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Pri la 14-a IFEF-Kongreso en Budapest
Por AGADO skribis Inĝ. Rebiĉek

Ne estas facila tasko skribi koncize pri tiu ĉi 
internacia renkoritiĝo de samideanoj-fervojistoj. 
Seka raporto ne povas prezenti la verajn imnre- 
sojn kaj por priskribi tiujn ĉi detale kaj laŭfak- 
te — ofte mankas konvenaj vortoj. Jes, ja  — 
estas necese travivi tian okazaĵon persone. Kaj 
se iu samideano iam partoprenos tiuspecan fes- 
ton — certe li (ŝi) neniam forgesos la riĉegajn, 
ĉarmajn, travivaĵojn, kiuj amas ĝas en la koro, el 
kiu ekflagros neniam estingebla flamo de entu- 
ziasmo kaj kredo — ke iam devos venki la ideo 
de internacia lingvo, kiu ebligas pacajn, amikajn 
interrilatojn de vastaj popolamasoj.

Do, el la zono, longa zono de kolektitaj impre- 
soj mi eltondos kelkajn por prezenti ilin al vi. 
Sed mi tamen dubas, ke mi sukcesos laŭefek- 
tive reprodukti ilin.

ĈE LA ŜTATLIMO. La rapidegtrajno n-no 4/7 
haltas en la unua translima, do hungara stacio 
Komarom. Estas mateno, sabate la 5. 5. 1962. 
Scivoleme oni rigardas tra la fenestro. Homoj, 
imagu nur, tute samaj homoj kiel en nia lando 
pasadas laŭlonge de la trajno! Jes, efektive — do 
la Hungaroj estas homoj el ostoj kaj karno, tute 
kiel ni. Stranga afero, ĉu ne? Sed-kiel ili eniras 
la vagonon kaj ekparolas, ni — kvankam ankaŭ 
homoj — ne komprenas ilin kaj ili ne kompre- 
nas nin! Tamen ni vidas laŭ iliaj vizaĝoj kaj 
okuloj, ke ili ŝatus scii, kiuj ni estas, kion ni fa- 
ras, de kie ni venas — kaj ankaŭ ni ŝatus scii la 
samon, ja  multe pli, nome kiel ili vivas, kiel ili 
konstruas sian novan socialistan patrujon. Tiu ĉi 
ne plu apartenas al kelkaj nobeloj, sklavigantaj 
la laboreman popolon kaj vivantaj senzorge per 
ĝiaj kaloj. Tiel kaj tial ni sidas do unu apud la 
alia, unu inter la aliaj — mutaj kaj reciproke 
fremdaj. Iom honteme ni observas la stacidomon. 
Ŝajnas ja  esti hodiaŭ iu solenaĵo. La domo estas 
ornamita per floroj kaj flagoj kaj flagetoj — 
hungaraj kaj verdaj kun verda stelo en blanka 
kvadrato! Sur vedra tabulo oni povas legi blank- 
litere: „RELOJ LIGAS LA LANDOJN — ESPE- 
RANTO LA POPOLOJN". Nu vidu, tion ni kompre- 
nas ja ! Kompreneble, niaj karaj kamaradoj per 
tiu ĉi ornamo bonvenigas siajn gastojn el la tuta 
mondo. Post la pasporta kaj dogana esploro ape- 
ras sur la kajo du fervojistoj kun verda rubando 
kun surskribo „ESPERANTO“ sur la brako. Rapi- 
de ni malfermas la fenestron. La fervojistoj per

nia belsona lingvo bonvenigas nin en sia patrujo, 
ili demandas pri nia vojaĝo, ili jjotas niajn kon- 
gresnumerojn. Ili atentigas nin samtempe, ke 
nur kelkajn paŝojn apude en proksima kupeo si- 
das svedaj samideanoj kaj ĉe la trajnfino kara- 
vano da Poloj! Ni vizitas la Svedojn en la sama 
vagono kaj en amika interbabilado la tempo 
rapide pasas ĝis la trajno enveturas Budapeŝton.

EN LA KONGRESEJO. De la orienta stacidomo 
en Budapest ni estas tuj gvidataj de hungara sa- 
mideano al la kongresejo. La koridoroj kaj la 
akceptejo zumas kvazaŭ abelujo. Vigla movado 
estas tie. Kaj tu j okazas la unuaj renkorit ĝoj kun 
samideanoj ĝis nun konataj nur laŭbilde kaj 
estiĝas novaj amikecŭj. Ni ricevas la dokumen- 
taron, insignon kaj klarigojn pri loĝado, nutrado m 
kaj aliaj aferoj. Jen do ni droniĝas plene en la 
sento! Efektivaj ondoj — ondoj de lingva sono 
— vekas atenton de la oreloj. Ĉe la komencantoj 
evidentiĝas iomaj neperfektaĵoj de prononcado. 
sed — cetere ĉiuj reciproke kvazaŭ konus sin 
jam delonge. Efektive dokumentiĝas, ke la eble- 
co de senpera interkompreniĝo estas grava hel- 
pilo por amikaj interrilatoj de ĉiuj homoj! Ili 
grupiĝas, ili interŝanĝas etajn memoraĵojn, jen 
ili notas reciproke adresojn. Aliaj interŝanĝas 
vojaĝkonsilojn, jen ili fotografiĝas. Nu, kvazaŭ 
temus pri „unu granda familio", kiel ni kantas 
en nia himno. Jes, nia lingvo estas komuna kaj 
ligas nin per sia granda ideo de interfratiĝo de 
la homaro!

LA SOLENA MALFERMO okazas en la granda 
teatra salonego de la kongresejo. Laŭlonge de 
la muroj, respektive balkonbaraĵo troviĝas la 
emblemoj de ĉiuj 13 pasintaj kongresoj. Ĉiuj 
lokoj estas okupitaj, en la unua vico de la amfi- 
teatro la landaj delegitoj, inter ili ankaŭ s-ano 
Hiza, destinita de ĈSEK. La unuan fojon okazas, 
ke ĉe la IFEF-kongresejo estas reprezentanta 
ankaŭ ĈSSR. En frunto sur la scenejo la estrara 
tablo, super kiu ŝvebas grandaj E-flagoj kaj Ia 
emblemo de ĉi tiu kongreso. Meze sidas la pre- 
zidanto de IFEF, s-ano de Jong, ĉe lia maldekstra 
mano la ministro de trafiko kaj poŝto k-do Kos- 
sa, apud li la nrezidanto de LoKoKo s-ano d-ro 
Bacskai. Ambaŭflanke la ceteraj funkciuloj, tute 
maldekstre nia fama kaj glora poeto s-ano Julio 
Baghy. Dum zumado de filmkameroj kaj brilego 
de multaj reflektoroj la prezidanto de Jong pa-
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rolas pri la soienaj sentoj, kiuj regas nin dum 
tiuj ĉi momentoj. Li esprimas la admiron al la 
eminenta laboro de LoKoKo, al la efekt ve grand- 
impresaj aranĝoj, li akcentas la facilecon de in- 
terkompreniĝado dum niaj internaciaj kongre- 
soj, do ankaŭ la nuna, kiun ĉeestas la anoj de 
20 nacioj kaj tamen oni bezonas nek interore- 
tistojn nek komplikan tradukaparataron. N'aj 
paroioj el.ĝas el niaj koroj kaj ili tuŝas ankaŭ 
senpere la korojn, de ĉiuj aliaj. Sed niaj inter- 
naciaj kunvenoj estas eblaj sole dum paco, kiu 
estas la kondiĉo de la vivo, ĝojo kaj anrkeco. 
Kaj n'a lingvo kaj ideo do mu ton kontribuas al 
la paco, kiel tion esprimas ankaŭ la devizo sumr 
niaj kapoj: PER ESPERANTO AL LA MONDPACO. 
Li dankas ankaŭ por la eminenta subteno de nia 
kongreso al la protektanto s-ro m'nis’tro. Li invi- 
tas poste lin al parolo. Ieviĝas do la m nistro 
Kossa kaj — ekbruegas tondro de aolaŭdo. Li 
paro’as esperante. Li paroias, li ne legas balbu- 
te iun tekston, skribitan en por li fremda lingvo. 
La unua surprizo de la kongreso! Jes. la ministro 
estas esperantisto! Li akcentas la profundan vo- 
lon de la hungara popolo al paco, por k'es sub- 
teno eminente helpas tiuspecaj iriternaciaj ren- 
kont ĝoj, kiuj pruvas, ke ĉiuj homoj deziras la 
interkopren:ĝon kaj la pacon. Li bonvenigas 
ĉiujn gastojn al sia patruio kaj deziras al ili agra- 
b:an restadon en Budapeŝto kaj ĉie en Hunga- 
rio. Laŭvice parolas nun la landai deleg'toj — 
kaj efektive ĉiuj akcentas la deziregon da ni 
ĉiuj — konservi la pacon! La fervojista simfoni- 
orkestro ludas la himnon, multaj samideanoj 
kantas kune. La konqreso estas maifermita. Sek- 
vas komuna fotoorafado de oli ol mil ĉeestantoj 
sur la placo antaŭ la kongresejo kaj poste tag- 
manĝo en diversaj restoracioj. En la restoracio 
Gundel ĉeestis inter la delegitaro la ministro 
mem, amuzante sin vigle kun ĉiuj.

LA KUNSIDOJ, ĉu de la pleno, ĉu de la fak- 
komitatoj (kongresa, de'eg'tara, redaktora, fak- 
prelega, terminara, junulara) pritraktis ĉefe or- 
ganizajn kaj speciale IFEF - aferojn. Ankaŭ t:e 
evidentiĝas la facileco de interkompreniĝado.

LA AMUZAJ ARANGOJ. La kongresa programo 
estis riĉa je  amuzaj aranĝoj. Ĉiuj portas la sa- 
man signon de amikeco — la verdan stelon. La 
interkonatiĝa vespero estas bruega, en la babi- 
lado tute malaŭdlĝas artprogrameroj. La rond- 
vojaĝo tra la ĉefurbo faras eminentan propagan- 
don por nia lingvo. Tamen tro rapide pasas antaŭ 
la okuloj la multaj vidindaĵoj de Budapest. Ra- 
viga estas la panoramo de sur la F.ŝkaptista bas- 
tiono. Admirinda estas la nova sportstadiono me- 
ze de la urbo, neforgesebla estas la aspekto de 
la ĉedanuba parlamento kaj ties artaj kaj histo- 
riaj trezoroj. La impona monumento de liberigo, 
simbolo de dankemo al la soveta armeo. Ĉarma 
estas la vespera promeno ĉeborde de la Danubo, 
en kies fluo speguliĝas la periaroj de lumo. Arta 
ĝuo estas la baletprezentado de „ROMEO kaj JU- 
LIE“ en la Operdomo. Dum la solena muzik — 
kaj dancprezentado Iunde vespere oni aŭskultas 
kantadon de famaj hungaraj aktoroj kaj oni ad- 
nrras la temperamentajn naciajn dancojn, efek- 
tivigatajn de fervojistaj kulturgrupoj, oni amu- 
zas sin per la lerteco de artosorĉ stoj. La tradi- 
cia internacia balo ebligas al la dancermToj ĝui 
la ritmon de muziko dum babilado kun novaj kaj

novaj geamikoj dlversnaciaj. Fosttagmeza vizito 
de la Pionir-fervojo ree prezentas ai la ĉiam mal- 
sataj okuloj la De.econ de la «pudbudapestaj 
arbaroj, parkoj kaj ekskursejoj kune kun novaj 
ĝ.s nun neviditaj panoramoj al la ĉefurbo. La 
cefdirektoro de la nungaraj fervojoj k-ado Csa- 
nadi akceptas unu posttagmezon la de.egitaron 
en sia deĵorejo, interparo.ante kun iii — oedaŭ- 
rinde pere de interpretisto. MZM-anoj kunvenas 
priparoli siajn aferojn. TiU ĉi kunveno far.ĝas 
memorinda pro ia unua paro.o de nia sovecia 
amiko k-ado Sergejev, kiu scdgas kelkajn inte- 
resajn novaĵojn pri ia tiea samideanaro. Kaj la 
promenoj tra la v.gle trapasataj stratoj kun 
abundaj vendejoj, montrofenestroj, ebligas gus- 
tumi la ĉiutagan ritmon Se la preskaŭ dumiiiona 
grandurbo. Ni povas ja  rapide trans.ok.gi nin, 
car speciala legitimiio pravigas ĉiun kongresa- 
non uzi senkoste c.ujn transportnmedojn, mkm- 
zive la tutan fervojaron de Hungarujo dum daŭ- 
ro de unu monato!

Estus eble rakonti multegon pri la du ekskur- 
scj, brilaj kaj sukcesaj per specialaj trajnoj al 
Miskolcz kaj de tie per aŭtobusaro (18 vetunioj!) 
al la grotaro de Aggteieg, kies parto kaŝiĝas 
subtere sub nia Domica. La rakonto pri la kon- 
greso tamen ne estus kompieta, se oni preter- 
iasus mencii la duan surprizori. Temas pri la vi- 
zito de la Aggte.ek. Imagu al vi grandan, ja gran- 
degan subteran spacon, salonegon, groteg#i ha- 
lon. En ties fundon ma.suprenŝtupas duono de 
la ekskursantaro, dum la dua duono, trairas la 
longajn koridorojn de la grotaro. Sur iu altaĵo 
de la grotego sidas — la simfoniorkestro. Fine 
la lasta samideano alfund ĝ as. La muzik stoj lu- 
migas kandeiojn ĉe siaj s.d okoj — kio okazos? 
La eiektraj lampoj esting ĝas kaj ekflamiĝas la 
greka fajro. Vi vidas antaŭ vi kvazaŭ amason da 
lampiroj dum flagro de la grekfaraj fiamoj. Ĉio 
silentiĝas kaj eksonas — nia h mno. Ĉirkaŭr gar- 
dante oni vidas multajn okulojn plenajn de lar- 
moj — pro emocio. Nemirinde — tiel penetra 
i.mpreso — la dua surprizo de la kongreso. La 
crkestro ludas poste la „PreIudion“ de Liszt. — 
La dua ekskurso celas al la hungara maro — 
Balaton. Tie okazas la ferma kunsido dum kiu 
la ministro pridonacas ĉiujn delegitojn per al- 
bumo kun kongresfotografaĵoj. Dum la revojaĝo 
perŝipe la msnistro enmiks'ĝas en la amason de 
vojaĝantoj, babilante gaje kaj ofte petoleme kun 
kiu ajn, Bedaŭrinde revoje en la trajno okazas 
ankaŭ la adiaŭado — reciproka amika manoremo 
kaj deziro: „Ĝis revido - venonte en Skotlando!"

Rapidege pasis la agrablaj horoj kaj tagoj de 
la kunesto de n a internac.a fervojista familio, 
sed la riĉegaj impresoj restas netuŝeble nefor- 
geseblaj en !a memoro!

Kaj resume. En kio baziĝas la eminenta sig- 
nifo de tiu ĉi okazaĵo por ĉiuj samideanoj, ne 
nur por ni fervojistoj? Unu denova pruvo, ke 
homo al homo povas esti amiko, ja  frato, se li 
trovas — komunan lingvon. Kaj due — ke ankaŭ 
en la socialistaj ŝtatoj troviĝas homoj — oficia- 
luloj, kiuj komprenas la grandan signifon kaj 
eblecon, kiun garantias Esperanto por la paca 
kunesto de simplaj homoj, kiuj havas efektivan 
volcn — vivi pace kaj kun reciproka respekto 
sur unu terg'obo! Iru al kiu ajn Esperanto-kon- 
greso kaj ankaŭ vi spertos tion!



Julie Ŝupichova

Mluvim esperantsky
—  (M i parolas Esperante)

Finĝo.
0  ESPERANTU. -  PRI 

ESPERANTO.
427. Slyŝel jste  jiz  o esperan- 

tu? — Ĉu vi jam  aŭdis 
pri Esperanto ?

428. Rad bych chodil do kursu 44 2  
pro zaĉateĉniky. — Mi de- 
zirus partopreni kurson
por komencantoj.

429. Jak dlouho trva kurs? —
Kiel longe daŭras la kur- 
so ?

430. Obyĉejne tri mesice, pak 
dostanete vysvedĉeni o 
navŝteve kursu. — Kutime 
tri monatojn, poste vi 
ricevos ateston pri la 
partopreno en kurso.

431. Kdo porada kursy? — Kiu 
aranĝas la kursojn?

432. V Jihlave Esperantsky 
krouzek pri Osvetove be- 
sede. — En Jihlava la 
Esperantista rondeto ĉe 
Kleriga institucio.

433. Take ve ŝkole v zajmo- 
vych krouzcich se uĉi ~es- 
perantu. — Ankaŭ la in- 
teres-rondetoj en lernejo 
havas Esperanto-instrua- 
don.

434. Jeŝte  nemluvim plynne 
esperantsky. — Mi anko- 
raŭ ne parolas Esperanton 
flue.

435. Rozumim lepe nez mluvim.
— Mi komprenas pli bone 
ol mi parolas.

436. Mluvlte dosti dobre, jen 
se nebojte. — Vi parolas 
sufiĉe bone, neniel timu.

437. Bohuzel, nemam prilezitost 
mluvit. — Bedaŭrinde, mi 
ne havas okazon paroli.

438. Mel byste aspon ĉasto ĉist 
nahlas. — Vi devus alme- 
naŭ ofte legi laŭte.

439. Vite o kursu pro pokro- 
ĉile, ktery bude v kra j- 
skem Dome pionyrŭ? —
Ĉu vi scias pri la kurso 
por progresintoj, kiu es- 
tos en la reginona Domo de 
pioniroj ?

440. Jsem samouk, ale ted' se 
prihlasim do kursu. — Mi 
estas memlernanto, sed 
nun mi aliĝos ai la kurso.

441. Pred dvema tydny byl za- 
lozen Esperantsky krou- 
zek v Dome osvety v N.

Prvni schŭzi navŝtivilo 30 
osob. — Antaŭ du sem aj- 
noj fondiĝis Esperanto- 
rondeto ĉe la Kultur-do- 
mo en N. La unuan kun- 
venon partoprenis 30 per- 
sonoj.
Ĉeskoslovensky esperant- 
sky vybor (ĈSEV) chce 
dokazat verejnosti, ze 
esperanto pomaha k do- 
rozumeni narodŭ. — La 
Ĉeĥoslovaka Esperanto- 
Komitato (ĈSEK) volas 
montri al la publiko, ke Es- 
peranto servas al inter- 
konatiĝo de la nacioj.

443. Esperantem budeme in- 
formovat o naŝi kuiture, 
zivote a praci. — Per Es- 
peranto ni informos pri 
niaj kulturo, vivo kaj la- 
boro.

444. Predseda zahajii schŭzi a 
privital pritomne hosty. — 
La prezidanto malfermis 
la kunvenon kaj bonve- 
nigis ^gastojn.

445. Dnes priŝlo do naŝi schŭze 
nekolik soudruhŭ z Plzne.
— Hodiaŭ venis en nian 
kunvenon kelkaj kamara- 
doj el Plzen.

446. Naŝ zpravodaj nas sezna- 
mi s novinkami ze sveto- 
veho hnuti esperantskeho.
— Nia raportanto konigos 
al ni novajojn el la tu t- 
monda Esperanto-movado.

447. Vypŭjĉujeme si knihy a 
debatujeme o nich. — Ni 
prunteprenas librojn kaj 
diskutas pri ili.

448. Ĉasto take poradame spo- 
leĉne vychazky, pri kte- 
rych se mluvi jen espe- 
rantsky. — Ofte ni ankaŭ 
aranĝas komunajn ekskur-

sojn, dum kiuj oni parolas 
nur Esperante.

449. Dnes bude k*atka pred- 
naŝka o zivote tvŭrce es- 
peranta. — Hodiaŭ okazos 
malgranda parolado pri la 
vivo de kreinto de Esperan- 
to.

450. Kolik mate ĉlenŭ? — Kiom 
da membroj vi havas?

451. Umite jeŝte  jine jazyky?
— Ĉu vi scias ankoraŭ 
aliajn lingvojn?

452. Mluvim rusky a ĉasteĉne 
anglicky. — Mi parolas 
ruse ftaj parte angle.

453. Kdybych byl slyŝel drive 
o genialnim jazyce Za- 
menhofove, byl bych se 
mu nauĉil. — Se mi estus 
pli! frue aŭdinta pri la ge- 
nia lingvo de Zamenhof, 
mi estus lerninta ĝin.

454. Dopisujete si take v es- 
perantu ? — Ĉu vi ankaŭ 
korespondas ,en Esperanto ?

445. Ovŝem, dokonce s Ĉinany.
— Kompreneble, eĉ kun 
Ĉinoj.

456. Rad si vymenuji poŝtflvni 
znamky s esperantskymi 
filatelisty. — Mi ŝatas in- 
terŝanĝi poŝtmarkojn kun 
f ilatelistoj -esperantisH) j .

457. Je  mou povinnosti odpo- 
povedet na kazdou doŝlou 
nabidku. — Estas mia devo 
respondi ĉiun ricevitan 
proponon.

458. Predplatil jsem 
rantsky ĉasopis 
kraĉi vpred“. — Mi abon- 
pagis, la Esperantan ga- 
zeton „Vietnamio antaŭen- 

marŝas".
459. Ĉeskoslovenŝti obranci mi- 

ru veri, ze pokrokove sily 
sveta zvitezi. — La ĉe- 
ĥoslovakaj pacdefendantoj 
kredas, ke la progresemaj 
fortoj de la mondo ven- 
kos.

460. Esperantem k svetovemu 
miru! — Per Esperanto al 
la tutmonda paco!

si espe- 
..Vietnam

AGADO — jam de sia komenco aperigadis regule ĉeĥo _ — 
esperantan frazaron de nia meritplena samideanino Julie Ŝu- 
pichova. Hodiaŭ ĝi aperas lastfoje. ĉ i  prezentas en sia tuto 
studan materialon taŭgan por instruktoroj de B kaj C — 
kursoj, same kiel por la memlernantoj, kiuj povas ĉerpi el ĝia 
riĉeco.

Varman kaj sinceran dankon esprimas hodiaŭ al s-anino Ŝu- 
piehova ne nur la redakta komitato, sed ĉiuj legantoj, kiuj 
ĉiam senpacience atendadis la freŝan numeron.

Plurdeko da leteroj eĉ el eksterlando alvenintaj tion klare 
atestas. Kaj en la spirito flugas nia saluto al ŝi kun sinceraj 
bondeziroj . . .



ĈISLOVKY 7AKLADNI 15 — dek kvin
1 — unu lO — dek ses
2 — du 17 — dek sep

18 — dek ok3 — tri 19 — dek naŭ
4 — kvar 20 — dudek
5 — kvin 21 — dudek unu
6 — ses Z2 — dudek du
7 — sep 23 — dudek tri
8 — ok 24 — dudek kvar
9 — naŭ 25 — dudek kvin

10 — dek 26 — dudek ses
11 — dek unu 27

28
dudek sep 
dudek ok

12 — dek du 29 — dudek naŭ
13 — dek tri 30 — tndek
14 — dek kvar ol — tridek unu

Tyto zakladnl ĉislovky se nesklonuji. Sklonuji 
se vŝak poĉitane predmety. Napr.: M1 aĉetis ses 
bonajn librojn. — Koupil jsem ŝest dobrych knih.

Clsiovka „u n u“ mŭze mlt take funkci zajme- 
na a pak pribira i koncovku mnozneho cisia. 
Napr.: Unuj staris, aliaj kuŝis. — Jedni stali, jini 
lezeli. Mi vidis unujn, sed aliajn mi ne vidis. Vi- 
del jsem  jedny, aie jine jsem nevidel.

V y ŝ ŝ i  z a k l a d n i  ĉ i s l o v k y  maji formu 
podstatneho jmena; miliono — milion, miliardo
— miliarda, biiiono — bilion.

N a z v y  ĉ i s l i c  pribiraji koncovku -o. Unuo
— jedniĉka, duo — dvojka, kvino — petka atd. 

Ĉ i s l o v k y  r a d o v e  tvori se ze zakladnich
ĉislovek pridanim koncovky -a. Sklonuji se jako 
pridavna jmena. Unua — prvni, dua — druhy, 
tria — treti, kvara — ĉtvrty, dek unua — jede- 
nacty, dudek tria — dvacatytreti, kvarcent du- 
dek kvara — ĉtyristadvacatyĉtvrty, atd.

32 — tridek du 
40 — kvardek 
50 — kvindek .
60 — sesdek 
70 — sepdek 
80 — okdek 
90 — naŭdek 

100 — cent
156 — cent kvindek ses 
200 — ducent 
231 — ducent tridek unu 
300 — tricent 

1000 — mil
1962 — mil naŭcent sesdek du 
2000 — dumil 
3000 — trimfl 
atd.

Ĉ i s e l n a  p r i s l o v c e  pribiraji koncovku -e. 
Unue — za prve, due — za druhe, dek kvare — 
za ĉtrnacte, atd.

Ĉ i s l o v k y  n a s o b n e  pribiraji koncovku 
-obl-. Duobla — dvojnasobny, triobia — trojna- 
sobny atd.

Kvaroble — ĉtyrnasobne, kvinoble — petina- 
sobne, okoble — osmmasobne, atd.

Z 1 o m k y pribiraji koncovku -on-. Duono — 
polovina, triono — tretina, centono — setina, 
milono — tisicina, milionono — miliontina. Duo- 
na — poloviĉni, duone — napolovic. „Ono“ jako 
samostatne slovo znamena „zlomek“.

Ĉ i s l o v k y  h r o m a d n e  pribiraji koncovku 
-op-. Duope — dvojmo, po dvou, ve dvojicich, 
triope — po trech, unuope — jednotlive.

Predlozkou „po“ vyjadrujeme podilnost. Mi 
donis al la infanoj po tri pomoj. — Dal jsem 
detem po trech jablkach.

j__________ ĈU POVAS FELIĈO MORTIGI?__________ [

Iu sinjoro gajnis en loterio milionon. Sed li havis 
malsanan koron kaj tial lia edzino hezitis sciigi 
al li direkte tiun ĉi feliĉegan novajon. Ŝi venigis 
familian kuraciston kaj petis lian konsilon. La 
doktoro promesis, ke li mem priparolos la aferon 
kun la gajninto. Li vizitis, ŝajne nur hazarde, la 
sinjoron kaj post la bonvenigo ili komencis paroli 
pri diversaj okazajoj. Dum la babilado demandis 
la doktoro:

„Kaj diru al mi, kara amiko, kion vi farus, se vi 
gajnus milionon?"

Tia demando amuzigis la sinjoron kaj li res- 
pondis gaje:

„Ho, vi ŝercemulo, se mi gajnus milionon, mi 
tuj donacus al vi cent mil kronojn."

Kaj la doktoro — falis teren senviva. Ankaŭ li 
havis malfortan koron kaj la neatendita feliĉo 
mortigis lin.

diversa — rŭzny 
okazaĵo— udalost, prihoda 
babili — povidat si, rozprŭvet 
demandi — tazat se, ptat se 
diru al mi — rekni mi, reknete 

mi
kara — mily
amuzigi — pobavit (nekoho) 
respondi — odpovedet 
gaje — vesele 
ŝercemulo — ŝprymar 
tuj — hned 
donaci — darovat 
fali — padat 
senviva — nezivy 
malforta — slaby 
neatendita — neĉekany

Pripona — i g i — znamena dat novaĵo — novinka 
neco udelat, zaridit nebo uĉinit venigi — privolat 
neco nejakym. (Varma — teply, familia — rodinny 
varmigi — ohrat; pura — ĉisty, kuracisto — lekar 
purigi — ĉistit; droni — tonout, peti — prosit
dronigi — topit tnekoho). 
povi — moci 
feliĉo — ŝtesti 
mortigi — usmrtit 
sinjoro — pan, pŝn 
gajni — vyhrat, ziskat 
malsana — nemocny 
koro — srdce 
edzino — manzelka 
heziti — vahat 
sciigi — sdelit 
direkte — primo

konsilo — rada 
promesi — slibit 
priparoli — prohovorit, mluvit 

o neĉem
afero — zalezitost, pripad, vec 
gajnirito — vyherce 
ŝajne — zdanlive 
nur — teprve, jen 
hazarde — nahodou 
bonvenigo — privitani 
komenci — zaĉit 
paroli — hovorit
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