ian ~igeman pensonz.
al~i. Akcenta formo de ~i: oui al~as al mi edzin-onz; alrs/i reformojn de ekstere; al~i al iu sian vol-
on, siajn dezirojn; sen bezono al~i al aliaj personoj
sian propran religionz; mi ne penos al~i al vi tiun
projektonz ; al~i sian ekonomian superregadon al
iu lando\ al~ita felico estas ofte malfelico; kiam la
hebreoj cesos al~adi sin al diversaj popoloj f ...]z.
al~igema. ~igema: si forpusadis tiujn dubojn k
timojn de si kiel ion iro al^igeman, tro turmentan
por sia koroz \ al~igema gasto. al^ilo ©
Mekanika aü elektromagneta arangajo por konekti
la movan mekanismon de aparato kun la elementoj,
kiuj regas gin (levilo, rado, relajso ktp). el~i. Per
~o akiri ion de iu: la luno iris returne , car gi ne
volis, ke oni ion el~u de giz ; el~i motion de iu per
minacoj pri skandalo.e!~a © (pp petro aü masivo)
Devenanta el magmo, kiu trairis antaüekzistantajn
formaciojn k solidigis sur la suprajo de la terkrusto
(eu aere, eu submare), væ vulkana. en~a ® Pri
petro aü masivo, devenanta el magmo, kiu enigis en
antaüekzistantajn formaciojn k solidigis pli-malpli
profunde en la terkrusto. plutona. en~igi. ~e
sin enmiksi en fremdan aferon: la lingvo internacia,
ne en~igante en la doman vivon de la popoloj ,
povas almenaü esti lingvo ré gna k societaz.
erwiganto, en ûlo. Tiu, kiu, tedante k genante,

sin enmiksas en fremdan aferon, societon ks.
ne~igema. Ne inklina sin ~i, diskreta.

trtlf/o 1 ^ Fungo, generale subtera, produkt-
anta mangeblan, tuberforman fruktokorpon (ask-
ujo), simbiozanta kun la radikoj de arbo aü arbusto
(precipe kverko); c. 180 sp-oj el askomikotoj (plej-
parte el la g-oj Tuber, Elaphomyces , Melanogaster )
aü bazidiomikotoj (sajn~oj). 2 agy La mangebla
fruktokorpo de ~o 7 : oni uzas porkojn aü hundojn,
por eltrovi la ~ojn ; nigra, blanket , Perigorda,
somera, vintra ~i (tr) Y Garni per ~oj: ~ita
anserhepatajo. ^ejo. Loko, piejofte en kverka arb-
aro, kie abunde kreskas ~oj. sajrwo. ~o, produkt-
ata de bazidiomikoto el la g. Hymenogaster.

trufo (Tuber melanospo-
rum) : a) fruktokorpo
(askujo) ; b) sekcajo de
fruktokorpo ; c) mikro-
skopa sekcajo de frukto-
korpo. c) asko duspora
(transversa optika seke-
ajo); d) du sporoj. F.

truk/o 1 Artifiko uzata en filmado, por doni la
aspekton de realeco al dekoracio ks. 2 (0 Cia lertajo
a ü artifiko. (tr ) 1 Arangi pecon de kineja
dekoracio, filmi ion per artifika procedo ktp. por doni
al la projekciotaj scenoj sajnon de realajo. 2 Uzi ^on
2. /vado. Ago de iu, kiu ^as, k maniero, en kiu oni
~as: lerta ~ado. 'N/ masino. Masino, kiu ebligas
reprodukti bildojn aü bildaron de filmo, enmetante en
ilin ciajn modifojn: pligrandigon, surimpresojn ktp.

trul/0 1 Triangula aü trapezforma stalplato kun
tenilo, servanta a! masonistoj por almeti k ebenigi
morteron, cementon, gipson ks. 2 Y Metala kuirilo,
uzata por kirlofriti la mangotajon en volbopato.
^eto. Malgranda ~o, ofte el ligno, uzata en
farmacio, kuirejo ks, por smiri iajn substancojn. SIN.
spatelo.

trum/o Éî 1 Murspaco inter du fenestroj aü
aperturoj. 2 Alta mallarga panelo, ornamita per
pentrajo aü spegulo, okupanta tiun spacon. 3 Centra
kolono aü pilastro ordinare ornamita per skulptajoj,
kiu dividas la malfermajon de pordego.

trump/o 1 üî Nicoforma volbopeco, uzata en
konstruado, por pasi de kupolo al kvermuro aü por
subteni elstarajon antaüe de rektlinia konstruo. 2 =
salpingo.

trumpet/o }, Blovinstrumento kun tasa bus-
peco: kromata , natura metu ~on al via busox ;
la pastroj sonigu per la ~ojx ; gi kokokriis tiel laüte,
kiel latuna ~oz\ (f) la ~oj de Jeriho, de la lasta
jugo. — korno, klariono, trombono. (tr) 1 Ludi
~on: gardisto, kiu ~as per la kornoz; la gardo-
staranto ~is melankolian melodion7; (f) ventoj [...]
per giganta ~o ~as tempeston(i. 2 Brue disanonci,
disfamigi: kuracisto en ruga mantelo energie ~is
pri sia propra lertecoz; niaj kontraüuloj ~ados al la
mondo, ke la Delegacio konsistis el maskitaj E-istoj ,
kiuj arangis komedionz. tamtami, blufi. dis^i
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( tr) Akcenta formo de 2: ciuj scias tre bone ( car
tion disais miaj akuzantoj mem ), ke f ...] z.

trunk/o 1 La plej dika, aera, porta parto de
arbo, ligna k generale stara, sub kiu kreskas radikoj,
k el kiu kreskas brancoj: sekcajo de ~o montras de
ekstere internen: selon, floemon, aIbunion, kernlign-
on\ ce la bazo de la ~oj oni vane sercus junajn
kreskajojn B; siaj larmoj falis sur la ~on de la alnoz;
hedero grimpis sur la ~o de la faerko; si mallevigis
laü la ~oz. isr stipo, stipo, tigo. 2 V Parto de homa
aü besta korpo, rigardata aparté de la kapo k de la
membroj. isf busto, torso. 3 V La cefa parto de
arterio, vejno, nervo ks, de kiu disigas pluraj brancoj:
brakocefala ~o (tntneus brachyocephalicus); de
la atrioventrikla fasko. 4 A Malsupra parto de solido,
kies supro estas detrancita la ü ebeno : ~o de
piramido, de konuso. 5 <£ Tiu cefa centra parto de
ankro, kiu finigas per la spatkruco k portas la stokon.
B®* korpo, fusto. ~a. Rilata al ~o: ~aj tuberoj de
maljunaj salikoj. ~i (tr) 1 A Tranci al ~o: (f.) ®

ta kristalo. 2 A Fortranci ciferojn aü aliajn simbol-
ojn. ~aro. Kunajo de pluraj ~oj, havantaj kunan
radikon. ~eto 1 Maldika, iufoje duonligna ~o,
precipe de arbusîoj k arbustetoj. 2 (ark.) = tigo: la
~etoj de la kanojz. bazo^o yù La parto de veget-
ajo, sur kiun oni greftas greftajon. SIN. greftobazo.
centro~o = trusfosto. vinber^o Vd vino.

varojn aü monopoligi ties produktadon, k tiele mal-
altigi la produktokostojn, kreskigi la produktatajn
kvantojn k eventuale altigi la vendoprezojn. fâ*

holdingo, kartelo. (tr) Monopoligi la produktad-
on de difinita speco de varoj: la lanteksafojn, la
poshorlogojn , la aütomobilojn. ^igi. Kunigi en
~on: la ~igado estas malpermesita de la usonaj leg-
oj, sed nur en Usono, ne eksterlande. mal~igado.
Dissolvo de ~o al memstaraj industrioj: la mal~ig-
ado de la uzinoj de Krupp estis nur efemera
manovro de la usonaj kapitalistoj.

trut/o 8 1 Sp.
de salmono (Sabno
trutta ) , bongusta,
malpli granda ol
salmo, kun karno
generale blanketa k
vivanta en riveroj
(river~o, S t . « fario » ) , en lagoj ( lag^o, S. t.
lacustris), malofte en maro k rivero (mar^o), ofte
kun ruga gras-nagilo: ~o en aspiko. 2 Kn de sp-
oj de salmono, nome ~o J k parencaj sp-oj, i.a. S.
gairdneri el Ameriko, enkondukita en la Eüropajn
riverojn k lagojn.

ts!z Interj., uzata: 1 por silentigi. B3P vit! SS! 2
por alvoki negravan personon (knabon, gazetvend-
iston, ktp).

truto 1. CG .

trunko: sekcajo de ~o: a) selo; b) floemo (SIN.

basto 1) ; c-d) ligno: c) alburno, d) kernligno;
sameentraj cirkloj en ligno: jarringoj.

trup10 1 Tuto de la artistoj de teatro: opera
~oB; arangi migrantan teatran direktoro de
~oz\ ~o el dancistoj, horistoj. ose ensemb/o. 2 =
tacmento, roto. ~oj Armeo aü armeparto, rigard-
ata précis laü sia homa konsisto: alparoli la soldat-
ojn sur la fronto de la ~oj; aerportataj ~oj\ sturmaj
~oj; fresaj ~oj. ^unuo. Administracie aütonoma
parto de armeo. helpcwoj. ~oj, rezervitaj por helpi
la batalantajn. jaz^o. Orkestro, konsistanta ekz. el
piano, trumpeto, saksofono, bango, tamburoj kc, k
ludanta jazon. kiras~oj. Tiu parto de armeo, ekipita
per kirasitaj veturiloj: tankoj, raüpaütoj ks. lînio~oj.
Tiu parto de armeo, destinita formi la fronton.

trus/o §§ Carpentajo el ligno aü metalo, en
formo de renversita V, destinita por subteni
tegmenton. væ patno.cevrono.

trusken/O o Ilo. uzata por streki rektajn liniojn
paralelajn sur ebena surfaco aü rando.

trust20. Koncentrigo de memstaraj entreprenoj,
en kiu la individuaj entreprenoj malaperas, kunfand-
igante en novan pli vastan, kun la celo akapari iujn

truso. a) baza trabo ; b) fosto; c) deklivlrabo; ê) -
stego; d) firsto ; e) firsta patno; f) meza patno; g)
baza patno; g) cevrono; h) latoj; h) tegoloj; i)
pluvkanaleto; j) muro ; j) spano.

^ C c 2 a
bd
;C

*ca
J
b

truskeno. 1) de mekanikisto. 2) de lignajisto: a)
streka pinto; b) apog-bazo; c) blokad-sistemo:
per prem-sraüboj (ce 1); per kejlo (ôe 2); c) tigo;
d) algustiga sraübo (por tajna algustigado).
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tsetse/O. Misskribo de ceceo.
TTT S «Tut-Tera Teksajo», sistemo de hiper-

teksto en Interreto: ~-pago, ~-adreso, ~-legilo, ~-
ejo\ ~-pagoj estas skribitaj en HTML (hiperteksta
markolingvo). car servilo.

tualet/o 1 Tuto de la objektoj, kiuj servas al
virino por sin vesti k aperi en societo: simpla, rafin-
ita ~o; en ceremonia, en granda ~o\ la primadono
volis ludi nur en ruga ~oz: edziniga ~o. 2 Tuto de
la arangoj k agoj, per kiuj oni zorgas pri la purigado
k beligado de la haüto, la kombado de la haroj ktp:
si ciutage pasigas tri horojn por sia ~o. ~a. Rilata
al la ~o: kabineto, tablo, garnituro; en sia ~a
kesteto si havis lignogravurojn k versajojnz\ ~a
pudro, sapo, vinagro. ~i (ntr) Fari sian ~on 2.
/vejo 1 Cambreto, destinita por la ~ado. 2 Cambr-
eto, en kiu la aktoroj sin vestas k sminkas. ^ujo.
Sako au kesteto, entenanta ~an gamituron.

tuareg/o. Ano de tamazihta gento, loganta en
Saharo.

tllb/o 1 Longa kava cilindroforma divers-
materia ilo, servanta por plej diversaj uzoj: plumba,
kaücuka, vitra de pipo, de trumpeto, de paf-
ilo, de kanono ( paf~o) ; velditaj ~oj; ~oj de orgeno,
de mikroskopo; kamen^o; gas~o au ellas~o\ ~o de
boto\ ~o de dentopasto. 2 ¥ Nomo de diversaj
organismaj tiaformaj partoj: aüda, orela, utera ~o;
digesta (SIN. nutrokanalo); kapilara ~o. 3 Of* a)
Malsupra ~forma parto de kunigpetala korolo au de
kunigsepala kaliko. b) Ciu el la ~formaj konsistigaj
elementoj de la himenio de iuj ombrelfungoj, ekz.
boleto. cs" r^ofungoj. 4 4- Elektronika arangajo
(ne plu aktuala), en kiu kondukto okazas tra vakuo
au gasa medio interne de vazo, nepenetrebla por
gasoj: efluva ~o (vakua au gasplenigita ampolo kun
elektrodoj, en kiu la aplikata elektra tensio
malsargigas), katodradia (elektronfaska ~o, en
kiu la fasko povas esti koncentrata gis malgranda
kversekca areo k variigata laü loko k intenso sur
surfaco, sur kiu gi montras figuron au videblan au
alimaniere detekteblan). SIN. elektrona ~o. csr
ekrano 4 , 5, monitoro 4. aüda ~0 ¥ ~o, kiu kun-
ligas la antaüon de la timpano al la rinofaringo. SIN.
orela ~o, ~o de Eüstakio, otosalpingo. elektrona
*o. 4- tubo 4. floema, kribra ~o 4* Konduka
~forma elemento de floemo. vaskulo. orela ^O
¥ Aüda ^o. Utera ~o. Ciu el la du duktoj inter la
du ovarioj k la utero. SIN. salpingo. ~a. Rilata al
~o: ~aj perturboj. (tr) f Enkonduki ~on en
organisman kavajon: laringa, stomaka ~ado. ^aro.
Tuto de la ~oj en aparato, masino, bancambro,
domo, fabriko ks. ~ara. Formita el ~aro: ~ara
skafaldo, ponto; ~ara kaldrono. ~eto. Malgranda
~o: ~eto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni gin
fumas , estas cigaringoz. ~etodentuloj. ~ingo 1
Cia aperluro, destinita ricevi ekstremon de ~o. 2
Portilo de ~o. ear soklo. ~ jstO 1 Laboristo, kiu
kunigas la ~ojn en masino, instalajo ks. 2 Pli racia
nomo de plumbisto. ~\z\. Provizi, sirmi per ~aro:
MZ/ sakton. ~forma. Havanta la formon de ~o:
informa kanalo, fungo. mikro~etO § Ciu el la
fadenformaj, proteinaj ~etoj de la eükariota celo,

kiuj konsistigas parton de gia skeleto k ofte rolas
anka ü en giaj movigoj. mikrofibreto, mikro-
filamento. nano~o ® (kn) Longa ~forma, kelk-
nanometrojn diametra karbonmolekulo, simila al tre
strecita fulereno. du^a JW Havanta du paralelajn
paf^ojn: du~a fusilo. aerA-o. Kaücuka ~a ringo,
provizita per valvo k rolanta kiel aerujo en la plej
simplaj pneümatikoj. bendo, radrondo.
agordo~o } Eta instrumente fajfiloforma, donanta
la tonon A. ampol~0 ® ~O kun ventroforma lar|-
igo. bildo^o V ~o en televida ricevilo, en kiu la
ricevita bildo estas videbligata pere de katodaj radi-
oj. dren~0 = drenilo. ellas~o. ~o, fiksita ce la
malsupro de aütomobilo, k servanta por ellasi la
gasojn, rezultantajn el la brulo de la karburajo.
elektrorwo. ~o 4. funriA/o O ~o, tra kiu eligas la
fumo de fajrujo ks. gemiA/O. Genuforma ~o serv-
anta por kunigi du ~ojn, kies aksoj estas ortaj unu al
la alia. kamen~o. ~o, el masonajo au metalo, tra
kiu la fumo eligas el cambro: mallumaj kamen~oj
starantaj super la tegmentojz\ grimpi tra kamen-
~oz ; © kamenr^o de vulkano. kamen/visto.
Homo, kies metio estas skrappurigi la kamen~ojn:
malgranda kamen^isto starts kun sia stupetaroz.
lum~0. Elektra lumigilo, funkeianta generale laü
malsarga principo. nivel^o. ~o, konektita kun
rezervujo k adaptita ekstere de gi, servanta por indiki
la nivelon. parol~o 1 Longa ~o, kiu servis por
paroli inter diversaj partoj de domo, antaü la uzado
de la telefono. 2 Konusforma ~o, por aüdigi la
vocon pli malproksime, ekz. inter boatoj. pIuv^/O ^Vertikala ~o, fiksita ce muro de domo k direktanta la
pluvakvon ekz. el tegmenta pluvkanaleto al trotuara
defluilo au al kloako. cs* ~fluilo, pluvkanaleto.
prov~o (k) ^forma vazeto ordinare el vitro, en kiu
oni provas reakeiojn ce likvoj au gasoj. serpentA/O.
vSerpentoforma ~o de distili ïo, en kiu kondensigas la
vaporo de la distilata substanco. spermo/vetoj V
( tubuli seminiferi recti) ~etoj, kiuj en la testiko
kolektas k transportas la spermatozoojn. SUC~o.
Sifono. malsargo~o Duelektroda ~o, plenigita
per diluita gaso, en kiu okazas malsargo de jonoj au
elektronoj. vom^o ^ Mallonga ~o, kiu elversas la
pluvakvon de la tegmenta pluvkanaleto rekte al la
grundo. gargojlo.

tuber/o1 Ciuspeca bulforma elstarajo au svel-
ajo sur la surfaco aü en la intemo de korpo: la plej
supre elstaranta roka ~z»z; ~oj de ligna bastono;
la earn skuigis sur la ~oj de la kampara vojo\ tiu
lignopeco estas ne utiligebla, pro la tromulto da
~oj, kiuj estas en gi; jes, diris la palisoj de la bar-
ilo , ni havas en ni nodojn k ~ojnz\ absceso estas
ankoraü fermita ~o kun pusoz; bâti al si ~on sur
la frunto (nsr kontuzo). (0 estas ~o en la aferoz (gi
ne iras glate). KS" gibo, veruko. 2 Bulforma aü
svela, rezervoplena parto de tigo (plejofte subtera;
B®’ rizomo), de kolo aü de radiko: tiga ~o (ekz. de
helianto k terpomo), radika ~o (ekz. de beto,
orkido k fikario); rolas en nutrigo k neseksa
reproduktigo.3 ¥ Nomo de iaj bulformaj elstarajoj:
parietosta ~o {tuber pariétale ). ~a 1 Rilata al ~o.
2 -̂ ohava: ~a rizomo, ~a radiko. ~a|o 1 4* Svel-
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~./Z; se li tion scius, li ~ venus7-; ~ de la komenco li
eraris; li foriris ~ post mia alveno; ~ kiam eblez;
(analoge) pli\aloras ~ ovo, ol poste bovo7; (kiel
citajo) la «~» de sinjoroj estas multe da horoj7. 2
«tute proksime de io, tute apude»: mi estis tie ci
proksime ~ post la pordego7 ; la cikonioj flugis unit

~ post la alia7 ; la urbo sin trovas ~ sur la bordo de
la maro7 ; ~ sub li la flanko de i monto estis krut-
egaB; ~ antaü via nazo Hi vin mokas, ^a. ~ okaz-
onta, ~ farigonta, senprokrasta: mi dankis lin por la

plenumo de mia deziro; ~a granda sukcesoz;
~a komputado (en kiu komputilo ~ reagas al
enigajoj; realtempa). ~e. En rapida, senprokrasta
maniero: la lingvoj ekzistantaj, kiujn ilija komprem
ankoraü pli ~e,ol ian sovagan «lingue universal»!2.

tuj/o 4th G. (Thuja el kupresacoj) de monoikaj
arboj k trunkarbustoj kun plataj folisosoj el mal*

grandaj, skvamformaj folioj kasantaj maldikajn tig*

ojn, k kun oblongaj au ovoidaj konusoj el skvamoj
po 6-12; 5 sp-oj el E Azio k N Ameriko, kelkaj
kultivataj por ligno au por orhamo (multaj kf-oj).
m- cipreso. ~ano ® Simpla, unucikla mono-
teipeno, C ) 0H ,8, kies derivajoj estas gravaj natur-
substancoj, i.a. ~olo k ~ono. 'voio ® Alkohola
monoterpeno, C10H|?OH, troviganta i.a. en absinto,

~ono ® Ketona monoterpeno, C ,yH160, trovig-
anta i.a. en ~o k absinto.

ajo, aspektanta kiel ~o, ekz. ~ajo de folioj. 2 ¥
Speco de ~o: tibia ~afo ( tuberositas tibiae), ^eto
1 ¥ Nomo de pli malgrandaj ~oj: karotida ~eto
( tuberculum caroticum ). 2 f Bulformaj ha ü taj
elstarajoj: lepra , sifHisa, lupusa ~eto; sebeca ~eto
(= seba kisto). m- tuberkulo. îgo 4* Transformigo
de tuto aü de parto de tigo aü radiko en ~on: ~igo
de radiko. ^plena. Kovrita de ~oj : - ~ plena
saliko7 ; ~plena dorso de krokodiloB; ~plena
soseo. multcwuloj y Ordo { Multituberculata ) de
tie primitivaj mamuloj, kiuj vivis de malfrua jurasio
gis eoceno, kun multa~aj dentoj. har^O. Bulforma
arango de la haroj, plektitaj k kunigitaj malantaüe
de la kapo aü sur la nuko. us* vosto.

tuberkul3o If Eta flava bulo, tiel granda kiel
pizo aü juglando, trovebla en la histoj k plej ofte
entenanta la ~ozan mikobakterion («bacilon»).
~ino ® f Substanco, ekstraktata el kultivajoj de
~oza mikobakterio. ~inizado 1 (ark.) Memtoks-
igo per -'-ino, produktita de la baciloj. 2 Injekto de
~ino, por montri la ekziston de ~ozo. ~izado.
Invado de organismo fare de la ~oza mikobakterio.~0Z30 "f Kontaga malsano, karakterizata de ~oj,
kiuj dissemigas en iu organo au en la tuta
organismo, k estigata de la ~oza mikobakterio:
pulma, osta ~ozo. tstfrizo. akuta miliaria ~ozo.
Generala ~ozo, kun mileoformaj granuioj en la
pulmoj k preskaü ciuj organoj. SIN. ^granulozo.
^oza. Rilata al ~ozo : ~oza (a ü ; Koha )
mikobakterio. «vozulo. Malsanulo, trafita de ~ozo.

tuberos/o 4g Sp. de polianto (tubera polianto),
kultivata por bukedoj k ekstraktado de parfumo.

tubj’/o } Basa sakskorno.
Tucidid/o. Helena historiisto (460-395).
tlic/o. Inko, en likva au pli ofte solida stato,

preparita el fumnigro. SIN . cina inko. —f ~baston-
eto, r̂ desegno, ^ peniko. ~i (ntr) 1 Desegni literojn
per ~o. 2 Kolorigi surpaperan desegnon, etendante
maldensan akvan farbon k iom post iom intensig-
ante la tonon per plurfoja frotado de la peniko sur la
jam sekigintaj farbotavoloj. 1er akvarelo. ~ado.
Ago de iu, kiu -̂as.

Tudor/o. Nomo de familio de anglaj suverenoj
en la I 6a k 17a je. ^a. Rilata al tiu periodo, precipe
pp arta k arkitektura stilo.

tuf/o. Densa aro da maldikaj kunkreskantaj
ajoj: r̂ o da haroj , h'erboj , floroj , plumoj ; vian
(dronantan) amikon vi kaptis je la ^o k riris sur sek-
an lokon7; de malbona safo estas bona ec ~o7 (pli
bone io ol nenio). c-r fasko, garbo, kvasto, peniko,
spiko. ~a. Prezentanta ~o(j)n: li havis grizajn
~ajn brovojn7. ~iganta. ~formanta: ^iganta
mitsko.plum~o b Egreto.

Tuileri/oj 1 Palaco de la francaj regoj en Parizo,
forbruligita en 1871 de la Komunumaj trupoj. 2
Granda publika parko sur tiu loko.

tuj. Cirkonstanca morfemo, signifanta: 1 «sen-
prokraste post tiu momento»: // ~ kredas la plej
nekredeblajn aferojn7 ; malfelico sin ne gênas, faru
geston—gi ~ venus; li ^ faris , kion mi volis7 ; ~
kiam li min vidis, li kuris al mi renkonte ; atendu, la
mastro venos mi iros ~ raporti al la rego7 ; iru

1) tujo. orienta ~o ( Thuya orientalis, sin.
Platycladus o. ) : a) folia soso ; b) skvamformaj
folioj ; c) duonmatura konuso ; c) konus-skvamo
kun du semoj ; d ) semo. DJ. 2) tulipo (aüstrala
~o, Tulipa australis) : a) bulbo; b) tigo; c) folio; 6)
pedunklo ; d ) floro ; e ) stameno ; f ) frukto
(kapsuio). C.

tujops/o 4* G. (Thujopsis el kupresacoj) de nur
unu sp. {T. dolabnita ) de arbo el Japanio.

tuk/o. Peco de teksajo, ordinare ortangula, por
difinita uzo: tablon ornamas ne ~o, sed kukoz; li
komencis lavi la piedojn de la disciploj k visi ilin per
la ~o, per kiu li estis zonitaH : la pasamentoj de la
a!tara ~o7 ; kiel bele si aspektas en tiu malbelega

kiun si havas sur la kapo!7. ~aco. Pli-malpli
dissirita ~o. cifono. antaÜ Ô. ~o, kiun oni
portas antaü si, por sirmi la vestojn kontraü mal-
purigo. sian grizan tolan antaü~on si suprensovh
trans la kapon7. brustO'vO. Indiena ^o, kiun lavir-
inoj metas sur la sultroj k krucigas sur la brusta
bus^O. ~o, kiun oni uzas, por sirmi la vestojn k
visi la buson dum la mangado: tri senfermentajn
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panojn si kovras per bus~oz. gudrcwo. Peco el
gudrita vel~o, servanta por kovri ferdek-aperturojn.
kovrô o. Tola ~o, per kiu en iuj orientaj landoj la
virinoj k kelkaj viroj kovras sian vizagon: si demetis
siajn vestojn de vidvineco k kovris sin per kovro~ox\
kiam Moseo cesis paroli al Hi, li metis sur sian
vizagon kovro~onx\ se ecper via propra kovro~o vi
kovros la kulpulonz;. tiam la profeto starigis antaü
la rego sur la vojo k kovris per kovro~o siajn okul-
ojnx.KT vualo. lit(o)~0. Ciu el la du tolaj au koton-
aj ~oj, inter kiuj donnas ordinare la okcident-europ-
anoj: ne trovante la vestojn, ili de timo envolvis sin
en la lito~ojnz. marwo. Speco de tualet~o, uzata
por visi la manojn k la vizagon. mortô o. Tolajo,
kiun oni volvas cirkaü mortinto. naz/vo, pos^O.
Kvadrata peco el tolo, kiun oni tenas en la poso k
uzas, por visi al si la sviton, purigi la nazon kc: li
havis teruran kataron, tiel ke li prefere povus uzi lito-~on anstataü pos~onz ; brodita pos~oz\ (analoge)
papera po$~o. saliv^vo. Surbrusta tuketo por
infano: ilia prezidanto (de la Akademio) [...] kun
saliv~et’ surbrusteteler ô. ~o por visi telerojn
ks. teler̂ eto. Malgranda ~o, uzata dum mang-
ado. tualet~o. Man^o. tablo~o. Granda tola ~o,
per kiu oni kovras mangotablon : la tablon kovris
diverskolore brodita tablo~oz. vindcwo = vindajo.
vl§~0. ~o, uzata por visi objektojn: vi§~o por la
mebloj, por la nigra tabulo.

tukan/o b G.
( Rhamphastos ) de
birdoj el la ordo de
pegoformaj, kun
grandega sed malpeza
beko, kiuj vivas en tropika
Ameriko.

tuku/o b Kn de diversa-
specaj oftaj S-Amerikaj ronguloj el la g.
Ctenomys, kiuj vivas preskaü ciam en siaj
subteraj galerioj k de tie aüdigas specialan bruon,
kiel obtuzan frapon, al kio aludas la nomo.

tul/o. Maldika k malpeza, retosimila, travidebla
teksajo: dancjupeto el Iarma nebuio pendas
kvazaü ~r> antaü fia rigardoR. forwo & ~o, kiu,
aplikite ce la fontolo, estas pentrata samtempe kiel
gi k ebligas specialajn efektojn (ekz. fantomo,
malapero de persono ks).

tularemi/o f Epidemia malsano de leporo,
kuniklo ks, transdonebla al homo per pikoj de
insektoj.

Tule/o 1 j[ Nomo donita antikvece al lando,
probable insula, norde de Skotlando. 2 V) Nekonata,
fabela, malproksimega lando: reg’ en ~o tronis,
jïclela gis la fin’ (el «Faüsto»). 3 * Loko en la N
parto de Gronlando, kun Usona militbazo (68°47’U,
76°34’N).

tuli/o ® 1 Elemento, Tm, atomnumero 69,
atommaso 168,93, lantanido: triklorido, TmCl3;~aj kombinajoj. 2 Metalo.
*tulip/o G. (Tulipa el liliacoj) de plujaraj

herboj kun tunika bulbo, kun stara tigo preskaü nur
êebaze folihava, portanta generale unu , malofte
2-4, trinombrajn florojn, kies 6 grandaj, okulfrape

koloraj tepaloj formas klos- au funel-forman
perianton; c. 100 sp-oj el Eüropo, N Afriko k U k C
Azio; multaj sp-oj k kf-oj kultivataj por ornamo:
reforma jupo. »̂arbo. Liriodendro.

Tull/o. Romana vira nomo.
Tulon/o. Provenca havenurbo (5°56’E, 43°07’N).
tulu/O . Ano de unu el la gravaj gentoj de

Kam^tako. ~a. Rilata al ~oj: la ~a lingvo.
Tuluz/o. Langvedoka urbo, iama centro de la

okcitana iiteraturo (1°26’E, 43°36’N).
tumor/o Y Malsaneca celaro, kreskanta en

organismo: benigna ~o (sen generaligo k ne rapid-
evolua) ; maligna (rapidevolua, invadema),
blanka (artika tuberkulozo ce genuo, kubuto ks).
us* onko.

tumul/o n Amaso de stonoj k terajoj, kiun la
bronzepokaj gentoj sovis alte super tombejon. nsr
kairno.

tumult/o 1 Granda brua senorda movigo k
kurado de homamaso: bruo tra la t u f a urbo, ~o,
kriado, bruadoz; la ~o farigas pH audeblaz\ dum
la ~o k konfuzo mi ensteligis en la pregejonz; bolis
del terura ~o, ke oni ne povis diveni , kion gi signif-
as: koleron, triumfon au malvenkonB ; petolema ~o
de maskuloj : do estas nur studenta ~o; la agema
~o de la ciutaga vivoz. 2 Brua levigo de popoi-
amaso, kun konfuzaj ribelaj intencoj: poste komenc-
igis la ~oj en nia urboz\ ili diris: Ne (kaptu Jesu-
on)dum la festo, por ke ne levigu ~o ce la popoloN .
~a. Prezentanta ~on: kunveno', ~a amaso da
homoj. ~i (ntr) Brue k senorde malkvietigi : la
popol’ ~as en supozoj pri la morto de Polonioz\
kial ~as popoloj?x\nu, mi prezentas al mi, kiel ciuj
ek~us: «Kiu li estas?» z. ~igi. Igi ~a: tiam ~igis
la tuta komunumo k ekmurmuris kontrau Moseox.

tun80. Mezurunuo de pezo, valoranta 1 000 kilo-
gramojn (metra ~o) au 1016 kg {angla ~o). ~aro
vL 1 La nombro da kargo~oj, kiun sipo povas porti.
2 La tuta pezo de sipo; akvodismeto.

tundr/o ^ -0- Malvarmklimata, precipe boreala
malalta vegetajaro (vs ekosistemo), karakterizata de
arbustetoj, herboj, likenoj, i.a. kladonioj, k (nur en
la relative varmaj partoj) arbustoj: arbusta, herba
~o. nsr tajgo, stepo.

tunel10. Artefarita, masonita subtera vojgalerio,
borita tra monto, sub rivero ks: fervoja, autovoja
~o\ (analoge) de la hclica safto (en motorsipo).

(tr) Bori ~on tra io: Simplono estis ~ita inter
1898 k 1906. Strat^O. Urba ~o, danke al kiu unu
strato pasas sub alia strato, tiel faciligante la trafik-
on. vent~o O Eksperimenta arango, en formo de
^o, por esplori la efikojn de rapidegaj aerfluoj sur
modeleton de aütomobilo au aviadilo k por diversaj
esploroj pri aerodinamiko.

tungsten/o- volframo.
tunguz/o. Ano de Altaja gento, loganta tra la

tuta E Siberio.
tunik2o 1\Antikva mallongmanika vesto, vira

au virina, ordinare portata sub alio, atinganta gis la
genuoj: tacmento de lancistoj en blankaj k rugaj
~ojR\ la knabo estis zonita per lina efodo k mal-
grandan ~on faris al li Ha patrinox\ de du, kiu de-

tukano. CG .-t
%

m

%
%:
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prenas vian manteIon, ne detenu vian ~on N ; // jetis
sian togan, poste li dissiris la ~on sur la brusto,
malkovris la cikatrojn8. BST kitono, klamido. 2 Vir-
ina malstrikta vesto pli longa ol bluzo: manoj inter-
plektitaj sur la atlasa de la vesto2. kitelo. 3
Strikta, longa uniforma jako de soldato, policano au
oficiro. 4 V Parieta membrano de organo: la fibr-
eca, vaskula k ner\>a ~oj de la okulo; hepata fibra

vaskula ~o de la okulbulbo ( tunica vasculosa
bulb'v, SIN. uveo). 5 4* Ciu el la folioj de bulbo, tre
largaj, tute cirkaüantaj la pii intemajn foliojn: ~a
bulbo (kies folioj estas ~oj). /^llloj b Subfilumo
(Tunicata ) de horduloj, kies korpo estas kovrita de
celuloza ~o. muk>*0 V Mukozo. ser^o. Serozo.

Tuniz/o. Havenurbo k cefurbo de ~io (10oH’E,
36°47’N ). ~i8o. N-Afrika regno, inter Aigerio k
Libio.

tur/o 1 ji Konstruajo, kies alteco estas granda
rilate al la du aliaj dimensioj: ta ~oj de pregejo, la
klinita ~o de Pizo, la Pariza Ejfel^o, la ~o de la
urbodomo ; ni konstruu al ni urbon k ~on, kies
supro atingos la cielonx (inse zigurato). usr pilono 2.
2 Tia konstruajo, ronda aü kvadrata kiel parto de
fortikajo a ü remparo: la de David. kiu estas
konstruita kiel armiltencjox\ en Florence , ciu
nobelo volis fortikigi sian domon per ~o ; (f) stari
par ili kiel nuira k ~oz. 3 Alta piatformo, por la
plongoj sportaj. 4 4 Sakfiguro, en formo de ~o, kiu
movigas laü vertikaloj aü horizontaloj. ~eto 1 jfl
Malgranda ~o ofte korbela en kastelo ktp. 2
Ronda tumebla stalsirmejo, kiu entenas kanonojn de
sipo, fortreso k.a.. cef~0. Tre-dika ~o de kastelo,
planita kiel la lasta defendejo. akvo^o. Urba ~o,
subtenanta grandan rezervujon de akvo. Babel^/O
Ü La legenda ~o, dum kies konstruado la homoj ne
povis plu interkompreni^i pro lingva diverseco.
donwo. Moderna domego, kun 10 gis 20 etagoj,
planita kiel vivunuo meze de gardenoj. væ nub-
skrapulo. gvat(o)/^o. ~o, en urbo aü en kastelo,
kie en Mezepoko dejoris gvatislo.^limwo 1 ~o
kun iumaparato jetanta malproksimen lumajn
radiojn, por montri la vojon al sipoj, aviadiloj kc: la
lum~o de Rothesand estas preterveturita2. 2 (f)
Gvidanto, gvidilo : la januaran numeron de la
«Meksika Lum~o »' mi ricevis kun plezuroz; li estis
la lum~o de sia epoko. pulvo~o Vd pulvo.
sonorise2. Belfrido. ïïW minareto , spajro.

Tur/o. Francia urbo, ce Luaro (0°4 l ’E,
47°23’N). ~landO. Regiono cirkaü ~o, kun multaj
kasteloj, vinberejoj k fruktogardenoj.

turb30 1 4 Ludilo, konsistanta el konusforma
peco kun centra pinto, kiun oni diversmaniere
rapide turnsvingas sur la grundo: la ~o turnadis sin
sencese cirkaü si mem k zumadis2. 2 Rotacianta
korpo kun la mekanikaj ecoj de ~o. 3 O Ho,
konsistanta el tre rapide rotacianta trancilo, k uzata
por kavigi lignon k fari modlurojn. ~i (ntr ) 1
Turnigi, kiel ~o. 2 Labori per ~o 3. torni.~omasino. Modlur-masino. fingro~o. Turbeto,
kiun oni ekmovas per la fingroj.

turban/o. Kapvesto precipe vira, konsistanta
el tukostrio plurl'oje volvita cirkaü la kapo.

turbelari/oj & Klaso (Turbellaria) de plat-
helmintoj, kies haüto portas ciliojn, libéré vivantaj,
plejparte en maro, kelkaj en sensala akvo aü malseka
tero. SIN. akvotumuloj.fâ’ trematodoj, cestodoj.

turbelario. P.

turbid/o ® Mara aü laga detrito, suspensie
transportata (-ita) de desupranta akvofluo. ^a.
Rilata al ~o: fluo desupranta la deklivon de la
kontinenta margeno ; ~a sedimento. ^tavolo.
Tavolo de ~a sedimento aü petro, unufoje demetita
de ~a fluo, ofte konsistanta el pluraj subtavoloj, la
granderaj sube, la fajneraj supre.

turbin2©. Rotacia masino, konsistanta el unu aü
pluraj radoj, provizitaj per klinitaj padeloj, k rapide
turnigantaj sub la premo de akvo, vaporo aü gaso:
gas~o, vapor~o; centrifuge ~a. Rilata al M)

a ü provizita per gi : ~a reaktoro , alternatoro,
pumpilo.

turbul/i (ntr) Flui tiamaniere, ke la diversaj
tavoloj de la fluido miksigas unu kun la aliaj.~(ad)o Kirla movado en la aertavoloj. ~a.
Kirle moviganta (pp fluido). /vema (f) Malkviet-
ema, malpacema.

turd/o b G. (Turdus) de relative grandaj birdoj
el la ordo de paserofonnaj, kun longa vosto, larga,
fortika beko iom kurba; kelkaj sp-oj tre bele kantas:
merlo estas specie de ~o. griza ~0. Litorno.
nigra ~o = merlo. rugaksela ~o. Sp. de ~o (T.
iliacus ). ~edoj. Fam. (Turdidae) de paseroformaj
birdoj, al kiu apartenas enanto, fenikuro, ruggorjj-
ulo, saksikolo, ~o k.a. kantcwo. Sp. de ~Q (Tur-
dus philomelos) kun nigretaj, ovalaj makuloj sur la
brusto k flankoj; granda kiel sturno, sed kun pli
longa vosto. rok^o. Sp. de ~edo (Monticola saxa-
tilis). viskcwo. Sp. de ~o (T. viscivorus ).

turg/a $ (pp celo, organo aü korpoparto) Svela
pro reteno de likvo (ekz. suko, akvo, vejna sango).~eco. Stato de io ~a. mal^a. Srumpa pro manko
de likvo: mal~a celo en sukerita akvo. SUb^a.
Nek ~a nek mal -̂ a.

turgesk/o = turgeco.
Turing/o. Angla matematikisto (/1. M. Turing,

1912-1954 ) : ~a aütomato (speco de ideala
komputilo) ; ~a testa ( testo por determini, eu
komputilo povas pensi).

Turingi/oz. Lando de FRG (Vajmaro).
turism2o 1 Vojagado aü ekskursado por plezuro

aü sporto: ne vidama ensipigis nin, ne la espero
de ici komerca akiroz; la ~o pli k pli disvastigas en
ciuj tavoloj de la socio; E. estas la nemalhavebla
helpanto de kultura, seksa ~o. kampad-
ismo. 2 £ Tuto de la fmancaj, kulturaj k ekonomiaj
demandoj, ligitaj kun la vastigo de ~o en difinita
lando: vicministra pri ^a. Rilata al ~o: ~aj
prospektoj, perspektivoj, itineroj; ~aj urboj de Ital-
io; oficejo, klubo. ^iM. Praktiki ~on. ekOM)

O- Fonno de ~o, kiu ne kaüzas mediproblemojn k
ne minacas la pluekzistadon de sovagaj besto- k
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planto-specioj. ciklo~o. ~o, ce kiu oni veturas per
biciklo.

turist 'o. Homo vojaganta por plezuro au sporto.
turk/o. Ano de gento, loganta precipe en

(T)~io. B®5 otomano. ^a. Rilata al ~oj: la ~a
lingvo. (T)'vio, 'vujo. Regno, kiu etendigas ekde
la Balkana duoninsulo gis Proksima Oriento
(Ankaro). ear tjurko.

Turkestan/o. Regiono en C Azio, kies indigenaj
popoloj estas tjurkaj, dividita inter Cinio (E ~o) k
eks-Sovetiaj regnoj ( U ~o) (80°E,45°N ).-iSingjango , Kazahio, Kirgizio , Tagikio.
Twkmenio.Vzhekio.

turkis/o 0 Mineralo, konsistanta el triklina,
kupra-aluminia fosfato, CUA16(P04)4(0H)8, 5H20,
maldiafana, blua au verda, uzata kiel juvelstono.~a. Verdeblua: sur la grandega ~a suprajo oni
vidis arojn da velojB ,

turkmen/o. Ano de la cefa gento de (T)~io.
(TJ'vUjO, 'vio. Regno en C Azio, norde de Irano k
Afganio (Ashabado).

turmalSn/o 0 Mineralo, konsistanta el boro-
siliciato de Na, Al, Ca, Mg k.a. (ringsiliciato), sub
formo de romboedraj, triangulsekcajaj kristaloj,
nigra, ruga au blua, pli dura ol kvarco, malpli ol
topazo; gi elektrigas pro varmigo au kunpremo.

turment/i (tr) 1 Kaüzi al iu grandajn korpajn
suferojn : ec muso sentas, kiam vi gin ~asz\ mal-
bonaj infanoj amas ~i bestojn7 ; sin tenue ~is la
frosto7 ; se maIsato ~as, lupo timon ne sentas7 ; la
kuloj ankoraü ne ~asB. irar torturi, martirigi. 2
Kaüzi al iu grandajn moralajn suferojn: kiun mal-
gojo ne ~is, tiu gojon ne sentasz; nenio pli grandan
mizeron prezentas, ol se sano mankas k suldoj
"as7 ; mia farto komencis multe.~z min7; la suferoj
de la malsanuloj tro multe min ~is7; Hi ^as min
per sia insistado7 ; mi ne povas traelporti, kiam vi
tiel ~as mian paciencon7 ; tro da bono ne ~as7’, la
konscienco lin ne ~as7 ; min per teruraj song-
oj! z ; ha, kiel mi estas ~ata!7; ~ita per konstantaj
duboj7 ; orfoj , vidvinoj, prematoj k ~atoj plore krias
al li7. 3 = torturi. ~0. Tio, kio ~as: eu vi volas en
~oj fini vian vivon en la plej profunda el miaj fur -
oj?7 ; la r̂ o rompigu sur mia fiereco!7 ; mi plu ne
povas elteni tiun ~on de la atendado, de amo rifuz-
ita. ~a. Tia, ke gi ~as: 1 Satano frapis Ijobon per
~aj abscesojx; suferoj ~aj7 ; 2 post longa ~a
tongo7 ; sed cu mi devas morti pro timo de ~a
vivo?7 ; forpusi ion tro pezan , tro ~an por sia
bro7 ; 3 la sinjoro estas arestata, pridemand-
ata7; oni faris al mi ~an proceson7.^ado. Ago de
ill, kiu ~as: ~ado de iu al iu; mi faras miraklojn en
la ~ado7. ~adi. Daüre au ripete ~i: gis kiam vi
"ados min per paroloj? x ; tre ofte ~adis min la
penso , ke mi ne havas la mora/an rajton f ...] z.
*igi, sin. Elmeti sin al ~oj:1 Hi devis tie , mal-
sekaj k lacaj ~/ sin per la laboro gis malfrue en la
nokto7 ; eu vi volas ~igi per soveliio k terbatilo pro
peco da seka pano?7 ; jam tri plenajn monatojn mi
"igas en tiu ci malluma sublera arkajo7 ; kiel
pavedulino ~igas k krias en siaj dolorojx ; 2 ne
"igu pri via suldo al mi. el'vi 1 ~adi gis elcerpigo

de la forto: per sencesa enlogigado de soldatoj li
tute nin el~is7; mi estas tre laça k el~itaB. 2 Akiri
per ~oj: la pfenigoj kiujn li el~is de vi7.

turn/i (tr) 1 Rotacie movi objekton cirkaü gia
propra akso: ~i la radon de puto; ~i slosilon en la
serum; ~i la kapon dekstren; leporoj k kunikloj estis
r^ataj sur rostostango7; la besto falls teren kun la
nuko morte ~/7a 8; Oresto ( ~ita al la scenejo )7 ;
(analoge) ~/ la pagojn de libroB ; ~z krankon; ~i la
teron (per spato); li ~as la manon cirkaü lafrunto7;
(K) rv// la polarizan ebenon (c3" giri 4 ) ; (0 al iu la
kapon (doni impreson de vertigo); se nur ni ne ~os
al ni la kapon7 (se ni restas serenaj, sobraj); li estis
belulo k ~is la kapojn al la virinojB (malsagigis
ilin); ne ~u plu al mi la kapon!7. 2 Fari, ke objekto
au estajo sangu sian direkton per ia rotacia movo: li
~is la portreton de la avo al la muro7 ; la vento ~is
la vcntoflagon suden; ~i posten la cevalonB; li ~as
al li sian dorson7 ; si ~is la okulojn al lafenestro; la
kongreso , a! kiu estas ~itaj la okuloj de la mondo7 ;
(f) sian rigardon al io; ~i la atenton sur tiun mal-
facilafon7 ; mi ~as vian atenton, ke [...]z; vian
atenton, ke mi skribis7 ; k re~i ideon en ciu
direkto. 3 (f ) Meti en novan formon, kondicon,
Staton: la edzigo de la princo devis alporti al si la
morton k sin en saumon sur la maro7 ; ci tiu
mizera karno, kiun la tempo ~os en polvon. eæ
transformi , metamorfozi. 4 O Surfilmigi per
kamerao: ~i fümon, scenon de f ïlmo, la eksterajojn.
SÎ n ~i 1 Rotacie movi sian korpon: sin ~i sur la
kalkano7 ; si ~is sin al Marta7 ; levinte la manon, li
~is sin al la kvar partoj de la mondoB ; adiaü! ~u
vin al mi k donu elkoran vorton de disigo!7. 2
Alpreni novan direkton: tie la karavano ~is sin al la
sudo; mi rigardisrêa ia ventoflago sin ~as7; ~u vin
kontraü viaj veraj malamikoj! ; (f) la fortuno povas
forlasi nin, ec sin ~i kontraü niB ; kontraü mi mem
sin ~is mia ruzo. 3 Direkti al iu sian penson au
kredon: infano, kiu rapide ~as sin de la doninto al la
dono7 ; mi ~as min al vi kun peto7 ; por ciuj informoj
~u vin al la delegito ; kien ajn li sin ~os , li
sukcesosx ; kien vi vin ~os, tie malbone7 ; ne vin
al idoloj! x ; (analoge) mia voco sin ~as al la
homojx ; Ha atento baldaü sin ~is al ni. ~0. Movo
de iu, kiu ~as ion: fari ~on de la slosilo; kiel per ~o
de la mano cio forpasis7 (kun magia subiteco). 'va.
Rilata al ~o: povo de molekuloj; tio restas grava
k ~a momento en la historio de nia afero7. ~ado.
Serio da ~oj: la ~ado de la rado de muelilo. 'vadi.
Daüre au ripete ~i: nur siajn okulojn si povis ~adi
cirkaüen7; la rego sin ~adis k re~adis antaü la
spegulo7 ; li sin kusigis k ~adis sin en diversaj flank-
oj, por trovi la plej bonan kusmanieron7. 'vebla.
Tia, ke oni povas gin ~i: ~ebla ponto; facile ~ebla
boato. /vigi 1 Movigi cirkaü sia propra akso: Tero
r^igas cirkaü sia akso k rondiras cirkaü Suno; la
radoj rapide ~igis ; pordo ~igas sur sia hoko7 ; la
turbo r^igis7 ; la sipeto ~igis cirkaü si mem7 ; (0 nna
kapo ~igas7. 2 Transformigi: demono povas ~igi en
angelon7 ; li mortis k ~igis en polvon7 ; lia amo tuj
~igis en malamon.'vjgo. Movo de iu io ~iganta: Hi
malfermigadis kfermigadis laü la ~igoj de la edzo7 ;
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li povosciis fari ciaspecajn ~igojn k movigojn en la
akvoz; mi ne rimarkis la vaporr^ igojn ^ .
r^omalsano. ^igadi 1 Multfoje ~igi : la nego
^igadis7 ; nia tero ^igadis en la maldensa aero7 ; la
sablo ~igadis cirkaü li7 ; la sipo ~igadis tri au kvar
fojojn k plenigis de akvoz; junaj fraülinoj ~igadis en
gaja danco7. 2 ~adi sian korpon en tordaj movoj:
r^igadi kiel serpento7 ; li febre ~igadis sur sia lito.~ilo O Ho au organo, servante por ~i ion: ~ilo de
fiskano. KW kranko. ^ita. Havanta ian direkton: li al-
iris al la pordego, kiu estis ~ita orientent ; la randoj
de la cinaj tegmentoj estas ~itaj supren7. cirkau~i.
Aldoni mason en trikado, volvante la lanfadenon unu
fojon cirkaü la trikilon. de~i. ~i al alia flanko,
direkto: de ciuj viaj abomenindajoj de~u vian vizag-

; vi de~as de mi vian rigardon, Amalia?7 ; mi
skribos al li. ke mi de~as de li mian manon7 ; de~i
la fluon de rivera; de~i iun de la gusto vojo. de^i
sin 1 ~i sian korpon en alia direkto: vi trémas, vi
vin de~as?7. 2 (f). :~i sian penson au kredon al alia
objekto: tirnu Dion k de~u vin de malbonox ; mi ne
de~as min de la ordonoj de Liaj lipojx ; si de~is sin
de sia de.vo. de~igf 1 Igi débita: logo ce mi kelkan
tempon, gis la kolero de via frato de^igos de vi7. 2
De~i sin: li simple faros al vi grimacon, kiam vi
de~igas7. el~i sin, el~igi. Per lerta manovro eiiri
el (malfacilajo ks): neniom plu da mensogoj, ne
elr^igu! ; mi ne konas situacion, el kiu li ne scius
elr^igi . el~igo. Ago au parolo, per kiu oni ei~igas:
jen bela el~igo, sed rekta respondo estus pli utila.
el~igema. Kapabla facile k rapide e!~ igi :
el~igcma ruzulo. for~i. ~i for de: Hi formas viajn
filojn de Mix. for^igi. Sin ~i for de: mia amato
for~igis k malaperisx ; teruritaj estos ciuj miaj
malamikoj. /7/ for~igosx. re~i. ~i en la kontraüa
direkto: Bileam ekbatis la azeninon, par re~i gin sur
la vojon x ; si sin re~is por rigardi la lumo/t 7.
re~igi. ~i sin en kontraüa direkto: de la parol’ de
tin viro mia koro subite re~igis7\ re^e 1 En la
kontraüa direkto revenante al la deira punkto: Josuo
iris re^e hcjmenx; Hiflugadis en la turon k re~e7 ; li
direktis la boaton re^e7 ; nun ni devas iri re~e7. 2
(f ) Revenante al la anlaüa stato, posedateco: se vi
volas ricevi re~e la projektojn [... jz; li prenis la
galosojn re~e7 ; ricevi re^e la homan formon7 ; mi
iros re~e al mia mizero7. re^ebla. Tia, ke oni pov-
as gin re~i, inversigi: re^ebla derivajo; ne re^ebla
termodinarnika procedo. sende~e. Restante en la
sama direkto: vin mi rigardados sende^e7. trans^i.
Per ~o fari, ke io prezentu sian transan flankon:
trans~i la pagojn de libro. akvcwigo. Loko, kie
akvo rapide ~igas: la akvo~igo de Taho volis vin
engluti7. akvcwuloj. Turbelarioj. boltO'vjlo O
Boltilo. disko^ilo. Aparato por aüdigi diskojn 2.
fronto^o *6 Manovro, per kiu trupo sangas la
direkton de sia marso, progresado, arako au pafado.
kap~0 If Malsaneca sento pri nefirmeco en la
spaco, k pri manko de ekvilibro, pro kiu sajnas ~igi
la objektoj cirkaü la malsanulo: havi7, ricevi7, senti
kapron7 ; sent igi kapron al i u7 ; mi ricevas
kapron, kiam mi nur suprenrigardas al li7 ; (f) la
vido de la multaj grandvalorajoj povis simple kaüzi

kapron7 ; liberigu la frunton mian de /' kap~o, kit
sur glita vojeto min al la mortintoj tiras!7. kap*4
Kaüzanta kapron: levigi gis kap~a alto; rigardi et,
kap~an profundon7; flugadi en kap~a valso surh
brilantaj pargetoj7 ; (f) sia mano levigadis k mallei
igadis kvazaii de ia kap~a penso7; ia febra kapM
penso7; kial meze en la kap~a felidego mi estas lié
malvarma?7. kap~igo. Kap~o: li ricevis kap~§
on, kiam li pensis pri tio7 ; meti iun en kap^igon1.
parol~o. Dirmaniero. u3f idiotismo. senccM
Speco de vortludo, en kiu oni uzas unu saman voitoi
en du malsamaj signifoj. sorttwo. Subita sangigs
de ies sorto. sraub^tlo = sraübilo. ventO/^o. Tu
fenomeno, ke la vento rapide venus de alia direkto.

ciklono. voj^o. Loko, kie vojo sangas sias
direkton.

turne/o Vojago, kun difinita itinero kiun faras
tealra, baleta ks trupo, por prezenti spektaklojn a
diversaj urboj aü landoj. (ntr) (pp aktoro) Ludi
en ~o.

turnedos/o Y Bova fileo, preparita en dikaj
trancajoj k cirkaüigita per lardotrancajeto.

turniket/o Y Aparato, por premi la cefan arterios
de membro k interrompi la cirkuladon; gi konsistas
el ligilo k el bastoneto, subsovita inter gi k la
membro k tumata, por reguligi la strecon.

turnir/o 1 jj[ En Mezepoko, kavalira festo, en
kiu du kirasitaj rajdantoj vetbatalis per malakrigit^armiloj: oni en lia honoro arangis grandan ~on\
ofte en la ~oj la rivaloj portis la kolorojn de sit
damo k batalis por sia favoro. 2 '%- 4 Cia amika
konkurso pri lerteco, kiu ne donas okazon al atribuo
de titolo: ~o de sako, brigo, teniso kc. am~0. EB
MEZEPOKO, konkurso inter trobadoroj pri amaj
demandoj anta ü publiko el nobeloj k damoj. K
korteza. ~ejo. Loko, kie vetbatalis la partoprenant
oj de ~o.

turp/a. Malbela.
turt/o b Sp. de streptopelio ( Streptopelk

turtwj, birdo el la fam. de kolombedoj, kun rugeta
brusto k blanka vostopinto. — kveri.

tus/l (ntr) 1 Y Subite, spasme k brue elspiri:
ftizuloj multe ~avB. 2 Intence aüdigi similan bruta
por atentigi iun. ^(ad)o. Tia spasma brua elspiro:
plej ofte r̂ o estas sig no pri afekcio de la spiraj
vojoj; ne povi reteni konstantan ~adon. kontraü
^a Tia, ke gi retenas ~on: kontraü^a siropo.

tusilag/o ^ G. (Tussilago el asteracoj) de n»
unu sp. ( T. farfara ), plurjara herbo kun rozetod
ronde korformaj, malsupraflanke blankaj folioj.
aperantaj post la florado de fiavaj, unuopaj kapitutoj

x.on

tusilago: a) rizomok
radikoj; b) skvamformaj
folioj ; c ) kapitulo; ôj
fruktiginta kapitulo. Ba
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sur skvama k laneca tigo ; hejma en Eüropo, N
Afriko k U k C Azio, poromame kultivata, medicine
uzata (antitusa). SIN. azenpiedo, cevalpiedo.

tus/i (tr) 1 (iu) Almeti iun korpoparton al io au
iu: infano, ne ~u la spegulon!7 ; Jesuo clins al si: Ne

mini14 ; liaj lipoj apenaü ~is la glason; ne la
fresefarbitan pordon; per la piedpinto la fundon
de la akvo; vi sargas homojn k vi mem ne ~as ec per
unu el viaj fingroj la sargojn N ; tusu gin ( ia
Fundamenton) nur la MefistoSB (c®J ne~ebla); (vs)
estas bone por viro ne ~i virinon N (ne koiti ) ;
(analoge, uzante ajon) ~i la bovon per pikilo; ~M,
kocero! ( t .e. la cevalon per la vipo) ; ~ite , mi
konfesas7 (de la rapiro). nsr palpi. 2 (iu) Fari tian
geston kun ia magia au religia zorgo: se mi nur ~os
lian mantelon, mi estos sanigitaH ; (negative pro rita
malpermeso) eliru el tie, ne malpurajonx. ts?
tabuo.3 (io) Esti en kontakto kun: niaj du domoj sin
~as; nenia bioveto de vento clevis sin ~/z; longa
kurteno, kiu ~is la plankon ; la Kristnaska arbo
preskau ~is la plafonon. 4 (iu) Ataki , ofendi , mal -

bone trakti : kontraü peko batalu, sed pekanton ne
~MZ; kiu lin r^as, tiu lin sentas7 (li rebatas); ke la
lup’ estu sata, k la saf ne~ata7 (pp kontraüaj dezir-
oj); kiu vin ~as, tiu ~as la pupilon de Lia okulox ;
ne ~u mia jn sanktoleitojn, k al miaj profetoj ne faru
malbonon! x ; (f) prego pure neütrale homa, por ke gi

la religiajn konvinkojn de neniu en la mondo7 ;
kianianiere oni povas ricigadli la lingvon, ne ~ante
gian fundamentonz\ sur la montaj pintoj kusas la
virga nego, ne ~ita de la varma Spiro de V
printempoB; Kala estis fresa k ne ~ita de la dcnto de
la tempo1. 5 (iu) Mallonge k akcesore pritrakti lem-
on: dum la kunveno oni ~is tiun demandons, mi volas
hodiaü ~i la aferon nur per malmultaj vortoj. 6 (io)
Koncerni, rilali , interesi : min ne ~as la afero , mi
staras eksterez; kio min ne ~as, kusu kiel kusas!7 ;
per kio tio ~as min?7 ; kion neniu aüdas, tio neniun
~as; lego pasintafon ne ~as7 (ne estas retroaktiva);
decidoj r^antaj la dubajn demandojn de la lingvo. 7
(io) Impresi ies sensojn au sentojn: neniam antaüe
tiel ravantaj tonoj ~is sian orelon7 ; gi ec ne ~as
lian orelon!7 ; gi ~as lin , kiel akvo anseron!7 ; lin
~as nek admono nek ordono7 ; tiu responclo mal-
agrable ~is linB ; la petegado de lia patro ne ~is
lian koron7 ; si estis ~ita gis larmoj7 ; ~ita cle sci-
volemo, de admiro, de ektimo. 1 Ago, per kiu oni •

~as: ce la plej maIforta ~o gi tintaclis ; mi eksentis
~on sur mia brako; ekpalpi micin korpon per mal-
casta ~o7; gis vi , Liza, lasis [...], ke V petalojn mole
modlu milda ~ow. — ~linio, ~ludo. 2 Almeto
de la peniko sur la tolon: pentri per largaj , per
delikataj ~oj. 3 f Almeto de la fingro en organon au
kavajon por kirurgia au obstetrika esploro. 4 En
multaj pilkaj sportoj, iro de la pilko trans la tacojn.

»adO 1 ^ Unu el la kvin klasikaj sensoj, per kiu ni
povas, ~ante la objektojn, taksi diferencojn de
ebeneco, glateco, moleco au varmeco. SIN. ~senso.
2 Manierô, en kiu la farbo estas metata sur la tolo:
oni tuj rekonas la ~adon de Van Gogh ; ( f )
karakteriza ~ado de skulptisto, verkisto , poeto. 3
Maniero, en kiu ludanto -—as la klavojn au kordojn

de instrumente, m1 fingrado. ~anta. Tia, ke gi ~as
la koron, vekas emocion: ~anta scenoB; senkulpa k
r^anta voco7 ; ~anta pentrajo de bruna, saiima biera
kruco7.~ebla. Tia, ke oni povas gin ~i : la nebulo
farigis tiel clika, ke gi estis preskau ~ebla. ~eti.
Delikate, apenaü ~i : ~eti la vangon de infanoB; la
hirundo ~etis la surfaeon de la rivero; ciu mia nervo
sentis la ~eton de la patruja aeroB. n5r karesi, kisi,
leki, tangi. ~iteco. Eco de iu, ~ita de emocio: sia
fratino parolis kun tia ~iteco de /’ koro7 ; sia ~iteco
elrompigis per laüta plorado7. ~Otima. Tiel facile
difektebla, ke oni timas gin ~i: porcelano tiel multe-
kosta, sed ankaü tiel rompebla, tiel ~otima7. ek^i.
Subite au mallongatempe -~ i : 1 H ek~is min je la
sultro; la Eternulo etendis sian manon k ek~is mian
busonx ; si ek~is lin per sia malvarma mano7 ;
neniu, kiu sin (la edzinon de la proksimulo) ek~as,
restas sen punox ; 4 etendu nur Vian manon, k ek~u
cion, kion li havas, Vi vidos, eu li ne blasfemos! x; 7
la vortoj ek~is ian nevideblan ligilon inter la korpo
k la animo7.ek^o. Rapida kontakto: ek~o de mal-
bona mano7 ; (f) kontraü la ek~o de tiu ci principo
Hi volu cictm energie batali7. inter̂ igi, kurwigi.
Veni en kontakton: (la skvamoj de la krokodilo) unu
kun~igas kun la alia, tiel ke aero ne povas trairi tra
i f i x ; la du clratoj kun^igis k la lampo estingigis; mi
ne lasis, ke vi kun^igu kun si, k nun redonu la edzin-
on al la edzox. nê umino 1 Balzamino. 2 (fm)
Prudulino. ne~ebla. Tia, ke oni ne povas, plej ofte
ne rajtas, gin ~ i : la kesto de la Interligo estis
ne^ebla ; la fundamento de nia lingvo clevas resti
por ciam ne^ebla7 ; la ne^ebleco (imuneco) de la
Romanaj iribunusoj. ne~ita. Tia, ke oni gin ne ~is:
mi formangetis preskau tutan romanon, sed la bind-
on mi lasis ne~ita7 (diris la muso); mi estas virga k
ne~ita (icr ne~umino 2 ). re~i Vd retusi. facile.
Per Ire delikala ~o: si kisis tre facil^e la delikatajn
folietojn7. flug^i. Apenaü ~eti , kvazaü flugante :
( f) flugéante min per enigrnoplena rigardo. kor~i
( tr) Estigi senlon de simpatio 2 au kompato :
profmule kor~is min la malgoja novajo7 ; lia sufer-
ado sin kor~is7 ; legu al mi la historion pri [...J
Jozefo! gi ciam tie! kor~adis min7; la kor~anta
sentemeco k poezieco de la bildo7 ; tia kor^anta
pelo!7 ; per okuloj duone mirantaj k duone kor^itaj
si rigardis sin7 ; mi remémoras kor~ite pri la unuaj
pioniroj7 ; venkante sian kor~itecon, si turnis sin al
Marta7 ; la nekor~cbla malamiko venkosQ. kor-
premi. kor~a. Tia, ke gi povas kor~i: la beleco dc
la hebreinoj havas karakteron specife kor^ari7 ; kun
kor~eco si pensis pri /a nobla ago de la libristo7.
ter~o 4- Hazarda kontaktigo de iu punkto de
cirkvito al la nula potencialo. terkonekto.

tut/a. Tia, ke gi entenas ciujn siajn partojn sen
escepto au manko: la ^a suprajo de la lago estis
kovrita per nagantaj folio j7 ; la ~an libron mi legis ;
oni ankaü povas preni la ~an vorton, t.e. la radikon
kune kun gia gramatika finigo7 ; unu ovo malbona
r^an mangon difektas7 ; vi sekrete vorton cliros, gi
tra 1’ ~a mondo iros7 ; mia ~a suldo estos pagita al
vi baldaü7 ; si rakontis al li sian ~an aventuron7 ;
mi saltadis la ~an tagon de loko al loko7 ; se vi
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kvudulon salutos, li vin <̂ an englutos7. es1' integra.
totala. RIM. 1 Z. kelkafoje uzis tuta, disigante gin
de gia subst., kun ia adjekta valoro: la pugno estas

en fajro; sen spiro, ~a tremante [...], la juna Konklude ; resume; cion konsiderante k inter-
vidvino enkuris; la palaco estis ^a el clelikata
parcelano: ~a jam sata, sed okulo malsatas. ^e.
Plene, komplete, senescepte: li estas nudaü: mi
estas trankvilaB: li demandis sin, kion si faras
tie ci r^e sola7 : libera, kiel birdo aeraz:
guste laü lia gustoz; égalé eu7 ; viaj leteraj
estas ciam skribitaj nelegeble7-; via] grenejoj ~e
plenigosx. RIM. 2 Oni atentu la diferencon inter ne
tu te ( iom) k tute ne (neniom ): la instinkto de
memkonservo ne sin for Iasis7 : vi ~e ne estas
gentila7. ~0. Afero, rigardata en ciuj giaj partoj,
sen mankoj au dividoj: la estas pli granda, ol
ciu el giaj partoj: sidis gusto minuton, sed vidas la
~onz. ~ajO 1 Objekto, konkretajo, al kiu mankas
nenia parto, k kiu konsistigas apartan unuecan kun-
ajon : tiu regiono estas ekonomia ~ajo; por ke la
rendo estu ami ~ajox; cu la ~afo (korpo k animo)
estas ludo de la hazardo?7: disrompi vazon, ke gi
ne pavas esti ~ajigitax. 2 (filatelo) Paperajo

(koverto, postkarto, banderolo) kun postmarko sur
gi presita. ^eco. Eco de tio, kio estas kompieta:
konsideri demandait en gia ~ecoB. en~e 1

kompensante: pavas esti demanda pri la tempo, sed
neniu dnbas, ke tiu cifakto en~e iam venosz: tiu a
ideo en~e en la publiko ne estas hejme , kiel gi
devas esti7 : en~e la vivo estas nemultekosta en tiu
lando. 2 Sume: ciorn ; cion kalkulante: mi ham
en~e nur 25 rublojn7: en~e la nombra de la deleg-
itoj estis 33.3Generale: lia mono estis granda bato
por nia afero en~e k spéciale por gia disvastigado
en Germanujo7.SUper^O. Unupeca ~korpa vesto,
uzata precipe de laboristoj. RIM. 3 tut estas régulé
uzata pref-e antaü subst-a rad., kun la senco de la
adj.: ~kore: ~lana vesto, ~monda ekspozicio ktp.
RIM. 4 tut estis kelkafoje uzata pref-e por esprimi la
gisfinan plenumigon de ago: ~legi. Sed en tiu
senco pli ofta estas la pref. el.

Tuval/o. Polinezia insularo k regno (Funafutio).
tv î d/o '{y. Lanajo kun fibroza surfaco k

malgranda desegno, el fadenoj mez- au mal-fajnaj
en kepra plekto.

r-̂ e



u. I - Unu ei la kvin vokaloj de E., la plej mal-
vasta malanîaüa, k nomo de tiu fonemo.
H- La 25a grafemo de la E-a alfabeto, uzata (maj.)
i.a. kiel : 1 signo de formo: U -fero, U -tubo\ 2 ®
simb. de uranio; 3 simb. de okcidento (uesto).

-U. Verba frnajo, esprimanta deziron au volon:
Hi ven~! (ordono aü invito) ; tie! est^ f ; laudato
Jezu-Kristo /° (deziro); mi volas, ke tio est~ veraz
(forta deziro). / -̂modo. Volitivo.

Uaz/o. Francia rivero (2°04’E, 48°59’N).
Ubikv/a -£> ( pp vivulo) Loganta en tre

diversaspecaj biotopoj. — kosmopofita.
ubliet/oi En Mezepokaj kasteloj, subtera

karcero, en kiu oni ofte lasis morti la malliberulon.
SIN. forgesejo, forgeskelo.

udmurt/o. Ano de gento, loganta en C Rusio.
(U)MO. Respubliko ene de la Rusia Federacio.

Udon/o Y Japana, iom dika inakaronio.
UEA. Universala Esperanto-Asocio.
ued/o %. En Saharo k aliaj samklimataj regionoj,

laütempa rivero, ofte seka, sed tre abunda k torenta
post pluvegoj.

Uesant/o. Bretonia insulo (5°06’U, 48°27’N).
uest/0. Okcidento I - 1 , 2; simb.: U: nord~o

(NU); sud~a vento.v& eosto.

Uf! Interj., esprimanta faciligon post laceco,
penado ks.

Ugand/o. Regno en E Afriko, sude de Sudano
(Kampalo).

ugr/o £ Ano de antikva tribaro, kiu logis c.
2000 aJC. ce Volgo. A Rilata-al Ungvogrupo,
enhavanta la hungaran , la hantan k la mansan
iingvojn. finn(o)-~a A Rilata al grupo de lingvoj,
devenantaj el la praa ~a lingvo: la hungara
apartenas al la finno-~a familio.

ugvis/o b Sp. de cetio (Cettia diphone ), birdo
kun silke mola plumaro grize bruna aü olivkolora,
kiu vivas en E Azio k belege kantas en la printempo.
SIN. mallongflugila cetio.

uhu! Interj., uzata por alvoki de malproksime.
-Uj/. I - Suf., montranta aferon, destinitan enteni

lion, kion esprimas la rad., k pli precize signifanta:
10bjekton, kiu entenas tute en si pli-malpli grand-
ai kvanton da substanco au da objektoj de difinita
speco, montrataj de la rad.: cigar~oz (skatoleto, en
kiu oni tenas cigarojn); suker~o, pipr~o, sal~o,
mp~o, paperz, mon~oz, abel~o7. US’ ingl, ejt.
RIM. 1 Uj estas ankaû uzata post morfemo, signif-
sita procezon, por montri la vazon, kuvon aü kest-

ion, en kiu oni laüdestine plenumas tiun procezon:
jtmd~oz (krisolo), kned~o, pist~oz; kolekt~o7,

'merv~o\ la kus~o de la marox; kupra lav~oz\
Mink~o por kamelojx. 2 Vegetajon, kiu donas la
fruktojn au florojn, montratajn de la rad.: pir~o,
|pom~o, roz~oz\ ne cia frukt~o estas arhoz. RIM. 2
iPovas okazi konfuzo inter la sencoj l k 2 de tiu suf.,
;bun oni anstatauigas en tia okazo per sinonimoj:
kfkruco, kafarho; tckruco, teskatolo, tearheto;

fruktokonservujo, fruktarbo. 3 Landon, logatan de la
homoj, montrataj de la rad. : Angl~oz< Franc~oz,
Rus~oz, Turk~oz; ne ciu Rusnano estas Rusoz;
(f) Espérantr^oz. RIM. 3 La suf. uj estas uzata nur
por kelkaj landoj, precipe de Eüropo k Azio. ES" -il.
RIM. 4 ujo diferencas de ejo per tio, ke ujo estas
efektiva, materia, Fizika objekto (meblo, kesto, sako
ks), entenanta ion, dum ejo estas loko, spaco,
karakterizita de io konkreta aü abstrakta. Tamen uj
estas iufoje uzata, analoge al iuj landnomoj, por
signifi la landparton regatan de oficisto, kontraste
kun ej, kiu pli guste montras la domon, destinitan al
tiu persono: episkop^o k episkopejo, prefekt~o k
prefektejo , sed la generala uzado préfé ras la
kunmetadon per -land: dukfando, episkoplando.
II - Memstara morfemo, uzata nur kun la signifo /
de la suf. : ~0 . Vazo, kesto au ia ajn objekto, destin-
ita por plene enteni ion materian: samovaro estas
rusa ~o, sed uzata ankaü ekster Rus~o.

ujgur/o. Ano de gento, loganta en C Azio,
precipe en Cinio, norde de Tibeto.

ukaz20 1 Dekreto: a) £ de la rusa caro au de la
Prezidio de la Supera Soveto de USSR: li. parolis
pri caraj ~pj, ciam pli severajG; b) de la Prezid-
anto de la Rusia Federacio: per ~oj estas promulg-
ataj la legoj, ratifataj internaciaj traktatoj ktp. 2 (f)
Cia arbitra ordono, dekreto.

Ukij/O Japana plurkolora desegnajo, plej ofte
kopiata ksilografie, naskiginta iom antaü 1600, k
montranta popolan vivon : la ~oj havis injluon sur
fa francan imprestonismon. 1er gravuro, kakemono.

ukrain/o. Ano de slava gento, loganta precipe en
(U)~io. (U)~ujo, ~ io. E-Europa regno (Kievo).
C5T ruteno.

ukulel/o } Malgranda kvarkorda senfreta gitaro,
origininta el Portugalio k uzata en Havajo. SIN.
havaja gitaro.-ul/. I - Suf. 1 signifanta individuon, personon,
karakterizitan de tio, kion esprimas la rad.: gib~o,
unuokulr^o, virgr^ino7-. tim~o, ric~o, proksim~ox,
pravr^oz\ mez~oB ( homo de meza klaso au
inteligento); ag~o de unu monatox\ citie~oz\
multinfan~inox\ tim^igis (igis esence timemaj)
antaü vi ciuj logantoj de la landox\ gaj~aroz\ pas-
logantoj , kiuj fremd^e logas ce vix ; la vivo k
kompetentr^a uzado fiksis por Hi alian formonz\ la
eklezio sankt~igis linz. RIM. I Kiam besto au ec
konstruajo akiras en la uzado ian metaforan
individuecon , oni emas uzi anka ü ul , por gin
montri: sur rapid^oj (kurcevaloj) ni forrajdosx ; la
glut~oB (lupo); la griz~oG (azeno); trimast~o, tri-
ferdek~oz (sipoj); nubskrap^o (konstruajo) ks. 2 b
formanta nomon de animala grupo de nedifinita
sistematika rango, almetite al la nomo de la tipa
genro aü al la rad. de tipa eco, aü karakterizajo de la
koncernaj animaloj: ameb^oj, arane~oj ,
duvalv^oj, mam~oj, skvam~oj, spong~oj. RIM. 2
Gi estas uzata anka ü en antropologio, por nomi
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individuon de difinita grupo: blank~oj, flav~oj,
nigr~oj ; alp~o. 3 $ formants nomon de
sistematike neoficiala grupo, almetite al la rad. de
tipa eco: senpetal~oj (apetaloj), kunigpetaI~oj
(gamopetaloj), liberpetal~oj (dialipetaloj), ament-
~oj, nukle~oj (efikariotoj), sermukle~oj (prokariot-
oj); viv~o (vivanta estajo; organismo).
II - Samsignifa memstare uzata morfemo: ~o.
Individuo, kies ecoj ne estas menciitaj (do ofte kun
pejorativa nuanco): la participa sufikso, iaii sia
senco mem, esprimas ~onz\ certe ne el amo al mi,
kiu ankoraü estis farigonta ~oz\ se mi ne estas jam
maljana mi tuj iras en politeknikan lernejonz\
Jekel-Malsagulo, dikmalalta, iom kurbapieda ~oz.
s- ulamban/o jfe Somera festo, celebrata cefe en
Japanio, por bonvenigi k regali la animojn de mort-
intaj prapatroj. —¥ rekviemo.

ulan20 £ Gemiana au pola lancisto.
Ulanbator/o. Cefurbo de Mongolio (106°52’E,

47°55’N).
ulcer/o If Lezo de ha ülo au mukozo kun

substancoperdo k malforta lendenco cikatrigi:
stomaka, duodena rw;. ^a. Rilata al ~o: ~aj dolor-
oj.~eto. Ne profunda ~o. ~igo. Formigo de ~o.

uleks/o G. {Ulex el fabacoj) de dornaj tuf-
arbustoj kun folioj parte sangigintaj al apekse dorn-
aj filodioj, k kun flavaj, unuope akselaj floroj; c. 20
sp-oj el U Eüropo k N Afriko. genista.

ulem/oz C Teologo- juristo, sen oficiala au pastr-
eca karaktero, kies rolo estas interpreti la Koranon k
la Sunaon k postuli . de la kalifoj au civilaj registaroj
la plenumadon de la religiaj aü jura] ordonoj, enten-
ataj en tiuj libroj.

Ulis/oz. Odiseo.
lllm/o ifp G. ( Ulmus el ~acoj) de arboj k

trunkarbustoj kun duoble denlaj folioj aperantaj post
la florado, kun duseksaj, rugetaj floroj en malgrand-
aj glomeruloj, k kun fruktoj (samaroj) cirkauitaj de
membranecaj flugiloj po unu ; 25-30 sp-oj, N -
hemisferaj, kelkaj plantataj por omamo, hegoj k por
ligno uzata en meblofarado; draste parazitata de
mikroskopa askofungo (Ophiostoma ulmi ).

arterio; la ~a nervo estas bone palpebla k facilt
vundebla malantaü la interna epikondilo de le
humero. 2 ï Mezurunuo de longo, diversvalora (de
38 cm gis 1.20 m) laü la tempoj, landoj k varoj:
veluro, kostanta po tri guidenoj pro ~oz ; (0 h
stuparo estis ~oalte kovrita de negoz\ hari
~olongan nazon\ ( f) tiajn homojn oni ne povas
mezuri per la ordinara ~oB. RIM. Nur la dua
signifo estas indikita en la Fundamento.

ultimat2o. Fina komuniko, per kiu unu partio a
traktado, precipe registaro ks, postulas, ke la alia
partio akceptu iujn kondicojn, k avertas, ke mal-
akcepto havos gravajn konsekvencojn : la Unue
Mondmilito komencigis per ~o de Aüstrio-
Hungario al Serbio\ fan ~on al iu\ ~o de sindikato
pri salajropostuloj.

ultra/ A- Pref., montrants superecon al iu limo, a!
io normala: ~rugo; ~sono\ ~violo; ~centrifu%
ilo (aparato por centrifugi ec koloidojn );|
r^diatermio (uzanta la kurtajn hercajn ondojn);
~mikroskopo (Vd mikroskopa).cr infra.

ultramar/oz. Lazurblua farbo, konsistanta ei
natura aü artefarita lazurito.

ulul/i (ntr) 1 Fari longan, sinistran blekon, kid
strigoj au lupoj. 2 O Produkti akran bruon, similsa
al tia blekado: sireno ~as\ lautparolilo ~as, se oiti
troigas la reagan koplon de la radioricevilo.
~(ad)o. Tia bleko.

ulv/o 4* G. (Ulva el ~acoj) de maraj verdalgoj
en formo de maldika folio; kosmopolita g. de c. 30
sp-oj, pluraj uzataj kiel sterkajo k en la homa nutr-
ado, i.a. la laktuka ~o (U. lactuca ). SIN. mar-
laktuko. ~ofiCOj. Klaso (Ulvophyceae el klorofitoj)
de multacclaj verdalgoj generale grandaj, foliecajai
tubformaj. SIN. kloroficoj.

-um/. I - Suf. sen difinita senco, uzata pot
derivi vortojn, kies rilato al la rad. estas malpreciza
k ne esprimebla per alia suf. : Iakt~o, kort~o,
plen~iz, malvarm~iz, komun^o, amind~i ktp.
Krom tiu nedifinebla uzo, um havas kelkajn pli
precizajn sencojn, k signifas: 1 agon, en kiu estas
koncernata la rad., k per kiu oni: a) movas korpo-
parton: brak~i, palpebral, okul~i, cerb~i, sekŝ \
b) manipulas objekton : foli~i, buton~i ; c) agas
imite al : kolomb~i, mastr~i, sag~i, frenez~i kip.
RIM. I Kiam ne povas ekzisti dubo pri la specodf
ago, estas konsilinde forigi la suf-on k senpere
derivi la verbon: butoni, kroni, marteli ktp. pri.
2 provizadon per la afero signita de la rad.: aer~i,
akv~i, ombrai, sap~i, sun~i, vcnt~i ktp. RIM. 2
Ankaü en tiu ci kazo, se ne suferas la klareco, la suf.
estas ofte superflus: argenti, kupri, ori, sapi ktp.e
iz. 3 vestoparton, garnajon au kovrajon: bus^o,
kalkan~o, kol~oz, krur~o, naz~o, pland~o,
man~oz, pak~o ktp; 4 ekzekulon en manière
montrata de la rad.: kvaron~i, dek~i , pend^i,
palisr^i, kruc~i , ston~i ktp. 5 A la bazon de
nombrosistemo: du~a (SIN. binara, dubaza); dek^o
(SIN. decimala), centra (SIN. centezimala); dekses-
~a cifero; n-~a elvolvajo. RIM. 3 Evitinda estas
troa uzado de tiu suf., car ciuj vortoj derivitaj perfi
devas esti lernataj kiel novaj rad-oj.

ulmo: a) tigo; b) folio;
c) frukto (samaro). M.

Ulmari/O dfe Sp. de filipendulo ( Filipendula
ulmaria. sin Spiraea u.) el Eüropo k SU Azio, kun
blankaj, bonodoraj floroj en korimboj; malsekeja,
medicine uzata. SIN. herbejregino.

uln/o 1 V { ulna ) Longa maldika osto de la
antaü brako, kiu trovigas ce la flanko de la mal-
granda fingro, k kies kapo, dum brakflekso, formas
la kubuton. cat radiuso.~a. Rilata al la ~o: la ~a
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II - Memstare uzata moifemo: (fm) Nepreciza
vorto, uzata por montri al afero, kies nomon oni
momente forgesis: transdonu al mi tiun ~on!. ^1
(fm) Fari ion ne precizigitan : kion vi ~as? ; ni
drinkas, fumas, inkas k ~as, lau nia kaprico w; la
kantisto [...] ~as en la roksubgruncla medio en
BritioRG; unu afiso en la kongresejo tekstis: «~u
bone» PM ; si [...] ~is kun plurajlc.

Umar/o = Omaro.
umbel/o ^ Alcentra infloresko, konsistanta ei

pedunklaj floroj, radiantaj el unu punkto (ege
mallonga akso) simile al vergoj de ombrelo. ~etO.
Duavica ~o de kunmeta ~o. kunmeta ^o. ~o,
kies pedunkloj portas duavicajn ~ojn.

umbelifer/oj ^ Apiacoj.
umbilfk/0 1 ¥ (umbilicus) Ronda kaveto

meze de la ventro de mamuloj, formita de cikatro de
la ~a funiklo: via estas kiel ronda pokalox. 2

^ a) = hilumo. b) Loko de la supra talflanko de
kategorio de likenoj { ~ohavaj foliecaj likenoj ) ,
generale konkava, tuj super la krampo. c) G. (Um-
bilicus el krasulacoj) de plurjaraj, senharaj herboj
kun sukulentaj, sildoformaj folioj supraflanke
konkavaj kiel ~o / , k kun floroj en apeksa grapolo;
18 sp-oj el Eüropo, Afriko k U Azio. 3 (f) La centra
punkto de io: Delfo, la de la monda, ^a. Rilata
al la ~o: la ~a snuro (~a funiklo); ~a hernio.

umbilikari/o G. (Umbilicaria el ~acoj) de
foliecaj, umbilikohavaj askolikenoj roklogaj,
nekalkejaj; kosmopolita g. de c. 45 sp-oj, pluraj
mangeblaj, ekz. U. esculenta. roktripoj.

umbr/o b G. {Umbra ) de fisoj el la fam. de~edoj, ordo de salmonoformaj, malgrandaj, nesal-
akvaj, vivantaj en E-Eüropo, Azio k N Ameriko.

Umbr/o. Loganto de ~io. ~io. Regiono de C
Italio, trafluata de Tibero (12°30’E, 43°N ), ~a.
Rilata al ~oj: la ~a lingvo ; la ~a skolo (al kiu
apartenis Rafaelo k Perugano).

ume/o 1 Sp de prunuso {Prunus munie) el SU
Japanio, arbo kultivata por ornamo k por drupoj
(prunoj) globaj, flavaj au verdetaj, multe mangataj
en Japanio, nomata en naciaj lingvoj Japania prun-
arbo au Japania abrikotarbo. 2 Frukto de ~o 1.~ujo, ~arbo. ~o 1.

umjak/o. Eskima boato, manovrata de virinoj.
umlaût/o A Modifo de vokalo sub la influo de

sekvanta vokalo. metafonio.
UN/o. Unuigintaj Nacioj. Ligo, Unesko.
unaü/o b G. (Choloepus) de S-Amerikaj mam-

uloj el la ordo de ksenartroj, fam. de bradipodedoj,
iom pli aktivaj ol bradipodo, kun la antaüaj membr-
oj nur dufingraj.

unc/0. Mezurunuo de pezo, uzata en Britio
(alilande por la oro au iaj farmaciaj substancoj), k
egàlvalora plejofte al la dekduono de funto: franca
<-v0 (31 g ); brita ~o (28,35 g).

unci/o b Sp. { Panthera uncia) de rabobesto, viv-
anta en altaj montaroj de C Azio. SIN. negleopardo.

uncial/o 0/ Speco de majuskla litero, uzata en la
manuskriptoj grekaj aü latinaj inter la 4a k la 8a jc.
*»a.Skribita per ~oj.

undek/ ® Pref., montranta l l -karbonan cenon en

la nomoj de hidrokarbonoj, de monosakaridoj k de
ties derivajoj: ~ano, ~eno, ~ino, ~ilo ktp (Vd aIk/ ).

undari/o ^ G. {Undaria el alariacoj) de maraj
brunalgoj; c. 3-4 sp-oj el la marbordoj de Japanio,
el kiuj vakameo {U. pinnatifida ).

Undin/o O Akvofeino. tæ nikso.
Unesk/O. La Eduka, Scienca k Kultura Organizo

de Unuigintaj Nacioj.
ung/o. Komeca eikreskajo ce la ekstremo de

homaj au bestaj fingroj: toncli, purigi, sminki al si la
~ojn; kato havas entireblajn ~ojn\ If enkreskinta,
enkarniginta (ulcerigo de la flanka sulko de
piedfingra ~o: la rando de 1’ ~o enigas en tiun
ulcerigon); (f) defendi sin per ~oj k dentoj; vizago
agrabla k ~o cliablaz\ mordeti al si la ~ojn (de sen-
pacienco); U estas kavaliro gis la fino de siaj ~oj.~i (tr) Grati, vundeti per ~oj: la leono ~is al li sole
la orelonK; la birdo ~etis la teron. SIN. ~ograti ,

~ovundi. ~ego. Granda, akra ~o de besto:
~egoj de tigro, de agio; (0 liberigi iun el la ~egoj
de la polico. ifir krifo, hufo. /vilaro. Garniluro de la
iloj, servantaj por tondi k purigi la ~ojn. ~uloj b
Hufuloj. ~osto = lakrimalo. krur^o. Ergoto 1.

ungol/o ^ Mallarga, î imboportanta parto de
petalo au sepalo.

ungvent/o 'T?. Medikamento kun firmeco de
pasto, kiun oni aplikas au smiras sur la haüton.

uni/oz 1 Politika unuigo de regnoj, kiuj
konsentas pri la komunigo de iuj partoj de sia reg-
povo: la ~o de Litvo kun Polujo okazis en 1386 G;
la r^o de Anglujo k Skollando (1707). 2 I La
politika realajo, rezultanta el tia unuigo: la potenca
regi.no de la ( U )~o, Margaretoz (~o de la
skandinavaj regnoj); la Sud-Afrika (U )~o (1902-
1961); S o v e t -( U )~o ( 1922-1991); la Europa
(U )~o. va? federatio, konfederacio.

uniform/o. Serva kostumo, portata de la
. membroj de unu sama profesio au grupo, ekz.

soldatoj, sipanoj, policanoj, diplomatoj ks: militira
~o (batalvesto); parada ~o.

unik3a 1 Sola laü sia kvalito; ne havanta alian
egalan au similan : do estis spektaklo; li skribis
~an capitron el la historio de nia lingvo ; ciu
ceramikajo de Pikaso estas ~a. 2 = ununura, sol-
sola. ~ajO. Io ~a: tiu ci vazo estas ~ajo.

Unikod/o S (Unicode) 16-bita signai'o, propon-
ita por faciligi la transsendadon de diverslingvaj
tekstoj. cs3 Askio.

unikorn/o. Unukomulo /.
Uniks/o S Mastruma sistemo uzata ekde la

I 960aj jaroj kun diversaj specoj de komputiloj.
unison1o ) Akordo, formita de du vocoj au

instrumentoj, aüdigantaj samtempe unu saman ton-
on, cu unute, cu okte, cu plurokte: (f) al lafremdaj
vortoj ~e devas soni ankaü ciuj aliaj vortoj de la
vortaro7-. unuto.

unit/o. Unuo 2.
unitari/a iî* Apartenanta al tiu skolo de kristan-

ismo, kiu emfazas la unuecon de Dio. ~ano. Ano
de tiu skolo: la ~anoj konsideras la doktrinon pri
la Triunuo kiel herezajon. ^ismo. La doktrino de
tiu skolo. KS Socino.
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univers/o. Tutajo de cio, kio ekzistas: en la
grancla ~o ekzistas nenia flora, kiu [...]z; la sen-
lima ~oz ; la korpoj de la ~o7 ; la diris
Paskalo, estas sfero, kies centro estas cie k periferio
nenie. «sr monclo.~a. Rilata al la ~o: la ~a kemio,
fiziko (pri la fenomenoj je la skalo de la ~o, ne de
Tero). c3f kosma.

universal/a 1 Koncemanta vastan tutajon au
ciujn individuojn au aferojn en iu grupo au
kategorio: en la urbo la teruro estis ~a ; ~a voâdon-
ado (de ciuj civitanoj en unu lando); rimedo (—panacea ); tiu ci régula ne pretendas esti ^a ; ~a
sraübslosilo ( ta üga por ciaj formoj de sra ü boj k
boltoj); (analoge) genioB (klera pri cio); O la
aparta k la ~a ; tù> ~a heredanto (al kiu estas restig-
ita la tutajo de la heredajo); A ~a kvantizanto. vst
generala, komuna. 2 Tia, ke gi koncernas sen-
distinge la tutajon de la homoj sur la tero:
diluvo; lingvo7; la tri ~aj religioj, budhismo,
kristanismo k islamo; r^a historio (traktanta ciujn
popolojn); rssa ekspozicio; ~a kongreso de
ekumena, tutmonda. ^ajo Unu el la generalaj
ideoj, pri kies reala ekzisto disputis nominalismo k
realismo. ~eco. Eco de io ~a: arangi en la venonta
jaro du kongresojn forprenus de ambaü la karaktcr-
on de ~ecoz ; la ~eco de la ideo pri absoluta
vertikalo ne pruvas gian verecon. ~igi. Fari ~a:
r^igi la latinan alfabeton; ~igo de la homa kulturo.
^ismo Doktrino, lau kiu ciuj homoj estas destin-
itaj al savado. jansenismo, puritanisme.

universitat/o. Centro de supera instruado,
dividita en fakoj (generale fakultatoj), dedicita al
instruado k esplorado en la di.versaj brancoj de la
sciencoj k artoj, k kiuj aljugas titolojn (magistreco,
licencio, dokloreco). ~a. Rilata al ~o :
disertacio; ~aj kutimoj, privilcgioj; Kembrigo estas
~a urbo. ~ano. Ano de ~o, profesoro au studento.

unkt/i (tr) ij* Sanktolei: papa lin ~/.rG.-unt/„ Eksperimenta suf., signifanta «kiu -us»: ec
perfid~an mi sin volas mia!.

unu. I- Numeralo: 1 esprimanta la nombron
post 0 en la serio de la entjeroj ( l , I ): du kontraü ~
prezentas ormean7- ; ~ similas nulon, ne prezentas
kalkulonz; du. tri , kvar—k finira la far' ! z ; ~
flow ne estas krono, ~ monero ne estas mono7 ; sed
mir ~ tagon, k poste cio estas finite!7-; de ~ bovo
oni du felojn ne desirasz; ~ vido tailgas pli ol clek
aiidoj7 ; ~ malamiko pli difektas , ol cent amikoj
protektas7- ; ~ cento, mi/o.miliono; viron ~ inter mil
mi trovisx ; edzo k edzino estas nur ~ z; si prenis la
vestojn k jetis po ~ al ciu el la du virinojz; 2 signif-
anta, ke la koncernata objekto estas sola en sia
speco: ceIon ni ciuj Havas ~ k klaran7; ~ lego k ~
rajto estu por vi k por la fremdulox ; la lingvo havos j Bu/onjo ce /’ Maro7. 2 Ec ne ~0 1 Abstrakta
~ formon ce ciuj uzantaj gin7; unuigo de la homaro j kvanto, rigardata kiel la elementa nombro, kiu servas
en la celado al Dio»7 ; (ark.) nur en la ~ dome, j por formi la ceterajn: la deko konsistas el dek ~oj* ;

manojn, aliaj en aliajn manojn ; en la adresaro ~j
nomoj k adresoj estas skribitaj per ortografio E-a k
aliaj per la diversaj ortografioj naciajz; 4 uzata
kvazaupronome: a) pro neripeto de la subst.: elsiaj
multaj infanoj ~j estas bonaj k aliaj estas malbon-
aj7 ; la pli juna estis ~ el la plej belaj knabinoj, kiujn
oni povis trovi7; du dotnoj, el kiuj ~ pli elstaris sut
la straton, ol la alia7 ; ~ el viajfratoj lasu ce mi!x;
b) pro subkompreno de «homo»: ~ floras,alia plor-asz; ~ orienten, alia okeidentenz; por ~— festeno,
por alia—eagreno7; kiu al ~ donas forton, al alia
donas morion7; 5 (ark.) signifanta, ke la objekto est-
as konata de la parolanto k nekonata de la alparolato:
~ vidvino havis du filinojn7 ; tie estis ~ rica virino,
kiu retenis linx ; ~ tagon, kiam lafiloj de Dio venis,
por starigi antaii la Eternalo [...]x; kelkaj el tiuj
libroj rvfojon trafts en la manojn de [...]z. RIM. En
tiu senco, estas preferinde uzi la morfemon iu aü
neniun determinanton: cervin’ instruis la cervidon*.
Il - Nomo de la cifero l . ~a. Vicmontra numeralo,
signifanta, ke la koncernatajo staras antau aliaj sam-
specaj, sed havas neniun antau si: 1 en la spaco: la
~a vico en la teatroB; tio kusas sur la ~a pago;
legu nur la ~an capitron; la ~aj tri stupoj estas el
marmoro; ~a paso iron direktas7; 2 en la tempo:

venis, prenis7 ; la trovitaz; Marta la ~a
gin interrompis7 ; la ~aj kristanoj; la sennuba idilio
de sia ~a jiineco7; li la potence skuis la mondon
por nia ideo7 ; malmultaj el vi konas la historion de
la ~aj dek jaroj7 ; 3 en elnombrado: H estas la
laü la alfabeta ordo ; sen speso ~a ne ekzistas la
dua7; ~a atesto estas la vestoz; suldo estas ~a
heredantoz; ho, dam min mortigu la ~an! z;
Napoleono la (U )~a ; la ~a de Januciro; vekigi je la

nokte ; saltadi el ~a al deka7 ; la sepan tagon
Dio elektis, ke gi estu pli sankta ol la ses ~aj tagojz;
4 en rango, valoro, graveco: faruno de ~a kvalito;
la ~u ministre ; la de la klaso; kiu volas esti la
^a inter vi , tiu estu sklavo de ciuj** ; multaj ~aj
estos laslajN; Francujo estas ciam la ~a lando en
cio, kio promesas ian bonon al la homaroz; ^ ludi
la ~an rolon; vi kredeble estas ~a baletistino?z; j!
la ~a violono (en orkestro). ~e. En la ~a loko (en
elnombrado) : ~e mi redonas al vi la monon,
due [ jz; kiu venis ~e, muelas pli frue7. <^aajOz.
Primico. /s/aeco. Privilegio de la ~a rango: li ne
povas dont ~aecon al la filo de la amatax. ~aulO.
Homo el la ~a rango: ve al la eminentuloj de la
~auloj inter la nacioj! x. ~aklasa. De ~a klaso:
r^aklasa vagono ; ( f ) ~aklasa mango. ~ataga.
Okazanta en la ~a tago. ne ^ 1 Iu alia nombro, ol
~, t.e. «pli ol ~»; ne ~ fajron li pasis, ne ~ hundo
lin casis7 ; kion disigis ne ~ miljaro, tion kunigis

kiu staris kontraü la logejo de ta sciencu/o, estis ire akribi ciferon en la kolumno de la ~oj; li ricevis la
silente7; objektoj, kiuj ne estas esence ligitaj inter si plej malbonan noton, ~on kun minuso; ne estimante
k ne prezentas kune ian ~ ideon7 ; koncerne la du apartajn ~ojn, ni neniam venos al grandaj
kolonojn, la ~ maron k la bazafojnx. SIN. ~nura: 3 nombroj7 (— gulo, ono). 2 Difinita kvanto, elekt-
uzata adj-e: la regado de ~/ gentoj super aliaj estas ita por taksi per komparo la valoron de fizikaj grand-
restajo el antikva tempo; ~/

' objektoj venis en ~jn j oj, kalkulante, kiom da fojoj ili enhavas tiunkvanton
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j au frakcion de gi: la metro estas la universala de
! iongo; en la SI-mezursistemo la ~oj estas la metro,
\ kilogramo , sekunda, ampero, kelvino, molo k
: kandelo. SIN. unito. ^ajo. Io, konsistanta el nur ~
| peco. bloko.**eco 1 Eco de tio, kio estas nur ~:

la dogmo pri la ~eco de Dio; la L.K. estas kreita,
por malpermesi ciun entreprenon, kiu povus malutili
al la ~eco de nia lingvoz; la ~eco estas la plej
%rava principo de la universala lingvoB. 2 Eco de
tio, kies ciuj partoj harmonie kunligigas por ~
samtempa k samcela agado: ~eco estas fortoK‘,
~eco donas fortecon7’, romano, drama, kiu havas

\ internan ~econ; rompi la ^ecan fronton de la
I laboristoj k kamparanoj\ ~ecigi la sindikatajn fort-

ojn. /vigi 1 Kunigi plurajn objektojn en ~ tuton: la
animo estas ~igita kun la korpo\ ~igi lafartojnB\ si
*igis en si la carman k la sagan. 2 Kunigi per
politika, religia, komerca ks ligo: Jeruzalemo farigos
centra, kiu frate ~igos la tutan homaron7', se mi ne
estus hebreo el la ghetto, la ideo pri la ~igo de la
homaro tute ne venus al mi en la kaponz. o®3 kun-
fandi, kunigi. ^îgi. Memvole kunigi, estante multaj,
en ~ tuton, plejofte per politika ks ligo: dek E-aj
societoj ~igis en ~ ligonB; proponi al ciuj amikoj
de interpopofo justeco ~igi en apartan gruponz; la
fU )~igintaj Statoj de Nord-Ameriko (Usono); la
(U )~igintaj Naciaj (UN). ~ jgo. Memvola kunigo
(k pluraj elementoj, societoj, statoj ks, por komuna

| celo: la rêva pri la ~ jgo de la homaro7’, mia piano
| konsistas en la kreado de tia religia ~igo, kiu pace

mprenus en sin ciujn ekzistantajn religiojn7. us*

I unio. /vobla. Prezentanta nur ^ elementon: ~obla
fadeno. ~ob!e. Multiplikite per ~oble du estas
du.~opa. Prezentanta elementon individuan, apart-

| an, distingan de la aliaj: vocdono per ~opa
! enskribo; li ciarn valis agi kiel ~opulo. ^taga. Tia,
; ke gi daü ras nur ~ tagon: ~ f a g a insekto. câ3

i efemera. re -̂igî. Denove ~igi lion, kio estis disigita
! en plurajn erojn: re~igi /’ homaron7.Trî^o Vd tri.

RIM. 5 Unu estas régulé uzata kiel pref., k en tiu
fiinkcio gi respondas al la sciencaj pref-oj, la greka
mono- k la latina uni-, al kiuj gi estas ofte
preferinda: ~kotiledona (SIN. monokotiledona) ; ÿ
«êeluloj (cë" protozooj); ® ~molekula reakcia; A
"varianta sistemo’, reforma movigo. morwo.
: ^o, servanta por esprimi la valoron de la aferoj, la. prezojn ktp en difinita lando. ns=“ va Into.
|post/vigoz. (Universala Posta (U)~igo) Komuna

organo de la stataj postaj administracioj, kiu zorgas
pri la intemacia posta trafiko.

unuar/a ® Havanta unu komponanton: ~a
sistemo.

Unuel. Ps. de Zamenhof («unu el la popolo»).
: unut/o J*, Kunsono de du samaltaj tonoj.
misono.

' uak/o. Volbopato.
Upanisad/oj 0 Hinduaj sanktaj libroj, verkitaj

post la Vedoj (c. 700 a.K.), k entenantaj esoteran
Histruon pri la atmo.

; upas/o. Tre forta vegetaja veneno, uzata de
Malajoj por veneni siajn sagojn. ~arbo 4* Arbo
(toksa antiaro), kiu enhavas ~on.

uperkut/o Submentona pugnobato, donita
de malsupre supren.

Upsal/oz. Svedia urbo, kun fama universitato
(17°38’E, 59°53’N).

upsila. La 20a grafemo de la greka alfabeto (Y,
u), prononcata kiel la franca u au la germana ü, ofte
transskribata per y . ipsilono.

upup/oz b G. Birdo (unuspecia g. Upupa epops )
el la ordo de koraciformaj, kun longa, maldika beko
k bêla plumkrono sur la verto. êdo] Fam. (Upupi-
dae) de birdoj, ampleksanta i.a. ~on k buceron.

© ur/o b Sp. de bovo (Bos primigenius, sin.
Bos urus ), formortinta antaü kelkcent jaroj, de kiu
devenus ciuj rasoj de domaj bovoj: la grizbarba ~o
hirtigas kolhararonG.

© ur/o. I - Y Urina aparato (en kunmetajoj).~(o)genera Vd genera, ~ografio. Radiografio
de la urina aparato, post injekto de substanco opaka
al la X-radioj. ^ologo. Specialisto pri ~ologio.~ologiO. Tiu parto de la medicino, kiu studas la
urinan aparaton.
il - ® Urino (en kunmetajoj). ~ata acido.
Nitrogena organika acido, C5H4N403, devenanta el
la katabolo de la purinaj bazoj, etkvante ceesta en la
sango k urino de homo k de iuj bestoj. ~atO. Unu
el la saloj de la ~ata acido, kiu povas precipitigi en
la organismo, au en la artikoj (nsr podagro) au en la
urinaj vojoj (us3 litiazo). ~atemio $ Y Ceesto au
kvanto de ~ata acido en la sango: hiper~atemio.—f ureemio,uremia.

uracii/o ® $ Pirimidina nukleobazo, C4H4N2Or
uragan1o 1 ï§* Fortega vento, de grado 12 en fa

Boforta skalo: en tiu ci maro glacia komencigos
ventegoj k ~ojz ; la timo atakos vin, kiel ~ox. 2 Io
fortega k bruplena, kiel ~o: en la mezo de la ~o de
via pasioz; de plenaj majestaj tonoj7’, levigis
~o da insultoj; la ~o de la rasistaj fanatikajoj. KT
stormo, tajfuno. ^a. Rilata al ~o: <̂ aj detruoj’, ~a
lanterna (taüga, por rezisti ^on); (f) ~a karakteroB,
junecoB. ~\ (ntr) Furiozi kiel ~o.

urak/o V Fibra snuro, strecita inter la umbiliko k
la supro de la urina veziko. SIN. meza umbilika
faldo ( Plica umbilicalis mediana ).

Ural/O 1 Montara ceno, inter Eü ropo k Azio
(58°E, 55°N). 2 Rusia rivero, enfluanta en la Kaspian
maron (5 l °54’E, 47°05’N). ^a 1 * Rilata al -o:
la ~a regiano estas unu el la cefaj industriaj centroj
de la Rusia Federacio. 2 A Rilata al iingvofamilio,
kiun konsistigas la lingvoj finn-ugraj k samojedaj.

Uran/o 1 O Helena dio («Cielo»), patro de
Krono k de la Titanoj. 2 Planedo, la sepa ekde
Suno, inter Saturno k Neptuno, kun 17 satelitoj.

urani/o ® 1 Radioaktiva elemento, U, atom-
numero 92, atommaso 238,03, sufice malofta, kun
amfotera karaktero, aktiniido: tri/ tetra!penta-
klorido, UCl3AJCl4/UCl5; ~aj kombina/oj’, ~ato
(povas esti meta~ato, Me2U04, per~ato, Me2UOô
k di~ato Me2U207). 2 Metalo, sufice malofta, fer-
aspekta, miksajo el tri izotopoj, 238U (99,28%), 235U
(0,71%), 234U (0,006%) ; la izotopo 235U estas
spontané fisiebla k uzata en atom -bomboj k
-centraloj: la cefa ~a erco estas pecblendo (precipe
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konsistanta el U02); ricigita ~o (kun pli granda
proporcio de la izotopo 235 ol en la erco).
trans~a (pp elemento el la aktiniidoj) Havanta
atommason superan al 92: la 11 trans~aj elementoj
estas neptunia ( Np ) , plutonio ( Pu ), americio ( Am),
kurio (Cm), berkelio ( Bk ), kalifornio (Cf ), ejnstejnio
( Es ),' fermia ( Fm ), mendelevio ( Md ), nobelio ( No) ,
laürencio ( Lr), ciuj radioaktivaj.

Urani/o O Muzo de la astronomio k geometrio.
uranil/o ® La jono U022~ au la radiko U07<:
klorido.

uraninit/o © Mineralo bruna au nigra, tre densa,
kuba urania oksido, U02 (parte oksidita, i.a. al U03),
la plej grava k rica el la ercoj de uranio. SIN. pecerco.

uranism/o (ark.) Vira samseksemo.
urb/o 1 Vasta aro da domoj, arangitaj la ü

stratoj, iufoje limita per cirkaümurego, k entenanta
komercejojn , fabrikojn k administraciojn por la
servo de siaj logantoj k de la cirkaüa regiono: la
unuanfojon li vidis grandan ~onz; fortikigita ~oz\
gi ne estas plu ~c>, sed amaso da ruinajojx; iri al la
~o\ logi en ekster la ~oz: sen mono en ^on ne
iruz. 2 Granda homamasigo, kiu, pro sia denseco k
la vivmaniero de gia kunpremita logantaro, perdis
sian vilagan karakteron k la senperan kontakton kun
la kamparo: alia ~o, alia mow7-, mi konas tieniun
en tiu ci ~oz: la tuta ~o pawlas nur pri tio; li tuj
akiris ta manierojn de la ; pw la bruo de la rajd-
antoj k pafantoj forkuras la tuta ^ox. 3 Tia aro da
domoj k logantoj, rigardata kiel administracia aü
politika unuo: la libéra imperia k komerca ~o
Frankfurto sur Majnoz; la Eterna (U )~o (Romo):
la Sankta (U )~o (Jerusalemo); la Lum-~o (Parizo).
i&r civito. ~a. Rilata al ~o: ~aj konsilanoj2-, ~a
magistratoz; ~a parko, tereno, fervojo. /̂ ano.
Loganto de ~o: ~anoj estas ordinare pli ruzaj ol
vilaganoj7; estis verakirligo de ~anoj k vilaganojz;
si estis nun anino k partis capelon7-. âneco.
Eco de ~ano; (ss) Gentileco propra al ~anoj.

êgo. Tre granda ~o. ~estro. Persono, elektita de
la registaro au de siaj sanwanoj, por administri ~on
kun la helpo de magistrato (~a konsilio) : kiel
r^estro de la ci-tiea mi havis la devon zorgi pri
tio, ke êtO. Malgranda ~o: vi en la ~o, vi
en ~eto, en la malgranda vilago7[...]; neniu estas
projeta en sia ~etoz: ôdomo. Domo, kie oficas
la ~estro, la magistrato k la ~a administracio: la
mikskolora blazono sur la malnova ~odomo lumisz.
itsr magistratejo. ~oplanismo. Tuto de la teknikaj,
administraj, ekonomiaj k socialaj arangoj, kiuj devas
esligi racian k ta ügan disvolvigon de ~o.
urbanizi. antaü~0 1 ± Tiu parto de la ~o, kiu
trovigis ekster la murego. 2 Ciu el la apudaj vilagoj,
kiuj estis englutitaj de granda ~o, a ü ec, kiuj,
pasintece aü tonomaj, farigis nur la dormejoj de la
laboristoj k oficistoj de la granda ~o. cef~o. Tiu
~o, en kiu sidas la regantaj instancoj de
departemento, provinco aü stato: la Usonaj cef~oj
ordinare ne estas la plej gravaj ~oj en sia stato\ (f)
post mia alveno en tiun ci cef~on de la JrostojB.
CirkaÜ'N'O = anta ü~o 2. kurwajo. Tuto de la
industriaj specialigitaj unuoj, arangitaj cirkaü centra

~o, kiu entenas la regantajn oficejojn.
sarrwano. Homo, loganta en la sama ~o.

sub~o. Antaü~o 2: plilongigo de la metroo al la
sub~oj; la sub~aj logantaroj, domturoj; al ili oni
donis la ~on de Arba k giajn sub^ajojn cirkaü gix;
la ciutagaj veturadoj de la sub~anoj. artr^O. Tia
~o, kiu attiras la turistojn per siaj artaj ricajoj
(Brugo, Florenco, Parizo, Venecio k.a.). ban~o.
~o, organizita por la kuracado de diversaj malsanoj
per mineralaj akvoj aü slimoj. grand~o. ~ego: la
miloj da kapoj de la grandma logantaroz. garden*

~o. ~ego, planita tiel, ke la domoj estas dissemitaj
meze de gardenoj k parkoj. haven^O. ~o, kiu
kreskis el havena trafiko k industrio. lirrwo. ~o,
situanta ce landlimo. naskig~o Vd naski.
sankt~oj. Tiaj urboj, kiuj estas respektegataj de la
anoj de tiu aü alia religioj (Banaraso, Mekko,
Jerusalemo, Romo k.a.). Stapl~o Vd staplo.

urbaniz/i ( tr ) © Fari urbon el logregiono,
provizante gin per akvo, elektro, gaso, difinante la
zonojn por konstruado k por parkoj, pretiganle la
trafikvojojn ktp. ~ado. Tia entrepreno: sindikato
por la ~ado de la Baleara marbordo. ^isto.
Arkitekto, specialigita en la ~ado.

urdu/o. Nomo de la formo de la hindustana
lingvo, parolata de la islamanoj k skribata per araba
alfabeto.

ure/o ® ÿ Blanka kristala substance, NH,-CO-
NH0, devenanta el la malkomponigo de la nitrogen-
aj substancoj de la organismo, precipe de nukleo-
bazoj k aminacidoj, etkvante ceesta en la sango, for-
igata el tiu ci fare de la reno, kiu koncentras gin en
la urinon. ^azo ® Enzimo de iuj bakterioj, kiu
malkomponas ~on al karbondioksido k amoniako.
~emio ^ Enesto de ~o en la sango, uzata por taksi
uremion. ^ido ® Derivajo de ~o, en kiu unu aü du
H estas anstataüataj de unu aü du acidradikoj.
tio^O ® H 2N-CS- NH2, fotografia fiksanto,
vulkaniza reakcianto.

ured/O 4g 1 Eksa formgenro (Uredo),
nomenklature ne légitima. 2 Grupo de neperfektaj
~aloj, karakîerizataj de ~ujo produktanta ^ospor-
ojn ; precipe tropika grupo de c. 500 sp-oj. /^aloj.
Ordo de mikroskopaj fungoj (Uredinales el bazidi-
mikotoj) parazitaj al vaskulplantoj, havantaj
spermatiojn aü sporojn, kiuj ce la unuopaj sp-oj
apartenas al unu gis kvin el la jenaj stadiformoj: 0-
formo aü spermatiuj-formo, I-formo aü eci-formo,
II-formo aü uredosporuj-formo, III-formo aü teli-
formo k lV-formo aü bazidi-formo; la vivociklo
povas laü la sp-oj okazi ce nur unu parazitita planto
aü alterne, iuj stadioj sur unu planto, aliaj sur
diferenca planto; c. 7 000 sp-oj el 164 g-oj. SIN.
rustofungoj. ~osporo. Nedaüra sporo, unucela
konidio, unu el la sporformoj de la rustofungoj. iæ
somersporo. ôsporujo. Sporujo de ~o, produkt-
anla ^sporojn. use ecio, telio.

Uremi/o f 1 Patologia troo en la sango de tre
diversaj toksaj substancoj k de ureo, kutime elimin-
ataj en la urino: ~on oni taksas per la kvanto de
kreatinino aü ( pasintece ) de ureo en la sango
(kvankam tiuj substancoj mem ne estas toksaj ).2 La
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responda malsano, generala toksigo, per kiu finigas
multaj renaj afekcioj. — ureemio, uratemio.

uretan/o ® NH2-COO-R (en kiu R= radiko),
estera de karbamata acido (NH2-COOH).

ureter/o ¥ (ureter) Ciu ei la du kanaletoj, kiuj
kondukas la urinon de la reno en la vezikon. —uretro.A»ito Y Inflamo de ~o.

uretr/o ¥ (urethra ) Nepara kanalo, per kiu la
urino elfluas eksteren el la veziko. — uretero.bulbo
4a.~ito Y Inflamo de la ~a mukozo.

ureus/o £ Kapvesto de egiptaj dioj k regoj, en
formo de kobro.

urg1i (tr) Vigie plirapidigi, vive akceli: ne cesu
ilin k bone komprenigi al ili, ke estas tre grave,
ke ili venuz; la Egiptoj ~is la popolon, por pli
rapide elirigi ilin el la landoz; la cirkonstancoj ~as
nin forIasi la landon ; la dangero ~is nian forkuron ;
(abs) la afero ne ~asz.~a. Ne plu prokrastebla: la
demando pri kornuna lingvo por la scienco sin
prezentas kiel ~a problemo; unue zorgi la plej
~an; ili havas ~an bezonon de mono; letero;
~a operacio. ~e. En ~a maniero: estas ~e, ke la
provizoj alvenu. ~0. Ago ~i. ~ajO 1 ~a afero. 2
Y Akcidento aü ekmalsano, ~e kuracenda. ^eco.
Eco de io ~a: operacio de la unua ~eco (kiu havu
prioritaton antaü aliaj, relative malpli ~aj); esti
pelata de ~eco. (hospital)^ejo Y Loko aü fakejo
de hospitalo, kien estas transportataj viktimoj de
akcidentoj au de dangeraj, rapidevoluaj malsanoj,
por ~a, provizora kuracado sukurejo ). A,jgi. Igi
~ata de io au iu: ~igu, la trajno vin ne atendos.
(medicin)~istoj Y Kuracistoj, medicinistoj, fleg-
istoj laborantaj en ~ejo pri la kolektado, kuracado k
taüga orientado ( por post~a kuracado) de la
viktimoj. (akcident)~ulo Y Viktimo de ~ajo 2.
seks^o. Forta deziro al koito.

©uri/o b G. (Uria ) de birdoj el la ordo de karadri-
formaj, fam. de aükedoj, kun longa pinta beko.

© uri/o Y (generale en kunmetajoj) Fiziologia
aü patologia ceesto aü kvanto de substanco en
urino: gluk(oz )~o, fosfat~o. emio.

Urija H Hitito, edzo de Bat-Seba; lian. pereon
organizis Davido, amanto de Bat-Seba.

Ufin/o. Pli-malpli flava ekskrementa likvo,
elfiltrata el la sango tare de la renoj k eliminata el la
korpo, ce multaj animaloj k ce homo tra aparta
veziko: entenas mineralojn, organikajn materi-
ojn ( ureon, ureatan acidon ), pigmentojn, celojn, Prociono. mar^O. Kn de fokuloj (g-oj Callorhinus
hormonojn ktp ; en kelkaj afekcioj, gi povas enteni k Arctocephalus ) el la fam. de otariedoj, kun du tipoj
sangon (esr hematurio ), sukeron (nsr gluk(oz )urio ), de haroj (la maliongaj estas surkovrilaj de la pli long-
albuminon («sr albumimirio ). ~a. Rilata al la ~o: aj) k kies virbesto ne havas kolhararon. marleono.
~a sablo; ~a reteno. ^i (ntr) Eligi ~on. EW pisi. Ursul/o. Virina nomo. ~anino. Anino de iu~ado. Ago de iu, kiu ~as. ~ato = ureato. ~ejo. monahina ordeno.
Loko aü sirmejo, arangita por ebligi al la viroj ~i. urtik/o G. (Urtica el ~acoj) de unu- k plur-
^ujo. Ujo, en kiun ~as la enlitaj malsanuloj. i®1 jaraj, monoikaj aü dioikaj herboj, portantaj harojn,
pispoto. ~ologiO Y Studo de la ~oj. A/ometro Y kiuj ce eta tuso kaüzas brulan jukon, kun kontraüe
Ilo por mezuri la relativan denson de ~o. A/oreo Y ! duopaj folioj k kun akselaj giomeruloj, panikloj aü
Nenormala tro~ado. ~oskopio Y Klinika esploro spikoj el ne okulfrapaj, verdetaj floroj; sub-
de ~o. lit~ado. Nevola ellaso de dum la kosmopolita g. de c. 80 sp-oj precipe el la mez-
dormo. SIN. enurezo, litpisado.

urli/o = mumpso.
urn/o 1 Ce la anlikvuloj, granda argila a ü | dornoj k ~ojx ; (f ) ~onfmsto ne difektas7- (malbon-

metala vazo, uzata por diversaj celoj, ekz. cerpi
akvon, konservi monerojn, teni la cindron de mort-
intoj, kolekti vocdoniiojn ktp. 2 Cindnwo. 3 Slos-
ita kesto, kun fermebla maldika aperturo, por
kolekti la vocdoniiojn: iri al la ~oj (vocdone
elekti). 4 Organo aü parto de organo simila al
~o J : de nepento, de saracenio; de la
sporogonio de niusko (SIN. kapsulo). CindfOA/O.
Vazo por kolekti k konservi la cindron de mortinto.

urodel/oj b Ordo (Urodeli) de vostohavaj
amfibioj, al kiu apartenas salamandroj, trituroj k.a..
SIN. vostohavaj amfibioj. i®* anuroj, gimnofionoj.

urogal/o b Sp. de tetraono (Tetrao urogallus ),
birdo el la ordo de galinoformaj, simila al, sed pli
granda ol tetro, k kun ronda vosto.

1) urogaio. 2) urso: bruna ~o. PB.

urotropin/o ® ^ Heksametilentetramino,
blanke kristaliganta substanco, C^HpN4, uzata por
diversaj teknikaj kemiaj procedoj k, en medicino,
kontraü la infektoj de urinaj organoj.

urs/o b Granda, plandmarsa, preskaü senvosta
mamulo (Ursus k parencaj g-oj) el la subordo de
rabobestoj: la brunaj ~oj (pluraj sp-oj de la g. Urs-
us) ; la blanka (polusa ) ~o (Thalarctos maritimus );
~on al mielo oni ne tiras per oreloz; li saltas gracie,
kiel ~o ebriaz ; murmuregas la ~o, sed danci gi
devasz; antaü mortigo de ~o ne vendu gian felonz;
kiel la leonon tiel ankaü la ~on via sklavo venko-
batisx. — r^okavo. 1 Rilata al ~o: ~a nesto;
~a dresado; ~a pelto. 2 (f) Mallerta : fari al iu ~an
karesonz. ^vino. Ino de ~o: eliris du ~inoj el la
arbaro k dissiris 42 infanojn x ; pli bone estas
renkonti ~inon, al kiu estaj rabitaj giaj infanoj, ol
malsagulon kun lia malsagecox. (U)~ino \ Ciu el
du borealaj konsteiacioj, tre proksimaj al la Polusa
Stelo: la Granda ~ino (Ursa major), la Malgrandct
r^ino (Ursa minor); supre brilis la sep steloj de la
Granda ~inoB; li kreis la Grandan ~inonx. lavA#o.

| varmaj regionoj de la N hemisfero: el ~o oni
ekstraktas teksajn fibrojn ; en giaj palacoj kreskos
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ulo floras). ~i (ntr) Produkti senton analogan al tiu
de la tusado de ~oj. ~ado. Tia sentado. ~eca.
Tia, ke gi ~as.

en la piurfoja (pli ol Irifoja) ripetigo de versoj kvin-
k sep-silabaj, kun kroma sepsilabo ce la fino.

Utah/o. Unu el la statoj de Usono, en la Roka
Montaro (Sallaga Urbo, 111°55’U, 40°46’N).

Utaj/o <^b 1 Teksto de noo, k gia cantado. 2 Arto
de tia cantado.

Utamar/o. Japana pentristo, majstro de la ligna
gravurarto (1753-1806). kiu dedicis sin precipe al
erotikaj temoj. ese ukijo.

Utarprades/o. Unu el la statoj de Hinda Unio
(Laknaüo).

uter/o V (uterus) Parto de la ovodukta kanalo
de la inaj seksorganoj de diversaj animaloj, en kiu
restas la ovo dum sia evoluo en la patrina animalo;
ce mamuloj la feto évoluas en la ~o dum la
gravedotempo: cio, kio malfermas unite la ~on,
aparténas al Mix; kial mi ne estis mortigita en la
~o, ke mia patrino eslu mia tombo? x. — ~falo.
~a. Rilata al la ~o: kolo, tubo. /^ito Y Inflama
afekcio de la ~o. ekster~a (pp gravedeco) Okaz-
anta ekster la ~o, au en la tubo au en la generala
kavajo. sarrwa. Devenanta de unu sama ^o, kiel
la frat(in)o. SIN. sampatrina.

Utik/o ï Antikva urbo apud Kartago, kie
mortigis sin Katono (10°06’E, 37°03’N).

utll/a 1 (io) Tia, ke gia uzo, efiko, rezulto estas
au povas esti profita: al iu, por iu au io\ ~a ilo,
libra, institueio. lego, konsilo; sc mi scius, ke tio
estas ~a por la kongreso [. . .] z; tiu diletanteco,
kvankam gi ne estas tute sen flankoj noblaj k
r^aj f . . . ]z; © efiko (laboro akirita el masino,
ofte prezentata kiel procentajo de la uzata energio);
4* sargo de veturilo ( tiu de la transporteblaj
homoj au varoj, kontraste kun la pezo de la veturilo
mem). 2 (iu) Tia, ke ties agado estas au povas esti
profita, helpa: eble almenaü mi povas per io esti ~a
aI vi?7 ; multaj min demandas, per kio ili povas esti
~aj al la aferoz. c9r servi. ~e. En ~a maniero: ciu
povas pripensi ci tiun maksimon; uzi la hor-
ojn ; estas ~e, se mia letero aperus en ia organo
Pariza7-. 1 Io ~a: pluvo en Aprilo—por la tero
r^oL\ tiam Sofia enlogigis en ilia domo k alportadis
~on7 ; alportis al li grandan ~on la fakto, ke li estis
bona nagisto7-. 2 Karakterizajo de io ~a: fremda
spesmilo estas sen ~oz\ la ~o de tiu reformo estos
tiel sensignifaz; en deklaracio de tia forma mi vidas
nenian ~on7. 3 les profito, avantago: mi estas la
Eternulo, kiu instruas vin por via ~ox; ne bonega
arango por mia ~oz. (al au tr) Alporti ~on:
sencesaj admonoj tute ne ~asB ; ne cio ~as, kio
brilasz ; kiom ~os la riprocoj?B; gi neniel ~usal via
ftlineto; tio ne ~os minB; kion ~os mia sango, se mi
iros en la lombon?7-, idolo, kiu nenion ~asx; kion
~us , se mi défendus viajn opiniojn? B. âjo 1
Objekto ~a. cæ uzafo. 2 = ilprogramo. BS* servo-
programo. ~eco. Eco de io, iu ~a: ciuj komprenas
la ~econ de internacia lingvo, sed ne ciuj kredas je
gia eblecoB\ la E-istoj ne komprenas la tutan ~econ
de viaj agojz; la ~eco estos preskaü nulaz; cion por
ornamo, nenion por ~eco ; tio havas la ~econ
montri novan flankon de la afero; pri la ~eco de la
malamikoj. ~igi. Uzi ion, ke gi estu, i|u ~a: la

urtiko: a) tigo ; b)
folio; c) infloresko. C.

urtikari/o Y Vario de hautmalsano, karakterizata
de erupcio iom simila al tiu produktata de urtiktuso:
hemoragia, persistema, veziketa

UrugvajeO. Regno en S Ameriko, inter Brazilo,
Atlantiko k Argentino (Montevideo).

Urumci/o Cefurbo de Singjanga Ujgura
Autonoma regiono de Cinio (87°35’E, 43°45’N).

urusi/o 1 ^ Sp. de sumako {Rhus verniciflua ) el
mezvarma E Azio, arbo el kies fruktoj oni ekstraktas
kandelvakson. 2 ^ Suko el ~o /, kiu, miksite kun
farbo k sekigilo, estas uzata en Japanio k Cinio por
produkti altkvalitan lakon. ~i (tr) Laki ion per ~o 2.

-US. Finajo de verbo, esprimanta nerealecon :
se mi est~ Sana . mi est~ felicaz ; estints beleG (ne-
reala supozo); lio, se mi hav~ rifugejon!7- (neebla
deziro); cu mi pov~ ricevi iom da pano? (gentila
peto). 'v-modo. Modo de la nerealeco. SIN. fiktivo,
kondicionalo.

uskl/o S «Minusklo au majusklo». »̂eco. La
eco esti minusklo au majusklo: atentu pri ~eco\
r^ecoblinda , ~ecdistinga serco ; ~ecosango.

usne/o ^ G. (Usnea el parmeliacoj)
kosmopolita de c. 600 sp-oj de arbustecaj askoliken-
oj. ti/andsio.

Uson/o. N -Amerika federacia regno, konsistanta
el 50 federitaj teritorioj, nomataj «statoj» ; ties
oficiala nomo estas : Unuigintaj Statoj de Nord-
Ameriko (Vasingtono): saluton al vi , ~o, plej
potenca reprezentanto de la nova mondo! z.^a.
Rilata al ~o: la ~<7 kapitalismo; ~aj eksportajoj ; la
~a dialekto de la angla lingvo. /̂ ano. Loganto de
~o: ni venis al vi, ~anoj, por alporti al vi semon z.

ustas/o Z Kroata naciisma batalanto: estis la
tempo de regado de ~oj , de la Sendependa Stato
Kroatio 8t . est fasismo 2.

UStilag/o 4^ G. (Ustilago el ~aloj) de mikro-
skopaj, parazitaj fungoj, kauzantaj multajn gravajn
malsanojn al vaskulplantoj, precipe al poacoj, ofte
transformante iliajn grajnojn en nigran fungan spor-
polvon; kosmopolita g. de c. 350 sp-oj. — smuto,
antrakso. ^aloj. Ordo (Ustilaginales el ~omicetoj
el bazidimikotoj) de mikroskopaj bazidifungoj, kun
la cefaj karakteroj de ~o.

ut/. Eksperimenta suf., signifanta «kiun oni -us»:
la ofend^ojpardomi!.

Uta/o Japana versoformo, konsistanta en la
ripetado de kvin- k sep-silabaj versoj, laü diversaj
kombinoj. DST tankao. long^o. Poemo, konsistanta
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sipoj, r^igante la ventojn,iris en longa vicoB; la arto
~igi la mangorestojn; li sciis ~igi ec la malvirtojn
de siaj kolegoj. us* ekspluati. ~ismo cj> Doktrino,
kiu rigardas la ~on kiel la principon de ciuj valoroj
aü en la tereno de la scio au en tiu de la agado. c®1

pragmatismo. mal'̂ a 1 Tia, ke gia uzo, efiko,
rezulto alportas aü povas alporti malbonon, difekton,
malprofiton: mal~a reforma, konsilo; tiu el miaj
neologismoj, kiun la diskutado elmontrus kiel
mal~anz\ mal~a spaco en vaporcilindro4, gi estus
por mi mal~a per tio, ke [...]z; tia solvo estus ~a al
neniu k mal~a al multaj.2 Tia, ke ties agado estas aü
povas esti dangera, difektodona, malprofita: mal~a
birdo, vermo, herbo; mal~aj jlatantoj. mal~p 1 lo
mal~a: alporti maison al la hongresoz; tio povus
fari maison al la ovojz ; gi estos efika armilo
kontraü la mal~o, kiun nun alportas la Delegacioz.
2 Eco de io mal~a: la ma!~o de viaj proponoj estas
baldaü aperonta 4, tion oui povas akcepti sen granda
mal~o. 3 les malprofito, perdo: kun mal^o al mimemz ; riôeco konservata por la mal~o de gia
propra mastroz. mal^i. Alporti maison: kiu servas
al ciu, al si mem mal~asz\ gi povus mal~i al la
kongresoz; kion gi m a l a s? mi opinias , ke ne
mal~os, se ili estos reeldonitaj7'. damagi, noci.
ne^a. Sen^a. ne~igebla. Tia, ke oni ne povas gin
Mgi: ne^igeblaj rompitajoj. serwa 1 Tia, ke gi
donas nenian ~on : li for jetis la moneron, kiel
sen~an stonon; tio estis vere sen~a zorgo! 4, estos
lute sen^e relegi la protokolon. 2 Tia, ke ties agado
alportas nenian ~on: ni estas sen~aj servistojN;
individuo sen~a a/ la socio.sen~eco. Eco de io, iu
$en~a: anstataü paroli pri la ~eco aü la sen^eco de
mia lingvo [...]z; iuj rigardas la sen~econ kiel la
kondicon de la beleco. vanteco. medimal^ajo
$ Medinocajo.

Ut-Napistim O Akada nomo de la heroo de la
«Pœmo de I * Diluvo». Noa, Utnoa.

Utnoa O Alia formo de la nomo Noa: «Poemo
de Utnoa» estas originala espérant!ingva epopeo.
w Ut-Napistim.

Utopi/o. Fantazia lando («sen loko»), imagita de
la angla verkisto Morus (en la samnoma verko,
1518), en kiu cio perfektas por cies felico.
(U)A/1 O. ï dealo, teorio, projekto, kies realigo
ankoraü ne estas konstatebla: al li estos proponata

\ ia neefektivigebla ~oz ; (pj: nerealigebla) aferoj,
tiujn oni jugis ~oj, nunfarigis realajoj?; eu efektive

i ni laboras por ia ~o?z. ~a. Dezirata k imagata: la
j ~fl socialismo (kontraste kun la «reala»); (pj: ne-
jrealigebla): tio estas nur ~a sistemo. ~u!o, ~isto.
jltu, kiu havas ideojn aü faras projektojn, kiujn la
{feganta ideologio jugas neefektivigeblaj: mi riskas,
fie mi aperos antaü vi kieI ~istoz.
i utrikl/o V Organo, aspektanta kiel eta felsako:
jprostata ~o ( utriculus prostaticus ); la ^o de la
|internorela vestiblo.
I utrikulari/o G. (Utricularia el lentibulariac-
Joj) de plurjaraj herboj akvo-, arbo- aü grundo-logaj,
|bes folioj surhavas vezikojn po pluraj, funkeiantajn

fbel kaptiloj por akvobestetoj, kiujn la planto digest-
la; kosmopolita g. de c. 180 sp-oj. SIN. vezikherbo.

uv/o. Vinberoj: la ruga, la blanka ~o 4,
rekomendi ~an kuracadon 4, aveluj’ kun verdaj
sceptretoj, kvazaü ~-ornamitaj de nuksaj perletoj°.
urs~0. Arktostafilo.

uve/o V La vaskula membrano de la okulo,
formita de la iriso, ciliara korpo k koroido. SIN.
vaskula tuniko de la okulbulbo. 'N'itO f Inflamo de
la ~o.

uvertur10 f Komponajo, ludata antaü opero,
oratorio ks.

uvul/o V ( uvula) Mola apendico, pendanta ce la
mezo de la posta rando de la palata vélo ce mam-
uloj. ~a. Rilata al la ~o: A ~a ro (produktata de la
vibrado de la ~o, kontraste kun la langa).

liz/i (tr) 1 Preni kiel rimedon, instrumenton, por
atingi celon: siajn fingrojn anstataü forketo4, por
muson mortigi oni pafilegon ne ~asz ; la trancilo
estis tie! malakra, ke mi devis ~i mian posan tranc-
ilonz; si ne veturis, si ~is siajn proprajn piedojn7-;
se ni bezonas ~i prepozicion7 [...]; ni ne ~as la
akuzativon tiamz ; ~i monon k admonon k fiaton k
batonz; sian rajton, artifikon, perforton; li cion
~is por sukeesi; slosilo ~ata ruston ne konasz\ cio,
kio estas ~ata de la plimulto da bonaj verkistoj,
devas esti rigardata kiel bonat se gi ec ne estas
absolute logika7- 4, nun, kiam la lingvo estas jam
kreita k ~ataz’, la esprimo «estu timata» estas ~ita
tute bonez; vidante, ke mia nomo estis ~ita por
entrepreno, pri kiu mi tute ne estis demandita [...]z.
2 Konsumi por sia utilo: li ciam ~as multe da saloB\
(0 tempon estantan, antaüvidu estontan, memoru
estintanz; ni estu gajaj, ni ~u bone la vivonz ; la
limako ~is duonon da jam por veniz\ por traveturi
tiun vojon ni ~is tiom da tagoj, kiom da horoj vi nunrssasz. ~o. Ago de iu, kiu ~as: la ~o de la aparato
estas tre sirnpla; aferoj, el kiuj mi esperas fari ~onz\
la masino estas ekster fari ~on de rajtoz; fari
~on el ciu mornentoz\ alie, kiel ili povus iam cluan
fojon fari ~on el sia vorto?z. ~adi. ~i daüre aü
kutime. ~ado. Kutima aü daüra ~o: garantie
kontraü la ~ado de maibonaj librojz; la ~ado de la
artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj lingvojz\
komuna gisnuna ~ado devas ludi en lingvo pli
gravan rolon, ol seke teoria logikecoz. ^(at)ajO.
Cio, kion oni ~as, precipe en difinita medio:
kuirejaj, infanteriaj ~ajoj\ la tuta vojo estis plena de
vestoj k r̂ atajoj, kiujn la Sirianoj jetis ce sia
rapidadox. es? materialo. ~ateco. Eco de io ~ata:
la r^ateco de dirmaniero, vorto, modo. ^ebla. Tia,
ke oni povas gin ~i: tia vojo jam ne plu estas ~ebla
por aütomobiloj. ~indikoj, ^instrukcioj. Sciigoj,
akompanantaj la objekton, pri la maniero, kiel ~i
aparaton, kuracilon, substancon ks. ek^i. Komenci
~i: Petro rifuzas, Paülo ek~asz\ sed tiu robo estis
jam ek~ita!. el~i 1 Gisfine uzi: miajn sagojn mi
ciujn el~os kontraü ilinx. 2 Difekti per longa ~ado:
li elr^as siajn suojn kun stranga rapideco ; gis la
cevalo el~os siajn hufumojnz\ vesto el~ita, sed
pureco spiritaz; plumo jam duone el~itaz; el~itaj
gasoj (de kemia procedo); (f ) okuloj el~itaj per
sencesa legado 4, el~i siajn fortojn per vanaj penoj.
vsr erodi, konsumi, trivi. el~igi. Difektigi pro longa

!
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uzado: du ci stofo tre ma!rapide el~igos; ne kalkuli
kun la elr^igo de siajfortoj.for~i.Tute konsumi per
~ado: dum la lasta vintro oui forais la tutan
provizon da ligno ; granda celo, por kiu mi la vivon
for~isG. ma!bon~i. Mis~i: ne malhon~u la nom-
on de la Eternulox. mis~i. ~i en maniero, kiu ne
estas gusta: mis~i sian aütoritaton por defendi mal-
virtu/ojn.nê ebla. Tia, ke oni ne povas gin ~i: la
unuaj masinpafiloj estis del komplikaj, ke Hi estis
praktike ne~eblaj; malnova ne~eblajoz. re^I 1
Denove ~i: dank' al la kapricoj de la modo oni
povas nun re~i la meblojn de la komenco de la jc;
trovi re~on por malnova aparato. 2 -$ Ree utiligi
forjetajojn, tute au parte, por la sama au por alia celo:
récita papero. e®5 recikligi. tro^i. ~i super la
gusta, ordinara mezuro: tro~i la kimmedtajn temp-
ojnB, ies pacienconB; la tro~ado de alkoholo estas
dangera, sed tute same du de la tabako. frukt~i. ~i
ion, por tiri de gi profiton : por ili la pieco de la
plimulto estas mtr okazo frukt~i dun piecon, por des
pli subpremiB. ier ekspluad. frukt~0 tiz Lega rajto,
laü kiu iu povas profit! el proprietajo de alia persono,
prenante por si la produktajojn au rentojn, sed ne
disponante pri la bieno au la kapitalo. man~i (tr)
~i, regi per la mano: li bone manias la rapiron;
man^ebla portilo. vsr manipuli. — oportuna.

uzanc/o si Ciu el la metodoj au agmanieroj,
fiksitaj de la kutimo: en la borso oni komercas laü

diversaj ~oj.
uzbek/o. Ano de gento, loganta precipe en

( U)~io. (U)^io. C-Azia regno (Taskento).
uzin/o. Fabriko por metalproduktado k metal-

prilaborado, en kiu la plej grava laboro estas farata
per masinoj. '''i (tr) Produkti per masinoj: ~itaj U-
fcroj.

uzukap/i (tr) £*& Akiri pri io proprietajn rajtojn
per sufice longa seninterrompa okupado au posedo:
stelajoj ne estas ~eblaj. **O. Maniero akiri
proprietajn rajtojn pri tereno ks per seninterrompa k
nekontestata okupado dum lege difinita periodo. —preskripto.

uzur^o Delikto de iu, kiu pruntedonas monon
je ékscesa interezo kompare kun la normala au la
lege permesata nivelo. ~i (ntr) Prakliki ~on. ~a.
Procentega. 'V'isto. Tiu, kiu ~as.

uzurp/i (tr) tfb Senrajte proprigi al si bienon,
povon au titolon : ~i la tronon, la rajtojn , la
agokampon de iu.~(ad)o. Ag(ad )o de iu, kiu ~as:
ni publike protestas kontraü du ~ado de niaj rajtoj.
~anteco. Karakterizo, konduto de ~anto: ni povos
publike klarigi la tutan ~antecon de la Delegacioz.

uzurpator/o = uzurpinto: (f ) cu gi povas
efekdve farigi lingvo tutmonda, aù gi estas nur ~o,
kiu tute sen rajto alprenis nomon ne apartenantan
al gi? z; elvoki protestojn kontraü la ~a agado de s-
ro Couturatz.

w

ua!z Onomatopeo, imitanta la krion de bebo au
la bojon de htmdo.

Üat/o. Vato. (u)/vo Vato.

Ü, I - Konsonanto, voca malantaua velara
glitanto.

II - La 26a grafemo de la E-a alfabeto. ~o. Nomo
de tiuj fonemo k grafemo.



dum la kursotempo7 ; malbonega vetero— k si
~adas ekstere apud la gimnazio k atendas! z.~antO 1 3 Nomado: logos apud vi la terkultivistoj
(terkulturistoj) k la ~antoj kun pastatarox. 2 £
Migra studento en Mezepoko. ^isto, ~ulo. Homo,
kiu kutime ~adas pro senokupo au senhejmeco: tin
ci senloka ~isto!z; Hi bedaürinde akceptis en la
familion kompletan ~istonz. csr vagabondo.~otomio f Sekco de la ~o. ek~i. Komenci ~i: si
forlasis la palacon k èk~is malgoje laülonge de la
landvojoz; (f ) lia rigardo ek~is malproksime 8.
el~i. ~i el io: en la mondon nun ambaü el~isz; Mi
ne plu el~igos la piedon de Izrael el la tero, kiun
Mi donis al iliaj patrojx. for~i. Foriri, ~ante: ciu
forais siaflankenx ; kial Vi permesis al mi for~i de
Viaj vojoj?x ; formas ciam liaj pensoj al la gepatra
domoz. tra~i (tr) Trairi, ~ante: H trahis German-
ujon kun nekovrita kapoz. erar~i (ntr) Perdigi,
~anfe: mi erar~is, kiel perdita safox ; vi mem,
erar~anta k sola, flugas tien k reen, nur legendo!2',
li erar~igas ilin en dezertox.gap~i (ntr) ~i, gap-
ante: laknabo gap~is tra la interesplenaj stratoj.

vagabond/o. Homo, kiu havas nek konstantan
logejon, nek konstantajn vivrimedojn k vagadas,
almozante. trampo. ~eco. Stato de ~o: la
~eco estas delikto en pluraj landoj.

Vagadugu/o. Cefurbo de Burkino ( l °28’U,
12°10’N).

vagin/oz ¥ (vagina) Kanalo inter la utero k la
vulvo ce la inoj de diversaj animaloj. ~a. Rilata al
~o: injekto; tuso. ~ito f Inflamo de la ~o.~ismo, ~algio. Dolora kontrakturo de la ~o.

vaginal/o ¥ Ingoforma serozo. okulbulba ~o
( vagina bulbi). /^ito If Inflamo de ~o.

Vagner/o. Germana komponisto k dramisto ( R.
Wagner , 1813-1883). ~a. Rilata al ~o: <̂ >a
orkestrado.

vagon/o im. Surrela veturilo, por transporti
pasagerojn au kargojn: unuaklasa, duaklasa
en~igi, el~igi. aro. Unuo, konsistanta el ciuj
~oj de trajno; gi povas esti entrafikigita en trajno
au parkita. ~eto. Malgranda ~o, por transporte de
materialo en uzino, minejo ks. tranS'vigi. Sangi
sian ~on por alia. bagag~0. ~o, destinita por
transporti bagagojn de pasageroj. bufed~o. ~o,
ekipita por ebligi al pasageroj rapidan mangon.
frid^O. Var~o, destinita por la transporto de
difektigemaj nutrajoj. kanguriwo. Var~o, destin-
ita por la transporto de duonremorkoj. karbo^o 1
~o, uzata por transporti ~on. 2 = tendro. kus~0,
l î t~0 Pasager~o por dumnoktaj vojagoj.
motor~o. ~o, provizita per propraj veturrimedoj:

v. I - Konsonanto, voca frikativa labialo.
Il - La 27a grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.
kiel: A. (maj.) 1 Romana cifero: V, v (kvin); 2 ®
simb. de vanado; 3 signo de formo:V-fero,V-pulio;
B. (min.) mil de verso, vidu; simb. de volto.~0„ Nomo de tiuj fonemo k grafemo. duobla au
germana ^O. Nomo de neesperanta grafemo, kun
la formo W, w, (prononcata v au ü, dépende de la
lingvoj), uzata i.a .: (maj.) kiel simb. de ®
volframo, vato.

vac/o vL Garda dejoro sur sipo: ordinara ~o
daüras 4 horojn; ~anaro. (ntr) Dejori dum ~o.

vad3i (ntr) Pasi en akvo au en mola substanco,
koto, nego, sablo ks: malfacile enigante gis la
maleoloj en la sablo8 ; la tero ne povis enpreni en
sin la tutan akvon, oni devis ~/ au ec veturi per
boatoz ; (f) la homo naskigas el koto, ~as kelkan
tempon en kotoz ; ~i tra la sango. — barakti ,
plaudi. ~ado. Agado de iu, kiu ~as. ~ejo. Loko,
en kiu oni povas trairi riveron, ~ante: li transpasis
la ~ejon de Jabokx. tra/^i (tr) Trairi, ~ante: ili
trahis la torenton.

Vaduz/o. Cefurbo de Lihtenstejno (9°32’E
47°08’N).

vadjang/o y Kuirvazo sen fundo, kiun oni star-
igas rekte super la flamoj de forno, k en kies interno
en pluraj tavoloj, laü la arango elektita, estas la
kuirotajoj.

vafl/o y Malpeza, maldika kukajo, bakita en
~ofero. ~eto. Tre maldika -̂ o, ofte en fontio de
korneto, uzata nun cefe kun glaciajo. ^ilo,
^ofero. Ho, konsistanta el du celaraspektaj ferplat-
oj, inter kiuj oni bakas ~ojn. krem^o. ~o kun
kirlita kremo.

vag/i (ntr) Iri de unu loko en alian sen difinita
celo: vi tro multe ~asz; dum li dormis, mi forstelig-
is de li , por iri ~iz ; Hi ~is en la dezerlo lau vojo
senvivax; sovaga azeno soiece ~antax ; ~anta
angilvendistoz; kelkaj nuboj sur la cielo; cirkaü
sanktuloj diabloj ~asz; mi lasos (igos ) fari mesojn,
por venigi la ~antan spiriton en gian hejmonz ; (0
Ha terurita rigardo ~is sur !a muroB; sia tuta
animo ~is en tiuj lazuroj, en kiuj kvazau dronis siaj
okulojz; nur ce la huso ~is ia malgojo8. cs" migri.
~a. Tia, ke gi ~as: la granda celo de lia ^a vivo8 ;
lia irado, [. . . J indiferente ~az; If ~a reno; ¥ ~a
nervo ( N. vagus ; deka paro de la kraniaj nervoj,
sensa k motora, sajne kun ~aj disbrancajoj, kiu pas-
as tra la brusto k nervizas ia plej multajn viscerojn
torakajn k abdomenajn: la ~a nervo estas la esenca
parto de la parasimpato; SIN. ~O). ~0 ¥ ~a nervo:
r^otonia.^(ad)o. Ag(ad)o de iu, kiu ~as: la homoj
de 1’ sudo, kiuj amas la liberan ~adon 8 ; penu
elpensi ian rimedon, por prezenti en bela lumo vian
~adon!z; tiu ~ado baldaü lacigas k enuigasz. —
r^omanio. ^adi. Daüre~i: kiam la antikvaj dioj
ankoraü ~adis sur la tero en eterna junecoz; Dio
ilin forpusos, k ili ~ados inter la naciojx ; ~adi

i-b

a- a
vagono. a) bogio; b) bufro.
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vakame/o i|r Sp. de undario (Undaria pinnati-
fida ), brunalgo uzata en homa nutrado, precipe en
Japanio.

vakari/o ^ G. (Vaccaria ei kariofiiacoj),
parenca al saponario, de nur unu sp. (V. hispanica)
el Eüropo, N Afriko k U k C Azio, unujara herbo
kun rozaj floroj en maldensa infloresko aspektanta
kiel dikotoma cumo; trudherbo ofta en grenkampoj,
malaperema pro vastskala uzo de herbicidoj.

vakcineO Y Substanco, injektebla aü trinkebla,
estiganta ce la organismo imunecon kontraü iu
mikroba aü parazita malsano: ~o esence prezentas
au mortigitajn mikrobojn au senfortigitan mikroban
toksinon. serumo.bovina aü Jenera ^o. Anti-
variola likvo el la pustuloj de mamoj de bovinoj,
trafitaj de pokso. ~a. Rilata al ~o: kampanjo.~i (tr) Injekti ~on au doni gin tra la buso. <N»ado.
Ago de iu, kiu ~as: Jenera ~ado (de brako al
brako); Pasteüra ~ado (per senfortigitaj kultivajoj
ekz. antiantraksa ~ado). ~ilO. Pinta ilo, uzata por
~ado. re~i. Duafoje ~i, post difinita tempo, por
pludaürigi k plifortigi la imunecon. entero^O. ~o,
perbuse glutata k sorbata de la intesto. sercwado.
Sammomenta injekto de tuj sed nedaüre efika
antigeno k de daüre sed ne tuj efika ~o.

vakcini/o ^ G. ('Vaccinium, sin. Oxycoccum,
el erikacoj) de tufarbustoj k arbustetoj kun simplaj
folioj, kun helrugaj, helvioletaj aü blankaj floroj
ofte krucformaj, k kun malgrandaj beroj nigraj, blue
nigraj, rugaj, verdaj au flavaj; c. 450 sp-oj el
Eüropo, Azio, Afriko k Ameriko, pluraj kultivataj
por ornamo k/au por beroj mangataj fresaj aü
konfititaj. cs3 mirtelo, oksikoko.

elektra. dizela motor~o. motor~aro. ~aro
enhavanta unu aü plurajn motor~ojn. plat~0. ~o
sen superstrukturo, por la transportado de grandegaj
kestoj, masinoj, autoj k.a.. restoraci~o, salon~o
Spéciale ekipita ~o por tiuj servoj al la pasageroj.
post~o. ~o, arangita por k destinita al ordigo k
transporto de postajoj. var^o. ~o, destinita por
transport varojn k aliajn kargojn.

vaisj/o. Ano de la tria prakasto de antikva Hindio,
al kiu apartenis la komercistoj k terkulturistoj.

vajc/o O Mekanismo, fiksita generale ce stablo
de seruristo, lignajisto k.a., por firme teni inter du
pincantaj makzeloj, kiujn oni premas pere de blok-
anta sra ü bo, la prilaborotan pecon: lignafista ,
horlogista, skulptista ~o.

vajco. 1) movebla ~o: a) prem-stango; b) kapo
de la blokanta sraübo ; c) fiksa makzelo ; c)
movebla makzelo; d) sraub-fiksilo. 2) ~o por bor-
masino. 3) man~o.

vajd/o 1 Tinktura izatido. 2 Blua kolorajo,
ricevita per fermentigo de ~o /, parenca al indigo,
sed pli helkolora k kun la grupo -(CO)-C(OH)-
C(OH)-(CO)-. — pastelo. ^a, ~blua. Samkolora
kiel ~o 2.

Vajmar/o. Cefurbo de Turingio ( 11 °19’ E,
50°59' N ). ~a Respubliko\ La Germania
respubliko 1919-1933, organizita lau konstitucio
vocdonita en ~o.

Vajoming/o. Unu el la statoj de Usono
(104°49’U, 41°08’N).

vajr/o Ç5 Pelto, prezentata per vicoj de
helmetformaj bildoj, alterne lazuraj k argentaj.
kontratwo. La sania, sed sen vertikala altemo.

vak1 i (ntr) Esti neokupita. pp loko, ofico ks: tri
segoj ankoraü ~as en la wma view, li kondukis sin
aI ~anta spaco antaii la statuer, de post tin demisio,
la prezidanteco ~as\ dum du monatoj en somero la
tribunaloj ~as; tiu numéro en la nomaro de la verk-
oj estas ankoraü ~antaz. ~a 1 Libera pro neokup-
iteco: tiu ci kupeo estas ankoraü ; ~a telefona
cirkvito, stack) (libera por alvoko aü konekto); tio
okupos viajn ~ajn horojn. 2 (0 Ne okupila de mensa
aktiveco: sia spirito sajnis tute akeepti la nov-
ajon kun ~a rigardo.~(ant)eco. Stato de io ~a: vi
devos avizi pri la ~anteco de tiu domo, de tiuj
postenoj; plenigi la ~antecojn. ~îgi. Fari. ke io estu
~anta: mi ricevis averton ~igi mian apartamenton
gis la 3la de Januaro. K-T evakui. ^ado. Tempo,
dum kiu tribunalo aü similaj organizoj régulé ~as.

vakeinio: 1) mirtelo (Vaccinium myrtillus) ; 2) V.
uliginosus; 3) V. vitis-idaea. Supre: êoso kun folioj
k floroj; meze: floro; malsupre: frukto (bero).

vaker/o. Rajdanta gardisto de brutoj en Ameriko.
use gaüco.

vaks/o 1 Substanco blanka aü helflava, alglu-
igema k knedebla, sekreciata de abeloj kiel materialo
de iliaj celoj, iafoje uzata por fari kandelojn, por
modli ks: kiel ~o fandigas de fajrox [...]; mola kiel
~oz (mildanima); cignoj el ~oz\ ~kandelojz. SlN.
abel~o. stearino. 2 (R) (kn) Sterido tre malfacile
hidrolizebla, produktata de animalo aü vegetajo:
animalaj ~oj (de iuj insektoj, ekz. abelo, koco, 4e
kacaloto k.a.); vegetajaj ~oj (kiuj igas akvoimuna la
epidermon de la folioj, fruktoj ktp; abundaj ekz. ce
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miriko k urusio). c®" prujnumo, spermaceto. 3 ®
Analoga substance), kemie fabrikata: minerala ~o
(SIN. ozokerito); parafina ~o k.a. ~a. Konsistanta
el au aspektanta kiel ~o: ~aj modlajoj; (f)
vizago3 (de malsanulo). (tr) Smiri per ~o: ~i la
plankon3; la malgrandajn pecojn si uzis por per
ili sian fadenonz; zorge ~itaj mebloj. abel~o.
Vakso l . ~ima§ino. Elektra aparato, uzata por ~i
la plankojn. modlcwo. Speciala ~o por modlado.
orel~o. Cerumeno. parafin~o Vd parafino.

sigel^O. Miksajo el selako, kolofono kun
terebintina esenco k pigmento, uzata por sigeli:
stangeto el sigel~o; si fans al la flikilo kapon el
sigel^>oz. ski/vo. Grasa smirajo, uzata por faciligi
la glitadon de la skioj. ter~o. Ozokerito.

vakll/o 1 <I> Spaco, entenanta neniom da
materio: la antikvaj filozofoj opiniis, ke la naturo ne
toléras la ~on. 2 Spaco, entenanta treege mal-
densan materion: Toricela ~o (akirita per aerpump-

; ilo kiel en barometro); fari ~on en vazo. 3 O Ce
\ vapormasino, la diferenco inter la atmosfera premo

k la premo en la kondensilo. â. Rilata al ~o:
tubo (kaücuka tubo kun fortika parieto, ne deform-
ebla de ~o); purigado (per ~faraj masinoj). —tubo 4. ~metro. Aparato, por mezuri la gradon de
la ~o en vazo au ampolo. alt~0. ~o, akirita per

\ specialaj aparatoj, kun premo de 0,001 mm de
hidrargo, k ec malpi i.

vakuol/o $ Kava organeto de la celplasmo,
ordinare enhavanta akvon k diversaspecajn solvitaj-
ojn, devenanta el la kunigo de veziketoj de la endo-
plasma reto.

val/o 1 * Malalta terparto, pli-malpli cirkaü-
ita de montoj, generale kavigita de rivero au glaci-

: rivero: ni transmigras el la profundaj ~oj en la
; lumantan montolandonz\ se negas sur la monto,
I estas malvarme en la ~oz ( pf); la ~o de Nilo, de
% Sejno, de Rejno ; kruta de torento; morta (de
; kiu la akvo malaperis); ronda ~o (ciuflanke fermita
I de altajoj). — ~voje, talvego. 2 H La tero, kiel loko
* de suferado: la ~o de densa mallumox; ci tiu

de la ploroj. 3 jjfe Interna, konkava angulo, formita
i de intersekeantaj ebenajoj de tegmentoj. ~eto.
; Mallonga ~o inter montetoj: (f ) la ~eto de la
J Muzoj (inter la du pintoj de Parnaso). al~e. En
|loko situanta, en difinita ~o, pli malsupre ol la pri-
|parolata: Turn estas al~e de Orleano. icr almonte.
|al^iE. Malsupreniri de monto. sek~0 *• Valo
i iam okupita k kavigita de rivero, sed ne plu hodiaü :
j sek~oj estas oftaj en kalkaj regionoj.
{ valabi/o b Nomo de diversaj sp-oj de marsupiul-

oj, similaj al kanguruo sed malpli grandaj, vivantaj
f en Aüstralio.

valah/o ï Ano de la gento, kiu pasintece logis
f en (V)~io. (V)~io, ~ujo Ji Danuba princlando,
l kiu, kunigita en 1859 kun Moldavujo, formis en
|1881 la regolandon Rumanio. (V)̂ io * Regiono

i de Rumanio, inter S Karpatoj k Danubo (25°E,
44°30’N).

Vald/o ü4 Fondinto, dum la I 2a je en Liono, de
j religia grupo, kiu estis deklarita hereza k pli poste
• ( I6a je) aligis al protestantismo. /^ano. Membro de

tiu grupo au de similaj grupoj, suferintaj persekut-
ojn de la I 3a gis la 17a je en la Germana Imperio,
Provenco, Savojo, Piemonto: ~anoj ankoraü nun
ekzistas en Italio , precipe en Piemontaj valoj.
~ismo. Doktrino k movado de la ~anoj.

Valdemar/oz. Vira nomo, i.a. de pluraj danaj
regoj.

Valenc/o. Provenca urbo (4°53’E, 44°56’N).
Valenci/o. Nomo de urboj en Hispanio (0o23’U,

39°28’N), en Venezuelo (68°07’U, 10°10’N).
Valencien/o. N-Francia urbo (3°32’E,

50°20’N). ~a. Rilata al ~o: ~aj puntoj (~ojz).
valent/o 1 ® Nombro de unuoblaj ligoj, kiujn

atomo povas havi kun najbaraj atomoj en molekulo.
2 A Nombro de ligoj, kiujn verbo povas havi kun
siaj komplementoj (inkl. subjekton).~a. Rilata al
~o: hidrogeno , kloro , natrio estas unu~aj;
oksigeno, kalcio estas du~aj\ sulfuro povas esti du- ,
kvar-, k ses-~a; fosforo povas esti tri- k kvin-~a;
pluvas estas nul~a, donas estas tri~a.

Valenten/o. Vira nomo, i.a. de sanktulo, je kies
festo (la I 4a de Feb.) laükrede la birdoj parigas; tial
ci tiu tago estas en diversaj landoj okazo por inter-
sangi amdeklarojn: en la tag' de ~o mi al mia la
trezoro venis frue en matenoz.

Valentinian/o. Vira nomo, i.a. de pluraj Romiaj
imperiestroj.

valer/o ® Radiko de ~ata aeido (en kunmet-
aJ°j)- acido. Grasacido, C4H9-COOH, grava
industria kemiajo. SIN. pentanata acido. ~laktono.
C5H8O2.

Valeri/o. Vira nomo.
valerian/oz ^ G. (Valeriana el ~acoj) de

plantoj—plejparte plurjaraj herboj, kelkaj arbustetoj
k tufarbustoj—kun malgrandaj, rozaj au blankaj
floroj en cumoj arigintaj en apeksajn paniklojn au
korimbojn; c. 200 sp-oj el la N hemisfero, Andoj k
S Afriko, kelkaj poromame kultivataj; la odoro de
ilia rizomo allogas la katojn. SIN. katherbo. oficina
~0. Sp. de ~o (V. officinalis) medicine uzata pro
antispasmaj k sedativaj ecoj de gia rizomo.

valerianel/o G. (Valerianella el valerianacoj)
de generale unujaraj herboj, uzataj por salatoj; c. 50
sp-oj, N -hemisferaj, i .a. V. eriocarpa k V. locusta
kultivataj kiel salatplantoj.

r̂ >0

valerianelo (Valerianella
locusta, kf.): a) folio. VA..

valet/o = cambristo.
Valez/o. Svislanda kantono, en la Rodana valo

(Siono, 7°30’E, 46°10’N).
Vaiezi/o. Regiono, norde de Parizo ( 3°E ,

49°15’N). ~anoj î Membroj de rega familio, kiu
regis en Francio de 1328 gis 1589.

1
;
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valg/a f Prezentanta devion al la ekstera flanko:

~a bulpiedo; ~a genuo. câ* vara.
Valhal/O o En la germana mitologio, restejo de

la herooj mortintaj en bataloj. Valkirio.
valid4a 1 Prezentanta la formon, formulojn aü

kondicojn, postulatajn de lego, por ke dokumento
regule efiku : akto, kontrakto, testamento,
pasporto, fervoja hileto. 2 (vs) (pp aserto. argumento
ks) Havanta valoron, efikon, gustecon en difinitaj
cirkonstancoj: ~a nur post aldona hipotezo. ~i (ntr)
Esti ~a: via pasporto ne plu ~as\ la reglamento ~os
por la somero de ci tiu jaro. ~eco. Eco de io ~a:
daürigi la ~econ de abonkarto. ~igi. Fari ion ~a:~igi akton, testamenton; ~igi la elekton de deputito.

îgi. Igi ~a: la kontrakto definitive ~igos la Ian de
Julio, eks^igj. Perdi sian ~econ. eks~ igo 0
Ceso de ciuj rajtoj, priskribitaj en kontrakto.

valin/o ® Aminacido, CHrCH(CH3)-CH(NH2)-
COOH, unu el la 20 cefaj aminacidoj de la proteinoj,
esenca por la homo; simb. : Val.

valiz/o. Malgranda, manportebla kofro, kin
malfermigas en du partojn: leda, plasta, tolkovrita
~o ; aviadila ~o ( tre malpeza) ; militista ~o (el
metalo); pli valoras propra cemizo, ol fremda plena~oz. ~eto. Malgranda ~o por dokumentoj ks.
^Ujo = kofrujo.

Valkiri/o O Ciu el la kurierinoj de Odino, kiuj
elektis la pereontojn en bataloj, portis ilin en
Valhalon k tie servis ilin dum festenoj.

Valmiki/O d?o Mita aütoro de Ramajano (c. la 3a
au 2a jc a.K.).

valon/o. Loganto de ~ io. ~a. Rilata al ~oj: ~a
dialekto. (V)~io, ~ujo. Franclingva parto de
Belgio (5°E, 50°30’N ).

kvadratradiko de la mezo de la kvadratoj de la
momentaj ~oj dum unu tuta periodo); momenta
~o (de variigebla grando je difinita momento). 5
Io, kio iel ~as: en malfacila horo ec gros estas~o; la borsaj ~oj. 6 <t> Tio, kion homoj jugas
morale au estetike grava: jam de longe la helenoj
provis starigi hierarkion de ciuj ~oj; la humanism-
aj ~oj; oni devas peni, ke la veraj ~oj de ciu nacio
estu konigataj al la mondo\ la E-istoj mem ne
sufice konscias pri la ~oj, kiuj enestas en la jam
historiiginta parto de la movado', hiiceo revis pri ia
renverso de ciuj ~oj. — ~sistemo. ~i (tr) 1 Esti
taksata en komparo kun iu au io: cu Vergilio ~as
Homeron?; unu pasero alian ~asz‘, pli ~as io ol
nenioz. 2 Esti rigardata kiel inda je io, kiel gusta
kompenso por io: la spektaklo ~is la vojagon; la
profito ~as la penon; li rigardadis pli longe, se la
vizago tion ~isz ; via mono ne ~as la mal-
trankvilon, kiun gi kaüzas al miB ; la ludo kandelon
ne ~asz\ la felo tanadon ne ~asz; vi ne ~as tian
feliconz; vi konsolis min, kvankam mi ne ~as esti
égala al iu el viaj sklavinojx; tiu studento ~as, ke
oni spéciale zorgu pri li. 3 (abs) Esti rigardata kiel
satinda, kiel havanta ian meriton: kion ni haras,
por ni ne ~asz\ kio multe kostas, multe ~asz; ne
~as bofilo, kiam mortis fif inoz ; montras parolo,
kion cerbo ~asz\ ~as ne la vesto, ~as la enesto7-',
pli ~as tuj ovo, ol poste bovoz\ suferinto pli ~as
ol lernintoz; la vivo ~as Horn, kiom da felico gi
enhavasB; gi eslis serco, kiun ~as aüskulti7", ne
~as paroli pri tio. 4 Esti taksata je ia prezo: tiu
stofo ne ~as pH ol dek frankojn por metro ,
kvankam gi kostas duoble\ miliono ~as milionon k
nenion pliB; (f) kiu groson ne honoras, ec duon-
groson ne ~asz\ kiom ~as mia vivo? 5 Validi :
lego ~as por poste, ne por antaüe7; la pasporto
~as nur por la daüro de unu monato7. â. Hav-
anta konsiderindan meriton, kvaliton au prezon:
~aj konsiloj; la perloj ne farigis pli ~ajz ; kion
devas fari la malpli ~aj bestoj, se la leono mem sin
malkonfesas?z; libro ~a por ciuj k ciu tempo', tia
korespondado forrabas de mi tre ~an tempon; la
vivo estas tro ^a, ke oni perdu gin en tiaj disput-
acoj. ~a}o. Objekto ~a : la meblojn, juvelojn,
ciujn r̂ ajojn li forvendis, por povi daürigi siajn
eksperimentojn. ^Igi. Fari , ke io estu ~a : per
kultivado ~igi grundon; la ~igado de la duon-
dezertaj regionoj. Iaü~a. Varianta laü la ~o de la
objekto: laii~a doganimposto. malplî eco S' La
stato de individuo, kiu opinias sin malpli ~a ol la
aliaj: sento de malpli~eco. militera. Grand~a:
mian dankon por tiu ci multe^a kuragigoz. pli~0
El Prezdiferenco atingita, ce la vendo au
ekspertizo, inter la antaûa ~o de objekto k ties
vendoprezo: la anonco de la malkovro de novaj
minoj donis grandan pli~on al tiuj akcioj.
pluŝ o (M2 Laboro, kiun la kapitalistoj alproprig-
as al si senpage, égala al la diferenco inter la sum-

igita laboro de produktantaj salajruloj k la salajro
prezentanta nur la kostojn de reprodukto de la varo
«laborforto». re~igi. Doni denove ~on al io, kio
gin parte au tute perdis : re~igi la acetpovon de la

flandro.
valor/o 1 Grado, laü kiu iu au io estas satata

pro siaj kvalitoj au meritoj: kia estas via laboro, tia
estas via ~ol ; se iu trovos virtan edzinon, Sia
estas pli granda ol perlojx\ scienculo de aIta
taii la personoj, kun kiuj oni havas interrilatojn,
estas difinita la propra ~o de homo7", esplori la
komparan ~on de ciuj religioj7-; jes, tio havas
~on!z\ si mem ne atribuas grandan ~on al ansera
plumoz; ambaü floroj de samaj ~ojz ; koni. la ~on
de la vortoj; neniu verko E-a ec el la plej frua
tempo iam perdos sian ~on k komprenebleconz;
tiam la kontrakto perdas sian legan ~onz (use
valida ). 2 Grado de taksebleco ; sumo, je kiu io
estas mone taksata: la oro havas nenian ~on en la
dezertoB; la ~o de tiu varo malaltigis en la lastaj
monatoj; la prezo de tiu masino estas 2 000 mark-
oj, sed gia vera ~o ne superas 500 ; venda ~o;
spedmeno sen ~o; la sipo estis asekurita por sumo
tre supera al gia ~<r, la marksisma teorio de la

3 IMi) Kristaligo de homa laboro, kiu restas el
komercajo post la abstraktado de uz~o, k kies
fenomenformo estas intersang~o. 4 A Grando, al
kiu variablo au funkcio povas egali : absoluta ~o
de nombro (la sensignuma ~o); cletermini la ~on
de nekonato en ekvacio; de funkcio (la bildo);
alproksimiga ~o (ricevita el simpligita kalkulo);
proksimuma ~o; amplituda ( la maksimuma,
atingata dum periodo de oscilado); efektiva ~o (la
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laboristoj ; re~igi la ideon pri ekumenismo.
sam~a. Havanta la saman ~on, kiel io alia:
ambaü esprimoj estas sam~aj; sam~aj rangoj,
titoloj.sen~a. Havanta nenian ~on: sen~a stono
kovras la tombotv, li nin traktadis kiel sen~ajn
bestojnz ; tin Katz , sen~a nulo! z; nur sen~ajn
poemojn li proponis al ni; la malnova sonorilo
staris nun sen~e meze de herboz. serwajo. Io
sen~a: estas bedaürinde, ke la aütoro elspezis
tioman motion k tiomajn penojn por eldoni perfekt-
an sen~afon. es* balaajo, rubo, skorio. serwigi.
Fari ion sen~a: senrompaj reformoj, kiuj neniom
sen~igas la gisnunan literaturonz ; sen^ igi
argumenton per lerta kritiko. seri'-ulo. Homo sen
ia ~o: ne al ciu sen~ulo oni povas doni sian
protektadonz. csf sentaügulo.alt~a. Havanta altan
~on: per sia delikateco gi similis al la alt~a felo
de nia amata regoz. grandma. Havanta grandan
~on: cion grand~an vidis la okulo de homox ;
grand~ajn juvelojn si neniam havisz\ ili fordonas
siajn grand~afojn pro mangajox; la vido de la
multa} grand^afoj povis simple kaüzi kapturnon7-.
hak'vO. Vd haki. intersang^o [M3 Intersang-
rilato de laüdezire reprodukteblaj komercajoj,
difinita lau la kvanto da socie necesa labortempo,
en ili entenata: intersang~o ekzistas nur en tia
socio, kiu produktas komercajojn. krestO^O La
maksimumo de la ~oj de iu grando dum difinita
intervalo, ekz. dum unu tagnokto, monato au jaro.
SIN. pinto~o. Hrrwo. ~o, kiu prezentas limon,
trans kiu la fenomeno malaperas au sangas sian
formon, efikon kc. merkat^o. ~o, difinita per la
reago de la postulado k proponado sur la merkato.
mez~0 À Meznombro de ~oj: la teoremo pri
mez~o. aritmetika mez^o. La sumo de ciuj
~oj, dividita per ilia nombro. perwiz (ntr) Esti
peninda. uz~o. Grado de utileco de iu objekto.
pinto~o. Kresto~o.

Valparais/o. La cefa haveno de Cilio (71°38’U,
33°02’S).

Valpurg/o. Angla sanktulino (8a je), kultata en
Germanio, k kies festo okazis la lan de Majo. ~a.
Rilata al ~o: la velurado de la sorcistinoj sur bala-
da bastono okazas en la ~a noktoz.

vals/o }, 1 Turnodanco rapida lau tritakta
ritmo. 2 Muzikajo por tia danco: la ~oj de Strauss',
la Vienaj ~oj.~\ (ntr) Danci ~on.

Valter/o. Vira nomo.
valut/oz 1 Mono aü monsigno cirkulanta en

difinita teritorio: la ~oj ampleksas la devizojn, la
bankbiletojn, la metalajn monerojn k la akciajn
kuponojn. 2 Fremda devizo. 3 Rilata valoro de
papermono al la ora au argenta metalunuo.

valv/oz 1 © Cia movebla peco, destinita enlasi
likvon, gason au vaporon en tubon, ujon ks k mal-
helpi gian ellasigon, au inverse: disko~o, klap~o,
foldo~o, nadlo~o; ensorba ~o (kiu sorbas la vapor-
on en cilindron de vapormasino); redukta ~o (sur
gascilindro, por redukti la premon, tiel ke la gaso
elfluas malrapide); sekuriga ~o (kiu ellasas la vapor-
on de kaldrono, kiam ties premo superas iun limon);
sen~a motoro. 2 ¥ (valva) Samfunkcia organo en la

koro (maldekstra atrioventrikla ~o, SIN. mitra ~o;
dekstra atrioventrikla ~o, SIN. trikuspida ~o) k en
aliaj organoj (ileo-cekuma ~o ks): Y difekto de kora
~o. 3 b Ciu el la du partoj de konko de du~ulo. 4

^ a) Parto de kapsuleca frukto dehiskanta aü
dehiskinta: guso malfermigas per du ~oj. b) = klapo
2. us" operkulo. C) Ciu el la du partoj de la selo de
diatomeo. 5 4? Aparato, ebliganta la trafluon de
kurento en ununura direkto: jona ~o\ elektrona ~o.
SIN. rektifilo. vs- tubo. ~a. Rilata al ~o: f (pp koraj
~oj) ~a insuficienco, stretigo, klako; ~aj sonoj.
~etO ¥ {valvula) Parietaj refaîdoj de la vaskuloj k
aliaj organoj, kiuj direktas la likvojn k malebligas
ties retrofluon: la duonlunaj ~etoj ce la aperturoj de
la aorto k pulma arterio en la koncernaj ventrikloj.
diwuloj 8 Klaso (Bivalvia ) de moluskoj kun du~a
konko, el kiuj multaj sp-oj estas mangeblaj k kelkaj
produktas perlojn: mitulo, ostro estas du~uloj.

vamp/o (fm) Vampirino 2.
vampir1o 1 b S- k C-Amerika mamulo

(unuspecia g. Vampyrum spectrum) el la ordo de
kiropteroj (vespertuloj), malprave rigardata kiel
sangosucanta. icr desmodo. 2 Fabela fantomo, elir-
anta nokte por suci sangon de dormantoj. 3 (f) Iu
riciganta je malprofito de aliaj; ekspluatisto. ~ino
1 Inseksa ~o. 2 (f) Seksalloga virino, kiu kvazaü
fatale kondukas siajn amsopirantojn al diversaj
katastrofoj: roloj de ~inoj en la Holivudaj filmoj de
la periodo 1925-1955. ~ismo. Sangosucado (pf).

van/a 1 Ne produktanta efikan rezulton; sen-
utila: servo al Dio ~a (senrekompenca) ne restasz;
kontraü forta mano la lego estas ~az (senpova);
r^a teoria laboro k senutila batado de ventoz; nia
voko ne restas ~az\ al vi klopodojn k al mi suferojn
vi kaüzas, tamen ambaü estas ~ajz (senfruktaj). fâ’
vanta. 2 Havanta nur sajnon sen realeco; neefektiva:
~a espero; tiuj profetajoj estis ~ajx (ne plenum-
igis); r^a ombro, fantomo, songo; mia timo montr-
igis ~e. Sen rezulto; senutile: eu âiuj niaj
laboroj pereos ~e? z\ pri tia intrigo mi jam dufoje
vin avertisz; ~e vi tentas, mi ne konsentosz\ el
malplena telero ~e cerpas kuleroz\ ce la bazo de /’
trunko oni sercus junajn kreskajojnB. ~ajO. Io
~a: cio, kion li diris, estis nur ~ajoj. '̂ eco. Eco de
io ~a: konfesi la ~econ de siaj penoj; kiu ne vidas
la r̂ econ de tiuj diskutoj?. ^ igi. Fari, ke io estu
~a: gi ec per unu haro ne ~igus la laboron de tiuj,
kiuj ellernis E-onz; ~igi ies projektojn, esperojn.

vanad/o ® 1 Elemento, V, atomnumero 23,
atommaso 50,94, kun amfotera karaktero. 2 Metalo
argente griza, uzata en alojoj.

vand/o 1 = septo. 2 = parieto.
vanda/o G. (Vanda el orkidacoj) de plurjaraj

arbo- au rok-logaj herboj el E k SE Azio; c. 45 sp-
oj, pluraj kultivataj, i.a. hejme, por rimarkindaj,
diverskoloraj k ofte grandaj floroj.

vandal/oz 1 Ano de germana tribaro, kiu en
4a-5a je prirabadis Gaülion, Hispanion, N-Afrikon
k Romon. 2 (f, pj) Detruanto de artaj valorajoj.
~ecoz, îsmoz. Emo al detruo de artaj valorajoj.

Van-Dejk/O. Flandra pentristo ( A . Van Dyck ,
I 599- I 641). ~a. Simila al la modo, stilo de la
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kostumoj kc en la pentrajoj de ~o: ~a manteleto,
barbo (pinta), kolumo (punta) ktp.

Vandegraf /o. Usona fizikisto ( R . J . Van de
Graaff . 1901-1967 ) : la generatoro de ~o
(~generatoro).

vanel10 b 1 G. (Vanellus), parenca al pluvio, de
birdoj el la ordo de karadriformaj. 2 Sp. de ~o (K
vanellus), vivanta en Eüropo k Azio, nigra k blanka
kun malhele verda dorso k kun longa plumtufo sur
la verto; giaj ovoj estas tre satataj.

vanes/o & G. (Vanessa )
de belkoloraj tagpapilioj,
kies dornoplenaj larvoj
vivas sur urtikoj.

vang/o 1 V ( bueta )
Ciu el la du flankaj partoj
de la vizago de la homo k
de iuj vertebruloj, sub la
okulo, inter la buso k la orelo: rondaj ~oj, sulko-
plenaj ~oj; ~o ce ~o; larmoj ekfluis sur liaj ~p/z;
ne kaSigas lia tango malantaü la ~oz ; propran ~on
neniu batas1; fari aplaüdon sur la ~onz ; al du, kiu
frapas vin sur la ~o, prezentu ankaù la alianN. sar
makzelo. 2 O Ciu el la du flankaj k plataj partoj aü
pecoj de aparato, niasino: de hakilklingo, de
lagrokuseno, de benko, de pulio, de afusto ks. esr
flango. ~a. Rilata al la ~o: la ~a pometo. ~ego.
Dika, pendanta ~o de iaj bestoj: ~egoj de parko, de
bovo. ~OSto V Zigomo. Stir~0. ~ofrapo. puf ~a.
Havanta svelajn ~ojn : dekduo da puf ~aj
infanacojz.sid^Oz. Gluteo. CSP pugo.

vanil/o ^ 1 G. (Vanilla el orkidacoj) de plur-
jaraj, daürafoliaj lianoj, iuj epifitaj, kun tigo verda,
pli-malpli karna, kun grandaj sed mallonge daüraj,
generale blankaj aü flavverdaj floroj k kun sufice
daüre karnaj kapsuloj; tropika k subtropika g. de c.
100 sp-oj, el kiuj ~o 2. 2 Aromaj sp-oj de la g. ~o,
kies fruktoj estas uzataj en produktado de ~o J; 3
sp-oj ( V'. planifolia, V. pompona k V. tahitensis ) ,
vaste kultivataj en la tropikaj regionoj por 15-25cm
longa, fingrodika, malurstadie cokoladbruna frukto,
kiu, rikoltita duonmafure, sekigita k longe prilabor-
ita, servas kiel satata bonodora spicajo. 3 Y Prepar-
itaj fruktoj de ~o 2, uzataj kiel spicajo. ^a. Rilata
al ~o: ~aj gusoj; kremajo.'•«i (tr) Y Spici per
~o: ~ita sukero. '«ino ® Cefa odorajo el ~o,
CH3OC6H3(OH)CHO.

Vankuver/o. Havenurbo ce U marbordo de
Kanado (123°08’U, 49°18’N ). ~-lnsu!o. Insulo
kontraü ~o (126°U, 49°30’N).

vant/a 1 (io). Ne valoranta atenton aü prizorg-
on pro sia malgraveco aü nedaüreco: fa ~aj plezur-
oj de la mondo ; cio estas kompare kun la etern-
ecoB ; ~a babilado ; kio estas bona por la homo en
la nemultaj tagoj de lia vivo, kiun li pasigas kiel
ombro? x ; de ~aj elspezoj malgrandigas ricecox;
dum via pregado ne ripetaduH. vana. 2 (iu)
Amanta posedi k montradi bagatelajojn, mal-
modesta: ^a virino; ni estas del ~aj, ke ni kredas
nin ciam interesaj ; fieraj ~aj infanojz.'«ajO.
Afero, objekto ~a: kial do vi volas konsoli min per
~ajo? x; ~ajo de ~afo, cio estas ~ajo! x.'«©CO.
Eco de iu aü io ~a: se ciu popolo volus el simpla
r^eco doni al la lingvo sian propran karakter-
on [... jz; konscii la ~econ de ciuj homaj fieroj.
~igi. Fari ~a: por ne ~igi la disputonz. 'vigi. Igi
~a: viaj patroj sekvis ~afon k mem ~igisx.

vanu/i. Malaperi.
Vanuatu/o. S-Pacifika insularo (antaüe nomata

Nov-Hebridoj) k regno (Portvilao).
vapor/o 1 Humida aermiksajo, kiu levigas el

malseka korpo sub efiko de varmo: el la kaldrono
éliras ~oz; kuiriston satigasz (pf); la de
ilia elspirajo kunigis kun la ~o cirkaüanta la svit-
antajn cervojn k formis movigantan nubonB; mal-
aperis, kiel (f) havi iom da ^o en la kapoz
(ne plu klare pensi, pro ebrieto). 2 Gasa formo de
normale likva aü solida substanco: de akvo, de
etero, de hidrargo; saturita ~o (en ekvilibro kun la
naskanta likvo); supervarmigita ^o ; subfridigita

Y inhalt' jodajn ~ojn: © meti la tutan ~on.
~a. Havanta formon a ü aspekton de ~o: ~a
nebulo. tulo. (ntr) Eligi ~on: sur la tablo pfej
bonguste ~is rostita ansero ; kiam en somero la
herbejoj ~asz. ~ajO. la formo ~a: densa nebulo
lacigis la rigardon per siaj molaj ~ajojB. ^eto.
Trc delikata ~o. ^igi. Fari ion ~o: ~igi ak\>on en
kaldronoB ; (f) dum la metalo rica de nia volo estas
r^igata de ci scienca kemiistoK. ^igilo. Aparato,
en kiu pro aerfluo ia likvo estas elblovata en formo
de fajnaj eroj. '«igi. Igi ^o: la akvo ~igas je la
ordinara temperaturo ; la ~iga varmo (kvanto da
varmo, necesa por ~igo de unu molo). »̂ igema.
Tia, ke gi facile k rapide ~igas: ~igema esenco,
alkalo. ~umi Y ~kuiri: ~umita ansero.'«izi.
Pritrakti korpon per ~o aü ^igita substanco: ~izi
drapon, artritan membron. '«forta. Efikata de la
forto de ~o: ~forta veturadoz. /«metro.
Manometro por ~o. ^«premo. Premo de la ~o en
^masino. el /«igi, for^igi. Malaperi, ~igante: la
akvo el la kaserolo el^igis; (f) eu via kurago jam
for igis?. C.W elcerpigi, estingigi , forigi, sveni.
el~ilo vî,Arangajo, por ellasi la ~on de sipmasino.

© var/a t ( varus ) Prezentanta devion al la
interna flanko: ~a kokso, genuo. valga.

(D var4o 1 Objekto, fabrikita por vendado;
artiklo de komerco: putremaj ~oj (kiuj putras, se la
vendado a ü transportado estas tro malrapida);
ekspord , importi doganpagajn ~ojn ; rompigemaj

vaneso.

CG .

vanilo ( V. planifolia) : a) tigo ; b ) folio ; c) radik-
ciro; c) infloresko; d) floro ; e) frukto. B .
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~oj. 2 £ Iu ajn materia au nemateria ajo, kiun oni
povas uzi por kontentigi bezonojn. ^ejo. Loko, en
magazeno, kie oni tenas provize la ~ojn.
nutro~Oj. ~oj, uzataj por la nutrado de homoj.
skribo~0. Ciu ~o uzata en kontoro, sekretariejo
ks: butiko de skrib~oj ; skrib~ejo. Sllt'vOj. ~oj
ekspeditaj sen pakumo.

©var/o 4r Praktika elektra mezurunuo de neaga
povumo.

Var/o 1 Provenca rivero (7° l 2’E, 43°39’N). 2
Francia departemento (6°E, 43°30’N).

varan/o 8 G. (Varanus) de grandaj reptilioj el la
subordo de lacertuioj, vivantaj en Afriko k S Azio.~edoj. Fam. (Varanidae ) de lacertuioj, ampleks-
anta la solan g-on ~o.

kondicjta (kiam gin influas la cirkaüaj fonemoj).
5 O Ciu el la volumenaj sangigoj de ligna, metala
k.a. peco pro sekeco, temperaturo k.a. ^a. Sang-
iganta lau la cirkonstancoj: vetero; ~a vorto;
~a stelo. ~ado. Sinsekvo de la statoj de io, kio
~as: ~ado plaças; la ~ado de la temperaturo, de
ligna tabu!o; dumtaga ~ado (diferenco inter la
minimumo k la maksimumo de meteologia
elemento, observita dum unu tago). ~ajO A Subaro
de vektora spaco, kiu estas la nulejo de analitika
bildigo: la régula parto de ~ajo estas sternajo.~anco ^ 1 (pp stokasta variablo X) La ekspekto
de la kvadratoj de la devioj de la variablo disde ties
ekspekto, do la ekspekto de ( X -E( )0)2, kie E( X )
signas la ekspekton de X . 2 (pp muestro au samplo
kun n valoroj) La aritmetika mezvaloro de la
kvadratoj de la devioj muitiplikita per nl( n- l ). 3
(pp muestro au samplo) La aritmetika mezvaloro de
la kvadratoj de la devioj. ~ant2o = variablo. ~igi.
Fari, ke io ~ u : ~igi la premon, la varmon en
eksperimento.~igebla. Tia, ke oni povas gin ^igi:
~igebla komponanto. kurwanco (pp du stokastaj
variabloj X k K) La ekspekto de la produto ( X -E( X ) )
( Y-E( Y ) ). ne~a. Tia, ke gi ne ~as: ne~a grando,
vorto ; la ne~a irado de la astro]. ew konstanta.
~kolora. Tia, ke gia koloro sangigas. ^ometro 1
4^ V ~igebla indukta bobeno, servanta por mezuroj,
agordo de anteno, ktp. 2 Aparato, por mezuri la
aerpreman sangigon. kultiv^O yJ ~o de kultivata
planto, ricevita per selektado. — kultivoformo.

variabl/o A S Grando, kiu povas alpreni iun ajn
valoron en donita aro: funkcio kun tri ~oj ; ne-
dependa (argumento de funkcio); dependa
(valoro de funkcio). stokasta ~0 -à.Stokasto.

variaci/oz } Aldona ornamo al muzika temo,
tiel farita , ke konservigas la elementoj de la
koncerna temo.

variant20. Io diferenca per la formo, ne per la
enhavo au esenco, i .a.: 1 c£> Iomete diferenca
teksto, liverita de alia manuskripto au eldono:
kolekti la ~ojn de poerno en kritikan aparaton. eæ
redakcio, vcrsio.2 A Ciu el la diversaj formoj de la
sama lingva unuo : libera , kondicita 3 jflft
Diferenca formo de iu tipa konstruo. 4 4 En iu don-
ita punkto de saka partio, ciu el la eblaj movoj, per
kiuj oni atingas unu saman rezulton.

varicel/o f Kontaga, sed benigna infekta mal-
sano, karakterizata de erupcio de blazoj, kiuj ofte
postlasas cikatrojn.

variete/o Spektaklo, konsistanta el diversaj,
inter si ne ligitaj programeroj, kun distra k efekta
celo (kanzonoj, baleto, akrobatajoj, jonglado k.a.).~a. Rilata al ~o: prezentado, teatro.

varik/o Y Konstanta dilatigo de vejno. ~a.
Rilata al ~o(j): ~a ulcero. ~etoj. Tre malgrandaj
~oj. skrotO~0. ~o de la sperma funiklo.

Varingjen/o. E-Iingva verkisto k esperantologo,
cefa aütoro de RI.V. (G. Waringhien, 1901- I 991):
vi longe skribis al mi, amiko w.

varioi/o f Kontaga k epidemia infekta
malsano, kaüzata de viruso k kun grava prognozo,
karakterizata de febro k de erupcio de pustuloj, kiuj

varano.

Varanasi/o. Gangoborda urbo (82°57 ’E,
25°18’N), sanktapor la hinduoj.

varang/o .J, Ce la malsupra parto de la kilo, ciu
el la pecoj, kiuj alligas la internan karenon al la
ekstera kareno, subtenante la internan plankon.

varap/o Grimpado ce roka krutajo.
varb/i (tr) Fari per siaj instigoj, 1 ke iu soldat-

igu : la aventuristojn ili ~is en la armeon B. r-r
rekrutigi. 2 ke iu anigu al grupo, partio, doktrino:

iun al E. ; gi prezentos al ciu ~oto la tutan
esencon de nia aferoL.3 ke iu igu klienlo. ter gajni.~adO. Ago de tiu, kiu ~as: doni sian tutan atenton

\ al la r^ado de nova] ahonantoj ; la ~ado estas
- esenca parto de la propaganda de ciu partio.

MStO. Homo, kiu profesie ~as: asekura ~isto.
vareng/oz. Ano de skandinava gento, kiu

envenis Ruslandon en la 9a je, k fondis tie la unuajn
princlandojn.

varf/o © En haveno, ajura konstruajo el fero au
ligno en formo de planko sur fostaro, servanta kiel
kajo; gi utilas por rompi la ondegojn au, okaze de
submara baro, por preterpasi la baron , cr digo,
geto, moleo.

vari3i (ntr) 1 Prezenti sinsekvajn diversajn sang-
igojn : la temperaturo sencese ~as hodiaü B ; la
mow] ~as laü tempo] k landoj; la salajro ~as inter
4 k 12 dolaroj ; dum horo] k horoj la pejzago ne
~as; r^kolora kolibroB. 2 Prezenti diversajn sang-
igojn de volumeno, lau la grado de malsekeco de la
aero au de varmo, pp ligno au metalo. 1 A
Amplekso de ~ado: estas granda ~o inter la
ekstremaj valoroj. 2 <$ Sistematika unuo { varietas ),
subdivido de specio au de subspecio, ampleksanta
grupon de similaj individuoj, kiuj diferencas de la
tipo de la sp. au subsp. pro heredaj sed malgravaj
karakteroj. e®' formo. 3 © (analoge) : ~o de
mineralo , de petro. 4 A Varianto: libera
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plej ~ege deziris ricevi3. 3 (0 Plena de tre forta
ekscitigo: jes, kamaradoj, gi estis ~ega posttag-
mezo—k nur unit homon ni perdisz; ~ega disputo;
(analoge) ~ega pipro. ~ege. En ~ega maniero:
tiu ci patrino ~ege amis sian pli maljunan filinon1.~ego 1 Tro alta, malsaneca de nia korpo: sian
korpon bruligis ~ego, naskiginta de malsato, sen-
dormeco7 ; sur la vangoj de la infano trovigis rugaj
makuloj de ~ego7. 2 Tre alta temperaturo de fizika
korpo: en la ~aj landoj la suno radias alian ~egon,
ol ce ni7-, la ~ego premis7 (sufokis). 3 (0 Tre forta
koremocio: brakumoj k kisoj de surpriza ~ego.~ejo. Hejtata flordomo: ~ejo por malsanemaj
kreskajoj7. ~eta. Iom ~a; apenaû pli ~a, ol nia
korpo: lavi vundon per ~eta akvoB; la forno estis
nur iom ~eta7 ; (f) car vi estas ~eta (nek favora, nek
malfavora), mi elsputos vin el mia busoN . cS" tepida.~iga. Kapabla havigi ~on: antaü ol la suno estos
bone ~igax ; la nego kusis ~ige super la semitajo7.
'vdgi 1 Igi ~a: si ~igis inter siaj manplatoj la
frostigintajn manetojn7 ; la limako ricevis la
permeson ~igi sin en la suno7 ; ~igi al si la piedojn;
la suno ~igas la teron7; ~igi sur brulilo la prov-
tubon ; ~igtt la ôambron k donadu akurate la
medikamenton7.2 (0 Igi ekscita: la diskuto ~igis la
kapojn ; tiuj, kiuj sidas malfrue nokte, por ~egigi sin
per vinox. ~igilo. Aparato, por ~igi la piedojn, la
manojn ks: lit~igilo. ~igi 1 Igi ~a: la birdo estis
nur rigidiginta, nun gi ~igis k denove ekvivisz; la
sipisto trinkis glaseton da brando, por ~igi internez;
2 la aksoj ~igas dum la veturadoB; 3 ce tiu penso
lia koro ~igis. ~umi (ntr) Eksenti doloran iritan
sensajon, kiel per frotado de la vesto sur la haüto: la
gluteoj de bebo facile ~umas. ~oeliga,
~oprodukta ® (pp kemia reakcio) Produktanta
~on. SIN. ekzoterma. ~oeniga, ~okonsuma ®
(pp kemia reakcio) Konsumanta ~on. SIN. endo-
terma. ^eltena. Tia, ke gi kapablas rezisti tre altan
temperaturon: ~eltena plado, vitro, ^oestîga ÿ
Estiganta ~on en la organismo: lipidoj estas ~oest-
igaj. KS5 r^oproduktado, ~oreguligo. ^okonduka.
Tia, ke gi bone kondukas la ~on : ~okonduka
materialo. ~OOndo Subita altigo de la aera
temperaturo en tuta regiono. ek~lgo f Subita k
pasema ~osento, kiu iradas de la korpo al la kapo: la
ek~igoj de la klimaktero. mal~a 1 Estiganta la
karakterizan sensajon, kiun kauzas glacio: mal~a
marmoro, cambrego, lando ; en la mal~a matena
horo7 ; estis tertire mal~e7 ; estis tiel mal~e, ke la
nego kraketis sub la piedoj7. frida. 2 Perceptita
de konscio kiel sidejo de nesufica interna brulado:
havi mal~ajn fingrojn; muta k mal~a kiel tombo si
eniris en la cambron7 ; kun blue mal~aj lipoj si
pregadis en ta malplena pregejo. 3 Senemocia,
senpasia, senpartia: kiel mal~a tiu vorto, kiam gi
rilatas al tia beleco! ; mal~a rezonado, diskutadoz,
prudento, stilo; mal~a oratoro; mal~e k trafe jugi
aferon. 4 Ne montranta fervoron, favoron al iu au al
io: mal~a protektanto, akcepto ; Ludovikino Z.
akceptis sin multe pli mal~e k oficiale, ol antaüe7.
ns3 glacia. mal~o 1 Sento inversa al ~o I k kiun
kauzas la manko de fajro, la proksimeco de nego ktp:

sekigas, postlasante krustojn k fine cikatrojn
(•̂ markojn): en 1978 OMS deklaris ~on malaper-
igita de la terglobo. es3 varicelo, pokso. ^oido.
Benigna formo de ~o.^ulo. Homo, trafita de ~o.

varlet/o 1 A Mezepoka pagio, kiu .servis nobelon
por igi kavaliro. 2 © Stala stango kun kubutforma
ekstremajo, servanta por teni senmova la prilaborat-
an lignopecon sur la stablo. SIN. tenpeco.

varm/a 1 Estiganta la karakterizan sensajon,
kiun produktas fajro: forno, plado, supo, suno,
klimato. cambro, vetero; la animaIoj kun ~a sango;
havi r̂ an lokon7 ; eu hodiaü estas ~e.?z; ci tie estas
r^e k komforte7.-4 -ejl 2. 2 Perceptita de konscio
kiel sidejo de la interna natura brulado (pp korpo au
korpopartoj): havi ~an hauton, ~ajn manojn ; senti
sian kapon ~a (pro febro); teni al si la piedojn ~aj.
3 Konservanta la efikojn de la interna brulado k
sirmanta kontra ü ekstera vetero: ~a lano, vesto,
kovrilo; teni al si ~e la stomakon7. 4 (f) Plena de
fervoro, de entuziasmo, de simpatio: ~a amiko7,
admiranto, partiano; (analoge) akcepto, danko,
gratulo; homo kun mola k ~a koro7; si eldiris sian
aflikton per ~aj vortoj7 ; lia manpremo estis ~a k
kora7 ; ~a temperamento (inklina al amorado); li nin
~e salutis. 5 Plena de ekscito, de inciteco, de batal-
emo: disputo, batalo ; (analoge) do estis ~a
angulo (sur batalkampo); tago. 6 (pp la odoro de
casafa besto) Ankoraü fresa, signifanta, ke la casajo
tie pasis antaü nelonge: ~aj spuroj; (analoge) 4 vi

estas ~a (proksima al la sercata objekto de la ludo).
7 Donanta impreson de ~o pro la viveco de la
tlavaj k rugaj koloroj: la ~aj tonoj de la Ticianaj
pentrajoj. ~0 1 Sento, kiun kauzas la proksimeco de
fajro, la elmeto al sunradioj ktp: cirkaüita de ~o, kiu
penetris siajn membrojn7; la ~o de febro; la ~o jam
tute forlasis la mortanton. 2 Alta temperaturo: Hi
sidis ce la de hela fajro; la de la cambro k la
bonodoro de la fforoj ebriigis sin kvazau drinkajoz;
mi amas la ~on de la nordlandaj someroj ; la
animala ~o (produktata en vivantaj korpoj per la
interna katabolo); ~ofrdpo. 3 Energiformo rilata
al rapidaj movigoj de la atomoj en materio: formiga
~o (~oefekto ce formigo de unuo, ekz. moio, da
substanco el la elementoj pritraktataj); specifa ~o
(kvanto de ~o necesa, por altigi je unu grado la
temperaturon de unu gramo de difinita korpo; icr

~okapacito ). RIM. En tiu senco oni konservas ce la
kunmetajoj la o de varmo, por eviti konfuzon:
r^ obedo. ~odomo , ~okapacito , ~okonduka ,
~omasino, ~oondo ktp. csr termol. ^eco. Eco de io
~a: la ~eco k beleco de ci tiu nekonata paradizoz;
( f ) la r̂ eco de liaj sentoj kontraü mi, de lia
akceptado, de lia parolo min surprizis; meti en la
diskuton multe da ~eco. esf ardo. ~eca. Rilata al

o 2 : la ~eca povo, valoro de materialo. ~ega 1
Tia, ke gia temperaturo estas multe pli alta, ol tiu de
nia korpo : forgu feron, dum gi estas ~ega7 ; en la
plej ~egaj landoj la suno faras el ili negrojnz; estas
tiel r^ege ci tie, ke oni povus rosti blankan arson!7.2
(f) Tre fervora, pasia: ~egaj kisoj; ~egaj lipoj kun
malica korox ; tiu ci patrino ~ege amis sian pli
maljunan filinon7 ; la ofico estas unu el tiuj, kiujn mi
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li iremis de mal~oz. 2 Malalta temperaturo: estis
akra mal~oz\ la mal~o de la nokto lulus vin en la
morton7,tia mal~o, ke gifendos la stonojn; la birdo
certe mortis de mal~oz; si eksentis, kiom da fortoj
forprenis de si la mal~o, malsato, malgojo7', el sarna
buso li blovas ~on k maison7 (pf). mal^eco. Eco
de iu au io mal~a: li montris ai ni pfenan mal~econ.
ma!~ega. Ekstreme mal~a: Siberia mal~egoB.
mal~eta. Tia, ke gi donas ne tro fortan maison:
mal~eta blovo de la zefiro. mal~etO.Stato de tio,
kio estas mal~eta. mal~etigi. Fari mal~eta: la
vento malr^etigis liajn ~egajn vangojn7', cu vi
neniam mal~etigos mian brulantan bruston per via
carrna murmuretado? z. mal~igi. Fari mal~a:
mal~igi trinkajon per pecetoj da glacio; (f) (la falo
de Volapiik ) mal~igis la mondon por ciu arta
lingvo7; Hi povas mal~igi por nia afero multajn ne
sufice spertajn amikojnz\ tio mal^igis lian fidonB.
mal/vigilo. Aparalo por mal~igi cambron, nutrajojn
kc. mal'vigujo. Fridujo. mal~igi. Igi mal~a: li
malr^igis de longa atendo sur la straw, (f) mi espér-
as ke la kunsento de /' publiko ne mal^igos7; sia
amo jam mal^igis ; la okuloj de Ludovikino nun
mal~igisz. vs? indiferenta. mal~umi (ntr) Esti
trafita de malsaneto pro elmeto al mal~o.

mal~umo. Tia malsaneto. ne~a. Tia, ke oni gin
ne ~igis: bano en ne~a akvo\ kunporti ne^an
mangon. pri^a. Termika. re~igi. Denove ~igi:
tiun pladon oni devas ne re~igi. super^igi 1
Tro~igi. 2 O (pp tre pura likvo) ~igi gis super la
boltemperaturo. tro~îgi. ~igi trans la santaüga
temperaturo. SIN. super~igi 1. brul^o ® La
~okvanto, kiu liberigas ce la forbrulo de certa unuo
da substanco. fando^O La ~okvanto, necesa por
fandi certan kvanton de substanco. mez~a 1 Nek
tre ~a nek tre mal~a: mez~a akvo, klimato. 2 *Havanta mez~an klimaton: mez~a Azio.^milda.

varp/o ^ Aro de la paralelaj (laulongaj) fadenoj,
inter kiujn teksisto intermetas la vefton por fari
teksajon. ~i (tr) Arangi paralele la ~ojn sur la teks-
masino antaü la veftado. -* rultrabo. ^ero. Unu-
opa fadeno de ~o. ^ringo. Speciala ringo, cirkaü-
anta la ~erojn k helçanta al la interpaso de vefto.

Varsov î/o. Cefurbo de Pollando (2 l °E,
52°15’N).

vart/i (tr) Gardi k prizorgi estuion, kiu bezonas
helpon pro sia juneco, nefoitikeco: bebon, hund-
eton ; la infano priversadis sian floron k ~adis gin7 ;
mi ~adis sin, kiam si estis ankorau tre malgranda
infano7 ; gardeno arangita k ~ata7 ; bone ~ata
hejmoz (de idiotoj). esr f /egi. 2 O Konstante pri-
zorgi ekipajon ks, tenante gin en bona stato, ekz. per
regulaj kontroloj k riparoj: aütomobilon. vs?
revizii II , 3. ~(ad)o 1 Zorga gardado de malforta
estulo: por la ~ado de beboj neniu povas anstataüi
iliajn patrinojn; (f) per tro multa ~o malbonigas la
farto7.2 Tenado de ekipajo ks en bona stato: ~ado
de programaro, konstruajo; ~okontrakto. ~ejo.
Domo, en kiu oni ~adas tre junajn infanojn, kiuj
ankorau ne vizitas lernejon. 'vist(in)C). Tiu, kiu
profesie ~as: vi forkuris de via ~istino, car si
minacis al vi per la vergo7 ; (f) laboro, la konsol-

anto de suferantoj,la ^isto de tiuj, kiujn jetas tien k
reen la ventegoj de la vivo7. kun~itOx. Tiu, kiu
estis ~ata de la sama virino, kiel la priparolato.

Varun/o © En la Vedoj, estro de la kosmo, iginta
en la postveda hinduismo dio de la akvo.

vasabi/o 4g G. (Wasabia el brasikacoj) de 4 sp-
oj de herboj el E Azio, i.a. W. wasabi, el Japanio k
Sahaleno, plurjara, kies radiko estas uzata raspita kiel
kondimento, i.a. kun sasimo k bulsusio. kreno.

vasal/o X Nobelo, kiu ricevis de superulo au
regnestro feüdon, k suldis al tiu personan servadon.~eco. Stato de ~o.

Vaserman/o. Germana kuracisto (A . von
Wassermann, 1866-1925): reago de au Bordet-
r^a reago (malnova laboratoria tekniko por la
diagnozo de sifiliso).

©vask/o. Konkego, precipe de fontano.
©vask/o (ark.) Eüsko. ^a. Rilata al ~oj:

capo.
vaskul/o ¥ 1 Unu- au kelk-hista tubeto, tra kiu

fluas organisma likvo: sango^o, limfo~o. SIN.
angio, vazo ©. n®” arterio, dukto, kapilaro, vejno. 2
4g Tubeto el vico de longe cilindraj celoj, konduk-
antaj la alsupran sevon ce la ~plantoj; la cefa
elemento de ksilemo k de ligno. eæ floema tubo.
neperfekta 4> Trakeoido. ksilemo.
perfekta 4> Trakeo. ^a. Rilata al la ~oj: f
r^a difekto; kardio-~a afekcio (koncernanta la
koron k la ~ojn); 4* faskoj ; ~aj plantoj {-
^plantoj). ^aro. Tuto de la ~oj, de difinita organo
au organismo. ^arito ^ Inflamo de la ^oj de
organo. /^(ar)izi ¥ ÿ Provizi korpoparton per pli
malgrandaj ~oj (pp cefaj arterioj k vejnoj). c®*

nervizi. cil^O ¥ Limfo~o, tra kiu fluas cilo.
vast/a 1 Tia, ke gi kovras grandan spacon ,

havas grandajn dimensiojn en ciu direkto: ~aj k
herboricaj kampojz; ~a kavernoz, gardeno,arbaw,
r̂ a panoramo prezentigis al iliz\ iri en la ~an
mondon7-, (f) la parto plej ~a venos la lastaz (kiu
vivos, tiu vidos); kiu kaptas tro ~e, konservas mal-
multez.2 Tia, ke gi intence ne strikte kovras la korp-
on: enkovritaj per tre ~aj mantelojz\ ~a pantalono,
jupe, lacu min pli ~e, mi petas. car loza. 3 (f) Tia,
ke gi tusas al multaj objektoj, havas grandan
amplekson: tio estas ~a programo’, ~a kulturo (ne
specialigita); ~a klerecoz; ~a senco de vorto; iom
r̂ e paroii pri la terno7. 4 A Prononcata kun lango
pli malalta k resonujo pli ol alia sono, kun kiu
oni faras komparon. ~ajO. lo ~a: la ~ajoj de la
dezerto lin altins.~eco.Eco de io -̂ a: la ~eco de
liaj scioj estas mirinda. ^îgi 1 Fari ion ~a: iom
r^igu la bluzom, ho, se Vi min benus k ~igus miajn
limojn! x. 2 (ark.) Propagandi (Vd dis~igi 3 ). 3 A
(pp funkeio) Trovi alian funkeion, kiu konservas la
valorojn de la donita funkeio, sed havas pli grandan
argumentaron: oni ne povas ~igi la logaritmon al
funkeio holomorfa en la tuta ebeno. ~igo À La
operacio ~igi funkeion. ~igajO A La funkeio, kiu
rezultas de ~igo.: la rimana Ç - funkcio estas
meromorfa ~igajo sur la tutan ebenon de la serio
Z n~ s, s > l . ~igi. Igi ~a: la krizo iom post iom
~igis al la tuta konünento. dis~igi 1 Dise etendi:
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la cigno dis~igis la fhigilojnz. 2 Dise eiigi: kian
brilon la suno dis~igis!z; laforno dis~igas senfine
agrab!an varmonz: la brilo, kiun cirkaii si dis~igis
Kafaz. BS3 elradii. 3 ( f ) Diskonigi ~e: dis~igi
ma!paeonx, famon B; la plej multe dis~igita lingvo
en Cinujo estas la mandatena; tie dis~igita opinio.
dis~ig(ad)o. Ago de iu, kiu dis~igas: zorgi pri la
dis~igado de nia lingvoz ; la dis~igado de la
novajoj estas la celo mem de la gazetoj k
radioelsendoj. diS'vigi. Igi ~e 1 disigita : liaj
brutaroj dis~igis sur la terox 2 diskonata: la nova
religio, kiu jam dis~igis en ciuj pli sudaj landojz;
lia influo tre dis~igis. geografia dis~igo
Dis~igo de vivuio, biocenozo en la mondo au
mondparto. vz? biogeografio. spacotempa
dis~igo Variado de la geografia dis^igo de viv-
uio en la tempo, mal~a 1 Tia, ke gi kovras mal-
grandan spacon, havas malgrandajn dimensiojn en
ciu direkto: mal~a kesto, gardeno, placo\ la vojo
estis del mal^a, ke Hi devis rampi sur la manoj k la
piedojz; mal~a (mallarga) strata7', mal~e logigita
familio.2 Tia, ke gi intence strikte fermas la korpon:
malr^a bluzo, pantalono; butonumi iun mal^ez (p;
f : severe trakti). 3 (f) Tia, ke gi tusas malmultajn
objektojn, havas malgrandan amplekson : mal~a
spirito*; nia afero ne estas mal~e partia1. 4 (f )
Intima: ili vivis en mal^a komuneco7", inter la unuaj
demandoj k la lasta ekzistas mal~a ligitecoz. 5 À
Prononcata kun lango pli alla k resonujo pli mal~a,

ol alia sono, kun kiu oni faras komparon. mal/̂ eco.
Eco de io mal~a: la mal~eco de kelkaj Parizaj log-
ejoj estas terura; (f) la mal~eco de liaj monrimedoj
ne ebligas al li vojagi.mal~igi 1 Fari mal~a: sc vi
acetos novan srankon, vi ankoraü pli mal~igos la
liberal1 spacon; mal~igi la kampon de siaj esploroj;
(0 bom neniu estas maicigala en siaj rajtojz. 2 A
(pp funkcio) Trovi alian funkeion, kiu havas pli mal-
grandan argumentaron, kie gi konservas la valorojn
de la donita funkcio. mal^igo A La operacio
mal^igi funkeion. mal~igajO A La funkcio, kiu
rezultas de mal~igo. —* restrikfo. pll^lgi. Igi pli
~a: pli^igi manikonB\ Hi ( la judoj) ne havis la
rajton pli~igi sian kvartalon7.

Vasington/o 1 La unua prezidanto de Usono
(G. Washington , 1732-1799). 2 Z Federacia
cefurbo de Usono (77°01’U, 38°54’N). ~iO. Unu el
la statoj de Usono, en ties NU parto ce Pacifiko
(Olimpio, 122°54’U. 47°01’N ).

Vasti 3 Edzino de Ahasveroso, repudiita, k
anstataüita de Estero.

vat/o. Kotono kombita k premita en molajn
tavolojn: la delikataj porcelanajoj estis pakitaj en

metu iom da ~o en viajn orelojn kontraü la
trablovoj; sorba por flegado. ~i (tr) Garni per
substofo el ~o: ~ita kimono; ~/ bandagotv, (0 la
falanta nego ~as la tutan pejzagon. SUker^o y
Dolcajo el tre fajnaj fadenetoj el sukero, volvita
cirkaü bastoneto.

Vat/o. Skota ingeniero (/. Watt , 1736-1819).
SIN. Üato.
(v)~0 Unuo de povo en la intemacia sistemo de
mezurunuoj (SI); simb.: W ; difino: 1 W = l J/s

(energio de unu julo dum tempo de unu sekundo).
SIN. üato. sen~a (pp kurento) = neaga. ~horo.
Laboro de unu ~o dum unu horo; simb.: Wh.~metro. Elektra mezurinstrumento, indikanta la
povon konsumatan en aparato a ü masino.
^sekundo. Laboro de unu ~o dum unu sekundo;
simb. : Ws. kilo~0. 1000 ~oj ; simb.: kW.
kilo~horo. 1000 ~horoj; simb.: kWh.

Vaterl/o. Loko proksima al Bruselo, kie okazis
( 1815 ) la lasta batalo de Napoleono 1-a k lia
definitiva malvenko (4°24’E, 50°40’N ): (f) renkonti,
travivi sian ~on (plene malsukcesi).

Vatikan/oz 1 J[ Monteto ekster la antikva limo
de Romo, ce Tibero. 2 Aro de konstruajoj
(palaco de la papoj, pregejoj k.a.), situanta spr tiu
loko. 3 Z Regno, kies teritorio estas ~o 2 k kies
suvereno estas la papo. RIM. ~O estas diplomatie
nomata la Sankta Sega. ~a. Rilata al ~o 2 aü 3: la

biblioteko; la ~a poHtiko; la ~a posto,radio.
vatt/o = vato (Vd Vato).
Vaüd/o. Svislanda kantono (Laüzano).
vav/o = duobla vo.
(D^vaz/o 1 Ujo el diversaj materioj, de diversaj

formo k grando, destinita enteni likvajn au solidajn
substancojn : rompita longe sin tenasz; prenu
unu ~on k enmetu tien plenan omeron da manaox\
homoj, kiuj mangas viandon de porko, havas
abomenindan supon en siaj ~ojx ; ne sovu nazon en
fremdan ~onz; mi alpartis argentan ~on spéciale
por tio, por doni trinki al tiu ci sinjorino!z\ oraj ~oj
artiste faritaj7-; la ~oj de la domo de la Eternulo,
kiujn Nehukadnecar estis elportinta el Jerusalemx;
la lego de la komunikigantaj ~oj\ la pentrajoj de la
helenaj ~oj (rugaj sur nigra fono, au inverse); cina
~o\ flor~o, kuir~ojz. kruco, marmito, poto,
sitelo, tino, urno. —+ ceramiko, ~lavisto. 2 Ü
Persono, rigardata kiel ricevanto aü elmontranto: li
estas elektita ~o por miN; donante honoron al la
virino, kiel aI la pli maIforta ~oN; Dio toleris kun
plena pacienco ~ojn de kolero, taügajn por pereoN.
fand~o © ® Krisolo. ~aro. Tuto de la ~oj, uzat-
aj en unu domo. kuir^O. Speciala vazo el metalo au
argilo por kuiri. vsr brezujo, kaserolo, kaldrono,
marmito , pato , poto, stufujo , sufleujo, uako,
vadjango. nokto^o. ~o, servanta por kolekti la
urinon dum la nokto. sango^o = vask.ulo.
trink~etoz. Malgranda ujo, en kiu enkagigita birdo
povas trinki akvon. csr trogeto.

(Dvaz/o Y Vaskulo: ~odilato, ~okonstrikto,
r^omotora (rilata al la dilatado au al la konstriktado
de la vaskuloj); ~aj ~etoj (vaskuletoj en la parietoj
de la pli dikaj vaskuloj: vasa vasorum).

vazelin2o so, Minerala graso, ekstraktata el
nafto k uzata kiel haütsmirajo.

vazistas/o. Malfermebla klapo, arangita en
pordo au fenestro, por aerumado.

vazopresin/o £ Hormono de la posthipofizo,
kiu estigas konstrikton de la arterioj k kapilaroj, k
sekve pliigas la arterian premon k malpliigas la
sekrecion de urino.

ve! Interj., esprimanta: 1 geman plendon pro
kordoloro: ni estas kaptitaj!z\ ho ho
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gémis la malgranda Niko7 ; ~ a! ni, ni estas
ruinigitaj! z ; ho, ~ al mi! morti en la hrakoj de
fremdulo!7. 2 minacon pri malfelico aü malbeno
por iu alia: ~ al Hi, kiam miforigos min de ili! x ; ~
al la popolo p'eka, al la idavo krima! x ; ~ a! la
venkitoj/; ~ estas al la viro, se virino kuragas lin
kritiki! z ; ~ al vi estos, se vi faros malkontentan
mienon! z. ~0. Plenda ekkrio: lamentoj, gemoj, k
~ojx. ~(ad)i (ntr) Eligi tiajn kriojn: (f) la vento
~adas en la malplenaj cambroj. ~spiri (ntr)
Suspiri. hejm~o. Nostalgio.

Veber/o. Germana fizikisto (W. Weber, 1804-
1891). (v)~o Unuo de magneta flukso en la
intemacia sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: Wb;
difino: 1 Wb = 1 Vs (unu volto multobligata per
unu sekundo).

Ved/oj @ La plej antikvaj sanktaj libroj de hindu-
ismo, kvar kolektoj de pregoj aü ritoj. — Rigvedo.~a. Rilata al la ~oj: la ~a lingvo ( — sanskrito ).

vedant/o d> La lasta el la ses sistemoj de la
hinda filozofio, bazitaj sur la Vedoj; gi proponas
metafizikon, bazitan precipe sur la Upanisadoj.

veft/o % Tuto de la laülargaj fadenoj en teksajo.
/^ero. Ciu el tiuj unuopaj fadenoj. varpo.

veg/o 5^ Sportocele konstruiîa aü signalita voj-
linio, sur kiu la konkursanto kiel eble plej rapide
kuras, biciklas, nagas, remas k.a., aü akiras elanon
por salto: ciklodroma ~o, konstruita el ligno, favor-
as la rapidon. tor trako, koridoro.

Veg/o Bliieta cefstelo (a Lyrac ) en la
konstelacio Liro.

veget/i (ntr) 1 ^ Plenumi la funkciojn de
nutrigo, kreskado k maturigo, el kiuj konsistas la
vivo de ~ajo: la arboj ~asB. 2 (f) (pp homo) Vivi
senemocian, inertan vivon, kiel ~ajo. simi. ^a
1 Rilata al la ~ado. 2 (f) Malvigla, senemocia: cio
estus preferinda al tiu velka, dormema k ~a vivo en
peze enfermita aero, KT mucida. ~ado. Vivo-
funkciado de ~ajoj. ~aJO 1 ^ a) (ss) Ciu ano de
grupego (~afoj) de eü kariotaj vivuloj, kiujn
karakterizas i.a . celmuro el celulozo aü kitino,
posedo de klorofilo (escepte de la fungoj) k
generale malforta sent- k movig-kapablo; la ~ajoj
ampleksas la regnojn de fungoj, kromistoj k plantoj.

p/anto , animalo, protozoo. SIN. vegetalo. b) (vs,
ark.) Ciu ano el ~ajoj / k bakterioj vs. SIN.
vegetalo. 2 Y Patologia produktajo surface de haüto
au mukozo: adenoidaj ~ajoj (•— adenoida ). ~aja
1 Rilata al la ~ajoj: ~aja celo. 2 Konsistanta, ait
ekstraktata, el ~ajoj: ~aja dieto. bulero. ~ajaro

^ Tuto de la ~ajoj (vs) de tuto au parto de la
mondo, kun aparta konsidero al iliaj interrilatoj,
precipe al ilia grupigo en kunajojn. c®’ flaüro.~ajismo. Pridieta doktrino, kiu malkonsilas nutri
sin per cia animaldevena nutrajo. SIN. vegetalismo.
ïS* vegetarismo. ~a|ano. Praktikanto de ~ajismo.

vegetal8o Vegetajo. ~ino. Graso aü butero,
ekstraktata el vegetajoj. ~ismo. Vegetajismo.

vegetar2a. Konforma al la ~ismo: ~a dieto.~ano. Praktikanto de la ~ismo. ^ismo. Pridieta
doktrino, kiu malkonsilas nutri sin per io, kio vivis
per animala vivo (ekz. la karno de besto au fiso), !

sed permesas la produktojn el la animala regno
(lakto, ovoj, mielo ks). B®* vegetajismo.

vehikl/o 1 ®'V. Substanco, en kiun oni metas
a ü solvas efikantajn substancojn por prepari
medikamenton: vazelino, alkoholo, kakaobutero
estas la ~oj respektive de ungventoj , tinkturoj k
supozitorioj. 2 Y £ Portanto 2. 3 (f) Cia rimedo de
intelekta transdonado, transportado: li uzas la
romanon kiel ~on de siaj politikaj opinioj; la vortoj
estas la ~oj de la penso; & la Granda (V )~o (SIN.
Mahajano), la Malgranda (V )~o (SIN. Hinajano).
~a. Estanta aü rilata al ~o: ~a lingvo (uzata kiel
interkomprenilo inter parolantoj de aliaj diversaj
lingvoj). ~i ( tr) Transport!, kiel mem ~o: iu
tripanosomo, ~ita de la cecea muso, kaüzas la
dormomalsanon.

vejn/0 1 V ( vena ) Kelkhista tubeto, rekonduk-
anta la sangon al la koro: kava ~o; pulmaj ~oj; se
ankoraü unu guto da germana sango fluas en viaj
~oj, venu!7'. Kâ" artcrio, vaskulo. 2 © Longa k mal-
larga maso, konsistanta el mineralo aü petro, trair-
anta terenon konforme aü ne al ties strukturo: mina
r^o el karbo\ erca , kaleita , kvarca ^o. es* gango. 3
Ondlinia streko de malsama koloro, aperanta en
marmoro, ligno, kvazaü ~oj vidataj sub la haüto:
tenera ~o en stono. 1 Rilata al korpa ~o: la ~a
sango, sistemo. 2 Prezentanta ~ojn ce la suprajo:
~a plato el marmoro. ~i (tr) Omami per artefaritaj
~oj. vst jaspi, marmori. ^aro. Tuto de la ~oj en iu
organo aü korpo. -̂eto. Mallarga ~o. ~itO =
flebito. intra^a Y Tia, ke gi enigas en ~on:
inlra^a injekto.

vek/i (tr) 1 (iun) Interrompi ies dormon: se
birdo tro bekas, la katon gi ~asz; senplumigi kokin-
on, ne ~ante mastrinonz; nia amiko Lazaro en-
dormigis, sed mi iras por lin el lia dormoN; (f)

iun el distrecoz; ho ~u, konstante, ne
timu ridon, insulton!7. 2 ( ion) Cesigi la kvieton de
io, kion oni vigligas: Dio ~as nian konsciencon,
kiam ni tion plej malmulte atendas7 ; ~i la atenton
de la aüskuItantojB ; ne ~u malfelicon, kiam gi
dormas7 ; por kio senbezone la dangeron? B ; ~i
malproksimajn remeniQrojn7 ; ~i k venki la apation;

dormantajn energiojn ; funebra sono ~is la eh-
ojn de la valoB. 3 (ion) Naski, estigi : ~i la deziron
legiz; tio certe pH ~is ridon ol edifonz; raportoj
liaj ~is en Hamleto envion7 ; la apetitonz; ~i
dubon, simpatian ehon ce la legantoj, la publikan
intereson ; tiu demando ~is multe da disputoj k mal-
paco7 ; /Nà tumulton7-, ribelon ; la glavo de la mal-
amiko ~as teruron cirkaucx ; teruro^antaj legend-
ojz. fcr levi , provoki, iniciati. ~0. Ago de iu, io
~anta: la sonorilo batas je la sesa por la ~o; (f)
malfelico k peko levigas sen ~oz. ~a. Rilata al la
~o, kapabla ~i : la ~a trumpetado; amorça sin-
teno. ~igi 1 Rekonsciigi el dormo: li ~igis de sia
dormo k dirisx ; si ~igis el terura songoz. 2 Plivigl-
igi: siaj rememoroj ~igis7 ; en lia koro ~igis sovag-
aj instinktoj, sopiroj k bedaüro; ~igis en li la voco
de la konsciencoB. 3 Naskigi, estigi : ~igas la
vento7 ; sur la fundo de lia timo ~igis fajrero de
naiva esperoB; la E-a movado jus ~igis en la lando.
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es* germi, burgoni.^igo. Sango de stato de tiu, kiu
~igas: ju. pli bela la songo, des pli dura la ~igo; (f)
la ~ jgo de la orientaj landoj. ~iteco. Stato de iu,
kiu estas ~ita: tion mi vidis en plena ~iteco.

veksil/o Ç? Speco de flago en formo de kvadiata
stofo, fiksita per snuro al horizontala trabeto, kiu
estas fiksita al vertikala stango. ~ologio. Flago-
scienco.

vekt/o 1 Tiu transversa stango de pesilo, kiu
oscilas cirkaü sia akso k portas la du pesiltelerojn. 2
Trabeto kun kavajo adaptebla al la homaj sultroj,
por porti sitelojn po unu ciuflanke. 3 © Ce stamp-
masino, tiu horizontala stango, kies ekstremoj havas
pezan mason, k per kiu oni turnas la stamposraübon.
4 4- Stango el elektromagneta substanco, kiu kunig-
as la kernojn de elektromagneto. timorwo. Stango,
kiu estas alkrocita per sia mezo al la framo de vetur-
ilo, k al kiu oni ligas la tirbestojn au per rimenoj au
per timonparo.

vektor/o 1 Fizika grando (ekz. forto), kiu
povas esti prezentata per streko kun difinitaj longo k
direkto k kiu kunmetigas kun aliaj tiaj grandoj iaü la
paralelograma regulo. 2 A Streko, al kiu oni asignis
direkton. — skalaro, modulo. 3 A Elemento de ~a
spaco: ejgena (nenula elemento de ejgena
spaco). ~a. Riiata al ~o: A ~a ka/kulo, spaco ;
~<r/ kalkulilo.

veI/o 1 Granda forta peco el tolo aü alia
samefika materialo, fiksita ce la mastoj k etendita,
por kapti la venton k antaüenigi akvoveturilon : ferU ,
malferU , brajli, rigi, hisi la ~o( j)n\ la vento es fis

favora k ili strecis la ~ojnz ; la vento pusegis la
plenblovitan ~onz; kvadrata, latina ~o; laülarga
~o (kvarranda ~o, kiu etendigas transverse de la
masto gis ambaü flankoj de la sipo); laülongaj ~oj;
bram~o, top~o; mataj ~oj de jonko. use bonedo,
gafo, jardo, jibo, raliko, spinako, stajo, ~tabulo. 2
Aparato, el tolo aü tabulôj, fiksita ce la brakoj de
ventmuelilo, por kapti la venton. 3 V La pii-malpli
strecita membrano de kelkaj organoj: valva (de
la atrioventriklaj valvoj); palata (velum palati-
num ; mola palato (muskolomembrana septo, kiu
kompletigas malantaüe k malsupre la ostan palaton,
k disigas la paitojn busan k nazan disde la faringo);
$ la palata ~o. levigante, fermas la nazajn kavojn
dum la glutado, k , mallevigante, ebligas la prononc-
adon de la nazaloj k velaroj. use uvulo. ^a. Riiata
al 'N/O. ~(ad)i (ntr) Veturi per helpo de ~o(j): la
boato r̂ adis tra la lago; ~adi kontraü la vento (usr
boardi ). ~aro. Tuto de la ~oj de sipo: veturi kun
plena ~aro. ~preta. Prêta ek~i. /N/veturiz. ~i.
antaü~o. ~o fiksita ce la antaüa masto. ek~i.
Streci la ~o(j)n, por ekveturi. reg~o. Ciu ei la plej
aitaj ~oj de fregato.

velar/o A Kontoido, produktata per alproksim-
igo de la langa dorso al la vélo (en E.: k, g, h). SIN.
velsono. csr labialo,dentalo, palataio.

veld/i (tr) © 1 Kunfiksi du metalajn pecojn, ard-
igante ilin tiel, ke la junto farigas flueca, k poste
kunforgante ilin kiel unun, aü samtempe almetante
fanditan metalon en la junton: forga, elektra, gasa
~ado\ ~oloko de tubo. «sw luti , brazi. —4 ~odrato.

2 Samspeca agado pri aliaj materioj. ~masino.
Masino, per kiu oni ~as.

velen/o 1 Por skribo preparita bovida felo, pli
delikata ol pergameno. 2 Glata papero, imitanta la
bovidan ~on.

Velington/o. Cefurbo de Nov-Zelando
(174°47’E, 4 t °17’S.

velk/i (ntr) 1 4^ Sekigi, perdante la sukon k
eksrumpante: la floroj ~as pli rapide en hejtata
domo ; la floroj estis tute ~intajz; ~inta porno. 2
Perdi la vivosukojn k vivofresecon: ~intaj lipojz;
~inta haüto, vizago; si etendis ~intajn brakojn k
skeletajn manojtr, (0 ~i en karcero. 3 (0 Perdi sian
forton, brilon, prosperon: floroj k belo ~as ; la
koloroj de la kurtenoj jam ~as; senfortigas k ~as
la landox ; kun subigo aü malapero de gia lingvo
~as la propraj kutimoj, moroj de nacioz\ ~inta
fervoro, entuziasmo. ~a. Sensuka, nefresa, nevigla:
~a rugo ; la folioj ~e {Tendis malsuprenz; ne pensu,
ke mi kreita estas e! fia ~a stofo1’, ~a animo; siaj
manoj pendis ~ez (senforte, peze); © ® (SIN.
estingita) kalko , Ca(OH)?. kaduka, putra.
~(ad)o. Statsango de io, kio ~as. ^ema. Jam
prêta ~i: ~ema koloro, tago,amo. ~igi. Fari, ke iu
aü io ~u: la ago ne povis sin ~igi’, la suno ~igis
jam la rozojn; la ~iga vento de la dezerto. es?
konsumi. ~inteco. Stato de io ~inta. ~ozo 4*~maIsano, kaüzata de pluraj sp-oj de fungoj, ekz.
verticilsimo, aü de bakterioj. for~i. Morti, neniigi,
~ante: k la rozo forais de malgojo k kusis en la
premanta libroz; kun vero severa komercajo
for~osz\ pli bone estas tio, ol for~i kiel edzin’
honesta en la budo de suisto malpura. ne êma.
Tia. ke gi ne ~as: ne~ema koloro, memorajo.

velociped1o. Ciklo 5.
vels/o (fm) Romando.
velter/a 5^ (PP boksisto) Pezanta maksimume

67 kg.
velur/o 1 % Silka, kotona a ü lana stofo,

prezentanta unuflanke densan teksajon, k aliflanke
molan suprajon konsistantan el multaj mallongaj,
rekte starantaj brilaj haroj: ripa, stampita (kiel
signo de riceco) vivi en silko k ~o, en gojo k
plezuro7”, sur la ventro en la veniro murmuro1

(de malsato). 2 Kovro analoga al la teksita ~o: la
~o de persiko', la cervo volis defroti sur la malvarm-
aj st.onoj la ~on de siaj kornoj®. ~a 1 Konsistanta
el ~o: ~aj kusenoj de sego; la talpo faris sian
viziton en sia nigra ~a peltoz; ~aj kurtenoj. 2 Tiel
mole glata, kiel ~o: la ~aj herbejoj; fera mano en

ganto (senindulga trudo sub liberala sajno); la
kato faras ~an piedeton (entirante siajn ungojn).

ven/i (ntr) 1 Movigi tien, kie estas la persono,
kiu parolas, aü al kiu oni parolas: mi vokas la knabon
k li ~asz; mi kredeble ne povos ~i al vi hodiaüz;
malamiko ~is en nian landonz; li ~u k mi pardonos
al liz; ~u, ni atendos vinz; eu mi ~is tien ci por
doni al vi trinki?z; (f) ~os en vian koron diversaj
dezirojx ; kiam ~os al vi mizero k suferox. 2 Movigi
de la loko, kie oni estis, gis alia loko: mi ~as de la
avo, k iras nun al la onkloz; li ~as de U sono; greno,
kiu ~as de Siberio; la vento ~as de nordo; (f) el Dia



1219veni veni

buso ~as sagox; la helpo ~as de Diox ; la redakeio
decidis akcepti lingvajn artikolojn ~antajn nur de
mi7; capelo, kiu ~as de Parizo; tiu vorto ~as de la
rusa lingvo. 3 Atingi difinitan lokon, kien oni
intends iri: kiam tiu ci knabino ~is domen7 ; apenaü
si ~is al la fonto, si vidis [...]z; tiuj, kiuj ~as, por
gustumi aroman trinkajonx; tiu famo ~is gis miaj
oreloj ; tie pavas subite en la kapon7; kiam oni
bone scipovas lingvon, la vortoj ~as flue k glate sur
la lango; (f ) beno ~as sur la kapo de tiu, kiu
disdonas grenonx.4 Atingi celitan rezulton: poste mi
~is al la konvinko, ke [...]z; fine ili ~is al unuanima
decido, ke [... ] z; la konkludo, al kiu mi ~is7 ; ~i al
interkonsento; ~j al erara takso de la situacio; cu li
fine ~os al la temo?; en kontakto kun iu, io; (f) al
venko rajto ~as, se gin forto subtenasz.5 (io) Esti la
rezulto de: ofte leteroj perdigas en la vojo, k de do
~as neatenditaj malagrablajoj7; de ili kredeble ~is
la bruoz; do ~as de apartaj cirkonstancoj7; de tro
da pano ~as malsano7; de senpripensa rekomendo
~as ploro k plendoz. & sekvi. 6 Okazi siatempe:
fine ~is la horn diri la tutan veron; la tempo ~os, ni
cion komprenos7 ; bona ideo ~as post la pereo7

(vane); post kolero ~as favoro7 ; venko ~as per
multe da konsilantojx ; al ciu ebleco estas limo k nun
la limo ~isz; mi kredeble donados dun ci permeson
ankaü en la ~ontaj jaroj7; arangi en la ~onta jaro
du kongresojn7 ; la Ionian semajnon mi jam povos
precize diri al vi mian planon de vojago. 7 H Seks-
kunigi kun: k li ~is al Hagar, k si gravedigisx. ~0.
Ago de iu, io ~anta: ationci al iu sian ~on; pri mia
~o Genevon7 ; ce la ~o de la printempo, de la
hirundoj; kiu eltenos la tagon de Lia ~o?x. ^ebla.
Tia, ke oni povas ~i gis do: se al sento k prudento
ankoraù iom estas gi ~ebla7. ^igi 1 Fan, ke io
movigu al difinita loko: li ~igis al si el Berlino mult-
ajn librojn7; maldiligentulo sovas sian manon en la
poton, k ne volas ~igi gin al sia buSox ; (f) mal-
felicon Mi ~igos de nordox; ili ne pensis pri la
mizero, kiun ili ~igis sur la aliajn landojn7.2 Peti,
ke iu ~u; inviti,.alkonduki: al la sankta Ansgario li
sin ~igosz\ ~igu la kuraciston, car mi estas mal-sanaz; la infano, kiu estis ^igita al Dio7; (analoge)
la kaleso ~igis en si dek du personojn7 ; (f) Ido vin
~igis ci den?z. 3 Okazigi: ili per malbenoj ~igis la
koleron de Dio7 ; do per si mem ne povas ~igi
generalan malarmadon; tiaj nutrajoj povas ~igi
urdkarion. ^onta. Manifestigonta estontece. al^i
(tr) Post movigo, stari ce la celita punkto: 1 (p): ili
ne al~is en sia loko de destino7 ; Jakobo al^is
bonstate en la urbo de Sehem7; bone akeeptu la
al~intojnz; al~i al domo, hejmen, ci tienz; al~igu
la levidojn antaü la Eternulonz. 2 (f) li al~is al du
ci vorto de nia lingvo kun kutimoj latinajz; ni vidos,
ke nia komuna celo estos al^ita7 ; la fondo de tiu
gazeto alr^as en tre oportuna tempo', la kantosezono
jam al~isx. al<v»0. Ago de iu, io aimanta: mi iom
ekklakos, por anonci nian al~on7; la precizan horon
de mia al~o mi ankoraü ne scias7- ; paciencu, car la
al~o de la Sinjoro alproksimigasN. antaîwi. ~i pli
frue ol iu au io: li okupis la segon, car li antaü~is;
mi ne antaü~os vian decidonz; Johano estis la

antaü~into de Jesuo. de~î 1 ~i de ia origino,
fonto: el sama tero de~as, saman sukon entenasz;
ilia reganto de~as el ilia propra mezox ; la itala
lingvo de~as de latino; antaüe la lumgaso de~is
nur de la karbo. 2 Esti ido de: la hebreoj estas
Izraelidoj, car ili de~as de Izraelo7 ; mi de~as de
Tantaloz; ilia de^antaro estas antaü iliaj okulojx.3
Rezulti de: la patologia graseco de~as de abunda
mango k de manko de movadoB. — fond , origini,
motivi. de~0. Origino, de kiu iu, io de~as: elektu
edzinon laü de~o k ne laü mienoz; la de~on vian
antaü mi vi ciam kasasz; homo de alta de~o; mono
odoron ne havas, sian de~on ne diras7 ; kia estas la
de~o de tiu neologismo?; tiu etikedo atestas pri la
de~o de la vino.de~igi. Fari, ke iu, io de~u de: Mi
designs de li popolojnx; ® esterojn oni de^igas de
acidoj per kombino kun alkoholoj. B®* derivi. el^i.
~i el io: sako alenon ne tenas, gi baldaü el~asz; (f)
kion ajn vi penos, nenio el~os7 (rezultos). erwi (tr)
1 ~i en ion: tien vi neniam en~os!z; la virino, kiu
en~as en vian domon estu simila al Rahel k Lea!z;
en ciu horo en~as sumoj ciam novaj k reprezentant-
aj ciam novajn ciferojnz. 2 H (pp viro) Sekskunigi
kun : Jakob en~is ankaü al Rahelx. c®* ekkoni.
erwigi. Fari, ke iu, io en~u: li en~igis la pastron
en la konsilejon de la FaraonoB; li en~igis la keston
en la tabernaklonx. inter~î 1 Elpasi inter du parti-
oj, kiel peranto au partoprenanto: mi ne volas inter~i
inter via patro k via amanto; interr^i en traktadon;
oni petis la ambasadoron inter~i kiel paciganto.
enmiksi sin. 2 Okazi inter aliaj aferoj: negrava
akeidento interdis dum la prezentado. inter/vo.
Ago de iu, efiko de io inter~anta: lia inter^o en la
diskuton klarigis cion; la inter~o de la vorto « po»
en la frazoz; la soleno finigis sen aliaj interr^oj. IGT
incidento. inter /vismo £ Sinenmikso, kiun
necesigas specialaj cirkonstancoj, de la registaro sur
ekonomia tereno. kun^i. ~i ien, por esti aü agi
kune: k kiam de kun~is ôiuj gregoj, oni trinkigaclis
la safojnx ; diru al la ciaspecaj birdoj k al ciuj bestoj
de la kampo: kun~u de cirkaüe al la bueado! x ; la
partoprenantoj de la ekskurso kun^os en la
stacidomoB. kolektigi. kün~0. Kolektigo de
personoj por speciala celo, eventuale sen statuta aü
reglamenta kadro: privata kun~o de pacifistoj ;
prezenti dun projekton en unu el la kun~oj de la
Pariza Grupo, k en mia nomo demandi la kun~on
pri la sek\>antaj punktoj7 ; eu la kun~o trovas, ke la
dissendo de tia Deklaracio estus utilaz; en la
kunr^oj gloru Dionx. asembleo, kunsido.
kurwejo. Loko, en kiu kun~as grupo da personoj
por speciala celo: la Romana Senato sangis ciufoje
sian kun~ejon; la kun~ejo de la Londona klubo.
kurwigi. Fari, ke personoj kun~u: iru, kun~igu
ciujn Judojn, kiuj trovigas en Susanx. laüde^e.
Laü la naskigo, la de~o: li estas nobelo laüde~e (ne
per promocio). nere~ebla. Tia, ke al aü per gi oni
ne povas re~i: nere^ebla vojo7. nere/vigebla.
Tia, ke oni ne povas gin re~igi: la nere~igebla ora
tempago ; (juneco) forfugis nere~igeblez. ne~0.
Tiu fakto, ke iu ne ~as: mia ne~o Genevon7 .
postai (tr) ~i post iu aü io: la Babilona imperio
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postais la Asirian; li neniam povis interkomprenigi
kun siaj post~intoj. re^i (tr) 1 ~i tien, de kie oni
foriris: mi re~is Varsovion en la pasinta semajno7:
re^inte hejmen, mi trovis amason da laboro7’, kiel
hundo re~as al sia vomitajo, del malsagulo ripetas
sian ma/sagajonx: kin rabi éliras, ofte nuda re~as7\
la viroj, kiuj re~is el la militiro7; si estis neniam
remonta7- -, (f) re~i al sia unua ideoB’, ni re~u al la
demando; mi ciam re^adis al mia revoz. 2 Denove
okazi: kio pasis, ne re~osz; Elizeaj scenoj de mia
infaneco, cu vi neniam re~os?z. eg3 returne. re^O.
Ago de iu, io re^anta: revi pri re~o Palestinonz\
trankvile nun atendu la re^on de la senditoz: la
poemoj de /’ re~o, el kiuj Odiseado estas la unua.
re~igi Fari, ke iu, io re~u : kiam la fratinon vi
re~igos en la grekan landon7’, al gia fonto riveron
neniu povas re~igiL. re^poste. Per la plej
proksime for~onta posto post la ricevo de la
koncerna postajo. senre~e. Tiel, ke re~o al antaüa
situacio estas neebla: ni estas sememe perditaj7’, cu
Hektoro volas senre~e iri tien ? z. altede^a.

valoron: hebreo scias, ke liaj nepoj, se Hi ne volas
~i sian konsciencon, restos hebreojz; ~i la jugadon,
sian honoron ; si ~is sin al la princo. —4 pwstitui,
simonio. 4 Perfidi pro mono: siajn komplicojn,
sian patrujon; vi ~is vian popolon par neniox. M>.
Ago de iu, kiu ~as: sen mensoga rekomendo ne iros
la ~oz: elmeti ion par ~o; plenum ~on; kontanta,
kredita ~o. u®3 negoco. ^a. Rilata al ~o: la ~a
valoro, prezo de io\ proponi ion. ~ado.
Komerca agado de tiu, kiu tenas stokon da artikloj
por la klientoj: personoj, kiuj okupigas pri ~ado de
komercajojz; si rigardis la manipuladon de ~ado k
acetado7 ; la ~ado de du artiklo estas deficita, mal-
facila, profilodona. ~antO. Tiu, kiu okaze ion ~as:
k Jesuo eniris en la templon k elpelis ciujn ~antojn k
acetantojnN. ~ejo. Loko, en kiu oni ~adas ion. es-
butiko, bazaro, foiro. ~igi. Igi ~ita au ~ata: kio
~igas kasite, ~igas profitez; du modelo tre rapide
~igas. ~ist(in)o. Tiu, kiu metie ~adas: se ~isfo ne
mensogas, H acetanton ne allogasz; do estis vaganta
~istoz; la cokolada ~isdno. Kg3 komizo. cio^ejo.

Decanta de nobela familio: penu agi pli bone kun Granda magazeno, en kiu oni povas aceti ciaspecajn
fraülino altede~a!L. amkurwo. Kun~o de geam- artiklojn. dis~i, el~i. ~i gis la lasta specimeno: se
antoj: kiu dum amkun^o observas la horlogajn iu mia verko estas dis^ita, H . devas pretigi novan
montrilojn? B. borwa. Afable akceptata, kiel alpoit- eldonon de gi7; mi disais cion por plej bagatelaj
anta felicon au plezuron: estu ce mi bon~a gasto!’, prezojz; la tuta stoko estas jam el^ita. ng3 elcerpi.
(0 brava,bon^a dornio!7’,gi estas al li tre bon~az. for~ i. Sin malembarasi je io per ~o : for~i
borwo. Afabla. korgajiga akcepto: bonbon al vi en malnovajn vestojn, meblojn. ne~ebfa. Tia, ke gi ne
la Bohemaj arbarojf 7 ; en kia granda nombro Hi povas esti ~ata, pro iaj juraj malfaciloj, au pro gia
aperis, por deziri a! ni bonbon!7, borwigi. Montri | malbona stato au neuzebleco: ne^ebla hereda
al iu per paroloj au mieno, ke li/si estas bon~a.
datre~0. Re~o de difinita dato: gi estis en lia dat-
re~o de naskigo7’, li antaü nelonge festis la okdek-
jaran datre~on de sia naskigoz; al la unua jara
datre^o de la fonda de la Grupo f .. . ] mi sendos
mian koran saluton al ciuj membroj7. miksde~a.
Havanta diversajn de^ojn: peco de tiu miksde^a, k
tamen lingve k kore unuigita popolo7. tekun~Q.
Kun~o, dum kiu oni babilas, trinkante ~on. cr

biemr, la ne~eblajoj de malnova butiko. reM. ~i
tion, kion oni acetis: la regulo estas aceti, kiam
malkare, k re~i, kiam kare; komerco de re~ado de
aütomobiloj; bazara resisto de vestoj. arrwistino.
Virino, kiu amoras pro profito. Kg3 prostituitino,
publikulino, putino, stratulino. farbewejo. Butiko,
kie oni ~as farbojn. flor^ejo. Butiko, kie oni ^as
florojn. flor~isto. Tiu , kiu ~as florojn.
frukto^isto. Tiu, kiu ~as fruktojn. legom^/isto.
Tiu, kiu ~as legomojn. libro^ado. Negoco pri
libroj. meblo~isto. Tiu, kiu ~as meblojn.

Vende/o. Rivereto, k departemento en la U parto
de Puatuo ( l °U, 46°30,N). ^ano 1 Loganto de tiu
departemento. 2\ Ano de la kontra ü respublika
ribelo (1793-1796), okazinta en ~o k cirkaüaj

kafoklaco. vesperkun~o. Kun~o de gastoj en
vespero: /7/ havas semajnan vesperkun^on.

venad/o b S-Amerika mamulo (unuspecia g.
Ozotoceros bezoardeus ) el la ordo de parhufuloj,
fam. de cervedoj, kun tripinta ramuro.

Vencesla/o. Vira nomo, i.a. de Bohemiaj sankt-
ulo k regoj.

vend/i (tr) 1 Cedi la proprieton de objekto,
besto au sklavo kontraü difinita prezo: antaü mort-
igo de urso ne ~u gian félon7-, ~u viajn posedafojn
k dotiu al malriculojN; capelon por dek frankojB ;
hundidoj por ~i po cent kronoj!; ili ~/5 Jozefon al
la Ismaelidoj por dudek argentaj monerojx\ ili ~as
virtulon pro argento k malriculon pro paro da suojx ;
por ke la gazeto povu esti ~ata pro du spesdekoj ce
ciu stratangulo7-, volu skrihi al mi, eu la brosuro est-
as ~ata aparté7’, Jozefo estis ~ita de siaj fratoj7-,
~i kontante, kredite; ~i pogrande7, pomalgrande’,
(0 kare ~i sian vivon (mortigi multajn antaü sia
morlo). 2 Teni stokon da artikloj por la klientoj: eu
vi ~as kandelojn?\ tiu magazeno ~as nur silkafojn.
Kg3 brokanti, kolporti , marcandi. 3 Oferi kontra ü
mono au alispeca profito tion, kio havas moralan

regionoj.
Vendemier/o ï Unua monato de la franca

respublika kalendaro (2 la de. Sept. - 22a de Okt.).
vendet/o. En tradiciaj moroj de Korsiko, vengo

pri ofendo au murdo, suldata de ciuj familianoj de la
viktimo.

vendred/o. La tago de la semajno inter jaüdo
k sabato, rigardata kiel sankta ce la islamanoj k kiel
fastotago ce la katolikoj: la Sankta (V )~o (tiu antaü
Pasko, honorata kiel datreveno de la krucumo de
Jesuo).

Veneci/oz. Italia urbo ce Adriatiko, fama pro
siaj kanaloj (12°20’E, 45°26’N). ~a. Rilata al ~o:
la ~a dialekto, pentroarto , karnavalo, vitro.~lando. La regiono cirkaü ~o. — dogo.

venen/o 1 Minerala, vegetaja au animala
substanco aü miksajo de substancoj, kapabla modifi,
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fari ~onL\ por ke mifaru ~on al la Filistoj per unu
fojo pro miaj du okuloj! x ; krii al ~o. ~a. Tia, ke gi
~as: r^afrapo; li foriris kun ~a rido. ~adO. Serio
da ~oj: r^ado estas mia metio!z. ~antO. Tiu, kiu
~as : ne aüskultu ilin , ~anto en la cielo!7.

~ema. Inklina al ~ado: satigi sian ~emon.
venial/a ü* Pardonebla ekster la sakramento de

pekokonfeso: ~a peko ; (f) eraro (malgrava), EST
mortinda.

venk/i ( tr) 1 Superi malamikon en batalo,
milito: mi ~is ciujn kvin atakantojn7 ; nia lando
~osz; la r^itajn regojn li alkatenigis al sia kaleso7;
(f) ~as ne forto,~as la sortoz. B3= triumfi. 2 Superi
konkuranton: la laüreato facile ~is ciujn poetojn en
la konkursoR; li ~is per du metroj sian plej danger-
an rivalon. —4 rekordo. 3 Transpasi (malfacilajon):
li neniam ~is la alfabetonz; ciujn barojn7 ; estas
tre dezirinde, ke ni ne evitu malfacilajn tradukojn,
sed kontraue, ke ni ilin sercu k ~u7 ; li tarnen tiun
muzikpecon ne ~os, kiel ajn longe li ludas7 ; (f) ~/
sian timon, sian pasion; si decidis ~adi sin mem sur
ciu paso7. 4 (io) Esti pli forta ol: cirkaü la mateno
sin ~is laceco k si ekdormis7 ; la scivoleco ~is la
singardon; (abs) mi deziras, ke en nia afero ~u ciam
ne tio, kio estas mia, sed nur tio, kio estas bona7', la
vero ciam ~asz; sed la mallumo fine ~isz. ~0 1
Sukceso en batalo: ankoraü unu tia k mi restos
sen armeo.,B ; ~o de iu super iu ; (f) ho morto, kie
estas via ~obati ; ~opreni. 2 Sukceso en
sporta konkuro: ne gojkantu antaü la ~o; atingi,
gajni la ~on. ~a. Rilata al ~o au ~anto: ~a marso
trafremda lando', ~e krii. ~anto. Tiu, kiu ~as: al
Li , la (V )r̂ anto, iru miaj kantojx ; eu tio estas
sufica, por ke mi estu lia ~anto?7 ; (f ) sukcesa
~anto de pordoj malfermitajz. ~igi. Fari, ke iu, io
~u: la dioj lin ~igis; la indignigaj rimedoj, kiujn ili
uzas, por ^igi sian personan entreprenon7. ^igi.
Igi ~ita: armu vin, sed fine vi ~igos; sia animo
~igis de la neniam espcrita amoz. ~intO. Tiu, kiu—'is : la tuta lando de /’ ~ita rego transiris en
posedon de / ’ ~into7 ; la rajto logas ce la ~into7.~ito. lu, kiu estis ~ita: ~iton oni ne batasz; ve al
la ~itoj!; (f ) la ~itoj de la vivo. dis~i. Disigi per
sia ~o: dis~i la invadantan armeon. mal/^O.
Malsukceso en batalo, konkuro: suferi mal~on ;
rezignacii je sia ma!~o. ne~ebla. Tia, ke oni ne
povas ~i ties forton: ili sin reciproke proklamis
ne^eblaj7 ; ne^ebla kapitano', se min ne malhelpas
ne^eblaj cirkonstancoj, mi penos veniz.

vent/o 1 Daüra horizontala aerfluo: forto,
direkto de la ascenda, descenda (super
deklivo); konstanta, perioda, loka ~o; mara, monta,
norda, nord-nordeosta Boforta indico de la ~oj;
(analoge) la Suna ~o (fluo da jonizita gaso,
konsistanta el protonoj kun malforta energio k
elektronoj, ekspansianta de la korono gis la orbitoj de
Marso k Tero). use alizeo, brizo, hamsino, mistralo,
musono, samumo, stormo, tajfuno, tempesto,
tramontano, uragano, zefiro. — ~opuso, ~oturno. 2
Tiu fenomeno, uzata de maristoj k flugistoj por vel-
adi: veturi kun favoraz, kontraüaz, posta veladi
tuj ce la antaü la ~o; havi la ~on kontraü si7 ;

difekti k ec mortigi la vivantajn celojn, histojn,
organojn au vivulojn : fosforo estas mortiga ~oB;
~o de vomnukso konsistas el pluraj alkaloidoj ;
multaj ~oj estas etadoze uzataj kiel medikamentoj.

tokso. 2 Likvo, sekreciata de iuj animaloj per
speciala glanda aparato, inokulata per piko au
mordo k havanta tiujn samajn efikojn : la de
vipero, de araneu/o; pereiga ~o de aspidojx. 3 (f)
Io tre malplaca, malagrabla: plena glaso da vino,
sed kun guto da ~oz; fiso sen vino estas ~oz; troa
festeno estas ~oz. 1 Enhavanta ~on: beroj
~ajx, r^aj fungoj. 2 (f) Dangera kiel ~o: li estas tre
~a kontraü mi7', ~aj paroloj7 ; ~a influo. (tr)
Agi per ~o, t.e.: 1 Meti ~on en ion: Hi ~is la put-
ojnz ; la vino, ho Hamleto! gi estis ~ita!7', mi ~us
la oceanon, por ke ili trinku morton el ciuj fontoj!7',
2 Sorbigi ^on, cele al mortigo: ~i rabian hundonB;
kuradi kiel ~ita muso7 ; 3 (f) Malagrabligi, mal-
felicigi: donacon reprenu k mian vivon ne ~«z; ci
tiu batalado pri la pano tre ~is mian vivon7', vi ~as
mian maljuneconB ; la plezuron7, la guadotv,
polvo ~as la spiradonB; la interregnaj rilatoj estas
~ataj de la problemo de la naciecoj; ~itaj gojojz.
ivado. Ago de iu, kiu ~as. ~eca. Havanta la ecojn
de ~o: maljuna, tre ~eca virino7. /^igo. Stalo de
iu, kiu estas ~ita: falusamanita ~igo (Vd amanito ).
/vimuna. Imuna kontra ü ~o: denaska , akirita
~imuneco. B®* mitridatizi. anti^O. Substanco efika
kontraü ~0. kontra ü^o = anti^o. mem/s/ado,
sirwado. Ago de iu, kiu mortigas sin mem per ~o.

Vener/o. Venuso: (f) si ciam estis juna ~<?z; la
\ Medicea ~oz (Medica ). (v)^a f (pp malsanoj)

Komunikeblaj per seksa kunigo: kontago', la ~a
koliero (cirkaükola sifilisa erupcio). (v)^ologio.

i Studo de la ~aj malsanoj, sifiliso, blenoragio, mola
: sankro, aidoso k.a.
| venere/a (evi) = venera.

j Venezuel8©. Regno en S-Ameriko, ce la Antila
l Maro (Karako).

veng/i. I - (tr) 1 (tun) Havigi al iu kompenson
I por suferita malbono, kies farinton oni punas per
fegalvalora puno: amikonB\ mm ni ~u la mort-

inton!7 ; mi havas sufice da kurago, por ~i min
intern por la ofendoj, kiujn oni faras al mi7", tia-
i maniéré mi trovos rimedon, por min kontraü vi7',
f mi konsoligas per tio, ke mi tuj estos ~itaz.
irepagi. 2 ( ion) Kompensi la suferitan malbonon,
ipunante la farinton per egalvalora puno: ~/ al iu
l ofendon B; rabon de virin plej belaz; mia morto
l estu ~ita tied , kiel mi deziras!7', ha, dekoble k
ï centoble tio ci estos ~ita!7. II - (ntr) Fari malbonon,

por kompensi suferitajon: li juris, ke li terme ~osz\
ijes, ni ~os, ili flustris unu al la alia7; oni cirkaü-

• batas vin, k vi ec ne povas ~//z; mi ne scius al
humilajB; malbenita estos tiu, kiu mangos panon,

l antaü ol mi al miaj malamikoj! x ; mi ~os pro
iilia sangox; ~u pro mortigo Hal7 ; cu al tiu popolo
lMia animo povas ne ~i?x. RIM. Oni ne konfuzu la
; tr-an k la netr-an konstruojn, kiel en jenaj ekz-oj: ec
malamikon ~i malpermesas KristoG (al malamiko);
mi ne estas kapabla la flugantan birdon ~/ K (al la
birdo). Ago de iu, kiu ~as: mi havis la rajfon
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sub la ~o (pp objektoj sur la sipo au ekster gi, kiuj
kusas ce la sipflanko sirmita kontraü ~o); al la
(ce la mala flanko); esti sub la de sipo, de tew
(esti sirmita je gi, esti rilate al gi en la direkto, al kiu
blovas la ~o); esti aI la ~o de sipo au tew (esti,
rilate al gi, en la direkto, de kiu blovas la ~o) ;
depreni la ~on el ies veloj (intermeti sin inter gi k la
origino de la ~o); sipon mmpitan ciuj ~oj atakas7;
* )- relativa ~o (supraja aerfluo, elfluanta de la fronta
ego al la posta parto de la alo, k kies rapido k atak-
angulo de la profilo ebligas al la aviadilo aersubteni
sin). BSf boardi, lofi, flago, maniko. 3 Tiu fenomeno
en la ordinara vivo: miIda, forta ~o; levigis neforta
~o7; por safo tondita Dio ~on moderigas7 ; la ~o
trancis glacie tra la dikaj vestojz; la ~o forblovis de
mia kapo la caponz ; kiam la ~o blovas super la
herboz\ nenia bioveto de ~o devis sin tusi7; vibras
vok’ en vaga ~oK; post brua ~o subita silento7’,
turnigis la ~ox; norda ~o kaüzas pluvonx ; (f ) fed
sian singardon al la ~o; iri kiel la (tre rapide);
flugema kiel ~oz (migrema); li sangigas kiel la ~o;
biovis ~o (generala emo) de striko. 4 Tiu aerfluo,
rigardata kiel simbolo de io vana, vanta: paroloj en
la ~o; hatadi la ~onz; li sercas la ~on sur la
kampoz; li volis sin reteni, sed li kaptis nur ~on; kiu
detruas sian domon, tiu heredos ~onx ; la profetoj
estas kiel ne trovigas en Hi la vorto de Diox.5
(plurale) 2 La kvar cefpunktoj de orientado en la
Babilona scienco k religio: mi dispelos ilin al ciuj
~ojx ; ili kolektos liajn elektitojn el la kvar ~ojN;
disjeti la cindron de herezulo al la kvar ~oj. 6
(plurale) Y Gasoj, entenataj en la korpo, k eligantaj
tra la anuso: suferi ~ojn. vat furzi. 1 Rilata al la
~o: ~a bato, vetero. 2 Ofte priblovata de ~o: ~a
monteto, vojo. 3 (f) Vana, kiel ~o: entreprend7 ;
cu estos fino al la ~aj vortoj?x. ~as. Blovas ~o:
forte ~asz. ~ajO. Io vanta, kiel la ~o; cio estas
vantajo k ~ajox. êgo. Fortega ~o, ofte akompan-
ata de pluvo: la aütun-ekvinoksaj ~egojK ; negaj
~egoj blovisz; la ~ego kvietigisz ; kiel pasanta
~ego, la malpiulo malaperasx ; (f) la projekto elvok-
us nur grandan ~egon7 ; car ili semas ~on, Hi
rikoltos ~egonx. ~ega. Rilata al ~ego: kruda,
r^ega vetero7', ~ega nokto7', (f) kun ^ega rapid-
eco7. H5* stormo, tempesto, fulmotondro. êto. Mal-
forta, agrabla ~o. ~umi (tr) 1 Refresigi, movante
la aeron al iu: li ~umas al si per sia capelo; Ramies-
on servis kvar damoj, unit ~umis linB. 2 Purigi
(grenon), skuante gin en aerfluo, kiu forblovas la
pajlon k grajnoselojn: Boaz juntas hordeon dum ci
tiu nokto en la drasejox; (f) rego dis^umas per siaj
okuloj cion malbonanx; mi sendos ~umistojn

~umkorbo.

al~e. En la direkto, de kiu blovas la ~o: la sipo
estis al~e de la insulo. lofi. sen~o. Kalmo: estis
plena sen~oB. SUb^e. En la direkto, al kiu blovas
la ~o: la sipo estis sub~e de la insulo (la insulo
kusas inter gi k la origino de la ~o). grerwumajO.
Malpezaj enmiksitaj k nenutraj substancoj, kiujn la
~o forpelas de greno ~umata: la multo de la prem-
antoj estos kiel disfluganta gren~umafox. larg^O

^ ~o blovanta oblikve al la flanko de sipo.
ventol/i ( tr) Refresigi la aeron en fermita

spaco, produktante aerondon au enblovigante ekster-
an aerfluon : tunelonR ; ~/ varman cambron.~ado. Ago de iu, kiu ~as: nesufica ~ado en
fabriko malutilas la efikecon de la laborantoj.^ejo.
Truo en muro, por automate inteman parton de
domo: ^ejo de kelo, de subtegmento.^ilo. Aparato
au masino por ~i: blovanta, tumiganta ~ilp.

Ventoz/o x Sesa monato de la franca respublika
kalendaro (19a de Feb. - 20a de Marto).

ventr/o1 V Parto de la korpo de la venebruloj,
situanta inter la brusto k la pelvo, k entenanta la
stomakon k la intestojn: estas la antaua {ce la
dupieduloj ) au malsupra ( ce la kvarpieduloj ) parto
de la abdomeno; havi tumoron en la ~o; li prenis la
glavon k enpusis gin en Han ~onx; Jona res fis en la
~o de la fiso tri tagojn k tri noktojn; la bovino havis
la rsjon svelintan de gasoj. B®1 abdomeno. 2 La
flanko de la homa korpo kontraüa al la dorso: kusi
sur la lia ~o dikigas de troa sidado; froti al si la
~on (de kontenteco); teni al si la ~on (de ridego). 3
Tiu korpoparto, rigardata kiel sentiganta la malsaton
k akceptanta la nutrajojn : malsata orelon ne
havas7; sur la veluro, en la ~o murmuro7; liaj
okuloj estas pli grandaj ol la ~o7 (li avidas pli, ol li
povas mangi) ; tiuj, kiuj zorgas nur pri la ~oz
(materiaj, korpaj guoj). usr stomako. 4 Tiu
korpoparto de virino, rigardata kiel la logejo de la
naskigonto: mi mortigos la karan frukton de ilia
~ox; donu a! ili ~on aborteman! x ; felica la ~o, kiu
vin naskis!N. utero.5 V (venter) Pli dika parto de
muskolo, kontraste kun giaj ekstremajoj au kapoj. 6
O La kava au konveksa parto de io: la ~o de sipo
(inter pobo k pruo); la ~o de violono (resonujo); la
~o de botelo, flakono. 7 Loko en staranta ondo,
kie la ondo havas la maksimuman intenson (kontraüo
de «nodo»): la distanco de unu ~o gis la sekva estas
la duona ondolongo.~a 1 Rilata al la ~o: ~a zono;
~aj doloroj. 2 ^ Interna. ~aco, ~ego. Dika,
pendanta ~o. dis^igo, el/vjgo Y hernio inter la
du abdomenaj rektaj muskoloj au en la abdomena
parieto, post akuso au laparotomio. SUb^O ¥ La
malsupra parto de la ~o, ce la seksaj organoj.
dik~az. Havanta ampleksan ~on. væ obeza.

ventrikl/o ¥ (ventriculus) Nomo de kelkaj
organaj kavoj: laringaj ~oj (inter la vockordoj); la
kvar cerbaj ~oj ( la du lateralaj k la tria estas
cerebraj, la kvara estas bulbocerebela); la koraj ~oj
(dekstra k maldekstra).

Venus/o 1 O Romana diino de la beleco k amo.
SIN. Venero. 2 Statuo au pentrajo prezentanta
~on /. 3 n Paleolitika statueto, kies virinaj apartajoj
estas ofte troigitaj. 4 Planedo, la dua ekde Suno,

kontraü Babelon k ili gin dis~umosx.
~umilo 1 Speco de faldebla au nefaldebla ekraneto,

kun disradiantaj ripoj, per kiu oni ~umas al si: ce la
alia flanko genuis sklavino kun ~umiloB ; ~umilo el
strutaj plumoj, el eburo k sateno; si ludis, flirtis per
sia r^umilo. 2 Disvolvita vosto de kelkaj birdoj: la
~umilo de pavo, de fazano.^umilforma. Prezent-
anta formon de ~umilo: ~umilformaj palmoj7 ;
avenuoj ~umilforme arangitaj cirkaü placo.
~ummasino. Masino, uzata por ~umi grenon.
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inter Merkuro k Te-ro. 5 b G. (Venus ) de maraj
moluskoj el la klaso de duvalvuloj, havantaj konkon
generale kun samcentraj ripoj, k vivantaj en sablo
au gruzo. es3 Afrodito.

vepr/o Tufo de arbustoj sovagaj k plejofte
dornaj. ~a. Kovrita de ~oj: ~a monto, stepo.
~ejo. Loko, kie kreskas nur ~oj: la tropikaj ~ejoj.
«s3 niakiso.sen~igi. Detranci aü elradikigi la ~ojn
de kampo, arbaro ks.

ver/o. Tio, kio estas konforma al la ekzistantaj
faktoj, al la realajo: mi diras al vi nenion alian krom
plej pura ~oz\ diri al iu nudan ~onz\ malsagulo k
infano parolas la ~onz; kun severa komercajo
forvelkasz; amiko estas kara, sed pli karaz\ la
tempo ciam malkasas la ~onz\ la ~o ciam venkasB ;
Pilato diris al li: Kio estas la (kun konceda
nuanco) se diri la ~on, mi estas ne tute senkulpa',
estas ~o, ke nun estas malfrue en la nokto,mi tamen
tre forte dezirus vidi la regidinonz. 1 Konforma
al tio, kio efektive estas: ne ciu raporto estas ~a
vortoz ; vidu, tio estis ~a historioz\ ha, se tio estus
~a f ; ~a kiel vorto de profetoz. 2 Ne sajna, ne
falsita, ne imitita, aütentika: ~a opinio montrigas en
ebrioz ; mi transiras al la ~a temo de mia hodiaüa
paroladoz\ pli saga ol sep ~aj sagulojx ; la soldato
ne povis sin deteni k kisis Sin, car li estis
soldatoz\ tiu estas la
~a hidrargoz(tre movigema); diamanto; %. ~a
alto de astro; «1̂ direkto, kapuso (kontraste kun
la sajnaj); ~a tagmezo, horo (tiu de la meridiano de
la loko, kontraste kun la horzona). 1 En ~a
maniero; konforme al la ~o: se mi demandos, cu vi
respondos ~e?; mi diras al vi: vi ne trairos la
urbojn de Izrael , antaü ol venos la Filo de homon. 2
Efektive, konforme al la realajo: kion ni ~e bezonas,
Dio gin donas1; estis tia vento, ke ~e oni povis
antaüenigi nur rampantez; ~e la Eternulo estas en
ci tiu loko k mi ne sciisx; mi kredas, ke li estas
malsana; si estis ~e tre belar, cu ~e?. 3 Konfesinde
(kun konceda nuanco): la vojon baras diversaj
malhelpajoj, sed niaj progresoj estas certa'y, en la
nuna minuto, E., ~e, aperas kiel sola kandidato por
lingvo internacia, sed tre povas esti [ ...} z.^ajo.
Konkreta esprimo de io ~a: la fundamentaj ~ajoj
de la religio, de la scienco; sed do ankaü estis la
sola ~afo, kiu en la daüro de sia vivo eliris el siaj
lipojz. —eco. Eco de tio, kio estas ~a, konata kiel
~a: pruvi la ~econ de propono; kontesti la ~econ
de aserto; vi ne havas la rajton dubi pri la ~eco de
miaj vortojB; ili kredis tre malmulte pri la r^eco de
la famoz. êma. Inklina diri ciam la ~on. /-dgi.
Agi tiamaniere, ke io igu ~a: li meritus, ke si ~igu
don, kion li diris [...] k vi devus nun, por lin puni,
amindumi mian mastrinon! z. es- kontroli, pravigi.
~igi. Igi ~a: lia profetajo ne ~igis. ~ismo fz éh
Itala naturalisma skolo. ~ama. Amanta la ~on k
ciam gin diranta: ~ama amiko. kontraiwajo*. Io,
kio estas kontraüa al la ~o. eæ mensogo, preteksto.
mal~a 1 Mensoga: ne parolu kontraü via proksim-
ulo malr^an atestonx; vorton mal~an virtulo mal-amasx\ mal~a kiel epitafo\ (analoge) mal~aj
pesilojx ; mal~aj atestantoju. 2 Ne efektiva, nur

sajna: si elmontris sian tutan mal^an aristokratec-onz; malvirtulo akiras profiton mal~anx. uæ falsa.
maI~(aj)o. Mensogo: viaj profetoj profetis al vi
mal~ajonx. vivo~a. Tiel ~a, kiel la vivo mem:
vivo~a pentrajo, priskribo.us3 redira, ~sajna.

Verakruc/o. Meksika havenurbo (96°12’U,
19°irN).

verand1o 1 (en Eüropo) Kovrita k vitrosirmita
teraso aü balkono: si eliris a! ili sur la ~onz. 2
(ekster Eüropo) Aperta galerio, etendiganta cirkaü
domo, laülonge de unu aü pluraj cambroj, konsist-
anta el tegmento subtenata de fostoj aü kolonoj k
iufoje, precipe en Japanio, fermebla de paneloj.

veratr/oz ^ G. (Veratrum el Melanthiaceae,
fam. parenca al la liliacoj) de grandaj, plurjaraj,
poligamiaj herboj kun dika , karna, tre venena
rizomo (ne konfuzenda kun tiu de la flava genciano),
kun altemaj, integraj, large elipsaj, laülonge sulkaj
folioj k kun regulaj flqroj en granda paniklo; 15-20
sp-oj, N-hemisferaj, kelkaj kultivataj por ornamo k
medicino, ekz. : bianka -vO ( K. album ) kun
blanketaj-verdetaj floroj k kun rizomo medicine
uzata. SIN. bianka heleboro. nigra (V. nigrum )
kun nigre purpuraj floroj, gardene kultivata.

verb/o A Vortospeco, funkcianta kiel predikato
(ekz. «pluvis», «li dormas») aü kiel ne-adj-a, ne-adv-
a k ne-subst-a parto de predikato (ekz. «Leono estas
bestoz», «estis varme», «mi legos gazeton»)
konjugac.io, modo, modalo, tenso. ~igi. Transformi
vorton en ~on: senpera, sufiksa, prefiksa ~igado.
help'vO 1 ~o, kies rolo estas enkonduki pli gravan
semantikan nocion sub formo de predikativo (ekz.
esti, igi...) aü de inf. (ekz. povi, voli, komenci ks). 2
En diversaj lingvoj, ~o, uzata kiel parto de
kompleksaj tensoj (estas generale uzataj ~oj
havantaj la signifojn de iuj help^oj 1 aü de «havi»).

verbask/o G. (Verbascum el skrofulariacoj)
de du- k plur-jaraj, staraj, ofte lanugaj herboj kun
spiko, grapolo aü paniklo el floroj plejofte flavaj,
kelkfoje blankaj aü violkoloraj, radformaj sed iom
neregulaj; c. 360 sp-oj el Eüropo, Afriko k Azio,
kelkaj kultivataj por omamo aü medicino. est tapso.

verben1o <4* 1 (ss) G. (Verbena el ~acoj) de
unu- k plur-jaraj herboj; c. 200 sp-oj el la mezvarma
k tropika Ameriko, nur 2-3 el la Malnova Mondo. 2
(vs) ~ / k tre parencaj g-oj ( Aloysia k Glandularia
el ~acoj), herboj k arbustetoj kun kontraüe duopaj
aü verticilaj folioj k kun grandaj infloreskoj (cumoj
el spikoj) aü sajnaj kapituloj el okulfrape koloraj aü
blankaj, kelkfoje bonodoraj floroj; c. 290 sp-oj
precipe el Ameriko, pluraj pororname kultivataj,

DioN ; amiko; li estas

K verbeno (oficina ~o): a)
F tigo; b) folio; c) infloresko;
r ô) floro ; d) sekcajo de
r* korolo; e) kaliko; f) frukto
[ J (kvarakeno) cirkaüita de la
Jk kaliko (laülonga sekcajo);
\Ir g) laularga sekcajo de
la frukto. C.
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la aIta estraw, kiu eUiiras la ~onz; konfirmi ~onB;
(f) la kuracisto eldiris ~on pri kancero. 2 Decido
de jugantaro pri konkurantoj. (ntr) Eldiri ~on.

Verdun/o. Francia urbo (5°23’E, 49°09’N), ce
kiu okazis terura batalo inter franca k germana
armeoj en 1916.

verg/o 1 ^ Longa, maldika, rekta k fleksebla
branco, kreskinta el la trunko de arbo aü detrancita de
gi: betula, salika7 ~o; ~6> por fishokado; garbejoj
plektitaj el ~ojB; sorca ~o. cs* branceto, markoto,
soso, bastono.2 Punrimedo, konsistanta el ~o au el
pluraj kunligitaj ~oj: ill tute meritis la ~onz ; ~o
doloras, sed sagon ellaboras7 ; viro, kiu spertis sufer-
on sub la ~o de Lia kolerox ; kondamni al ~oj sub la
maIhonora kolono7 ; la polico del min regalis per
~oj, ke mi du tagojn ne povis sidiz. 3 Maldika
stango, plej ofte metala: ~o por kurtenoj; feraB,
latuna la ~o de pisto. 4 (f) Peniso: dissprucig-
ante curon el la strecitaj ~oj [...] w. (tr) Frapi per
~o(j) ies korpoparton: oni diras, ke mi sin ~is,tio ci
estas kalumnio!z; min vi ne havas la rajton ~i!z; mi
nur iomfoje vin ~os u. «af skurgi. 0T ~0 1 (ss)
Eurdpa solidago, or~o-solidago. 2 (vs) Solidago.

Vergili/o. La plej granda poeto de Romo (71
a.K.-19 p.K.). — Eneado.

verk/i ( tr) Krei a ü produkti ion novan en
scienco au arto: ~j novelonB, operonB, detalan vort-aronz; artikolonz, monatan raporton ; via mosto
tute ne povas prezenti al si, kiaj diversaj mensogoj
estas ~atajz ; «Esenco k Estonteco... « estas ~ita ne
de s-ro L. de B., sed de alia persono7; la Krestomatio
enhavas tie grandan kvanton da materialo, kiu estis
~ita en diversaj tempo/ k de diversaj aütoroj7. vw
komponi, krei. ~0 1 Arta au scienca produkto: kon-
igas majstro lau sia ~oz; la fino kronas la ~onz;
miaj lastaj tradukitaj ~ojz; gi estas kiu traktas
pri unu el la aktualaj sociaj demandoj7 ; ~o de antaü
longe mortinto klasikuloz\ mi legis ciujn ~ojn de Z.\
la ~oj de DanteB. 2 (f ) Rezuî to de agado: tiu mal-
ordo estas la de fremdulojB; la popolo forgesis,
ke ciuj ~oj de Heritor estis nur pienunto de la intenc-
oj de la juna faraonoB ; Hi sajnigas, ke la atako
kontraü la temploj estas la ~o de FenicianojB.
~ado. Laborado de iu, kiu ~as: mia projekto, kies
~adon mi komencis jam de longe7,; la ~ado de tiu
romano kostis kvin jarojn a! gia aütoro; sciado de la
tekniko de la ~adoz. ~aro. Tuto de la ~oj de unu
aütoro: la ~aro de Z.. ~eto. Mallonga au malgrava
~o: jus aperinta ~eto de unu el la francaj pensemul-
ojz. BST brosuro. ~istO. Homo, kies okupo estas la
~ado de libroj: la grandaj ~istoj, kiuj pli zorgas pri
la enhavo de siaj ~oj7 ; sia mosto ekdeziris farigi
r̂ istino. aütorino!7. cef^o. Perfekta, aparté bela
~o: la cef~oj de Sekspiro, de la itala muziko, de la
gotika arkitekturo. re~i. Denove ~i ion, kio estis
maltaüge, malbone ~ita, aü kio intertempe perdigis:
re~i jilmon, capitron de romano. majstrO'vO 1 Pri-
laboritajo, kiun ciu kandidato al majstreco devas
prezenti al la jugo de la korporaciaj majstroj. 2
Cef~o. tragedi~isto. Iu, kiu ~as tragediojn.

Verlen/o. Franca poeto ( P. Verlaine, 1844—1896), iniciatinto de la simbolismo.

kelkaj medicine uzataj, i.a.: hibrida /^o, gardena~0 (Glandularia x hybrida, sin. V x hortensis),
poromame tre kultivata kiel multaj kf-oj. Kanada

( V. canadensis ) , el N Ameriko, poromame
kultivata; La-Plata ~0, odora ~0 (Glandularia
platensis ), el S Ameriko, aroma arbusteto kultivata
por digestiga infuzajo k ekstraktado de odora
esenco; Oficlna ~0 (V. officinalis ), el Eü ropo, unu-
jara herbo senodora, amara , medicine uzata ;
citron~o ( Aloysia citronodora), el S Ameriko,
tufarbusto kun duondaüraj, verticilaj, citronaromaj
folioj, uzataj por digestiga infuzajo au likvoro.

verbesin/o = verbezeno.
verbezen/o 4* G. (Verbesina el asteracoj) de

plantoj — unu- k plur-jaraj herboj, arbustoj k
arboj—kun flavaj aü blankaj kapituloj; c. 300 sp-oj
el varma Ameriko, pluraj poromame kultivataj,
kelkaj naturigitaj en Eüropo.

verd/a 1 Samkolora, kiel juna herbo au folio:
tablo kun ~a tapiso (por ludo aü diskutado); porko
el kupro, kiu pro maljuneco aspektas tute mallume
~az ; ~a lacerto7 ; la knabo dormis sur la
musko ; la ~aj folietoj de aHgo7 ; fi estis ~a de
jaluzo. is? smeralda. 2 Kovrita de herbo aü folioj:
apud la ~a remparo, kiu cirkaüas Kopenhagon7; la
~aj kampoj,arbaroj; la ~a sezono (printempo); en
serene ~a somera tagoz; la ~a Erino. 3 Ankoraü
juna, ne sekiginta : ~aj legomoj ; mangi ~ajn
pizojn; bastono el ~a ligno; (0 ankoraü mal-
junulo. 4 Ne matura: greno; la akra gusto de la
~aj pomoj; (analoge) ~a kafo (ankoraü ne rostita).
5 Simbolanta ion favoran : la ~aj trafiklumoj
(permesantaj trairadon); la ~a lumo de sipo, aviad-
ilo (montranta la dekstran llankon); esc tribordo. 6
Rilata al la E.-movado: la ~a standardoz ; la (V )~a
Stefoz, «El unu vivo» A.7 {> L Aktive batalanta
por la protektado de naturo k medio. — ekologi-
ismo. (V)~a. Nomepiteto de la plej U kabo de
Afriko (17°30’U , 14°45’N ): ~akaba insularo
(okcidente de Senegalo). i®* Kabo-Verda. La
~a koloro: la rapide velkasB ; la estas la
koloro de la espero7 ; la miIdaj ~oj de Veronezo. ~i
(ntr) Impresi per sia ~a koloro: ~as la naturo; sur
kampoj ~is lino k tritikoB. ~ajO 1 Objekto ~a. 2
Vegetajoj: sub la palmoj kreskis abundo da ~afoz.
~eco. Eco de io ~a: la arbaro havis fresan ~econ.
~ejo. loko: Hi opiniis, ke mm ili ripozas en la
plej vera ~ejo de la arbaroz; arangi ~ejojn inter la
domturoj de urbego. ~eta. Dube, proks. ~a: ~eta
marca akvo; (f) neinteligenta, <̂ eta virinoz. ~igi.
Fari ion ~a: Mi ~igas arbon velkintanx.~igi. Igi
^/a: jam la kampoj ~igas. ~ulo 1 Esperantisto 2 Z
Membro de ekologiisma partio. e®5 ekologiisto.
botel̂ a. Havanta la malhelan koloron de botela
vitro, celadorwo. Hela, kvazaü velka ~a koloro
(kiel la rubandoj de Celadono). ciarrwa. Havanta
ne deciduajn foliojn: ciam^a bukso.

verdigr/o (K) 1 Kupra oksido. 2 La baza
kupra acetato. ^a. Kovrita de ~o: ~aj bronzafoj.

verdikt10 1 /tà Decido de juginstanco pri la
kulpeco de akuzito aü la praveco de la pretendoj en
proceso: ve al tiuj, kiuj skribas maljustajn ~ojn! x ;
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verm/o 1 Kn de senvertebru!oj pli-malpli long-
formaj, molaj, senkruraj, ekz. lumbriko, hirudo,
askarido, tenio: sub vi sternigos ~oj, k ~oj estos via
kovrilox; kiel lanajon tramangos ilin ~ojx\ kelkaj
restigis iom el gi gis la mateno, k aperis en gi ~oj, k
gi malbonodorigisx\ la ~o estas en la frukto ;
fromago plena de ~oj ; ( f ) ciu Havas sian ~on
(cagrenon); la de la dubo lin ekmordis. 2 (f ) Mal-
satinda, senvalora homo: sed mi estas ~o k ne
homox ; vi, ordoni? al mi ordoni?z; ve, ve al la
dubanta ~o! z. ~oj 1 U (ark.) Eksa, vasta filumo
(Vermes ), ampleksanta fre diversajn longformajn sen-
vertebrulojn kun unuebene simetria korpo; giaj klasoj
estas nun rigardataj kiel apartaj filumoj, ekz. plat-
helmintoj, rotaciuloj, nematodoj, anelidoj k.a. 2 f
Parazitaj intestaj ~oj. anti~ajo, kontraü^ajo If
Vermoforiga planto, medikamento. ^a. Rilata al ~o.~aro. Aro, svarmo da malpuraj, putraj ^oj.~oborita, ~Otruaz. Tia (pp ligno), ke ~oj en gi
boris al si truojn: ~otrua nuksoz,meblo. ~oforma.
Havanta la formon de ^o. A*opikitaz.Tia (pp stofo),
ke gin formangis ~oj, tineoj. faden~Oj U Nematod
oj. har~oj. Gordiuloj. lum~o. Ino de lampiro.
plat~oj = plathelmintoj. ter~o. Lumbriko.

vermicel/oj y Maldikegaj, fadenformaj
pastajoj, ofte kuirataj en buljono: ~a supo
spagetoj, nudcloj. RfM. En la U.V. tiu ci termino
estas uzata singulare.

vermifug/o1 == antivermajo. 2 (ark.) = tanaceto:
la tomba de malriculo, kie floris la maldolea ~oz.

vermiljon/o. La cinabra koloro: la ~oj de la
gotikaj vitraloj. ~a. Cinabra. oy karmezino ,
karmino, skarlato.

vermis/o V ( vermis) La meza parto de la
cerebelo, inter la du cerebelaj hemisferoj.

Vermont/o. Unu el la statoj de Usono (72°35’U,
44° l5’N).

vermut2o 1 Speco de blanka vino, en kiu estas
macerataj amaraj plantoj. — absinto 2 (0 Amarajo:
neniu pokalo de la vivo enhavas ekskluzive onz ;
la memoro pri miaj suferoj estas k galox.

vernaci/o 4* Arangigo de la folioj, precipe de la
limboj, en la burgono. estivacio, foliarango.

vernaliz/i ( tr) 4* Kaü zi anta ü la normala
tempo floradon k fruktigon ce planto per speciala
procedo, laü kiu la semoj ordinare estas akvo-
trempataj gis ekgermado k plue tenataj dum difinita
tempo en mallumo je malalta temperaturo. A*o. Ago
k procedo, per kiu oni ~as.

vernier/o A. Helpa ero de gradita mezurvergo
/ ail de gradita arko (limbo), por mezuri la frakciajn

partojn (generale dekonojn) de la cefa gradaro: n
gradoj sur ~o okupas la saman longon kiel n-l
gradoj ce la cefa vergo au limbo.

vernis/o (K) © Solvajo, konsistanta el rezino au
plasto en solvanto, iasanta post sekigo maldikan,
senkoloran, solidan tavolon sur la smirita objekto,
kiun oni tiel sirmas: alkohola, terebinta, celuloza,
polura ~o; (analoge) por la ungoj. n®- lako. A*j
(tr) Provizi per tavolo da ~o: pentrajon.meblon.

Veron/o. Urbo en NE-Italio (11°E, 45°26’N): la
geamantoj de ~o (Romeo k Juiieta).

veronal/o (ark.) ® ''T?. Dietilbarbitura acido,
C8H|2N203, pasintece uzata kiel dormiganto.

Veronez/o. Itala pentristo de la Venecia skolo
( P. Caliari, 1528-1588).

veronik/o 4> G. (Veronica el skrofulariacoj) de
unu- k plur-jaraj herboj kun radformaj, dustamenaj,
bluaj, blankaj, rozaj au purpuraj floroj k kun
dukameraj, plataj kapsuloj; c. 180 sp-oj, precipe N-
hemisferaj, pluraj pororname kultivataj, kelkaj
medicine uzataj, i.a. bekabungo k la oficina ~0 (V.
officinalis ), ambaü kun bluaj floroj.

Veronik/o. Virina nomo.
vers/o c§) Aro da vortoj arangitaj laü la valoro

au nombro de iliaj silaboj, konsistiganta stilistikan
unuon, kun régula kontinueco k régula periodeco:
jambaj, blankaj,malgiistaj ~oj; tiajn ~ojn oni skrib-
as, kiam oni estas enamigintaz\ oni verkis ~ojn pri
sia pekoz; liberaj ~oj (sen régula altemeco); societaj
~oj (suprajaj k spritaj). n3* rimo, ritmo, strofo. ~a.
Rilata al ~oj: ~a rakonto\ la ~aj legoj. ~i (ntr)
Verki ~ojn. ~ajO. Poeziajo: en la infaneco mi
skribis diversajn ~ajojnz; (V )~ajoj en prozoB (ne
obeantaj la regulojn de la ~oj, sed entenantaj poezi-
ecan tonon). ~ego. Longa ~o, plejofte sen rimoj,
sen alia ritmo, ol cezuro cirkaü la mezo: la ~egoj de
la Biblio, de Zaratustro. — versik /o. êto. Mal-
longa ~o pri malgrava temo: mi jetis sur la paperon
kelkajn ~etojn. /̂ isto. Tiu, kiu verkas ~ojn, rigard-
ata senkonsidere pri la inspiro: eraro ofte renkontata
ce la komencaj E-aj ~istojz\ li estas ~isto, ne poeto.
~duono (evi) = hemistiko. ~farado. Maniero, en
kiu oni faras ~ojn: la reguloj de la ~farado. m-
metriko, prozodio. dek^o, okA^o, kvar^o, trÎ A^o
ktp. Poemeto de respektive 10, 8, 4, 3 ~oj.

Versajl/o. Urbo apud Parizo (2°07’E, 48°48’N),
iama restadejo de la francaj regoj.

versal/o = majusklo. RIM. ne estas sinonimo
de majuskleto.

versi/o 1 Prezento de iu afero, priskribo de iu
sceno ks, farita el la aparta vidpunkto de unu
persono: donu al mi vian ~on de tiu incidento\
(analoge) la franca de usona filmo. 2 Stato de
teksto: S la programaro travivis multajn ~ojn,
antaü ol publikigis la unua eldono. —¥ lego ,
varianto, eldono. 3 Turno de naskiganto, tiel ke
gia kapo au piedoj estu prezentataj unuaj.

versikl/o 1 & Longa verso sen interna strukturo
ritma. 2 0/ Divid-unuo por tekstoj el la Biblio,
Korano, au el la klasika literature.

verst/o ï Rusa mezurunuo de vojlongeco
( l 067 m).

vers/i (tr) 1 Fluigi Jikvon el ujo: ~i vinon el
botelo en glason ; ~i bolantan akvon sur teon; Mi
~os akvon sur la soifantajon k torentojn sur la sekan
teronx\ Jakob starigis la stonon kiel monumenton k
~is oleon sur gian supronx; cementon sur sose-
on; (analoge) la belaj okuloj komencis ~i larmojn7-;
se iu ~os sangon de homo, lia sango ankaü estos
~ita de homox\ sian sangon por... (oferi sian
vivon); (f) oleon sur malkvietajn ondojn (provi
konsoli, pacigi); ~/ akvon en sian vinon (kompromis-
emi ); malvarman akvon sur ies entuziasmon
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vertag/oz^ Raso de hundoj, kun tre mallongaj
kruroj, aparté taüga por la casado de bestoj logantaj
en tertruoj. SIN. melhundo.

vertebr/o ¥ (vertebra ) Ciu el la ostoj, form-
antaj la ~an kolumnon au rakion: la homo havas
inter 32 k 34 ~ojn (7 kolaj ait nukaj, 12 torakaj, 5
lumhaj, 5 sakraj, 3 gis 5 kokc.igaj ). nsr spondilito,
spondilozo. ~a 1 Rilata al ~oj: dislokigo; ~a
kolumno (tuto de la ~oj, formanta la spinon k la
~an kanalon, kiu entenas la mjelon : columna
vertebralis). 2 Havanta ~ojn: animalo. âro ¥
La ~a kolumno au difinita parto de gi: la lumba
~aro; (0 let reto de la E-aj delegitoj estis la vera
~aro de nia movado. l̂iloj b Subfilumo (Verte-
brata ) de horduloj, ampleksanta ciujn animalojn
kun interna vertebraro, t.e. fisoj vs, amfibioj, reptili-
oj, birdoj k mamuloj. interna ¥ Troviganta inter
du ~oj: inter~a disko. sen l̂lloj b Kn { Inverte-
brate! ) de ciuj animaloj, kiuj ne posedas ~aron.

verto

(seniluziigi). cr suti. 2 Elsendi, elradii ion abstrakt-
an: la suno ~is oran lumonB ; la luno ~is bluan
lunion sur la arbaronB; ondoj da muziko estis ~ataj
sur la dancantajn parojn; de la tuta cielo alaüdoj
~is siajn kantetojnB\ (f ) la Eternulo ~is en ilin
spiriton de konfuzox;~i sian koleron égalé sur mal-
amikojn k sur amikojnz\ ~z sur iun insultojnz, ciujn
favorojn; sia boneco rapide ~is en la koron de la
infano kuragon k konfidonB. icr pluvigi. ~(ad)o.
Ago de iu, kiu ~as. '''igi. Igi ~ita: la pluvo senfine
~igis el la nigraj nuboj; la akvo brue ~igis en la
dronantan siponz; k la akvo ~igis cirkauen de la
altarox; (f) al vi el mia koro ~igu nun ci kanto! K.
~ilo 1 Ujo kun beko k tenilo, uzata por ~i vannajn
trinkajojn. 2 Simila ujo, uzata en antikvaj k
Mezepokaj tempoj, por ~i akvon sur la manojn de
mangantoj. 3 Speco de akvilo sen rozo 6 , por
florpotoj ks. ~istO. Viro, plej ofte juna, kies ofico
estis ~i vinon al festenantoj en la antikvaj au orient-
aj landoj. dîs~i. Dise kovri per ~ado: dis~i inkon
sur paperojn B, saucon sur tablotukon ; la large
disaita Volgo; (f) kial nekalkuleblaj ricafoj estas
dis~itaj en la granda regno de la naturo!z. el̂ i 1
Eligi, ~ante: la nuboj el~as rosonx; el~i tiom da
larmoj! z\ envenante al la edzino de sia frato, li
elr^adis la semon sur la teronx\ (0 let buso de mal-
castulino el~as mielonx; valorega rekompenco por
via elr^ita sango! z ; el~i sur iun sian koleronx\
libéré el~i sian koron7- (sin konfidi). 2 Malplenigi
per ~ado: edzino pli el~as per funelo, ol edzo
entras per sitelo7- (pp elspezema virino); ne el~u la
malpuran, antaii ol vi havas la puranz. el̂ igi. Igi
el~ita: 1 ha, kia pluvego el~igis! z\ (analoge) sagoj,
kiuj el~igis super Hi kiel hajlegoz; (f ) ciuj tiuj
pensoj volis el~igi per kantoz\ 2 se la kaliko tro
plenigas, la vino el~igasz\ de la manoj gis lipoj la
sup' el~igisz. erwi. en ion: trinku el la vino,
kiun mi en~i$ x\ en~i oleon en la fajronz (f: inciti al
kverelo); rivero, kiu en~igis en la sovagan maronz\
(0 de la momento, kiam H aligis al nia anaro, en
nian aferon en^igis ia nova energio7-. pri~i. Mal-
sekigi, ~ante: pri~i florojn7, vojonB\ ciun nokton
mi primas mian liton x; si komencis pri~i liajn
piedojn per siaj larmojz. Sliper~i. Inundi: Nilo
superr-̂ is tutan EgiptonH : (f ) fremdaj elemental
superr^is k dronigis en siajn ondojn la antaüajn
logantojnB; blanket maro, super~ita de 1’ paid lumo
de la lunoB. sur~i. Prwi: larmoj finis sur gin k gin
surfisB; ora koloro surfis la altajojnK‘, eu mi vin
ne surfis per favoroj? K. trans~i. ~i el unu vazo
en alian, ordinare por apartigi la likvon disde la
sedimento: transit vinon el boteb en karafon.
fand~l. Fluigi fanditan likvan metaion en muldilon:
fandr^i feron, bronzon, oron\ atenti la fand~on.
ofer~iz. ~i parton de likvo, kiel oferon: ofer~i
vinon, oleon. sangewo2. Vundigo ail pereo de
homoj pro batalo: la urbo estis prenita sen sango^o.

vert/o 1 ¥ La supra loko de la homa kapo, kie
la haroj faras kirlon { vertex ): de la ~o gis lafingroj
de la piedojz; la Sinjoro senharigos la ~on de la
filinoj de Cionx\ ec la filoj de Nof [.. . ] frakasis vian
~onx. 2 (0 = kulmino.

vertebro. ^ulo. Skemo de la korpo de ~ulo. a)
buso, b) cerbo, c) kranio, c) brankoj, d) mjelo, e)
pulmo, f) ezofago,. g) gonado, g) reno, h) hordo,
h) stomako, i) lieno, j) urinveziko, j) kloako, k)
posta membro, I) ceiomo, m) pankreato, n)
galveziko, o) bepato, p) antaüa membro, r) koro,

s) perikardio. s) lango.

vertic8o A l (pp piurlatero) La sekeopunkto de
du lateroj de la piurlatero. 2 (pp angulo) La sekeo-
punkto de la du lateroj de la angulo. 3 (pp pluredro)
La sekeopunkto de du egoj de la pluredro. 4 (pp
grafo 2) Finpunkto de ego. kompleta kvar~o.
Figuro konsistanta el kvar punktoj (~oj) k la ses
strekoj, kiuj ligas ilin ciujn.

verticil/o ^ Aro’ almena ü triopo, de folioj,
floroj au aliaj plantaj organoj radiantaj el la sama
nivelo de la sama akso, ekz. de tigo. ~a. Arang-
iginta en ~o. SIN. ~aranga. væ alterna, kontraüe
duopaj. pseudo~0, sajn/N/O. Sajna ~o, precipe
pp floroj de lamiacoj, fakte arigintaj en kontraüe
duopajn, densajn cumojn. ^aranga. ~a.

verticili/o G. (Verticillium ) de mikroskopaj,
neperfektaj fungoj kun verticilaj konididonaj celoj.
SIN. verticilsimo; kosmopolita g. de c. 40 sp-oj, el
kiuj du estigas velkozon ce multaj sp-oj de sem-
plantoj.

vertig/o f Malsano de cevaloj, bovoj k.a., kun
donnemo k komato.

vertig/o f Tia sensajo de perdo je la ekvilibro k
de turniga au oscila movo, kiun povas kaüzi troa
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la ~a silentoB. ^e. En ~o: venu al mi hodiaü
~ez; laüdu tagon nar ~ez ; rido matene, ploro
~ez. 'vas. Estas ~o: matenas, ~as, k tago mal-aperasz ( rapidas la tempo). antaÜ^O. La hieraüo
de difinita tago: en la antaü~o de la Ma tago de
monato Nisenx.êiiwe. En ciuj ~oj, konstante.

vespert/o 1 Kiroptero: ~oj flugas flustre per
molajflugbatoj0. 2 = vespertiliono.

vespertifion/o 8 G. (Vespertilio) de mamuloj el
la ordo de kiropteroj kun relative mallongaj, dikaj
oreloj. ~edoj. Fam. (Vespertilionidae) de kiropter-
oj, al kiu apartenas i .a. la g. ~o.

vespr/o ü* Vespera Diservo, konsistanta en la
kantado de psalmoj k kantikoj, aü publike, au kiel
kanonika horo. 03* horn 6 , matenlaüdo.

vest/o 1 Cio, kion oni portas sur si, por kovri
la korpon: ricaB, mairieaz argente ornamita
'vo8; ~o de eleganta fasono7 ; ho, mi metus sur sin
r^ojn el atlasa, veluro,oro!7 ; la hlanka rubando, kiu
per funebra strio borderis sian nigran ~onz\ la
tuniko de sia ~oz ; si metis sur sin sian plej bonan
~onz ; tiuj, kiuj portas molajn ~ojn, trovigas en la
domoj de regojH ; iliaj ~oj estis dissiritaj, makulit-
ajz; krom la ~oj sur la korpo ili posedis nenionz; li
kusis tie en ciuj siaj ~ojz\ la pluma ~o (de la birdo)
estis tiel delikata!7 ; homon prezentasz ; kia
drapo, tia ~oz. ter kostumo, jako, jupo, mantelo,
panialono, pelto, robo, vesto. — ~arko, ~hoko. 2
(0 La ekstera kovro: valoras ne la valoras la
enestoz; la arbaro montris sian multekoloran ~onz;

fortostreco, vido de proksima profundegajo k
diversaj afekcioj. væ kapturno. ~i (ntr) Senti ~on.
~odona.Tiel alta, ke gi povas doni ~on.

vertikal/a. Orta al la ebeno de la horizonto:
murego7 ; starigi foston ~e. ~0 1 Linio ~a. 2

^ Kolumno: ~o de tabelo, de saktabulo. 3 A
Kolumno de matrico. 4 \ Cefcirklo, trapasanta la
zeniton. 5 = ~ilo: mi etendos super Jerusalem la
mezursnuron k la ~onx. 6 47 Tipografia signo (I)
kun la formo de ~a streko. 03* Askio. ~eco. Eco de
io ~a. ~ilo. Snuro, ce kies fino pendas peza maso,
k kiun oni uzas por kontroli la ~econ de trabo,
fosto, muro kc. o3* rektosnuro, nivelilo.

vertrag/oz = leporhundo, levrelo.
veruga/o 'f Grava malsano, endemia en Peruo,

k karakterizata de haüta erupcio el elstarajoj en
formo de fragoj au framboj.

veruk/o 1 Y Haü ta papilomo—estigata de
viruso —, troviganta cefe ce la manoj k piedoj, kun
aspekto de milea grajno au de lento. 2 ~oforma
parto de planto aü fungo: de la talo de likeno.
'vOZO ^ Malsano de terpomoj.

verumontan/o V {colliculus seminalis) Elstarajo
sur la interna parto de la prostata uretro. /vito f ”

Inflamo de la ~o.
verv30. Inspira, fervora, vigla maniero de verk-

ado, parolado, pentrado, komponado: kun li fetis
sur la paperon la skizon de sia dramo; li improvizas
kun neelcerpebla ~o; polemiki kun ~o. ^a. Plena
de ~o: r̂ a parolado; (f) la vivo alprenis novan k pli
~an perspektivon ; li elpensis historiojn k
anekdotojn. serwa. Tia, ke oni tie ne sentas
fervoran viglecon: sen~a romano.

vesel/0. Malnova nomo de sipo, ankoraü uzata
en naciaj nomoj de maroficiroj: ~leütenanto (en
terarmeo: kapitano) ; ~kapitano (en terarmeo:
kolonelo).

vesp/o b Insekto (Vespa k parencaj g-oj) el la
ordo de himenopteroj, kun flava k nigra korpo, kun
venena pikilo k kun antaüaj flugiloj, dum ripozo
kunfalditaj laülonge; kelkaj sp-oj vivas en socioj.
os* abelo, burdo, krabro. ~edoj. Fam. (Vespidae)
de himenopteroj, al kiu apartenas i.a. la ~oj.
rabo~o. Sfego.

Z. rigardis la diversajn religiojn kiel malsamajn
~ojn de unu sama vero. (tr) 1 Kovri per ~o,
por sirmi kontraü malvarmo aü kasi nudecon: Dio la
Eternulo faris por Adam k por lia edzino ~ojn el
felo, k Li ~is ilinx ; se, vidante nudulon, vi lin ~osx ;
~/‘ al si la piedojn, la kapon, là manojn; si ne havas,
per kio sin Johano estis ~ita per kamelhara/oj k
leda zonoN; belaj sklavinoj, ~itaj en silko k oroz;
~ita laü la lasta modoz ; elegante ~itaj piedoj7-;
rajdis la dioj, ~itaj per stalo, por batali7-, tute ~ita,
si ojte jetadis sin en la fluonz; {f) per haüto k karno
Vi ~ js minx\ la abatino, ~ita kiel Evo antaü la
faloz (nuda). 2 Elfari ~ojn por iu: tiu tajloro tre sike
~as; li ~as la reginon k la korteganinojn.3 (pp ~o)
Kovri: tiu ci robo vin ~as belege ; (f) mia justeco
rois min kiel mantelox. 4 (f) Kovri: la printempo
verde ~is la teronB; sennombraj insuletoj ~itaj de
bêla verdajo; (f) vin per glow k belegecox ; plej
pura stilo, ~anta viglan k profundan penson.~acO.
Malbona, eluzita aü cifona ~o. ~ado. Ago, per kiu
iu ~as: li êiam pasigas multan tempon por sia
roado. ~ajo. Ciu el la pecoj de ~o. /^ejo. Loko,
kie oni konservas aü lasas la ~ojn: sia ~ejo estas
plenplena', lasu la capeIon en la ~ejo de la teatro.~igi. Kovrigi per ~o: ili pente ~igis per sakajo; (f)
la kampoj ~igas per grenoz; ili ~igu per honto k
malhonorox. mal î. Sen~igi. re~i. Denove ~i:
kiel putino, kiu re~as sin post la prostituigo.
serwigi. Demeti unu aü plurajn partojn de ies ~o:
mi afable petis lin, ke li sen~igu sin k sidiguB\ sin
sen~igi antaü la banoB ; filinoj ne pensantaj pri
dangero, sen~igu k nudigu vin! x ; post ne plena

WÊr vespo. 1 ) Polystes
gallicus. 2) Vespula
germanica. P.

2

Vespazian/o. Romia imperiestro (7-79), kiu
konstruis Koloseon k elpensis imposton super la
urinejoj.

vesper/o 1 La lasta parto de la tago, kiam la
suno subiras sed ankoraü ne malaperis: cirkaü la
roo ni tien alvenisz\ kiam la alproksimigis7’,
unu ~on la birdoj de la arbaro diris al gi [...]z; (f)
antaü ~o ne estu fiera7 ; atingi la ~on de sia vivo7.
o®5 mateno, krepusko. 2 Kunveno en tiu tagotempo:
li alportis vivon en la vintrajn ~ojnz. ~a. Rilata al,
okazanta en la ~o: en ~a horoB; la ~aj sonorilojz;
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vesto. Diversaj ~oj: 1) kaskedo : a) viziero ; b) capo. 2) capelo ; 3) vaska capo; 4) kapuco; 5) fezo; 6)
turbano; 7) kufo ; 8) mantilo;9) ruso; 10) Jaboto; 11) tuniko; 12) togo; 13) albo; 14) stolo; 15) surpliso;
16) sutano; 17) mitro ; burnuso; 19) frako: a) basko; 20) jako ; 21) obio; 22) kimono; 23) sario; 24)
pareo; 25) ponco; 26) smokingo; 27) ensemblo : a) bluzo, b) jupo; 28) tajlorkostumo: a) jaketo, b)
jupo ; 29) robo : a) korsajo).



1229Vesto veturi

profesie ricevas, kolektas k pagas la ~ojn ce la
~kuroj. pri^i. Riski monon super la eventuala
venko de kunbatalanto, konkuranto ks: mi primas la
negran boksiston; en la tria kuro pri~u «Angelinan»!
RIM. vet estas uzata pref-e, por esprimi konkuradon:
~armado,~kuri, ~remado ktp.

veter/o Stato de la atmosfero en difinita

horo la teo estis trinkita, Janjo estis sen~igita k en-
dormigitaz. serwigi. Igi sen ~o: ni gemas sargite
ne pro tio, ke ni deziras sen~igiH\ sen^iga daneo.
SUb~0. Nemontrata ~o, kiun oni portas sub la
videblaj: delikataj sub~oj de virino. —4 tolajo.

super~0. ~o, kiun oni surportas super aliaj.
trans~i Sin. Surmeti alian ~on konforman al la
intencata okupo: li transits sin por gardeni. ali~i.
Meti sur iun ~on, kiu ne estas la ~o de ties sekso,
profesio au situacio: se la leono alitas sin per la
skvamkiraso de la krokodiloz\ estis longatèmpe mal-
permesite al virinoj ali~i sin per viraj ~oj. kap^o.
Cio, per kio oni kovras la kapon, precipe kiam ne
temas pri la kutimaj capo ail capelo. kufo, tuko,
turbano, vualo. lit^O. Speciala ~o, kiun oni
surmetas por dormi, KT cemizo, pijamo. maskcwi.
Sangi la ^on, k surmeti maskon , por neebligi
rekonon: si masko~is sian amanton en rajdantinon\
masko~i sin en simion. use travestii. nove^ita 2.
Portanta novan ~on. orden^O. La distinga, aparta
~o de la koncerna ordeno. rajd'-'O 2. Speciala ~o,
destinita por rajdado. Stormtwo. Speciala ~o,
kiun la sipistoj surmetas, por elteni la maibonan
veteran, tali^o2. Bluzo 1.

Vest/o O Romana diino de la hejma fajro.
vestal/o 1 O Ce la antikvaj Romanoj, pastrino

de Vesto, devigata al virgeco k al konstanta subten-
ado de la sankta fajro. 2 (f) Tre casta virino.

Vestfali/o j[ lama germana provinco, nun parto
de la lando Nordrejno-~o. (Duseldorfo, 6°46’E,
5 l° l 4’N). ~a. Rilata al ~o: la ~aj traktatoj (1648).

vestibl/o 1 Enira parto de domo, konstruo
kc, tra kiu oni atingas la cambrojn. KS" antaü-
catnbro. 2 V (vestibidum) Nomo de la enira kavo de
kelkaj organoj: labirinta ~o, vagina ~6>. ** atrio.

vestig/o. Restajo de io malaperinta, lau kies
ekzisto oni povas imagi la antauan Staton: de
antikva civilizo, de pereinta urbo\ <§ ~o de embria
organo; $ ~oj de embriaj brankoj estas troveblaj ce
la homo; ~o de vaginala proveso ( vestigium proces-
sus vaginalis ), rudimento, spurn. —+ relikvo 2.

Vestminstr/o. Malnova Londona kvartalo, en
kiu trovigas la ~a abatejo, la ~a palaco (Parlamento),
la rega palaco k.a.

vest/o. Senmanika vira brustvesto, portata sub
jako: trikota

vet/i (tr) 1 Interkonsenti pri monsumo au valor-
ajo, ordinare ambaüflanke égala, kiun la persono, kiu
montrigos malprava devos pagi al la alia: eu ni ~u?
Hi demandisz; ~/ je grandaj sutnoj; la rego ~is kun
li je ses berberaj cevaloj, ke Laerto en dekdu
renkontigoj ne venkos pH ol tri fojojnz; mi ~as kun
vi dek frankojn kontrau unu, ke morgait pluvosB. 2
Riski sumon en ludo pri lia au tia ludanto, cevalo,
hundo k.a. laü lia kondico, ke, se la pri~ito venkas,
la sumo estas piuroble repagota. ~o 1 Tia inter-
konsento: gajni2, perdiz la ~oir, ce tiu neegala ~o
mi venkosz; li venkis en la ~<9 B; per kio la ~o? z. 2-vajo. 1 Farante ~on: ~e ludi sian tutan ricajon.
2 Kvazaü farante ~on: la hundoj ~e provis atingi la
kolbason. ~ajO. La monsumo au valorajo, per kiu amikoj venis, por diri al ni adiaü z. el~i 1 (ntr) Eliri,
oni ~as. ~oficejo Vd ofici. ^peristo. Homo, kiu ~ante: kiam vi el~is el Varsovio?z\ ni el~is tra la

punkto k por mallonga tempo: serena, frosta, kota
~oz\ en pluva ~oz; régis kruda, malseka, ventega
~oz; estis tia ke oni ec hundon ne e!pelusz\
aprila ~o,trompa aeroz\ en trankvila ^o ciu remas
sen dangeroz\ post ~o malbela lumas suno plej
helaz\ atendi bonan ~onz\ li scias paroli nur pri la

li promenas en cia ~o. —+ ~informoj, meteo.
veteran1o 1 % Roma soldato, kiu post difinita

servolempo malsoldatigis k ricevis ian kompenson
(bienon ks). 2 Longe servinta k spertorica soldato:
la lastaj ~oj de NapoleonoB. 3 (f) Homo, kiu mal-
junigis, plenumante profesion au specialan okupon:
la ~oj E-istaj. c®" emerito.

veterinar1o. Bestokuracisto. ^a. Rilata al ~oj:
la ~a arto\ ~aj medikamentoj. .

veto/o Ago, per kiu iu en automata pozicio
provizore au definitive nuligas au malhelpas
decidon de politika au justica organo ks: absoluta,
prokrasta ~o\ prezidenta ~o pri lego voedonita en
la parlamento. 'vi ( tr) Nuligi au malhelpi per ~o:
~i legon. ~-rajto.

vetur/i (ntr) 1 (iu) Esti transportata de unu loko
al alia per tiucela aparato au masino: malbone ~i
estas tamen pli bone, ol bone iriz\ riculo ~as, mal-
riculo kurasz\ ~i per kalesoB, en vagonaroB, sur
sipoz\ eksterordinara sipo, per kiu li povis ~i en laaeroz\ ni ~as [.. . ] per glit~iloz\ el Varsovio
rekte Parizonz\ mi estis ~onta kun iliz\ ili ~is tra-
rigardi la landonz\ (serce) ~/' sur sia paro da krur-
ojz. 2 (pp ~ilo) Transiokigi: ~as sipoB, bicikloB,
fiakro; li falis sub la radojn de ~anta vagonaroz; la
kaleso ~is kun ili pluenz. ~(ad)o. Ago de iu, kiu
~as: gui senpagan ~on sur la tramvojoj; la ^ado
daüris tri tagojn; kvina rado ce ~adoz (senutila
helpanto). ~ebla (pp vojo) Tia, ke sur gi oni povas
~i. ~igi 1 Transporti de unu loko al alia per ~ilo:
unu granda sipo devis ilin ~igi al Peterburgoz\ la
karavano ~igis al Damasko silkojn k perlojn\ li levis
la kadavron k metis gin sur la azenon k ~ jgis gin
returnex\ ~igi grenon al la bazaroB. 2 Direkti
~ilon: malgranda kaleso cigala de unu knaboz.
~igebla. Tia, ke oni povas gin ~igi. ~igisto.
Homo, kiu metie direktas ~ilon, precipe cevaltiratan.
«S’ kocero, autisto, soforo. ^ilo 1 Ilo por trans-
portado, konsistanta esence el kesto, k plejofte radoj
au glitiloj: en somero ni ~as per diversaj ~iloj, k en
vintro per glit~iloz; ter~ilo, akvo^ilo, nag^iloz.
ns* aiito, caro, kariolo, tramo, aviadilo. 2 Vehiklo 3.
akvuma ~ilo. ~ilo, servanta por akvumi soseon.
al~i ( tr) ~i al loko: al~i la kongreson\ por mi
persone la al~o estas tre malfacilaz. CirkaÜ^i (tr)
~i en la diversajn partojn de regiono: cirkau~i la
landon. ek~i. Komenci ~adon: kiam ni devis ek~i,
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urba pordegoz; mi intencas el~i el R. faüdonz.2 (tr)
Eluzi ''-'ante: do esds plej mizera, plej multe el~ita
vojoz. en~i. Eniri, ~ante: la knabo opiniis, ke li
en~as rekte en la landon de aventuroj7", la kaleso
enrols en la kortonz\ ricaj gastoj fan's sian en~on en
la fieran domonz. erwejo. Pordo, tra kiu la ^iloj
povas en~i en la korton. for^i. Forigi, ~ante: la
sekvantan tagon, ni forais tre fruez ; si forais
Norvegujon7 ; jungu kfor~u, por ke vin ne retenu la
pluvox. kurwi. Kunesti dum ~o: la reprezentantoj
de diversaj regnoj kun~igisz. prêterai (tr) 1 ~i
prêter io senmova: prêterai stratangulon, monument-
on, apudvojan vilagon. 2. Preterpasi 2: prêterai
funebran procesion. re~i. Reveni, ~ante: li re~is el
la kamparo nur hierau\ dum la re^ado hejmenz.
sur~i (tr) ~ i sur io au iu : la auto surfis du
kokinojn k unu Irundon. tra~i (tr) Trairi, ~ante:
tra~i la tutan EüroponL; vojo, kiun ni devis tra~iz;
uzinte 22 horojn, por tra~i la kvar mejlojnz\ mia
tra~o per Berlino alGenevoz. trans^i (tr) 1
Transiri, ~ante: trans~i la golfonz; transit monton.
2 Sur~i: la lokomotivo transmis al li la piedojnz.
aer~ado. ~ado en la aero per aerodinoj a ü
aerostatoj. KT aeronautiko. akvo~e. Per trans-
poitado sur rivera au maro. akvo~ilo. ~ilo por iri
sur au en akvo. cel~ilo. Speciala ~i!o, por trans-
port! la akuzitojn au kondamnitojn, ciun en aparta
celo. cerko^îlo. ~ilo, por la transportado de
mortinto en cerko. dom~ilo. ^ilo, interne arangita
kiel dometo, kie oni povas logi. SIN. ruldomo.

glit~ilo. Sledo: glit~iletoz. kurier~Ho. ~ilo,
destinita al la transportado de la postajoj. log^flo.
Doirwilo. mar~i = navigi. nag~iloz. Boato.
pet^i. ~i en auto au kamiono, kies kondukanton
oni gesthaltigis sur la vojo k petis pri senpaga trans-
portado. post~ilo. Remorko. posto~ilo. Kurier-
~ilo. spac~ilo. Spacosipo. sargo~ilo. ~ilo por
la transportado de pezaj sargoj. n®3 kamiono. sip~i.
~ i per boato, sipo ks: sip^ado malsupren sur
gronda akvofalo7. tretwilo. Remorko. vel^i. ~i
sur akvo helpe de la vento: la sipo vel~is tra (a arb-
ora2", lerni la vel~adonz.

vezani/o f Mensa malsano, psikozo.
Vezer/o. Rivero de C Germanio, fluanta en

Bremeno k en la Nordan Maron.
vezik/o 1 ¥ Muskolmembrana sako: urina ~o

(au simple: ~o; vesica urinaria ), gal~o (vesica
felled)’, la fenestra aperturo, kiu esds drkovrita per
~oz (nag~o). ns* cislo 1. — koleo® , koluteo. 2
Aer~eto: nigra, ~kovrita marco1', (f) krevis la lasta
~o de lia felicoz\ tin sapa ~o , la amoz. 3 (f )
Desegno en fonno de ferma linio, ofte ~forma, kun
unu lokindika pinta fino k entenanta tekston: ~o de
bildstrio, de helpo de komputila programo. ~a.
Rilata al ~o: ~aj doloroj. ~e. Kiel aer~eto: felico
~e sin levas, sed baldaü falas k krevas7. ^eto 1 ¥ i (f) entuziasmo ~as tra la tuta parolado; mil gojaj
Organa membrana saketo: sperma ~eto (vesicula se/itoj ~as ira /’ koroj.~0. Ciu el la alternaj movoj
seminalis). 2 Samforma embria elemento: aüda de ~anta korpo: la ~oj de sonorilo, kordo, lameno’,
~eto\ cerbaj ~etoj. 3 f Blazo. 4 © Ronda svelajo, staranta k iranta ~o ; ~ocnergio, ~odauro. 1
kiu misformas la surfacon de jus blovita vitra lameno Prezentanta ~ojn: ~a movado. 2 A (pp parolsono)
au de jus farbita paneio, pro enteno de aer~eto. 5 Tia, ke ce gia prononco elasta parolorgano (ekz. la
~o 3. ~iga Tia, ke gi estigas haüt~etojn: ~iga langopinto, la uvulo) ~as ce alia organo: ~a ro.

gaso. /^igi © Kovrigi per ^etoj: mallerte aplikita
farbo, kiu ~igas. aer~eto. Globeto, konsistanta el
tre maldika likva haüteto, k entenanta aeron au
gason. SIN. bobelo. gal^O ¥ Veziko, lokiginta sub
la hepato, kolektanta la galon, sekreciatan de ci-lasta,
k elsekrecianta gin en la duodenon dum la mangoj.
SIN. kolecisto. nag~o b Gas^o en la korpo' de la
plej multaj fisoj, per kiu ili direktas sin supren au
malsupren en la akvo. sap~o. Bobelo, farita el sapa
akvo, helpe de tubeto, tra kiu oni blovas.

vezir/o ï Ministro de la Turkia sultano. -4
divano. Ôef ^o. Cefministro en la Otomana
imperio.

Vezuvi/O. Vulkano en la Napola regiono
(14°25'E, 40°49’N): li rakontis pri siaj levigoj sur
~onz.

vi 1 Pron., uzata por nomi la alparolatojn:
sinjoroj, ~ estas negentilajz; ni atendas ~n, sinjor-
inoj. 2 (ankau maj.) Gentila formo, uzata ansi, ci:
sinjoro,~ estas negentila7", ni atendas n, Savonto
de la mondoz. ^a. Rilata au apartenanta al
amu Antonon, sed gardu ~an mononz ; mi jam
havas mian capeIon, nun sercu ~ ~anz\ knaboj,
atentu ~an lecionon.— ~diri.

viadukt20. Éi Alta ponto, ofte el vico da arkajoj,
konstruita super rivero, valo ks, por porti soseon,
fervojon ks. n®3 akvedukto.

viand/o 1 y Karno, uzata por nutrado: duj,
kiuj mangas ~on de porko, estos ekstermitajx‘,
blanka ~o (el kokino, kokido, bovido); ruga ~o\
abstini je (religie); (0 gi estas nek ~o, nek fi.soz
(dubsenca). 2 (ark.) Kamo: iliaj piedoj el ~o k ostoj
perdas la forton7.~a 1 Rilata al ~o: ~a dieto. cr
vegetara. 2 Havanta multon da ~o: ~a kortobirdo.
buljona ^o. Sensukigita ~o, kiu servis por pretigi
buljonon. ^ajo. Y Mangajo kun au el ~o. KT
kasuleto, miksopoto. ~ejo. Butiko, kie oni vendas
~on. ^isto. Tiu, kiu vendas ~on en butiko: mal-
juna dika ~istoz.serwa. Ne entenanta ~on: sen~a
dieto, mango, buco^o. ~o de bucita 2 besto.
cas~o. ~o de casita besto. rip^o. Interripajo.

viatik/o ft 1 Eükaristio, ricevata kiel subteno por
la vojo tra la morto: valu al preposto sendi , ke plej
rapide venu li kun ~oG. 2 Monsumo, pagata por
prediko fare de pastoro el komunumo alia, ol la loka.

vibr1i (ntr) 1 Esti agitata de interna movo, pro
kiu molekuloj de korpo iras k reiras trans fiksa
punkto, k kiu komunikigas al la medio: ~as kristala
glaso, sonorilo, tamtamo ; (f) ciuj ~as (ekscitigas)
pro gojo. vs? tinti. 2 Formovigi el sia ekvilibra
pozicio k tien reveni per alterna régula movo:
kordoj, vergeto, molekuloj. BS3 balancigi, pendoli.3
Sonori laü alternaj laütigoj k mallaütigoj: iafoje
ek~is en la aero malklaraj sonoj de flutojB; li diris
per flama, ~anta voco\ liaj pasoj ~is tra la silento’.
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~on da jaroj al la ellernado de la latina lingvoz ;
pasos kredeble ankoraü da jaroj, antaü ol la
afero estos deciditaz; post longa ~o da batalado k
suferojz; Sia konduto prezentis ~on da ne-
konsekvencaj agojB; la tuta mondo estas ~o da
mirindajoj7-. 3 En serio da altemaj movoj aü agoj,
momento, en kiu ciu el ili plenumigas: kiam por
Ester venis la ~o iri al la rego [. ..]x; nun estas via
r^o ludi, paroliB; plenumita via ofico—nun pasis via
~oz ; gis nun oni atakadis aliajn urbojn, nun venis la
~o al nia urboz; antaü cio zorgu oficon—plezuro
atendos sian ~onz. 4 A Aro de elementoj indicitaj
per la nenegativaj entjeroj, per ciuj entjeroj aü per
nur kelkaj entjeroj. cs* paro, opo, progresio, reto 7,
filtrilo 4. — aro, ceno, listo, serio, stako, tabelo,
konvergi, divergi. aritmetika ^/O A ~o, kie ciu
termo estas la aritmetika mezvaloro de la du apudaj.
geometria ~0. ~o, kie ciu termo estas la geometria
mezvaloro de la du apudaj. harmona ~o. ~o, kie
ciu termo estas la harmona mezvaloro de la du
apudaj. ~a. Prezentanta ~on: la ~a ordo, en kiu tiuj
ci okulakvoj estas cititaj, respondas al ilia laügrad-ecoz.~i (fm) Atendo~i. ~e. Laü ~o: cent salonoj
trovigis ~e unuj post la aliajz ; ~e atendi la
aütobuson. ^e al. Anstataü. ~ero A Elemento de
vico, termo de vico. îgi. Arangi laü ~oj: ~igi
soldatojn por parada ; starante aparté , la Uteroj
havas nenian signifon, sed kiam ili estas ~igit-
aj [ . . . ]/z. ~igi. Veni en sian lokon en ~o: la lakeoj
~igis laülonge de la koridoro.^montra. Tia, ke gi
montras la ~on en ia serio: la ~montraj numeraloj.
al'N'igi. Aldonigi al -̂ o: tiu sukceso al~igis al la
antaüaj. en~igi. Aligi al iu ~o: li en~igis inter la
akademianoj; tiu nova halo en~igas inter la plej
grandaj konstruajoj de la mondo. es* kalkuligi.
ekster~e. Ne en la ~o: stari ekster^e. lau ê.
Tiel, ke ciu venu en sia ~o: laü~e la knaboj kantis
en la horo ; mi faras bonon k malbonon laü~e ;
rakontu al mi cion laü~e. esr alterne. sia~e.
Venante en sia ~o: la lasta konsilano ekparolis
sia~e ; ili getnu k ploru sia~e , ho Sinjoro!.
sur~igi. ~igi sur io: fragoj sur~igitaj sur trunketo
de pajlo. «er tredi. unu~e. Formante unu ~on:
trapasi ponteton unu~e. unua ê. Sur la unua ~o.
anser~e. Unu malantaü alia. atendo~0. ~o da
atendantoj: ce la pordo de la farna kuracistô la
atendo^oj farigis preskaü senfinaj. væ vicatendi.
task~a ë Rilata al regimo de komputado, en kiu
programoj k datenoj estas arigitaj kiel tasko, k nenia
interagado kun la uzanto okazas ekde la prezento de
la tasko al la komputilo gis la reveno de la rezultoj:
task~a komputado, sistemo. car interaga, realtempa.
RIM. vie estas régulé uzata pref-e, por signifi: 1 1a
personon, kiu helpas k laübezone anstataüas alian:
~prezidanto, ~rego ; 2 la objekton, uzatan por
anstataüi alian identan : ~rado de aüto; ~peco de
masino; 3 la pure nominalan parencecon inter la
gefiloj el unua edzigo de unu membro de edzoparo k
la gefiloj el unua edzigo de la alia membro: ~frato,
~fratino. BS' bot, duon.

vici/oz <4 G. ( Vicia el fabacoj) de unu- k plur-
jaraj herboj kun plume kunmetaj folioj, kies finfoli-

/vado. Serio da ~oj de ~anta objekto aü organo: la
~ado de la frapita kordo; malproksime oni aüdis la
r̂ adon de lia voco.'vigi. Fari, ke io ~u: ~igi
glason; (f ) ~igi la internajn kordojn de la koro.
~ilo Aparato produktanta akustikajn aü elektrajn
~ojn. 1^ oscililo. ~atoro. Aparato ~anta, pro la
motoro, kiun gi entenas en si, k uzata por densigi,
kompaktigi betonon per ~ado.

vibraci/oz = vibro.
vibrafort/o f Speco de ksilofono, sed kun metal-

aj lamenoj kun elektronika amplifo.
vibri/o^ G. (Vibrio) de movigemaj eübakterioj

en formo de kurba bastoneto, el kiuj pluraj parazitoj
de bestoj (i.a. fisoj) k homoj, i.a. la holera ~o (K
cholerae ).

vibris/o ¥ U 1 Nazharo (plurale: vibrissae ). 2
Ciu el la longaj, hirtaj, sensivaj haroj sur la muzelo
(generale sur la supra lipo) de diversaj mamuloj.
SIN. lipharoj 2. 3 Fadenplumo.

vlburn/o G. (Viburnum el kaprifoliacoj) de
arbustoj parencaj al la sambukoj, diferencaj de ili
i.a. pro simplaj folioj k pro fruktoj, kiuj estas drup-
oj; c. 150 sp-oj, N-hemisferaj, pluraj pororname
kultivataj, i.a. opulo k la du sekvaj, el Eüropo, N
Afriko k U Azio, kun blankaj floroj en korimbo:
laürcwo (V. tinus), kun daüremaj, integraj, ledecaj,
briletaj folioj, iom aspektantaj kiel tiuj de laüro, k
kun malhele bluaj drupoj; lentano-^o (V. lantana),

kun defalemaj folioj k kun rugaj drupoj maturstadie
nigrigantaj. SIN. lentano 2 , negbulo.

vibumo. 1 ) laüro-̂ o; 2) lentano-~o; 3) opulo:
a) tigo; b) folio; c) infloresko; c) floro; d) fruktoj
(drupoj). C (2-3) k M (1).

vic/o 1 Serio de objektoj aü estajoj, arangitaj en
linio, unu apud aü post alia : ~oj da dometoj en
vilagoB ; lokomotivo, kun sia ~o da vagonojz; ~o
da fenestroj en koridoro7- ; la unua de segoj en
teatroB; en lafino de la ~oz; la rivero fluas inter du
montaj ~o/ B ; de arboj en gardenoB; sur la supro
de la tegmento si ekvidis ~on da cikoniojz; grandaj
blankaj ~oj da cignoj flugis sub giz ; cikonioj k
pelikanoj flugis en ~oj simile al rubandojz; la ~o
de la atendantoj por mia aütobuso estis malesperige
longega ; vi trovos en la ~oj de niaj societanoj
fen’orajn amikojn de E.; mi sola estas eljetita el la
~oj de la purulojz ;*6 la Fi/istoj starigis siajn ~ojn
kontraü Izraelx ; staru en ~o f ; marsi po du en
densigu la ~ojn ; 4 (sako, damludo) horizontala,
vertikala, transversa diagonalo, kolumno,
procesio, rango, spaliro. 2 Longa serio da okazajoj
aü momentoj, sin sekvantaj en la tempo: dedici tutan
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M .7 ; mi ~is el la gazeto, ke la kongreso brile
sukcesis ; (por atentigi) ankait pri tio vi devas
pensiz. 7 Rigardi iamaniere; opinii tia aü tia: juganto
décidas, kiel li ~as7; Hi ~is en mi nur fremdulon7;
en la lingvo E. ni ~as la estontan ling von de la tuta
mondo7 ; mi petas vin, ke de la nuna momento vi
cesu ~i en mi majstronz; mi nun ~as la vivon mal-
same ; li ~as la aferojn nigraj; si ~as cion en roza
lumo; li kutimas ~/ nur per la okuloj de sia edzino.~o1 Unuopa ago de iu, kiu ~as: unu ~o taügas pli,
ol dek aiidojz; oni ekkonas bovon per la ~o, k mal-
sagulon per lia rido7 ; ce tiu la pia virino ekplor-
isz ; giati (de bazilisko) ~on neniu povas elteniz;
(timi) ce la de sia propra ombro7; kapturnigo,
kiun donas la ~o de kadavroplena loko de bataloz;
la a/loga ~o de kuireja gracio7 ; pagi cekon ce ~o;
ekludi arion ce ~o; traduki la grekan ce ~o; fenestr-
oj, kiuj donas ~on sur la straton; kia belega
prezentigis, kiam levigis la suno!7 ; © flanka, fronta
~o de objekto (desegnita). —4 ~maniero. 2 (ark.)
Aspekto: ni rigardu do, kian ~on havus tiu ci
lingvo7-. ~a. Rilata al !a ~ado: ~aj halucinoj,
perturba]. ~ado 1 $ Tiu el la kvin klasikaj sensoj,
per kiu oni perceptas la lumon, kolorojn k formojn;
kapablo ~i: havi akran. konfuzan ~adon ; perdi la
~adon. SIN. ~senso. HST opto. 2 Longa au ripeta ago
de iu, kiu ~as: la princo gojis ce la ~ado de siaoroz; sur tiu ci monto oni bavas esceptan punkton de
~ado; la ~ado estas ja senpaga.~ate-~Oteë (pp
tekstopriiaborilo) Funkciante tiel, ke teksto aspektas
sur la ekrano, same kiel gi aspektos sur la papero
post presado: la programo funkcias lau la principo
r̂ ate-r^ote. ~ajO 1 Tio, kion oni ~as: la fluejo
prezentis por la cikonia familio la plej belan ~ajon
en ci tiu lando7 ; neesprimeble beta ili trovis la
~ajon7 ; liam mi ellasus la hundojn, ha! tio estus
gaja ~ajo!7 ; ili amas la diversecon de ~ajoj, kiujn
ili rigardas kun malfermitaj huso]7-. 2 Desegno au
foto, prezentanta ian ~ajon: estis skribite sur la post-
karlo: «~ajo cl Florenco». ~ebla. Tia, ke oni pov-
as gin ~i: la remparoj estas la lastaj ~eblaj atest-
antoj de [ Jz; multaj steloj ne estas ~eblaj per ne-
armita okuloli ;.si rigardis Iin kun ~ebla embaraso.~eble. En ~ebla maniero; évidente: alvenis iu kun
orkoloraj butonoj, ~eblc instruistoz; la alta estraro
r^eble tute gin ne rimarkis7 ; si ~eble helpis al li
savigi, car la cevalo estis sia7. ~ebligi. Fari, ke io
estu ~ebla: ^ebligi sur papero tion, kion ni havas
en ni7 ; li tro klare ~ebligis sian malkontentigon.~ema. Inklina ~i multajn aferojn. ^igi- Fari ~ata;
montri : S -ino S., ek^inte sin, ne ~igis ec la plej
malgrandan mironz; liaj fermitaj lipoj ~igis plej
carman kompatonz; en diversaj lokoj la vesto ~igis
riparojn kflikojnz; nun mi havas la eblon ~igi al vi
kiel si min arangcts7. ^igilo 1 Cia aparato, kiu
ebligas ek~i au ekzameni ion. 2 ë © Aparato por
~igi informojn sur ekrano. «s* terminalo. ~igi. Igi
~ata; aperi: en infano ~igas, kia homo farigos7; Ira
la truoj de sia robo ~igis sia karno. ^inda. Inda
esti ~ata: ~inda pentrajoB , pejzago. pitoreska.

eron anstataüas ciro au mukro, k kun ofte okulfrape
koloraj floroj unuopaj, duopaj au en grapoloj; sub-
kosmopolita g. de c. 140 sp-oj, pluraj kultivataj por
ornamo, furago ( kultiva ~o) au legomo (c^ fabo).

latiro. pizo. kultiva ~o. Sp. de ~o (V. sativa ) el
Eüropo k Azio, unujara herbo kun purpuraj floroj,
kultivata por furago, naturigita en N Ameriko.

vid/i (tr) 1 Percepti per la okuloj: hone, mal-
bone ~i; ~i duoble (du objektojn tie, kie estas nur
unu —aparté pri ebriulo); malproksime ~as giaj
okuloj7 ; aliajn gvidas, k mem ne ~asz ; blinduloj
r-̂ as, lamuloj marsas, surduloj aüdasN ; li ne plu ~as
(blindigis). 2 Percepti la bildon de prilumita objekto:
mi ~as sipon sur la lagoB ; ekstere de la urbo la
promenantoj ~is la vesperan cielon ankorau pli
belez; vi ~os cion antaü vi kiel vivantanz; apenaii si
venis al la fonto, si ~is sinjorinon z; en la klara akvo
gi ~is sub si sian propran bildonz; ~/

' sin en
spegulo; ~as okulo, sed mano ne trafas7; mi tre
deziras, ke si iorn la mondonz; ~i mil stelojn
(percepti fajrerojn pro bato sur la kapo); (f) en songo
princinon mi ~is7 ; viziojnx. 3 Distingi per la
okuloj, rimarki, observi: ni flanke sidis, ni tie aüdis,
nek ~isz; li ~as nur gis la pinto de sia nazoz; pro
multo da arboj li arbaron ne ~asz; ho popolo mal-
saga, kiu havas okulojn, sed ne ~asx ; neniu okulo
min ~u! x ; «kion mi ~as!» diris sia patrino kun
grandega miro7; la nokto malhelpas nin esti ~atajz;
infano] devas esti ~ataj, sed ne aüdataj; la Izraelid-
oj ~is la Egiptojn mortintaj sur la bordox ; neniam
mi ~is Un tia7; mi ~is linfali; ec mason li ne povis
~i suferi7 ; ~ante. ke si estas tiel beta, li ili
~u. kiel eleganta si farigis7 ; la nuna kongreso estas
la lasta , en kiu vi ~as min antaü vi7. 4 ( iun )
Renkonti, viziti, akcepti: je la lasta fojo mi ~is lin ce
vi7 ; jam de sep jaroj ni nin ne ~is7; esti en Romo k
ne ~i la papon7 ; al ili mi demandis: Cu vi ~is tiun,
kiun mia anima amas?x ; Dina eliris, por lafilin-
ojn de la landox ; sian knabon si estis ~onta post la
mangado7 ; petit lin reveni , mi ne havas nun la temp-
on ~/' Un. 5 Koni, ~ante iun; sperti, ~ante ion: vi
~os la infanojn de viaj infanojx ; la lando, kiu ~ js
Un naskigi ; gi neniam ~os la morton; li ~is kvin
regadojn ; si neniam denove ~os la tridekan jaron;
soldato, kiu unuafoje la pafadon; virtuloj ~os
ilian falonx ; mi ne ekzistiis , simile al la infanoj, kiuj
ne ~is lumonx; kiu laboron évitas, bonon ne ~as7.
6 Percepti per la menso, kompreni, konstati: konfidu ,
sed r^u7 ; kiu vivos , tiu ~os7; neniu ~as, kio Un
insidasz; vi estas Jekel-Malsagulo. mi ~as tion per
viaj vortoj7 ; cetere li ~as malproksime, kvankam li
ne diras cionB; mi ne ~as la signifon de tiufrazo; li
neniam ~as la malfacilajon; fine ~/ la veron; Dio
~as la fundon de nia koroB; baldaü ni ~is, ke ni
trompigis7; k Dio rigardis cion , kion Li kreis. k ^is,
ke gi estas tre bonax ; ni ~os, cu li sukcesos; por ~/.
kiel granda estos la gentileco de tiu ci juna knab-
ino7 ; rigardu, ho Eternulo, k ~u, kun kiu Vi agis tia-
manierc! x ; si ^os el tio, ke sia filino vivas7 ; rigardu
k cu ekzistas sufero simila al mia sufero! x ; li
~as, de kie venas la vento; (spéciale pri skribo) el j ^indajo. Tio, kio estas ~inda: montri al iu la
via letero mi ~as , ke vi interkonsentigis kun s-ro j ~indajojn de sia urbo.~al~e. En kontraüa pozicio:
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~al~e sur la alia bordo etendigas arbareto', en
restoracio, ~al~e al la cefa stacidomo; mi trovigis
~al~e kun la konkretajo. væ fronte al. ^ama. Tre
inklina al vidado: ne ~ama turismo ensipigis ninz.
antaü~i. Anticipe ricevi au fonni al si ideon pri io:
kin povas antaü^i?7; mi ja neniam povus antau~i
teorie ciujn dubojn k demandojnz; li guste antaü^is
la sorton de la monarkio; li antau~is, ke li povus
stari ci tie gis la matenoz ; mi ne povas antau~i, cu
morgaü la cirkonstancoj ne devigos min [ jz; li
ciam perdis monon malgraü ciuj antau~ojB; tie! jam
nenia malhelpo estas antaü^ebla z ; kion oni nun
nomas profeto, tion oni nomis antau~istox.ek~i 1
Komenci ~i : li ek^is la lumon de ci tiu mondoz
(naskigis); tiam si ek~is en songo tiun, kiu [ , . .]z; ce
la unua ek^o li sin rekonis. 2 Rimarki per la ~o: nin
ek~is casisto k pafis sur ninz; unit tagon la cikonio
ek~is, ke el la profundo kreskis verda trunketoz.
el~0. ~o, kiun oni havas el io: palaco el kristalo
kun el~o sur ciujn landojn de la mondoz. el^igi.
Aperi el io: replugita kampo, kie la verdajo el~igas
el la renversitaj terpecoj7. inter~igi. Renkontigi k
ekparoli kun unu au pluraj personoj. rendevuo,
intervjuo. Iau~e. Nur per la ~o: mi konas lin
laü~c. neantatwebla. Tia, ke oni ne povas gin
antaiwi. negate. Tiel, ke oni ne estas ~ata: li eliris
negate, ne^ebla. Tia, ke ties ~o ne estas ebla:
malgrandaj , ne~eblaj grajnetoj7- ; si akirus la
kapablon fari sin ne^ebla z; hodiau ne~eb!a
potenco nobeligis nian metionz; ne~ebligi objektiv-
on militan. prêterai. Ne rimarki ion, kion oni devus
rimarki: prêterai tajperaron; jen grava detalo, kiun
vi prêterais. re~i. ~i tion, kion oni jam ~is: Dio
volu, ke ni nin re~u! z; mi devas re~i lin! z. re~0.
Ago re~i, (ss) unu la alian: gis la re^o!. re^igi.
Mgi en kontraüa direkto: larga spegulo re~igis en
si la grupojn da malaltaj k molaj meblojz; (0 tiu
romano re~igis al mi miajn junajn amojn. vst
retrospektiva. retrcwilo. Retrospegulo. serwa.
Tia, ke oni ne povas tie ~i: sen^a vetero; sen~a
flugado de aviadilo. tele~8i. Rigardi tele~an
programon: hieraü ni (clevis la matcon Irlando-
Aüstralio\ la tele~antoj ne tre satas la enmiksitajn
reklamojn. tele~o 1 Transdistanca ~o. 2 Trans-
sendo de spektajoj je granda distanco per elektro-
magnetaj ondoj: komerca, stata, interstata tele^o ;
kolora tele^o; kabla tele~o (transsendo de tele^aj
programoj per kablo). tele~ilo. Aparato por tele~i.
tra~i. Penetri per rigardo ion, kio ne malhelpas la
~on: tra^i glasonB, akvon; vitro estas tra~eblaz;
(0 riculo estas saga en siaj okuloj, sed saga mal-
riculo lin tute tra~asx ; sed la Dio, kiu traças viajn
korojn, ekfuriozusz. tra~o. ~o tra io: nun la silenta
vilago ricevis trayon tra la arbaroz. tra~a,
*tra~ebla. Tia, ke tra gi io povas esti ~ata: tra~a
muslino ; tra~a [ ...] fenestro de magazeno7-; vitro
estas [...] tra^eblaz. unu~e. Per unu sola ~o: tia
labelo , ke oni povas gin ampleksi unu~e. —sinoptika. unua~e. Jam ce la unua ek~o: unua~e
trnmigi al iu. akre~a. Havanta akran ~adon: inter
la virinoj mem la pli akre~aj. pli prudentaj [...]z.
bel^ejo. Loko, de kiu oni guas belan ~on. vs?

belvedero, altano. k!ar~a. ~anta klare la aferojn:
klar~a spirito, politikisto. nigra~ulo. Pesimisto.
nokto~a $ Kapabla dumnokte ~i : strigo estas
nokto~a. noktcweco. Nokta ^kapablo, generale
akompanata de netolero por la taglumo. okul~ebla.
Makroskopa /. tag~a. Havanta bonan tagan
~kapablon, sed nulan au tre malfortan noktan
^kapablon: agio, homo estas tag~aj.

video/ V Pref., montranta registradon, transdon-
on au reproduktadon de bildoj, k eventuale sonoj,
per elektronika procedo: ~amplifilo , ~bendo ,
~disko, ~registrilo.— magnetoskopo.

vidv/o. Viro, kies edzino mortis k kiu ne re-
edzigis. ~a. Rilata al ~o: vivo, soleco. ~eco.
Stato de ~o. ~igi. Igi ~o. îno. Virino, kies
edzo mortis k kiu ne reedzinigis: si estas ~ino post
homo, kiun mi konisz; nejuna ~ino de ofidsto7-;
pajla ~ino 2 (kies edzo forveturis au forkuris);
r^inon k orfon ne premux. ~ineco. Stato de ~ino:
seninfaneco k ~ineco en plena mezuro trafos vinx.
A^inigi. Igi ~ino.

Vien/oz 1 Cefurbo de Aüstrio k unu el la landoj
de Aüstrio (16°24’E, 48°14’N); sidejo de la Inter-
nacia E.-Muzeo. 2 Francia urbo (4°52’E, 4503l ’N).
3 Francia rivero (0°04’E, 47° l 2’ N). ~a. Rilata al
A/0 (precipe / ): ~aj valsoj ; ji la ~a Kongreso
(1814-1815, post la malvenko de Napoleono).

vigil/i (ntr) Intence maldormi.
vigl/a 1 Fresa, gaja pro jusa vekigo el bona

dormo: vizago8; lia malsano ne estis grava, k
jam la kvaran tagon li levigis sana k ~a ; si ~e
saltis el la lito. 2 Rapidaga , plena de viveco k
ekscito: la lacertoj estas por mi tro rapidkuraj k
~ajz; danci per ~aj saltojz ; homoj tre agrablaj,
~aj, spritaj, gajajz ; juna, ~a servistinoz; ~a k
petola knabo; (f) la koboldo eljlustras a! ni ~an
ideonz ; si komencis tre ~an interparoladonz; ~a
sdlo ; la akvo elsprucadisz; Hi ciuj laborad-
i s B . 3 Rapide k aktive progresanta ; diligenta,
energia: trafiko, laboro, propagando, grupo; ®
~a reakcio, kalko. 4 Atente observanta: dekkelkaj
paroj da ~aj, kvankam nevideblaj okuloj observis
ciujn niajn movojnB ; ~a gardemoB; ~e esplori la
dangeran situacion. ~i (ntr) Esti diligente atenta:
jen mi ~os super ili por malbono, ne por bonox ; k
la Eternulo ~is super la malfelico k venigis gin sur
n i n x ; tial ~u , car vi ne scias , en kiu tago via
Sinjoro venosH . ~adO. Ago de iu, kiu maldorme,
atente prizorgas: vana estos via ~ado super tiuj
filoj de Belialo ; ne malstrecu vian ~adon, car la
dangero proksimigas. ~eco. Eco de iu, io ~a : 2 mi
kuradis, por konsenn mian ~econz ; kia miksforma
AJCCO! Plej multe oni tie vidis komercistojnz ; la
amuzigado estis en plena ~ecoL; 4 la juna princo
trompis la ~econ de la pastrojB. ~jgi. Fari ~a: 2
carmaj vilagoj ~igis la du bordojn de la rivero ;
pano ~igos la junulojn k mosto la junulinojnx ; 3
~igi la movadon, ies fervoron; ~igi en ni la amon
al la ideo E-ismaz; amuzoj, personaj aferoj, sentoj
en tiu tempo de la tago ~igis la imagon, donis cel-
on al la rapidaj pasojz; 4 mi neniam ~igis lin a! tio
ci , ke li estu tiel fidelaz. ~igi. Igi ~a: venu, parolu,
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dancu, iom ~igu, per Dio! mal~a. Senforta, sen-
energia: bruligi inn per mal~a fajro. mal~eco.
Eco de iu, io mal~a. mal^igi. Igi mal~a: lia
longa malsano tute mal~igis lin. mal^igo. Stato
de tio, kio igas mal~a: la generala mal~igo de la
legemo dum la somero. pli^igi. Doni pli da ~eco
al iu. re^vigi. Doni novan ~econ: // re~igis la mal-
novajn kutimojn, la mortantan grupon; fidela send-
into re~igas la animon de sia sinjorox ; post ciu
nova silenta tempo aperos nova re~igoz; si kisis
Janjon, kiu iom re~igadis ekvidante la patrinonz.

vigvam/o. Nord-indiana tendo au kabano el
feloj au matoj.

vign/o ^ G. (Vigna el fabacoj), tre parenca al
fazeoluso, de pli-malpli volvigantaj herboj kun tri-
folieraj folioj; tropika g. de c. 150 sp-oj precipe el la
Malnova Mondo, pluraj multe kultivataj por la homa
nutrado (i.a. por semoj k fruktoj), i.a. V. angularis
(azukio), V. radiata (mungo), V. subterranea
(voandzeo) k V. unguiculata. isr fazeoluso, fazeolo.

vikar/a (pp specio) Havanta saman nicon kiel
tre parenca specio, sed loganta en alia regiono.

vikari/o En la katolika eklezio, pastro
helpanta aü anstataüanta parokestron au episkopon;
en Protestantaj eklezioj, helppredikanto; (f) la ~o
de Jesuo Kristo (la papo). episkopa ~o. Helpanto
de episkopo por difinita regiono au tasko. — cef-
diakono. cef ~0. Unua kunlaboranto de episkopo
en la adininistrado de katolika diocezo.

viking/o. Unu el la Skandinavaj militistoj, kiuj
rabadis k fondis regnojn en nunaj Britio, Normandio,
Rusio k.a. (8a-l0a jc): jus elsipigis la ~oz ; kia
gajeco en la kastelo! z.csr normano.

vikstremi/o ^ G. (Wikstroemia el timeleacoj)
de c. 50 sp-oj de tufarbustoj k arbustetoj el SE Azio,
Australio k Pacifikaj insuloj; la selo k ligno de kelkaj
sp-oj (precipe W. sikokiana, el Koreio) estas uzataj
i.a. en la fabrikado de tonnoko.

viktim3o 1 0 Viva estajo, foroferata al dio:
multaj religioj postulis la oferadon de homaj ~oj. 2
(0 Persono, suferanta au mortinta en strebado al ia

• celo au rezulte de okazajoj: la proletaro estis la
unua de tin ekonomia krizo; la ~oj de la militoj,
de epidemio; li estis la ~o de sia propra avareco,
ambieio; vi kompatinda de revoj k iluzioj! z.

Viktor/o. Vira nomo: Papo ~o la (2a jc);
Hugo ; r^ -Amedeo, Emanuelo (suverenoj de la
Savoja dinastio). ~io M . Nomo de diversaj lokoj,
i .a. a ) unu el la statoj de A üstralio (Melburno,
145°E, 37°49’S); b) cefurbo de Sejseloj (55°27’E,
4°38’S); C) Granda lago en Ekvatora Afriko, el kiu
elfluas Nilo (33°E, 1°S). ~ino. Nomo de virino, i.a.
de regino de Britio (1819-1901). ~ina éb Rilata
al la periodo de regado de ~ino: la ~ina Uteraturo.
stilo, prudeco.

viktuaii/o = nutroprovizoj.
vikun/oz b La malplej granda sp. de lamo

{ Lama vicugna), kun tre valora, maldika k delikata
lano, k interne malfermaj incizivoj; logas en la plej
altaj partoj de la Andoj.

vil/o 1 Densa aro da mallongaj krudaj haroj,
kovrantaj suprajon. vs? felo, tufo. 2 fy.Aro da liberaj

fadenfinoj au bukloj teksitaj au noditaj, tiel ke ili
staras preskaü vertikale sur la suprajo de la teksajo
3 ¥ Eta fadenforma elstarajo sur iuj mukozoj:
intestaj ~oj ( villi intestinales), ^a. Kovrita de ~o:
~a hundoz, virkaprox ; nuda , sulkoplena , ~a
virinacoz; indigenoj en ~aj peltaj jakojz. ^igi %
Krei ~ojn per kardilo ks.

vila/o. Eleganta somerdomo en la kamparo.
villo.

vilag/o. Malvasta aro da domoj, kortoj ks, kies
logantoj vivas precipe el la terkulturado: pli facile
estas perdi (ce kartludo) ~on, ol akiri domonz; vi
en la urbo, vi en urbeto, en la malgranda ~oz; li
alvenas rekte el sia (pp homo sensperta au
naiva); ~eto; interna vojo. ~a. Rilata al ~o: la
~a vivo; malrica ~a virinoz; ~a dometo. ^ano.
Loganto en ~o, kamparano: per mono, ne per mano
punu ~anonz (servutulon). ~estro. Homo, elektita
de siaj sam~anoj, por administri la aferojn de la ~a
komunumo. lad~o. Aro da kabanoj, ladtegmentaj,
logataj de senhavujoj, apud grandurboj.

Vilemurb/o. Cefurbo de Antiloj 2 (68°56’ U,
12°06’ N).

VHhelm/o. Vira nomo, i.a. de famaj registoj aü
herooj: ~<9 la Konkeranto (el Normandio); la
Silentema (el Nederlando); ~o Tell (el Svislando)
k.a. (karesformo: Viejo, Vilcjo, Vilhecjo,

Vilhelcjo). ~ino. Virina nomo, i.a. de Nederlanda
regino.

viil/oz 1 I Kampara bieno en Romio. 2 = vilao.
Vlln/oG. Cefurbo de Litovio (25°15’E, 54°41’N).
vimen/o 1 Sp. de saliko (Salix viminalis) el

Eüropo k Azio, trunkarbusto au malgranda arbo kun
longaj sosoj k 10-20 cm longaj, lancetformaj, mal-
supraflanke grize silkharaj folioj. 2 La flekseblaj
vergoj de ~o 1 , utiligataj por korbofarado. flava~o. Var. de blanka saliko (S. alba var. vitellina ) kun
ore flavaj vergoj same uzataj kiel tiuj de ^o. ^ajo.
Laborajo farita el ~aj vergoj interplektitaj. — tegi.

vimpl/o. Malgranda k mallarga flago, havanta
diversajn formojn.

vin/o 1 Alkohola trinkajo, konsistanta el
feimentinta suko de ~beroj: juna ~oz; dolca, seka
~o ; lakto estas pli nutra, ol ~oz ; glaso da
glaso por ~oz; bona al la fmoz (la plej bona
venas laste); akxon prediki k ~on trinki; ^o, virino,
tamburino (ciuj plezuroj de la vivo); la ~o gajigas la
koron de la homox ; ij* la konsekrita pano k ~oz; (1)
ili trinkas ~on de krimox ; la logantoj sur fa tero
ebriigis per la de sia malcastecoN; oni ne envers-
as novan ~on en malnovajn felsakojn N. Esf mosto. 2
Ciu el la diversaj tiaj trinkajoj, distingitaj lau sia
speco, ecoj au regiono: blanka (estiginta pro
fermentado de mosto ricevita de blankaj ~beroj),
roz( kolor )a ~o (el rugaj ~beroj, kiuj fermentis nur
parte maceruje), ruga ~o (kiu ricevis sian koloron
pro macéra fermentado, nur post kiu gi estas elprem-
ita); ci-jara ~o (kiu jus finis sian fermentadon k kiun
oni rajlas vendi dum tiu sama jaro ekde la mezo de la
rikoltjara Novembro); kun nomo kontrolita (alt-
kvalita); regiona ~o (kun geografia originindiko);
tabla ~o (tablo~o); Bordoza, Kalifornia, Rejnlanda
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~0', li regalas sin per bonegaj ~ojz\ oni devas elekti
la r̂ ojn lau la pladoj, kiujn Hi akompanos. —r̂ botelo, ~farado, ~gastumisto, ~miksajo,
~premejo, ~premilo. 3 Fermentinta suko de aliaj
fruktoj aü piantoj: palmo~o\ pom~o. ~a. Rilata al
la ~o: ~a rikolto ; ~a regiono ; komerco,
eksportado.' êca. Havanta ian econ de ~o, precipe
la koloron: ~ecaj nuboj. ^ejo. Loko, kie oni tenas
la provizojn de ~o k brando. /visto. Oficisto,
komisiita pri la servado de la ~oj en palaco, au
hodia ü en restoracio: la ~isto de Faraonox.~ologo. Specialisto pri ~ologio. ~ologio.
Scienco pri la farado de ^oj. ^bero. La frukto de
~berujo: mangi ~berojn. KT UVO. moskatela~bero. ~bero kun karakteriza, iom moska gusto.~bera. Rilata al la ^beroj: karpoj kun bruna ~berasaucoz\ ~bera acido (vulgara nomo de optike ne-
aktiva tartrata acido). ~beraro. Grapolo de ~beroj.~bérejo, ~bergardeno. Plantejo de ~berujoj:
kiel paliso en ~berejoz; Noa plantis ~bergarden-onx\ niaj r̂ bergardenoj burgonasx\ ~bergardenojn
vi plantos sed ~on vi ne trinkosx. 'vberisto.
Kamparano, kin kultivas ~berujojn. ~berujO,
^arbusto *4* 1 Arbusto (~a vito) ver§ajne origina
el SU Azio, kultivata jam antau c. 6 000 j precipe por
la beroj, mangataj fresaj au sekigitaj au uzataj por
~produktado. 2 ~berujo / k kelkaj aliaj sp-oj de
vito same uzataj, i.a. labrusko. ~berbranco. Ciu el
la ~berportantaj brancoj de ~bertrunko: ~berbranc-
oj vulvis sin cirkaü altaj kolonoj7. SIN. sarmento.
^bertrunko. La trunko de vito: via] mamoj estu
kiel la penikoj de ~bertrunkox. SIN. rebo. ^folio.
Folio de ~berujo: y farcitaj ~folioj (Grekia k
Magreba specialajo). agav^vo. Pulko. desert^o.
~o kun plialtigita alkoholkvanto. glaci^O. ~o, kies
beroj estis rikoltitaj dum frosta temperaturo.
miel'N'O. Medo. muskat'vo (evi) = moskatelo.
muskat^bero (evi) = moskatela ~bero. palnwo.
Alkohola trinkajo ricevita per fermentado de la suko
de la spadiko de kokoso k de aliaj palmoj. arako.
pir^O. Trinkajo el fermentinta suko de piroj.
pOîTWO. Cidro. rekremento~o. ~o, farita el la
akveca restajo de la postprema ~berrekremento,
kiun oni sukeras k fermentigas; pasintece produktata
dum mizeraj jaroj. BST snapso. riz(o)^0. Trinkajo el
fermentigita rizo. SIN. sakeo. sek/^beroj. Sekigit-
aj k konservitaj ~beroj: bruna miksajo el sek^beroj,
cinanio k nuksojz; sek~bera saucoz. SIN. rosinoj.
spiC'N'O. ~o, preparita kun aromajoj, k ordinare
trinkata varma. saürrwo. ~o, tiel preparita, ke gi
saü mas, kiam versita. B®3 campano. tablcwo. La
plej malalta ~kategorio.

vinagr/o.Aceto, uzata kiel cetabla spicajo: ces-
is esti vino, sed ~o ne fangisz< pli allogas kulero da
mielo ol da ~o bareloz; (f) havi ~on en la mienoz.~a. Rilata al ~o: ~a feco\ (f) ~a hunioroz, tono.~i (tr) Spici per au konservi en ~o: vi tro ~is la
salaton; ~itaj kukumetoj. «S’ pikloj. ~ujo. Vazelo,
por cetabla uzo, entenanta ~on. riZ'-vO. ~o el rizo.

Vîncent/o. Vira nomo.
vincetoksik/o G. (Vincetoxicum el

asklepiadacoj) de plurjaraj herboj. tufarbustoj k
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lignecaj lianoj; c. 15 sp-oj el Eüropo, Azio k N
Afriko, i.a. la oficina ~0 (V. hirundinaria, sin. V.
officinale ) medicine uzata.

vinc/o O Levmasino kun horizontala tamburo,
sur kiu oni volvas, per mana aü mekanika tumado,
snuregon, por suprenlevi au tiri ion. kapstano.
ankro~0 NL- ~O kun centamburo, precipe uzata por
levi ankron.

1

SIS

vinco.1) ~o; 2) vertikala ~o (kapstano).

vincestr/o (evi) = disko 5.
Vinci. Pentristo, arkitekto k ingeniero de la itala

Renesanco { Leonardo da Vinci, 1452-1519).
vind/o. Stofa peco, per kiu oni cirkaüvolvas ekz.

bebon, korpoparton k.a.: farmacia por vundoj;
la ~oj de infaneto; (f) teni iun en ~ojB (ne Iasi al gi
liberon); li ne elrampis ankoraü el la ~ojz (li estas
tute sensperta). ^i (tr) 1 Cirkauvolvi sucinfanon
per ~o. 2 Cirkaüvolvi ian korpoparton por kuraci,
senmovigi, senfunkciigi au sendangerigi gin :
vunditan brakon; ~i al iu la okulojn\ pasintece en
Cinio oni ~is la piedojn de la virinoj. 3 Senmovige
cirkauvolvi: kusi en cerko, ~ita per morta tolajoz\
mi, naskita sub jugo, ~ita enferoG. ~ado. Ago ~i.
^ajo. Sorba peco el stofo au plasto k celulozo, re-
uzebla au ne, por ~i etan infanon. ^ïgi. Cirkaü-
volvigi: sia robo ~igis cirkaü siaj kruroj; hedero
~igis cirkaü la portalo. el^igi. Liberigi el ~oj: ni
sukcesis el~igi el tiuj implikajoj. re^i. Sangi la
~ajojn de infano.

vindas/o. Ankrovinêo.
Vindhuk/o. Cefurbo de Namibio (17°06’E,

22°34’S).
vlnil/o (K) La radiko CH2=CH-, trovebla en multaj

kombinajoj: ~-klorido (CH,=CH-Cl). ~-benzeno.
vinjet10 1 Malgranda ornama desegnajo, metita

jen ce la komenco jen ce la fino de libro au de
capitro. 2 En la Mezepokaj manuskriptoj, komenca
lilero, ornamita ofte per vinberaj ciroj.

vink1o G. (Vinca el apocinacoj) de plurjaraj,
laktosukohavaj herboj k duonlignecaj piantoj kun
vintrodaüraj, kontraüe duopaj folioj, kun unuope
akselaj, bluaj au blankaj floroj, havantaj kunig-

MW'

vinko (eta ~o): a ) tigo;
b) folio; c) flora ; c) frukto

f (dufoliklo). C.
c Æ

MV'
a'
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petalan, kvinloban korolon, k kun kapsulecaj fruktoj
(dufolikioj); 7 sp-oj el Eüropo, N Afriko k U k C
Azio, kelkaj poromame kultivataj k unu, eta (V.
minor ), medicine uzata i.a. pro enhavo de ~amino.

Madagaskara ^o. Roza kataranto. ~amino ®
Hipotensiiga k antikancera substanco, C7 , H26N203,
kvincikla indolderivajo, ekstraktata el la eta ~o.

vinkt6o1 Metala peco, uzata por ripari porcelan-
ajojn, kuntenante la dispecigitajn rompitajojn. 2
Simila peco, uzata por kunfiksi la du finojn de
rimeno ks. 3 Simila peco, kiun oni enfiksas mane aü
masine en paperfoliojn, por kunteni il in en kajeron.
rcs* agrafa , nito. ~i (tr) Kunteni . kunfiksi per ~o.

vinkul/o 1 A Linio strekita super piuraj termoj
por ligi ilin kiel per krampoj: a - b - c = a -

{ b - c ) = a - b + c . RIM. Car la kompleksa konjug-
ajo estas same notala, tiu uzado ne taügas, kiam la
nombroj povas esti kompleksaj; liai gi nun estas
malofta. 2 0'

./ Kuniga krampo.
vintr/o 1 La sezono de la jaro, dum kiu la

vetero estas malvarma k la vegetajoj dormas: la ~o,

kin sekvis est is tre akra z; post la venas la
printempo, post malbonaj tempoj venas bonaj7 ; kio
taügas por somero, ne taügas por ~oz. 2 En tropik-
aj landoj, la sezono de la pluvoj. ~a 1 Rilata al la
~o: en la longaj ~aj vesperojz ; florajoj similaj al
~a nego7-. 2 (f) Mai varma kiel ~o: li akceptis nin
kun rideto. ~e. En la ~o: marmoto dormas
tie ci (en Siberio) ec la korvoj forflitgas
(ntr) Pasigi la ~on: la rabobirdoj logos super gi en
somero, k ciaj bestoj de la tern super gi ~os x; sperti
r̂ adon en Gronlando. tra^i (ntr) 1 ~i . 2 Plu veget-

adi dum la ~oifunga sporo , adaptita por tra~ado.
viol/o qfr 1 G . (Viola el ~acoj) de malaltaj

plantoj— unu-, du- k plur-jaraj herboj k kelkaj
arbustetoj—kun unuopaj, 5-sepalaj k 5-petalaj, plej-
ofte rugbluaj (~koloraj), unuspronaj floroj k kun
trivalvaj kapsuloj; subkosmopolita g. de c. 400 sp-
oj, pluraj kultivataj por ornamo, medicino, parfumoj
au konfitajoj, ekz. la odora (V. odorata ) el
Eüropo, Azio k Afriko, plurjara herbo kun longaj
superteraj stolonoj k ~ koloraj, bonodoraj,
printempaj floroj. 2 Grupo de sp-oj de ~o l kun el
la kvin pelaloj tri malsuprendirektaj. nar penseo .
~a. Havanta la koloron, kiun oni ricevas miksante
rugon k bluon : fingroj ~aj de malvarmo. ^ego.

Gardena penseo. trikolora ~0. Trikolora penseo.
trans~a = ultra~a. ultra~a (pp elektro-
magneta ondo) Havanta ondolongon tnalpli grandan
ol 400 nanometroj k pli grandan ol tiu de la X-radioj
(frekvencon superan al tiuj de la ~aj radioj k mal-
superan al tiu de la X-radioj).

violent/a. Senbride perforta : meti sur iun ~ajn
manojn; (analoge) ~a mono. ^e. En ~a maniera
'V'O. Uzo de la forto por trudi al iu kontraüvolan
agon aü sintenon. ~i. Agi ~e; (tr) Perforti. ne^a.
Konforma al doktrino, kiu rifuzas la ~on en la
politika agado : ne~aj kampanjoj . £§“ ahimso.

violon/o f Kvarkorda area instrumente kun
kordoj frotataj: Juhal estis la patro de ciuj , kiuj ludas
~on kfluton7 ; la unua cito de ~o venas de 1529;
~o de Stradivaria -, ne el ciu ligno oni faros ~onz;
se if prenis la ~on, prenu ankaü la arcon7 . es- kejlo,
ponteto, selo, sontabulo. ~i (ntr) Ludi ~on: (f) la
aütuna vento ~as tra la arboj . ~lstO. Artisto,
ludanta ~on: la unua, dua ~isto en orkestro. «vlijo.
Ujo, por enteni ~on dum transportado.

violoncel/o }. Granda violono, malsupera je
unu okto al la aldo. ~i (ntr) Ludi ~on. /visto. Art-
isto, ludanta ~on. ~ujo. Ujo, por enteni ~on dum
transportado.

vip/o 1 Batilo, konsistanta el snuro aü rimeno,
alligita al tenilo : ~o krakasz; oni batas per ~o, por
ke sentu la ripo7 ; ~o estas por cevalo k bastono por
malsagulox ; (1) li ec el sab/o ~ojn tordas7 (tiras el
cio profiton) . 2 (f) Premanta aü punanta super-
polenco: genii sub la ~o: kontraü la ^o de Iango vi
estos kasitax ; Cebaot aperigos ~on super lix .
knuto , skurgo. (tr) 1 Bati per ~o : ~i hundon; la
flagelantoj , kiuj pentofare ~is sin mem7', la cevaloj
ne bezonis esti ~ataj . Hi kuris kiel la vento ; (0
homo , ~ata de la sorto . 2 Forte batadi : la
malvarmiga hajlo ~is lian vizagon7 ; la sablo ~is la
fenestrajn vitrojn7-, la torento Mavis blankete grizan
koloron , kiel ~ata sapa akvo7 ; la homo amaso
klinigis, kiel herbo ~ata de la ventego ®; (f ) jen estas
la vortoj , per kiuj ili ~is mian vizagon B. 3 (0
Senindulge mallaüdi, kritiki : lia sprita moko ~as
cion , kion li trovas ridinda; Baghy, konstante prêta
maljustajojn ~/ K . ~ado. Ago de iu, kiu ~as: li
volonté havigus al ili solidan ~adon7 ; ili pasis
kurbigitaj de la ~ado de la stormo. ^eto. Rajdo~o.
rajdo~o. Fleksebla vergo, finiganta per led- aü
snur-maso k uzata de rajdantoj por eksciti la cevalon.

vipak/o 0 La rezulto de karmo.
vipersO U Replilio (Vipera ) el la subordo de

serpentoj, ovovivonaska, kun tubformaj venendentoj
antaüe en la supra makzelo; vivas en Eüropo, Azio
k Afriko: kiu volus doni al mi glavon, por haki
vundon al tin ~o! z\ vi friponoj , venenaj ~idoj!7.
SIN. vipuro. êdoj. Fam. (Viperidae ) de serpentoj,
al kiu apartenas ~o, cerasto k .a . g-oj.

vipur/o. Vipero : gi pikas kiel ~o x ; ~o
alkrocigis al lia monoN.

vir/o 1 Homo, apartenanta al la sekso organizita
por demeti en inon la semon de ido: Dio kreis la
homon , en forma de ~o k ~ino li kreis ilinx ;

\ Platono dankis la diojn, ke ili faris lin homo k ne

violo (odora ~o): a)
rizomo kun radikoj ;
b) stolono ; c) folio ;
c) floro. C,

vipero.
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«Ce la Azeno» z.^înigi 1 Igi ~ino: frue ~iniginta
knabino. 2 Akiri kelkajn el la karakteroj de ~ino: la
eünukoj ofte ~inigas. ^ingo (pj) Amoristino.
'vlilino. ~ino kun ~a aspekto au ~aj manieroj.
kronwo. ~o, kun kiu vivas ~(in)o, aldone al alia
~o. krom^ino. ~ino, kun kiu vivas ~o, aldone al
alia ~ino. esr konkubo, kromedz( in )o. ceval/vo
(ark.) 1 Centaüro. 2
Faüno. 2 Vir~o. RIM. I La rad. vir estas régulé uzata
kiel pref., por signifi la masklon de besta specio:
~cevalo, r^kato, ~safo ktp. La kastritajn bestojn oni
nomas per la pref. eksvir (eks~kato ktp), krom se
ekzistas aparta nomo por la ~besto (eksstalono,
ekstaüro ks). RIM. 2 En la unuaj tempoj, oni uzis vir
en tiu senco kiel suf., sed tio kaüzis konfuzojn (ekz.
inter kapro^o k faüno, ceval~o k centaüro ktp).

virg/a 1 (pp precipe pri homo) Ankoraü ne hav-
inta seksajn rilatojn : oni elsercu por nia sinjoro la
rego junulinon ~anx\ la ~a diino (Artemiso). 2
Apartenanta al ~a homo: Hi palpadis siajn ~ajn
mamojnx ; kun via ~a afableco avarupli7; ho, nokte
sia lito brulisK. 3 Ne esplorita, ne kulturita: r^a
teroB; arbaro8 (c^ praarbaro). 4 (f) Sendifekta,
pura: la ~a blanket'o de la murojB; super Betanio
pendis la ~a bluo de /’ cieloB\ (f) ~a animo; ~aj
revoj. (V)~0 1 % Ekvatora konstelacio (Virgo ). 2
Sesa signo de la zodiako, tra kiu Suno pasas de la
23a de Aüg. gis la 23a de Sept.. ~eco. Eco de ~a
estajo: konservi, perdi, oferi sian ~econ\ nun mank-
as ankoraü , ke [...] ni elmetu por vendado nian
~econ! z ; mi alproksimigis al si k ne trovis ce si
r^econ x; jen estas la signoj de ~eco de mia filinox ;
si iris [...] k priploris sian ~econ (ploris pro tio, ke
si restis ~a) sur la montojx. csr himeno.~ulo. Viro
~a. ^Ulino 1 Virino ~a: oni sercu por la rego
belajn junajn ~ulinojnx. 2 (ark.) Needziniginta
puherulino: jen ~ulino gravedigis, kaj si naskos fil-onx; r^ulino fiancinigita kun viro, kies nomo estis
JozefH \ estas diferenco ankaü inter edzino k
~ulinoN . (V)/vulino lî* Tradicia alnomo de la patrino
de Jesuo: la sankta ~ulinoz; la ~ulino Mariaz.RIM.
Plurfoje poetoj simpligis la kunmetajon virgulino al
virgino: pura kiel vangoj de ~in amataG\ lilio logas
kiel ~iri naivaK; ~inaj busoj kun acerbo pura! K\
r̂ inaj korpoj , miidaj al niaj lantaj amojw.

mal~igi. Senigi iun je ties ~eco: mal~iginte la
filinon de rica bankiero [...]z. os’deflori, forlogi.

Virgil/o. Vira nomo. cs-' Vergilio.
Virgini/o. Du el la statoj de Usono,

(Riemondo, 77°26’ U, 37°33’N), k Okcidenta ~o
(Carlestono, 81°37’U, 38°21’N).

virginal/o }. Malgranda ortangula klaviceno.
virial/o (pp forto rilate al akso) Produto de tiu

forto per la distanco de gia agopunkto gis la akso.
3T momanto.

vir]on/o (evi) = virusero.
viroz/o = virusozo, virusmalsano.

vilt/O 1 Konstanta emo de la animo agi morale,
fari la bonon k eviti la malbonon: pH bona ~o sen
oro, ol oro sen honoroz\ la ~o sin mem rekompenc-
as; ec ~o ne évitas kalumnionz\ se la ~o estus
interezdona, jam de longe la hankieroj tion rimarkus;

besto, ~o k ne ~ino, heleno k ne barbaro; pro mal-
castajoj ciu havu propran edzinonN; (analoge)
ho, mi diras al vi, ne bone estas, se la edzino estas
~o! z. 2 Tia homo, rigardata en la matura ago
kontraste kun la infano: k preteriris Itaj k ciuj liaj
~oj , kune kun ciuj infanoj, kiuj estis kun lix ;
sentencoj, kiujn kolektis la ~oj de Hizkija, rego de
Judujox‘, en dom k milit’ la ~o regasz\ Knut estas
en plena malespero pro mia forveturo—estu do
~o! z (kuraga); tio ci estas la tono de ~o! z\ ~ojn
mi sercas, kiuj rigardas al la morto en la vizagonf 2;
ni perdis tricent ~ojn en tiu sola atako. 1
Karakterizanta ~on rilate al lia sekso: la ~aj
organoj; la ~a sekso; (analoge) A la ~a genro; ~a
pronomo, sufikso; parenceco per la ~a deveno. 2
Karakterizanta ~on kontraste kun virino au infano:
kruda ~a vizago\ en sia juneco k en sia ~a agoz\ si
havis r^an pasmanieron\ la fajra spirito, kiu flamas
en la bubo, tin ci ~a kurageco, tiu ci infana glor-
amo|... jz. 3 (f) Inda je vera ~o, brava, hardita: estu
kuragaj k ~aj, ho Filistoj! x ; vengo konvenas al ~a
brustoz\ cs" virina. 4 c£> (pp rimo) Finiganta per
akcentita silabo (ekz.: kor’ - dolor’), ns* ina. ~e.
La ü maniero de ~o: tio estis ja parolita ~e k
nobele! z\ vi aspektas tiel ~e maltima! z.**aro1 La
tuto de la ~oj, kontraste kun la ~inoj. 2 La tuto de
la ~oj, servantaj sur sipo. ^eco. Eco de iu, kiu
estas ~o: oni povas montri sian ~econ alie, ol per
murdo k seksperforto. ~igi. Igi ~o: jam ~iganta
knabo. pubera, adoleski , adolto. ^ino 1
Homo, apartenanta a! la sekso organizita por naski
idojn : si estu nomata ~ino , car el ^ o si estas
prenitax; gi estas kaprico de graveda ~ino\ homo,
naskita de ~ino, havas mallongan vivon k abandon
da afliktojx ; alta gratia ~inoz\ la malrica ~ino
starigis al si mem sian domonz; neniu kreajo estas
por mi tiel abomena , kiel araneo k maljuna ~inoz',
la rsjinoj, kiuj sidis antau la kameneto silentis7. 2 Tia
homo, rigardata en siaj rilatoj kun ~oj: estas bone
por r̂ o ne tusi jen renkonte al li iras ~ino
en ornamo de publikulinox\ ne donu al la ^inoj
vian fortonx; virta ~'mo straton ne konasz ; ~ino
havas Huron longan k sagon mallonganz; malforto,
via nom’ estas ~ino!z; sercu la ~inon! (por klarigi
la motivon de krimo); (ark.) ~ino kun pasintajo
(havinta jam amaventurojn); laü la legoj k moroj
homaj ~ino ne estas homo, ~ino estas objektoz\
defendi la rajtojn de ~inoj. 3 La tipa karaktero de la
~ino: si jam estis tre ~ino, car, mem ne pensanta, si
jam pensigis; tio estas rezono de ~ino!; la tuta ~ino
en si ekribelis kontraü tiu perspektivo; en ciu ~o
estas ia kasita ~ino. ~ina 1 Rilata al ~ino(j): oni
ofte parolis en la cambrego k ankaü en la ~ina
cambroz\ ~ina lango bucas sen sangoz\ larmo
~ina baldaü sekigasz; ~ina rideto pli kaptas ol
retoz. 2 Karakteriza de la ~ina koro, menso ks:
~ina tenero, ruzeco\ li havas tute ~inajn reagojn.~ineco. Eco de iu, kiu estas ~ino: la eterna
~ineco tiras nin supren. ~inejo 1 En iuj
civilizacioj, logejo, rezervita al la ~inoj: oficistoj,
kiuj kolektus ciujn belajn virgulinojn en la ~inejonx.
*5* gineceo, haremo. 2 Bordelo: ili venis el la ~inejo

cevalo. kapro~o (ark.) 1
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cl la neceseco oni devas fan ~onz (oni devas akiri
meriton, farante propramove tion, kion oni ne povas
eviti); (ironie) vizago de Katono, sed de fripono7.
2 Ciu el la apartaj bonaj inklinoj de la animo: la
civitanaj n*oj\ li havas ciujn ~ojn, krom la malavar-
eco\ la teologiaj ~oj Ou* kredo, espero k karitato). 3
(ark.) Virina casteco: la forto de la beleco pli facile
faros el malcaston, ol la forto de la ~o egaligos
al si la beleconz ; mia filino devenus de gento, kiu
estas tro plena de ~oz: beleco logos, apogasz.
~a 1 Posedanta ~o(j)n: par ~a orelo ne dangeras
vorto malbelaz\ knabino7 , virinoz , edzinox. 2
Konforma ai la ~o: Kantio diris, ke de la komenco
de la mondo eble ne okazis unit sola vere ~a ago.cs"
honesta. ~e. En ~a maniero: li agas juste k ~ez.
~eco. Tuto de la karakterizajoj de iu, io ~a\ forklin-
igi de la ~eco7. Homo ^a: ~ulo kompatas la
vivon de sia brutox; se mi trovos en Sodom kvindek
~ulojn en la urbo, mi indulgos la tutan lokon pro
i/ix. mal~0 1 Konstanta emo fari malbonon: ne
fortikigos homo per mal~ox ; en la malpia nia tempo
la ~<y devas peti de mal^o pardonon!7. 2 Ciu el la
malbonaj inklinoj de la animo: malriceco ne estas
mal~oz; la kauzo, pro kiu ni ne fordonas nin al unit
sola mal~o estas ofte, ke ni havas plurajn aliajn\
ciuj mal~oj kusas en nia koroz; se li la junan homon
iam viclis kulpan en la mal~oj jus nomitaj7’,
senlaboreco estas patrino de ciuj mal~ojz. mal~a
1 Posedanta mal~o( j)n : mal~a regantox. car
perversa. 2 Konforma al la mal~o: mal~a vojox,
konduto7. mal̂ igi. Instigi au devigi al mal~o: Hi
mal~igis sian vojon7. mal~ulo. Homo mal~a: cu
vi ankau pereigos ~ulon kune kun mal~ulo? x.

Virtemberg/o. Vurtembergo.
virtual/a 1 Ebla, sed ankoraü ne efektiviginta.

2 Ne fizike reala : ~a bildo de lenso\ ~a
partiklo; S memoro, disko; E.-Biblioteko
(en TTT). csr eventuala,kontingenca, latenta.

virtuoz/o 1 Artisto, posedanta brilan talenton
por ludi muzikajn verkojn: Paganini estis granda
violonisto-~o. 2 ( f ) Persono de escepte brilaj
kapabloj (ofte ironie): de la krucvortenigmoj.
~eco. Eco de ~o: li jam pruvis sian ~econ en siaj
koncertoj.

virulent/a f (pp mikrobo) Intense patogena.
^eco. Tia kapablo: la grado de ~eco dependas de
la rezisto de la organismo k de la influoj, al kiuj
antaiie submetigis la mikrobo.

virus/o 1 Encela parazito, kiu konsistas nur
el nuklea acido (RNA au DNA) k kelkaj proteinoj:
~o deturnas la celon de gia normala metabolo,
devigante gin sintezi ~ajnproteinojn k nukleajn
acidojn k sekve produkti ~erojn , kiuj migros k
penetros en alia( j )n celo( j)n. 2 (ark.: gis komence
de la 20a jc) Patogena mikrobo, precipe ciu el la
tiam ne bone konataj. enkromosoma ~o. ~o,
kies genaro enkorpigis en kromosomon de la gastig-
anto k tial ne patogena. SIN. proviruso. libera ~0.
~o libera en la gastiganto k tial patogena. ~ero.
~a partiklo, videbla per elektrona mikroskopo, kies
dimensioj estas c. 20-350nm. ~ologo. Fakulo pri
~ologio. ~ologio. Studo pri la ~oj k ~ozoj.

'N/OZO. ~malsano: poliomjelito, aidoso, herpeto
estas r̂ ozoj. retrcwo. RNA-~o kapabla integrigi
DNA-transskribajon de si en kromosomon.
llltra~0 (ark.) = ~o l (~o 2, trapasanta la ordinar-
ajn porbakteriajn filtrilojn).

viscer/o V Ciu organo lokita en la kranio,
brusto au ventro; intemajo. — splanknologio. ^ajo
Y Mangajo el besta ~o, precipe de birdoj. tripo

visigot/o|[ Ano de germana popolo (U gotoj),
kiu en la 5a je invadis Hispanion k tie fondis regnon

ostrogoto.
visk1o G. (Viscum el ~acoj) de duonparazitaj

arbustetoj, kreskantaj sur k nutrigantaj el la brancoj
de diversaspeciaj arboj per sucorganoj, kun verdaj,
klorofilaj, dikotomaj brancoj, kun folioj kontraüe
duopaj au alternaj, kelkfoje nulaj, kun unuseksaj,
3-4-nombraj floroj k kun blankaj beroj enhavantaj
gluecan sukon; c. 65 sp-oj el la Malnova Mondo.
blanka ~o, ordinara ~o. Sp. de ~o (V. album)
el Eüropo k U Azio, parazita ofte al poplo, pom-
arbo, migdalarbo k pino, malofte al kverko, tradicie
uzata en Anglio dum la Kristnaska festo k ce Nov-
jaro en aliaj landoj; la planto entenas antikancerajn
substancojn medicine uzatajn. ~eca. Viskoza.
Amerika ~o. Foradendro.

1) visko (ordinara ~o):
a) sucorgano; b) tigo ; %
c) folio; Ô) virseksa
floro; d) inseksa floro;
e) fruktoj (beroj). Be. 2)
visterio: a) tigo; b) folio; c) grapolo. c) laulonga
sekcajo de floro B.

viski2o V Skotorigina, sed ankaü Irlanda k Usona
brando, distilita el fermentigitaj cerealoj: malt~o
(klara skota ~o, farita el pura malto), miksita ~o.

Viskonsin/o. Unu el la statoj de Usono (90°U,
45°N).

viskoz/a Malfacile fluanta, siropeca altenig-
ema, kiel la fruktosuko de visko. SIN. viskeca. ~o 1
(pp fluidoj, gasoj) Povo de rezisto ai sango en la
arango de la molekuloj: grado de ~o.
stoko. 2 = ~ajo. ~ajo O Koloida pseüdosolvajo de
celuloza ksantato. kondukita gis ~a stato, en kiu gi
povas esti fadenigita, por fabriki artefaritan silkon.
us?’ rajono. ~eco. Stato de io ~a. ^ornetro.
Aparato, por mezuri ~on 1 .

vist10. Malnova kartludo por 4 personoj, nun
anstataüata de brigo.

puazo,
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~ologio Y La scienco pri la diversaj ~ospecoj,
iliaj priskriboj, devenoj k scienca klasifikado.

Vit/o. Vira nomo, i.a. de sanktulo, kies kulto
anstataüis tiun de Priapo en multaj lokoj: li faras
gestojn, kiel ce la malsano de sankta ~oz (koreo).

vitai/a <ï> Koncemanta au konsistiganta la vivon:
elano (esprimo uzata de Bergsono por aludi la

elvolvigon de la vivo, rigardata kiel ciam progres-
anta k disdividiganta fluo). ~ismo. Doktrino, laü
kiu la vivaj fenomenoj estas radikale diferencaj de
la materiaj, k rezultas de ~a forto nereduktebla al la
fizikaj fortoj.

vitamin/o ^ Organika molekulo tre etkvante
nepre necesa por la kreskado k bona funkciado de iuj
vivuloj, kiuj ne kapablas sintezi gin k sekve devas
ricevi gin per sia nutrado: la manko de ~oj estigas
malsanojn; estas du grupoj da ~oj: la olesolveblaj
( A, D, E, K ) k la akvosolvehlaj ( B, PP, C k P ). csr
oligoelemento, askorba, biotino, pantotenata acido,
rednolo, antipelagra ~0. ~o PP (nikotina amido k
nikotina acido) el B-komplekso. antiskorbuta ~o.
~o C (askorba acido). ~a. Entenanta ~o(j)n:
pastelo. ~ologio. Studo de la ~oj k de iliaj efikoj
sur la organismoj. ~oterapio. Kuracado per ~oj.
sen^ozo If Malsano pro ~manko.

vitel/o $ Nutraj rezervoj de la ovo de animaloj.
unu~aj. Entenataj en unu sama ~o: unu~aj
(unuovolaj) gemeloj.

vitilig/o f Haüta afekcio, karakterizata de sen-
pigmentaj makuloj.

vitr/o 1 Malmola, travidebla, rompebla
substanco, produktata per fando de siiicorica sablo
kun potaso au sodo: ne valoregalas (al prudento)
oro k elblovi ~on; ~o kfelico ne estas fortik-
ajz ; Venecia tS' flinto, kristalo, krauno. —4

~ofaristo, ~olano, 2 Plato el tiu substanco, de
diversaj dimensioj k uzata cefe por sirmi: la ~oj de
fenestro, de force jo, de bedokovro, de kadro por
pastelo, de poshorlogo k.a.; kultivi plantojn sub
~o\ ekzameni postmarkojn per grandiga ~O (SIN.
lupeo); cion rigardi tra sia persona ~oz (jugi laü
sia vidpunkto). -4 ~arto, 3 © Tuto au parto de
magma petro nekristala pro rapida malvarmigo k
solidigo. ~a 1 Konsistanta el ~o: glaso; sidi en
~a domo (f: kasi nenion el sia vivo); pumiko estas
~a petro. 2 Kovrita per ~oj: oni ne jetu stonojn,
sidante en ~a domo. ~i (tr) Garni per ~oj: ~ita
pordo, galerio. ~aJo. Objekto, aparato el ~o: la
~ajoj de laboratorio. ~eca. Havanta aspekton de
~o: r^eca okulo, rigardoz, lago. — vitreo. ^igi 1
Transformi en ~on aü similan substancon: arda
fajro ~igis la stonetojn de la grundo.2 Doni ~ecan
aspekton: larmoj. kiuj elfluis el sub la palpebroj k
~igis la pupilojn z.~igi.Tansformigi en ~on aü al-
preni ~ecan aspekton: ci tiuj felicigaj okuloj idiote
~igusz. ~iSto. Tiu , kiu prilaboras ~oplatojn,
precipe fenestrajn, k almetas ilin en la fenestrokadr-
ojn. sen~a. Ne gamita de ~o: en la muro trovigis
sen~a truo por aeroz\ esplori la stelojn per sen~a
okulo.dorrwo (ark.) Glaco. draWo. ~o, fortikig-
ita per armaturo el dratoj. funwo. Brunnigra netra-
videbla ~o. kovro^o £ Vitra lameneto por

visteri/o 4* G. (Wisteria el fabacoj) de lignecaj
lianoj kun volvigantaj sosoj, kun grandaj, nepare
plume kunmetaj folioj, kun odoraj, okulfrapaj, apeks-
aj, pendaj grapoloj el blankaj, rozaj, bluaj au purpur-
aj floroj, k kun plataj gusoj; 6 sp-oj el E Azio k N
Ameriko, pluraj poromame kultivataj i.a. por laübo.

Vistul/o. Rivero, trairanta Pollandon k enfluanta
en la Baltan Maron (18°54’E, 53°54’N).

vis/i (tr) 1 Purigi objekton, frotante gin per io,
kio forigas polvon, malsekecon ks: la tablon
post la tagmango B; la vitro jn defenestro; li ~is
al si la frunton7 ; ~i al si la okulojn7; (f) ~/ konton
(fermi, egaliginte). 2 Purigante, forigi per frotado:
~i polvon de la tabloB ; ciuj >̂ is al si larmojn el la
okulojz. ~0. Movo, per kiu oni ~>as: nur unu ~on,
k la skatolo estos tute pura! ~ado. Purigado per
frotado. ~ilo. Cio, kio servas por ~i (tuko,
spongo, broso kc). de~i. Deirigi , ~ante: li de~os
de sia buso la saiicon k diros [...]z; de~i la sviton
de nia fruntoz ; mi tiam guste estis decanta la polv-
on de fa kadroj de la pentrajojz. el î . ~i el io: la
satanoj el~as al si la miljaran fulgon el la okulhar-
ojz; Mi el~os Jerusalemon tiel, kiel oni el~as
pladonx ; (f) la jaroj el~is tiujn rememorojn el la
kapo de la homojz; el~i pekonx\ tiu honto ne
el~igasx. el~igi. Malaperi, kvazaü el~ite. for̂ i.
Forigi, ~ante : for~i la larmojnz; la plej malforta
vento formas la vortojn skribitajn sur sablo; cion
mi for^os de la tabulo de mia memoroz; junec-
eraroj for~itaj de la tempo; for~i suldon, honton,
la malbonagadonz. for~ lgi . Malaperi, kvazaü
for~ite: la diferencoj rapide forr^igis. marwilo2.
Tuko, por ~i al si la manojn. plurrwilo. Fasko el
plumoj, iam uzata por ~ i rapide la polvon de
delikataj objektoj. vitro Ŝlo Automata 's/ilo por
senpluverigi la ventsirmilon.

Visnu/o 0 En la hindua diotriopo, la konservema
eternulo, meza en la Brahma-Siva ciklo, k de tempo
al tempo avatare intervenanta en la homajn sociojn.

vit8o 4^ G. (Vitis el ~acoj) de grimpaj, sarmentaj
arbustoj kun ciroj, kun plejofte mane lobaj folioj,
kun floroj en tirsoj k kun sukplenaj, kelkfoje dolcaj
k mangeblaj beroj; c. 65 sp-oj, N-hemisferaj, kelkaj
kultivataj por omamo k unu (vinberujo) por vinber-
oj. labrusko. —4 ~simo. Vina '-*»0. (V. vinifera)
Vinberujo. ~acoj. Fam. (Vitaceae ) de dukotiledonaj
plantoj; c. 800 sp-oj el 14 g-oj, i.a. ~o, ampelopso k
partenociso. ~ejo. Vinber-gardeno a ü -kampo.

vito (vina ~o) : a) tigo ; b) folio; c) ôiro ; c )
infloresko; d) malfermi^inta fioro (kaliko
malgranda; korolo defalinta); e) nematura bero;
f) grapolo; g) frukto (vinbero). C (a-e) k B (f-g).
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sistemo de «el mano al huso»7- (sen sparoj); vi kun
viaj filoj ~os per la restajox; (f) la lando ~as
precipe el kafkultivado. 6 Daüre resti en la memoro
de la homoj: eterne ~as glora nomo!7; liaj kantoj
ankoraü ~as, k nur per ili solaj ~as la dioj k herooj
de la antikvecoz; via amo ciam ~os en mia koro.~0
1 Spontanea aktiveco propra al organizitaj estajoj:
vegetaja, animala ~o; vegeta, intelekta, morala ~o;
tio estas afero pri ~o k mono; lia ~o pendis nur sur
unu fadenoz; ili rimarkis en si ankoraü ~on7 ; tiu
fanfaronado kostis al li la ~onz; reveni al la ~o (el
sveno); suldi sian ~on al iu (kiu gin savis); la nepraj
bezonoj de la ~o ; ( f ) nova ekfluis tra la
paralizitaj membrojz ; ciu statuo sajnis kvazau
ricevinta ~onz; «ciam k eterne cio restas plena de
~o!» parolis la tuta naturoz; je mia ~o!.2 Periodo
de la naskigo al la morto au al la nuntempo, au de la
nuntempo gis la morto: uzu bone la ~on, car la ~o
ne estas longa7 ; homo lernas la tutan ~onz; esti
ligita por la li restos kripla por la cetera de sia
~o ; tion mi faris mian tutan ~on! ; ricevi novan
lukontrakton da ~o; asekuro pri la la meza
espero de ~o. — ^dauro. 3Tuto de la agoj, okupoj,
kiuj plenigas tiun periodon; cirkonstancaro, meze de
kiu gi pasas: li rakontis al mi sian ~onB; tion eble
diros al vi folieto, elsirita el la ~o de virinoz; en sia
private ciu homo havas plenan rajton [... jz; la
publika ~o de Jesuo; skribi la ~on de Z.; (spéciale
en titoloj) la (V )~o de Jesuo; «la Nova (V )~o» de
Danto ; «la Paralelaj ( V )~oj » , de Plutarko;
(personige) la glate ne fluas , ciam batas k
skuas7. — ~teni. 4 Maniero, kiel individuo uzas
tiun periodon: tre malgoja estis tiam mia ~o7 ; des
pli intima k amoplena farigis ilia ~o familia7 ; por la
malsameco de la moroj k arangoj de la ~oz; la
kolosa Hinujo, kiu nun vekigas al nova ~oz; por mi
komencigis nova ~o7; li decidis arangi por li pli
bonan ~on; ~o modéra estas sendangera7 ; kia
r̂ o, tia morto7; pian, agoplenan, skandalan ~on;
la ~6> de bohemiano; hunda ~oz. 5 Agado, vigleco,
movopleneco: gi estis urbo sen karaktero k ~o; li
estis juna, arda, plena de Georgo enportis ~on
en la vintrajn vesperojn7 ; kia ~o , kia gajeco
komencigis nun en la kastelo!7 ; dramo, romano
plena de ~o; la vidafo, kiu prezentigis en la profundo
de la magazeno, estis plena de ~oz. 6 0 Stato de
ekzisto en la sentempeco: vi ne dubas pri transmorta
~o? z ; eniri en la ~on eternanz; la alia ~o7 ;
(spéciale : la atingo de la paradizo) mi estas la
relevigo k la ~6> N; mi estas la pano de ~oN. ~a 1
(iu) Karakterizata de ~o; ~anta: mi englutos ilin
~ajx; miloj k miloj da homoj estis forbruligitaj ~aj
de la Inkvizicio ; almenaü neniun ili havu ~a!7 ;
desegni, pentri laü ~a modelo; ~a lingvoz. 2 (io)
Karakterizata de vigleco, rapidmoveco, energio:
rigardo, en kiu ektremis ~a lumo7; la dancoj iris
jam en pli ~a taktoz; disputoB; ambaü virinoj
videble posedis karakterojn ~ajn k ekscitigemajnz;
mi havis kun si tre ~an flirton.~e. En ~a maniero;
vigie, frapante: tiu impreso tiel ~e staris antaü la
anima de la maljuna virinoz; si lin ~e interrompis3;
eu.. .? r̂ e ekkriis la filino7; si prezentis al si tute ~e

mikroskopaj observoj. kovranta la objekton. SIN.
lameneto. laktcwo. Blanka , netravidebla ~o.
muntO~0 Vitra lameno por mikroskopaj
observoj, portanta la objekton. SIN. lameno.

oktll~Oj (singulare en U.V.) Optikaj ~oj por
ambaü okuloj, fiksitaj al muntajo, per kiu oni restig-
as ilin aü nur sur la nazo (nazumo) au sur la nazo k
la oreloj (brancohavaj): si surmetis siajn okuf ~-
ojn7; mi sendas al vi mian fotografajon profüan k
sen okul~ojz; si alsovis siajn okul~ojn proksime al
la okulojz; konservaj okul^oj7; sunokul^oj (por
sirmi de la suno). csr kontaktolenso. sekurec^O 1
Hardita ~o, diseriganta tre fajne sub frapego. 2
Tavoligita ~o, entenanta plastan membranon, kiu
kungluas la rompitajojn okaze de frapego.

vitral/o Kunajo el diverskoloraj pecoj de
vitro, kunigitaj per plumbostrioj por formi desegn-
ojn: la ~oj de katedralo. roz~0. Granda ^o, en
formo de rozo, kiu ordinare omamas la fasadon de
katedralo. væ grizajlo.

vitre/o ¥ Viskoza travida substanco, pleniganta
la tutan okulon malantaü la kristalino. SIN. vitreca
korpo. ^a. Rilata al la ~o: ~a memhrano ( mem-
brana vitrea ).

vitrin/o. Elmontra vitrosranko: la ~oj de muzeo.
vitriol/o 1 (K) (ark.) Kn de pluraj sulfatoj: blua

~o, CuS04 ; verda Fe^(S04),; blanka ~o,
ZnS04. 2 (ark .) Koncentrita sulfata acido, H2S04.
SIN. ~oleo. ^a. Rilata al ~o 2: (f) ~aj kritikoj. ~i
(tr) Jeti ^on 2 sur iun. /^oleo ® (ark.) ~o 2.

Vîtruvi/o. Roma arkitekto ( M . Vitruvius Pollio,
la jc);

viv/ï (ntr) 1 Posedi la fiziologiajn kapablojn de
nutrigo k reproduktigo (pp plantoj), eventuale ankaü
de movigo (pp bestoj) k krome de pensado (pp hom-
oj): la bestoj k vegetafoj ~as, la mineraloj ne
oni devas mangi por ~i; ciuj estas mortigitaj k ne
~as! z; sorcistinon ne lasu ~/' x. cr vegeti. 2 Uzi
tiujn kapablojn dum la tempo inter naskigo k morto:

longe, longajn jarojn, li! (krio por dezir-
esprimi al iu longan ~on); progresu, sed 1erni necesuz; li ne ~os pli ol unu tagonz\ kiu ~os, tiu
vidos7 ( tion oni ekscios nur kun la tempo). 3 Uzi
plene k gue ciujn tiujn kapablojn: ciuj homoj mortas,
sed malmultaj ~as\ libéré spiri ne signifas ~i! z. 4
Uzi tiujn kapablojn lau iaj kondicoj, ia maniero: ~i
sola, kun edzino; ~/' kun iu kiel hundo kun katoz\ ~i
kun iu en granda amikeco7’, ili ~as per unu animo
en du korpoj7’, ili estis tiel malagrablaj, ke oni ne
povis ~i kun ili7; ~/ en urbo, en la kamparo; ~î sub
rego, en respubliko; ~i pensie, emerite; mizere,
sed libéré!7; ~i en gojo k plezuroz; kiel ce la
brusto de Dio7; fastas sufice, kiu ~as malrice7; ~u
stomako laü stato de /’ sakoz; laü siaj principoj;
ciu ~as laü sia prudento k sento7 ; gi ~is ekskluzive
nur por sia kurado7; (tr) duoblan ~on (sub du
nomoj ks). B®3 konduti. 5 Havigi al si la rimedojn por
sin nutri: bestoj, kiuj ~as el rabajo, de rabado; ~/
de sia laboro, de sparita kaso7, de estontaj enspez-
oj7 ; profesio, de kiu li devus ~/ k nutri sian famili-
on7; li ~as el la salajro de sia edzino; pastro ~as de
pregoj , advokato de legojz; ~i laütage7 ; ~/ per
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lian vizagonz. ^UOz. Krio «~u!»:^uoj sonis âie ce
lia alveno; Hi toastis ~uon al la nova jaroz. ~ado.
~o 4 : mia tre modesta k tre avara manière) de
~adoz\ modelo de dioplaca ~adoz. ^anto. Homo
^anta: ne mankas tombo por mortinto nek pano por
~antoz ; ~anton ni malhonoras , mortinton ni
adoras7', Adamo donis al sia edzino la nomon Evo,
car si estis patrino de ciuj ~antoj7; de sur la tero de
r^antoj U estas fortrancitax. ~eco.Eco de io ~a: la
r^eco de siaj okuloj beligis sian iom ordinaran
vizagon; ciuj admiris la ~econ de la rebatoj. ~ejo.
Loko, en kiu homo au besto kutime ~as. ~ema.
Tia, ke gi daüre^as: ~ema malamo.^ti. Vegeti 2.~igi 1 Fari, ke iu ~u: eu mi estas Dio, por mortigi k
~igi? x ; metio lacigas, metio ~igasz. 2 Fari, ke io
estu ~a: multaj foiranoj ~igis la ordinare senhoman
landvojon7 -, ~iga printempa blovoB. ^lllo. ~anta
estajo: elpeli iun el la mondo de la ~uloj7’, <$
animala, vegetafa ~ulo. csr organismo. ^ulicido.
Substanco, mortiganta tre diversaspeciajn ~ulojn.
SIN. biocido. væ fungicido, insekticiclo, mikrobicido.~Odona. ~iga: la ^odona forto de la sunradiojz.~opiena. Plena de ~eco: la ~oplenaj stratoj de
Varsovioz; la suitéra Venew, tiel ~oplena k flama! z.
~ipova. Tia, ke gi kapablas ~i : ~ipova infamy. Hi
timas, ke nia ideo montras sin ne ~ipova7 -, nia
literaturo malaperigos cian dubon pri la ^ipoveco
de nia lingvoz.durrwa 1 Daüronta dum la tuta ~o:
dum~a rento\ dum~a bieno\ kondamnita al dum~a
malliberigo. 2 Havanta ian statuson gis la fino de sia
~o: dum~a membro de UEA. gismorta. gis^i
(tr) ~i gis iu momento; atingi per sia ~o: vi gis~os
ankovaü la gojon vidi linz; la patrino ne gisais la
edzigon de siafiloB ; gis~i la felicou, la amonB.
kurwi. ~i kun iu: ili geedzigis k ili kun~is felicaj
por ciam (fino de fabeloj); li estis mia kun^anto dum
tri jaroj\ nia ciujara kunvenaclo k kun~ado z.
kurwant(in)o. Homo konstante ^anta kun alia sen
geedza ligo. partnero, konkubo. mal^a. Ne
posedanta la ~on: mal~a substanco; mal~e naskita
infano (mortnaskito) ; la afero montrigis mal~e
naskita z. por~ajO. Rimedoj por sin nutri: ili
ekstermadis la produktojn de la tero k ne restigadis
por~afon ce la Izraelidojx. postai, Sliper~i,
trans^i (tr) 1 Ankoraü plu ~i post ies morto: kiam
la homo, kiun mi amis, estis mortanta, mi pensis, ke

Metazooj

Fungoj

Plantoj 3
inkl. verdalgojn

Oomikotoj
Brunalgoj
Diatomeoj
Flavalgoj
Rugalgoj

Alveoluloj
Protozooj

mi lin ne super~osz; trans~u min! z; mi estas pli ol
maljuna , car mi transmis min memz (~is plu,
perdinte siajn fortojn au intelekton); ÿ la super^o de
la plej taügaj. 2 Ankoraü plu ~i post grava okazajo:
li ne super~os la (funebran) sciigon7 ; patrino lia
amas lin varmege k certe ne tranŝ us lian punonz.3
(pp io) Ekzisti ankoraü post ies morto: la sunradio
post~os ja nin ciujn!7; inter tiuj, kies verko transmis
ilian morton, necesas citi Markson; oni povas esperi ,
ke la memoro de granda homo per duonjaro
super~os lian mortonz\ (f) transit sin mem (~i post
sia morto en la memoro de la homoj). re^i. Denove
~i: vidu, la mortinta rozujo re^is!7; (f) re^is lia
malnova entuzicismo. re~igj 1 Fari, ke iu mortinta
re~u: Johano estas la sola, kiu rakontas, ke Jesuo
re~igis Lazaron. ear relevi. 2 f Per mekanikaj au
kemiaj procedoj atingi, ke la koro denove batu:
re~igi droninton, sveninton, vunditon. us* reanimi.
re~igi. Re~i: (f) la malnova malpaceto re~igis en
lia memoro7.sen~a 1 Perdinta la ~on: sen~a li ne
estis, tamen oni ankaü ne povis diri , ke li ~asz; li
estis kiel sen~a. 2 Ne posedanta ~econ: siaj okuloj,
antaüe tute sen~aj, komencis flamiz\ krom tio estis
silente, sen^e cirkaüe7. sen~igi. Forpreni la ~on:
estas felico, ke la maljuna avino jam ne ~is, alie li
sen~igus sin7. serwigi. Perdi la ~on: en tiu tago
sen~igos la koro de la regox. EST mord. tra~i (tr) 1
Pasigi ~ante: ~on tra^i estas art’ malfacilaz; tra~i
teruran minuton, grandan epokon, la junecon en
malliberejoB\ la domo, kie li estis tra~inta ciujn
siajn tagojnz\ la tra~ita tempo reaperis antaü liaj
okuloj.2 Ekkoni, senti, sperti dum sia ~o: depost sia
juneco li neniam plu trahis tian felican tempon z;
trà~i gravan okazon, malfelicojn, sukeeson, belajn
festojn; mi estis juna k ne multon tra~isB; vi vidas,
ke mi trahis multeB. tra~ajO. Tio, kion persono
tra~is : «la Tra^ajoj de Ro So» (memorajoj).
bon~antoz. Homo, kiu ne faras al si zorgojn k
guas la ~on. liber^ulo2. Homo, kiu ~as laü sia
bonvolo, ne zorgante pri la decreguloj. long^^eco.
Longa daüro de ies ~o: la long~eco de korvo.

vivari/O. Ujo, ordinare vitra, por la tenado de
maigrandaj animaloj, arangita tiel, ke ili vivu en
kondicoj kiel eble plej similaj al la naturaj.

vî ver/o b G. (Viverra ) de S-Aziaj katosimilaj
rabobestoj sveltaj, kun eta, pinta kapo k mallongaj
membroj, k produktantaj cibeton; al gi apartenas i.a.
zibeto. ~edoj. Fam. (Viverridae) de katosimilaj
rabobestoj, el kiuj la pli multaj produktas cibeton; al
gi apartenas i.a. genoto, civetikto, ~o.

vivisekci6o $ Dissekcado aü operacio, praktikata
sur vivanta animalo por studi fiziologiajn fenomen-
ojn. SIN. vivosekeo.

viz4o. Stampo sur pasporto, atestanta pri la
permeso transiri la limon de iu regno: enir~o,
elirr^o, transit~o.

vizag/o 1 La antaüa parto de la homa kapo, de
la frunto gis la mentono: senhara faltoplena ~o\ si
lavis la ~on de la mortintoz; trafi per la ~o en la
koton7 (pf); montri sian ~on en ciuj kafejoj de la
urbo\ batali kun la suno, la vento en la ~on\ trafi
per la paroio rekte en la ~onz; mokadi iun guste en

2 £Z.2
fra — «- E ~

>3 OLU

L- Prokariotoj

vivi. ~ulo. Kladogeneza arbo de la ~oj. Vd
planto 3, prokarioto, zoo.
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la ~onz; virojn mi sercas, kiuj rigardas al la mono
en la ~onz ; la Eternulo paroladis kun Moseo ~o
kontraii ~oz ; (0 la de la teroz. B3? facio. 2
Esprimo de tiu korpoparto: nur pano kun fromago,
sed afabla ~oz ; se en kor io sidas, la ~o perfidasz;
bêla ~o estas duono da (de) dotoz ; ne havu tian
maHuman ~on! z; ridanta, larma, senhonta ~<? x; la
severa distingigis per nepriskrihebla doloroB ;
(analoge) perdi la ~on (humiiigite, perdi sian kredit-
on. prestigon); (1) malgranda drinkejo montris sian
afablan ~on al la vojaganto7. csr fizionomio,
mieno, trajtoj. ~a. Rilata al la ~o: ~aj masagoj
(— senfaltigi ). ^aco. Malbela, krude triviala~etO. Infana -~o: kian carman ~eton havis la
filino!7. du~a 1 Havanta du ~ojn: la du~a Jano;
(f ) la urbeto estis du~a, kamparana k industria. 2
(iirf Nesincera, perfida: du~a spiono.

vizi60 1 If Vidosensa halucino: (f) mi estis tie!
malsata, ke mi havis ~ojn de sukplenaj bifstekoj k
frititaj terpomoj. 2 0 Objekto au sceno, kiun dia
revelacio vidigas al profeto: la Eternulo diris al
Abram en ~o jene*; en tiu tempo ne aperadis ofte
pwfetaj ~oj* ; ili projetas a! vi ~ojn mensogajn x;

de Jesaja, kiun li vidis pri Judujo x. ~i (tr) Vidi
en ~o: la deliranto ~is musojn grimpi sur lin ;
profetafo, kiun ~is Jesajax. ~Ulo. Homo, kiu
havas ~ojn.

vizier/o 1 Movebla vizagosirmilo de kasko:
levi, mallevi sian ~on. 2 Antaürandajo de kapvesto,
servanta por sirmi la okulojn kontraü la sunlumo.

vizit/i (tr) 1 Iri en ies hejmon, por tiun vidi: vi
devus viajn maljunajn gepatrojnz; antaü tri
tagoj mi ~is vian kuzon7-; (f ) en tiu nokto sin ~/'.y la
marborda fantomoz; vivo, kiun ne ~as la amo ec en
songo, estas ankoraü pit malgojaB. 2 Iri en ies
hejmon, por tiun helpi, kuraci , ks: ciun matenon la
kuracisto ~as siajn malsanulojn ; piaj virinoj, kiuj
r^as la malriculojn; mi estis malsana k en malliber-
ejo, k vi ne ~is minH.3 Iri en iun lokon, por gin tra-
rigardi: mi esperas Ronion; ni haltas unu tagon,
por ~i la ekspozicionz ; li eliris kun la intenco ~i la
foiron7 ; teatramantoj ofte ~as la teatron7 ;
muzeon ; ciujare okazadis tre ~ata foiro7-; gi estis
tiam multe ~ata lokoz. 4 vl> Iri sur sipon, aparten-
antan al alia regno, por informigi pri ties karaktero k
celo. 5 = ~adi 2. ~0. Ago de tiu, kiu ~as: 1
ceremonia, formata , kondolencaz mia ~o faris
al li plezuron7; oni donu sin al mi kiel memorigajon
pri mia citiea ~oz; fari longan,mallongan ~on; (f)
la sonorilo ricevis ~ojn de la birdojz ; mizero faras
~on, ne atendanlc invitonz; ~karto; 2 la ~qj en la
hospitalo finigas je la /2a ; la kuracisto ripetadis
siajn ~ojn chitagez; pastra ~o; 3 dum lia en
Orienta ; la ~o de la privataj apartamentoj de la
kastelo okazas nur vendrede ; 4 rajto de ~o (ne
inkluzivanta la rajton de priserco). ~e. Por ~i: la
patrino venis tien ~cz. ^adi 1 Ofte au régulé ~i:
mi ~adis lin aUnenau unu fojon ciujare7-. 2 Iri
régulé en iun lokon, por tie lerni : ~adi kurson,
klinikongimnazion7 ; ~ado de antaükonfirmaciaj
lecionoj7- ; doni al studento ateston pri ~ado.
~antO. Tiu, kiu ~as: Sinjorino ne akceptas hodiaü

la ~untojnB ; la (V )~antinoj (membroj de monahin-
eja ordeno). ~ejo. Cambro en gimnazio, malliber-
ejo ks, kie la ~antoj povas vidi sian konaton.
purwi 1 Veni, por puni: vekigu, por pun~i ciujn
popolojn*; venis la tago de pun~ox. rond^ado.
Rondira vojago por ~ado de lokoj, de amikoj ks:
rond^ado de sanktejoj ; rond^ado de la kuracisto,
de la laktisto. Slirpriz^o (ark.) ~o, kiun gejunuloj
faras al kamarado, ne anoncinte sin, sed alportante
drinkajojn.

vizon/o b Sp. de mustelo (Mustela vison ), N-
Amerika mamulo el la subordo de rabobestoj, ofte
tenata en farmoj pro la valora felo: ~pelta mantelo;
tre parenca al lutreolo. Eüropa /vO. Lutreolo.

vjel/o f Popola instrument kun kordoj frotataj k
klavaro, k funkciigata per kranko.

Vjentjan/o. Cefurbo de Laoso ( 102°33’E,
18°05’N).

vjetnam/o. Civitano de (V)~io. (V)^io^ Regno
en la Hindocinia duoninsulo (Hanojo). RIM. Laü
AdE la nomo de la regno devas esti Vjet-Namo.

vjol/o f Kordinstrumento kun ses kordoj frotataj
k sep soveblaj fretoj el katguto, uzata dum la
renesanca k baroka periodoj: sopran^o, bas~o,
kontra^o, gambo~o (bas~o).

V!adimir/oz. Slava vira nomo.
Vladîvostok/o. Havenurbo de Rusia Federacio,

ce la Japana Maro (131°5 l ’E, 43°08’N).
voandze/o ^ 1 (ark.) Eksa g. (Voandzeia el

fabacoj) nun inkludita en vigno. 2 Sp. de vigno
(Vigna sublerranea, sin. Voandzeia s.), tropika plur-
jara herbo, kies globforma, unusema guso enterigas
same kiel tiu de arakido; hejma en U Afriko, kultiv-
ata en la tropikaj regionoj (precipe en Afriko) por la
nutraj semoj, kiujn oni diversmaniere préparas por
mangajo. SIN. terpizo.

vobl/i 1 (ntr) (pp rado) Période sangi sian klin-
igon dum la rotacio. ~igi T Période variigi la
frekvencon de oscililo en difinita bendo. ~igilo V
Aparato, kiu produktas ~igitan frekvencon k estas
uzata por montri la paskurbojn de filtriloj sur la
ekrano de katodradia tubo.

voc/o 1 Tiu sono, kiun produktas la aero
elblovita el la pulmoj tra la laringo: la fiSoj ne
posedas ~onB; la ~o sonis klare k profundez ; la
korvo eksonigis sian raükan ~on z ; Jakobo levis
sian ~on k laüte ploris7 ; voku per plena ~o/ x;
paroli per malforta, mallaüta, tréma ^o; tiu diris :
la ~o estas ~o de Jakob, sed la manoj estas manoj
de Esavx ; jen estas la de mia amatox. 2 Tiu
sono, servanta al homo, por esprimi senton au
penson: elokventa, konvinka ~o; hodiaü mia ~o sin
tlimas al vi, junuloj!; ili ne aüskultis Vian ~on k ne
sekvis Vian instruonx; obéi ies ~onz ; kiam li
carmigas sian ~on, ne krcdu al li*; (f) ia interna
~<9 diras al mi, ke |...] z; la plej fiera arbo povas
rompigi, diris ia en liz; se ni, obeante la ~on de
indiferenta egoismo [...]z; aüskulti la ~on de la
prudento, de sia konscienco; la ~o de la sango de
via fiato krias al Mi de la terox. c®3 parolo, vorto.3
} Sono, modulita laü muzika gamo k alkonformigita
al kantado: harmonia, malgusta, malagorda, akuta,

~o.
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tiam [ ]z; pro la bono de nia afero mi petas, ke ciu
volu ~i [...] z; s-ro Isakov, kiu ~is antaue por
punkto I , ~as nun por punkto //z. duoiwa. Aüd-
igata per ne tre laüta ~o: mi, kies kant’ humilis
duon~aw. duorwe. Per malforta ~o, inter laüte k
mallaüte: DUno!—ekkriis la juna homo duon~ez.
plur~e. Tiel, ke pluraj ~oj kantas kune, csr
polifonio. sen~a 1 Ne havanta ~on: sen~a kato,
birdo. 2 Perdinta provizore la kapablon paroli : li
restis sen~a ce fia sciigo. car afonio. 3 A (pp parol-
sono) Tia, ke gia prononco ne estas akompanata de
vibrado de la ~kordoj (ekz. p k t f s c s). unu~a.
Tia, ke gi kolektas cies ~ojn : unu~a decido;
propono unur^e akceptita. brust^O. La plej basa
~registro en kantado au parolado. kap'vO. La plej
akuta ~registro en kantado au parolado. falseto.
plen~e. Uzante la tutan forton de sia parolaparato.

vodevil/o z Legera komedio, kun facila
komikeco, en kiu estas intermetitaj kantoj en formo
de kanzonoj. /^eto2. Mallonga ~o.

vodk/o y Brando el hordeo, maizo au terpomoj,
produktata i.a. en Rusio, Ukrainio, Pollando, Finn-
lando. — viskio.

Vogez/oj. Montaro en E Francio (7°E, 48°N),
paralela al la Nigra Arbaro trans Rejno.
' voj/o 1 Tiu spaco, sur kiu iu au io sin movas,

irante de unu loko al alia: la rekta linio estas la plej
mallonga de unu punkto al alia; transport var-
ojn per la akva aviadila ~o de Parizo London-
on', transportoj per aer-. fer- k ter-~o; trabori al si
~on en la densa arbaro. 2 Plej taüga irejo, uzata au

basa, tenora kvarya kanto; muzikajo por du
~oj; teni sian ~on en horo; (0 per la malakra
de P violoncelo si diris al li , kion si ne kuragus
esprimi per vortoj ; la violona ~o (parto propra al tiu
instrumente) de simfonioB. 4 Esprimo de la opinio
de ciu pri demando, decido au elekto: mi petas, ke
ciu volu bone k libere pripensi sian ~onz ; mi donis
por la leporo mian ~onz; rajton de ~o havos ne
apartaj personoj, sed nur la grupojz; la kumulado
de ~ojz ; kalkulado k kontrolado de la nombro de
~ojz ; ciu delegito havas tiom da ~oj, kiomfoje po
25 anoj havas la grupoj, kiujn li reprezentasz; esti
elektita per 25 ~oj kontraü 19; la projekto estis
akceptita per granda plimulto de la ~ojB ; havi la
cefan, la decidan ~onz; (serce) infanoj k fisoj ~on
ne havas (pri iu, kun kiu oni ne kalkulas). — ~doni,
r̂ donrajto. 5 A Ciu el la konjugaciaj formoj, per
kiuj oni esprimas la diversajn rilatojn inter la ago k
la subjekto lati tio, cu la ago estas plenumata de la
subjekto (aktiva ~o), au suferata de gi (pasiva ~o),
au kaüzata de gi (faktitiva ~o) au iel reaganta sur
gin (mediala ~o). 1 Rilata al ~o: V ~a faldo,
~a ligamento (cs* vockordoj ). 2 Esprirnita per ~o:
r̂ a rimarkigo; ~a, ne skriba interkonsento;
muziko. oar busa. 3 A (pp parolsonoj) Tia, ke gia
prononco estas akompanata de vibrado de la ~kord-
oj (ekz. b g d v z g j) kontraste kun la sen~aj. /^e.
Uzante sian ~on: proklami ion ~e k skribe1; legi
r̂ e (prononçante la silabojn samtempe, kiam oni ilin
legas). c®' laüte. (ntr) (ark.) Vocdoni : se la
plimulto da E-istoj ~os por la unua punkto ,

vojo.~o 7. 1) Supraj spiraj k digestaj ~oj: a) fruntosto; b) nazosto; c) naztruo; c) sfenoida sinuso; d)
meza naza konko; e) malsupra naza konko; f) palatosto; g) palata veto; g) uvulo;h) maksilo; h)
mandiblo; i) lango; j) hioido; j) atlanto; j) aksiso; k) nuka vertebraro; I) ~o; m) epigloto; n) tireoido; o)
voôkordoj; p) trakeo; r) ezofago.
2) Malsupraj spiraj k digestaj ~oj: a) hioido; b) tireoido; c) tiroido; c) trakeo; d) dekstra bronko; e)
dekstra pulmo; f) hepato; g) stomako; §) duodeno; h) jejuno; fi) ileo; i) apendico; j) ascenda kojlo; j)
transversa kojlo; k) descenda kojlo.
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Babel haltis ce la dis~igox. SIN. ~forko. dunwe.
Dum la ~iro: se ili farigos tro embarasaj, dum~e
trovigas ja multe da lokoj, kie ni pavas kasi ilinz.
dUOn~e. Je la duono de la irota ~o: duon~e inter
Parizo k Orleano.erwigi 1 Ekirigi sur la gusta ~o.
2 (f) Ekirigi sur la ~o al sukceso. os3 alkonduki,
iniciati. sen~a. Prezentanta nenian ~on: sen~a
lando. plena de marcoj 2. Sllb^o En krucigo de
~oj, tiu el la du ~oj, kiu pasas sub la alia.
super~o. En krucigo de ~oj, tiu el la du ~oj, kiu
pasas super la alia. sur~e. Dunwe. auto~o ^Larga soseo, rezervita por la motorveturiloj, arangita
kun apartaj enir^oj k trefkrucigoj, kun meza divid-
strio inter la du inversaj fluoj de veturiloj k du au tri
koridoroj en ciu direkto. fer~o Transport-
sistemo, funkcianta laü relo/rado-principo kun sekur-
iga sistemo pro atingebla granda kineta energio:
vojagi per akcidento de ~o. csr funikularo,
metroo, tramvojo. fer^a. Rilata al fer~o(j): fer~a
ponto, stacio, tunelo; fer~a vojago; fer~aj biletoj,
akcioj. fer~isto. Iu el la laboristoj, kiuj ebligas la
ekspluatadon de ~o. flos^o. Akvo~o por floso /.
glit/vo. ~o, arangita por sledo au desovado de arbaj
trunkoj ks. Lakto^o. Galaksio. land/^o. Granda
~o tra la kamparo: // iris sur la libera land~oz; li
ordonus jeti la malfelican infanon sur la land^onz.
magnetic) Transportsisterno, kies veturiloj
svebas per magnetforto k estas movataj per lineara
elektromotoro. rel~0 Bazelemento de relaj
transportsistemoj, ebliganta veturilmovojn, konsist-
anta el subkonstruajo (talusoj, tranceoj, tuneloj ktp),
surkonstruajo (balasto, trakoj, trakaparatoj) k pontoj:
rel~gardisto. rundo~o J[ ~eto sur remparoj de
kastelo, kie oni faris rundojn. seg(il)~0 O La largo
de klinigo de la dentoj dekstren k maldekstren, por
ke la segadstreko estu pli larga ol la klingo.
segad^o. Segadstreko. spar^o. ~o pli mallonga
ol la kutima. tag~ox. Tiu ~iro, kiun oni povas fari
en unu tago. tram~0. Vd tramo. val~e. Ire lau la
valo. vetur~o. ~o por veturado: la maro estas
granda vetur~o inter la landojz.

vojag/i (ntr)1 Iri, veluri por atingi alian urbon
au landon : mi ~as en Hispanujoz; mi ~as en
Hispanujon7 ; returne ni ~os tra Genevo7 ; ~i
eksterlanden; Z. ~is triaklase al Varsovio; estas ja
io bela ~/ tie! familie7. csr migri. 2 (fm) Esti sub la
efiko de halucina substanco. ^O. Ago(j) de tiu, kiu
~as: entrepreni ~onz\ plezura, turisma. negoca
prova ~o; vi ja scias, kia estas la de kondamnito
Siberian ^ ; (analoge) tiam levigis ciuj cikonioj por la

al sudo7 ; ni bezonis par tio (transportado de
cignovestoj) tri plenajn ~ojnz\ bonan ~on! ~a.
Rilata al ~o(j): ~a piano, agentejo ; ~a aventuro,
plejdo. ~anto. Tiu, kiu ~as: la aersipo alvenas,
plena de ~antojz. USP pasagero. ~ilaro. Aro de la
tualetajoj necesaj dum ~o. ^isto. Tiu, kiu profesie
au spécialiste ~adas: komerca ~isto; kiel la granda
~isto pruvis en sia verko «Eüropo en ok tagoj»!7.
ek~i. Komenci ~on: mi ek~os lundon matene.
kurwanto. Tiu, kiu ~as kun alia persono. tra l̂
(tr) Trairi, ~ante: neniam traita landoz. afer~0.
~o, farila kun alia celo. ol turismo. kaŝ anto. Tiu,

intencata inter du lokoj: montri al iu la ~on al la
vilago; demandi pri la ~o al ies dorno; trovi sian
~on en granda urbo; iri sian ~onz; perdi la gustan
~on; la fotografajoj perdigis en la ~oz; U elektis la
pli malfacilan , sed pli mallongan ~on ; sia
kondukis prêter la dorno7 ; aroka (kiu krucas la
plej uzatajn direktojn); (f) interplektigas la ~oj de la
mineralogio k de la geofiziko ; ili jam de longe iris la
~on de cio fera (mortis), KS3 itinero. 3 Tiu parto de
tia irejo, spéciale preparita por faciligi la mar§on au
veturadon: la ~o farigis ciam pli mallargaz; pavim-
ita, makadamita kava (sub la nivélo de la
cirkaüaj kampoj) ; veturebla ~o ; publika , inter-
vilaga, stata anstataüa ~o (cirka ü a ~o,
provizore trudata anst. la normala, riparata au
obstrukcita) ; kunigo, disforkigo de ~oj\ Romanaj
~oj; multe trapasata ~6> ; kiu ce / ’ konstruas,
tiun ciu instruasz (pf ); meti trabojn sur la ~oz (f:
rnalhelpi); malfermi ~on (f: prezenti novan eblajon).

soseo, pasejo. —* ~forko, ~iri , ~laboristo ,
~rando, ^ streko, 4 ~iro: nur por li si entreprenis la
longan ~onz\ laça de la ~oz\ bonan ~on!\ mastro
en ~o, servantoj en gojoz.5 (f) Agmaniero, rimedo,
por aliri al io celata: iri laü la de la justox ;
reveni sur la ~on de la prudentoB\ li la wma ekiris
la ~on al lingvo internacia; si trovis la ~on al mia
koro; longa estas la ~o gis la perfekteco; per natura

de imitadoz; kie estas volo , tie estas z; la
historio prilumu la ~on irotan z; la ideo de L.l .
povas esti realigata per alia ~oz; la celo povas esti
atingita per du ~ojz ; jen la plej bona ~o por
ricigiB; U nesekveblaj estas Liaj ~q/7 N (la intencoj
de Dio). 6 O Tiu parto de la spaco, kiun trairas
moviganta korpo: la ~o de rivero. de sipo, de
planedo, de obuso; la de pisto en la cilindro; laü
la r^o de hormontrilo. HSP kurso, trajektorio. 7 V
Irejo, ordinare konsistanta el pluraj anatomiaj
elementoj: nervaj ~oj alsupraj (au: cerbocelaj),
desupraj ( au: perifericelaj); ekvilibraj, akustikaj,
optaj ~oj; la supraj spiraj ~oj\ la digestaj ~oj; la
viraj generaj ~oj. (V)^O. Nomo de kelkaj l’amaj

oj 3 : la ~o Sankta (en Romo: de Palatino al
Kapitolo; en Jerusalem, al la Kalvario); la ~oAppia,
Flatninia , Aurelia (en Italio); (f ) la Kalvaria ~o
(reprezento de Krista Pasiono en katolikaj pregejoj) ;
la Lakta (SIN. Galaksio). ^a. Rilata al ~o(j),
precipe 5: administracio, prizorgado, veto,
obstrukco. ~i (ntr) ~iri: hundo bojas, homo ~asz
(oni ne atentu insultantojn). âro. Tuto de la ~oj en
urbo, regiono, lando. /veto. Mallarga, malcefa ~o.
Kg3 pado. Â jsto. Tiu, kiu metie konstruas au riparas
~ojn. 'V'illo 1 Homo, kiu vivas c.efe sur la ~oj. es?
trampo, vagabonda. 2 Rovero. apud â, ce^a.
Situanta apud ~o: ce~a drinkejo; apud~aj flowj.
cef Ô. Grava, tre uzata ~o. cirkaü ô. Rondira
~o cirkaü io; nerekta irado: fari cirkaù^on, por
viziti delasitan kapeleton ; (f) kiom multe da mal-
grandaj cirkaü~oj li faris, por renkontigi kun si!7.
de~igi. Deflankigi de la gusta ~o: alvenante en la
cirkaüurbon, ili de^igis k hazarde veturadis; (f ) ciuj
de~igis, ciuj malvirtigisx. dis~IÇJO. Loko, en kiu
unu ~o dividigas en du au plurajn aliajn : la rego de

r^sO
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demando per sia naiveco el~os ridon7 ; tiu
neologismo el^as konfuzojn kun aliaj vortoj7 ; tiu
propono celas nur el~i skandalon7 ; tiu artikolo
el~is malpacon, multon da interest)', konflikto, kiu
povas el~i militon; felico k rico envion el~asz; la
propono el~is ce Hi la timon, ke [...]z; gia aspekto
el~is ce si grandan abomenon z. US’ veki. 3 (f)
Prezenti al la psiko vivan vidbildon: la propraj nom-
oj el~as en ni bildojn pli konkretajn ol la komunaj
substantivoj; en poezio oni devas precipe atenti la
el^ipovon de la vortoj. el~0. Ago de iu, kiu el~as.
ef~iva.Tia, ke gi el~as scenon, bildojn ktp: el~iva
vorto, epiteto. kun^i. ~i al kunveno: kun~i la
membrojn, kunvenon7 ; kun~u ciujn logantojn de la
lando en la domon de la Eternulox ; kiel por festa
tago Vi kun~is de cirkaüe miajn terurajn najbar-
ojnx. osr kunvenigi. ne^ylte. Ne ricevinte ~on: kiel
falko li deflugadis, kiam oni lin ~is, k ofte ankaü
ne~itez. nere^ebla. Tia, ke oni ne povas gin re~i:
nere^ebla décida, re^i 1 ~i, por ke iu revenu: re~i
forsenditan servistonB; (f) mi uzas la okazon, por
re~i en vian memoron la nomon de [ ]z; la peno
re~i en sian memoron ciun detalon pri sia infanoz;
homo, kies trajtojn mi re~adis al mia memoro en la
horo] de malsatoz. 2 Reveni al anîaüa decido, ago
ks, por gin nuligi: leteron, sigelitan per la rega ringo,
oni ne povas re~ix; re~i la kongreson ni absolute
ne devas7 ; sugestii al Hi la ideon pri la re~o de la
kongreso7 ; se vi trovos necesa , ke oni ne legu en la
kongreso mian leteron , mi aldonas ci tie re~an
leteron7-. kontrol^o. El~o de homoj, por kontroii
ilian ceeston.

vokal/o A 1 Silabiga fonemo; ne-konsonanto.
KT vokoido. duon~o, kvazau~o = glitanto. 2
Grafemo, respondanta al unu el tiuj fonemoj (en E.:
a, e, i o. u).

vokativ2o A Kazo en iuj lingvoj (L., slavaj),
esprimanta la alparolatan personon.

vokoid/o A Parolsono, dum kies prononco la
aero fluas el la buso super la meza parto de la lango
sen enbusa frotado au obstrukco. vokaloj ,
glitantoj. ne~o. Kontoido.

VOkt/0z. Kontrolisto de laboro, supergardisto:
Faraono ordonis al la ~oj de la popolo [...} x.

vol/i (tr) 1 (abs) Pli-malpli energie uzi la
mensajn fortojn, per kiuj efektivigas la agoj: au
ne ~/ neniu malpermesas7- ; mi havas ciam la
kapablon ~i, sed ne ciam la forton realigi ; kiu ~as,
tiu povas* ; prenu kiel vi ~as, la polo ciam bolasz; li
ne diris: «se Dio ~os!»7 ; ~u, kion vi ~as; ~anta
kruro ne lacigas de kuroz. 2 Koncentri sian atenton
al la ideo de ia ago, por ke gi efektivigu: kion oni
~as, tion oni povasz; maldiligentulo sovas sian
manon en la poton, k ne ~as venigi gin al sia buso2;
li ne ~is ec respondi al mi; gi ne akceptas, se vi ~as
ec multe donaciz; kial vi ~as serai al vi plezurcn ce
fremda virino? x ; mi ~as diri al vi la veronz; kiam
mi ~as esprimi direkton, mi [...]z; trovinte neniun,
kiu ~us sin akcepti7; ~u ludi ion sur tiu ci fluto7 ;
Dio ~u, ke ni nin en gojo revidu!7 ; mi ~as, ke vi
tien iruz. cell , decidi,deziri,intend,ordoni.3 ~i
iri: mi ~as en militonz; si ~is en kaleson7; ne ~as

kiu sin kasas en sipo, trajno, aviadilo ks, por ~i
nepagante aii senpasporte. pied^i (ntr) Piede ~i.
rond'vO. ~o, kiu komencigas k finigas ce unu sama
loko. tien~0. Tiu parto de ~o, kiu kondukas de la
komenciga loko al la celo, k post kiu sekvas la re~o:
fervoja revenbileto validas du monatojn, sed por
tien~o nur kvar tagojn.

vojevod/oz ï L Titolo iam uzata en Balkan-
landoj k Pollando k aplikata, laû la landoj k epokoj,
al armeestro, regnestro au guberniestro. ~iO, ~ujo.
Distrikto, regata de ~o (en la n u n a epoko, en
Pollando): la 16 ~ioj de Pollando.

Vojvodin/o. Regiono plurgenta en la N parto de
Serbio (Novisado).

vok/i (tr) 1 Laütigi la vocon, por tumi al si ies
atenton: mi ~as al ciuj esperantistoj batalantoj: mi
vin gratulas!7 ; ~u, ho ~u, ripetadante, gis vi ating-
os auskulton!7 ; al vi, ho viroj, mi ~as!7; Hi ~is al la
Eternulo k li ilin aüskultisx ; en tiu tago la Eternulo
~is, ke oni plorux. ns1' invoki, sin tumi. 2 Laütigi la
vocon, por komprenigi al iu, ke li venu au ion faru:
mian sklavon mi ~asx; ~i helpanton kontraü rab-
istoB; /-w al iu por helpo; ~i la virojn al la batalo',
mi ~is vin laii via nomox\ ne la diablon, car li
povas aperi7-; ~i sian hundon, fajfante; la perdrikoj
~is unu alianB; oni ~as la bovojn ne festeni , sed
treniz; Li ~as la akvon de la maro k versas gin sur
la teronx ; sonoriloj ~as al pregejo k mem neniam
eniras7 (instigantoj ne estas agantoj) ; se vi estos
~ata, tiam dim [...] x. 3 Iel sciigi al iu, ke li/si devas
veni; inviti: oni sin ~/.v al la grafinoz; oni ~is min
al la kortegoz; iun per gesto ; li sendis la
kuracistonz; mi ne estas ~ita iri aI la rego jam de
tridek tagojx ; (f) maljuna virino, kiun Dio volis ~i
al si7 (igante sin morti) ; ne iru!—Mia sorto min
~asz; multaj ~itoj, sed ne multaj elektitojz. 1
Voco, vortoj, invito de iu, kiu ~as: li ne aüdis vian
~on ; oni aüdis mortangorajn ~ojn pri helpoz; (f)
io, kion oni neklare sentas, kiel ian ~on de naturo7.
2 V ~signalo. ~a. Rilata al ~o: ~a signalo, krio.~ado. Ripetata ~o: la donacoj k la ~ado de Dio
estas nere~eblajN . ^istO.G Malsupera jugeja
oficisto, kies devo estas disporti la tribunalajn
al^ojn, anonci la verdiktojn ktp. ~iteco. Stalo de
homo, kiu estis ^ita de Dio. al~i 1 Pli insista formo
de ~i / : tiam oni komencis al~adi la nomon de la
Eternulox. 2 Pli insista formo de ~i 2 k 3 : tiam
ankaü Faraono al~is la sagidojn k sorcistojnx ; li
al~is al si la dek du disciplojnN; al~i iun kiel atest-
anton B; si al~is per kapsigno la patronz; mi al~is
sckecon sur la teronx.3 (f) Peti, por ricevi ion: al~i
vengon B; mi al~as la ateston de ciuj, kiuj partopren-
is en la kongresoz; vane mi al~adis mian prudent-
on*, BSP admoni.al~o. Ago, vortoj de iu, kiu al~as:
nur post ta dua severa al~o la knabo levigis B;
malfelico venas sen al^o7. al~igoz. Inklino por iu
profesio. csr destino. el~i 1 ~i, por elirigi: ne el~u
lupon el la arbaro (pf); el~i iun al duelo (f); tni
volus el~i de Lemaire la konfeson pri la 250 mil
frankojz; (spéciale pp sorcado) k la virino diris: kiun
mi elr- ju al vi? k li diris: Samuelon el~u al mix;
el~i la spiritojn. 2 (f ) Okazigi, estigi, kaüzi: tiu ci
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kokin al festeno, sed oni gin trenas perforte7 ; la
hundeto levigas k ~as ankaü sur la balancilon7 ; vi
~as malsupren, al via (mortinta) knaboz. 4 akiri,
ricevi: ~us kato ftsojn, sed la akvon gi timasz\ mi ne
~as baton, mi ne ~as kompaton7. 1 Kapablo
~i: cu la homo posedas liberan ~on?; kie estas ~o,
tie estas vojo z; de la ~o la ordono pli efikas ol
bastonoz; ~o k deziro legojn ne konas7; energia,
malforta si havis firman ~onz\ mi demandis
min, kia streco de la ~o levis linB; malgraü mia plej
bona r^o, mi ne povas esti tute akurataz; la
konvinki estis plene legebla sur lia vizago. 2 Tio,
kion oni precize ~as: kiorn da koroj, tiom da ~oj7\
konformigi al ies ^o\ rompi la kontrakton kontraü la

de Hachettez; car tia estas mia ~of ; instrim al
mi plenumi vian ~onx. ~a. Rilata al ~o: ago,
movo. C5T konscia. ~e. Kun ~o: li skribis tion ~e,
sen trudigo. ne~e. Cu oni ~as aü ne ~as;
devigite (^u-ne-~uz): tio ne~e devigus lin esti
hipokrituloz; ne~e li devas cediB. /vadô O
Ago, per kiu la ~o decidigas al ia ago. êto. Ne
plenumita, pasema ~o: li havis nur ~etojn cesigi la
fumadon. kontraü~a, malgrau~a, preter~a.
Okazonta malgraü ies ~o ; trudita : edzigo
kontrauma ; neceseco kontraü~a estas lego
malmolaz\ ill ciam protestis la kontrau^an
alklimatigon B ; la Moliera « La malgrau~a
kuracisto» ; siaj manoj interplektigis kvazaü
malgrange7\ la larmoj prêterr̂ e finis ce li sur la
vangojz; se in pentristo gin vidis, li prefer~e kaptis
la penikon , por gin pentriz. Iau~a. Tia, ke oni
povas tion fari aü ne, laü sia ~o: lau~a kurso ;
laür^a elckto inter du ekskursoj; oni povas ricevi
kafon au icon laü~e\ long' estas mola k lau~e
petola7. mal~i. Havi malinklinon fari; senti emon
ne fari: ne mal~u puni knabonx (por lin eduki); cu
povas nobla kor maison havi por bono, kiun nobla
horn proponas?7. merrwa. Plenumata aü okazanta
iaü ies propra ~o: li foriris por mcm~a ekzilo\ tio
estis mem~a ofero\ tiuj okcidenteuropaj landoj, en
kiuj la logantoj mem~e uzas ciuj la saman lingvonz;
mi memr^e pasigis parton de mia vivo en grandaj
suferoj k oferojz; soldato-mem~ulo. spontanea,
volonté. ne~a. Farita sen ago de la propra ~o; ne-
intenca: ne^a movo (•— refekso); li ofendis sin tute
ne~e. pli /^i . Preferi : la plimulto pli~as unu
komitaton ol multajnz; pli~e ol teon, mi dezirus
brandon, serwa. Ne havanta propran ~on, decid-
emon: li suferas je konstanta sen^eco. borwi. Esti
tiel bona, ke oni afable konsentas: eminentaj person-
oj, kiuj bondis eniri en la honoran komitaton z; post
tri monatoj la. Prezidanto bongos kalkuli la ricevit-
ajn respondojn7', princa mosto, eu vi ne bongos

ripozi ? z; tio estis sufica por tiu fiera virino, ke si
bon^u eduki la orftnonz. borwa. Plena de bona
intenco, de afableco: la urbo Bulonjo-sur-Maro en
kiu ni trovis tiel bowman gastamon7; la teksto, kiun
vi bourse sendis al mi7, liberia. Aganta aü okaz-
anta sen ia ekstera truddevigo: tio ci estas mia
liberia deziro7. malborwa. Aganta aü okazanta
malafable, kontraü inklino au ~o: malbon^a
akcepto de genulo. propra~a. Farita aü okazanta el

la propra ~o, sen aliula influo aü postulo: jugo
propra~a ne estas malmola7’, eu tio ci estis via
propra~a deziro? propra^a vizito ? z; mi faris
propra^an interkonsentonz; se Hachette propra^e
liberigus min de la kontraktoz; mi forigis de ci tie
mem k propra~e7; Francisko, la enviata, deklaras
sin propra^e sklavo de Amalio7. scf^i. Tre deziri
scii : mi sci~as, kiu li estas. sci^O. Deziro scii.
SCi~a. Tre ema scii: si fiksis sci~an, penetrantan
rigardon sur la vizago de M 7\ ili estis forte sci~ajz.
SCÎ~e. En sci~a maniero: longa nazo, kiu sci~e
movigadis tien k reenz\ si rigardis Martan atente k
sci~ez. SCi~emo. Konstanta emo scii. schema.
Konstante inklina al scio. sci'veco. Deziro sciigi:
veki per anoncoj la sci~econ de la publikoz\ la
sci~econ pri la estintajo vi venkos, kiel povos7', tion
mi faras pro sci~ecoz:; homoj kuris tien, kien vokis
ilin la sci~eco de la penso, la volupto de la koroz;
sole la sci~eco altiris ilin ci tien7.

volan/o 'S' Plumprovizita pilko, kiun oni jetas k
rejetas per rakedoj. — ~batilo.

Voiapuk/o. Planlingvo, kreita k publikigita
( l879) de J. M. Schleyer: krei ian lingvon «Burn-
ham» , kiu certe ne estus pli soyaga ol ~z. RIM. En
la komenco Z. uzis la originan formon Volapiik.
~a}o. Nekompreneblajo: gi estas por mi ~ajo.

volatil/a (è (PP likvo) Spontané aü varmigate
facile transfonniganta al vaporo (ekz. benzino, etero
k.a.).

volb/o üi Arkoforma plafono, konstruita per
stonoj tiel hakitaj k arangitaj, ke ili kuntenas sin per
sia propra pezo super la malpleno: romanika, gotika
~o\ ~oslosilo. depremita ~o, korbansa ~o.
~o, kies alto estas malpli granda ol la duono de gia
largo, krania ~o ¥ Kalvario 3. superlevita ô.

~o, kies alto estas pli granda ol la duono de gia
largo. ~a. Prezentanta ~on : ~a cambro, kelo,
kapelo. (tr) Tegmenti per ~o. ^Igi. Rondigi kiel
~o: la blua cielo ~igis super ni. barel^O. ~o en
formo de kava cilindro. eg/vO. ~o, rezultanta el la
kunigo de du barel~oj.

volbo. gotika ~o: a) ogivo ; b) transversa arko; c)
murarko; c) apogarkoj; d) ogivkrucigo.

vofejbal/o S' Retpilko.
Volfgang/o.Germana vira nomo.
volfram/oz ® 1 Elemento, W, atomnumero 74,

atommaso 183,84. 2 Metalo stanoblanka, tre densa
k tre fajrimuna, uzata i. a. en ardolampoj.
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Volg/o. Rusia rivero, la plej longa en Eüropo,
enfluanta en la Kaspian Maron (48°E, 46°30’N).

volitiv/o A Modo, per kiu kelkaj lingvoj
esprimas generalan ideon de volo, ne distingante
celecon, deziron, volon, ordonon aü peton; u-modo:
la E-a ~o respondas jen al la imperative), jen al la
subjunktivo de la europaj lingvoj, laü tio, eu gi estas
en êefa au dependa propozicio.

volont/e. Konsente k kontente, laü volo k
placo: mi ~e plenumis vian dezironz; mi akeept-
as vian proponon B; mi ~e gin faros por vi; ju pli ~e,
des pli lertez. ~eco. Bonvolo; eco de tio, kion oni
faras laü sia placo: ciuj ellernadus tiun internacian
lingvon kun la plej granda ~eco k fervoreco z\
kongresoj, en kiuj kun plena ~eco k plena sincereco
partoprenus ciuj popoloj de la ruslanda regnoz,
'vlllo. lu, kiu sin proponas por iu tasko: mi estas
~ulo por tiu tasko. ne^e. Malplace, malbonvole: ili
sekvados mian ekzemplon nur tie ne~ez\ li scias ja
tre bone, kiel ne~e mi subskrihis la kontraktonz.

volovan/o y Ronda k kava pasteco, el foliigita
pasto, entenanta delikatajn viandajn aü fisajajn
kubetojn kun sa üco, campinjonoj ks : kun
kortbirdafo. ~eto. Malgranda ~o.

volt/o Unuo de elektra tensio en la internacia
sistemo de mezurunuoj (SI); simb.: V ; difino: 1 V =
I W/A (tensio produktanta povon de unu vato kun
kurento de unu ampero). ^metro. Instrumente por
mezuri tension: elektrontuba ~metro kilo^O. Mil
~oj. super~i (tr) Pasigi kurenton de tensio pli alta
ol la norma: super^ita lampo. elektrorwo
Mezurunuo de energio kutima en atomfiziko: kilo-
elektron^o (103), megaelektron~o (106), giga-
eiektron~o (109).

©Volta/O. ltala fizikisto ( A. Volta, 1745-1827). '

(v)~a 4 Produktata de baterio aü pilo: ~a elekt.ro.
(v)~metro 4- Aparato por mezuri la kvanton de
elektro per la kvanto de substanco, kiu estas
elektrokemie liberigata ce elektrodo en elektrolito.
fotO~a. Kapabla produkti elektran tension, kiam
elmetita al radianta energio, precipe al lumo:
foto~a celo.

(2) Volta/o. Rivero en Afriko, trafluanta Burkinon
k Ganaon .(0°40’E, 5°47’N). 'vlando Eksa nomo de
Burkino.

volte/o 5- Rondira tumo, kiun rajdanto trudas
al sia cevalo.

Volter/o. Franca verkisto ( FM . Arouet , ps.
Voltaire, 1694-1778). ~a 1 Rilata al ~o: la ~aj
noveloj. 2 (min.) Vigla k pikanta: stilo, ironio.~ano. Tiu, kiu sekvas la vojon de ~o, k montras
ironian dubon pri kristanismo k konservativismo:
tie! araagis jam Dio mem, k la ~anoj vane kontraü
tio ci parolasz. (v)~anismo. Sprita, ofte supraja
kritiko de la religiaj tradicioj.

volum/o. Aro da kelkaj manskribitaj aü pres-
itaj kajeroj, kune binditaj aü brosuritaj: libro en du
~oj; izola, vaga ~o (de plur~a verko); librejo kun
du mil ~oj,

volumen40 A 1 Parto de tridimensia spaco
okupata de iu korpo. SIN. solido 2. 2 a) Grando de
tridimensia figuro: el ciuj korpoj, havantaj egalajn

surfacajn areojn, la globo bavas la plej grandan
~on. b) (pli generale) Tridimensia amplekso de aro.
*volupt/o. La plej arda plezuro de la sensoj,

precipe de la seksa: eu, kiam mi (Sara) kadukigis,mi
fravus ankoraü ~on? x\ venu , ni guu sufice ~on gis
la mateno, car mia edzo ne estas hejmex\ tiu ci
kontraübatalado spicos al mi la ~onz.^a. Rilata al
~o: la filoj de Asirio, al kiuj Si havis ~an pasionx\
en la baraktoj de l’ ~a sven’ K. ~e. En ~a maniero:
Ohola [...] amis siajn amistojn, siajn najbar-
ojnx. A*Ï (ntr) Sperti ~on: si scias, kiel k kial virino
~asSE\ kun du samnomaj amantoj si ~as
amori, orgasmi. ^ajo. Ago, kiu havigas ~on: sia
fratino Oholiba [...] en siaj ~ajoj [...] agis ankoraü
pli malbone ol six.~eco. Eco de io ~a: la ~eco de
ciuj siaj gestoj estis ebriiga. ^ema. Inklina al ~o:
ili farigis kiel ~emaj pasiaj cevalojx\ si nun estis
vulkanece ~emaSE.'vjgi. Havigi ~on: min ~igos
vice inar’ senstrikaSB. /^ama, ^avida. Amanta la
~on: r̂ ama temperamento; via ~avida brustoz.

VOlut/o ÉI }, Spiralforma ornamajoen konstru-
ajoj aü sur kapoj de arcinstrumentoj: la ionikaj
kapiteloj finigas per du ~oj.

volv/i (tr) 1 Plurfoje rondmeti ion flekseblan
cirkaü io alia: snuron cirkaü bastonoB, tukon
cirkaü la brustoB, bandagon cirkaü vundita brako;

ilin (la ordonojn de viaj gepatroj) sur vian
kolonx\ bone ~ita cigaredo; zorge ~ita ombrelo. B®3

bobeni. 2 Rondforme tumi platan objekton cirkaü gi
mem : ~i paperfolion en cilindron\ velke ~itaj
rozpetaloj; y ~ita bovida sultro; ~ilaj ancovoj. B®3

ruli.~i Sin.~igi. ^O. Unu cirkaüiro de io ~ita: ~o
de induktobobeno.es3 ciro. ~a. Rilata al ~o(j):
movo, linio. 'vado. Ago de iu, kiu ~as. es3

r^ obranco , ~otigo. /^ajo 1 Io ~ita : ~ajo el
lanfadenoj, el tabakfolioj; ~ajo de lupoloz\ (f) siaj
pensoj estis kiel interkonfuzita ~ajoz. 2 4 Aro de la
~oj de induktobobeno: dudrata ~ajo (el duoble
faldita drato, por eviti meminduktancon ); kaga,
kompensa ~ajo. ~ig» 1 Igi ~ita. 2 4^ Daüre cirkaü-
kreski per sia tigo cirkaü apudaj korpoj (plantoj,
stango ktp): dekstren, maldekstren ~igi. ~igo. Ago
k estmaniero de io, kio ~igas: la ~igoj de
ampelopso, de krispaj haroj. ~oplanto. Planto
grimpanta per ~igantaj tigoj (ekz. lupolo, kalistegio).
B®3 rsjotigo. cirkaiwi.Cirkaüigi objekton per io, kio
~igas cirkaüe: cirkaü~i la kolon per rubandoB\ sian
bierkrucon li cirkaü^is per trunkoj ( tigoj) de
lupoloz; si cirkaü^is Janjon pli zorge per la lana
saloz ; (f) la stato cirkaü~as la modernan individuon
per multegaj ligiloj. B®3 vindi. dis~i 1 Etendi plata
ion ~itan : (la komizoj) devas scii dis~i, elmeti k
mezuri la stofojn z\ dis~i la standardon, por gin flirt-
igi; mi vidis dis~itan skribrulajonx. 2 (0 lorn post
iom kreskigi, evoluigi, doni pli grandan forton aü
vastecon aü prilaboritecon: dis~i ciujn siajn kapabl-
ojn, la popolan instruadon; talento, kiu ne bavas
povosciadon teknikan, estas forto primitiva, blinda,
ne dis~itaz; vidante, kiel tiu amo dis~as sinz\ la
scienculoj disais kiel fundamentan penson la
sentencon, ke [... jz; dis~itaj landoj. daürigebla
dis~0 Çc Dis~o, kiu satigas la bezonojn de la nuna

SB. BS"
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generacio, ne endangerigante la eblojn de venontaj
generacioj satigi siajn bezonojn: la termina «daürig-
ebla dis~o» famigis pro la raporto de UN-komisiono
pri la medio k dis~o. dis^igi 1 Iom post iom
kreski, malfermante sin: flora burgono. kin ne estas j kiu ~as.^(it)ajo. Tio, kion oni ~is: ciuj tabloj est-
sufice forta por dis~igiz ; la malgranda pizo
disrsjigas bonegez; gi eligas germojn k dis~igas en
la daüro de unu sekundo7-. 2 (f) Evolui al pli forta,
vastigita aü prilaborita formo: ni malpermesus al la
lingvo libere k sane dis~igiz: se la amaso hodiait
silente rigardas aferon malrapide sed konstante
dis^ igantan [ ... ] z; en tin regiono la kotona
industrio pli k pli dis~igis‘y meze de tiu pensa svarm-
afo, sur kiu dis^igadis la movo de vortoj k faroj de
miloj da homojz. dis^igo. Stato de io, kio
dis~igas: por la bona dis^igo de nia lingvo estas
plej necese, ke mi dedieu mian tempon nur al traduk-
adoz; historio kun progresanta dis~igoz\ la landoj
disr^itaj devas helpi la landojn en dis~igado. el~i 1
Dis'M: blankruga florajo plene el~igintaz. 2 Klare
k detale prezenti temon por gin konigi k komprenigi :
el~i argumenton, planon; tiun ci ideon mi el~is en
win dika brosuroz. 3 A Esprimi per (finia aü nefinia)
serio, produto, aü simile: el~i funkeion en potenco-
serion; el~i laü potencoj de la variablo ; el~i
determinanton. el^ajo A Esprimo prezentanta don-
itan funkeion per el^ado: furiera serio estas el~ajo
de funkcio laü sinusoj aü eksponencialoj. cr serio.~ jga nombro A Entjero, kiu indikas, kiomfoje
fennita kurbo cirkaüiras fiksan punkton. erwi.Tute
kovri objekton per io, kio ^igas cirkaü gi: en~ipak-
ajon en paperonB; si estis tute nuda, k rial si en~is
sin en siajn densajn longajn harojnz; la valo estis
en~ita en blanka nebuloB; tio sen’is por en~ado de
butero k sukerpulvoroz; li en~is sin en severecon
kiel en mantelonx. csr kunruli. dekstrerwiga #
Dekstruma. inters. ~i objektojn unu cirkaü alian:
limakoj inter~itaj en formo de abomeninda buloz.
kufwi. ~i en unu tuton, blokon ks: amaso da stofoj
dis~ataj k kun~ataj en sencesa susurado L\ la rondo
sin distordas, kun~as refoje en mil ~ajojnG. ter
kunpfekti. kun^ajo. Kun^ita objekto: kun^afo da
drapo, da paperfolioj. mal^i. Dis~i / : mal~i tukon

. de la kapoB: ec la kripla wzarbeto malais siajn
foliojnz. maldekstrerwiga 4r Maldekstruma.
naturdis~0 <5- Kreado de kondicoj favorantaj la
ekeston de nova naturo, nome la establigon de
diversaj specioj de sovagaj plantoj k bestoj.
supren~i. Kuspi: kun manikoj supren^itaj gis la
kubutoB. amper~o Unuo de magnetomova forto
produktata de kurento de unu ampero fluanta tra unu
~o de konduktilo. ruI~ajO. Kun~ajo: granda
pergamena rul~ajoz. RIM. volv estas suf-e uzata en
nomoj de unuoj: amper̂ o.

volvariel/o ^ G. (Volvariella el pluteacoj), tre
disvastiginta, de c. 25 sp-oj de ombrelfungoj
lamenohavaj, kun stipingo, sen ringo.

volvok/o «4* 8 G. (Volvox ) de dolcakvaj
duflagelaj protozooj klorofilohavaj, kiuj formas
grandajn (c. I mm), globajn koloniojn.

volvul/o Y Tordigo de intesta anso cirkaü sia
mesentero.

vom/i (tr) 1 Konvulsie eljeti tra la buso la en-
havon de la stomako: li ~is sian tutan tagmangon\
trinku k ebriigu, kfalu! x. 2 Eljeti el si ion mal-
bonan: la vulkano ~as lafon. »̂(ad)o. Ago de iu,

as plenaj de ~ajo k malpurajo x; kiel hundo revenus
al sia r^itajo , del malsagulo ripetas sian malsagaj-onx. ~iga. Tia, ke gi estigas ~on: ~iga tarrrato,
medikamento. ~arbo «4* Arbo (~nuksa strikno),
kies strikninohavaj semoj estas ~igaj k tre venenaj.— sajnangosturo. ^nukso 4* Semo de ~arbo. —brucino. striknino. el**i. Pli intensa formo de ~i: k
la Eternulo ordonis al la fiso, k gi el^is Jonan sur
la sekteron x.

vombat/o 8 Australia mamulo (unuspecia g.
Vombatus ursinus) el la ordo de marsupiuloj, kun
rongodentoj k fortaj ungegoj taügaj por fôsado.

vomer/o ¥ ( vomer ) Osto de la malantaüa parto
de la naza septo.

vomit/o Y La flava febro.
vor/i (tr) 1 Krude mangi, sirante per la dentoj

(spéciale pp bestoj). cs" konsumi. 2 $ Karakterize
sin nutri per io. —^a (pp animalo) Karakterize sin
nutranta per io: karno^a, feko~a , grundo^a ,
kadavro^a , cio^a (SIN. ciomanganta ) besto.
-~antO. Animalo karakterize sin nutranta per io:
fis~anto, sapro~anto (saprozoo). ^ema. Avida
mangi: ~ema leono. -~uloj d Sistematika grupo
de animaloj, kies cefaj reprezentantoj karakterize
sin nutras per io: insekto^uloj, karno^uloj.

Voralberg/o. Unu el la landoj de Aüstrio, en ties
U parto.

vork/o ^ Grava konslruajo (aütovojo, ponto,
tunelo ks): ministerio pri publikaj ~oj; ~mastro\
antaüsovita ^o (en fortikajo).

vormian/o V Unu el la nekonstantaj kraniaj
ostetoj, troveblaj ce la suturoj k fontaneloj. SIN.
suturaj ostoj (ossa suturalia ).

vort/o 1 A Morfemo au morfemkombinajo,
konsistiganta sintakse uzeblan formon: la ~o
«eksklubanojn» konsistas el ses morfemoj. tsr
r^ospeco. —f ~farado, ~figuro, ~ordo. ~sintakso.
2 Unu el tiuj kombinajoj, komunuze konsiderata kiel
esprimanta unu apartan ideon: trovi la gustan ~on\
la bildoj elvokitaj de la ~oj\ kanto sen ~ojz\ mi
uzos liajn proprajn ~ojnz\ ce tiuj ci ~oj la hispano
faris tiajn gestojn, ke f ...] z; Si estas fisistino k
liveras la insultajn ~ojn al tri estimataj gazetojz;
kruda, maldeca ~o. es1 parolo, termina. 3 lu ~o,
konsiderata kontraste kun la esprimata ideo: oni ne

volvoko. P.



1249vorto vosto

devas diskuti pri ~oj, sed peni ilin kompreni; faroj
estas fruktoj, sed ~oj estas nur folio/

'; kion vi legas,
mia princo? ~ojn, ~ojn,~ojn! z; ~oj ne povus tion
eldiriz. 4 Serio da ~oj, formantaj unu aü plurajn
mallongajn frazojn: pli bona estas ~o afabla ol
kuko agrabla2; de gentila ne doloras la lango2;
~on malveran virtulo malamasx ; kiu sparas siajn
~ojn, tiu estas prudenta x; per unu ~o li estas la
perfekta rigardanto2; per malmultaj ~ojz (resume);
Iasi al iu la lastan ~onz (Iasi venki en diskuto); sed
la lasta tamen restis mia2; ne venis ankorau la
tempo diri la lastan ~on pri tiuj dubaj formojz\
neniu devis diri al si ian malbonan ~onz ; si ne diris
ec unu ~on pri tio2.5 Busa promeso: teni, plenumi
sian ~onz; ~o donita estas kiel lego2; estu sinjoro
de via ~oz; je mia ~o! z (mi certigas pri tio); ^on
de honoro!2; mi jam promesis, k preni mian ~on
returne estus al mi tre malagrable 2; mi neniam
rompus mian ~onz; proceso pri rompo de sia ~oz.
6S Grupo de bitoj kune traktataj de komputilo. eæ
bajto, celo. (V)~o D* Eterna sago de Dio, enkarn-
iginta en Jesuo: en la komenco estis la ^o, k la
estis kun Dio , k la estis DioN ; la ~o farigis
karnoN. ~a 1 Konsistanta el ~oj: ~a ludoz (sprit-
ajo); pro ~a piko ofte perdigas amiko2. 2 Konsist-
anta nur el ~oj, neefektiva: senvaloraj >̂ aj promes-
ojz. 8®=- sajna, papera. /s/aro 1 Kolekto de
konvenciaj formoj de ~oj de unu aü pluraj idiomoj,
kun diversaj informoj pri tiuj formoj, precipe difinoj
aü tradukoj: la «Universala (V )~aro» estas parto de
la Fundamento ; venis jam la tempo ellabori detalajn
tehnikajn ~arojn de nia lingvo por ciuj sciencojz;
ciufoje kiarn aperas nova eIdono de la ~aro en ia
lingvo, gi enprenas en sin ciujn novajn ~ojn, kiuj
ekzistas jam en la aliaj ~arojz ; rim^aro. cr
indekso, konkordanco, leksiko, leksikono, terminaro.
2 Libro, enhavanta ~aron I : pos~aro. ~aristO.
Specialisto pri la ~arfarado. isr feksikografo. ~ero
1 A Morfemo, uzata kiel parto de ~o: en E.
prepozicio povas igi ~ero. 2 Parto de ~o: mal-
sagulo diras ~eron, sagulo komprenas la tutan afer-onz. e-r afikso, radiko.^eto 1 (evi) = partikulo. 2
Tre mallonga parolo: ec per unu ~eto li ne lasis min
supozi [...] z; kie mi ec unu ~eton diris kontrau
li? z. ~igi. Esprimi per ~oj: bone ~igita ideo;
~igu do vian peton en klara E.!\ tiu kondico ne estis
r^ igita en la kontrakto ; mi ricevis avizon jene
r^igitan /^umi. Vortigi. ~(o)rica. Prezentanta
aü disponanta multe da ~oj: verko, skribita en E.
antaü 25 jaroj, ne estas tieI ~oriâa, kiel verko skrib-
ita en la nuna tempo2; ~rica oratoro, poeto. all^e.
Se diri per aliaj ~oj: mi ne fidas lin: ali~e , lia
amikeco estas dubinda. duoiwe. Sen bezono
esprimi tute detale sian penson: li duon~e aludis
sian deziron revidi sin. duon^o. Eldiro intence
nedetala; aludo: saga kapo duon~on komprenasz.
Iau~a. Farata ~on post ~o, precize laü la senco de
ciu ~o: tio estas la laü~a ripeto de lia respondo; li
tradukas lau~e el sia nacia lingvo2,; gi rakontis la
tutan fabelon, kiun gi memoris lau~ez. laülitera.
uniwe. Resume: unu~e, kion mi rakontu al vi? z.
agit~o. Mallonga frazo, resumanta la celon de agit-

ado, de politika movado: «For la bataliloj!» estis la
agit~o de la pacifistoj. frap~0 1 Mallonga, frap-
anta frazo, uzata en reklamado. 2 ~o, kiun oni pres-
as izole k fronte de gazeta kolumno, k kiu resume
prezentas gravan informon. fremd^O. ~o, ne
apartenanta al la koncema lingvo k ordinare signita
per citiloj, kursivoj aü alia rimedo (ekz.: la skribajo
«Byron» anst. Bajronz; ilia tuta raison d’ être 2 ).
kap~o. Konvencia formo de ~o, reprezentanta en
~aro aliajn ~ojn, ligitajn al gi per gramatikaj au
sencaj rilatoj: la kap~oj estas prezentitaj en
alfabeta ordo. kruc~0. Ludo, konsistanta en la
diveno de ~oj laü iliaj difinoj k la nombro k lokado
de iliaj literoj vertikale k horizontale en krucigantaj
kolumnoj k linioj de kvadratita desegno. nombro~o
Vd nombro. pas~0. Konvencia ~o, per kiu oni
konigas sin k tiel akiras la eblon eniri, trovi helpon
ks. — siboleto. prunto^o A ~o, kiu ne apartenas
al la bazo de la koncerna lingvo, sed kiu, pruntite el
alia lingvo, estis pli-malpli komplete asimilita (ekz.
«reglamento» apud «regularo»). signal~oz. ^o,
per kiu oni donas al iu signalon: tio estis la
signal~o de la tumulto. Stop~o = kejlo 2.
tabel^O A Korelativa ~o. vostro Lasta ~o de
parolo en teatrajo, kiu servas kiel signalo al alia
aktoro, por ke tiu eniru aü ekparolu. —4 repliko.

vortic/o 1 Porcio de fluido, kies partikloj hav-
as rotacian movigon: la ~oj de la Kartezia filozofio;
teorio de la ~oj estis jam skizita de Vinci; la linioj
de aera ~o. 2 V Dispozicio samcentra k radianta de
iuj organoj: ~aj vejnoj de la koroido (V. vorticosae )

vorticel/o b G. (Vorticella) de ciliuloj, dolêakvaj
protozooj fiksigintaj per pedunklo.

vost/o 1 b La lasta korpoparto malantaü la
postaj membroj ce diversaj vertebruloj, konsistanta
el la ekstremo de la vertebra kolumno, kovrita de
muskoloj k haüto: alligu lin al la ~oj de sovagaj
hovojz; la luindo svingetis sian ~on, por saluti la
mastron; cevalo kun plena ~o\ ciu vufpo sian ~on
laüdasz; subtiri la ~on (pp batita hundo) ; la
hipopotamo strecas sian ~on kiel cedronx.2 Postaja
plumtufo de birdoj: korniko vundita propran ~on
timasz; la pavo radie disstrecis sian ~on\ faligi
pinçon da salo sur la ~on de birdo (por gin kapti:
serco de patrino al infanoj). 3 Postaja apendico ce
diversaj animaloj: etendu vian manon k kaptu gin (la
serpenton) je gia ~o de skorpioN; (la virineto
de maro) ne havis piedojn, la korpo finigis per fisa
~oz; (analoge) tial la Eternulo dehakos ce Izrael la
kapon k la ~onx ; okazon kaptu ce V kapo, car la ~o
estas glitaz. 4 (f) La lasta parto de io pli-malpli
longa: la ~o de procesio, de vico da atendantoj; ~o
de kometo, de kajto; la ~o de stormo (lastaj perturb-
oj post kvietigo); la ~o de Utero (ekz. de g, j), de
noto; tiu senutila deklaro faras la impreson de
alkudrita 5 (fm) Peniso: krablas si , Keti ,
nuda [...], ho, ~on almeti! PL. 6 O La pli maldika
parto de ilo: ~o de trancilo (per kiu oni fiksas gin en
la tenilo); ~r> de akumulatora plato (la apendico, kiu
servas, por gin en- k el-meti); ~o de ventflago. ~a.
Rilata al la ~o: nagilo; ~aj haroj. ^e. Per ~o:
nur mian pugon lia arogo celis ~<? w. ^umi (ntr)
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Svingi la ~on. sen~a. Ne havanta ~on: sen~a
kato. seri~llloj. Anuroj. afustO~0 W La posta
parto de la afusto de kanono, kiu apogigas sur la
grundo. ceval~o V Abunda nervofasko, finanta la
mjelon k cirka üanta la terminalan filamenton.
har~o. Pone~o. hirundo^a. Karakterizanta
junton, kiu havas la formon de hirunda ~o.
hirund~ulo. Hirund~a papilio. SIN. makaono.
hundo^o. Cinozuro. lir~ulo b Menuro.
ponard~uloj b Ksifozuroj. pone~o. Hararango,
en kiu la harfasko libéré pendas de kuntenanta banto.
rug^ulo b Fenikuro. siik~ulo b Bombicilo.
sip̂ o. La posta parto de sipo. KS5 pobo. volvô a
b Karakterizanta la simiojn, kies ~o povas volvigi
cirkaü apogpunkto. vulpo^o. Alopekuro.

VOt/oG 1 Promeso farita al Dio plenumi meritan
agon, se li konsentas ian peton. SIN . jurpromeso,
sanktpromeso. 2 Religia promeso de pastro aü
monaho sin dedici al la dia servo. ~i (tr) Promesi
per ~o. ~ofero. Ofero, farita sekve de ~o.

Votan/o. Germana nomo de Odino.
vrak/o 1 Ruino de sipo, aviadilo aü alia veturilo,

kusanta sur la grundo. 2 IS! Veturilo, kies restvaloro
estas malpli granda ol la prezo por riparo.
aütcwejo. Deponejo de eluzitaj veturiloj.

vring/i (tr) O Trudi al ajo turnigan movon, por
elpremi ion el gi, premtordi : ~i lavitan tukon,
cemizon. el~i. Ricevi per ~ado: (0 el~i motion.
'"'ilo Aparato, konsistanta el stala stango kun
speciala aperturo en la mezo k ebliganta teni k
sraübtordi feran stangon, spéciale por ferartajoj. m1

turnostango.
vuajerism/o = skopofilio.

vual/o 1 Peco el delikata teksajo, uzata por
kovri ion, precipe la vizagon de virinoj: la de
monahino; alpreni la ~on (igi monahino); de
fiancino; funebra ~o\ (f) venas la nebulo kun sia
~oz. us3 cadoro, kovrotuko.2 (pp ombrelfungoj k
gasteromicetoj) Membrano, almenau komencevolue
cirkaüanta la tutan bazidiujon (totala, unuavica, aü
ekstera ~o) aü ties duonsupron { parta, duavica. aü
interna ~o): stipingo k ringo estas restajoj de la
totala k de la parta ~oj ce maturaj bazidiujoj. 3 (f)
Cio, kio kasas la veron aü la realon: ~ofalis de liaj
okuloj; espereble tin katastrofo forsiros la ~ojn de la
homa kredemeco (forigos la iluziojn k montras la
realajon. — okulo)\ la tempo fine jetos ~on sur
(forgesigos) tiujn malgojigajn rememorojn. (tr) 1
Kovri ies vizagon au kapon per ~o: viro ne devas
havi la kapon ~ita pro tio, ke li estas la bildo k glow
de DioN; se virino ne estas ~ita, si ankaii tondigu N.
2 Kasi ion al la rigardoj: densaj nuhoj ~is la lunon;
la valo estis ~ita de nebulo*; kiam nokip ~as, ciuj
koloroj égalas 2-. kasi, envolvi. 3 ( f ) Kovri,
konfuzante aü malhelpante la rigardon: la larmoj
~is liajn okulojn B, lian rigardon; okuloj ~itaj de
malgojo; negpluvo ~is la vitrojn; la partieco ~as
vian prudenton*; frunto ~ita (maltrankviligita) per
meditoB. /̂ eto. Diafana, mallonga ~o, kiun la
okcidenteuropaj virinoj portis c. la fino de la 19a jc.~igi - fs Nigrigi (pp plako). seiwa. Ne havanta
~on: virino , preganta aü profetanta kun kapo

sen~a, malhonoras sian kapon N; (f) mi sen~e diros
al vi, ke [ ... ]. serwigi. Depreni ies ~on : la
nekonata virino sen~igis sin k li rekonis [...].
kul/vo. Muslina ~o, per kiu oni sirmas sin de kuloj.

Vuhan/o. Cefurbo de Hubejo ( 114°17’E,
30°38’N).

vukeri/o b G. {Wucheria , sin. Filaria ) de
parazitaj nematodoj, vivantaj en la haüto aü la sango
de diversaj mamuloj, inkl. de homo, væ filario.

vulgar1a 1 Generala, ordinare uzata : la
araba lingvo (kontraste kun la klasika skriba); la

greka lingvo; tio estas ja sufice ~a antaujugo;
la nomo virgulino estas sufice ^a k ne tiel bontona,
kiel la nomo stampiloz; akceptita tradicio. 2 =
triviala\ fremduloj malgraciaj, ridantajB. ~ajO.
Esprimo ~a. ~eco. Eco de io ~a: la ~eco de tiu
nocio ne signifias, ke gi estas erara. ^igi. Fari ion
~a: r^igi sciencan malkovron, teorion; ~iga libro.
<vUlo. Homo el la popolo, ne distingiganta per ia
trajto.

Vulgat/o. La latina traduko de la Biblio, verkita
de Hieronimo c. la 4a jc. Septuaginto.

Vuikan/o O Romana dio de la fajro k forgado.
PS" Hefesto.

(v)~o © Loko, kie lafoj k varmaj gasoj atingas la
suprajon de la terkrusto (au de planedoj k satelitoj),
cu aere, cu submare : konuso (konusforma
monto, konsistanta el la akumulo de elspucita lafa
materialo); ~a kratero (tra kiu eligas lafo, gasoj...),
kamentubo (sub la kratero, k laü kiu alsupras lafo,
gasoj); aktiva, neaktiva, estingita ~o; aera, sub-
mara brecio, bombo, cindro, nubo, polvo,
skorio; (f ) lia koro estas ~o, kin eksplodas kelke da
fojoj en tago2. ~a. Rilata al ~o, de ~a deveno: ~a
lafo, petro, regiono; (f) ~aj pasioj. «̂ eca. Havanta
ecojn de ~o: (f) si nun estis ~ece voluptemaSE,
^ismo. Ara de la ^aj procezoj. ^ologo. Special-
ism pri ~ologio. ^ologio. Scienco pri la ^oj.
fend^o. Fendoforma ~o. sild^o.Sildoforma ~o.

vulkaniz/i (tr ) O Kombini ka ü cukon kun
sulfura, por ke gi farigu pli firma, pli elasta k imuna
je la varmo aü malvarmo: ~i pneumatikojn\ ~a
akcelanto.

vulp/o b 1 Sp. (Vulpes vulpes ) de mamuloj el
la subordo de rabobestoj, kun pintaj oreloj k ionga,
dika, blankpinta vosto k ordinare kun rugbruna felo:
vizago sen kulpo , sed koro de ~oz\ ne ekzistas
naiva ~oz; se pentofaras, gardu la kokidojn7-,
ruza kiel ~opelto. 2 G. {Vulpes ) de rabobestoj
el la fain, de kanised-
oj. korsako. arkta
^o. Arkta sp. {Alopex
lagopus ) kun mallong-
aj, rondaj oreloj, mal-
longaj kruroj k granda :
vosto. SIN . izatiso.
blua ~o. Bluetkolora
formo de arkta ~o, kies felo estas tre valora.
mar~0. Sp. { Alopias vulpinus) de sarko, gis 6 m
longa, ne dangera por homo, ofta en Atlantiko k
Mediteraneo. mustel'vO. S-Amerika rabobesto
{ Icticyon ) el la fam. de kanisedoj, kun longa korpo,

~a

m

vulpo. CG.
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ricevasz; saga hundo post la ~oz (pf); plej sanga
~oz\ de la plando de la piedo gis la kapo estas en gi
nenio scndifekta, nur ~oj k tuberoj k ulceroj pusajx\
bandagix, resanigix ~on ; ~on pro ~o, kontuzon
pro kontuzo! x\ (f) Eüropo ankoraü suferas pro la
~oj de du mondmilitoj. B®* lezo. 2 Anima sufero,
kaüzita de ofendo: langa ~o plej profundaz;
sekreta doloras plej multe7-; tin nomo ekpikis la ~on
de sia koro kvazaü per la pinto de ponardoz. ~a.
Rüata al ~o: ~an lokon protektis, alian difektis7-;
piki al iu la ~an lokonz\ ~afebro. ^ado. Ago de
iu, kiu ~as. /^ebla. Tia, ke gi povas esti ~ata: sole
la kalkano de Ahilo estis ~eblaB ; lia fiereco estas
r^ebla per plej etaj kritikoj. ~etO. Supraja ~o.
~itO. Homo >—-ita: la perdoj estis tricent mortintoj k
mil ~iioj ; levi la ~itojn de la batalkampo.
ne~ebla. Ne povanta esti ~ata: la ne^eblaj dioj
de Homero. sen^a. Ne ricevinte ~on: li revenis
sen~a el la batalo. brillai. per brulo: urtikojn vi
dcvas sirkolekti, kvankam ili brul~os vinz.brul~o.
~o pro brulo: svelajo de la brul~ox. mordcwo.
~o, kaüzita de mordo. paf~i. ~ per pafo: paf~itaj
aprojz.prerrwo If ~o pro forta k longdaura premo
(generale de membro au membroparto) kun kontuzo
de muskoloj k aliaj histoj: premia sindromo (akuta
rena insuficienco, ofte mortiga, aperanta ce ~itoj
trafitaj de vastaj muskolaj kontuzoj k membraj dis-
premoj). ungo~i. Ungi.

Vurtemberg/o. lama germana duklando, nun
parto de la lando Badenio-Vurtembergo (9°30’E,
48°30’N).

Vusi/O. Cinia urbo (120°15’E, 31°40’N).

malgrandaj oreloj k tre mallongaj kruroj. Step^O.
Korsako.

vuitu/a If (pp vizago) Ruga k pufiginta pro
kongesto.

vultur/o b Tre granda rabobirdo (Vuitur k
parencaj g-oj) kun longa, rekta beko malsupren-
kurba ce la pinto, kun pli-malpli nudaj kapo k kolo
k kun relative malfortaj piedoj: putrajo allogas
~ojn (f: pp avidaj heredantoj). ns* grifo, kondoro.
orel~o. Sp. de ~o ( Torgos trachelliontus ).
monah/v/O. Sp. de ~o ( Aegypius monachus ).

vulv/o ¥ La eksterajo de la seksaj organoj de
virino k de ceteraj mamulinoj. SIN. femina pudendo
( pudendum femininum). buhto, pico. — himeno,
klitoro, lipo, vagino, utero. ~a. Rilata al ~o: lian
nazon tiklas la odoro ~aic. ~ito.11nflamo de tuto
au parto de ~o.

vund/i (tr) 1 Difekti vivan korpon per tranco,
piko au kontuzo: Hamleto ~as Laertonz; si ~is al
si la fingrojn je rompita glaso7; vi ~as (pentofare)
viajn dorsojn per rimenojz\ la ~ita birdo kasis sin
en la herbo; Hi bâtis k ~is minx\ kiu batas edzinon,
tiu ~as sin memz; (f) ilia lango estas ~anta sagox\
car multajn si (la publikulino) ~ïs kfaligisx. 2
Suferigi ies animon au koron per dolora frapo: ofte
ne pripensita parolo ~as kiel glavoz; la lakeoj en
livreo ~is lian demokratian sentonB; tio ~is Sian
guston k inklinon al elegantecoB ; la ofendo estis
nemeritita, forte ~ant.az. kontuzi , ofendi. 1
Ekstera au interna difekto de la organismo:
skrap~o, sir~o, mordo^o, ungo^o, pik~o, bat~o,
strec~o kc; sinjoroj sin batas , servantoj ~ojn



Z
Zeharja H La dekunua el la malgrandaj profetoj.
zekin/o 1 Ormonero, kun diversaj valoroj, uzata

iam en Venecio k en Mediteraneaj landoj. 2
Moneroforma ornamajo, el argento aü straso,
alkudrita al virina vesto.

Zeland/oz. Nederlanda provinco, ce la enfluejo
de Skeldo k Mozo (4°E, 51°30’N ). Nov-^o Vd
Nov-Zelando.

zelkov/o 4* G. (Zelkova el ulmacoj), parenca al
ulmo, de monoikaj arboj k trunkarbustoj; 4 sp-oj el
Kreto k Azio, kultivataj por ornamo k por ligno
uzata i.a. por konstruado de domoj, sipoj k vagonoj.

zelot/oz 1 ï Ano de hebrea teokratisma partio,
kiu batal îs kontraü la Roma okupacio. 2 (f) Fervora k
obstina adepto de iu religio aü doktrino. fanatika.

zemstv/o ï En antaürevolucia Rusio, asembleo,
elektita de la nobeloj, burgoj k kamparanoj en kelkaj
Rusiaj provincoj.

zen/o A. Metodo por, pere de meditado, eniri en
perfekte trankvilan stabilecon de la menso.
hodio. jogo.

(Dzenan/o. Parto de la domo, en kiu la virinoj
de la altaj kastoj estas aparligitaj, en Hindio.

© zenan/o 'fa Delikata stofo, kun veziketara
aspekto.

zend/o (ark.) Avesta lingvo.
zenit/o 1 \ La punkto sur la ciela sfero, situ-

anta vertikale super la kapo de observanto: la tag-
meza sunofajre brûlis de i ~o. irsr nadiro. 2 (f) Plej
alta grado: lia famo estas ce la ~6>; la entuziasmo
atingis la ~on B. «SP apogeo, kulmino, paroksismo,
egeco. ~a. Rilata al ~o: la distance) (angula
distanco inter unu astro k la ~o).

Zener/o. Usona fizikisto (C. M. Zener, 1905-):
( z )~a barHo.diodo.

Zenon/o. Helena vira nomo, i.a. de la filozofo,
kiu demonstris la neeblecon de la movo.

zeolit/o @ (kn) Minérale, kompleksa akvorica
retaluminisiliciato, uzata en industrio k kemio.

Zepelin/o. Germana industriisto ( F. von Zeppelin,
1838-1917). (z)~0. Aersipo kun rigida framo.

zepto/ fa Pref., uzata antaü unuoj k signifanta:
«kvarilionono» (10-21 ); simb.: z.

zêta. La sesa grafemo de la greka alfabeto (Z, Ç),
prononcata dz.

zêta/ fa Pref., uzata antaü unuoj k signifanta:
«kvariliono» (1021); simb.: Z.

zeügm/o A Sintaksa procedo, per kiu verbo aü
adj. rilatas al du subst-oj, el kiuj nur unu estas ss
koncernata de gi ; ekz.: «kun plorantaj okuloj k
koro» (suferanta) aü «figuron vi ne vidis, nur la
voconx» (vi aüdis).

z. I - Konsonanto, voca frikativa dentalo.
I I - La 28a grafemo de la E-a alfabeto, uzata i.a.
kiel: A. (maj.): 1 signo de fonrno: Z-fero. 2 mil de
Zamenhof. 3 A (maj. k grase) simb. de la aro de
ciuj entjeroj:..., -2, -1, 0, 1, 2, 3,...; 4 fa simb. de
zepto/; B. (min.) simb. de zêta/.

~0. Nomo de tiuj fonemo k grafemo: de A gis Z
(de la komenco gis la fino), «ABZ de amo».es* alfa.

zabajon/o y Frandajo el sukero, ovoflavo,
vanilo k likvoro, kuirbanita.

Zadig/o éfc Orienta sagulo, heroo de la samnoma
fabelo de Voltero.

Zagreb/o. Cefurbo de Kroatio (15°59’E,
45°49’N).

Zair/o. Granda rivero de C Afriko, antaüe nomata
Kongo (12°24’E, 6°S). ~io. Nomo de Demokiatia
Respubliko Kongo dum la periodo 1971-1997.

Zakari/o. Vira nomo, i.a. de papo. Zeharja.
Zakint/o. Unu el la Ioniaj insuloj, kun samnoma

cefurbo (20°45’E, 37°50,N).
'

zakusk/o Y E-Eüropa almangajo, konsistanta el
sandvicetoj kun kaviaro, fumajitaj kolbasoj ks, aü
malvarma mango kiel rafanoj en acida kremo,
servata kun vodko.

Zambez/o. Riverego en S Afriko (36°35’E,
18°47’S).

Zambi/o. C-Afrika regno (Lusako). es3 Rodezio.
Zamenhof/o (plej ofte uzata sen fina o)

Lazaro Ludoviko. Ruslanda hebreo. iniciatinto de la
lingvo Esperanto k de homaranismo, E-lingva
tradukisto k verkisto (L. L. Zamenhof , 1859-1917):
se ~o vizitas , ciu pordo lin invitasiC ^a. Rilata al
~o: ~a esprimo. (z)̂ eco. Karakterizajo de io,
rilata al ~o: signi la ~econ de la vortoj.
(z)~ismo. Esprimo, stilapartajo propra al ~o.

Zanzibar/o. ïnsulo en la Hinda Oceano, cef-
kultivejo de la kariofilarbo (39°12’E, 6°10'S).

zap/ i ( pp televidanto). Rapide sangadi la
programojn, sen daüre spekti iun el ili.

zaporog/o. Ano de la Dnepraj kozakoj, batalintaj
dum 15-18 je. por sia sendependeco.

Zaragoz/o. Hispania urbo (0°51’ U, 41039' N).
Zaratustr/o. Antikva formo de Zoroastro:

«Tiele parolis ~o» (verko de Niceo).
ze/o * G. (Zea el poacoj) de 4 sp-oj el C

Ameriko, el kiuj maizo. —¥ zeüso. ~ino ® Proteino
el la prolamina gmpo.

zebr/o U Ciu el tri sp-oj de ekvo (Equus zebra,
E . burchelli k E. grevyii), S-Afrikaj ncparhufaj
mamuloj similaj al cevalo, sed kun pli longaj oreloj
k kun flava aü blanka felo havanta malhele brunajn
striojn.

zebu/o U Azia sp. (Bas indicus ) de bovo kun
grasgibo sur la sultroj. SIN. gibobovo.

Zefir/o o Dio de la okeidenta vento, en Helen-
ujo. (z)̂ 40 1 Milda agrabla venteto, ce la indico 2
de la Boforla skalo. ic-r brizo. 2 Tre malpeza stofo.— r^lano.
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Zeüksis/O. Helena pentristo (464-398).
Zeüs/oz O La rego de la dioj k homoj en

Olimpo. us? Jovo.
(z)~0 U G. ( Zeus) de teleosteoj, grandaj Mediterane-
aj fisoj kun granda ronda, nigra makulo ambaü -
flanke de la korpo; ofte nomata «fiso de Sankta
Petro». — zeo. ^edoj. Fam. (Zeidae) de fi§oj al
kiu apartenas i.a. ~o. ~oformaj. Ordo (Zeiformes)
de fisoj, al kiu apartenas i.a. la ~edoj.

zibel/o b Sp. de marteso (Maries zibellina)
kun konusforma kapo, kun grandaj oreloj k kun
valora felo, vivanta en NE Azio: pli bone propra kia
ajn felo, ol ia malpropra, ec de ~o/. s§r mustelo.
~ajO. Pelto el ~o: eu? demandis la virino en la
atlasajoj k ~ajojz.

zibet/o b Sp. (Viverra zibetha) de mamulo el la
ordo de karnovoruloj, fam. de viveredoj, kun stria
felo; vivas de Hindio k SU Cinio gis Malajzio,
mangas préféré kokojn k produktas cibeton. SIN.
Azia civeto. cibeto, civeto, genoto, vivero.

zidovudino '"S Azidotimidino.
zigen/o U G. (Zygaena) de papilioj kun klabfinaj

antenoj k flugiloj generale nigraj k rugmakulaj;
vivas sur diversaj florplantoj.

zigofil/o 4* G. (Zygophyllum el ~acoj) de
plantoj—plurjaraj herboj, arbustetoj k tufarbustoj—
kun generale daüraj, kontraüe duopaj, plejofte
dufolieraj k dornaj folioj k kun blankaj, rugaj aü
flavaj fioroj unu- aü du-ope akselaj; c. 120 sp-oj el
la Mediteranea regiono, U k C Azio, Australio k NE
k S Afriko.

zigom/o V ( os zygomaticum) Para osto de la
vizago inter la vango k la orbito. SIN. vangosto.

zigomicet/oj 4' Klaso (Zygomycetes el
zigomikotoj) de malsuperaj, ofte mikroskopaj fung-
oj, kies seksa reproduktigo konsistas el la kunigo de
du generale morfologie identaj gametujoj, el kiu
rezultas plurobla zigoto nomata zigosporo; c. 870
sp-oj el 125 g-oj. us3 mukoro.

zigomikot/oj 4> Filumo ( Zygomycoia ) de mal-
superaj mikroskopaj fungoj, ampleksanta la klasojn
zigomicetoj k Trichomycetes; c. 1060 sp-oj el 173

zimbalon/o J* Instrumento, kun horizontale
strecitaj kordoj, kiujn oni sonigas per du batiloj.

zingibr/o 4* 1 G. (Zingiber el ~acoj) de plur-
jaraj, tropikaj herboj kun tubera, artika, aroma
rizomo, kun c. I m longaj tigoj, kun oblonge lancet-
formaj, grandaj, ingigaj folioj k kun neregulaj fioroj
unuopaj aü en tirso; c. 60 sp-oj el E k SE Azio k
Aüstralio, i.a. la oficina (Z. officinale), kultiv-
ata por rizomo akragusta k stimula, uzata por spic-
ajo, kanditajo, likvoroj k farmaciajoj. 2 «SP Oficina
~o, pli spéciale gia rizomo. vst galango. ~ i (tr)
Spici per ~o.

1 ) zingibro: a) rizomo kun adventivaj radikoj; b)
tigo; c) folio; c) infloresko. St. 2) z înio (eleganta
~o) ; a) tigo; b) folio; c) pedunklo; c) kapitulo. JB.

zîni/o 4> G. (Zinnia el asteracoj) de plantoj—
unu- k plur-jaraj herboj k arbustetoj—kun kontraüe
duopaj folioj k kun ofte grandaj k okulfrape koloraj,
apeksaj kapituloj; 11 sp-oj el Ameriko, kelkaj
poromame kultivataj, precipe la eleganta /vo (Z.
elegans), kiu estas la stata emblemo de Indianio.

zink/o ® 1 Elemento, Zn, atomnumero 30,
atommaso 65,39. 2 Metalo bluete blanka, tre uzata,
ekz. por kovri tegmentojn, fari sekajn pilojn, en
alojoj ktp. — r^oblanko, ~erco, ~ogravuro. ~a 1
Konsistanta el ~o: tegajo. 2 Entenanta -̂ on:
~a klorido (ZnCl2); ~aj kombinajoj. *vi (tr) Tegi
per tre maldika tavolo da ~o: ~ita lado, fetfadeno.
B®5 galvanizi. ~ado. Ago, procedo, per kiu oni ~as.
~atO. Salo de teoria ~ata acido H2Zn02. /visto.
Laboristo, kiu prilaboras la ~on, precipe en platoj.

zip/o. Fermilo, konsistanta el du rubandoj
provizitaj per vico da metalaj dentoj k endentigantaj
aü malendentigantaj unu en la alian per la intersovo
de movpeco. SIN. fulmofermilo. ~i. Fermi per ~o.

zirkon/oz ® Mineralo el kvadrata zirkonia
siliciato (izolsiliciato), ZrSi04, diverskolora, kvazaü
nealteraciebla ; fonto de zirkonio; kelkaj specoj
estas tajlataj kiel gemoj. jacinto.

zirkonl/oz ® 1 Elemento, Zr, atomnumero 40,
atommaso 91,22, kun amfotera karaktero, homologa
al titano. 2 Metalo grize blanka, industrie uzata, car
tre korodimuna.

zizel/o U G. (Citellus ) de mamuloj el la ordo
de ronguloj, fam. de sciuredoj, kun nevideblaj orel-
oj, vivantaj sur stepoj, k kiuj fosas reton de galerioj.
B3= marmoto.

zizif/o 4k G. ( Zizyphus el ramnacoj) de fal- aü
daüra-foliaj arboj k trunkarbustoj kun kamaj drupoj;

g-°l -
zigospor/o 4* La daüra plurobla zigoto de

zigomicetoj.
ZÎgot/o $ La rezulto de la unuigo inter du gamet-

oj: ~o estas duploida. nar ovo.
zigurat/o Ji Grandega turo, kun stupoj, ordinare

sep, ciu pli malvasta ol la malsupra, servanta kiel
templo en Babilonio.

zigzag 1 o. Rompita linio, kiu formas angulojn
direktitajn jen al unu flanko, jen al la kontraüa: la
~oj de fulmo, de montara pado, de tranceoj en
fortikajo. BSF sinuo. ~a. Prezentanta ~ojn : vojo
de velboato ; // kuris ~e , por eviti la pafojn ; la
fajraj fulmoj ~e sin jetadis en la saüman maronz.~i (ntr) Iri ~e.

zim/o ® Enzimaro de la biergisto, kiu katalizas
la fermentadon de glukozo al alkoholo k karbon-
dioksido.

Zimbabv/o. CE-Afrika regno ( Harareo). «er
Rodezio.
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precipe tropika k subtropika g. de c. 85 sp-oj, pluraj
kultivataj por sukerhava, mangebla k/aü medicine
uzata drupo. «s* jujubarbo. jujub^O. (Z. jujuba ).
Jujubarbo. lotUSO^O. (Z. lotus) Lotuso 4.

zlot/o £ Pola monunuo.
(Dzo/o b Animalo vs (en kunmetajoj): ~oflagel-

uloj, r^osporo, ~osterolo, ~otekniko, k.a.. sæ fito.
^oforma. Havanta formon de besto: la ~oformaj
dioj ekzistis en multaj antikvaj religioj, k estas eble
restajo el la totemismo. ~Olog70. Specialisto pri
~oIogio. 's'Ologio. Scienco pri la animaloj vs:
~ologia parko (bestoparko). ~ologia. Koncemanta
~ologion: ~ologiaparko:—* ~otekniko. protcwo.
Ano de proto~oj. proto^oj. Regno (Protozoa) de
unucelaj, koloniaj a» plasmodiaj eükariotaj vivuloj,
generale kapablaj senti k sin movi, iuj senklorofilaj,
aliaj klorofilohavaj: plasmodioj k ameboj estas
protor-'Oj, kiuj povas kaiizi infektajn malsanojn. væ
animalo, alveoluloj, bakterio, metazooj, miksomikot-
oj, viruso. protO~OZO Y Kn por infektaj malsanoj
de homo k animaloj, ka üzataj de proto~oj.
sporo^oj b Klaso (Sporozoa ) de proto~oj,
reproduktigantaj per sporoj, kiuj vivas parazite en la
animalaj celoj au histoj k kaüzas malsanojn same
kiel bakterioj: plasmodia, kokcidio, hematozoo estas
~oj. o%" alveoluloj , ciliuloj. flageluloj, rizopodoj.

— Kremistnj, plantoj, fungoj, metazooj

Sporozooj

Sulkoflageluloj
Ciliuloj

Diversaj grupoj
de protozooj (« a. amebuioj)

Êüglenuloj

Tripanosomuloj

Safo, Taüro, Virgo, ~a. Rilata al la ~o: la ~aj
signoj ( la ci-supre nomitaj konstelacioj en
astrologio); lumo.

Zohar/o. Kabala libro, verkita en aramea lingvo
c. la 14a je, fonto de la juda mistikismo.

Zoil/o. Helena sofisto, aütoro de akraj kritikoj
pri Homero (4a jc a.K.).

zom/i (ntr) 1 Utiligi la kinetan eriergion,
provizitan per pliigita rapido, por akiri altecon. 2
(fm) Rapide senti la efikon de halucina drogo. ~o 1
>^- Rapida preskaü vertikala suprenflugo. 2 ^Efekto de proksimigo au malproksimigo per
speciala objektivo, kiu ebligas variigi la planojn sen
movo de la kamerao. 3Tiu objektivo mem.

zon/o 1 Strio el stofo, ledo ktp por cirkaüigi la
talion: ledan ~on li havas cirkau siaj lumbojx\ gi tie
dormos, ne deliberigos la ~o de gia lumbox\ glavoj
kune kun la apartenajoj, kiel ekzemple ~oj, portiloj k
tieI pluz\ atlasa tuniko kun silka ~o\ la trancilon si
eltiris el sia ~oz\ buki sian ~on ; vi levis la jupeton
gis la (f, ark.) malligi la ~on de virgulino (sin
deflori ) ; frapi sub la ~o (nelojale polemiki) ;
(analoge) eniri en la akvon gis la (la loko de la
~o; talio). 2 Cio, kio cirkauas kiel ~o: fortikigita
urbo kun r^o el fuortoj\ ~o da stonegoj fermis la
horizonton; levigis la luno kun ia ~o el nebulo. 3 A
La parto de sfero / inter du paralelaj ebenoj. 4 *
Ciu el la grandaj dividoj de la surfaco de la terglobo,
proks. limigitaj de paraleloj: tropika, intertropika,
varma, mezvarma, malvarma, glacia SIN. ter~o.
5 Spaco, pli-malpli precize limigita, kiu difinigas per
iu agado, efiko, influo ks: la piedira ~<9 de urboM;
la urbo estas dividita en plurajn tarif~ojn por la
autobusoj; kalma +• lima, okupacia ~o; £
Kanado estas en la ~o de influo de Usono •>$* la ~o
de la daürafoliaj arboj , de la arbustoj (laü la altitudo
en montoj); V muta ~o (en kiu la ricevado de radio-
elsendo estas neebla).6 V (pp vertebruloj) Tuto de la
paraj ostoj, kuniganta paron da membroj kun la
vertebraro: humero artikigas kun la skapola
femurosto kun la pelva ~o.7 = zostero 2.. 8 V Aro da

'S*

rü 8
<

0>>
'0
O
N
O
S

8O CL1- g
£JC

O Q.UJ Diplomonadina

Trichomonadina
Microsporidia

zoo. Kladogeneza arbo (tre simpligita) de la
proto~oj.

zoo. sporo~o. Malsupre:
\ sporo.

(Dzo/o (fm) Zoologia parko.
Zoe. Grekdevena virina nomo (traduko de la

hebrea /sva).
zoarc/o b G. (Zoarces) de maraj fisoj el la ordo

de gadoformaj, malgrandaj, kun serpentoforma
korpo, naskantaj idojn.

ZOdiak10 1 \ Ciela zono, kies mezon okupas la
ekliptiko, k kiu enhavas ciujn poziciojn de la
planedoj, Suno, Luno k de 13 konstelaciojn. 2 Laü
la astrologia tradicio, la sajna vojo de Suno tra la 12
signoj. Ks? Amforo , Fisoj , Geme /oj , Kankro ,
Kaprikorno, Leono, Pesilo, Sagitario, Skorpio , zono 3. ~o de sfero.
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pavas jam mem ~i7\ mi ~is pri tio, ke la nego ilin
kovru7; ke la rego ricevu la leterojnz; ~i', ke la
elektitoj estu homoj prudentaj7. usr okupigi. 3 (ntr)
Maltrankviligi pro necerteco au dubeco de io, kion
oni opinias grava : havu la bonecon ne ~i , //
atendos!7", la malsato, pri kin vi ~as, persekutos
vinx; rica ~as pri campano, malrica pri panoz\
arbo, plantita ce akvo , en tempo de sekeco ne
~asx: lingvo natura tute ne bezonas ~i pri facil-ecoz. 4 (tr) Konscience fan, plenumi (taskon ktp):
antau cio ~u oficon, plezuro atendos sian viconz;
r^u vian motion, k ne miksu vin en alianz; vivon
vian k lasu vivi alian7; faru vian aferon, Dio ~os
ceteronz. ~0 1 Atenta penado certigi ies bonon au
felicon: nenio povas anstataui la patrinajn ~ojnB;
akcepti infanon sub sian ^on B; k ~on pri la pin k
pli ni lasas jam al Dio7. 2 Maltrankviligo pro
okazaj malbonoj au kontraüajoj: tio kaüzis al si
r^ojn k afliktojn7 ; finon de âiuj ~oj! z\ ho pezaj ~oj
premas mian bruston7 ", de ~oj, ne de jaroj blank-
igas la haroj7 ", rusto mangas la feron k ~o la hom-onz; ciu morgaü havas sian ~onz\ malpli da havo,
malpli da ~oj7 ; mangu vian panon kun tremo,
trinku vian akvon kun eagreno k ~ojx\ se oni ne
havas ~ojn pro pano, oni tiam faras al si ~ojn de
amo. klopodo 1 , ~a. Karakterizata de ~o:
morojn li plenumadis kun tre ~a konsciencoz; ~a
esp!oroQ ; sub la ~a okulo de pastrojB; ~e korekti
la preserarojn; li estis ciam tre ~e vestita; ~e de in
(pelante tiun ~i pri); letero adresita al s-o N. de
s-ro Z. ~ado. Konstanta au ripetata ~o: ~ado de
iu pri iu au io; homoj, kiuj prenos sur sin la tutan
r^adon k respondecon pri la kongreso7", kulpigi
malbonan ~adonz. ^anto. Persono, kiu ~as pri
iu, precipe pri neplenaga orfo. '-ato. Persono, pri
kiu oni ~as, precipe neplenaga infano: la ~ataro de
parohestro. ~ema. lnklina, kutima ~adi: ~ema
servistino; per bonordo k ~emeco ni meritu la
atenton de la supra estraro7-.~igi. Fari, ke iu ~u:
kiuj estas la viroj , kiuj tiom vin ~igas? z\ tio ci
estas ~iga simptomo. ^iloSKomputila programo,
kiu peras inter la mastruma sistemo k flankaparato
ks: munti presil~ilon. antaü î (tr) ~i, por anticipe
eviti malbononau damagon: por antaü^i, oni devas
antaüvidi; vi devas antaü^i malsanon au morton k
asekuri vin por viaj infanoj. mal̂ i (tr) Malatenti
aferon au personon, pri kiu oni devus ~i: mal~i
sian sanon, profesion, devon, siajn aferojn,
amikojn ", mi ne mal^os atente ekzameni tiun
proponon. isr neglekti, preterlasi. pri~i (tr) Flegi:
pri~i malsanulon, gardenon. pri~ado. Tuto de ies
~oj pri iu: la knabo estis donita por pri~ado al
taglaboristinoz; si benis sian adoptintan patrinon
pro sia tuta pri~ado7 ", la infano povas resanigi, sed
precipe hodiaü gi bezonas apartan pri^adonz. eg"

flegi , varti. serwa. Ne maltrankvila pro ~oj:
senr^a vivo, ofico", kiu estas sen~a en sia laborado,
tin estas frato de pereigantox. serwe. En sen~a
maniero: la rajdmantelo enkovris Iin sajne sen~e, k
tamen montris plej ~an drapiradon7. sen/̂ eco.
Eco de iu sen~a au de io, pri kio oni ne ~as: la
sen^eco de la senorduloj ilin pereigasx. sen êjo.

frekvencoj, trovigantaj unu apud alia k cirkaü difinita
frekvenco, ekz. tiu de la portondo. isr bendo 4 ,
kanalo 6. peiva ¥ ~o 6, kuniganta la postajn
membrojn kun la vertebraro: ce la amfibioj. reptilioj,
birdoj k mamuloj la peiva ~o konsistas el 3 paroj da
ostoj: ilioj, iskioj k puhioj ; ce la birdoj k mamuloj
ilioj, iskioj k pubioj estas kunigintaj inter si k kun
parto de la vertebraro. vst pelvo 2. piedira ~0 ^Parto de urbo sen motortrafiko, por libera piedirado.
skapola ~o ¥ ~o 6, kuniganta la antaüajn membr-
ojn kun la vertebraro: ce la amfibioj, reptilioj, birdoj
k mamuloj la skapola ~o generale konsistas el 3
paroj da ostoj : klavikloj, korakoidaj ostoj k skapuloj;
ce la mamuloj, ciu korakoida osto estas kuniginta
kun skapolo k nomata korakoida apofizo. ~a 1
Rilata al ~o: la ~a vegetajaro. 2 Havanta ~on:
pluvmantelo. ~i (tr) 1 Cirkauligi per ~o: siajn
lumbojnx\ ~u vin per sakojx\ ~ita per batalilojz; la
knabo estis ~ita per Una efodox; (f) Dio ~is min
per gojox. 2 Cirkaü i, kiel ~o: negaj suproj ~antaj
ta horizontonB. 3 Fiksi per ~o cirkaü sia talio au iu
sia membro: glavonx\ ~i la sabron al sia
flankoz; la glavo estis ~ita cirkaü la femuro, ne
cirkaü la lumbox. ~etO ¥ Sistemo de travidaj
subtenfibretoj, kiuj cirkaütenas la kristalinon k estas
strecataj de la ciliara korpo: ciliara ~eto ( zonula
ciliaris ). ~ego. Granda, dika ~o por cevalo ks.
hor/^o. Ciu el la daüboj de la tersurfaco, entenata
inter du meridianoj, en kiu pro oportuneco la horloga
horo estas nomata same: ciu hor~o estas 15° au I
horon larga\ la hor~o 0 etendigas 7°30' okeidenten
k 7°30 ' orienten de Grenvico. jartel~0. Virina
subvesto, konsistanta el mallarga ^o k kvar jarteloj,
por streci la strumpojn. kartOC^O. ~o kun ingoj
por teni kartocojn. c®1 kartocbalteo. krur~o.
Rubando, ordinare elasta, kiu alpremas la strumpon
au duonstrumpon al la femuro au al la kruro: ordeno
de la Krur^o (brita). led^O. Leda ~o, por subteni
pantalonon, sorton. mam^o. Speco de ~o kun du
duonsferaj pecoj, por subteni la mamojn k doni al ili
placan formon. sav^O. ~o el flosa materialo, por
helpi al sippereinto ne droni. sekur^O m Rimena
ekipajo (~o k balteo), alfiksanta auto- au aviadil-
veturanton al sia sego. sel^O. ~ego por fiksi selon
sur bestodorso. ter^o. ~o 4.

zonul/o = zoneto.
zoologo Vd zoo.
ZOOmorf/a. Zooforma.

zorg/i 1 Serioze direkti sian atenton k agadon
al ies bono: a) (pri) mi ~as pri si del , kiel mi ~as
pri mi mem, sed si mem tute ne ~as pri si , k tute sin
ne gardas7", pli ~as unu patrino pri dek infanoj. ol
dek infanoj pri unu patrino z; ~u pri vi k nenion
pliz; b) (tr) ni eniris en la hotelon, por rigardi , cu
la traveturantoj estas bone ~ataj7 ; se nur pri ili
estas ~ite, cion ceteran oni ne bezonas timiz; pri ni
estas kompreneble pli bone ~ite , ol pri ceteraj
kreitajoj7. cS" flegi , prigardi , varti. 2 (ntr) Apliki
sian atenton, ke ago estu bone plenumita: la celo de
nia gazeto estas ~/ pri la vastigado de la lingvoz;
Dio. kiu ~as pri justeco por orfo k vidvinox ; pri
bona digesto ciuj videble tre ~is7; por sia vivteno li
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zulu/o. Ano de gento de a üstrala Afriko.
(Z)~lando. Regiono de la S-Afrika provinco
Natalo, kiun la Eü ropaj koioniistoj uzis kiel
rezervejon por la ~oj (32°E. 28°S).

zum/l. Aüdigi kontinuan, malakutan k obtuzan
bruon: 1 (ntr) pp insektoj, kies flugado faras zo-
sonon: svarmis k ~is skarahoj, abeloj k musojz;
(analoge) ~/'.ç la kugloj cirkait lia kapo; ~is la mal-
nova horlogoz; (0 rnuso ~as al li en la kapo (li iom
frenezetas). 2 (tr) pp homo murmuranta au kantanta
kun preskaü fermita buso: ~i kanton; (analoge)
dancario ~is en lia kapo. 3 (ntr) pp konfuza bruo:
~is la konversacioj en la drinkejo; (f) en konfuza
miksamaso ~is la pensoj en mia cerbo. ~a. Rilata
al ~ado: el ~a fono distingigis akra voceto. ~oj,
~ado. Bruo de iu, io ~anta: orelaj ~t>/' (pro mal-
saneco); la ~ado de la insektoj en la herbejo\ la
sencesa ~ado de la virinaj langoj cirkaü la akus-
intino; ~ado de radioricevilo (pro la fortaj kurentoj
de proksime funkcianta aparato).

Zurik/o. Cefurbo de la samnoma Svislanda
kantono (8°32’E, 47°22’N).

Fantazia norno de kampara domo au kasteleto: la
Sen~ejo de Frederiko la Dua. medico -£> Medina
sistemo en entrepreno, celanta malpliigi la poluajn
ellasojn k plibonigi la kvaliton de produktoj lau
primedia vidpunkto.

zori/o. Sandalo kun nur plandumo k du rimenoj,
kiuj kunigas inter la unuaj du piedfingroj.

Zoroastr/o. La iniciatinto de la religio, instruata
en Avesto, bazita sur la konflikto inter Mazdao k
Arimano, k praktikata iam de la magoj k nun de la
Parsioj. BS* Zaratustro. (z)~ismo 0 Doktrino de
~o.

ZOSter/oz 1 ^ G. (Zostera el ~acoj) de maraj
herboj, kies sekigintaj folioj estis iam uzataj por
remburi matracojn, sterki apudmarajn kampojn ktp;
kosmopolita g . de 12 sp-oj. 2 f (herpes zoster )
Afekcio, karakterizata de herpetforma blaza erupcio
laülonge de la sensaj nervoj k akompanata de pli-
malpli gravaj doloroj; gi estas infekta malsano,
kaüzata de neurotropa varicelo-~a viruso; sur la
torako la ~a erupcio estas zonforma ( zona erupcio ).

zuav1o A Infanteriano de francaj N-Afrikaj
regimentoj. pontifika ~0. Soldato de la papa gard-
istaro en la fino de la 19a jc.
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Fontoj de ilustrajoj - Listoj
DJ: W. DALLIMORE k A. B. JACKSON, 1923. A

handbook of Coniferae including Ginkgoaceae. E.
Arnold k al. eld., Londono.

EK : ENGLER A. k KRAUSE., 1900. Das
Planzenreich. Regnis vegetabilis conspectus. W.
Engelmann eld., Lepsiko.

EL: ERRERA L. k LAURENT E., 1897. Planches de
physiologie végétale. Lamertin eld., Bruselo.

En : ENGLER A ., 1898. Syllabus der
Planzenfamilien. 2 vol., fratoj Borntraeger eld.,
Berlino.

EP: ENGLER A. k PRANTL K. (kunord.), 1887-
1915. Die Natiirlichen Pflanzenfamilien. 23 vol. + 5
supl., Engelmann eld., Lepsiko.

F: FABRE J.-H. , 1834. Cours complet
d‘ instruction élémentaire . Notions d’ histoire
naturelle. Delagrave eld., Parizo.

G: GRANGER, 1928. Les fleurs du Midi. J.-B.
Baillère k filo eld., Parizo.

Ge: Gervais P. (sen dato). Nouvelles planches
murales d’histoire naturelle. Zoologie, botanique,
géologie.Texte explicatif . Masson, eld., Parizo.

J : JUMELLE H., 1913. Les cultures coloniales.
Légumes et fruits. J.-B. Baillère k filo eld., Parizo.

JB : Amis du jardin botanique de Strasbourg .

Diversaj nurneroj de la revuo.
FAO: Kun la permeso (A35/2002) de Food and

Agriculture Organisation of the United Nations.
K : KNY L., 1895-1911. Botanische Wandtafeln.

Paul Parey eld., Berlino.
KM: KERNER VON MARILAUN A., 1921-1922.

Pflanzenlebens. Bibliographisches Institut eld.,
Lepsiko.

L: LECOMPTE H., 1911. Éléments d’anatomie et
de physiologie végétales. Masson eld., Parizo.

Li : LINDLEY J. 1847. The vegetable kingdom ; or
the structure , classification and uses of plants
ilustrated upon the natural system. Bradbury k
Evans eld., Londono.

LMD: LE MAOUT k DECAISNE, 1868. Traité
général de botanique descriptive et analytique. F.
Didot fratoj, filo k kompanio eld., Parizo.

M : MOLINIER. Neeldonitaj ilustrajoj de vaskul-
plantoj por universitata kurso pri botaniko de la
fakultato de Marsejlo (Francio).

Ma : MAUBLANC A. 1927. Les champignons de
France. Lechevallier eld., Parizo.

N : NEWTON , 1931. Handbook of British
seaweeds. The trustees of the British Museum eld.,
Londono.

P : PERRIER R. (kunord.) 1923-1940. La faune de
France illustrée. Delagrave eld., Parizo.

Ru: RüMPLER T., 1879. Illustricrte Gemiise- und
Obstgàrtnerei Bearb. von Th. Rümpler. Wiegandt,
Hempel k Parey eld., « Vilmorin ’s Illustrierte
Blumengartnerei» kolekto, Berlino.

St: STRASBURGER E. k al., 1894 k sekvaj. Lehrbuch
der Botanikfür Hochschulen. G. Fischer eld., Jena.

Escepte de la fakoj botaniko k zoologio, la nuna
eldono estas bedaûrinde nesufice ilustrita, car ni
devis kalkuli nur kun la platoj de la antaüa eldono
(kies desegnoj estis laüeble dispartigitaj inter la
respondaj kapvortoj) k la novaj, generale ne abundaj
bildoj senditaj de la fakaj reviziantoj. Pro la sama
kialo la bildoj k desegnajoj da üre estas nigra-
blankaj.

Fontoj de ilustrajoj
En la leksto de la ilustrajoj la malesto de

mallongigo de fonto indikas bildojn de la antaüa
eldono de PIV, novajn originalajn bildojn au
senkopirajtajn tre disvastigitajn bildojn. Okaze de
unuopa prunto de bildo, nur la nomo de la aiitoro k
la jaro de publikigo estas indikitaj, ekz. BONNIER,
1901. En aliaj okazoj la fontoj de ilustrajoj estas
indikitaj per la jenaj mallongigoj:

B: Bois D., 1896. Atlas des plantes des jardins et
d’appartement. P. Klincksieck eld., Parizo.
BOTS D., 1927-1937. Les plantes alimentaires chez
tous les peuples et à travers les âges. 4 vol.,
Lechevallier eld., Parizo.

Ba : Bâ ILLON H., 1867-1895. Histoire des
plantes. 13 vol., Hachette eld., Parizo.

BB : BRITTON N. k BROWN A., 1923. An
illustrated flora of the northern United States ,
Canada , and the british possessions from
Newfoundland to the parallel of the southern
boundary of Virginia and from the Atlantic ocean
westward to the 102nd Meridian. Fratoj C.
Scribners eld., Novjorko.

Be : BELZUNG E., 1900. Anatomie et physiologie
végétales.Alcan eld., Parizo.

BH : BEER G. (de) k HUXLEY J. S., 1928.
Vertebrate zoology. Sidgwick k Jackson eld.,
Londono.

Bg: BERGER A., 1915. Die Agaven. Beitrâge zur
einen Monographie.G. Fischer eld., Jena.

Bl : BAILEY L. H., 1914-1917.— The standard
encyclopedia of horticulture. 6 vol. Macmilan eld.,
Novjorko.

C : COSTE H., 1906. — Flore descriptive et
illustrée de la France (3 vol.). Librairie des sciences
et des arts eld., Parizo.

Cd: CHODAT R., 1920. Principes de botanique.
Baillères eld., Parizo.

CG: Corel galery. J0000 clipart images. Corel
eld., Salinas, Ottawa, Kanado.

Ch: CHOPARD L. 1956. Faune de France , 56 ,
Orthoptéroïdes. Lechevallier eld., Parizo.

CR : CLAUZADE k Roux 1985. Likenoj de
okcidenta Eüropo: Ilustrita determinlibro. SBCO
eld., Royan (Francio).

DH: GUéRIN F.-E. (koord.), 1839. Dictionnaire
pittoresque d’histoire naturelle et des phénomènes
de la nature. Parizo.
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TC: VAN THIEGEM P. k COSTANTIN J ., 1918.
Eléments de botanique. Masson eld., Parizo.

VA: VJLMORIN-ANDR ïEUX k al., 1904. Les plantes
potagères. Description et culture des principaux
légumes des climats tempérés. Vilmorin-Andrieux k
al. eld., Parizo.

W : WARMJNG, 1902. Systematische Botanik .
Fratoj Bomtraeger eld., Berlino.

We : WETTSTEIN, 1901. Handbuch der
systematischen Botanik . F. Deuticke eid., Lepsiko k
Vieno.

int. internacia
Jan. Januaro
jen. jeno (monunuo)
Jul. Julio
Jun. Junio
k. kopeko
kas. kasisto
k-do kamarado
kHz kiloherco
K-io Kompanio
k-ino kamaradino
kr. krono (monunuo)
k. sekv. kaj sekvantaj
lab. laborista
l.c. en la loko citita
let. letero
lin. linio
L.R. Lingvaj Respondoj (de Z.)
mag. magistro
MET Mez-Europa Tempo
NB Notu bone!
Ndlr Noto de la redakcio
Nov. Novembre
n-ro numéro
OET Orient-Eüropa Tempo
Okt. Oktobro
OV Originala Verkaro (de Z.)
p.a. per adreso de (sin. z. de)
pck. posta cekkonto
P(A)G. Plena (Analiza) Gramatiko
P.Gv. Parnasa Gvidlibro
PIV Plena Ilustrita Vortaro
pk. postkarto
pm. postmarko
prez. prezidanto
p-ro pastro
prof, profesoro
PS postskribo
ptm. posttagmeze
PV Plena Vortaro
r. rublo
red. redakt(is, ~isto, ~ejo)
rev. reviziita
rim. rimark(o, ~u)
irpk. internacia respondkupono
S., S-ta Sankta
s-an( in)o samidean(in )o
s.d. sen dato (de eldono)
sekr. sekretario
Sept . Septembre
s-ino sinjorino
s.j. sen indiko de jaro
si. samloke
s.i . sen indiko de presloko
s.l.k.d. sen indiko de loko k dato
s-ro sinjoro
s-ta sankta
str. strato
tel. telefonnumero
trad. traduk(o, -•'-i.s, ~ita)
Univ. Universitato
vol. volumo

Listoj
La liston de la kemiaj simboloj de la anta üa

eldono anstataüas tabelo de la kemiaj elementoj
(tabelo de Mendelevo, ce la artikolo Mendelevo) pli
informdona. Ni forigis la tabelon de la oftaj
mallongigoj en medicino k biologio, kiu montrigis
ne tre utila, dum ni rczignis gisdatigi k aperigi la
tabelon de la prahistoriaj k kulturperiodoj pro la
gravaj k rapidaj sangigoj okazantaj en prahistorio.
La tabelo de la geologiaj tempoj trovigas ce la vorto
tempo. La tabeloj de la «sistematikaj kategorioj de
zoologio» k de la «taksonomiaj unuoj de botaniko»
estas kunigitaj en ununuran tabelon ce la vorto
sistematiko. La tabelojn de la sistematikaj unuoj ni
anstataü igis per kladogenezaj arboj lokitaj ce la
artikoloj plant/o, prokariot/o» viv/o (~ulo), zo/o
(proto^oj, meta~oj).

Fine, restas nur la «tabeloj» (fakte listoj) A, B k
C, kiujn ni prezentas ci-poste.

Listo A . Mallongigoj generale
UZataj (Vd ankaü p. 37-38)

adr. adreso
afr. afranko, afrankita
Apr. Aprilo
atm. antaütagmeze
Aüg. Aügusto
bind , bindajo, bindita
bk. bildokarto
bros. brosurita
b.t. bonvolu turni!
bv. bonvolu
C. cendo, centimo
Dec. Décembre
del. delegito
d-ino doktorino
dir. direktoro
d-ro dokloro
ekz. ekzemplero
eld. eldon(o, ~is, ~ejo)
Feb. Februaro
f-ino fraülino
fr. sv. franko svisa
GMT Grenvica Meza Tempo
il. ilustrita
ing. ingeniero
inkl. inkluzive
instr. instruisto
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z.de zorge dc (la adresulo)
zl. zloto

Listo B. Mallongigoj de institucioj
k asocioj (la nomoj de revuoj estas presitaj
kursive.)

AdE Akademio de E.
AEA. Armenia, Australia E-Asocio
AEF Austria E-ista Federacio
AEH Asocio de E-istoj handikapuloj
AEK Asocio pri E. en Kamerunio
AEL Albana, Argentina E-Ligo
AERA Amikaro de E. en radio
AERB Asocio E-ista de la Respubliko Bjelorusio
AEU Andaluzia E-Unuigo
AIS Akademio Internacia de la Sciencoj
ASE Asocio de Sovetiaj E-istoj (1979-1989)
ASISTI Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj

k Teologiaj Instruoj
ASLE Austria Socialista Ligo E-ista ; Asocio de

sociallaborantoj E-istaj
ATEO Ateista Tutmonda E-organizo
AVE Asocio de Verduloj E-istaj
BEA Bangladesa, Benina, Bulgara E-Asocio
BEF Belga E-Federacio
BEI Belga E-Instituto
BEL Bahaa E-Ligo; Brazila E-Ligo
BEMI Biciklista E-ista Movado internacia
BET Bulgara E-Teatro (1959-1992)
CDELI Centre de documentation et d’étude sur la

langue internationale (Caüdefono)
CED Centro de Esploro k Dokumentado pri la

monda lingvo-problemo (UEA)
CEA Ceha, Cilia E-Asocio
CEL Cina E-Ligo
DEA Dana E-Asocio
DKEA Demokratia Kongolanda E-Asocio
EAB E-Asocio de Britio
EAE E-Asocio de Estonio
EAF E-Asocio de Finnlando
EAÏ E-Asocio de Irlando
EAR E-Asocio de Rumanio
EASA E-Asocio de Suda Afriko
EEA Euska E-Asocio
EEU Eüropa E-Unio
EGLI E-ista Go-Ligo Internacia
EJA E-a Jura Asocio
EK Eüropa Klubo
EK1 Instituto por E. en komerco k industrio
EKN E-Klubo de Nikaragvo
EKRELO Eldon-kooperativo por revolucia E-

literaturo (1930-1936)
ELBH E-Ligo de Bosnio k Hercegovino
ELF-AREK E-Ligo Filatelista/Amika Rondo de

E-aj-kolektantoj
ELI E-Ligo en Israelo
ELNA E-Ligo por Norda Ameriko
EN E. Nederlando
EPA E-Propaganda Asocio de Oomoto
EPC E-a PEN-Centro; The Esperanto Publishing

Company (1937-1952)

EPC El Popola Cinio
ESLI E-a Sak-Ligo Internacia
EUROKKA E-Rok-Asocio
EVA E-lingva Verkista Asocio
FAT Filozofia Asocio Tutmonda
FEA Filipina E-Asocio
FEB Federacio E. de Barato
FEI Franca E-Instituto
FEL Flandra E-Ligo
GEA Germana, Gvatemala E-Asocio
GEM Ganaa E-Movado
GLEA Gej-Lesba E-Asocio
G/LEA Germana Libera E-Asocio
GK Generala Konsilantaro de SAT
HALE Hispana Asocio de Laboristaj E-istoj
HdE Heroldo de E.
HEA Helena, Honkonga, Hungaria E-Asocio
HEF Hispana E-Federacio
IABO Internacia Asocio de Bibliistoj k Oriental -

istoj
IAdEM Internacia Asocio de E-istaj Matematik-

istoj
IAEA Internacia Agrikultura E-Asocio
IAF Internacia Arta Festivalo
IALA International Auxiliary Language Associa-

tion (1924-1953)
IAT Internacia Arta Teatro (1957-1969)
IAREV Internacia Asocio de Revoluciaj E-

Verkistoj (1931-1937)
ICEM-Esperanto Internacia Celado por Edukado

Moderna per E.
ICK Internacia Centra Komitato de la E-Movado

( 1922-1933)
IEA Islanda E-Asocio
IEF Jtala E-Federacio
IEI Internacia E-Instituto
IEK Internacia Ekzamena Komisiono
IEKA Internacia E-Klubo Aütomobilista
IEL Internacia E-Ligo (1936-!947)
IEMW Internacia E-Muzeo en Wien (Vieno)
IFEF Internacia Fervojista E-Federacio
IFRE Internacia Forstista Rondo Esperantlingva
IKEF Internacia Komerca k Ekonomia Fakgrupo
IKEK Internacia Komunista E-ista Kolektivo
IKEL Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj
IKEO Internacia Kooperativa E-Organizo
EKN E-Klubo de Nikaragvo
IKU Internacia Kongresa Universitato
IKUE Internacia Katolika Unuigo E-ista
ILEA Itala Laborista E-Asocio
ILEI Internacia Ligo de E-istaj Instruistoj
ILERA Internacia Ligo de E-istaj Radio-

Amatoroj
INOE Internacia Naturista Organizo E-ista
IPE Intemacio de Proleta E-istaro ( 1932-1939)
IPR Internacia Pedagogia Revue
IPTEA Internacia Postista k Telekomunikista E-

Asocio
ISAE Internacia Scienca Asocio E-ista
ISU Internacia Somera Universitato. Vd IKU
JEI Japana E-Instituto
JEL Jugoslavia E-Ligo (1936-1992)
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KEA Kanada, Kartvelia, Kataluna, Korea,
Kostarika, Kotdivoara, Kuba E-Asocio

KEL {Colombia, Kroata E-Ligo
KELI Kristana E-Ligo lnternacia
KES Kvakera E-ista Societo
KK Konflikt-Komisiono de SAT
KKK Konstanta Komitato de la Kongresoj (1906-

1914)
KR Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj

Societoj (1922-1932)
LatEA Latvia E-Asocio
LDN Ligo de Naeioj (1920-1946)
LEA Laborista E-Asocio; Libana , Litova ,

Luksemburga E-Asocio
LF-koop Kooperativo de Literaturei Foiro
LIBE Ligo lnternacia de Blindaj E-istoj
LK Lingva Komitato (1905-1948)
LKK Loka Kongresa Komitato ( UEA ) ; La

Kancerkliniko
LM Literatura Mondo (1922-1948)
MEA Malajzia, Mongola E-Asocio
MEF Meksika E-Federacio
MEL Muzika E-Ligo; Makedonia, Montenegra

E-Ligo
MEM Mondpaca E-ista Movado
MES Malta E-Societo
MEU Malagasa E-Unuigo
MT Monda Turismo
NBN Asocio por la enkonduko de Nova Biologia

Nomenklaturo
NEA Nepala E-Asocio
NEL Norvega E-ista Ligo
NLR La Nica Literatura Revuo (1955-1962)
NP Norda Prisma (1955-1974)
NZEA Nov-Zelanda E-Asocio
OKK Organiza Komitato de Kongreso (SAT)
ORE Omitologia Rondo E-ista
OSIEK Organiza Societo de ï nternaciaj E-

Konferencoj
PEA Pakistana, Panama, Perua, Pola, Portugala

E-Asocio
PIF Pupteatra lnternacia Festivalo
PK Plenum-Komitato de SAT
PREM Popola Rusia E-Movado
REU Rusia E-ista Unio
SAT Sennacieca Asocio Tutmonda
SAT-Amikaro Laborista E-Asocio en Franclingvio
SATEB SAT en Britio
SEA Singapura E-Asocio
SEF Slovakia E-a Federacio, Sveda E-Federacio
SEJM Sovetia E-ista Junulara Movado (1966-

1979)
SEL Skolta E-Ligo; Serbia, Slovenia E-Ligo
SES Svisa E-Societo
SEU Sovet-Respublikara E-ista Unio (1921 -

1991: ne funkeiis dum 1938-89)
SFPE Société Française pour la Propagation de

rEspéranto/Societo Franca por la Propagando
de E. (1898-1946)

SLEA Sveda Laborista E-Asocio
SR Sennacieca Revuo
S-ulo Sennaciulo

TEATajvana E-ista Asocio, Tanzania E-Asocio
TEI Tajlanda E-Instituto
TAKE Tutmonda Asocio de Konstruistoj E-istaj
TANEF E- Fako de la Turista Asocio «La

Naturamikoj»
TEA Turka E-ista Asocio
TEC Terminologia E-Centro
TEJO Tutmonda E-ista Junulara Organizo
TEJA Tutmonda Esperantista Jurnalista Asocio
TESPATeatro Esperanta de Parizo (1976-1989)
TEVA Tutmonda E-ista Vegetarana Asocio
TJO Tutmonda Junulara Organizo (1938-1952).

Vd TEJO
UEA Universala E-Asocio; Uzbeka E-Asocio
UES Urugvaja E-Societo
UFE Union Française pour l’E./Unuigo Franca

por E.
UK Universala Kongreso de E.
UkrEA Ukrainia E-Asocio
UL Universala Ligo (1942-1997)
UMEA Universala Medicina E-Asocio
UNESCO United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organisation
Ünesko E-a nomo de UNESCO
UN Unuigintaj Nacioj
UTE Unuigo Togolanda por E.
VEA Venezuela, Vjetnama E-Asocio
VEK Veterana E-Klubo
ZEI Zimbabva E-Instituto

Listo C. Regnokodoj laü ISO 3166
Afganio
Agentino
Albanie
Algerio
Andoro
Angolo .
Antigvo-Barbudo . .
Armenio
Austral io
Aüstrio
Azerbajgano
Bahamoj
Bangladeso
Barbado
Barejno
Belgio
Belizo
Belorusio
Benino
Bermudo
Birmo
Bocvano
Bolivio
Bosnio-Hercegovino
Brazilo
Britio
Brunejo
Bulgario
Burkino
Burundio

AF
AR
AL
DZ
AD
AO
AG
AM
AU
AT
AZ
BS

r-. .BD
BB
BH
BE
BZ
BY
BJ
BM

,MM
BW
BO
BA
BR
GB
BN
BG
BF
Bl
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Korea Popola Respubliko
Korea Respubliko
Kostariko
Kroatio
Kubo
Kuvajto
Laoso
Latvio
Lesoto
Libano
Libano
Liberio
Libio
Lihtenstejno
Litovio
Luksemburgio
Madagaskaro
Makedonio
Malajzio . . .
Malavio
Maldivoj
Malio
Malto
Maroko
Marsalaj Insuloj
Maüricio
Maüritanio
Meksiko
Mikronezio
Moldavio
Monako
Mongol io
Mozambiko
Namibio
Nederlando
Nepalo
Nigerio
Nigeriando
Nikaragvo
Norvegio
Nov-Zelando
Omano
Pakistano
Palaüo
Panamo
Papu-Nov-Gvineo
Paragvajo
Peruo
Pollando
Portoriko
Portugalio
Ruando
Rumanio
Rusia Federacio
Salomonoj
Salvadoro
Samoo
Sankta-Kito kaj Neviso
Sankta-Lucio
Sankta-Vincento kaj Grenadinoj
Sanmarino
Sao-Tomeo kaj Principeo

KPButano
Centrafrika Respubliko
Cadio
Cehio
Cilio
Cinio
Danlando
Domingo
Eburbordo
Egiptio
Ekvadoro
Estonio
Etiopio
Figioj
Filipinoj
Finnlando
Francio . . . .
Gabono
Gambio
Ganao
Germanio
Grekio
Grenado
Gronlando
Gujano
Gvatemalo . . . .
Gvineo
Gvineo Ekvatora
Gvineo-Bisafio
Gibutio
Haitio
Hinda Unio
Hispanio
Honduro
Hungario
Indonezio
Irako
Irano
Irlando
Islando
Israelo
Italio
Jamajko
Japanio
Jemeno
Jordanio
Jugoslavio
Kabo-Verda
Kambogo
Kamerunio
Kanado
Kaitvelio
Kataro
Kazahio
Kenjo .
Kipro
Kirgizio
Kiribato
Kolombio
Komoroj
Kongo, DR
Kongo, PR

BT
KRCF
CRTD
HRCZ
cuCL
KWCN
LADK
LVDM
LSCl
LBEG
LBEC
LREE
LYET
LIFJ
LTPH
LUFI
MGFR
MKGA
MYGM
MWGH
MVDE
MLGR
MTC.D
MAGL
MHGY
MUGT
MRGN
MXGQ
FMGW
MDDJ
MCHT
MNIN
MZES
NAHN
NLHU
NPID
NGIQ
NEIR
NIIE
NOIS
NZIL

.ONIT
PKJM
PWJP
PAYE
PGJO
PYYU
PECV
PLKH
PRCM
PTCA
RWGE
ROQA
RUKZ
SBKE
SVCY
wsKG
KNKI
LCCO
VCKM
SMCD
STCG
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Saüd-Arabio .
Sejseioj
Senegalo
Sieraleono
Singapuro
Sirio
Slovakio
Slovenio
Somalio
Sriianko
Sud-Afriko . . .
Surinamo
Svazilando . . .
Svedio
Svislando
Tagikio
Tajlando
Tajvano
Tanzanio
Timoro Orienta

SA Togolando
Tongo
Trinidado kaj Tobago
Tunizio
Turkio
Turkmenio
Turkmenio
Tuvalo
Ugando
Ukrainio
Unuigintaj Arabaj Emiriandoj
Urugvajo
Usono
Uzbekio
Vanuatuo
Vatikano
Venezuelo
Vjetnamio
Zambio
Zimbabvo

TG
SC TO
SN TT
SL TN
SG TR
SY TM
SK TU
SI TV

UGSO
UALK
AEZA
UYSR
USSZ
UZSE
VUCH
VATJ
VETH
VNTW
ZMTZ
ZWTP
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Interkonatiga espero kun SAT

La nova eldono de la «Plena llustrita
Vortaro de Esperanto», kiu kusas nun
antaü viaj okuloj, respondas al urga neceso:
la bezono, ne ankoraü kontentigita, de
lingvo por la universala komunikado.

«Vortaro, tio estas la tuta universo lau
alfabeta ordo», diris la verkisto Anatole
France (1844-1924), Nobelpremiito 1921 de
literaturo. La rigardo kiujn la homoj havas
al la universo estas ja nun tute alia ol gi estis
en 1887, kiam aperis la «Unua Libro», ail
en la tempo kiam vivis Anatole France. La
sama aütoro cetere diris : «Pli bone mal-
multe kompreni ol malbone kompreni.»

PIV estas certe la plej bêla kaj taü ga
helpilo per kiu homoj el plej diversaj
lingvoregionoj povas plej bone kaj plej
rapide interkomprenigi.

Per gisdatigita kaj ampleksigita eldono de
verko tiel bezonata kiel la «Plena llustrita
Vortaro de Esperanto», kies unua eldono
aperis jam en 1970, SAT plenumas plej
konsekvence sian statute esencan celon kiu
konsistas «per konstanta uzado de racle
elpensita lingvo kaj gia mondskala aplik -
ado, helpadi al la kreado de racle pensantaj
spiritoj , kapablaj bone kompari , guste
kompreni kaj prijugi ideojn , tezojn ,
tendencojn kaj sekve kapablaj elekti
memstare la vojon , kiun ill opinias plej
rekta, au plej irebla por la liberigo de sia
klaso kaj forkonduko de la homaro al kiel

eble plej alta stupo de civilizo kaj kulturo.»
Ne finigis la historio de la devojigoj

naciaj, ideologiaj, religiaj. La ekzistokialo
de SAT aperas en sia tuta evidenteco dum
aktualajoj ebligas malkovri al kio kondukas
la mensmanipulado de la amasoj kaj divers-
aj formoj de mensogo. La kleriga, kultura
kaj socia agado de SAT estas pli ol iam ajn
necesa en la nuna socio, kiam science
prilaborataj formoj de obskurantismo
manifestigas en la tuta mondo.

Ni goju ke laborista organizo, kies
laborlingvo estas Esperanto, konkretigas
senton kiun Zamenhof esprimis en 1910 en
letero al la redaktoro de « Der Arbeiter
Esperantist» (La Laborista Esperantisto) :
«Eble por neniu en la mondo nia demokrata
lingvo havas tian gravecon , kiel por la
laboristoj, kaj mi esperas, ke pli au malpli
frue la laboristaro estos la plej forta apogo
de nia afero. La laboristoj ne sole spertos la
utilon de Esperanto, sed Hi ankaü pli ol
aliaj sentos la esencon kaj ideon de la
esperantismo.»

Nome de SAT: Henri MASSON

Kunaütoro de «L' homme qui a défié Babel»,
aperinta en Esperanto-traduko sub la titolo
«La homo kiu defiis BabeIon»
(Eld. L* Harmattan, Parizo).



E. Grosjean-Maupin: Plena Vortaro de Esperanto
(kunSuplemento) - la antaüulo de PIV. Praktika posformata
esperantlingva vortaro necesa al ciu esperantisto.

Formato 120 x 175 mm, 11-a eldono, 574 pagoj. Prezo 23 eür.

Sandor Szathmari: Vojago al Kazohinio - satira kaj utopia
romano pri la eventuala homa estonteco.

Formato 135 x 200 mm. 315 pagoj. Prezo : 13 eür.

Gura: Vualo de l’silento - aütobiografia romano pri la sorto
de islama virino en nuntempa Eüropo, kiu kuragis transpasi
praajn regulojn.

Formato 153 x 233 mm. 168 pagoj. Prezo 10,70 eür.

Karlo Stajner: 7000 tagoj en Siberio - aütobiografio de
komunista aktivulo, kiu pasigis dudek jarojn en siberiaj
koncentrejoj. Jen atesto pri la teruraj krimoj, kiujn Stalin faris
je la nomo de la komunismo. Tradukis Kreso Barkovic.

Formato 168 x 240 mm. 495 pagoj. Prezo 22 eür.

Albert Camus: La Fremdulo - tre konata romano de la fama
franca nobelpremiito, en bonega traduko de Michel Due
Goninaz, la cefredaktoro de tiu ci PIV.

Formato 140 x 204 mm. 142 pagoj. Prezo 9,15 eür.

Tiuj ôi libroj kaj aliaj SAT-eldonajoj estas aêeteblaj te
SAT, 67 avenue Gambetta, FR-75020 Paris

rete: satesper@noos.fr
aü te viaj kutimaj libroservoj.
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La <L/a, plilargigita eldono

20 cm, 144 pagoj, 13,50 eüroj

El la recenzo:
:r j»l "f . La bona fakto estas, ke la gravaj-mem, punktoj de la lingvo estas tusataj en

facila maniero kaj bonaj ekzemploj. LaSi:

kbro respondas al la plej oftaj problemoj
de nia régula, sed tute ne facila lingvo.hi

iSpimlfeil1 Geraldo Mattos,
AdE-prezidanto

I

mr.

Miroslav Malovec: Gramatiko de Esperanto
Mendebla ce ciuj bonaj libroservoj aü rekte ce la eldonejo:

KAVA-PECH, Anglicka 878, CZ-252 29 Dobrichovice,
Fakso: +420.2.57712126, Rete: info@kava-pech.cz



KAVA-PECH
Turismaj servoj por grupoj kaj individuoj:

fakaj arangoj (kongresoj, seminarioj, vizitoj cle produktejoj)
arangoj de nuptoceremonioj kaj festenoj en historiaj ejoj
kulturaj kaj sportaj arangoj, diversspecaj festenoj
perado de tranoktoj en Prago kaj aliaj lokoj en Cehio

=>

Servoj de profesia eldonejo:
eldonado de verkoj lau propra eldonpiano en kelkaj lingvoj
eldonoj lau mendoj (ankaCi malgrandaj eldonkvantoj)
kompleta teknika preparo de manuskriptoj por preso
eldonado de katalogoj, bildkartoj. prelegkolektoj, ...

t=>

Tre bona rilato inter kvalito kaj prezo!
K A V A - P E C HKontaktu nin:
(Kongresa kaj Kleriga Entrepreno de Petro Chrdle)
Anglicka 878, CZ-25229 Dobfichovice (Prago)

Tel.: +420.2.57712201, fakso: +420.2.57712126. Http://www.kava-pech.cz, rete: chrdle@kava-pech.cz

Presite en Ceha Respubliko
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