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Niaj kunvenoj ESPERANTO servas al verkistoj
La programoj de niaj ĉiumer- 

kredaj kunvenoj pliriĉiĝas. Pri 
tio m eritas jenaj gesamideanoj 
per siaj interesaj prelegoj. S - 
anino JUDr. J. Kopeĉkova pre- 
legis trifoje pri jenaj tem oj: 
1) Enkonduko de Esperanto kiel 
nedeviga objekto en la danaj 
lernejoj, 2) Rekrea libertempo 
de laboruloj en montaro, 3) La 
10-ja ra  datreveno de la fondiĝo 
de la Centro de Esploro kaj 
Dokumentado (C. E. D.). S-ano 
J. Dasek prelegis ankaŭ trifoje. 
1) La ĉeĥa muzika komponisto 
Ant. Dvorak, 2) Ant. Slaviĉek, 
pentristo, lia vivo kaj verko, 3) 
La Esperantista Literaturo. S - 
ano Mir. Lysy dufoje prelegis. 
1) Hungario, lando de niaj bo- 
naj amikoj, 2) La Troja milito. 
S-ano Al. Lysy legis el la „Sko- 
la Esperantisto" pri Arto de 
vendado. S-anino Ŝlosarkova ra- 
kontis nin Japanajn fabelojn 
kaj s-anino Hukova legis pri 
Bulgario. Por pliaj kunvenoj 
estas preparita diverstema kaj 
interesa programo.

En decembro 1961, aperis en librovendejo de nia urbo mal- 
dika libro pri ciganoj „Homoj in ter homoj". Aŭtorino de ĉi 
tiu interesplena verketo estas Jihlavanino, instruistino Marie 
Houzarova, kies pseŭdonimo estas M. Machalova. *

La aŭtorino bone konas vivon de ciganaj familioj kaj iliaj 
infanoj. Ŝi eĉ bone scias pri ĉiuj iliaj vivproblemoj. Tamen la 
plej kortuŝa estas ŝia amo al ĉi tiu j homoj.

La aŭtorino volas m ontri en la libro, ke ciganoj estas nun 
plenrajtaj anoj de nia socio, kiu forigis antaŭajn m aljusta- 
jojn de kapitalismo en nia lando.

Malmulte da homoj scias pri deveno de ciganoj. Estas nur 
iegendo, kiun ili mem disvastigis, ke ili estas laŭdevene el 
Egiptujo. Ĉiuj ciganoj devenas el Hindujo, el Punjab (Pandzab). 
Estas jam  mil da jaroj, kiam ili tiun landon forlasis. Ili iris 
de tie en tr i partoj: unu trans Balkano en mezan Eŭropon; 
ia dua trans Ĉinio en Usosoron; la tria  trans Egiptujo Hispa- 
nujon. Ĉar ilia lingvo apartenas al novhindujaj lingvoj, kiel 
ekz. sindhi aŭ bengali, ĉiuj ciganoj uzas elem entajn vortojn 
de ĉiuj landoj, tra kiuj ili vagadis. Tiel niaj ciganoj havas 
en la lingvo vortojn persajn, sed plejmulte grekajn, rumanajn, 
hungarajn, kaj slavajn.

Intereso de M. H. pri ciganoj ne restadas limigita nur je nia 
lando. Ŝi m ulte studas, legas kaj lastatem pe oĉ skribas 'ek- 
sterlanden, por akiri kontakton pri alialandaj ciganoj kaj ciga- 
nologoj. K i a l i n g v e  ŝ i  k o r e s p o n d a s ?  P e r  E s p e -  
r  a n t  o, kiun ŝi mem ellernis. E n  E s p e r a n t o  ŝ i  t r o v i s  
b o n a n i 1 o n, kiel ekscii plej multon pri ciganoj kaj ilia vivo 
en diversaj landoj.

ŜTEP. PANSKA

Esperantaj disaŭdigoj
Post longjara penado flanke de ĉeĥoslovakaj 

esperantistoj, stariĝis regula kunlaboro inter 
Ĉeĥoslovaka Radio kaj Ĉeĥoslovaka Esperanto - 
Komitato. Ekde februaro 1962 fremdlingva dis- 
aŭdigo de Ĉeĥoslovaka Radio (fako poi 
Aŭstrio) komencis elsendadi regule en Esperan- 
to 6-m inutan programon ĉiun lastan jaŭdon de 
monato, in ter 18,45 kaj 19,00 h. (MET) sur la 
meza ondo 233,3 m (1.286 KHz). Programo ĝis 
junio: 29. 3. Mondpaca Esperanto-Movado en 
ĈSSR kaj ĝia laboro; 26. 4. La vivo de Esperan- 
tis to j en Olomouc; 31. 5. Pri E speranto-litera- 
turo; 28. 6. Esperantistoj en Pilsen. Por helpi

A  A

en Cehoslovaka radio
al Ĉeĥoslovakaj samideanoj, post aŭskulto nepre 
skiibu al: Ĉeĥoslovaka Radio, Sendung fur 
Oesterreich, Praha, Ĉeĥoslovakio.

Esperanto en franca ĵurnalo
Unu el la plej imponaj francaj ĉiutagaj ju r- 

naloj „Paris-Normandie“, kiu tage aperas po 
130.000 ekzempleroj, aperigos semajne Espe- 
rantan kurson. La Esperanta kurso aperas en 
„Junulara Rubriko“ de la jurnalo pere de !a 
Esperanto-grupo en Rouen.

m  4?'a UNIVERSttLH KONGRESO DE ESPERKNTO
okazos en Kopenhago la 4-an ĝis 11-an de aŭgusto 1962 sub la alta protektado de la 

Dana Cefministro s - ro Viggo Kampmann.



En la gazeto ..Jihlavska lokomotiva" nro 11 
ni legis jenan artikolon: ..Elmontra fenestreto 
de- niaj Esperantistoj, kiu estas lokigita sur la 
perono, estas tiel alloga, ke valoras, ke ĝi altiru 
atenton ne nur de la vojaĝantoj, sed ankaŭ de 
la fervojistoj. Ĝia enhavo estas daŭre aktuala 
kaj ofte ŝanĝata kaj ankaŭ ĝia aranĝo estas 
bela. Ni dezirus, ke ankaŭ aliaj elm ontraj fe- 
nestroj de amasorganizoj estu tiel belaj, kiel 
la elmontra fenestro de Esperantistoj.

EL LETEROJ
KOŜICE. La 12-an de dec. 1961 m ortis post 

mallonga sufero en sia 58 ja ra  aĝo membro de 
Esperantista klubo en Koŝice samideano FER- 
LINANDO LELOVITS, estin ta oficisto de la Ĉe- 
ĥoslovaka ŝtatbanko en Koŝice kaj longjara 
fervora pacbatalanto. Honor’ al lia memoro!

BRNO. Esperantistoj en Brno kunvenadas ĉiu- 
marde ek de la 19-a horo en nova klubejo en 
Mainova urbodomo, Radnicka stra to  8, la 2-a 
lcorto, 1-a etajo, klubejo nro 9.

KOLIN. Esperanto-rondeto ĉe Uzina klubo 
ROH (Revolucia Sindikata Movado) de maŝin- 
fabriko TATRA en Kolin kunlabore kun Uzina 
komitato ROH, aranĝos la 1-an ĝi^ 11-an de 
junio 1962, ekspozicion de infanaj manla- 
boraĵoj el landoj de la paca tendaro sub devi- 
zo: „Por tutm onda paco, ĝojplena vivo kaj fe- 
liĉego de ĉiuj infanoj de la tu ta  mondo.“

La unua internacia konferenco 
Esperanta de sciencistoj

La lingva problemo en la scienco estos la 
temo de Unua Internacia Konferenco Esperanta 
de sciencistoj. La konferenĉo okazos paralele 
al la 47-a Universala Kongreso de Esperanto 
en Kopenhago. Organizanto de la konferenco 
estas Paul Neergaard, Vicprezidanto de In ter- 
nacia Scienca Asocio Esperantista. Li estas 
ankaŭ Prezidanto de LKK de la 47-a Universala 
Kongreso de Esperanto.

M IL  P R U V O J
La 28-an de decembro en la peranto estas vivanta lingvo, 

pasinta jaro la milan fojon ek- plene taŭga por la bezonoj de 
sonis en la etero la ĉiutaga es- ia internacia kunlaboro. 
perantlingva voksignalo de Po- Esperantaj disaŭdigoj de Po- 
la Radio: „Parolas Varsovio, ia Radio okazas ĉiutage ek 
naskiĝurbo de Esperanto!” Mil de 16.30 ĝis 17.00 horo sur on- 
esperantaj disaŭdigoj de Pola doj 249, 30.01, 31.45, 31,50, 
Radio estas mil pruvoj, ke Es- 41.12, 41.99, 42.11 a 48.43 m.

Ni atentigas ĉiujn legantojn, 
ke AGADO ne estas gazeto kiel 
m uitaj konjektas, sed ĝi estas 
informilo pri a g a d o de Espe- 
ran tisto j en Jihlava. Per sia 
enhavo la informilo funkcilfe 
kiel kolektiva letero. Precipe al 
novaj Espsrantistoj prezentas 
sin kiel novstila lerno — kaj 
legolibro por daŭrigo.

Letni esperantskj tdbor
ve Stribrne zatoce u Lanĉova na Vranovske prehrade uspo- 

fada v prazdninovpch mesicich 1962 ve dvou ĉtrnactidennich 
bezich KU R S Y E S P E R A K T A .  Celkovp pobyt v jednom 
behu s kursovnpm a stravou stoji 250 Kcs. Blizsi injormace 
sdeli Okresni dŭm osvety, odbor Esperanto v Trebiĉi, nebo 
je ziskate pfi providelnjjch stfedeĉnich schŭzkach jihlavskeho 
esperantskeho krouzku.

N I R I D U!
§i estis granda, fo rta  virino 

kaj la ŝtelisto, kiun ŝi surpri- 
zis dum la ago kaj kaptis, 
vidigis k larajn signojn de pu- 
nado.

„Estis ja  bravege de vi, sin- 
jorino,” diris la juĝisto, „ke vi 
atakis la ŝteliston kaj arestis 
lin. Sed ĉu vere estis necese, 
nigrigi ambaŭ liajn okulojn kaj 
elbati ĉiujn liajn den to jn?”

„Nu,“ diris la virino, „mi 
kuŝis sendorme jam  dum tri 
horoj atendante mian edzon,. . .  
kaj mi supozis, ke estas li, 
kiam la ŝtelisto m allaŭte en- 
venis . . .“

Filo: Ĉu mi povas esti punita 
pro io, kion mi ne faris, patro?

Patro: Certe ne.
Filo: Tre bone. Mi ne faris 

mian hejmtaskon por la ler- 
nejo.

—  ★  —

Paŭlo (sepjara): Paĉjo, en 
tiu  ĉi mondo ne ekzistas jus- 
teco!

Patro: Kial?
Paŭlo: Nu vidu, la instruisto 

ricevas salajron kaj ni devas 
fari la laboron.

—  ★  —

Kuracisto ekzamenas rekru- 
ton: Ĉu vi ĉiam tiel balbutas?

Rekruto: N-n-ne, s-s-ssinjo- 
ro. N-nur k-k-k-kiam  m-m-mi 
p-p-parolas.

KORESPONDIDEZIRAS
TUGOMILA ZDJELAR, Nazo- 

rova 14, VIROVITICA — Jugo- 
slavio. 17-jara studentino de 
gimnazio. Pri muziko, filmoj kaj 
literaturo.

ESPERANTO — RONDO ĉe 
MestOB, Potoky 25, GOTTWAL- 
DOV, Ĉefioslovakio. Pri ĉiuj te -  
moj.

HAVEL JOSEF, instruisto, 
LIBNATOV nro 117, ĉe TRUT- 
NOV — Ĉeĥoslovakio, serĉas 
gekorespondantojn en Afriko, 
Azio kaj Usono.

SEIFERTOVA JANA, U sv. Vi- 
ta  878, PELHRIMOV — Ĉeĥo- 
slovakio. Pri ĉiuj temoj kun 
ĉiuj landoj.

LETERVESPERON aranĝos en 
majo SzMT Mŭvelodasi Haz 
Eszperanto Szakkore, MISKOLC, 
Kossuth utca 11. Hungarujo.

KORESPONDI bildkarte dezi- 
ras 20 gekomencantoj (minis- 
toj, fraŭloj, fraŭlinoj, geedzoj), 
Esperanto kurso 2-an Beke 
szallo MISKOLC — PERECES, 
Debreceni Marton te r  9. Hun- 
garujo.



_ Julie Ŝupichova —

Mluvim esperantsky
— fMi parolas Esperante)

7-a daŭrigo
339. Veslari potrebuji hodne 

lodi a lodiĉek. — La re- 
mistoj bezonas multe da 
ŝipoj kaj ŝipetoj.

340. Vodni sport je  velmi zdra- 
vy. — La akvosporto estas 
tre  saniga.

341. Mne zajima nejvic rybar- 
stvi. — Min pleje interesas 
fiŝkaptado.

342. Pfal bych si plachtit na 
mori. — Mi dezirus vel- 
boati sur la maro.

343. Sanice se jiz ustalila. — 
Oni povas jam  glitveturi.

344. Bude opet snezit — Deno- 
ve neĝos.

345. Kdo bude ridit sane? — 
Kiu direktos la glitvetu- 
rilon ?

346. Cesta je priliŝ prikrŭ, ne- 
chtel bych vas prevrhnout.
— La vojo estas tro kruta, 
mi ne volus renversi vin.

347. Mame nekolik kluziŝf v 
naŝem meste. — Estas plu- 
ra j glitkurejoj en nia urbo.

348. Mŭj b ra tr  je vyborny brus- 
lar. Ja jeŝte jezdim po- 
malu. — Mia frato estas 
bonega glitkuranto. Mi 
glitkuras ankoraŭ m alra- 
pide.

349. A na lyzich take jezdite?
— Ĉu vi ankaŭ skiveturas?

350. Videli js te  zajimave skoky 
ve Ŝpindierove MIyne? — 
Ĉu vi vidis la interesan 
skisaltadon en Ŝpindlerŭv 
Mlyn?

351. Take v Beskydach je dob- 
ry teren  pro jizdu na ro- 
haĉkach. — Ankaŭ en Bes- 
kydy estas bona glitvetura 
tereno.

352. Zelezniĉni a autobusove 
spojeni umoznuje lyzarŭm 
prichod ze vŝech stran. — 
La fervoja kaj aŭtobusa 
komunikoj ebligas ai ski- 
kurantoj alvenon de ĉie 
ajn.

352. Jezdi jiz lanovka na Ĉer- 
nou horu? — Ĉu la pend- 
fervojo al Ĉerna hora jam 
funkcias?

353. Nerad bych z tra til orien- 370. 
taci, kdyby nahle priŝla 
mlha na horŝch. — Mi ne 
ŝatus perdi la ĝustan di- 3y^ 
rekton, se subite venus 
nebulo en la montaro.

354. Videl js te  novy lyzarsky .™  
mŭstek? — Ĉu vi vidis la 
novan skisaltejon?

355. Oznaĉeni tyĉemi vam u- 
kaze cestu. — La stan - 373 
gosignoj montros al vi la 
vojon.

356. Kde jste  koupil ty  nove 3y^ 
rohaĉky? — Kie vi aĉetis
la belan kornan sledon ?

357. Dobre umite h ra t kuleĉ-
nik. — Bone vi scias ludi 
(ludas) bilardon. 3y-

358. Deti si hraji s miĉem. —
La infanoj ludas per piiko.

359. Taboril js te  jiz v lese? —
Ĉu vi jam  kampis en ar- 
baro ? 376.

360. V letnim esperantskem t&-
bore jsem zazil nezapome- 
nutelne chvile. — En la 
Somera Esperanto-Tenda- 377. 
ro mi travivis neforge- 
seblajn momentojn. 3yg

361. Postavme stan! — Ni s ta - 
rigu la tendon!

362. Naŝe heslo je: Bud' pri- 
praven! — Nia devizo es- 379, 
tas: Estu preta!

NAKUPY A PRACE
363. Mate ĉerstvy saiam (tla- 

ĉenku)? — Ĉu vi havas 380. 
freŝan salamon (premkol- 
bason)?

364. Ta ŝunka je velmi chutna, 
ale chtel bych jeŝte dve 
sladkokysele okurky. — 381. 
Tiu ŝinko estas tre  bon- 
gusta, sed mi volus anko-
raŭ du dolĉacidajn kuku- 382. 
mojn.

365. Mate jiz nove brambory?
— Ĉu vi jam  havas novajn 333 
terpom ojn ?

366. Nejake tvrde zemle, vĉe- 
rejŝi, vŝm nezbyly? — Ĉu 
restis al vi malmolaj bul-
koj de hieraŭ? 384.

367. Jim den co den ovoce - 
ze vŝeho nejradeji jablka.
— Ĉiutage mi manĝas 
fruktojn  - plej multe mi 
ŝatas (la) pomojn.

Mate karlovarske suchary ?
— Ĉu vi havas la biskvi- 
to jn  de Karlovy Vary? 
Mate dort se smetanou?
— Ĉu vi havas to rton  kun 
kremo ?
Ukazte mi nejakou pek- 
nou bonbonieru! — Belan 
bonbonujon m ontru alm i! 
Mate dopisni papir s lin- 
kami? — Ĉu vi havas li- 
niitan leterpaperon?
Jeŝte tuzku na kresleni, 
ale mŝkkou. — Ankoraŭ 
krajonon por «desegnado, 
molan.
Potrebuji dobre plnici pe- 
ro. — Mi bezonas bonan 
fontoplumon.
Chtel bych podrobny plan 
mesta se seznamem ulic.
— Mi volus detalan pla- 
non de la urbo kun no- 
maro de la strato j.
Jeŝte deset archŭ snima- 
ciho papiru pro psaci stroj.
— Ankoraŭ dek foliojn de 
kopipapero por skribma- 
ŝino.
Prosim, ukazte mi nejakou 
dobrou knihu pro miadez.
— Bonvolu m ontri al mi 
bonan libron por junularo. 
Jake m ate novinky? — 
Kiujn novaĵojn vi havas? 
Mate nejaky vetŝi rusky 
slovnik? — Ĉu vi havas 
ne tro  malgradan (pli 
grandan) rusan vortaron? 
Mate esperantsky pfeklad 
„Babiĉky?“ — Ĉu vi an- 
kaŭ havas Esperantan tra -  
dukon de la „Avinjo?“
Ty basne jsou pekne, ale 
nechci je  brozovane. — 
Tiuj poemoj estas belaj, 
sed mi ne volas ilin bro- 
ŝuritaj.
Dodavate knihy take poŝ- 
tou? — Ĉu vi liveras lib- 
ro jn  ankaŭ per poŝto? 
Mate aspon antikvarn: vy- 
tisk? — Ĉu vi havas alme- 
naŭ uzitan ekzempleron? 
Mohu si u vas predplatit 
list „Dneŝni Bulharsko?“ 

— Ĉu mi povas aboni ĉe 
vi la gazeton „Nuntempa 
Bulgario?"
Chtel bych narodni (lido- 
ve) pisne pro housle a 
klavir. — Mi volus ĉehajn 
(popolajn) kantojn por vio- 
lono kaj fortepiano.

(Daŭrigota)



M i n u I y ĉ a s slovesa konĉi koncovkou -is 
mi laboris — pracoval jsem 
vi laboris — pracoval jsi 
atd.

B u d o u c i  ĉ a s  slovesa konĉi konc. -os 
mi laboros — budu pracovati 
vi laboros —budeŝ pracovat 
atd.

P o d m i n o v a c i  z p ŭ s o  
koncovkou
mi laborus — pracoval bych 
vi laborus — pracoval bys 
atd.

R o z k a z o v a c i  z p ŭ s o b  
koncovkou 
laboru! — pracuj! 
li laboru! — at pracuje! 
ni laboru! — pracujme!

V esperantu jsou pouze dva pady; 1. a 4. pad. 
4. pad tvori se pomoci koncovky —n.
(Mi havas libron. — Mam knihu. Li vidis vin 
— Videl vas. Mi amas vin! — Miluji te!)

Koncovkou —n vyjadrujeme v esperantu tez: 
smer — Ŝi iras en parkon. — Ona jde do parku. 
datum — La dudeksesan de januaro 1962. (La 

26-an de januaro 1962.) — Dvacateho 
ŝesteho ledna 1962. (26.. ledna 1962.) 

dobu trvani — Skribi tu tan  horon. — Psati ce- 
lou hodinu.

cenu — Tiu ĉi libro kostas dek ses kronojn.
— Tato kniha stoji ŝestnact korun. 

vahu — Donu al mi tr i kilogramojn da pork-
viando. — Dejte mi tr i kg veproveho 
masa.

miru — La arbo estas dek tr i m etrojn alta.
— Strom je trinact m etrŭ vysoky. 

Pripona —ist— ma vyznam povolani, trvale
ĉinnosti. (Gardeno — zahrada, ĝardenisto — 
zahradnik, instrui — vyuĉovat, instruisto — u- 
ĉitel.)

Predpona mal— ma vyznam opaku. (sata — 
syty, malsata — hladovy, granda — velky, mal- 
granda — maly, alta — vysoky, malalta — niz-
W-)

Predpona ge— ma vyznam obojiho rodu. 
( tra to  — bratr, fratino — sestra, gefratoj — 
sourozenci)

V e t u  t a z a c i  tvorime z vety oznamovaci, 
klademe-li pred ni tazaci ĉastici „ĉu“. Stoji-li 
na zaĉatku vety zajmeno tazaci, neklademe jiz 
ĉastici „ĉu“. Slovo „ĉu“ v prime reĉi do ĉeŝtiny 
neprekladame, v neprime reĉi jej prekladame 
slovem „zda“. (La tablo estas bruna. — Stŭl 
je hnedy. Ĉu la tablo estas bruna? — Je stŭl 
hnedy ?)

N e k o l i k  p o z d r a v ŭ .  Bonan m atenon! — 
Dobre jitro! Bonan tagon! — Dobry den! Bonan 
vesperon! — Dobry veĉer! Bonan nokton! — 
Dobrou noc! Gis la revido! — Nashledanou! 
Adiaŭ! — Sbohem! Saluton! — (Vŝeobecny po- 
zdrav.)

Kiu laboras en ĝardeno ? Gardenisto laboras 
en ĝardeno. Kio kreskas en ĝardenoj kaj en 
parkoj ? En ĝardenoj kaj en parkoj kreskas be- 
laj floroj kaj arboj. Kio estas tio? Tio estas 
la tablo (fenestro, seĝo, muro, bildo k. t. p.). 
Kion vi faras? Mi skribas. Kia estas via instru - 
istino ? Nia instruistino estas juna, bela kaj tre  
severa. Ni lernas en la klaso, kies fenestroj es- 
tas sur la orienta flanko de la lernejo. Kie vi 
estis hieraŭ? Hieraŭ mi estis en Bedrichov ĉe 
mia onklo. Mi ŝate vizitus vin, kiam mi povas 
veni? Venu morgaŭ vespere. Kiel vi fartas? 
Dankon, tre  bone! Kial vi manĝas? Mi manĝas, 
ĉar mi estas malsata. Kiom da gefratoj vi ha- 
vas? Mi havas kvar gefratojn, tr i fratinojn kaj 
unu fraton. Ĉu vi skribas? Jes, mi skribas. 
Ĉu vi pentras? Ne, mi ne pentras, sed mi de- 
segnas. Ĉu via patro laboras en libropresejo ? 
Jes, mia patro laboras en libropresejo. Ĉu vi 
legas? Jes, mi legas.

b slovesa konĉi 
-us

slovesa konĉi 
-u

NOVAJ VORTOJ

alta — vysoky 
ami — milovat 
arbo — strom 
bildo — obraz 
bruna — hnedy 
ĉapo — ĉepice 
ĉar — ponevadz 
ĉe — u, pri 
danki — dekovat 
dankon — diky 
desegni — kreslit 
doni — dat 
du — dva 
fari — delat 
fenestro — okno 
flanko — strana, bok 
frato  — b ratr 
havi — mit 
hieraŭ — vĉera 
hodiaŭ — dnes 
horo — hodina 
iri — jit 
jes — ano

je ti — hodit 
kia — jaky 
kial — proĉ 
kiam  — kdy, kdyz 
kie — kde 
kiel — jak
Kiel vi fa r ta s?  — Jak  se m aŝ?

(Jak  se m a te? ) 
kies — ĉi, jehoz 
kio — co 
kiom — kolik 
klaso — trid a  
krono — koruna 
kvar — ĉtyri 
legi — ĉist 
m alsata  — hladovy 
manĝi — jis t 
m orgaŭ — z itra  
m uro — zed', s tena  
ne — ne 
onklo — stryc  
o rien ta  — vychodni

pentri — malovat
porko — vep?
porkviando — veprove maso
sata — syty
sed — ale
seĝo — zidle
severa — prisny
skribi — psat
sur — na
ŝerco — zert
tablo — stŭl
tio — to
tri — tri
tu ta  — cely
unu — jeden, jedna
vidi — videt
viziti — navŝtivit
veni — pfijit
vespero — veĉer
vespere — veĉer (ĉasove)
voli — ch tit
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