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lespiests VALTERA un RAPAS

akciju sabiedrības spiestuvē,

Rīga, Lielā Skārņu iela 13.



Paskaidrojumi.

1. Salikteņi bieži apvienoti grupās. Nav uzņemti salikti

vārdi, ja pamata vārds un apzīmētājs salikteni paturējuši to pašu
nozīmi.

2. Atkārtojamā zīme jeb tilde (~) atvieto, lai aiztaupītu
telpas:

a) gabaliņa sākumā stāvošu trekni iespiesto vārdu, t. s.

titula galvu;

b) visu no titula galvas, kas iespiests taisniem (ne

kursīviem) burtiem, piem. ability, pl. .ies
= abilities;

administer, ~ration=administration; stage-ftox, --manager =

= stage-manager; judgment, I. Day= Judgment Day;
c) atkārtojumus izrunas apzīmējumos, piem.: abate (a&ei't),

.ment, (.ķnr— ä6ei'tmE nt).

3. Akcents (') likts angļu vārdu izrunas apzīmējumos.

4. Vārdu krājums. Lietvārdi uz ...ing vispār tikai tad

uzņemti, ja viņu nozīme nav saprotama no piederīgā darbības vārda

nozīmes. Pie daudzajiem lietvārdiem uz ...er un ..ness, ja tie nav

uzņemti, jāuzmeklē attiecīgais celma vārds, un tad to nozīme būs

viegli atvasināma.

5. Izrunas apzīmējumiem, lai tie labāki atšķirtos no

teksta, ņemti pa lielākai daļai gotu burti; tikai tādos gadījumos,
kuros angļu un latvju skaņas nesakrīt, lietoti latiņu burti,

un svepstskaņi dh un th apzīmēti ar kursīviem burtiem.

Vājiem, neuzsvērtiem patskaņiem un mazāk dzirdamiem lldz-

skaņeem doti sīkāki burti.

6. Sevišķas zīmes:

īsuma zīme (nākts),
garuma zīme (nākt),

' akcents (uzsvērtai zilbei),
~? lociņš (stāv pār divskaņiem: house ---- tintīf).
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7. Izrunas zīmes, kurām vajadzīgi paskaidrojumi:

Zī:
Paskaidrojumi Piemēri

«i

A. Patskaņi:

tīrs garš ā (māte, nakt) far (far)
father (fS'dAOr)

pusgarš (starp 5 un ä) glass (fllaf)
last (last)

au garš (starp S un o) fall (Ml)
_

nought (itsot)

pusplats ê", uz t izskanošs, pie kam

mēle paceļas pusceļā uz i stāvokli

date (beit)
play (plei)

pusplats īss e bed (bkd,

vajš plats 1 izskani

tas pats skanis, drusku īsāks, t.i. pa-
vājināts f vai ê

City (şî'fe)

direct (b-rê'ît)
ticket (ti'ki-t)

gluži plats, īss skanis, starp čt un ä;

telpa starp mēli un augšlejām vēl

lielāka kā pie e vārdā vedu (tagadnē)

fat (fät)
m

man (man)

tas pats skanis, vajaks un neuzsvērts about (äbau't)

plats garšl (kā vārdos vērums.bērums x.);

angļu valodā tikai pirms r

garš T (kā vārdos: īlens, vībotne);

Dienvidanglijā tam divskaņa rak-

sturs, jo, to izrunājot, mēle pamazām
paceļas j-stāvoklī

bare (bāi)
pair (pār)

scene (fīn)
sea (sl)
feet (fit)

īss l (ka vārda ilgs) big (big)

<>» pusplats garš 5; lupas pamazām sa-

velkas līdz u-stāvoklim, mēleineceļoties
note (no«t)
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Zn cs

Paskaidrojumi Piemēri

gar*

šaurs īss o obey (ôbei')

plats garš o, tikai pirms r; ao skanim

gandrīz līdzīgs

or (or)
pour (por)

plats īss skanis, skan mazāk kā o, bet

vairāk kā a; apakšlūpa jāvelk uz

apakšu

god (gaud)

not (naat)

plats garš 5, tikai pirms r; mele nav

ne jāceļ,nedz jābīdajuzpreekšu vai

atpakal, bet ieņem vidēju stāvokli;

apakšžoklis nolaists

word (wo-b)
girl W-ļ)
her (hgl)
purse (pflrf)

līdzīgs skanis, bet īss un gaistošs,bieži

pat tikai čukstošs, sevišķi ja tas stāv

starp diviem līdzskaņiem.

butter lbìS'M)
oblige (Sbláî'bfch
nation (nei'fdj'hi

šaurs a, pie kuŗa mele atvelkama un

pret mīkstajām augšlejām paceļama
butter (bàrj'tfr)
come (tà5m)
London (læ'rtb'm

gaŗs u kā vārdā lūpa; bieži divskanīgs,
gandrīz kā ū* , lūpām pamazām līdz
w-stāvoklim savelkoties : who (hūw ),

stupid (ftjû'wpib)

tool M)
root (Rūs)
r«le (Rūl)

it īss u ka vārda upe fill! (fill)

ti iepriekšējais skanis, vājāks July (dfchûlái',

B. Divskatii:

sastāvdaļas Ì5 un ì (3= àoTj / (ii)
lie (láì)

sastāv no ž un i elementiem; mele

paceļas pusceļā līdz i-stāvoklim
voice (tools)
boy (boi)

sastāvdaļas a5 un it house (háttş)
now (nátt)
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Piezīme. Balsīgi līdzskaņi ir ari izskanot balsīgi, t. i. tee iz-

runājami pilnā skanošā balsī. īsie patskaņi pirms balsīgiem līdz-

skaņiem vārdu beigās pa laikam izrunājami drusku stiepti.

Paskaidrojumi Piemēri

C. Līdzskaņi.

pirms patskaņiem, ar mēles galu izru-

nājams

rose (Roūj)
pHde (piļáîb)

no iepriekšējā patskaņa sīcināts skanis,

nedzirdams vai gandrīz par k> pārvēr-

ties, piem. air (Sr
—P)

car (kar)
glH tļM)

butter (bäS'tdr)

sch I balsīgs ž (ka vārdos žēlīgs,
nals 2C.)

azure <e>'schvr)
Jew (bļdrūl

(ISrb)di)

th
i

latv. valodā nesaslopams nebalsīgs svep-

stošs zobskanis,izrunājams, meles galu

pieliekot pie augšējiem priekšzobiem

thin (thln)
path (p5th)

dh tas pats skanis, balsīgs Mine(dhain)
—

m rīkles degunskanis (ka vārdos vanga,
linga 2C.)

singer (ff'nflOr)
dru/ik (bRaornif)

fch pavājināts M neuzsvērtās zilbēs na/ure (nei'tWOt,
nei'tiû')

1 angļu 1 ir zobskanis pirms patskaņiem;
vārda beigās un pirms līdzskaņiem tas

ir puspatskanis aizaugšlēju 1

My (Use)
t/y (fláì)
will (wtl)
mi/k (mils)

w u, kuŗu veido, lupas vairāk apaļojot will (wis)

f)W tas pats skanis, piedvests when (tļwên)

Wieel (tļwîl)

vajš, gaistošs skanis starp j un i on/on (aS'ni&n)
filial (fi'M).
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8. Angļu alfabets:

a (ci), b (b>). c (fl), d (dl), c (I), f (êf), g (dschî). h (e'tşch). ! (ii), j (dschei).

k (fei), 1 (êl), m (êm). n (èïi), o (o»), p (pi), q (fjū), r (Sr), s (èf), i (tï),

v (jū), v (roī), w (bsß'bljū), x (elf), y (wâï), z (fed).

9 Zīmes:

F (burts F) familjars vārds, pa

draugam lietojams; nolaidīgas
runāšanas veidā.

P (burts P) populārs, laužu valodā.

S (komets) rets, mazlietots.

f (krusts) novecojis.
» (grāmata) zinisks.

5 (puķe) augu zinātne; augs.
G (zobritenis) technisks vārds amat-

niecībā.

X (veseri) uz kalnrūpniecību at-

tiecīgs.
X (zobeni) militarisks.

i, (enkurs) marine, kuģniecība; jūr-
nieku valodā.

© (naudas gabals) tirdzniecisks.

S (īokomotive) dzelzscelniecisks.

i (note) uz muziķu attiecīgs.
□ (kvadrāts) pēc īpašības vārda

nozīmē, ka attiecīgais apstākļa
vārds atvasināms kārtnā veidā,

t. i. piekarot zilbi...ly pie īpa-

šības vārda vai pārvēršot lepar

ly, piem. rich a. □ = richly;
acceptable a. □ = acceptably.

-
(tilde) atkārtojamā zīme, sk. pa-

skaidrojumu 2.p.

10. Saīsinājumi:

a. — ari.
a. —adjective, adjektivs, īpa-

šības vārds.
abbr. — abbreviation, saīsinā-

jF (letter F) familiar; unrefined

everyday language.
IP (letter P) popular, language of

the (uneducated) people.
\ (comet) rare, little used,

ļf (cross) obsolete.

U (book) scientific (term).
5 (flower) botanical; plant.
© (cog-wheel) machinery; engi-

neering.
X (crossed hammers) mining-term.

a (crossed swords) military term,

j* (anchor) nautical (or boatmen's,

j watermen's, etc.) term,

i © (coin) commercial, business-

!S (locomotive) railway-term.
\ j (quaver) musical term.

□ (square) after an adjective or

participle, means that from it

an adverb may be formed

regularlyby adding ...ly, orby

changing. .le into ...ly as: rich

a.□= richly; acceptable a.□=

acceptably.
~

mark of repetition.

I ace. — accusative (case), akuza-

tivs, 4. locījums.
adv. — adverb,

_

adverbs, ap-

stākļa vārds.

I agr. — agriculture, zemkopība-
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angļ. — angļu, English.
ant. — antiquity, senatne.

Am. — Americanism, tikai Ame-

rikā lietojams vārds.

anat. — anatomy, anatomija.

arch. — architecture, architek-

tura, būvm;iksla.

art. — article, artikuls, kārtas

vārdiņš.
artill. — artillery, artilērija, liel-

gabalniecība.
as/. — astronomy, astronomija,

zvaigžņu zinātne.

bibl. — biblical, biblisks.
b.s. — bad sense, ļaunā nozīmē.

carp. — carpentry, namdarība.

Cath. — Catholic, katoļu.
chm. — chemistry, ķimija.
comp. — comparative, kompara-

tivs,pārākais pakāpiens.
cj. — con/Hnctzon,konjunkcija,

saiklis.

Co. — comic(al), komiski.

contp. — contemptuously, nicīgi.
dat. — dative (case), dativs,

3. locījums.
dim. — diminutive, pamazinā-

mais vārds.

cccl. — ecc/esl'aslļca/, uzbaznīcu

attiecīgs.
elect. — electricity, elektrība.

ent. — entomology, kukaiņu zi-

/. — feminine, sieviešu kār-

tas.

fenc. —/enci'/iss.paukojamā māk-

sla.

fig. — figuratively, pārnestā

sr. — franciski, French,

frt. — fortification, fortifikā-

cija, cietoksnība.

gen. — genitive (case), ģenitīvs,
2. locījums.

geogr. — geography, ģeogrāfija.
geol. — geology, ģeoloģija.
geom. — geometry, ģeometrija.
gr — grammar, gramatika.
hist. — history, Vēsture.

hort. — horticulture, dārzkopība.
hunt. — hunting, medniecība.

ichth. — ichthyology, zivju zi-

ind. — indicative (mood), in-

dikatīvs, īstenības iz-

teiksme.

inf. — infinitive'(mood),neno-

teicamā izteiksme.

int. — interjection, sajutuma

skaņas vārds.

mv. — invariable, negrozāms.

ir. — īru, Irish.

iro. — ironically, ironiski.

irr. — irregular, nekārtns.

jur. — juristisks, law-term.
1. — lieta, thing.
Lo. — London, Londona.

m. — masculine, vīriešukārtas.

mach. — machinery, mašinība.

man. — manege, jājamāmāksla.

math. — mathematics, matemā-

tika.

mech, — mechanics, mechanika.

mcd. — medicine, medicina, ārst-

niecība.

metall. — metallurgy, metalurģija.
min. — mineralogy, mineralo-

ģija.
mint. — minting, monētu lietas.

myth. — mythology, mitoloģija.
n. — neuter, nekatras kārtas.

npr. — nomen proprium, īpaš-

vārds, proper name,

opt. — optics, optika.
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orn. — ornithology, putnu zi-

p. — person, persona.

paint. — painting, glezniecība.
pal.d. —

pa
lielākai daļai,

generally.
pari. — parliamentaryterm, par-

lamentarisks izteiciens.

peem. — piemēram, for instance.

pharm. — pharmacy, farmācija.

phis. — philosophy, filosofija.
phot. —photography,MogtaU\a.
phys. —physics, fizika.

physiol.—physiology, fizioloģija.
pi. — plural, daudzskaitlis.

poet. — poetry, dzejniecība.
pol. — politics, politika.
D. p. — past participle,pagātnes

divdabis.

p.pr. —presentparticiple, tagad-
nes divdabis.

pret. — preterit(e), preterits, pa-

prt. — pretstats, contrast.

pron. — pronoun, pronoms, viet-

nieka vārds.

prov. — provincialism, provin-

cialisms.

prp. — preposition, prepozicija,

satiksmes vārds.

rel. — religion, reliģija.
rhet. — rhetoric, retorika.

s. — substantive, substantivs,
lietvārds.

sal. — saliktenis, compound

Sco. — Scotch (term), skotiski,

Skotijā lietojams vārds.

sev. — sevišķi, particularly.
sg. — singular, vienskaitlis.

sk. — skaties, see, referto-

sl. — slang,sevišķa izteiksme.

s.o. — some one,kāds.

s.th. — something, kautkas.

sup.
— superlative, superlativs,

vispārākais pakāpiens.
surg. — surgery, ķirurģija.
surv. — surveying, mērniecība.

tel. — telegraphy, telegrafija.

teleph — telephony, telefonija.
th. — thing, lieta.
thea. — theatre, teatrs.

theol. — theology, teoloģija.
typ. — typography, tipogrāfija.
v. — Un, and.

univ. — university, universitātes

parasts izteiciens, tur

pastāvoša ietaise.

U.S. — United States (of Ame-

rica), Amerikas Savie-

notās Valstis.

v. — verb, verbs, darbības

v\a. ■— verb active, pārejošs
darbības vārds.

v\aux. — auxiliary verb, palīga
darbības vārds.

vet. ■— veterinary art, lopārst-
niecība.

v\impers.— verb impersonal, bez-

personas darbībasvārds.

v\n. — verb neuter, nepārejošs
darbības vārds.

v\refl. — verb reflexive, atgrieze-
nisks darbības vārds.

zo. — zoology, zooloģija.
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Kārtns vājš darbības vārds.

A. Darāma kārta,

Tagadne.

I fear (sir)
% thou feargsr (fi'R6ft)

he fears* (firs)
we fear (fir)
you fear (fit)
they fear (fit)

Pagātne.
I feared (fîrd)
\thou feareosf (fi'R6bft)
he feared (fbb)

we feared (fītb)
you feared (fītb)
they feared (fītb)

Nākotne.

I shall fear

% thou wilt fear

he will fear

we shall fear

you will fear

they will fear

es bīstos

tv bīsties

viņš bīstas

mēs bīstamies

jūs bīstaties

viņi bīstas.

es bijos

tv bijies

viņš bijās
mēs bijāmies
jūs bijāties

viņi bijās.

es bīšos

tu bīsies

viņš bīsies

mes bīsimies

jūs bīsities

wiņi bīsies.

Veļama izteiksme.

I should fear

\ thou'wouldst fear

he?would fear

we should fear

you
would fear

they would fear

es bītos

tu bītos

viņš bītos

mēs bītos,

jūs bītos

viņi bītos.
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Pabeigtā tagadne.

I have tea led

\ thou hast feared

es esmu bijies

tu esi bijies
he has feared

we have feared

you have feared

they have feared

viņš ir bijies
mes esam bijušies
jūs esat bijušies

viņi ir bijušies.

Pabeigtā pagātne.

I had feared

S thou hadst feared

es biju bijies
tu biji bijies

he had feared

we had feared

you
had feared

they had feared

viņš bija bijies

mes bijām bijušies
jūs bijāt bijušies
viņi bija bijušies.

Pabeigta nākotne.

I shall have feared

\thou wilt have feared

he will have feared

we shall have feared

you will have ieared

they will have feared

es būšu bijies
tv būsi bijies
viņš būs bijies
mes būsim bijušies

jūs būsit bijušies

viņi būs bijušies.

Veļamas izteiksmes pagātne.

I should have feared

Mhou wouldst have feared
he would have feared

we should have feared

you would have feared

they would have feared

es būtu bijies

tu būtu bijies
viņš būtu bijies
mes būtu bijušies
jūs būtu bijušies

viņi būtu bijušies.

Divdabji

fearing bīdamies I fearW (fīfb) bijies.

B. Ciešama kārta.

Tagadne.
I am feared mani bīstas.

Pagātne.
I was feared mani bijās.
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Nākotne.

I shall be seated mani bīsies.

Vēlamā izteiksme.

I should be feared mani bītos.

Pabeigtā tagadne.
I have been sea rec/ mani ir bijušies.

Pabeigtā pagātne.
I had been feargcC mani bija bijušies.

Pabeigtā nākotne.

I shall have been feared mani būs bijušies.

Vēlamās izteiksmes pagātne.
I should have been searec/ mani būtu bijušies.

Piezīmes.

1. Konjunktīvs skan visas tagadnes tonnas ka 1. persona ;
pagātnē tas līdzinās indikatīvam.

2. Tagadnes 3. personas ...s izrunājams tikai pēc cietiem līdz-

skaņeem asi: he paints (pemtf).
3. Galotnes ...est un ...east veido sevišķu zilbi.

4. Galotne ...ed vispār neveido sevišķu zilbi; c netiek izrunāts.

Tikai pie darbības vārdiem uz ...d vai ...de un ...t vai ...te galotni

...ed izrunā kā sevišķu zilbi: mendec/ (mē'nb«b); painW (pei'ntt'b.

Pēc nebalsīgām celma galotnēm (izņemot ...t un ...te) galotni ...ed

izrunā kā t, piem. likec/ (laist).
5. Galā stāvošais mēmais c atkrīt pirms ...est, ...ed, ...edst, ...ing,

piem. loved (Isoirb), loving (lis'rotn<<). Izņēmums: shoeing (fd)ū'ing)
no to shoe (fchū). Zināms to singe (sindsch) dabū formu singeing
(şî'nbschîng).

6. Pie darbības vārdiem uz ...ee atkrīt c galotnēs ...est, ...ed,

...edst: agrees* (ZMt'est), agreco? (%RĪ'b).
7. Darbības vārdi uz ...o ar iepriekšēju līdzskani veido tagad-

nes 3. personu uz ...es: he goes (ftouf).
8. Darbības vārdi uz ...ie veido divdabi uz ...ying: I lie (láj)

lied (liìb), \ying (láïìn*); bet to dye (biì) veido dyeing (báì'hw).
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9. Darbības vārdi uz ...y ar iepriekšēju līdzskani pārvērš lokot

y par i un pieņem galotnes ...est, ...es, ...ed. Pirms ...Ing y paliek
nepārvērties, piem. he tries (tRÌïf), he carries (I3'R&f), bet trying
(tßai'tns), carrying (rä'R êïns).

10. Tagadnes 3. personas vienskaitlī, ievērojot izrunu, stājas
8 vietā ...es aiz šņākuliem, pēc kuriem nestāv mēmais c, piem.
he catches (kZ'tşchês), passes (pases), wishes (wî'fchês).

11. Darbības vārdi uz vienkāršiem līdzskaņiem ar tikai vienu

iepriekšēju īsu uzsvērtu patskani vai uz r ar tikai vienu iepriekšēju
garu patskani divkāršo (dubulto) gala līdzskani pirms locīšanas

galotnēm, izņemot pirms ...8:

I wed (wēb) es precu
I wedded (wè'bèb) es precēju
wedding (wêbïna) precēdams
I beg (Bēg) es lūdzu (tag.)

I begged (Bêgb) es lūdzu (pag.)

begging (be'glns) lūgdams
I compel *) (fompe'l) es piespiežu
I compelled (fūntpē'lb) es piespiedu
compelling (IfJmpê'llns) piespiezdams
1 step (ftêp) es soļoju (tag.)
I stepped (stêpt) es soļoju (pag.)
stepping (jtēpinc) soļodams
i bar (bur) es aizšauju (aizbultēju)
I barred! (biNb) es aizšāvu

barring (bS'Rins) aizšaudams

I stir M-) es maisu

I stirred (stiZrb) es maisīju

stifn'nF (ftS'Rtna) maisīdams

I quit (twit) es atstāju (tag.)

I quitted" ((wit«b) es atstāju (pag.)
qtiitlinF (IwÌtinä) atstādams

Ari pie darbības vārdiem uz ...Iun ...p ar tikai vienu iepriekšēju
vienkāršu neuzsvērtu patskani notiek divkāršojums angļu, bet ne

vienmēr amerikāņu rakstība.

*) Līdzskani I divkāršo ari, ja iepriekšējais vienkāršais uzsvērtais pat-
skanis ir garš, piem. control (fflntßO"'!), control/eo7(.b), controlling(-iiu).
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I travel (tßâ'rnèl) es ceļoju (tag.)

I traveled (tßZ'wSlb) es ceļoju (pag.)

traveling- (tßä'rDflinä) ceļodams
I worship (wSr'fcfjfp) es cienu

I worshipped (wiZr'şchļpt) es cienīju

worshipping (wôc'fdjtphiii) cienīdams

12. Darbības vārdi uz c pārvērš to par ck pirms galotnēm:
...est, ...ed, edst, ...Ing.

Tagadne.

I traffic, \ thou trafficker (tßâ'fsfêft), he traffics (tßa'fïïf).

Pagātne.

I trafficked (ißZ'sikr). \ thou trafficked** he trafficked

Divdabji: trafficking (tßl'f£|tnt) — trafficked (tßä'fìft).



Saraksts

par nekārtniem vājās konjugācijas darbības vārdiem

un

par stipriem darbības vārdiem.
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Tagadne Present Pagātne Preterite Pagātnes divdabis

Past Participle

ilde (Sbii'b) abode (Sbou'd) abode (Sbou'b)

(3m) was (w»0 (bin, bin)

irise (^Z's) (Srou'i) arisen iM'sn)

iwake (Swei'f)
awoke

awaked
(Swoii'I)
(Swei'kt)

awoke

awaked
(äwou'I)
(äwe-'ft)

bake (beif) baked (beikt)
baked

f baken

(beikt)
(beiïn)

bear (heir)
f bare

(bor)
(Mt)

borne (bom) nests

born (bom) dzimis

ieat (bit) beat (bit, Sbèt)
beaten

beat

(Mil)

(bit)

lecome bŞm) became (bskei'm) become (bêkìS'm)

beget (bêge't) begot
f begat

(b6gæ't)
lbêgZ't)

begotten
ş begot

(bêgsa'tn)
(bêgaz't)

begin (bêgļ'n) began (bêga'n)
fvaiP begun (b6ga5'n)

begun (bêgL'n)

bend (bend)
bent

\ bended
(bent)
(be'ndsd)

bent

% bended

(bent)
(bê'ndêd)a.

bereave (bšRī'ro)
bereaved (bêRl'wd)

(B6Rè'ft)
bereaved (bSRi'lub)

(bžRē'ft)

beseech (BSfl'tfdj) besought (bêfao't)
f beseeched (beşi'tşcht)

besought (bsfao't)
fbeseeched (b«fi'tfdht)

lestead (bêştê'o) besteaded (bêşiê'bêb)
bested

bestead
(bêşte'd)
(bķfte'b)
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Tagadne; Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

bestrew i(bêşfRÛ') bestrewed (b-ftRu'd)
bestrewd
bestrewn

(bêşlRû'd)
(biftRū'u)

lestride (bSşiRáZ'd)
bestrode

\ bestrid

(bêşfROU'd)
(b-ftRi'd)

bestridden

\ bestrid
(beftRî'dn)
(bēstRi'd)

iet (bet)
bet

betted

(bēt)
(be'fêd)

bet

betted
(bèt)
(be'tsd)

(bidn)
(bid)

lid (bid)
bid

6

(bid)
bidden

bid

lind (blind) bound (baund)
bound

f bounden
(báund)
(baundn)

lite (bait) bit (bit)
bitten

F bit

(bļtn)
(bit)

deed (blld) bled (bled) bled (bled)

ilow (blo»)
blew (blu)
Fu.Pblowed(bloi'b)

blown (lilo"n)
Fu.Pblowed(blo"d)

ireak (bReif)
I broke (bRO»k)
fvaibibl. brake (BReif)

broken (bRo«în)
\ val poet, broke (bRo»k)

ireed (bRlb) bred (bRèb) bred (bRêb)

iring (bRÌnâ) brought (bRāūt) brought (bRāāt)

luild (bīlb)
built (bill)
ŗv./>oe/.builded(bi'lbed

burnt (bSmt)
burnd (66mb)

built (bill)
fvaipoet.bilded (6ï'£b*=b)

urn (bSnt)
burnt

burnd

burnt

burned
(bSmt)
(bkZrnd)

lurst (bSrşt)
burst

P bursted

(bSrft)
(bSr'ftêb P bursted

(bôrft)
(bSr'ftêd
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Tagadne Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

(biî) bought (bæt) bought (blot)

(fāu) (sub)

last (fast) cast (fast) cast (fast)

iatch (fātfcb)
caught (faot)
fvaiPcatched(īātfct)t)

caught (faot)
tvaiPcatched (katşcht)

chid (tşchlb)
chidden (tşchîdn)

ihide (tfdtļSïb)
chid

fchode

(tşchib)
(tschoub) chidden

choose (tşchuf) chouse (tfdjouO
chosen (tfcho»sn)
f vai P chose (tscho"s)

leave (kllw; skawit)

cleft

\ clove

fclave

(Heft)
(kIo"w)
(fteiro)

cleft
cleaved

\ cloven

(Heft)
(ffirub)
(klouwn)a.

climb (ffáîm)
climbed (klaZmb)
fvaipoet, clomb(ffo»m)

climbed (îláìmb)
fvaipoer.clomb (flo»m)

cling (ftîns) clungclung (flams) clung (îlàons)

clothe (tlO"dh)
clothed (flo'dAb)

(klab)
clothed (klouc/Ad)

(slab)

come (Ïà5m) (feint) (k-Sm)

cost (faSft) cost (Soft) cost (k«ft)

creep MP) (ÏRêpt) crept (fRept)

crow (fRo»)
I crowed

I crew

(kRO"b)
(fRQ)

crowed (ÎR0"b)
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Tagadne Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

cut <M) (my Cut <M)

dare (bSr)
daied

durst
(bfi'b)

(bSrft) (bSrb)

deal (bil)
dealt

f dealed
(belt)
(bllb)

dealt

f dealed
(belt)
(Mb)

dig (big) dug (b-?g)
bibl. digged (blob)

dug (bìSg)
bibl.digged (blab)

ding (bins) dinged (binsb)
(bsons)

dinged (binob)
(bsoiis)

dip (bib) dipped )
dipt j (bÌPt) dipped ļ

dippt j
(bipt)

do O) did (bib) donedone (dìSn)

draw (bRSo) (bRQ) drawn (bRæu)

dream (bRim)
dreamt

dreamed

(bRêmt)
(bRlmb)

dreamt

dreamed

(bRèmt)

(bRlmb)

drink (Minas)
drank

f drunk
(bRZiisk)
(bR-Fnsk)

F drank

drunken

(Msonsļ)
(bRZnsk)

(bRŽmafn) a.

drive (bRÎÏtD) drove (bRO'iro) driven (bRÌitm)

dwell (bwêl)
% dwelled

(dwelt)
(dweld)

dwelt

\ dwelled
(bweit)
(dweld)

eat (it)
ate (êt, eit)

(St. it)
eaten

feat
(ïtn)
(èt)

fall (f«l) fell (fsl) fallen (faoin)
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Tagadne Present Pagātne Preterite Pagātnes divdabis
Past Participle

'eed (ftd) ted (fêb) fed (fèb)

'eel (PI) felt (felt) felt (felt)

ight (f3t) fought (fæt)
fought (faot)
f foughten (f»tn)

ind (fáìnb) (faunb) found (fáunb)

lee (fH) fled (flêb) fled (flēb)

ling (fstn«) flung (flìSng) flung (flLiW)

(M) flew (flu)flew flown (flO"n)

Forbear (fOrbSr')
forbore (fO'bor')
t forbare (fOrbfiV)

forborne (pbor'n)

Forbide (fSrbî'd) forbade

\ forbid

(ffrbä'b)
(fOrbì'b)

forbidden

\ forbid

(fk-chî'dn)
(fotbî'b)

forget (fOrgè't) forgot
f forgat

(ft)rg»'t)
(fūrgā't)

forgotten (fOrgao'ht)
fvaipoer.forgot (fOrgæ't]

'orgive (forgì'ro) forgave (forgei'm) forgiven (fOrgì'mn)

'orsake (fOrfei'ï) forsook (farfttl)
forsaken

f forsook

(ffltfei'fn)
(fOrfsi'f)

reeze (fR-D (fRO>.f)
frozen (fRoiifu)

(fRO"0

leld (gêlb)
gelded
gelt

(gê'lbêd)
(B«It)

gelded
gelt

(Bē'tt-b)
(flêlt)
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Tagadne Present

jj Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

let (get)
got

fgat
(8*t)
(sat)

got ( flæt)
\vaiprov. vaiAm-

gotten (flaotn)

lilt! (gNd) gilded
gilt

(flï'Ibeb)
(gilt)

gilded
gilt

(gl'ld-d)
(gîlt)

lird (gS'b)
girded
girt

(gs-'d-d)
(gs-t)

girded
girt

(flSr'bêb)
(gLtt)

live (gîw) gave (gehv) (gîwn)

(go") went (went) gone (gìSii)

iraitf (OR ihi) graved (gReiwb)
graved

graven

(gņeiwd)
(OReiron)a.

irind (fjRáìnb) ground (gRáund) ground (fiRaunb)

Irow (QRO") grew (8Rū) grown (GRoun)

(ïjàfSrtit) (h-ONg)iang (HS-ig) hung

iave (Pro) had • (HSd) had (HZd)

iear m (HS-d) M-d)

leave (hiwe)
heaved (hiwd)

(QOi'rrj)

heaved
,

(hiwb)
hove (ho»w)
f hoven (houwn)

helped (help!)
fvai /joei.holpsen)

(bo"Ip[ti])
lelp (hêlp)

helped (help!)
1 vai/>oer.holp(r)oiilp)

iew thju) hewed (hjod) hewed

(hjun)
Şd)
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Tagadne Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

hide (r,iib) hid (hid) hidden

hid
(hibn)
(hib)

hit (hit) hit (hit) hit (hit)

hold (houlb) held (HSlb)
held (helb)
fvai jur.holden (ho»ldn)

hurt (Mt) hurt (l)5rt) hurt (hvtt)

keep (Hp) kept (kept) kept (kSPY

kneel (nil)
knelt

kneeled
(nely
(nilb)

knelt

kneeled
(nèlt)
(nilb)

knit (mt)
knitted

knit

(nï'teb)
(Hit)

knitted

knit

(nì'teb)
(nit)

;now (no«) knew (njū) known (noun)

lade (leib) laded (lei'bsd)
laded (lei'izeb)

(leibn) a.

lay (lei) laid (leib) laid (leib)

lead (lib) led (leb) led (leb)

lean (ffn) leaned (linb)
(lent)

leaned (linb)
(lent)

leap (HP)
leaped

leapt
(irpt,ari(ept)

(tèpt)
leaped
leapt

(llpt..rl Ièpt'

(lêpt)

learn (I8m)
learned (lonib)

(ICmt)
learnd (tonib)

(lSmt)
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Tagadne Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

leave (tiro) left (left) left (left)

lend (lend) lent (lent) lent (lent)

let (lêt) let (iet) let (let)

lie (lai; atgulties] lay (lei) lain (lein)

lift (lift)
lifted

S lift
(sl'fteb)
(lift)

lifted

% lift
(sl'ftïb)
(llst)

light (lilt) lighted
lit

(láî'teb)
(lit)

lighted
lit

(laTteb)
(tït)

load (loud) loaded (lou'bSb)
loaded (lo"'b6b)
fvai

lose (-us) lost (12ft) lostlost (læft)

iakc (me>ļ) (meld) (meib)

iay (mei) might (máìt)

ean meant (ment) meant (men!)

ieet (mit) met (met) met (met)

lethinks (mefAf'nsIf) methought (imrAao't)

iow (lltO'i) mowed (mo«b)
mowed

mown

(ino»d
(mo«n)

iust (m-Sft) S must (in-Sşt)
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Tagadne Present Pagātne Preterite Pagātnes divdabis

Past Participle

ilp (nip)
nipped )

nipt I
(nipt) nipped ļ

nipt j (nipt)

ought («t)

iay (pel) (peib) paid (peib)

icn (pea)
penned )
pent (

(pēnb)
(pent)

penned
pent

(penb)
(pent

iut)Ut (put) put (Pitt) (pitt)

ap (Räp)
rapped )
rapt I (Rāpt)

rapped \
rapt I (Rāpt)

ead (Rid) read (Rèb) read (Rèb)

end;nd (Renb) rent (Rent) rent (Rent)

'id (Rib) rid (Rìb) rid (Rib)

•ide
_

(Riib
rode (RO"b)
fvaiprov.rid (RÏb)

ridden

f rid

"V rode

(Ribn)
(Rib)
(ROUd)

•ing (Rinn) rang
frung

(Rlns)
(Rams)

(Râķilâ)rung

■ise (Ráîfj (Rous) risen (Risn)

'ive (Ráìro) (Ráìnib)
rived (Ráìtob)

(Rtron)

•ot (R»t) (Ræ'teb)
rotted (RæK'b)
Svai a.rotten (R»tn)
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Tagadne Present Pagātne Preterite Pagātnes divdabis

Past Participle

run (RSDll) (Rāu) (rsdh)

(t"S) sawed (faob) sawed
(faon)

(fæb)

say (fe-) (fed) (fed)

see (P) (t») seen (tin)

seek (fīf) sought (f»0 sought (fæt)

sell (set) (foulb) sold (foulb)

send (fènb) (sent) sent (sent)

set (set) set (set) set (set)

(sou) sewed (şo"d)
sewed (fo«b)

(fo»n)

shake (fcheiy shook (şchuy

shaken (şche'kn)
f.Pvaiprov. shook (fdjuf)
tshaked (ftfjeift)

shall (schZl) should (şchild)

shape (scheip) shaped (schelpt) shaped (şcheipt)
gandrīzf shapen (fdjeipn)

shave (şchelw) shaved (fdjeirob)
shaved

\ shaven
(scheitvb)
(fdjeimn)

shear (şchî')
sheared (fd)lrb)
gandrīzfshore(şchôr)

sheared (şchnd)
(fchont
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Tagadne Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

died (şchêd) (fchêd) shed (şchêd)

ihew (schou)[=show] shewed (şcho"d) shewn (scho"n)

(şcháìii) shone (fdiæn) shone (şchLn)

ihoe (şchu) shod (şch«d) shod (şch«d)

ìhoot (Wot) (fdjSt)
fshotten

(şchLt)

(şch«tn)

ìhow (şcho") showed (şchoud)
shown

showed
(ftfļomi)

(schoud)

ihred (fchReb) (şchņêd) (fdļRēd)

ihrink (şchRiNâļ)
shrank

shrunk
(şchRânâk)
(şchR-on^k)

shrunk (schRs?ngļ)
shrunken (fdjRsSnstnJa

ihrive (schŞw)
shrived

slirove
(şchRaìwb)
(fdļRouro)

shrived

shriven

(şchlşáiwd)
(şchRîlmi)

ihut (īķ) (şchLt) (şchLt,

sing (find) sang

fsung
(fān«)
(şLng) sung (fSSnfl)

(şînâk) (sānsk)
(fžnsl)

sunk (fàoni)
\ vai a.sunken (fLiiskn)

Sit At)
sat (fät)
gandrīz fsate (fatvaişeiy

sat (P)
(fātvaifeit;

lay (tlei) slew (flu) slain (şle-n)
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Tagadne Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

sleep (Pip) slept (slept) slept (slept)

slide (páìb) slid (flib)
slid

\ slidden
(flib)
(fltbn)

sling (sling)
slung
f slang

(sl-OM)

(slZng)
slung (şlLnâ)

slink (flingk)
slunk

f slank (starts!)
(sl-Sn^ļ)

slip (pip)
slipped )
slipt I

(slipt)
slipped )

slipt (
(flipt)

slit (flit)
slit

\ slitted

im
(slî'têb)

slit

\ slitted
(Pit)
(PŅZ

smell (fiuel)
smelt

smelled
(smelt)
(smelb) smelled

(smell,
(fmèlb)

smite lşmáit) (fmo"t)
smitten

f smote

(şmîtn)
(fmo"t)

(so") (foub)
sown

sowed

(foun)

(fo«b)

speak (foil) spoke (fpo"k)
f vai poet, spake (spe'k)

spoken (fpo»!n)
tvai P spoke (fpo"I)

speed (t'pïb) sped
f speeded

(fpeb)
(fpï'beb) fspeeded

(fpèb)
(fpï'bêb)

spell (Ml) spelled
(spat)
(fpêlb) spelled

(fpètt)
(ÎPèïb)

spend (fpeitb) spent (spent) (fpènt)

spill (fpiO spilled
(spilt)
(fpilb) spilled

(spilt)
(fpilb)
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Tagadne Present Pagātne Preterite Pagātnes divdabis

Past Participle

spin (spin) spun (fpa5n)
gandriz ş span (fpän)

spun (l"pa5n)

Spit (spit: [lz]sp|aut)ļ •i/spat
(spit)
(spat)

spit (şpit)

split (fpnt)
split
\ splitted

(split)
(fpll'têb)

split

\ splitted
(split)
(fpIÌ'teb)

spoil (spoil) spoiled (fpollb)
(spoilt)

spoiled (fpôlld)
(spoilt)

spread (fpRêb) spread (fpRêb) spread (fpRèb)

spring (fPRhl*) sprang
S sprung

(fpRān'i)
(fpRa5:u) sprung (fpRjrjiui)

stand (ftänb) (stub) stood (M.)

stave (fteirn)
staved (fteilub)

(flo"w)
staved (şteiwb)

(ftouirj)

stay (ftei)
stayed 1

t staid j
(fteib)

stayed )
f staid j (fteib)

steal (stil)
t stale

(ftoul)
(fteil)

stolen

f stale
(fto"ln)
(fteil)

stick (ftìï) stuck (ft») stuck (MY

sting (film)
t stang

(ştLny
(ftana)

stung (ftJJns)

stink (ştînsk)
\ stank

(ftáSnsî)

(ftānl)
(ftabuar)

8trew (ftRŪ vai ftRon) strewed (ftRūd)
strewed

\strewn
(ftRūb)
(ftRūn) a.
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Tagadne Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

stride (ftRáìb)
strode

t strid
(ftRoub)
(ftRĪb)

stridden (ftRtbn)

strike (ftRilf)
struck

f strake
(ftRa5f)

(ftReif)

struck

\ stricken
(ftRæf)
(ftRtfn) a.

string (ftRÏtlìt) strung (ftRÌBmi) strung
\ stringed

(ftRaoim)
(ftRttmb)

strive (ftRaim)
strove

f strived
(ftRo»rr>)
(ftRaitub)

striven

t strove

(flRÌlcii)
(ftROUhl)

itfOW (ftRO")[
-

strew] strowed (ftRoub)
strown

strowed

(ftRO «ll)
(ftRO«b)

swear (fwflr)
swore (fwor)
Kandriz f sware (şwâr)

sworn (sworn)
fvai P swore (fwor)

sweat (fwèt)
sweated

F sweat
(fwè'tèb)
(fwêt)

sweated

F sweat
(fwè'têb)
(swet)

sweep (fwlp) (swept) swept (swept)

swell (fwel) swelled (fwêlb)
swelled

swollen 1

\ swoln I

(şwêld)

(fwo«(it

swim (swim) \swum

(fwâm)
(fwa5m)

(fwà5m)

iwing (fw(ns) swung

f swang

(fwsônfl)
(şwâng) swung (fwa5iia)

:ake (teiï) took (till) taken (teifn)

teach (tltşch) taught (tæt) taught (tæt)

tear (tflr)
tore

f tare
(tor)

(M)
torn

+ vai P tore
(torn)
(too
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Tagadne Present Pagātne Preterite
Pagātnes divdabis

Past Participle

(tel) told (to"fb) told (foulb)

think (thïmï) thought (Mast) thought (fAæt)

thrive (rARairu)
throve

%thrived
(r/Şuw)
(rARáìrrjb)

thriven

\ thrived

(f/îRÎnw)
(àáìwb)

throw (îAro") threw (thRū) thrown (rAROi'it)

rust (rARSft) thrust (rARa5ft) (./-R-5şt)

iread (tRēb)
trod (tRæbj
t vai poet, trade (tRO"b)

trodden

P trod

f trode

(tRaobn)

(tRSub)
(tRO"b)

'ake (weil)
waked (weift)

(WO"f)
waked (weift)

(woi'f)

tax (w8!f)
waxed

f woxe

(wäfft)
(wäuff)

waxed

f waxen

(wäfft)
(wâffn) a

ear (war)
(wor)

(wfir)

worn (wom)
-ļ- vai P wore (wot)

leave
f weaved

(wo«rr>)
(wlwb)

woven

% wove

(woi'lun)
(wo"tn)

ieep (wlp) wept (wêpy wept (wept)

wet (wet)
wetted

f wet

(wè'tèb)
(wêt)

wetted

■f wet
(wè'tsb)
(wèt)

'ill (WÏI) would (whb)

in (win)
won (wæn)
fvai skot.wan ( wan)

won (wàSit)
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Tagadne Present Pagātne Preterite
'agatnes divdabis

Past Participle

wind (wiinb) wound

\winded
(wáûnb)
(wál'nbêb)

wound

% winded
(wäïïnb)
(wiìnbèb)

work (wS'k)
worked

wrought
(wSrlt)
(R»r)

worked

wrought
(wfMt)
(R»t)

wreathe (Ridh) wreathed (RĪdAb)
wreathed (R\dhb)
\ wreathen (Riâi)

wring (RÎI19)
wrung (RarSris)

tvaiprov. wrang (Rang)
wringed (Rtriäb)

wrung
Swringed

(RaUntt)
(Rtnâb)

write (Riît)
wrote (RO«t)

gandrīzf writ (RÌt)

written (RÏtn)
f vai P wrote (RO»t)
gandrīz fwrit (Rtt)



A

a (ci, 5) nenoteicamais kārtas vār-

diņš; 20 milesa day—2ojūdzes
dienā; 2 shillings apound—2 ši-

liņi par mārciņu I twominutes at

a time— divas minutes novietas.

A.8.ai6r.1.= B.A.(sk.to); 2.= able-

bodied.

aback (abā'f) atpakaļ, atpakaliski;
imastup.uz masta pusi; F taken .

—pārsteigts, samulsis; to take
.

—pārsteigt, samulsināt,

abacas (SMļļişi), pi. .i (-f2) ska!- ļ
tuli, rēķināmais galdiņš; arch.

abaka, staba plate,
abandon (äbä'nb°n) (give up) atmest;

(forsake) atstāt; (surrender) atdot;j
.ed(.b) atmests, atstāts x;, (pro-

fligate) nekrietns; .ment (.mènt) j
atmešana; atstātība.

abase (Šbei'f) pazemot; .ment

(_mênt) pazemojums. [nāt.(
abash (^bä'şch) apkaunot; samulst-1
abate (jU'ei't) v\a. atcelt;pazemināt

(cenu); remdēt (sāpes); v\n. mazi-

nāties; ment (-mšnt) mazināša-'

nās; pamazinājums; (cenas) pa-
zeminājums, atlaids (rabats).

abbacy (S'rjSfe) abtība.
abbess (a'bşş) abtiene.

abbey (fl'be) abteja.

abbot (ä'b«t)abts, abats.

abbreviate (ï&Rfroie't) saīsināt; re-

' duCēt (daļas X.) I .lon (äbßÎrtlÌei'-
şchcîn) saīsinājums.

abdicate (3'bbèteit) atteikties, atsa-;
cities; atkāpties no amata; .ion

(al>oeîe>'şch»n) atteikšanās.

abdomen (3bbo«'m>Şnj.3'bb»mên) vē-

ders; .Inai (ābbas'm£n0I) vēdera-.

abduction <3bdìrs'kşchSn) jur. nolau-

pīšana, aizvešana; noraide.

abecedarian (eibīfībā'Rē-"n) l.ābec-

nieks. 2. ābecniecisks.

abed F (ìibe'b) gultā.
Aberdeen (ïfjfrbl'n) Eberdīna (pils.

Skotijā).
aberration (3bnßei'fd)"it)opr.abera-

cija; astr. novirzīšanās; fig. no-

maldīšanās; maldu ceļš; gara

samulsums.

abet (afjè'r) uzkūdīt; (aid) palīdzēt,

pabalstīt; .ment (.limit) uzkūdi-

jums; pabalsts; .ter (.°>) uzkū-

dītājs; palīdzētājs, pabalstītājs.
abeyance (aiiei' rinf)bezsaimniecība;

jur. in
.

— bezsaimnieka-, nevie-

nam nepiederīgs; neizšķirts.
abhor (3ļ>h«r') ar riebumu novēr-

sties; .rence (3bl)»'Rc tti) rie-

bums; .rent[Jttit)pretīgs.riebīgs
(to); nesavienojams (to—ar).

abide (ìibáTb)[irr.\ dzīvot;

(remain) palikt; to
. by—palikt (pie

savām!domām apmierināties
(ar lēmumu 3C ); v\a. (endure) iz-

turēt.

ability (Ï6l't«t«) izveicība; spēja;

.ies pl. gara dāvanas,

abject i (3't'dschêļt)prasts,zemisks,

neģēlīgs; .ness(.nèf)zemiskums;
prastums.

abjure (ābdschū'r) aizliegt (ticību);

(give up) atsacīties,

ablative' (ä'blätïto) ablativs.

able a (e*bl) spējīgs,krietns, veikls;

to be .—spēt, varēt;
.

to pay—
maksātspējīgs; .-bodied (ei'bl-
bžbī'b) spēcīgs, stiprs,

ablution (3blū'sch°ii) nomazgājums.
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abnegate (ā'bnēgeit) noliegt.

abnegation (ābnēgei'fdļūn) nolie-

gums; (self--) pašaizliedzība.
abnormal □ (ābnot'mOl) nenormāls.

aboarda (SbOc'b) uz kuģa, uz kuģi;
Am. all .for Chicago! iesēsties

uz Čikāgu!;
.

a balloon—gais-

kuģagondolā.
abode (abo"'b) 1. pret. un p.p. no

abide. 2. (stay) uzturas vieta;

(dwelling)
abolish (àbàu'Kfdļ) atcelt; (annul)

iznīcināt,

abolition (ab°lt'fd)on) atcelšana;
-Ist (.nişt) Am. verdzības preti-

abominaWe □ (3bæ'm6n"bt) pre-
tīgs, riebīgs; -te (.neir) ar rie-

bumu novērsties; .tion (äbao-
mčnei'fdrj"n) riebums.

aboriginal (āb°Rt'bfd)tn8l) pirmat-

nējs; -es (-nïf) pl. pirmiedzīvo-

abortion (Sbēt'fc&Sn) nelaika radī-

bas, aborts; fig. neveiksme.

abortive i : (.tīro) nelaikā dzimis;

neizdevies; to prove .
neizdo-

ties; .ness (.nēs) neizdošanās.

abound (šbaTi'iib) būt pārpilnībā.
about äfjáu't) I. p/p.(round) ap...ap-

kārt; (towards) ap, pret I (concerning)

par,attiecoties uz; .

the house—

kautkur mājā; .
the streets —

pa ielām; I had nomoney .me—

man nebija naudas klāt;
.

ten

o'clock—ap pulksten desmitiem;
he is

. my height—viņi ir kur-

mer manā augumā; to talk
.

business—runat par veikaliem;
what are you .? kojūsdarat?
ko esat nodomājuši?; to send

a p. .

his business— sūtīt kādu

projām, rādīt kādam durvis.
2. adv. apkārt; (nearly) apmēram,
kurmer; to be

.
to do a th.—

dzirtiesko darit; a long way .—

liels līkums Ma); to bring .—

veikt, izdarīt; to come .—notikt;

right .! pa labi apkārt!
above (sbL'w) 1. prp. par, pār;

those
.

me—mani priekšnieki;
.

300—vairāk nekā 300;
.

all

things—pār visām lietām; tobe

.
a p. in a th.—būt pārāks par

kādu kādā lietā; it is
.

me — to

es nesaprotu. 2. adv. augšā;
virsū; over and .—bez tam, tur-

klāt; .-board (.bôrd) godīgs,
vaļsirdīgs.

Abraham (ei'bßäljäm) Abrahams.

abrasion (^bße>'sch8n) nosprau-
kums; izkarpījums

abreast(ubße'si)viensotram blakus;

pret; formed
.

— kaujas līnijā.
abridge (ärjßÏ'bftt» saīsināt; .ment

(.mt'ut) SHīsinājums; izvilkums.

abroad (abßāo'b) ārā; ārpus mājas;

ārzemes, svešās zemes; there

is a report .—ļaudis runā, dzird

valodas; the thing has got
.
—

ir izpaudies.
abrogate(ā'bûaeij)atcelt, iznīcināt;

-ion (äbßûgei'fd)°nj atcelšana.

abrupt Ll (SbÊo'pt) kraujš; piepešs;

fig. strups; .ness (.nèf) kŗau-
jums; piepešība; fig. strupums.

abscess(ā'bscf) augonis.

abscond (äbftau'nb)paslēpties;aiz-

slapstīties.
absence (Bb'f*nf) prombūtne; (want)

trūkums; jur. neatnākšana, ne-

atnāce; .

of mind—izklaidība;

leave of
.

atvaļinājums.

absent 1. □ (a'bşint) promesošs;
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fig.=,-m\nàeá(.mámdèb) izklai-

dīgs. 2. (âbşê'nt): to
.

oneself—

absentee (ä&fSniT) promesošais.
absinth(e) (ä'bftnM) absints, vēr-

meļu liķieris; vērmeles.

absolute □ (ä'bf°[[i]ut) neaprobe-

žots, abzoluts; (complete) pilnīgs;
visādā ziņā esošs; patvaldnie-
cisks; Jy(Je) bez ierobežojuma;
pilnīgi; visādā ziņā; .ness(.nēf)

neaprobežotība, patvaldniecība,
despotisms

absolution (3bfô([i]o'fdjfn) abzolu-

cija, atsvabinājums (no soda);

(grēku) piedošana.

absolve (3bssu'lw jeb 3bf»'lh>) pie-
dot(grēkus); atsvabināt(from—no).

absorb (ābfor'b) uzsūkt; .ed in

thought— domāsnogrimis; .ent

(.ent) uzsūcošs.

absorption (3bşSr'psch!>n) uzsūkšana;

fig. nogremdešanās.
abstain (3bfte>'n) atturēties (from

no); .er(Sbftei'nOr) atturībnieks.

abstemious I (Zbstl'miH) atturīgs;
.ness (.»èş) atturība, sātība.

abstention (abftē'nfchvn) atturēša-

nas (from no).
abstinence? (Sb'ftčnčnf) atturība;

A □ (.nènt) atturīgs.
abstract l. (Sb'ftßāft)a. □ abstrakts

(prt. concrete); (profound) tumšs,

grūtisaprotams. 2. (.) izvi'kums;

satvars, kodols; in the .—par
sevi apskatīts. 3. (ābftßā'ft) v a.

abstrahet, atsevišķos; (separate)
atšķirt; (steal) nospert, zagt; iz-

vilkt (no grāmatas); .cd □ (.6b)
atseviškots; (refined) izsmalcināts;

(abstruse) grūts; (inattentive) iz-

klaidīgs; .ion (.şchlln) abstrak-

cija, atseviškojums; atšķirtība;

fig izklaidība; .ness (ā'bftßāft-
nşi) atseviškotiba.

abstruse □ (ābftßū'f) fig. tumšs,

grūti saprotams; .ness (.un)

nesaprotamība.
absurd I: (ābfO''b)nejēdzīgs; aušīgs;

.ity (.efe) nejēdzība; aušība.

abundance (ZbL'ndSnş)pilnība, pār-

pilnība; .t □ (.b Mnt) pilnīgs, pa-

pilnam esošs.

abuse 1. (Zbjū'f) nepareiza lieto-

šana; nozākājams. 2. (šbjū'f)
iieiot nevietā; (scold) nozākāt.

abusive (Zbjû'şìw) nozākājošs.

abut (abào't) sarobežoties; .ment

(.ment) sarobežotne; robeža;

G stute; atstutē; .ting (Jatsj
robežu-, kaimiņa-; (salient) izcils.

abyss (Sbī'f) bezdibens.

Abyssinia (ābēfi'nia) Abesinija.
A.C. ooor.=anteChristum—pirms

Kristus piedzimšanas.
acacia (afeī'fctra) akācija.

academic (ZMe'iink) akadēmisks.

Academician (tl3b*ntï'fdbOn) aka-

dēmiķis.

academy akadēmija.
acanthus (M'itkşi) % bārkšķes;

arch, stabu lapotne.

aco.aào^—acceptance; accusative.

accede (āffi'b): to
. to—pievieno-

ties,piekrist (nolīgumam 2C.); to
.

to the throne — kāpt tronī.

accelerate (aîfê'lOßeit) paātrināt;
.ion (JkşMße>'şchk>n) paātrinā-

accent (S'ff&ni)akcents,balsssvars;
(pronunciation) izruna.

accentuate (Sïfè'ntìO >t) akcentēt,

uzsvērt; .lon (affèutiûei'fdjOn)
uzsvērums.
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accept (akfe'pt) pieņemt; O ak-

ceptēt; -ability (3tfeptabi'fête)=
-ableness; -able □ (äîfè'ptabl)
pieņemams; (agreeable, welcome)

patīkams; -ableness (-nefj pie-
ņemamība; patīkamība; -ance

(ïlfè'ptOnf) pieņemšana; piekri-

šana; Oakceptacija; .atlon(āks p

tei'fdjou) nozīme; -er,-or (Sffe'p-

t°r) pieņēmējs; Oakceptants.
access (3'ffēf, ari ftfè'f) pieeja (to

pie); (increase) pieaugums; mcd.

lēkme; easy of
-

— pieejams;
-ibility (äffêfibt'lete) pieejamība;
Jble □ (Slfè'fïW) pieejams; -ion

(ìļkşe'şchiîn) pieaugums; pievie-
nošanās; mcd. lēkme; -ion to

thethrone —tronī kāpšana, valdī-

šanas sākums.

accessory (I'lfSfOße jo h ìîkşe'şSße)
1. □ mazsvarīgs; jur. līdzvainīgs
sto — pie). 2. jur. līdzvaininieks.

accidence (B'ïf*b&tf) gr. formu mā-

accident (-bent) nejaušība; nelai-

mes gadījums; by -
—nejauši;

-ai (affebè'ntoi) 1. □ nejaušs;
(non-essentiai) nesvarīgs; 2. ne-

jaušums.
acclaim (Me>'»t) izrādīt piekrišanu

(uzsaucot).
acclamation (Ifl?atei'tdj*n) skala

piekrišana. šanas-.)

acclamatory (afiä'jnä't'Oße) piekri-j
acclimatization (ïflaîmätâìfei'fdjûii,

-tê-) aklimatizēšana.

acclimatize (Sftai'mStaif) aklimati-

Zēt (pieradināt pie klimata).

acclivity (äflï'mète) pakalne; (slope)
nokalne, nogāze.

accommodate pielā-
got (to); (lodge) ievietot; iz-

šķirt (strīdu); apgādāt (with—ar);

~ing (-tiifl) iztapīgs; -ion (ìîfaj-
m-'dei'sdi'in) pielāgojums; (help)

izpalīdzējums; (convenience) ēr-

tība; (shelter) pajumte; jur. no-

beigšana,

accompaniment

pavadījums.
accompany (4>jļne) pavadīt,

accomplice (ÏSï'mplïf) līdzvaini-

accomplish (-plifd)) pabeigt, izda-

rīt; izpildīt (solījumu); sasniegt

(nolūku); -cd (-t) izglītots; -ment

(-pltfdjmènt) pabeigums; izpil-

dījums; izglītība; gara dāvanas.

accord (afoi'b) 1. saskaņa, vien-

prātība; with one- vienbalsīgi;
of one's own-

neuzaicināts.2.v n.

saskanēt (with—ar); v\a. saskaņot;
izlīdzināt.

accordance (ïîOt'bonf) saskaņa; in

- with—pec.

accordant □ (.b<>nt) (with, to) sa-

skaņā (ar), pēc.

according(-bum):
-

to -pēc; -
as

ievērojot to, ka; -ly saska-

acčost (3fa?ft) tuvoties; uzrunāt,

accoucheur (sr.àfttfri)o'i) bērnu sa-

ņēmējs.^
account (äfáu'nt) 1. (calculation) rē-

ķināšana; (izdevumu) aprēķins;
(bill) rēķins, rēkinums; Okonts;

atbildība (par darbību); (report) zi-

ņojums; (narrative) Stāsts; (impor-
tance) cieņa, nozīme, svars;

(reason, cause) Cēlonis; of no
~
—

bez vērtības; on no -
—nekādā

ziņā;on his -—viņa del; on-
of—

del; toplace to a p.'s -—likt kā-

dam uz rēķinu; to settlean-—sa-
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lemaksāt rēķinu; to balance an
.
—

izlīdzinātkontu; tokeep. s—vest

I grāmatas; to call to .—saukt pie

i atbildības; to give an.

of—dot

atbildību; atbildēt (par); dot zi-

ņojumu; bank.—bankas konts;

cash. —kases rēķins;
.

current—

tekošs rēķins;
. agreed upon—

rēķinu noslēgums, bilance; pay-
ment on

.
—nomaksājums, at-

ļ> skaitāms maksājums; 2. v\n.:
to

.
for—dot atbildību, dot pār-

skatu; (explain) izskaidrot; vļo.:
to

.
it as—turēt (par).

accountability at-

bildība.

accountable (ftáìì'ni 8bl) atbildīgs.
accountant (. slnt) rēķinu vedējs,

rēķinvedis; grāmatvedis; grā-
matu revidents.

account-book © (Sïáû'ntbûl) konto-

grāmata.

accoutre (îîkû'tM) sarīkot; apbruņot;
.ment (.ment) sarīkojums; ap-

bruņojums.
accredit apliecināt; akre-

ditēt; (empower) pilnvarot. ,
accretion (ïtßi'fdļOn) pieaugums.
accrue (Ïlrû') pieaugt; atnest (la-

bumu): (arise) izcelties (from—no).
acot. abbr. — account.

accumulate (3fjū'mi"leit) sakrāt,
savākt; sakrāties; .ion (akjumiu-
le>'şch«n) sakrāšanās; kaudze;
.ive ū(āfjū'miiUā'ttrn)sakrāšanās-;
-or (.leitOr) sakrājējs; phys.
akumulators.

accuracy (ā'fiūß%) akurātība;

(correctness) pareizība.

accurate □ (.Rāt) akurāts, pareizs,

uz matu. gants.ļ
accursed, .t nolādēts; ne-(

accusable □ (āfjū'fobi) apsūdzams,
accusation (SirSfei'fdjOjt)apsūdzība,
accusative (ïljû'f3tto)yr.akuzativs.
accusatory (.jat"Re) apsūdzošs,
accuse ("kjū'i) apsūdzēt, apvainot;

.r (.ut) sūdzētājs,
accustom (sfàs'ft<hn) radināt (to

pie); .ed □ (.d) radis1; (usual)
parasts.

ace (eif) dūzis; viens (uz kauliņiem);

within an.—par matu

acerbity (lfOt'lHs«) skāņums; (se-

verity) bargums.

acetate (3'feteit)cAm.etiķškābasāls.

acetify (Ïfè vt*fB) skābēt.

acetous (ā'setLf) skābs; etiķa-.

acetylene (H'şià jeb Sfe'tesin )
chm. acetilens.

ache (eft) 1. sāpēt; 2 sāpes.
achieve (ïtfdjl'to) pabeigt,izdarīt;

(perform) veiKt; (gain) gūt; .ment

(limit) izpildījums; varoņdarbs;

liels darbs, diždarbs.

Achilles şşi'Us) Acliils.

aching (ei'ïitw) l.D sāpīgs;2.sāpes.
achromatic (HR°mâ'tïr) bezkrāsas-.

acid (â'şìd) 1. skābs. 2. skābe.

acidify (lşi'd«fáî) ieskābēt, pa-
skābēt.

acidity (.te) skābe.
acidulate (3fi'bi«leit) skābēt.

acidulous (-làĶf) ieskābs.

acknowledge (äknai'lebsch) atzīt; at-

zīties; © paziņot,apstiprināt (ka

vēstule X. saņemta); (be grateful for)

būtatzinīgs(par); .ment(.ment)
atzinums; atzīšanās; (sev. O)

kvīte.

acme (ā'fme) (slavas) augstums;

(slimības) krize.

aconite (Z'k»náìt) * akonīts; fig.
nāveklis.
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acorn * (ei'font jeb ei'f»m) (ozola)

zīle.

acoustic (ïîa'ftïf jeb äfau'ftïf)aku-
stisks; -s (afu'ftitf jeb ätáTì'ftìff);
akustika.

acquaint (äfwei'nt) darīt zināmu,

paziņot; to become or get -ed—

iepazīties; -ance (āfwei'nt<'nt);
pazīšanās; (knowledge) pazīšana;

paziņa.

acquiesce (|ïw*è'f) apmierināties;

piekāpties; piekrist; -nce

padošanās; (consent) piekrišana;
-nt (ent) padevīgs, paklausīgs.

acquirable (afwai'Rûbl) sasnie-

dzams,iegūstams.
acquire (as wáîr') iegūt; iemācīties

(valodu zc.); -ment (-ment) iegū-
šana; ieguvums

acquisitio«(āīwi-ji'fd)Ou)ļeguvums;
iemācīšanās; -ve □ (afwï'fêti'rpj
iegūtnīgs.

acquit (afwì'r) atsvabināt, attaisnot

(ot no); samaksāt (parādu), kvitēt;

-tai (-«I) atsvabinājums, attai-

snojums; -tance (-°ltf) (parāda)

samaksājums; kvīte.

acre (e>'ÎOr) akrs (zemes).

;icrid (ä'lßÌb) sīvs; kpdīgs: rūgts.
acrimonious □ (āĪßentou'niff) sīvs;

kodīgs; -y (a'rßēm°ii<o sīvums;

rūgtums.
w

across , (äfßao'f) l. adv. krustīm.

2.prp. šķērsām; (vidū) cauri; to

come'- a p. —sastapt kādu.

acrostic (-tit) akrostichons.

act (Ski) l. v\n. būt darbīgs, rī-

koties; (behave) izturēties; (ope-

rate) . darboties, strādāt; thea.

spēlēt; v\a.to-
a part, a play—

izrādīt lomu, lugu. 2. darbs,dar-

bība; cēliens; likums; akts; -s

of the Apostles— apustuļu darbi;
-able (ä'fttìbl) uzvedams, izda-

rāms; -ing (-tìmi) 1. rīkošanās,
darbošanās; thea. spēlēšana).
2. rīcīgs, vietu izpildošs, pa-

gaidu-; © -ing partner—aktivs
dalībnieks,

actinism(ä'ft«niļm)aktinisms(saules

staru ķīmisks iespaids).
action (Z'kşchûn) darbība, darbs;

sūdzība, prāva; (mašīnas) gaita;

X-t. kauja; rhet. izteiksme; paint.

nostāja; -able(-°bl)(ap)sūdzams.
active i : (.ttrt>) darbīgs; rosīgs;

iespaidīgs; (agile) žigls, mundrs

veikls: (sev. X) aktivs; (gr.) da-

rāmā kārta; © aktivs;
-

bonds

pl. prioritātes obligācijas; -

debtspl, nesamaksāti prasījumi,
izstāvošas zumas.

activity (aftì'mèt' ) darbīgums;
veiklums; (industry) rūpnieci-
skums; in full

-
— pilnā gaitā.

actor (a'ktvr) darītājs; aktieris.

actress (-tßeŗ) aktrise.
actual □ (ä'îtin-ol) patiess, īsts;

(present) tagadējs; -ity (Sftiìiä'lête)
īstenība.

actuary (ä'ltiff-7'R«) tiesas rakstve-

dis; apdrošināšanas statistiķis,

actuate (-ti«e>t) iekustināt; pasku-

acumen (3f asprātība.
acute □ (š{jū't) smails; ass; as-

prātīgs; smeldzošs (no sāpēm);
Skadrs (no dzirdes); -ness (-nef)

asums; asprātība; (slimības)

niknums.

A. D. (eibi'2 abbr.
-

Anno Domini

(ä'no» bao'm£náì)ta Kunga gadā.
adage (ā'bčbļd)) paruna.

Adam (3'bOiit) Adams.
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adamantin(e) (ābāmā'ntm, .tam)
dimantains; ļoti ciets.

adapt (ābZ'Pt) pielāgot,pielīdzināt,
piemērot; .ability (ablptSbt'lete)
izlietojarnība, piemērojamība;
.able (äbä'ptûbl) izlietojams;
.ation(äbàptei'fd)Oit) izlietojums;

pielāgojums; (grāmatas) apstrā-
dā jums; .ive (ädZ'ptiw) pielā-
gojams.

add (3d) pievienot; (increase) pa-
vairot; saskaitīt; to - up—sa-
skaitīt.

adder (3'br>r) zo. odze.
addict (abï'ït): to

. o. s. nodoties;

.cd (.èb) nodevies; .ed to drink

—dzeršanā palaidies.
Addison (ā'bčfūļt) Adisons (ang]u

dzejnieks).

addition (Ņ'fch"ļi) pievienošana;
pievienojums, pielikums, papil-
dinājums; saskaitīšana; .al □

(-WI) tālāks; pielikuma-.
addle (äbl) darīt neauglīgu; sa-

mulsināt.

address (äbße'f) 1. adresēt; iesniegt
(lūgumu 2C.); uzrunāt. 2. adrese;

uzruna; iesniegums; pieklājība;
(dexterity) izveicība; to pay one's

.es to a lady•-lakstoties ap

kundzi.

adduce (Mbjū'f) pievest, pienest (pie-

rādījumus'2C.).
adducible (.fibl) pievedams.
adductor (äbàS'ftOt) anat.pievilcējs

(muskulis).
Adelaide (3'bēle>b) Adelaide (pil-

sēta Austrālijā). [sēta Arabijā).
Aden (ā'bēn jeb Adene (pil-J
adept (äbè'pt) 1. piedzīvojis, liet-

pratīgs; izveicīgs. 2. līdzzinis;

zeltdaris.

adequacy (ä'bc-ïwafe) samēriba.

adequate □ (.fwät) samērīgs; pie-
mērots; pietiekošs; .ness

= adequacy.
adhere (Zbhşi') (to) pielipt; pie-

ķerties, būt pieķēries, palikt ka-

rājoties; /ieturēties (pie); pie-
derēt (pie partijas X.); ~NCe lād-

bî'Rênf) pielipšana; (attachment)

piekļāvība; .nt (.Rt'iit) l.Dpie-
līpošs; fig. piekļāvīgs. 2. pie-

adhesion (adhi'sch»n) sk. adherence;

phys. adhezija.
adhesive □ (.file) pielīpošs; .en-

velopes pl. gumētas vēstuļu ap-

loksnes; . plaster —angļu plāk-
steris; .ness (.iiêf) lipīgums,
valkanums. [ardievas.)

adieu (Sbju') 1. dzīvo sveiks! 2.)
adipose * (äb epo»'f) taukains, tau-

kus saturošs.

adit (ā'bit) pieeja; X aile.

adjacency(Hfche>'ş«nşe) pierobežo-
šanās; .cies pl. kaimiņu vietas

vai ēkas; .t □ (.sent) blakus-.

adjective, (Z'bscheļtiw) 1. adjektivs,

īpašības vārds. 2. Lladjektivisks;
adv. kā īpašības vārds.

adjoin (S&fdjoTn) T»|n.pierobežoties;
saiet robežās; v\a. pievienot,
pielikts (vārdus) (to, unto—pie).

adjourn (ÄbfdjrJt'n) atlikt; pārtraukt;
.ment atlikšana.

adjudge (ādsch»'bfch) piespriest; jur.

spriest; nosodīt (to).

adjudicate sk. ad-

judge; .ion (3bfcfjūb6lei'frf)On)
piespriediims; spriedums.

adjunct la'bschsonM) pielikums;

gr. atribūts, apzīmētājs; palīgs.
adjuration (3dfchußei'fcho,i) apzvē-
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rinājums; lūgums Dieva dēļ;
zvēresta formula. [Dieva del.I

adjure(fefdbslŗjapzvērināt; lūgties |
adjust iadschL'şļ) savest kārtībā,

nokārtot; pielāgot; izšķirt (strīdu);

norīkot, noregulēt (mērus un sva-

rus), pareizos; -ing balance jeb
scale- norīkojamie svari; -ing
screw—nostādāmā skrūve; .able

(-°bl) pārstatāms; -ment (.me nt)

nokārtojums; izlīdzinājums; no-

rīkojums, noregulējums, parei-
zojums.

adjutancy & (Z'bschut"nse) adjutan-
tura; *t X (-tbnt) adjutants.

admeasurement (äbmê'fdjOraiêŗļt) iz-

mērijums; piemērījums; (mea-

sure) mērs; abill of
-
—mērījamā

apliecība.
administer (äbmï'nèft'i') pārvaldīt;

piekopt (taisnību); pasniegt, iz-

dalīt (sev sakramentus); to
- an

oath—apzvērināt; to -

the law-

spriest tiesu; -ration (äbmtnê-
ştße>'şchon) pārvalde, valde;

-rative U (äbmì'mftße<tìrr>) pār-
valdes-; palīga-; -rator (-tbt jeb

ābmmēftßei't&'r) pārvaldnieks;
testamenta izpildītājs; -ratrix

(-ftßeitßtlf) pārvaldniece.
admirable □ (a'bķßvbl) aŗbrîno-

jams, teicams; -ness (-ULfj ap-

brīnojamība.

admiral admirals; A.ty
(-te) admiralitāte; First Lord of

A,ty (ang|u) jūrlietu ministrs.

admiration (Zbmeßei'schLu) apbrī-
nošana.

admire (ibntiìt') apbrīnot; -r

(-māf'Rvr) apbrīnotājs; cienītājs.
admiringly (-Rtitsle) apbrīņus, ar

apbrīnošanu.

Iadmissibility (SbnupLu'Kie) pielai-
žamība.

admissible (Sbml'ffbs) pielaižams.
admission s.mļ'fchvn) pielaišana,

uzņemšana; ieejas nauda; (con-

cession) atvels.

admit (Zdmļ't) v\a. pielaist, ielaist;

(concede, acknowledge) atvēlēt, at-

ļaut; v\n.: to
-oi—piekrist; it -S

of no excuse—tas nav atvaino-

jams; .
tance (-°nf) ieeja; no

-tance!—aizliegta ieeja, [jums.ļ
admixture (BbmViķtote) piemaisi-)
admonish (âdmsu'nişch) pamācīt;

biedināt (ok no); -er\ (-èşchķ>>>
pamācītājs; biedinātājs.

admonition (abnt»nl'şch>',i) pamācī-
jums; biedinājums.

admonitory (admL'nĢķt«) pamā-

cošs; biedinošs.

ado (äbn') grūtība; pūles; troksnis.

adolescence (ildķşinş) jaunatne,

jaunekļa gadi; -t (ent) jaunekļa-;
jauneklīgs.

Adolph(us)_(âbào'lf[ôf]) Ādolfs.

adopt (ábaa'Pt) adoptēt, pieņemt;
his _cd country— viņa jaunā tē-

vija; ~er (Sbæ'ptOr) adoptētājs;
-lon (-fdj°») adopcija; (uzskata)

pieņēmums; -ive □ (-tīni) adop-
ts.

adorable □ (abu'RObl) pielūdzams,
adoration (āb°Rei'fd)i3it)pielūgšana;

dievināšana,

adore (ádm') pielūgt; dievināt; .r

(Sbū'Rfr)pielūdzējs; dievinātājs,
adorn(Äo-'n) pušķot; -ment (.tnēnt)

pušķojums; rota.

Adriatic (eibßtā'rtī) (ari , Sea)
Adrijas jūra.

adrifti (ïibßÏ'ft) peldošs, pa strāvai;

fig. uz labu laimi.
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adroit v (äbßoi't) veikls, izveicīgs;

-ness (ķş> veiklums, izveicība,

adulation(ābt"tei'fcf)ūji)glaimojums,
glaimi.

adulator (ā'bi"[eitīir) glaimotājs;

-y (-tätOße) glaimojošs, glaimīgs.
adult (HL'tt) pieaudzis; ienācies.

adulterate 1. (3b»'tt""Reit) viltot;

fig. sabojāt, saķēzīt. 2 v (-Rāt)
kā laulības pārkāpējs, [jums.|

adulteration (âbaoìtûßei'fdjOn)vilto-1
adulterer (äbàstt»R0r) laulības pār-

kāpējs; -88 (-Rêf) laulības pār-

kāpēja.
adulterous □ (-Rsof) laulības pār-

kāpēja-, kā laulības pārkāpējs.
adultery (-Re) laulības pārkāpšana.
adumbrate (äbào'mbßeit)noēnot, uz-

mest, skicēt.

advance (âbwa'uş) 1. v\n. tikt uz

priekšu, Virzīties (uz zināmuvietu),

avansēt; v\a. izteikt (domas K.)\

iepriekš samaksāt; (lend) aizdot;

(promote) paaugstināt. 2. virzī-

šanās uz priekšu; paaugstinā-
šana; soli uz priekšu; aizdevums

(naudas), avanss; in
-

—iepriekš,

uz priekšu; to be in
-

of a p.—

būtkādam priekšā; .ment(-m<mt)
virzīšanās uz priekšu; paaug-

stinājums; progress; --guard X

(-fjurb) priekšpulki.
advantage (âbwa'ntêbsch) labums;

"peļņa; izdevība; pārsvars; to

take
-

of — izlietot, izmantot
kautko; -ous □ (Zbwc>ntei'bschvf)
izdevīgs, derīgs.

Advent (â'brond) advents.

adventitious □ (âbwèniļ'fchus) ne-

adventure (abwe'ittşŞr) I. dēka,

gadījums; pārdrošs uzsākums;

© spekulācija. 2. iedrošināties,

adventurer (-tfàtfßflr)dēkainis; spe-
kulants.

adventurous (~Ræf) dēkains;

drošs, pārdrošs,

adverb (a'b>tŞļ>) apstākļa vaids,

adverbs; .lai Q (äbroßt'brêl) ad-

verbials.

adversary (I'btoô'fße) pretinieks.
adverse□ (ä'btt>ôrf) pretīgs,naidīgs;

nelaimīgs; Jty (ZbwSr'şêt-) nai-

dīgums; nepatīkamība; nelaime.

advert(ābmiit't): to
«

to—vērst uz-

manību, norādīt.

advertise (ä'bm°rtaìf job âbniOrtáì'ïj
(inform) paziņot, sludināt, publi-
cēt; .-ment (äbmOt'tìfmênt) pa-

ziņojums, sludinājums; .r (ā'b-
mOrtaifOr jeb âbrrMtai'sà) sludi-

nātājs; sludinājumu avize.

advice (abmaï'f) padoms; © pa-
ziņojums; (pal.d.p/.) ziņojums;
-boat (~bo»t) avizo, pasta kuģis.

advisable □ (äbroáï'fObl) vēlams, de-

rīgs, vietā esošs; .ness (~n*f)
vēlamība.

advise (äbiuáî'f) v\a. dot padomu,
ieteikt; (inform) paziņot; v\n.ap-

spriesties; ~d □ (~b): (ill)well .d

—(ne)apdomāts; .dly (~f*M«) ar

apdomu.

advocacy (a'b>v»käşe) aizstāvība.

advocate 1. (.îZt) advokāts, aiz-

stāvis (arifig.). 2. (_īe«t)aizstāvēt.

adz(e) © (abf) platcirvis.
Aegean (ibfd)ī'°n): .

Sea —Eģeja
jūra. [eģida.ļ

aegis (ī'bjcfjif) myth. Eģids; fig.]
Aeneas (iiti'Sf) Enējs.
Aeolian (>o»'li»n) 1. Eola-, eolisks.

2. eolietis.
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aerated (ei'Sßeitēb) ogļskābs;
.

bread — ar ogļskābi irdināta

aerial ( eie'.) gaisa-, gai-
sisks;

.
locomotion — gaiskuģ-

niecība; . voyage jeb journey —

gaisa ceļojums, ceļojums pa

gaisu; .pilot—gaiskuģavadītājs.
aerie (cì'Re jeb iRs) plēsoņa ligzda

(■>" fig-)- [gazveidīgs.l
aeriform (ei'Oßèfonii) gaisveidīgs.|
aeroelub (ci'sðÎlàsb) aeroklubs.

aerodrome (.bßo«m) aerodroms.

aerolite (.láît) aerolits, meteors.

aeronaut (.iiāūt) gaiskuģnieks.
aeroplane (.pleiii) aeroplans, lid-

mašina; -Ist CÏŗt) lidonis.

aerostatic (eiûßoftä'tîf)aerostatisks.

Aesop (i'faopl Ezops.
aesthete (ē'ffAīt) estetikis.

aesthetic(èfrAe'ttf)estētisks; .8(.si
estētika. [—iztālēm.(

afar (ìifflï') (pa ī.d. off) tālš; from .)

affability ( 3fïbï'l«te ) laipnība.
affable □ (ā'fSbl) laipns.
affair (Bfäf) veikals, darīšana;

(matter) lieta; Xsadursme, kauja.
affect (äşi'ft) darīt iespaidu; aiz-

grābt; tiekties; (pretend) lieku-

ļot; .ation izlik-

šanās, klīrēšanās; .cd □

aizgrābts; saslimis (ar ko); klī-

rīgs I labvēlīgs ( towards a p.—

pret kādu); (feigned) liekuļots;

.ion (äfê'ksch"n) izlikšanās; aiz-

grābtība; sas imums; labvēlība;

Jonate □J.uāt) sirsnīgs.
affiance (ïfái'ûnf) 1. saderināt.

2. saderinājums.

affidavit Mdei'wļt) rakstisks iz-

skaidrojums zem zvēresta.

affiliate (Sfl'ljeit) adoptēt, pieņemt

bērna vietā; uzņemt'kā biedri:

(attach to) pievienot; .ed societies

pl. zara biedrības; .ion(âftliei'-
fchvn) adopcija; uzņemšana; pie-
vienojums.

affinity (aft'nete) saradošanās; (ari

cAm.)
v

radniecība.

affirm (HfbVm) apgalvot; (confirm)

apstiprināt; .ation (šfSrmei'fdjSn)
apgalvojums; apstiprinājums;
.ative □ (jfôr'matïrn) 1. piekrītošs;

pozitīvs (prt. negative). 2. s.:

toanswer in the .ative— atbil-

dēt apstiprinoši.

affix (ìifi'îş) pielikt.

afflict (jftt ft) noskumdināt, apbē-
dināt, sarūgtināt; mocīt; to

. o.s.

—bēdāties (at, about—par),ciest;
.ion (áşiļk'şchļZu) bēdas, ciešana.

affluence (S'fPênf) pārpilnība; .t

n(.êitt) I.bagātīgs. 2.pārpilnība.
afflux (3'ŗlàoff) pieplūdums.
afford (äfor'b) (give) dot; atļaut;

(yield) ražot; sadabūt; I can't
.

it

— līdzekli man to neatļauj.
affray (Sfwei') sadursme, plūkša-

nās, kaušanās.

affront (SfÎ'nt) 1. aizskart; no-

zākāt. 2. nozākājums; negods.
Afghanistan (ZfaMèM'n jeb âfgä'-

neftāit) Afganistāna.
afield (äfi'fb) laukā; tālumā;

further
.

— tālāk prom.
afloat (3ŗio»'t)& peldošs; uz jūras:

a rumour is . —iet valodas; to

set .—iekustināt.

afoot (äfo't) kājām.
afore * (şşîit') sk. before; .men-

tioned (âênşchî>nd), .said (.sêd)
augšā (jeb iepriekš) minēts.

afraid (as ßei'b) norūpējies, bailīgs;
to be .

of—bīties no.
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afresh F (áfßè'fdj) no jauna, atkal.
Africa (ā'fßčfa) Āfrika; .n (JOit)

afrikāņu-, afrikanisks; afrika-

aft .i (aft) pakaļā, pakaļgalā,
after (a'ft0t) \.'prp. pec (no laika);

(behind) aiz; (according to) pec I

.

ail—visbeidzot, galu galā.
2. adv. pec tam. 3. cj. pec tarn

kad;
. having seen him—redze-'

. jis viņu, es...

after axes
mība, nākamās paaudzes; .birth:
(.tO'bôr/A) otra puse; .-dinner

( .btnfr ) pēcpusdienas laiks ; ļ
-grass (.şißaş). .math (.-niätá) j

agr. atāls; .noon (aft°ntti'n) pēc-
pusdiena; pec pusdienas; .-pains
(a'ft»rpeiitf) pl. dzemdību atsā- ļ
pcs; -piece (.pîş) thea. beigu
luga; .-thought (.r«æt) nosebo-

jusies gudrība; .-time (.taìm)
nākamie laiki, priekšdienas; virs-

Stundas; .wards (.w«ros) pec
tam, vēlāk; .-years pl. vēlāki

Badi
-„

again (şgê'n) atkal, vēlreiz, no

jauna; (back) atpakaļ; (moreover)

tālāk, bez tam; (on the other hand)

turpretim; as much
. — otrtik.

against (Bgè'rtft) pret;
.

the wall-

pie si°nas;" over
.

— iepretim.

agape (îgei'p) muti ieplētis.
agate (3'gSt) achats.

Agatha (S'gļlrna) Agate.
age (eibftfi) vecums; (period) laik-!

mets; (generation) paaudze; of
.—;

pilngadīgs; under
.
— nepilnga-1

digs; to come of .—tapt piln-

gadīgs.
aged (e-'bschèb) vecs, padzīvojis,
agency (ei'bfcsienfe) darbība, ie-

spaids; (intervention) starpniecība,

iejaukšanās; ©aģentūra; . busi-

ness — komisijas veikals

agenda (ïbfdjè'nba) piezīmju grā-

matiņa.
agent (ei'bfcl)c-iit) aģents; rosa, dar-

bības spēks.

agglomerate (Sglæ'mOßeit)sakopot,
savākt; sakopoties; .ion (ägjàû-

mOßei'fdifn) sakopojums; sako-

pošanās.
agglutinanr lipīgs, sa-

lipinošs; .te 1. (.neir) salipināt,

salīmēt; sadziedināt. 2. (.nāt)

salipināts, savienots; .tion (Īftlīi-
tene>'schon) salipinājums; sa-

dziedinājums; .tive (īglfl'Hnei-
tilu) saistošs.

aggrandize (a'tWubaij) palielināt;
pacelt, paaugstināt; .ment

(%Rā'itbīļ'niēnt) palielinājums;
fig. paaugstinājums.

aggravate (3'aßäroeit) pagrūtināt,

palielināt (noziegumu); (provoke)
sakaitināt; .ion (Zgßēwe>'sch Bn)
pagrūtinājums; sarūgtinājums;

sakaitinājums; pārspīlējums.
aggregate 1. (M'ļtßïfteit) savienot;

savākt. 2. (.stāt) savienots; sa-

vākts; .ion (Zgßēge>'schk>n) sa-

vākums.
v

aggression (äflßè'fdjfln) uzbrukums;

pieķeršanās (ķildu meklējot), ķil-

aggresslve (Sgßê'firo) uzbrūkošs:
ķildīgs; . war—uzbrukuma karš.

aggressor (%Re'fOr) uzbrucējs;
UZSāCējS (ķildā).

aggrieve (agßi'ln) sarūgtināt; aiz-

skart.

aghast (Sga'ft) sašausmināts, sa-

triekts.
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agile (ā'bschil jeb .ail)veikls, žigls.
agility (ādscht'lēie) žiglums.
agio G (ā'bsd)ēo»jeb e>'bsd>èo>l) ažio,

pārmaksā, virsnauda; .tage
(a'bfd)<- lltc-bfrf)) maiņu veikals;

biržu spekulācija.
agitate (ä'bfdjêteit) kustināt, kratīt;

fig. uzbudināt, musināt; iztirzāt

(jautājumu); Jon (ādsch> lei'şchNn)
kustība, satricinājums; uzbudi-

nājums, nemiers; iztirzājums;

.or (ä'bfd)êteitar) musinātājs.

agnate (ā'aiie<t) 1. agnats. 2. rada

(no tēva puses).

Agnes (a'ttnèf) Agnese.
ago (Sfļo»') (ie)priekš; a year .

gadu atpakaļ; long . sen, ilgi
atpakaļ.

agog F (%aj'ŗ() iekarsis, kā sa-

dedzis^
agoing gaitā, kustībā,

agonize (ā'g"nais) v\a. mocīt; v\n.
cīnīties ar nāvi; ciest,

agony (.ne) agonija, nāves cīņa;
(extreme suffering) smeldzes, lec-
las sāpes; (anguish of soul) dvē-

seles mokas;
.

of sorrow—ne-

aprakstāmas sāpes; . of tears—

asaru strauts; F .
column —

nopūtu sleja (avīzēs).

agrarian (ìla,Rû'Re-»n) 1. agrarietis.
2. agrārs; .law—agrarlikums.

agree (ägRÌ') saskanēt,satikt; (upon,

on) vienoties(par); (to) piekrist;

derēt.

agreeable fJ (.°bt) patīkams, mī-

līgs; .ness (.nes) patīkamība.
agreed (agßī'b) lai būtu tā! ar

mieru!

agreement (îgßļ'uàt) piemērība;

(harmony) saskaņa; (contract) lī-

gums, noruna; to come to an .

I panākt saprašanos (jeb vieno-

šanos).
agricultural (Zgņ«kL'ltfchvizol) lauk-

saimniecisks, zemkopības-; .c

(H'fļßēfas(tī*''i) lauksaimniecība,

zemkopība;.ist (iifiß'tæ'lt'*Oßlft)
lauksaimnieks,

aground i (%Rau'nb); sekli, uz-

skrējis sekli; fig. ķezā; to run

(a ship). — uzskriet sēklī,

ague (ei'ļtjfi) drudzis, drudžainība.

aguish (—ïfdj) drudžains; fig.
dzestrs,

ah (fl) ai! ak!

aha (flljfl' jeb ïlhä') aha!

ahead (ähe'b) uz priekšu; straight
.—taisni uz priekšu; to go.—iet

papriekšu.
ahoi, .y •?. (asļoi') ahoil alo!

aid (eib) l. palīdzēt; 2. palīdzība,
aide-de-camp X (ei'bbsï»rtfl Jeb

.fāmp) adjutants,
alder (e>'b n t) palīgs..

Iaigret(te) (ei'flßēr) spalvu pušķis,
ail (ei|) 1. v\n. justies nevesels.

2. v\a. darīt sāpes, nemieru;
what .s him? kas viņam kaiš?

ailing (ci'ltmi) nevesels, slimīgs,
ailment (.ntêttt)neveselība, slimība,

aim (euit) 1. merķet; tiekties (at

uz),censties. 2. grauds;fig. mēr-

ķis, nolūks; to take
.—mērķēt.

airl (fir) 1. gaiss; (breeze) vēsmiņa;

in the open .—klajā laukā. 2. vē-

dināt; žāvēt (veļu) i to take
.
—

pastaigāties; nākt gaismā.

air'2 (.) seja; (appearance) izskats;

to give oneself .s—dižoties.
air 3 (.) ārija, dziesma, meldija.

a\r-balloon (ļMbīlfln) gaiskugis;
.-bladder (.blZb»r) gaispūslis,
peldpūslis (pie zivs); .-craft
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(jßaft) lidmašīna; .-gun (-gìKn)
vēj šautene; .-hole (.ho»l) gais-

caurums, vēdināmais caurums.

airiness ( fi'Rènès ) gaisiskums;
vieglums, dzivums.

airing (B'RtnB) vēdināšana; pastai-
gāšanās, pavizināšanās, pajāde-

lēšanās; to.takè an .—ieelpot

spirgtu gaisu.
airman (oVmaii) lidonis; .-ship

(-fd)ip) lidoņa māksla.'

a\r-pipe© (ai'pāip) gaisa caurule;

.-pump (psomp) gaisa sūcenis;
,-ship (.fd)ip)gaiskuģis;dirigible

.-ship — grozāms gaiskugis;

.-tight (.tait)gaisu caurnelaidošs.

airy (s'rc) Q gaisa-, gaisisks; viegls;
dzīvs; vieglprātīgs. •

aisle (ail) spārns; sāneja (baznīcā).
altCh (i-itfdj) angļu h nosaukums.

ajar (âdsdictt') pusatvērts, pusviru-,
pievērts.

ajog (ábfd)às'(t) aidinieka soļos
(jājošs).

ajutage © (S'dsch»têdsch) uzliktne.

a-kimbo (āfi'uibo»)sānos iesprausts

(no-rokām).
akin (M'n) rada (to ar).
Ala. abbr.

—
Alabama.

Alabama (Zlîbļl'ma) Alabama,

alabaster (iļ'lĶbşl jeb ZUba'st"r>
1. alabastrs. 2. alabastra-,

alack F S (elZ'h ai!
alacrity (ālā'fßēte) jautrība; (readi-

ness) gatavība, pakalpība.
alarm (Astr'nt) 1. nemiers, troksnis;

(fear) bailes, izbailes; modinātājs
(pulkstenis); the electric.—elek-

trisks sitonis. 2. darīt nemieru,

celt troksni.

alarm-clock (.ïiàsî) modinātājs
(pulkstenis), modeklis.

I alarmist (.Ìft) nemiera cēlējs, ie-

baidītājs, baumu izplatītājs.
alas (ii(a'f) ai! ak! diemžēl!

Alaska (Slš'ffa jeb Sia'fta) Alaska.
alb (āib) kora krekls, stichars.

albeit (àâibï'ìt) lai gan.
Albert (ā'ibOd) Alberts.

Albion (ā'ibi°rt) Albiona, Anglija.
album (ā'Mut) albums.

albumen, -in (āibjū'mk>u, .min)chm.

olbaltums.

alchemic(al □) (āile'mtf, .Şi)
alkimistisks.

alchemist (ä'lfcïnïfr) alķimists; .y

(.me) alķīmija.

alcohol (ā'lf»s)»l) alkohols; .ic

(ālkĢlik) alkoholisks,

ļalcove (âiļou'wjebā'ito»rr) alkovens.

i alder % (āā'ib°i) alksnis; alkšņa-.
alderman pilsētas pa-

domnieks (Anglijā); .ic (ā)lb0(-

-tnā'uif) padomniecisks; cienības

ale (cd) ēls (savāds ang)u alus).

1 alee & (Äî') zem vēja.
ale-house (eii'siāuf) alus pārdotava,

alembic şi'mbļk) destilējamais
virzulis.

alert (ìtlfiï't) modrīgs;(activ)mundrs,

izveicīgs; onthe
. —piesardzīgs;

.ness (~ttaf) modrība; mundrība.

Alexander Aleksandrs.

Alfred (äìfR£b) Altreds.

algebra (i'lbfd)ēbßa) algebra; .ic

(āibschelißei'(k) algebraisks.
Algeria (Kldschļ'R«a) Alžerija.
Algiers (Sibschi-'s) Alžira.

alias (ei'tcāf jeb ä'teâf) 1. citādi

ļ (saukts). 2. pieņemts vārds,

i alibi (â'ièbáì) alib'ijs.
Alice (ā'Kī), Alicia M'schķa) Alise,

Elza.
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alien (ef{i&n) 1. svešs. 2. svešzem-

nieks; .able (.°bl) atsavināms;

.ate (.e>t) atsavināt, pārdot;

fig. atsvešināt; .ation (ci(i £ne>'-

fd)°n) atsavinājums; fig. atsve-

šinājums; .ation of mind—ār-

prātība.

alightl (Zlāi't) degošs; gaišs.
alight' 2 (.) izkāpt; nomesties.

alignment (ätáï'ntm'iit) nosprau-

dums, nosprauduma linija.

alike(äläï'f) 1.a. līdzīgs.2.a</v.tāpat.
aliment (ä'iemêttt) barība; .ary

(âlêinè'ntfße)barojošs, barības-.

alimentation (81%êntet'fdj8n) baro-

šana; uzturs.

alimony alimenti.

aliquant (ä'fÀdwâut)math, alikvants,

nedalošs bez atlikuma.
alive (älaì'to) dzīvs, mundrs, jautrs;i

jūtīgs; vērīgs; no man .—ne-j
viens pats; look.! mundri!;

žigli!; to be .to
— apzināties

(kādā lietā), turēt (kautko) par j
cienīgu.

alkali (ā'lfāle) chm. alkalijs; .ne

(-sin jeb .lain) alkalisks.

all (aol) 1. a. viss; after -—pēc
visa ta, galu galā ; for

.
that—

neievērojot to; tomēr; for
.

(that) I care—manis pēc. 2. s.!
viss. 3. adv. pavisam, pilnīgi,
tikai; at

.—vispārīgi, pavisam;
not at .—nekādā ziņā ne; -at

once—uzreiz, piepeši; . the bet-

ter—jo labāki; . but— gandrīz;
. right—viss kārtībā; gatavs;

gluži pareizi!
allay (äfei') mierināt, remdēt; dze-

sēt (slāpes).

allegation (älenei'ftf)°ïi) atsauce; i
pierādījums; apgalvojums.

allege (Xlê'bfcģ) pieradīt; apgalvot;
atsaukties (uz ko), pievest at-

Alleghany (ā'(šgeiite) Alegani.
allegiance (äii'bjdjOnf jeb -bschĶ„s)

padevība, uzticība; oath of
.—

pavalstniecības zvērests.

allegorical;-) (āIPgS'RĪf, -Şl)
alegorisks, līdzība teikts.

allegorize (â'lèg»Ráìf) izteikt lī-

allegory (I'l«g<Spe) alegorija.
alleviate şil'wieit) atvieglot, at-

vieglināt; .lon (älîmiei'frfjOn) at-

vieglinājums.
alley (ā'[e) aleja, eja, gatva; ieliņa;

blind
-

bezizejas iela.

AII-Fools'-Day (svlfū'lsbei) pirmais

apiilis. :

alliance (äliì'Sitf) savienība, sa-

biedrība; radniecība.

allied (-b) sk. ally.
alligation (älegei'fd)°n) savieno-

jums; maisījumu rēķini (ari rule

of .).
alligator (ä'legeitûr) zO. aligators.
alliterate (ķr«Reit) aliteiēt.

allocate (ā'l°feit) piešķirt; ierādīt;

asignēt; -ion (ālnļei'schon) ierā-

dījums; ŗ>iemets (rēķina).

allocution şş'kjû'şch»it) runa, uz-

allodial dzimts-,

(Sfis'p3fAe) alopatija.
allot (Slau't) (assign) piešķirt; (dis-

tribute) sadalīt; -ment (-ment)
sadalījums; izloze; (share) dala,

piešķīrums.
allow (Zláu') (grant) dot; atvēlēt;

dāvināt; (permit) atļaut; (admit)

pielaist, atzīt; to
.

for — griezt

vērību uz; -ing for—kad norē-
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kina; F it -s of no °xcuse—tas

nav aizbildināms; -able (-Obi)
atļauts, pielaižams; pareizs;
-ance (Jhif) 1. atļauja, pielauja;
porcija; alga; penzija; atlaids,

rabats; kabatas nauda; pie-
devas. 2. izdot porciju.

alloy ( lôl') ligatura, piemaisījums.
All-Saints'-Day (solşei'ntşbeş) visu

svēto diena.

All-Souls-Day (ælfou'lfbei) visu

dvēseļu diena.

allude (īl[l]ū'b) zīmēties (to—uz),
atsaukties; dot mājienu; likt

allure (ä£[j]aV) piemānīt, vilināt,

aizraut.

allurement (.m«nt) vilinājums, pa-

vedinājums. [tājs.ļ
allurer (-R8r) vilinātājs, pavedinā-|

alluring □ (-RÏnn) vilinošs, pavedi-

allusio« (-)d)0n)_ mājiens (to uz).

alluvia/ S (-wĶI) aluvials, pie-

skalots; -on, -um(-roe^Bīt,
pieskalojums, sanesums

ally (älîì') 1. savienot, sabiedrot

(w, witii—ar). 2. sabiedrotais,

biedrs.

almanac kalendārs,

almlghtiness (āolmiī'tentf) visva-

renība.

almighty (-te) 1. visvarens. 2. Vis-

varenais.

almond(3'mSttb)mandele(ari anat.).
almoner (ā'lm8n0r) nabagu dāvanu

pārzinis.

almost (M'moust jeb .m Bft) gan-

alms (Sms) sg. v. pl. nabagu dā-

vana; -,-house (iî'mshauş) nabagu
māja, nespejnīca.

aloe (ā'loji) % v. pharm. ālave.

aloft ('læ'ft) augšā; * takelāžā.

alone ( Io«'n) (solitary) viens, vien-

tulīgs; (unique) vienīgs; adv.

tikai; 10 let ap. - — likt kādu

mierā; let it -! lai paliek!
along (ála?nŗi) 1. adv garām;

all
-

— visur, visu laiku; -with—

kopā ar; get -
with you! pro-

jām! 2. prp. gar; -siäe s. (-fāib)
sāni pie sāniem.

aloof (Slū'f) tālu, atstatu; to keep
-

from —turēties sāņus.

aloud (âìáû'b) dikti; dzirdami.

alp (Zip) 1. augsts kalns. 2.Alps—
Alpi.

alphabet(â'lfäbèt)alfabets;jC(al□)
(âlfâbê'tļk. -Şl) alfabētisks.

alpine (Z'lpîn jeb -páiit) 1. Alpu-,
alpisks i ļoti augsts. 2. alp-

alpinist (-peiuşt) kalnkāpejs.
already (āūlßē'be) jau.
Alsace (ātfā'f) Elzasa.

Alsatian 1. elzasiešu-.

2. elzasietis(-te).
aISO (āo'lfo") (likewise) ari; (more-

over) bez tam.

altar (æWr) altars; -age(-t«Rêbsch)
dāvinājums.

alter (āī'ltor) 1. v\a. grozīt, pār-

grozīt, pārtaisīt. 2. v\n. tapt ci-

tāds, grozīties i -able (-R8bl)
grozīgs; -ation (āoltaßei'fcf)Bn)
pārgrozījums, pārmaiņa.

altercation (ZWrkei'şchSn) ķilda,

alternate 1. (ä'ltsmeit, io'l.) v\a.
darīt pārmaiņus; v.n. mainīties

(viens ar otru). 2. □ (ältSr'nät, «!-)
pārmaiņus; on- days—ikpār-
dienas.
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alternation (Ltļ>rne>'şch«n, pār-

maiņa; maiņa.
alternative (ältôt'nïtïro, sūļ.) I. I

pārmaiņus, pārmainīgs. 2. alter-

native, viens no diviem.

alternator © st'WrneitSr, »'[.)
maiņstrāvas mašina.

although (æMAou') lai gan.
altitude (ā'lt*rjūb) augstums (ari

alto ; (ā'lto», äl'to») alts.

altogether ( aßltOjie'cZ/i'" ) kopā ;
(wholly) pavisam,

altruism » (ä'ltßitffm) altruisms,
tuvakmilestība, nesavtība; .t

(.Ist)nesavtinieks.

alum (ä't'hn) chm. alauns; .inous

(Sljū'iuenŽf) alaunīgs.

always (æ'tweif jeb .şs) vienmēr,

arvienu.

am (;iin) [irr.] esmu; I
.

to go—

man esot jāiet,

a. m. (eie'in) abbr.= a'nte meri'-

diem — priekšpusdien.
A. M. (.) abbr.

—

a'rtium magi'-

ster — maģistrs (biežāk M.A.)
amain (ïntei'n) ar visu spēku;

(quickly) ātri, Žigli.
amalgam (āntā'ļgBm) amalgams;

.ate (.fļänteit) amalgamēt; sa-

vienot; sakausēt; .ation ainai-

garnējums
amanuensis ( Sjitäniûe'itfïf) (zināt-

nieka) palīgs, sekretārs.

amass(anta'f) kopot, vākt.

amateur (âmätOr' jeb ä'inätjûr) ama-

tors, diletants, mākslas draugs.

amatory (â'mätffße) iemīlējies, ero-

amaurosis m (!îui«RO"'ştş) mcd.

melnais nags.

amaze (āmei'f) sacelt brīnumus,

pārsteigt; (astound) iztrūcināt;

.ment (.ment) iztrūcinājums;
pārsteigums,

amazing □ (ïraei'fïfu) apbrīnojams;
pārsteidzošs,

amazon (I'ntSfßn) amacoiie.

ambassador (MtpbS'flbO') sūtnis;

.lai (ämbäfâbO'Rè-"!)sūtniecības-,

amber (ā'mb'jr) 1. dzintars. 2. dzin-

ambidexter (ķņĢdē'ļstvr) abrocis

(kas kreiso roku tikpat labi var lietot

kā labo); divkosis.

ambient » (ä'mbe-"iit)visapkārtējs.
ambiguifj;(ānibe(ijū'ete)divdomība;

divkosība; .ous ;: < .bî'muLş)
divdomīgs; divkosīgs; tumšs

(izteiksmē).

ambition (āntbi'fd)oit) godkārība;
pašmīlība; .usi:!(.»f)godkārīgs;
pašmīlīgs; (pretentious) greznīgs.

amble (āittul) 1. aidinieka gaita.

2. iet aidinieka soļos; .r (a'm-
blr)fl aidinieks.

ambrosia (ämbßo»'î>:a jeb

myth, dievu ēdiens;
.1 (~feTBI jeb .sch° b|) ambrozisks;

fig. gards; salds; patīkams.
ambulance X (B'mbWitfÌ lauka

slimnīca; -t apkārtceļo-
jošs; kara lauka-.

ambulatory (JatOße) i. apkārtejošs;
pārvietojams. 2. pastaigātava;
ambulatorija.

ambuscade (Smb°fïei'b), ambush

(S'rnbtişch) 1. glūnētava, pa-

slēptuve. 2. v\a. uzglūnēt; uz-

brukt; v\n. glūnēt.
Amelia (Smi'lia) Amālija.
ameliorate (āmi'li"Reit) uzlabot;

.ion (ìîmìli°Rei'fd)0n)uzlabojums.
amen (ei'niS'n jeb ļl'mê'n) amen.
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amenable (ämî'itiibl) iztapīgs; pie-

ejams;
.

to law — atbildīgs
amend (Hme'nb) izlabot, uzlabot;

laboties; .ment (.mènt) izlabo-

jums, pārlabojums, reforma;

pari pārlabojuma iesniegums;
-S (Amê'nos) atlīdzinājums,gan-

darījums; to make .s for—atlī-

dzināt; izlabot (k|udu).

amenity (äntè'nêt*) patīkamība;
mīlīgums.

amerce (iilltā'rf) Sodīt (sev. ar nau-

das sodu); .ment naudaš

America (ļunè'R*tal Ameiika; .n

(.f°ii) 1. amerikānisks, ameri-

kāņu-.2.amerikanietis(-te);.nism

(.iiifut) amerikanisms.

amethyst (Š'tn&AĪft) min.ametists.

amiability (eintilfit'tn*) laipnība.
amiable □ (ei'miubl) laipns, mīļš,

patīkams.
amicable □ (3'nteffbl) draudzīgs,

labvēlīgs; .ness draudzība

amid(st) (ami'bļftl) vidū, starp.
amiss («tttï'f) ačgārns; ļauns, ne-

labs; to do
.
— darīt ļaunu; to

take
.

— ņemt ļaunā.
amity (ä'utète) draudzība.

ammonia (ämoii'ttêaj amonjaks;
liquid.—salmiakaspirts; .c(al)
(nēSk, 3iii°iiáï'âfo|) amonjaka-
lisks.

ammunition X (Smiitnļ'şchSn) mu-

nīcija, kara krājums; .-bread

(bßèb) komismaize.

amnesty (ā'mmfte) 1. amnestija.
2. apžēlot. [no ... ārā.)

among(st) (imasnn|ft] starp; from .|
amorous □ (ainôßjrsf) iemīlējies;

samīlējies; mīlas kārs ; .ness

(.uts) iemīlība; mīlas kāre.

amortization (îm6Şşei'şch«n) amor-

tizācija.
amortize rfmoVflf) amortizēt, dzēst.

amount (ämau'nt) 1. (to) izplatī-
ties; sastādīt; iznākt(uz). 2.zuma,

kopzuma.
amour (Sniûr') mīlēšanās, mīlas

saites, mīlestība.

ampere (ampär') elect, ampèrs.
amphibia (Smfro*a) pl., zo. abi-

nieki; .ous abiniecisks.
amphitheatre (3mf6r"Al'ītft) amfi-

ample □ (äntpl) plats, plašs, liels;

(spacious) tilpīgS, ērts; (abundant)

bagātīgs, pilnīgs; .ness <.n>s)
plašums; tilpīgums; pilnīpums.

amplification (âmplşke>'şchi!n) pa-
plašinājums; plašāks iztēlojums;

pārspīlējums.
amplify (S'nipKfāi) paplašināt; plaši

amplitude (.tjūb) apmērs, plašums;
ast. amplitude,

amputate (ä'utpiûte<t) apgraizīt
(kokus); ķir. amputēt, nogriezt,

noņemt; '.ion (Zmpii>te>'sch»n)
amputacija.

amuck (SmŽ'l): torun .—-uzbrukt

bez prāta (pa ielām skrejot).
amulet (ä'mifllet) amulets.

amuse (īmjfi'f) pakavēt laiku; pa-

jautrināt; .ment (.m>mt) laika

kavēklis, pajautrinājums.
amusing I; (~ft*rio) pajautrinošs, jo-

cīgs.
amylaceous (Smèlei'fcfjOf) stērķeles

saturošs, stērķeļaļns, stērkeļ-

veidīgS. [priekšā).)

an (3n, °it) viens, viena (vokālaļ
Anabaptist (änäbä'ptïfr)anabaptists,

pārkristītājs.
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anachronism ana-1

chrunisms.

anaesthesia anestēzija,

bezjūtība, n jutība,
anaesthetic (änêfrAe'tïf) 1. nejūtīgs,i

2. apskurbināmais līdzeklis, ap-
skurbeklis.

analogical v) .e-k«l).
analogous □ ánä'lôggf analogs,
līdzīgs.

analogy (Znā'(vdsche) līdzīgums.
analyse (Z'naláis) analizēt, sadalīt;

-r (.svr) analizētājs; sadalāmais

līdzeklis; opr. analizators.

analysis (ïnSlefïf). pl. -es (-flf)I
analizē.

analytical i:) (ZnZll'tlk. _efesļ) ana- i

anarchic(al) (ļnilr'ļļk, -f«foi) anar-

chistisks, bezvaldības-.

anarchist (ä'nOrftft) anarchists,

anarchy (Je) anarehija, bezval-

anathema anatema,

baznīcas lāsts; -tize (.mātais)
izstumt no baznīcas, nolādēt.

anatomical □ (änatào'm«ïoi) anato-

misks.

anatomist (ïnl't°mlft) anatoms.

anatomize (»máļs) anatomei, uz-

šķērst, sadalīt.

anatomy (-me) anatomija.
ancestor (I'nfSft*) priekštecis,

s ncis, sentēvs; -ral (äufè'ftßOl)
sentēvu-; cilts-; -ry (Z'nsēftße)
senči, sentēvi.

anehor (ä'nafûß) 1. enkurs. 2. stā-

vēt uz enkura; -age (-kvßebfch)
enkurvieta; enkurnauda.

anehorer, -ite (Z'nŞßet, -Raìt) ļ
anachorets, vientuļnieks.

ancient (e>'nşchŞnļ) sens, senat- i

nisks; -ly(.fe)noseniem laikiem,

senatnē,

and sand, «nd, F «n) un.

andiron (S'nbafrrrt) trijkājis (pa-

vardā).

Andrew (3'nbßū) Andrejs.
! Andy (ä'nbe) dim. no Andrew,

anecdotal (a"n*fbo»tei), .leal (Sn«ï-
bao'tèîai) anekdotisks; .c (Z'n-k-
-bo"t) anekdots.

ianelectric (anèle'ktßtk) phys. ne-

elektrisks,
anemometer « (ânLmsz'mètur)

anernornetrs. vējmēris.

anemone (ânè'man«) anemone, viz-

buli.

aneroid slj (ä'noßôlb) aneroida ba-

rometrs,

anew (äjtjû') no jauna,
angel (ei'ndfchk>l) eņģelis; -ic(al I?)

(andschê'lik. JWS) enģela-, eņģe-
lisks, eņģelim līdzīgs,

anger (a'iWftOr) 1. dusmas, sašutums.

2. kaitināt, sadusmot,

angina (ā'ndschena jeb Zndschái'na)
angina.

angle (ärwpļ) I.leņķis; \ makšķere.
2. makšķerēt (for)

angler (ā'iwal°r) makšķerētājs.
Anglican (ä'rwgl6 fBn) 1. anglika-

nisks. 2. anglikanietis.
Anglicism (.sîsm) anglicisms (angļu

valodas savādisms).
angling (-glìtw) makšķerēšana.

Anglo-Saxon(au3glāfā'tfon)1 .anglo-
zaksis. 2. anglozakšu-, angle-
zaksisks.

angry (ā'nsgße) dusmīgs, sirdīgs,

anguish (â'mgwlşch) sāpes, mokas,

ļ sēras, smeldzes.

'angular (S'nsgiiilur) leņķains, leņķ-
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veidigs; fig. neaptēsts; .ity
(änacfiOlä'Rête) leņkainībn.

anhydrousÄ (3nt)ái'bðf) chm.bez-

anile (3'náll jeb .11)bābiski pļāpīgs;
sanī is.

aniline (B'n*lïn, Jtá?n) chm. anilīns,

anility (3nl'l*te) bābiskums, bābu

plāpīgums.

animadversion ( Zn«m3dwor'fch«n)
rājiens, paļa, īgnums,

animadvert (.wşir'ļ) rāt, paļāt, kri-:
tizet.

animal {ì'nhxfil) 1. dzīvnieks, lops.
2. dzīvnieka-, lopa-, lopisks,

animalcule » (Smmā'lfjūl) dzīv-1
nieciņš.

animalism (ä'nemïlìftn) lopiskums.
animate I. (.ineit) iedzīvināt, uz-ļ

mundrināt, sajūsmināt. 2. (-māt)
dzīvs, sajūsmināts,

animation (In*me''f<t)°Jt) sajūsmi-1
nājums, mundrums, aizrautība. |

animosity (.inào'fêre) pretīgums, !
netīksme; naids; sarūgtinājums,

animus (S'mmsßf) (intention)nolūks; ļ
sk. animosity,

anise % (3'nīf) anisi.

ankle (Sncfi) potīte,
anklet (3'ti9flet) kājsprādze (kā

Anna (3'na), Ann(e) (3tt) Anna.

annals (3'it«lf)pl. anales, gada grā-

matas.

anneal G (jini'l) izkarsēt; (temper),

atlaidināt; vēsināt (stiklu); ie-

dedzināt (krītas).
annex (Hrtè'îf) 1. pievienot, pielikt,

piemetināt. 2. pievienojums,pie-
mets; .ation (3nèişe>'şchoit) pie-

vienojums.

Annie (3'n°) Anniņa.

annihilate f%tS-t)ele<t) iznīcināt;
.ion (ānait)ē[ei'fd)°n) iznīcina-

anniversary (3iičtt>sr'f °Re) gada

annotate (S'nBteit) atzīmēt; .ion
(3n°tei'fd)on) atzīme, piezīme,

paskaidrojums.
announce(anáu'nf) paziņot, zināmu

darīt; .ment (.ntènt) paziņojums.
annoy (äiiôì') garlaikot; (trouble)

apgrūtināt; (vex) saīdzināt; .ance

(.°nf) apgrūtinājums; traucē-

jums; īgnums; .ing (.ins) gar-

laicīgs, apgrūtinošs.
annual (S'ron-ol) 1. □ gada-; vien-

gadīgs. 2. viengada augs.
annuitant (ïnjfl'êtdļlt) mūžrentnieks.

annuity (.te) mūžrente.

annul (änso'l) darīt nederīgu, at-

celt; (reduce to nothing) iznīcināt.

annular (3'niulOr) gredzenveidīgs;
.et (.let) gredzentiņš.

annunciation (XnÄnşiei'fchSn jeb

-fd)è.) pasludinājums.

anodyne ät (3'n<>da!n) sāpju rem-

dināmais līdzeklis, sāpju rem-

anoint (»nc3'ni) svaidīt.

anomalous (änao'mälàof) nekārtns;

.y (Je) nekārtnums.

anon (ättao'n) tūliņ; (soon) drīz;

ever and
.

— allaž.

anonymity (3itônì'inête) annnimība,

bezvārdība; .ous □ (snàs'iTe màsf)
anonīms, vārdā neminēts.

another (ïnäJ't/A8*) otrs; cits.

answer (a'nff') 1. v\a. dot atbildi,
atbildēt; (suit) derēt, atbilst;

(fulfil) izpildīt; (satisfy) apmieri-

nāt; (repay) nomaksāt; to
.

the

purpose— derēt nolūkam; to . a



52 answerable — anxious

summons — paklausīt aicināju-

mam; to
.

the bell—klausīties

uz zvaniņu, atdatīt nama dur-

vis ; v\n. atbildēt (to turn out

wen) izdoties, sekmēties; his

business doesn't
.

viņa veikals

nesamaksājas; to . for—atbildēt

(par), galvot (par). 2. atbilde;

math, atrisinājums; jur. replika,

atsauksme; .able (.s"R»bl) at-

bildams; (responsible) atbildīgs.
ant (flnt jeb ant) skudra.

an t (āut jeb eint) F=are not, am

not; P vai prove. —is not.

antagonism (äntâ'ŗt,°ttifm) antago-

nisms, pretestība, naids; .t

(.nfft) pretinieks.
antarctic (SntoYttft) antarktisks,

dienvidu-.

antecendence (Bntêfl'b°nf) iepriek-
šējība; .t (.b<mti 1. : I iepriek-
šējs; agrāk (to—kā). 2. iepriekš
bijušais; his .ts — viņa iepriek-
šējā dzīve.

antechamber (a'nt«tşche>mbt>>i
priekšistaba.

antedate (S'iiKbeit) dot agrāku
datumu.

antediluvian (3ntēbūf[ijū'iri<:-»it) aiz-

antelope (3'itt£ lo"p) zo. antilope.

antemeridian ( i

priekšpusdienas-.
anterior (.tï'R«-or) iepriekšējs.
ante-room (B'ntLßSm) priekšistaba,

priekšiņa.
anthem (3'nr/f?ut) himna.

anther (3'nrA8r) putekļnīca.
anthology (3nfA»'l°bfd)e) anto-

loģija.

Anthony (3'ntàne) Antons.

anthracitei3'itrAßSfāīt)mi».antracits.

anthropo/o,ŗ//si » (3nfAðpaj'|ô-

dschîşt) antropologs; -logy *

( .dsche) atropolofija ; .phagy

4 (.p«'fudsche) cilvekēdība.

anti... (S'ntc ...) salikteņos pret.
antic (3'ntìf) 1. smieklīgs, jocīgs,

dīvains. 2. jokdaris, āksts.

ontichrist, pa i. a. A. (3'utèfßâîft)
antikrists.

anticipate (Inrl'f*pett) ņemt ie-

priekš; (get beforehand) tikt

priekšā; (forebode) paredzēt; ie-

priekš samaksāt: .ion (āntife-
pei'fd)n)sl priekšātikšana ; pare-

dzējums, nojauda; payment by
.ion— nomaksa.

antidote pretģifts.
antifebrile 3((āittffē'lißi[ jeb .li'l'RÌl)

pretdrudža-.

antimony (t'rtt«m*tte) min. anti-

antipathy [intì'p&tk*) antipātija.

antipoda/ (änrt'p°bBl) antipodu-;
.es pl. (.bif) antipodi, pretkāji.

antiquarian (anteswo'V <>n) anti-

kvārisks, senatnisks; .ry (ā'ntē-
fwOße) senatnieks; .ted (.kvvc>-
tī'b) novecojis.

antique (āntī'f) 1. □ antiks, vecs,

vecmodes-. 2. antiks mākslas

priekšmets; .ity (Sntt'fwêre)
senatne.

antiseptis (Hntèŗe'pttf) antiseptisks,
antithesis » (ānt'i'/Af flf), pl. .es

(.şļs) pretstats,
antler (3'nt(or) atradzis.

Antonia (3itto»'itia) Antonija; . y

(3'nt"n°) Antonijs, Antons,

anvil (3'nroït) lakta,

anxiety (äusfáì'fte) bažas, bailes;

mcd. sirds žņaugas.
anxious □ (S'liaffcfiof) bažīgs, no-
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rūpējies (tor, about— par, dēļ);
rosīgi pūlīgs; kārīgs.

any (ē'ne) a. kautkāds; katrs;

kautkuiš; (sev. pie comp.) drusku;
not

.
— neviens; .body (.ba>b°),

■ .one(. wàsn) kāds; ikviens; not
.

one—neviens; .how(.r)áu)kaut-
kā; .thing (.<AtTIB) kautkas; viss;
.where (.-hwâr) ka uskur.

apace (tyei'f) ātii, strauji; acīm-

redzot

apanage (sl'päinbļd)) apanaža.
apart (apiū't) sevišķi, atsevišķi;

par sevi, savrup; .

from—neska-

toties uz; .ment (.iiunt) istaba.

apathy apātija;(indifference)
vienaldzība,

ape (eip) 1. pērtiķis. 2. darītpakaļ,
apeak (Spi'f) ■:■ svērteniski, taisni

virs vai zem enkura,

aperient 1. caurejas

līdzeklis. 2. caurejas-, caur-

ejams.
aperture (3'pOrtWt) caurums,

apex (ei'pēff)galotne, virsotne, gals.
aphorism (ā'f"Rifm) aforsms.

apiary (ei'pe-ii ße) bišu dārzs,

apiece (fyî't) par gabalu; F. uz

katru personu,

apish □ (ei'pļşch) pērtiķains, pēr-
tikim līdzīgs; fig. kā pērtiķis,
ākstīgs.

apocrypha (äpw'Îßefa)pl. {bibl.A.)

apokrifi; .1 (.f8l) apokrifisks,
neīsts; apšaubāms.

Apollo (Spæ'lo«) Apolons.
apologetic (adv.

.ally) apoloģetisks, aiztāvošs.
apologist (āpN'l>>bschift) aizstāvis.

apologize (.bsckiáif) nolūgties, at-

vainoties, aizbildināties; attai-

snot, atvainot.

apology (.bsche) aizbildinājums;

I aizstāvja runa, aizstāvējums.
apoplectic (apôple'kttk) apoplek-

-1 apoplexy (S'ï»*t»lèîfe) trieka, triekas

lēkme.

apostasy (ïtÄ'ftïfe) atkritība.

apostate (.tät) apostats, atkritējs,
apostatize (Jātais) atkrist (no ticības),

apostie (äpae'fl) apustulis.
apostolic(al ) ApSstL'lik. M»ī)

apustuļu-,
apostrophe (ÏJp»'ftßBfe) uzruna;

gr. apostrofs; ~ize (.şáis) uz-

apothecary ( fyi?/A*f<>»*) aptte-

apothegm (â'p°rAèm) kodolīgs iz-

teiciens.

apotheosis (ät)B/AÎ'B fïf.) dieviņā-

appal (fyû'l) izbiedēt, iztrūcināt;

samulsināt.

appanage sk. apanage.

apparatus (Spvßei'tdf), pl. . v. .es

(.2)') aparāts, ierīks, rīks.

apparel (äpä'Rèf 1. uzvalks. 2. ap-

ģērbt; izpušķot.
apparent □ (āpā'Rent) šķietams;

(evident) skaidrs, acīmredzams;

(certain) neapstrīdams, neapšau-

bāms; sk. heir.

apparition (äpdßÏ'fdjOn) parādība;
spoks.

appeal (ïpt'l) Li jur. apelēt, pār-

sūdzēt; lūgšus lūgt (to a p.).
2. apelācija,pārsūdzība; .er (~°<)

apelants, pārsfidzētājs; .ing

(.ïná) lūdzošs; lūgšus.

appear (äpft') parādīties; nākt

tiesas priekšā; likties; (atklāti)

uzstāties; .ance (ap!'Rk>nş) pa-
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rādīšanās; izlikšanās; ārējs iz-

skats, ārpuse, ārējums; to keep

up .ances— ievērot pieklājību,
appeasable (īpī'fbl) samierināms,

piekāpīgs. [dināt.(
appease (äpi'j) samierināt; rem-j

appellant (apè'l3nt) 1. apelējošs.
2. apelants; .tion (3p«tei'fa)Bn)
nosaukums, vārds; jur. apelā-

cija; .tive (äpè'lattrn) gr. sugas

append (äpe'nb) pielikt, piemetināt;
.age (-îpê'ndêdsch) piederums;
.ant (.b'htt) piederīgs; .ix (.bits)
pielikums,

appertain (āp"-te>'n) piederēt,

appetence, .y (äpêtênf,.tênje)kāre,

tieksme; (instinct) dzinulis,

appetite (ä'pctáìt) ēstgriba; kāre.

appetizing (.tatfïns) ēstgribu kairi-

nošs, gards,
applaud (liplāj'b)piekrist, uzslavēt;

(clap) plaukšķināt,
applause (Splāo'f) plaukšķinājums,

piekrišana,

apple (āpt) ābols.

apple-/we (ā'plpaī) ābolu pastēte;
sl. in .-pie order — vislielākā

kārtībā; .-sauce (~f»f) ābolu

mērce, ābolu ievira; .-tart(.tāit)
ābolu torte,

appliance (äpiái'ouş) piemērojums;

pielietojums,
applicability (Sps.ïîïor'Ķte) pie-

mērojamiba.
applicable (a'Plēkvbļj piemērojams,

applicant (.fsliit) lūdzējs, gribētājs,
tīkotājs.

application (apl«ķe>'şchvn) uzlikums,

pielikums (no apsējuma v. c.)

(employment) lietojums; (request)

lūgums; (industry) uzcītība.

apply (Splai') v\a. uzlikt, pielikt;

(employ) lietot (līdzekli); lūgt;
griezties (to—pie); to.o.s. to—

nodarboties (ar); v\n. būt lie-

tojams.
appoint (ïpSì'nt) noteikt; norunāt-;

iecelt; (equip) sarīkot, apgādāt;
.ment (.limit) noteikums; no-

runa; izcelsme; vieta; by special
.ment (to) galma pugādātājs.

apportion (Spfir'fdjt'n) izdalīt, sa-

dalīt (samērīgi); .ment (.ment)

(samērīgs) sadalījums.

apposite □ (ä'pôftt) derīgs, no-

derīgs,lietojams,attiecīgs; .ness

(.nèf) noderīgums, attiecīgums.
apposition (āp»si'sch"n) pielikums.
appraise (Äpßei'f) novērtēt, taksēt;

.ment (,merit)
. novērtējums;

.r (ápßei'jOr) novērtētājs, tak-

sators,
appreciate I: (äpi<i'sche-»b() no-

vērtējams ; .te (.fdjêeit) cienīt,

vērtēt; .tion (äM'schêei'şchoit)
cienīšana.

apprehend (āpßefiē'nb) apcietināt ;

apķert, saprast; (fear) bažīties.

apprehensible (.hê'nşļbl) sapro-

apprehension (J\iftn) apcietinā-
šana; (power of .) apķērība, sa-

prašanas spēja I (faculty of .) UZ-

tversme, jēdziens; (fear) bažas.

apprehensive (.sļw) bažīgs;apķērīgs.
apprentice (ïpßê'ntlf) 1. m ceklis.

2. iet mācībā; .ship (.schīp) mā-

cība; mācības laiks.

apprise (äpßai'f) paziņot (of—par).
approach (äpßou'tşch) 1. v\n. tuvo-

ties; v\a. tuvināt. 2. tuvošanās;
pieeja; .able (.°M) pieejams,
sasniedzams.
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approbation piekri-

appropriate 1. (apßou'pßeeit) pie-
savināt; (apply) izlietot (to, for).
2. □ (.ät) piemerlgs; .ness

(.ärnef) piemērība.

appropriation(äpßo«pßCei'fdiOn)pie-
savinājuins; pielietojums.

approvable (apßu'lnSfjl) teicams.

approval (.itBl) atzīšana, piekri-
šana.

approve (apßū'hj) par labu atzīt,

uzslavēt, piekrist (ari— of); .d □

(.b) izmēģināts; .r (.«r) atzi-

nējs; jur. krona liecinieks.

approximate 1. (apßat'ffemeit) tu-

voties. 2. □ (.māt) aptuvejs,

kurmērējs; tuvs (to—pie); .ion

(äpßajïfèmei'fctļOn) tuvošanās;
aptuvība, kurmerība; .ive Cl

(àpßìF'ksèntätlw) aptuvejs, kur-

merejs.
appurtenance («pSr'tênSnf) piede-

rums; .t (.ītuttt) piederīgs.

apricot * (ei'pßL-fajt) aprikozs.
April (ei'pRÌH aprīlis.

apron (ei'pßOn jeb ei'porn) priekš-
auts; priekšāda (pie ratiem);

.-string (-ftßtns) priekšauta

saite; tied to her .-strings —

zem viņas tupeles.
apropos 1. adv. savā vietā; pašā

laikā; kā saukts; ko es gribēju
teikt. 2. prp.: .

of — attieco-

ties uz.

apt O (Apt) derīgs; (prone to) tīk-

smīgs, labvēlīgs, sliecīgs; (cap-

able) veikls.
aptitude (Z'pt«tjvd>, aptness (.n«f)

tīksme; (talent for) derīgums;
spēja.

aquarium (atwct'RS-ûm) akvārijs.

aquatic(aswä'ttf 1.ūdens-. 2.ūdens-

augs; .s pl. ūdenssports.
aqueduct lâ'tŗb«kt) ūdensvads.

aqueous □ (e>'kve «f) ūdeņains.

aquiline (ä'fwèlhtjebJain): .nose

— ērgļa deguns.
Arab (ā'Rab) arābs; si. street

bezpajumtnieks (ielas puika i.on-

Arabia(äßei'bìa) Arabija; .n (.biun)
1. arābu-; arābs,

arable (ä'RObl) aŗams; .
land —

arama 2eme.

arachnoid (äßä'htôìb) zirnekļa
tīklam līdzīgs,

araeometer sk. areometer,

arbiter. (&'bHsï) šķīrējtiesnesis;

neaprobežots va'dnieks.

arbitrament (ärbt'tßämèur) sprie-
dums, izškirums.

arbitrariness (ū'Ģkßvßenef) pat-

arbitrary □ (jRÛRe) patvaļīgs;
(capricious) ietiepīgs.

arbitrate (iVbetßeit) izšķirt, iz-

spriest.

arbitration (ārbetßei'ļd)Bn) šķīrēj-
tiesas spriedums; izškirums;
©

.
of exchange —vekseļu ar-

bitrāža.

arbitrator (ât'bêtßeitûr) šķīrējties-

arbor (Sr'b°r) koks; © ass, vārpsta,
arborescence (atfcôßè'fênf) kokvei-

arboretum (.Ri'tom) koku dārzs,

arboriculture (āttjfßofas'ltr*Oi) kok-

kopība.
arbour (S''b»r) lapene,
arc (ārī) ast, geom. x.' loks.

arcade (ārfei'b) arkaua, loku eja.
Arcadia (cūfei'bia) Arkādija.



arcanum (firfei'n'im), pl. .a (.tia)
noslēpums.

arc-boutant (sr. artisans') atstutē.

archl (S'tfdj) 1. arka, loks, sprai-

slis, velve. 2. velvēt(ies).
arch 2 (.) 1. □ blēdīgs, viltīgs.

2. virs-, archi-.
_

archaeologist (ilPVliibschlst) ar-

cheologs, senatnieks; .y (.bjdje)
archeoloģija, senatniecība.

archaic (firfei'ìf) archeoloģisks,
senatniecisks; .sm (fir'falfm)
archaisms, novecojis izteiciens.

archangel ( aVfeixdrfdjSl) virsen-

archbishop (āi'tfdiblļdjop) virs-

bīskaps, archibiskaps; .ric

(Srtfd)bi'fd)Opß{f) virsbiskapība.
archdeacon (fir'tschblk»>i) virsdia-

archduke (.bjūf) erchercogs.
archer (ār'tfd)0') stopnieks, stop-

šāvējs; .y (.tfd)ūR c ) stopšau-

Archibald (fit'tfchi-bĢ)Archibalds.

archiepiscopal (fl'feepi'ffopOs) virs-

bīskapa-.
architect (fit'fetett)architekts, būv-

meistars, celtnieks; .ure (-tÊï-

ti*ot) architektura, būvmāksla,

celtniecība.
archives (fit'kaiws) pl. archivs.

archness (Sr'tşchnşş.) draiskulība.
archway (.we>) loku eja.
arc-lamp ( fir'klZinp) elect, lok-

spuldze.
arctic (fir'ftîf) ziemeļu-, ziemeļ-,

.pola-; A. Pole — ziemeļpols,
ardency (fit'benfe)karstums, tveice;

dedzīgums.
ardent (.bent) karsts, tveicīgs,

kvēlošs.

ardo(u)r (.bur) karstums, tveice;

fig. rosība, aizraušanās,
arduous P kraujš; grūfs;

-ness (,rtèf) kraujums; grū-

are (fit) [were; been] ir; esat.

area ļk'Rea) areāls; plāksne; at-

klāta vieta,

arena (/ißi'na) arena, čikststava.

arenaceous (Zņ«nei'şchvş) smil-

areometer (âļîŞ'm«tc>r) areometrs.

argent (fir'bfdjênt) sudrabains, su-

drabkrāsā.

Argentina (firbid)èntáì'na) Arģen-

Argentine (fit'bsd)entķ) Arģen-

argillaceous « (Srdsch«lei'şchoş) gla-
dains, glūda-.

Argonaut (fir'flWiäjt) argonauts.
argosy (Cū'fļūfe) tirdzniecības kuģis.
argue (ču'gjū) v\a. apspriest, iztir-

zāt; (prove) pierādīt; v\n. darīt

slēdzienus, slēgt; (dispute) strī-

dēties, disputēt.
arguer (.gjffßt) pierādītājs, rz-

tirzātājs.
argument (fit'gisitnčnt) pierādījums;

slēdziens; arguments; galvenais
saturs; pazīme; .ation (Cītjjiu-
meutei'fdļOu) argumentācija;
.ative (.me'nM>v) pierādošs.

Ariadne (fißêä'bite) Ariadne.

arid (ā'Rtb); sauss; .ity (iŖl'bête)
sausums.

4ries (s'Rèlļ) ast. Auns; a. X

avenis.

aright (äßaì't) taisni, pareizi,

arise («Raī'fj [irr.] pacelties; sa-

celties (against—pret); izcelties

(from—no).

56 arcanum —arise



aristocracy — arrow-root 57

aristocracy (āßefrar/rßāfe) aristo-

aristocrat (a'Rèft->kßât jeb URÌ'şt»-
ÏRât) aristokrāts; .ic(aln) (Src--
ftôfß.l'tìî, .šfslt) aristokrātisks.

arithmetic (lW'ÏAm*tft) aritmētika;

.al D (āßtrAmē'ttlof) aritmē-

tisks; .ian (ŞlHmķfchdn) arit-

metikis.

ark (ātf) šķirsts; bibl. A. of the*

Covenant — derības šķirsts.

Arkansas (sltfā'iifaf) Arkanza.

arm
1 (iïnit) roka (no pieci līdz pirk-

stiem); (koka) zars; fig. vara.

arm- (.) 1. ierocis (paid, -s pl.);
ieroču šķira; poet. pl. karš;
stand of .s — pilnīga uzkabe;
to .s ! pie ieročiem ! 2. apbru-

ņoties).
armada (ānnei'ba) kara flote; A.

Armada.

armament (iVmament) apbruņo-

armature (JWr, .tiïu) bruņas;

armatūra,

arm-chair (.tfdjfir) atzveltenis.
armful (.fu() klēpis (rokās),

armistice (.mèftis) pamiers,

armlet (.iet) rokas sprādze,
armorial (fi'mū'Re''') bruņoga-.
armour (fū'mOr) 1. bruņojums.

2. bruņot; .ed train - - bruņots
vilciens.

armour-c/ad, .-plated (Sr'mv'ļlLd,
.pleifēb)bruņots; .-plated ship—

. bruņu kuģis.
armourer (.mr,R»r) ieročkalis.

armoury arsenals.

arm-pit (Sr'mpìt) paduse.
army (at'me) armija, karaspēks;

fig. pūlis, bars; .-agent (.e<-
bjchèni) armijas piegādātājs.

Arnold (clr'nUd) Arnolds.
aroma (āßo»'itta) aromāts, smarža;

.tic (šßomā'tīr) smaržīgs,
arose (āßou'j) sk. arise,

around (āßāu'ub) 1. adv. apkārt
riņķī. ap. [uzbudināt.)

arouse (ÌÌRáûj) (uz)modināt; fig.ļ
arquebus sk. harquebus,
arrack äßä'f jeb ā'Rāf) araks.

arraign (ÏRei'tt) apsūdzēt; .ment

(.ment) apsūdzība,
arrange (SRei'nbjcf)) kārtot, ierīkot;

noteikt (dienu); salīgt; .ment

(.tlteitt) rīkojums; (contrivance)

ierīkojums; (settlement) salīgums;
.r (.Or) rīkotājs, kārtotājs,

arrant (3'Rènr) īsts,pazīstams, ne-

ģēlīgs.
array (aßei') 1. ierinda, kaujas

kārtība; poet, tērps, ģērbs;
(zvērināto ) saraksts. 2. kārtot,

nostādīt; tērpt; sastādīt (zvēri-

nāto) sarakstu.

arrear(äRÌV) atlice(neieņemta nauda);

.s oi rent — nesamaksāta īre.

arrest (ÏRè'ft) 1. apcietinājums,
arests; (stoppage) apturējums;
apķīlājums. 2. apcietināt; ap-

turēt; fig. valdzināt (uzmanību).

arrière-ban (āßīr'bān, sr. arjSrband')
iesaukums (uz karu).

arrival (âßÌì'nisll) piebraukums;
.s. pl. pienākoši personu vil-

cieni; © pievedumi.
arrive pienākt; sasniegt.
arrogance, \ .y (ä'R°pOn', .gvitft)

uzpūtība; bezkaunība.

arrogant (.a»iit) uzpūtīgs.
arrogate (.fte't) piesavināties.

arrow (a'RO") bulta, šautra.

arrow-root * (.Rūt) šautrsakne

(stērķeļu milti no šis saknes).



arrowy (ā'RSe) bultveidīgs.
arse P. (Srf) pakaļa,
arsenal (ār'fettOl) arsenals,

arsenic (ār'fnff jeb ar'ferttî) arze-

niks; .(al) (fir'fê'ntf,.èfoi) arze-

nika-, arzenikalns,

arson (aVfūn) ugunspielaišana.
art l (ātt) māksla; (skill) veiklums;

fig. (cunning) viltus, blēdība;

master of .s pl. (abbr. M. A.)

brīvo mākslu maģistrs.
art2 (.) 2. pērs. sg. pres. md. no

arterial arteriāls, arte-

artery (iZr'tîîße) artērija.
Artesian (cūtī'fdļOn jeb .şi>it): .

well — artēziska aka.

artful □ (ftt'tstU) artistisks, māk-

sliniecisks; (cunning) Viltīgs, blē-

dīgs ; .ness (.itêş) mākslinieci-

skums; blēdīgums.
arthritic Ä (čūt/ißt'ttf) podagrisks,

kaulsāpju-.
Arthur (BtWt) Arturs.

artichoke % (ilr'tşişchouk) artišoks.

article (.tīti) 1. pants (likumos,

līgumos); raksts, sacerējums (avi-

zēs x.); (item) prece; gr. kārtas

vārdiņš. 2. v\a. sīki paskaidrot
(pa pantiem); saistīt ar līgumu;
dot mācībā (to); rakstiski ap-
sūdzēt (against); v\n. celt no-

sacījumus.
articulate 1. (Srtï'ïMett) skaidri

izrunāt; salikt (kaulus); saloce-

klot. 2. □ (.lay skaidrs; loce-

klots, pantains; .ness (-lltnèf)
skaid rums.

articulation (Sŗrîki«le>'şchon) arti-

kulācija, skaidra izruna; locī-

tava; pants; (auga) mezgls.

artifice (Staffs) māksla; paņē-
miens; viltus; »r (iîrtļ'şişSr)
mākslinieks; amatnieks; (inventor)

ierosinātājs; izdomātājs.
artificial □ (SĢfi'fchvl) mākslīgs

(prt. natural); mākslots, neīsts (pīt

real).

; artillery (artt'lOße) artilērija, liel-

gabalniecība; .man (.mān) arti-

lerists, lielgabalnieks,
artisan (Si'tčļOn un ÌJttèfS'n)amat-

nieks; artists.

' artist (il> 'list) mākslinieks; artists;

.ic(al □) lM'st». .tsīoi) māk-

sliniecisks.

. artless (ftfjpļ) nemākslots, vien-

tiesīgs ; .ness nemākslotība,

vientiesība,

as (as) adv. ej. ka, itkā; tā; ja;
kad; tādēļ ka; .well .—tikpat...
kā ari; .

far
.
—cik; .if,.though

— itkā; .it were — tā sakot;

.
well — tikpat labi kā; -yet

— līdzšimi such .to — tāde-

jādi, ka; such.—tie, kuri; prp.

. for, .to —

kas attiecas uz.

asbestos (äfbê'ftìSf), .us (~tff)
azbests. [v\a. sasniegt. |

ascend (afê'nb) v\n. kāpt, uzkāpt;|
I ascendancy (.b°nfe) pārākums;

iespaids (over — uz).

ascendant (.b°ttt) 1. kāpjošs; .

over — pārāks. 2. pārākums;
(zvaigznes) lēkts; his star is in

the
.

viņa laime celtin ceļas.

ascendency (.dêttşe)
—ascendancy.

ascension (îşi'nşĢn) pacelšanās;
uzbraukums; A. (Day) debess-

braukšanas diena; .ist (.ntst)

kāpējs.
ascent (äşê'nt) uzkāpšana; (gaiskuga)

pacelšanās; kāpums; pakalne.
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ascertain (âşUrte>'n) noteikt; izdi-

bināt; .able (.°b[) izdibināms;

.ment (.m«nt) izdibinājums; iz-

ascetic (Sfg'tif) |. (ari .alQ, -tČM)
askētisks; apcerīgs. 2. askēts;

vientuļnieks ; .ism («têşîfm )

askēze, askētisms,

ascribable (asißai'siObl) attiecināms

(uz kādu).

Ueribe (affßai'b) attiecināt (uz
kādu), piemērot (kam),

ash 1 (afd)) * osis, oša koks.

ash'2 (.) pa 1. d. .es (.ss) pelni,
ashamed ( äfdjei'mb) apkaunots;

to be (jeb feel)
.

of—kaunēties,

ashen1 (š'fdjen) oša-.
ashen'2 (.) pelnu-; pelnu krāsā,

ashlar (l'fdpfOt) neaptēsts akmens,

ashore (afdjor') pie krasta, krastā;
sēklī; to run ~

to be driven
.

— uzskriet sēklī,

ash-paw (ā'schpZn) pelnu kaste,

pelninieks; .-pit (-pit) ruša;

.-tray (.tße>> pelnnica.
Ash-Wednesday (Ìfdfjwè'rtfbe) pelnu

diena. [.Mazazija.)
Asia (ei'şchea ) Āzija ; .

Minor— |
Asiatic (eişchèS'rìk) l. Āzijas-,

aziatisks. 2. azietis, aziats.
aside (Sfáì'b) sāņus; savrup,

asinine (ä'fênáìn, .itin) ēzeļa-;

muļķīgs.
ask (af{) v\a. vaicāt (a th.—pēc kā,

a p.ath.—kādam ko); prasit (of,

from a p.—nokāda); lūgt, ielūgt;
v\n.: to

.
about — apvaicāties

pēc; to
.

after — vaicāt pēc;
to

.
for — lūgt, vaicāt.

askance (affä'nf), askant (äftä'nt),
askew (äfîjri') aslant (Sfta'ni)
šķībi.

asleep (äjli'p) gulošs; to be
.—

gultt; to fall
.—iemigt,

aslope (äflo'i'p) nokārens, slīps,
asp ' (asp) zo. odze.

asp - % (.) apse.

asparagus $ (äfpâ'RJgàof) pl. spar-

ģeli.
aspect (Z'spekl) skats; (appearance)

izskat.-; (situation) izredze (ari
fig); the house has asouthern

.

—nnmsatrodas pret dienvidiem.

aspen (Z'şpèn) apses-.

asperity (áfpê'Rèfe)raupjums.grum-
buļainums, rupjums.

asperse (Sfpôt'f) apslacīt (ar svētītu

ūdeni); (slander) apmclot, nozākāt;

.ion (Sfpôr'fdjun) apslacījums;

apmelojums, nozākājums.

asphalt l. (ä'ffältjeb äffä'ft) asfalts.

2 (ä'fä'lt) asfaltēt,
asphyxia (äffï'ïfea) pamirums, no-

smakums

aspic (ķļ'şpļk) artill. divpadsmit-
mārciņnieks; % lavandula; re-

ceklis, aspiks.

aspirant (%áì'Rì<iit) aspirants,

meklētājs, tīkotājs (to, after),
aspirate l.(ä'fpèßät) aspirēts; pie-

dvēsums. 2 (.Reir) aspirēt, pie-

aspiration (äft>*Rei'fdjBn) aspiracija,

piedvēsums; tiekšanās, alka-

! tība. ;'.

aspire (uspajr') tiekties, dzīties (to,

after—pēc)

aspiring (.RÌno,) godkārīgs, varen

centīgs.
ass (af jeb as) ēzelis.

assail (Sfei'l) uzbrukt; .able (ïfai'-
lObl) uzbrūkams; .ant (.I"iit),

.er (.IV>) uzbrucējs, pretinieks.
assassin (ajä'ftn) slepkava; '.ate
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(.i-neit) noslepkavot; .ation

(3jafene>'fcf)°it) slepkavība; fig.
nogalināšana.

assault (āfāū'lt) 1. uzbrukums, jo-
nis (sturme); jur. varas darnu

piedraudējums. 2.uzbrukt; ņemt

ar joni; aizvainot; .er (.tBr)

uzbrucējs, iesācējs.

assay (%>') I. (metāla) raudze

(prove). 2. raudzīt; .er (.vr)

(metāla) raudznieks; naudas kal-

tuves priekšnieks.
assemblage (îşê'mblêbsch) sapulce;

carp, savienojums.

assemble (şiè'mbl) sapulcēt(ies);
sasaukt; sakopot (karaspēku).

assembly (lşê'mble) sapulce; sa-

biedrība ; X sasauksme.

assent (äfè'nt) 1. piekrišana; pa-
vēle. 2. (to) piekrist, atvēlēt;

atzīt par labu.

assert (SfSt't) apgalvot'; aizstāvēt;

iesniegt savus prasījumus uz;

to
. o.s.izrādīties; .er, .or (.tsr)

apgalvotājs; aizstāvētājs; .ion

(.schîļ,,) apgalvojums; aizstāvē-

šana; izteikums; .ive (.tiro) ap-

stiprinošs, dogmatisks, neapgā-

assess (Sfè'f) aplikt ar nodokli;
novērtēt; .able (.°W) nodokļiem

apliekams; .ment (.ment) no-

vērtējums; nodoklis; .or (.or)
asesors, piesēdētājs; nodokļu

sadalītājs.

assets (ä'fetf) pl. parādu dzēša-

mals mantojums; O aktivie. ļ
asseverate (ïfê'tD&Reit) svinīgi ap-

liecināt, apstiprināt, apzvērēt;

.ion(āfeluOßei'fd)°it)apzvērējums.
assiduity (āfebjū'ete) uzcītība, ča-

klums, rosība; iztapība.

assiduous □ ( îîşi'djĶş) uzcītīgs,

čakls, rosīgs,

assign (ïfáî'n) piešķirt; asignēt;
(fix) noteikt; minēt (iemeslu); no-

rādīt; (sign over) pārvest; atdot;

(appoint) iecelt; .able (.u"bļ) no-

teicams; norādams; pārvedams;

.ation (ättmtei'fd)uii)noteikums;

pārvedums; asignācija; satik-

šanās: .cc (âfêitf') pilnvarnieks;
cesionars; O (masas) kurators;

.er (ïfáì'nOt) piešķīrējs; cedents;
.ment (.ment) piešķīrums; ce-

assimilate (ïfî'mïleit) darīt līdzīgu;
tapt līdzīgs; asimilēt, iesavināt;
.ion (äfìiuelei'fdļOn) asimilācija,

iesavinājums.
assist (Sfi'ft) palīdzēt; pabalstīt;

būt klāt; .ance(äfl'ftunf) palīgs;

palīdzība; pabalsts; .ant(.tūnt)

I. palīdzīgs. 2. palīgs, asistents,

assizes (äfáì'ļêf) pl zvērināto tiesa;
tiesas diena; tiecas sēde.

associate 1. (Sfow'fdjêeit) piebie-
drot(ies); savienot(its); satikties,

pazīties (with— ar). 2. (.ar) sa-

vienots; biedrs; sabiedrotais;

dalībnieks; .tion

jeb .şê.) sabiedrība, savienība;

(ideju) asociācija,
assonance(I'fWWj vokaliska sa-

skaņa; .t (.nviir) saskanīgs,
assort (Sfôr't) v\a. šķirot; piemē-

rīgi salikt; O izvēlēt; ar gaumi

sastādīt; v\n. būt saskaņā;

ļ .ment (.meat) škirojums; izvēle,

assuage (3fwe>'bfdj) v\a. remdēt

(sāpes); mīkstināt, vieglināt; v\n.
rimties, nostāties; plakt, krist

(no ūdens); .ment (.ment) rem-

dejums.
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assume (äf(iļu'm)uzņemties; (usurp)

sagrābt; to be .ing — būt uz-

pūtīgs.
assumption («ş«'mUşchk>n) pieša-

vinājums; (presumption) uzpūtība;

(valdības grožu 2C) saņemšana;

fig. pieņēmums; lēzējums; A.

ot the Virgin—Marijas debess-

braukšana.

assurance (äşchû'ņiş) apgalvo-
jums; (confidence) paļāvība; (con-

viction) cieša pārliecība; (warrant)

drošība, nodrošinājums; (arro-

gance) uzpūtība; pārdrošība;
(dzīvības) apdrošināšana, aseku-

aSBUre( Uschū>') apgalvot; (guarantee)

galvot; (make sure) nodrošināt;

(dzīvību) apdrošināt.
assured □ (aşdM'b) apdrošināts,

nodrošināts; (certain) uzticams;

pārliecināts; (overbold) pārdrošs;
.ness (ä|"d,u'Rebuff) nodrošinā-

tība.

assurer (Sfdjū'ROv) apdrošinātais;
ari

—
.or (.) apdrošinātājs.

Assyria (Sft'Rêa)Asirija. [tisks.ļ
astatic (iftä'tÌl) nepastāvīgs; asta-ļ
aster % (ä'ftcr) astra.

asterisk (ä'ftèßt"f) zvaigznīte (*).
asthma (ä'f[t]nta) astma, dusulis;

.tic (ä"[t]ntä'tìf) 1. .(al n) (.efoi)
astmatisks dusulains. 2. astma

astir (äftCr') kustībā, uz kājām.
astonish (äftào'nìfdi) sacelt brī-

numu, pārsteigt, iztrūcināt;

.ing Li (.ēfchtn!)) brīnišķīgs, ap-

brīnojams; .ment(.èfd)ment)brī-

nošanās, izbrīns.
astound (Sftáu'itb) pārsteigt, iz-

trūcināt.

Iastraddle P (Aştşdl) jāšus (of—uz).
Iastragal ( â'ştņìîg-il) arch. astra-

I ga's-
Astrakhan (a'tßàffi'ii) Astrachana.

astral ( ä'ftûl) zvaigznes -,

astray (ïftßei') nomaldījies,
astrict (SftßÏ'fi) savilkt; Jon

(-îştßl'kşchun) savilkums.
astride (Sftßai'b) jāšus (of—uz),
astringent (SftßĪ'n[bļfdfjs«t) aizcieti-

nams (no zälêm^
astro/og-er («liû'lSbfdjBt) astro-

logs; .logical (äftðla/bid)êfsl|)
astroloģisks; .logy (îstizA'lodsche)
astroloģija; .nomer (JtfivaP} )
astronoms; .nomical (Zşlß"nsu'-
mètoi) astronomisks; . nomy

(listßa>'n"ins) astronomija.
astute □ (aftjū't) viltīgs, blēdīgs;

.ness (.»èş) viltus.

asunder (3fàs'nbut) atsevišķi.
asylum ( 3jai'l"ni) patversme ;

orphan .—bāriņu nams.

asymmetry (ïfï'm*tße) nesimetrija,
nesamērība.

at (ät, neuzsvērts at) prp. pie; uz;
iz; par; iekš; ar; pēc; par; ap;

no; priekš; .
the door — pie

durvīm, durvju priekšā; . my

expense — uz manu rēķinu;
. all events — visādā ziņā ;

. a ball — ballē; . once —

uzreiz, piepeši; to run . a p. —

gāzties kādam virsū;
.

first

hand—no pirmās rokas;
.

hand

—pie rokas; . daybreak— die-

nai austot; .
table—pie galda;

. a low price — par letu cenu;

.
school — skolā; .

Strat-

ford — Stratfoidā;. peace —

mierā;
.

the age of—

...
vecuma;
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.
one blow—uzreiz, ar rāvienu

toaim .—censties pēc;.pleasure
—pēc patikas; angry .

— dusmīgs

par; .
five o'clock—appulksten

pieciem; .
his hands—noviga;

.

home — mājās; .

Christmas

uz ziemsvētkiem;
.

first — vis-

pirms; .
last —beidzot; .

least

— vismaz;
.

the most — vis-

vairāk, ja daudz tad;
.

all —

pavisam; . (great) length —

sīki; to play (.) cards — spēlēt

kārtis; F what areyou .

there?

ko jūs tur darāt?; F what

are you driving .? uz kurieni

jūs tiecaties? [atlēkme.ļ

atavism S (I'tatuffm) atavisms,)
ataxy or (Ktt'lfa jebS'täf fe) ataksija

(locek|u kust lias traucējums).
ate (ēt, ari eit) sk. eat.

atheism (ei'ķAÄsm) ateisms, diev-

liedzība; .t (ei'fAc ï"t) atelsis,

dievliedzējs; -tiesai □) (ei/Acf'-
ştik, .èfoi) ateistisks.

Athens Atēnas,

athlete (ä'fAlfr) atiets, stiprinieks,
athletic (äfAlê'tïf) atlētisks.

athleti(ci)sm (.tefìjm, S'Ştism)
atleticisms.

athwart S/Awßr't) l.prp. šķērsām.

2. adv. šķībi; fig. par spīti,

atilt (Wit) uz priekšu paliecies.
Atlantic (ātia'ntif) 1. atlantisks.

2. (ari . Ocean) Atlantijas jūra.

atlas (äi'läf) atlass; atlants,

atmosphere (ä'rmûffft) atmosfēra;
.ic (ätmôffê'Rtf) atmosferisks;
gaisa-.

atom m (ā|tSm) atoms (ari fig);
.ic (âtao'mîî) atomisks; .ism

(ā't°mt"m)atomisms,atoma mā-

cība ; ,iBtic (at°ntì''tìf) atomu-.

ļ atone (ïtou'n) ciest (par); ciešot

izlabot; izlīdzināt; .ment(.mênr)
ļ izlīdzinājums apmierinājums.
'atonic S (âtso'nlk) mcd. novārdzis,

gr. neuzsvērts,

atop F (áta/p) augšā,
atrocious □ (3tßou'fd)Bf) neģēlīgs;

šausmīgs; nežēlīgs, zvērisks;

.ty (ätßa/fète) neģēlība; šau-

smība; zvēriskums.

atrophy a» (3'tðfe) atrofija, saru-

kums; dilonis.

: attach (Stä'tfdļ) piespraust, pie-

siet, savienot; fig. valdzināt;

j jur. apci tinat, arestēt; apķīlāt;

.able (.°b() savienojams; apķī-

lājams; .cd (.t) to — piederīgs
(pie); padevīgs (kādam); .c

(áļaşche') atašejs, pie sūtniecības

piederīgs ; .ment (.ment) pie-

klāvība, tieksme; apcietinājums;
apklājums,

attack (ätä'f) 1. uzbrukt; aizskart

(godu); uzbrukums; mcd. lēkme;

.able (.°bl)uzbrūkams; .er(.Or)

uzbrucējs.

ļ attain (ätei'n) l. v\a. sasniegt, ie-

gūt. 2.tikt (to—pie); .able

(.°bl)sasniedzams; .derS(.būr)
kauna traips, negods; .ment

(.ment) sasniegums, ieguvums;

.ments pl. zināšanas.

ļ attaint (atei'ut) 1. aptraipīt; aiz-

skart (godu) i pierādīt nozie-

gumu. 2. traips, negods,

attar (3'tOr) puku esence,

attemper (ate'mp"r) remdināt, mīk-

stināt; atšķaidīt;(adapt) piemērot;

(moderate) savaldīt, apmierināt,
attempt(äte'mjpjt) 1. mēģināt; uz-

brukt. 2. mēģinājums; uzbru-

j kums, atentāts.



attend — augmentation 63

attend (äte'ub) v\a. pavadīt; (wait

on) kopt; (be present) būt klāt,

noklausīties; v\n- ievērot; to .

on — kopt; apkalpot; to
.

to

business — nodarboties ar vei-

kalu; .ance (ätè'ttboitf) apkop-
šana; apkalpošana; apkalpotāji;
pavadoņi; klātbūšana; apmeklē-
šana; klausītāji; .ant (.b°nr)
1. pavadošs, klātesošs. ap-

kopējs [-ja]; sulainis; pavadītājs;
.ants pl. dienestnieki.

attention uzmanība,

_ve Cl (.tkw) uzmanīgs.

attenuate (-i"eit) mazināt; atšķai-
dīt; .cd atšķaidīts; noliesojis;
-ion (ätêniûei'fáļOn) mazinājums;

atšķaidījums.
attest (ate'şt) apliecināt; (affirm)

apstiprināt; (give proof of) pie-

rādīt; -ation (âtèştei'şchSn) lie-

cība; apliecinājums; -er, -or

(ätè'ftflr) liecinieks.

Attic (ā'tīf) 1. ati>ks; klasisks.

2. a- jumtistaba; a-s pl. jumta

attīra (ätáìt') 1. (ap)ģērbt, tērpt;
pušķot. 2. uzvalks, ģērus; rota.

attitude (Z'tēfjūb) nostāja; izturē-

attitudinize (ātctjū'bēnaij)nostāties.

attorney (StSt'ne) aizstāvis, advo-

kāts; A.-General (.bsche'it«Rvj)
virsprokurors.

attract (atßā'ft) pievilkt, valdzināt;
.ion (atßä'ffd)On) pievilcība; kal-

reklis; .ive □ (.ttro) pievilcīgs;
.Iveness (.tîwnèş) pievilcība;
kaitēklis.

attributable (átßî'biŞbl) attieci-

nāms.

attribute 1. (atßĪ'bjūt) attiecināt.

2. (ä'tßèbjût) atribūts; īpatnība;
(sign) pazīme, iezīme,

attribution (ātßC'bjū'fctļOn) atlieci-

nājums; pielikta īpatnība,
attributive (ätßÏ'biûtïro) l. attieci-

nošs; gr. atributivs. 2. gr. atri-

attrite (atßai't) sagrausts; .ion

(ätßļ'şchv,l) noberzums; nonēsā-

jums; theol. sagraustums, ne-

pilnīgs nožēlojums,
attune (atjū'n) uzskaņot, skaņot.
Aubr(e)y (ao'bße) Alberichs.

auburn (æ'b»rn) sarkanbrūns, ka-

staņu krāsā,

auction (»'kşchvn) l.usole,ūtrupe.
2. izsolīt; .eer (æffch'mir') iz-

solītājs, ūtrupnieks, aukciona-

tors.

audacious □ (Sbei'fdtjOf) drošs,

drosmīgs; (impudent) bezkaunīgs;
.ty (ālbā'fēte) drošums, dro-

smība; bezkaunība,

audibility (āobēbl'lēte) dzirdamība,

audible □ (āā'btbl) dzirdams; .ness

(.tièf) =audibility,
audience (āū'bē-ēnf) noklause, no-

klausīšanās; audience (of the

king — pie karaļa); klausītāji,
audit (æ'btt) 1. rēķinu pārbaude.

2. pārbaudīt rēķinus; .or (æ'be-
t<it) klausītājs; kontrolieris;

.ory (æ'bftSße) 1. dzirdes-. 2. au-

ditorija; klausītāji,

auger © (ZiZ'gvr) urbis,

aught (æt) kautkas; for
.

I care—

manis pēc; for
.

I know — cik

man zinams.

augment (ægmS'ni) 1. v\a. pavai-

• rot; (makelarger) palielināt.2.v\n.
(grow larger) pavairoties, palieli-

j naties; .ation (Svgmêntei'şchoit)
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palielinājums; (addition) pieli-
kums; -ative ( îļļgmê'nàw)
palielināms,

augur (sz'st"y i, augurs, putnzīlis;
2. pareģot, nojaust (from— no);

-y (ao'gifiße) pareģošana; ie-

priekšēja zime.

August (»'lşş) augusts (mēnesis).
august (sogL'şt) cels.

Augustine (ājsļž'ftin) Augustins.
Augustus (i»gas'ftof) Augusts,
aunt (Mi); krustmāte, teva (mātes)

māsa; .ie, -y F (fl'nt c) krust-

māmiņa.
auricle (āo'RĪfl) ārējā auss.

auricula 5 (ājßt'fistla) aurikula.

auricular □ (J6t) auss-, dzirdes-;
slepens, iečukstēts,

auriferous (æßt'f«Rss') zeltu satu-

rošs, zeltains,

aurist (āā'RĪft) ausu ārsts,

aurora (SRo'Ra) rīta blāzma,

ausma;
~

borealis (BORêei'lïf)
ziemeļblāzma,

auscultate (ä)'şk"lte>t) mcd. aus-

kultēt, izklausīt,

auspices (Zi'şpèşêf) pl. aizsardzība;
iepriekšēja zīme; Jous □ (svspi'-
fdrt) laimīgs, izdevīgs, lab-

vēlīgs.
austere □ (»sttt') skāņš; (severe)

stingrs; (without luxury) vien-

kāršs ; -ity (aufte'Rête)stingrums,

austral (œ'ftß"l) dienvidu-.
Australasia (æftßalei'fdra)Austral-

Australia (āoftßei'lia) Austrālija;
-n (.lion) 1.Austrālijas-, austra-

lisks. 2. australietis(-te).
Austria (âû'fißêa) Austrija; .n

1. Austrijas-. 2. au-

strietis(-te).

authentic (æ/Ae'iitif) (adv. -ally)
autentisks, īsts, uzticams; -ate

(-tefeit); (ticami) apliecināt, ap-

stiprināt; -ation (æfAentefei'-

fdjon)apliecinājums;-ity(āūr/rit-
ft'f*t«) ticamība, īstums.

author ierosinātājs, radī-

tājs; autors, sacerētājs, rakst-

nieks; -ess (-Rèş) sacerētāja,
rakstniece.

authoritative □ (âjrAao'Rètätim) au-

toritatīvs, pavēlošs; pilnvarots;
-ness (-īH'f) pavēlotība, paš-

mīlas lepnība^
authority (ærAa/Rete) autoritāte,

vara; (influence) iespaids, svars;

(prestige) Cienīgs izskats; (credi-

bility) ticamība, neapšaubamība;
(warrant) pilnvara; (source) avots;

uzticības virs; (pa I.d. -ies pl.)
valdība; iestāde.

authorization l»rAHîì?sei'şchon) au-

torizācija, pilnvarojums.
authorize (»'/A°R2f) autorizēt,

pilnvarot; atvēlēt; atzīt par

authorship (tS7ÄB»fd)ïp) aulorība.
autobiography (æt»baia>'ctëf»-')auto-

biogrāfija, pašbiogralija.
autocracy (āūtaVfßāfe) patvaldība.
autocrat (sS'tūfßāt) patvaldnieks;

-ic (āāt'>fßā'tl{) patvaldniecisks,
neaprobežots.

autograph (æ't"gßaf) _autografs,
pašrokraksts ; -ic ( aot°g,Rä'flf)
(adv. -ically) pašrocīgi rakstīts.

automat/c (JDt°inā'tīf) automātisks;
-on (āūta/ma'tajn), pl. pa i. d. -a

(-mSt«) automats.

automobile (æt°mo»'bii,ætum°bf'l)
automobilis; -ism

automobilisms, autosports.
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autonomy (»tìs'n°mej autonomija, >
pašva.diba.

autopsy l «'tìopse) pašuzskats;

lika uzškērdums.

autotype («'tstáìp) I. autotipija.1
2. autotipêt.

autumn ( æ'tOm ) rudens; .al

(ætss'mit°l) rudens-, rudenīgs,

auxiliary (āifl't'Pße) l. palīga-.
2. Jes (~R6f) Pl palīga spēki,

avail (3rcei'l) 1. v\n. derēt, līdzēt;
būt derīgs; v\a.: to

-
oneself of

— izlietot. 2. derīgums,
available n (-°bl) derīgs, lieto-

avalanche (ā'rManschjeb änwla'ufd))

lavīne.
avarice (3'itjÏßtf) skopums; mant-

kārība; .ious □ (āro^Rl'fdbOf)
skops; mantkārīgs.

avaunt (aruS'iit) projām! ārā!

avenge atriebt, atdarīt;

to
.

o.s.on —atriebties (kādam

par ko); .r («wê'itdschO') at»

riebējs.
avenue (ā'iuēnjū) gatva, aleja-;

plata, kokiem apstādīta iela;
piebrauktne.

aver (áirjôV) nostādīt kā faktu; ap- j
stiprināt,

average (3'w!>Rèbsch) 1. caurmērs;;
* avārija. 2 caurmēra-, vidējs.
3. sadalīt vienādās dalās,

averse □ (atrjSt'f) riebumu modi-.
nošs; pretīgs; .eness (-nes),
-ion (arcOr'fdjOtt) pretīgums ;
riebeklis,

averment (äruO'mènt) apgalvojums.|
avert (äŗnBr't) novērst,

aviary (ei'rrjēāße) putnu būris,

aviat'c (eirofâ'tìî) lid-, aviācijas-;
.ies pl. (-f) aviatika, lidonība; I

-ion (.ei'fctļOn) aviācija, lido-

šana; .or (ei'rtifie'tOr) lidonis,
aviatiķis.

avidity (awļ'bete) kāre (of. tor-

pec, uz),
avocation i3>v»ke>'şd)o»j nodarbo-

šanās, veikals, amats,

avoid (äroôTb) (escape) izvairīties;

jur. atcelt; .able (.b°bl) no-

vēršams; .ance (.b*mfj izvairī-

šanās; atcelšana,
avoirdupois O (3icorbnpôTf, .bi«.)

(tirdzniecības) mārciņa (16 unces).

avouch (awau'tşch) apgalvot, ap-
stiprināt; galvot (tor— par),

avow (awáu') atzīt(ies); -al (."I)
atzīšana(-nās); .edly (.îble) kā

zināms, atklāti,

await (äwei't) sagaidīt,
awake (äwei'f) 1. nomodā esošs,

mundrs, modrs; to be wide
.
—

būt pilnīgi nomodā (ari fig.).
2. [irr.] v\a. (pa 1. d. .n ïwei'fiïl

modināt; v\n. pamosties,
award (iivvær'b) 1. spriedums;

prēmija. 2. piespriest,

aware (ïwSt') iepazinies, informēts;
to be . (of) zināt,

i away (Swei') projām! ārā!; prom-

j esošs; laugh .! smejaties tik!;

to make (jeb do) -
with o. s.

(with_a th.)—darīt sev galu.
: awe (āč) 1. godbijība, biklums

(of—priekš). 2. iedvest godbijību,
jawful □ (S'fttt) godbijības pilns;

F ļoti liels, milzīgs; šausmīgs;
-ness (-nèşj godbijīgums.

awhile (äļl)]wáì'l) kādu brīdi,

awkward □ (æ'fwßtb) neveikls,

lempīgs I < inconvenient) neērts ;

(annoying) muļkīgS; .ness (.nefj
I neveiklums, lempība.
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awl (æl) īlens.

awn (æn) 1. akots. 2. atakotot.

awning (so'nins) teltsjumts; ratu

sega; marķize.
awoke (awou'f) sk. awake,

awry (aßaì') šķībs; fig. aplams.
a»( j (âff) cirvis; kaplis,
axil ai (a'ffil) anat. paduse; %

žākle, žāklīte.

axiom aksioms; -aticsal G)

(âffèômâ'tlf, .ēk»l) neapgāžams,

axis (ā'iftf), pl axes (.fïfj ass.,

axle (Sift) (ratu) ass.

ay(e) (áJ) 1. ja, zināms. 2. ja, par

(piekrītoša balss balsojot)! the -S

have it— vairākums ir parpriekš-
likumu.

Ayr (flr) Era (pilsēta Skotija); -shire

(St'fc&Or) Eršera.

azalea V (äļei'lfa) acālija.
Azores (ï'or'f jeb äfe'RÏf) acoras.

azote (ìîsou't jeb ā'fout) chm. slā-

peklis.
aiure (a'scho-jeb ei'schdr) 1. debess-

zilumā, debesszils. 2. debess

zilums, zilgme.
azyme(3'fìm) neraudzēta maize; pl.

-s — neraudzētas maizes svētki.

B

B. A. abbr.— Bachelor of Arts,

baa (b8) 1. blēt. 2. blēšana.

Baal (bei'oT) Baals,

babble (bablj 1. pļāpāt. 2. pļāpā-

babbler sba'Mr) pļāpa.

babe (be'b) bērniņš, mazulītis.

Äabel (bei'bèf) Bābele; fig. (ari b.

valodu sajaukšana,
baboon (bSbo'n) zo. paviāns.

baby (bei'be) zīdainis, bērniņš;
-hood (bei'bèpb) (pirmā) bērnība;

-hause (-hauş) leļļu namiņš,

babyish — (bti'bèìfct)) bērnišķīgs.
Babylon (bā'belaon) Bābele; -lan

(bMßHou'iuUn) 1. Bābeles-. 2. ba-

bilonietis(-te).
baccalaureate (bâfäììg'Rèa't) baka-

laur. ats.

oacchanal (bä'fänOl) plītnieks,
kroga brālis; B-S (-n«"l*), BJa

(bäfänei'lia) pl. bakchanalijas,
trakiska uzdzīve, trakulīgas
dzīres; Jan (.tieilifn) izlaidīgs,
plītniecisks.

Bacchant (bā'foītt) bakchants (da-
lībnieks bakchanalijas): .« (-, l"-

-kZ'nt. bäfä'nil) bakchante.

Bacchus (bā'fof) Bakchs.

oachelor (bā'tfdjtiar) (ari B- of

Arts) bakalaurs (pirmā akadēmiskā

pakāpe); vecpuisis.
back (bāf) 1. mugura; mugurpuse.

2. aļ/v. atpakaļ; atpakaliski, at-

muguriski. 3. v\a. pietaisīt grā-
matai muguru; stāvēt klāt; pa-
līdzēt; kāpt zirgam mugmā;

(force back) Stumt atpakal; (bet

money) derēt UZ; (write or print at

the back) aprakstīt pakaļpusi;
O indosēt, pārvest (caur uzrakstu);

i, to
- the sails — nostādīt bu-

ras pret vēju; to ~

the oars —

airēt atpakal; v\n. atkāpties.
buck-basket (bä'fba'fèt) kurvis

(uz muguras nesams); -bite (-bait)
[irr. (bite)] apmelot; -biter ĻOr)
apmelotājs; -board (-bSrb) mu-

guras dēlis; -bone (-bo«n) mu-

gurkauls; --door (-bor) pakaļ-
durvis; izslapste.

backed (bäft)mtigurains,muguras-.
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backer (bl'l«t) pabalstītājs; O

indosētājs, pārvedējs; derētājs.
b&ck-gammon (bākgā'm»n) pufs;

-bander (bā'khāndvr) atroču si-

tiens; --settlement Am. (-fetl-
ntent) nomalapmetne; .side

1.said) nakalpuse; .slide (.ştaîd)
[irt. (Aide)] atkrist (no ticības);
-slider (.Sr) atkritējs; .stairs

> .stars) pakaļtrepes; .stitch

(.stitfch) stepējums.
backward (bā'kvMb) 1. a. atpaka-

lējs; (slow) lēns, slinks ; (dull)

tūļīgs; atpakalpalicis, maz at-

tīstījies, vēlīns (augot). 2. adv.

[ari .8 (.f)ļ atpakaļ; atmuguri-
ski; ačgārni; .ation © (bäfwft-
del'şchSn) deports; .ness (bâ'k-
wSrbnèŗ) lēnums; atpakaļpalik-
šana ; ( disinclination) negriba ;
pretīgums.

qack-tuater(ba'fwætat)slūžūdens;

.woods Am. (.wilds) pl. aizmeži;

.woodsman Am (.utflit) aizmež-

bacon (beifn) spekis.
bacterium (bāfti'Rc-'nīt), pl. .a

(.Rķal baktērija,
bad □ (bSb) slikts, ļauns, kaitīgs;

(ill) slims; lie is -ly off—viņam

klājas loti bēdīgi,
bade (bäb) sk. bid.

badge(bZbsch)zīme;pazīme; ordenis,

badger (bā'dschSr) I. zO. āpsis.

2. garlaikot; mocīt,

badness (bā'bnes) sliktums,
baffle (bāfl) izjaukt; samulsināt;

piemānīt,
bag (bāfl) 1. maiss; soma; (naudas)

maks. 2. v\a.bāzt maisā; uzpūst

(ar gaisu); v\n. uzpūsties, pildīties
(no gaisa).

bagatelle (bâgatê'l) sīkums, nieks,
baggage (ba'gebsch) bagāža, ceļa

lietas.

bagging(s) (Jtot'fļ) maisa audekls,

bagman F (-man) tirdzniecības

nama ceļotājs,
bag-pipe (bā'gpaip) dūdas; dūdu

stabule.

bail (beil) 1. galvojums, nodroši-

nājums. 2. (give security) galvot;
\ atlaist pret galvojumu.

bailable (bei'iobl) galvot spējīgs;
pret galvojumu atlaižams.

bailee (beilî') jur. depozitors, uz-

glabātājs.
bailer, .or (bei'(Or) deponetājs,no-

guldītājs.
bailiff (bei'lif) tiesas sulainis; tie-

sas Izpildītājs; pārvaldnieks.
bailment (beit'in'iit) atdošana (vai

atlaišana) pret galvojumu.
bairn skot. (be»m) bērns.

bait (belt) esma; pielabinājums;
atspirdzinājums (celä); (zirga, sev.

ceļa) pabarojums. 2. pielabināt;
padzirdīt un pabarot (zirgus ceļa);
hunt rīdīt ar suņiem.

baiting (vei'tinz) medības ar su-

ņiem; rīdības; .-place (-pie's)
viesnīca, krogs, iebraucamā

vieta.

baize O (be>f) bojs.

bake (be>k) [iVr.j cept; dedzināt;
i kaltēt.

baker (bei'for) maizcepis, maiz-

nieks.

bakery (-Re) maizceptuve, maiz-

nīca.

balance (blļ'l«ns) l. svari; līdz-

svars (ari fig.); balansē (pulk-

stenī); O bilance; pārpalikums;
-

of power—politisks līdzsvars;
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■ _ of trâde — tirdzniecības bi-

lance. 2.nosvērt; apsvērt; (counter-

poise) noturēt līdzsvarā; izlīdzi-

nāt ; (strike a ~) noslēgt.
balcony (bä'lf°ne) balkons; * pa-

kaļgala galerija.
bald □ (bāālb); pliks; (bare) kails;

(paltry) trūcīgs.
baldachin (bä'ļbärtn) baldachins.

balderdash (bso'lbochZsch) blēņas.
bald-ftead, .-pate (J)èb, Ipeit)

plikgalvis.
baldness (bāVlbnēf) kailums; trū-

cīgums.
baldric (~bRÌf) zobensiksna.

Baldwin (bæ'lbwin) Balduins.

bale (beif) 1. sainis. 2. iesaiņot.
bale-fire (bei'lfáìr) zignaluguns.
baleful □ (.ful) kaitīgs; (sad) bē-

dīgs, drūms.

balk (bāfjf) 1. eža; (beam) balkis;

(disappointment) vilšanās; neveik-

sme. 2. via.aizkavēt; piemānīt;
(frustrate) izjaukt; (pass over,avoid)

pāriet, apiet, izvairīties. 3. v\n.

pēkšņi apstāties.

Balkan (bæ'lfSn.bälîS'n)1 .Salkanu-.

2. .s pl. balkanieši.

ball 1 (bæl) bumba; (globe) zemes

lode; lode (ko šaut), bumbiņa

(ko balsot); baķis (vilnas); (kājas)
letenis; (dzijas) kamols,

bail2 balle, dejas vakars,
ballad (bZstb) balada.

ballast (bä'fäft) 1. balasts. 2. ar

balastu apkraut,
ballet (bāls) balets,

balloon (ļĀū'n) (gaisa) balons, gais-

kuģis; steerable
- —grozāms

gaiskugis; Jst (~tt"t) gaiskuģo-
tājs.

ballot (bā'iot) 1. (balsojamā) bum-

biņa, (balsojama) zīmīte; nobal-

sojums. 2.nobalsot; .-box(~baof")
vēlēšanu urna.

balm (bfl'm) balzams; balzama

koks; fig. iepriecinājums; r»m-

deklis; .y (bā'me) balzamisks,

remdinošs. »

Balmoral (J;ālmaj'Ro[) Balmorale.

balsam (bāā'lt/om) balzams (šķi-

drums); .Ie (bæl- jeb bāl'ā'ntff)
balzamisks.

Balthasar (bālrAei'fOr) Baltazars.

Baltie (bæ'lttf) Baltijas-; . (Sea)
Baltijas jūra.

Baltimore (bäo'lttmôr) Baltimore.

baluster (bä'(Oftfr) mergu stabiņš.

balustrade (vMsļßei'b jeb bā'[«-

-ftße>b) mergas.-
bamboo (bSmbû') bambuss.

bamboozle F (bZmbū'sl) piešmaukt.
ban (bāit) 1. atklāts paziņojums;

trimda; lāsts; aizliegums; .8 pl.
sk. banns. 2. nolādēt; (interdict)

aizliegt.
banana » (bānā'ua) banana.

band (vZnb) 1. lenta, saite; (tie)

aukla; (bond) saites; (troop) bars;
mūzikas kapele. 2. saistīt; sa-

vienoties; sadrūzmēties.

bandage (bâ'nbèbsch) 1. bandāža,

2. apsiet.
bandbox (-bauff) bīrnīca.

bandit (bā'ubtt) bandits, razbai-

band-master sev. X (bä'nbmaftOr)
kapelmeistars.

bandog (bā'itbaig) ķēdes suns, sē-

tas suns.

bandoleer <bānb»li'r) zobensiksna

(pār plecu).
bandsman (bâ'nbsm^it) kara mii-
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bandy (bâ'nbe) 1. līknūja. 2. svai-

dīt (bumbu); to
-

Words with

a p.—bārties (ar kādu); .-legged
• (.lēgb) līkkāju-.

bane (bem) inde, ģist?; fig. posts;
.ful □ (bei'nfut) indīgs, ģiftīgs;
kaitīgs.

bang (bättï') 1.sitiens, dunka. 2.sist,

kulakot; aizcirst (durvis); ©no-

sist (cenas).

bangle (bSmU) (rokas, kājas) gre-

banish (bä'nïfd)) izraidīt; .ment

(.mčnt) izraidījums, trimda.

bank (bänst) 1. dambis, uzbērums;

sēklis; krasts; sols; © banka;

.
of issue —

apgrozes banka;
.

of circulation- pārvedu banka;

joint-stock
.

— akciju banka.

2. v\a. iedambēt, uzbērt; © no-

guldīt (bankā naudu); v\n. no-

darboties ar bankas veikaliem.

bankable (bä'mitfbl) diskontējams.

bank-account (bä'nsfSfáuitt) ban-

kas konts; .-bill (.bïl) bankas

vekselis; Am. =.-note.

banker (.f"r) baņķieris.

banking (.fins') 1. bankas veikals.
2. bankas-. 3. iedambējums.

bank-note (.net) banknote.

bankrupt (bâ'nàLpt) 1. bankro-

tētājs. 2. bankrotā kritis; .cy
(.Rûpfe) bankrots.

bank-share (bā'ngīfcfjflr) bankas

akcija.
bank-stock (.ftajf) bankas kapitāls;

ari =n bank-share.

banner (ba'ii°r) karogs.
banns (bānf) pl. uzsaukums (baz-

nīcā pirms laulības).

banquet (ba'nsļķt) 1. bankets,

dzīres, godmieiasts. 2. pacienāt,

dzīrot, dot mielastu; .er (.ķķ-
tor) mielasta devējs; dzīrotājs;
.-hall (.bæl) svētku zāle.

bantam (bâ'ķm) bentema (vista);
fig. pundurs.

banter (_t°o 1. joks; izsmiekls.

2. izjokot, izzobot; .er

jokotājs, zobgalis.
baptism (bā'pttsm) kristības; .al

(bZptf'ftitvl) kristību-; .al font—

kristāmā bļoda.

Baptist (bā'ptift) Kristītājs.

baptistery (.«Re) kristītava.

baptize (baptáì'j) kristīt; .r (.fai'i»
kristītājs.

bar (bSt) 1. stienis; kārts; (bolt)

bulta, aizšaujamais ; takts

strīpa; bufete; * sēklis; barjera
(tiesas zāle); tiesa; advokatūra;

fig. kavēklis. 2. aizbultēt, aiz-

šaut; (forbid) aizliegt; izņemt,
neskaitīt.

barb (bā'b) bārda; ataķis.

barbarian 1. svešs;

barbarisks; nežēlīgs. 2.barbars.

barbaric (.ba'RÎf) ārzemju-, svešs;
barbarisks.

barbarism (bāt'bflßtjni) barbarisms;

rupja valodas kļūda; nežēlība,

mežonība.

barbarity (bStbä'Rete) neģēlība;
necilvēcība.

barbarous □ (bSĢRLş) barba-

risks, rupjš; (brutal) nežēlīgs,
zvērisks.

Barbary (bār'bOße) Berberija.
barbate (bāt'bāt) (sev. 5 »n zo.)

akotains; ari bārdains.

barbel (bär'bèl) ichth. barbe, Osaine

(zivs).

barber (bSr'bSr) bārddzinis, bārd-

skuvis; matgriezis.
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bard (bū-d) dziedonis.

bare (bib) 1. kails; (wanting) tukšs,

nepietiekošs; (destitute) nabags.
2. darīt kailu, atsegt.

barefaced □ (baVfeift) bezkaunīgs;
.ness (.nes) bezkaunība.

barefooted (.fitted) baskāju-; ba-

sām kājām.
bareheaded (.heded) ar neapsegtu

barely (bavie) kaili; tikko,
bareness (.nêş) kailums; trūcī-

bargain (bār'ge,i) veikals; pir-
kums; (agreement) līgtiINS I iz-

devīgs pirkums; pirkta lieta;

tostrike the .—noslēgt veikalu;

a dead
. — smieklīgi lets; F

'tis a .!—darīts! into the
.

—

piedevām; .er (.gen«r) pārde-
vējs, piesolītājs.

barge (bārbļd)) barka, liellaiva;

(senāk) grezns kuģis I Am. liela

izpriecas laiva, lieli izpriecas
rati; .c (bflrbfctjl'), .man (biīr'bsch-
ntāit) laivnieks.

bar-iron (bär'áìOin) stieņu dzelzs.
barium (bā'Rč-om) chm. bārijs.
bark l (biS'f) i. (koka) miza. 2. no-

plēst mizu, nomizot; nogrūst

bark 2 (.) 1. riešana."2. riet; ļerk-
šket; to

.
at—ierieties (uz kidu).

(.) barka.

bar-keeper (bāffjpOr) kroģetājs.
barley (bār'le) mieži,
barm (bānn) raugs,
barmaid (bflr'meib) sulaino, vies-

barman (.niLn) (bufetes) sulainis.

barmy (bii>'me) raugains.
barn (bant) šķūnis, (labības) klēts.

Barnaby (bât'näbe) Barnaba.

barnaclel (biZr'Ml) orn. jūras zoss;

pīlglieme; uzmāklis.

barnacle- (bSt'itafl) (zirgkaiu) knai-

bles; F .s pl. brilles; degun-
kniebis.

_

barometer (b»R«'ntutSr) barometrs;

.ric (bâßômè'tßÌf)barometrisks,
barometra-.

baron (bā'Roļt) barons, brīvkungs;
.age (.mbfd)) varonība; .ess

(~nÈf) baroniene, baronese, brīv-

kundze; .et (.ttèt) baronets;

.etcy Ļfe) baronetība; .lai (bä-

Ro«'nē-6I) brīvkundzisks; .y(bā'-
Rvne) baronija, brīvkundzība.

barouche (bāßū'fd)) (četrsežu) ka-

riete.

barrack (bä'Raf) baraka; būda;

a (pa L d. -s pl.) kazarma;

.-square X (.ftwfû), .yard (.jS'b)
kazarmas seta,

barrag dambis,

barrel (bā'Rēl) 1. muca; šautenes

stobrs; vārpsta. 2. pildīt (mucās)

(bieži to
.

off jeb up); . organ

.( (.orgOn) leierkaste.

barren □ (bä'Rên) neauglīgs; .ness

neauglība,
barricade (bâßèfei'b) 1. barikāde,

nosproste. 2. nosprostīt, aiz-

barrier (bā'Re T»r) apvalņojums,

barjera; aizsproste, aizkārtne;
(obstacle) kavēklis.

barrister (bā'Rt'tur) aizstāvis (tiesas

priekšā).

barrow 1 (bā'Rou) nestāvas ; .-man

(.mSn) ričnieks, ratiņu stū-

mējs.
barrow 2(.) prove, kalns, pakalne;
I pilskalns.
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barter (bār'tOr) l. maiņa; maiņas
veikals. 2. mainīt (for — pret).

Bartholomew (bât/Aào'lomjfi) Bar-

tolomeļs, Bērtulis.

baryta (bäßaì'ta) min. barits.

baryton tJbä'Rèto"n) Jmitons.
basalt (bafæ'lt jeb bā'fault) bazalts;

Jc (bSfæ'ltU) bazalta-.

base (bets) 1. □ zemisks, nelietīgs,
prasts, nicināms; zems; neīsts,
nedižs. 2. pamats, pamatlīnija;

pakāje; chm. baze. 3. fig. di-

bināt
base-oa/Z (bei'fbaol)beisbols (bum-

bas spīle),
baseless (bei'flī'f)bezpamata-,tukšs,

base-line (.lain) pamatlīnija.
bas ment (.mêitt) pamats, funda-

ments; pagraba stāvs.
baseness (-n*f) zemiskums, pra-

stums; neīstums.

bashaw (Bafchaz') (turku) pašā.
bashful (bā'fdļful) kautrīgs, dru-

vīgs; .ness (.n6 f) kautrība.

basie (bei'fff) bāzisks,
basil 5 (Bā'fti) bazilija.
basilica (Befl'lefa) bazilika.

basilisk (bā'f- jeb Bä'feftff) 1. ba-

zilisks. 2. baziliska-.
basin (Be'fn) bļoda, kauss; ūdens-

tvertne; doks; upes baseins.

bas's (bei'fff),pļ, .es (.fif) pamats;

bask (bask) sildīt(ies), saulgo-
zet(ies).

basket (ba'fîèf) kurvis, grozs; .s

pl. (dažādi) kurvji, grozi.
bass 1. (baf) (liepu) lūks; (loku)

maša.

bassoon j fagots,
bast (Baft jeb Baft) lūku virve.

ļbastard (Ba'f- jeb bä'ftatb) l. □

ārlaulībā dzimis, ārlaulības-;

bastarda-; neīsts. 2. bastards;
Jze (.to-dais) atzīt par ārlaulība

dzimušu; .y (.be) dzimšana

ārlaulībā,

baste l (beift) aplaistīt cepeti uz

iesma; P (beat) pert (ar kokiem).

jbaste 2 (.) saspraustīt, viegli sa-

diegt, sašūstīt,

ļbastinade (Blftsnei'b) pēriens; pert.
basting-ladle (bei'ftìnn'eibl) aplai-

stāmā karote.
bastion X (Bā'ftiOn) bastions

bat (bät) 1. sikspārnis. 2. a) ziz-

lis, boze; (batsman) bumbas si-

tējs (kriketā); b) sist (bumbu).

Batavia (bätei'roêa) Batavlja.
batch (bātfcf)) cepums (kuku)u dau-

dzums viena krāsni); vesela rinda

! (no kā).
bate (beit) mazināties.

bath (būth, bath), pl. .8 (hūdh))
vanna, pirts.

Jbathe (b&dh) mazgāt(ies), pel-
dēties.

[bathing (bei'rfAhut) mazgāšanās,
peldēšanāsiepeldu-,

jbathos (bei'fAæf) tukšu vārdu sa-

vārstījums,
batiste O (Bātī'ft) batists,

i baton (bā'ton jeb bätw'n) zizlis,

batrachian (twtßei'fiOn) 1. varžu-,

i 2. .s pl. varžaiņi.
:batsman (Bā'tfmAt) bumbas sitējs,
battalion (b3tā'li«n bataljons,
batten (Bātn) 1. akts; liste; šķiet-

nīca. 2. baroties,

batter (bā'tOt) 1. nogāze; bumb-

SitiS (kriketā). 2. sist, sadauzīt;

(wear by use) nolietot I šaut ar

lielgabaliem.
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battering (.oßtnâ) aplenkuma-:
.-ram (.RZm) mūrlauzis.

battery (.R*) kaušanas; baterija;
jur. assault and . — aizskārums

darbiem.

battle (bätl) 1. kauja. 2. kauties,

cīnīties; .ment (ba'tlmSnt) cic-

tokškņa mūris, mūra uzrobis.

battledore (bS'tlds-) raķete.

battue (bätjû', sr. batū') dzinēju
medības, medības ar dzinējiem;
ablava._

bauble (baobl) rotaļas lietiņa.
Bavaria (bātrcTßēa) Bavārija; .n

1. bavariešu-. 2. bava-

rietis(-te).
bawbee skot. (baobî')=halfpenny.
bawble (bāābl)=bauble.

bawd (bæb) savedejs(-ja), sapreci-

nātājs(-ja); .ry (bao'bße) sapre-
cināšana; nešķīstība; .y (b«'d°)
nekaunīgi, nešķīsti.

bawl (bāl) kliegt (pilnā rīklē), bļaut;

(bellow) rekt.

bay 1 (Be«) bēris (zirgs).

bay 2 (.) līcis; arch, caurums (at-

sists logam, durvīm).

bay 3 (.) lauru koks.

bayl (.) riet, ierieties; to stand

at .—plūkties; to keep (jeb hold)

at
.

— uzdzīt medījamo zvēru;

turēt atkarībā,
bay-leaf (bel'lif) lauru lapa.
bayonet (bei'°n£'t) l. bajonets, dur-

klis. 2. nodurt (ar bajonetu).

bay-salt (bei'fāilt) jūras sāls.

bay-window (.wïnbo") izciļņa logs.
baza(a)r (bäjsb') bazars.

B. C. abbr. 8= before Christ.
—

priekš Kristus,

be (bi) [was; been]; a) būt; there

is, are—ir; to
.

about—būt no-

darbināts ar; to
.

at s.th. —

būt pie ka; b) v\aux. ar
p.pr.,

lai izteiktu nepilnību, turpinā-
šanos: to be reading — nodar-

boties ar lasīšanu, pašlaik lasīt:

I was telling a story when...—

pašlaik stāstīju stāstu, kad...;

c) v\aux. ar fn/.j lai izteiktu

pienākumu vai vajadzību: I am

to pay my debts—man jāmaksā
savi parādi.

beach (bltşch) 1. jūrmala, krasts.
2. a vilkt uz krastu.

beacon (bi'fOn) bākas
uguns, bāka;

a boja; .age i (bl'ffnebfci)) boju

nauda.
Beaconsfleld (be'fouj- jeb bifOnj-

fi'lb) Bikensfilds.

bead (bid) bumbiņa; pērle; bur-

bulītis; .s pl. pērles; pātaru
virkne; .ing ( bi'bļng) pērļu Iz-

šuvums.

beadle (bibs) baznīcas kalps; pe-
delis.

Beads-man ( .woman) (

.wiìmBii) nabagmājas iemīt-

nieks(-niece).
beak (b!ļ) knābis; (kuģa) gals;

(trauka) snīpis; .cd (blkt) knābj-
veidīgs; smails.

beaker (bl'fOt) kauss, biķeris.

beam (bim) 1. baļķis, sija; krūšu

bomis; (arkla) balsts; stars, spo-
žums. 2. starot.

beam-ends (bļ'ntends); the ship is

on her .-ends— kuģis nogulies
pavisam sāņus.

beamy (bl'nte) spožs, staru spo-
žumā, starojošs.

bean (bin) pupa.
bear 1 (oSY lācis; S sl. kursu no-
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bear'2 (.) [irr.] v\a. nest, atnest

(aug)us); dzemdēt; lolot(mīlestību);

(endure) panest, izciest, izturēt;

. away —aiznest; to .

down
—

pārspēt; .

out — atbalstīt, ap-

stiprināt; to
.up—drošināt; v n.

nest; būt auglīgs; būt uz grū-
tām kājām; to

. away —
aiz-

kuģot; a to
.

down—piebraukt
ar pilnām burām; to .to the

right—turēties pa labi; to
. up

izturēt; to
. (up)on—attiekties;

tiekties (uz); to
.

with —

pa-
nest,būt panesīgs; tobring to.

celt spēkā.
beard (bûb) 1. bārda; atāķis. 2. \

spītēt, ķircināt; .cd (blr'bèb)
bārdains; Jess (JSf) bezbārdas-.

bearer (bS'Rä'r) nesējs; pasniedzējs;
O (vekse|a) turētājs.

bearing (bS'Rtna) nešana; pane-
šana; izturēšanās; attieksme,
attiecība; .s pl. ģerbonis, cii-

togs; to take one's — orien-

tēties.

bearish (bâ'Rişch) lāčains, kā lācis.

beast (bisi) lops, kustonis, zvērs;

.linesB (bi'ftlmef) lopība; Jy

(.Ie) lopisks; sl.neģēlīgs, riebīgs.
beat I. [irr.] sist, dauzīt; kalt

(metālu); (thrash) kult; (bruise,

break) sagrūst; izdauzīt; (strike)

pērt; (overcome) pārspēt, uzva-

rēt; to
_

the air— velti nopū-

lēties; to . back— atsist; to .

down— nosist zemē, nospiest;

O nokaulēt; to
. up— piepeši

uzbrukt. 2. sitiens; (pulsa) puk-
stiens; dzinēju medības; iecir-

beaten (bītn) sists; daudzmits

(ceļi); nodilis.

ļ beater (bi'tsr) sitējs; kauslis; zvelt-

nis i hunt, dzinējs,

beatification (beâfefèkei'şchon) ie-

celšana svēto kārtā,

beatify (bè3't«fáì) pieskaitīt pic

svētajiem; darīt svētlaimīgu,
beatitude (.tifib) svētlaimība.

Beatrice (bPatWf), Beatrix (--tRÌtf)
Beatrise.

beau (bo") švauksts; lakstotājs,
beau-idial (bo"áìbi'f[) ideals,priekš-

\ beau - monde ( bo«mo"'nb, sr. bo-

mon'b) lielmaņi, augstākās ap-

rindas.
beauteous (bjū't*r-uf) skaists; .ness

(.nèf) skaistums,

beautiful i IJbjū'tSftU) skaists,

beautify (.fīi) skaistināt, pušķot,
beauty (bjū'te) skaistums; skai-

■ stulis(-le).

beaver (M'toft) bebrs; bebradas

cepure, bebrene.

becalm (befs'm) mierināt, klusina*;

i, aizsargāt no vēja; to be .cd

— aizvējā stāvēt.

because (bf'læ'f) tādēļ ka; .of

— dēļ.
becharm (bètşchiZ-'m) apburt; val-

dzināt; saligsmināt.
beck (bèf) mājiens.

beckon (bē'fOn) pamāt, dot zirni,
pamest ar galvu,

i becloud (bēflāu'b)apklātmākoņiem,
aptumšot.

become (bïfSî'm) [irr.] v\n. tapt
(of — no); v\a. pieklāties, pie-
nākties; piegult; .ing □ (.fns)
topošs; (fitting well) labi stā-

vošs; piekļāvīgs; (suitable) pie-
klājīgs.

bed (bèb) 1. gulta; cisas; gultne;
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dobe. 2. v[a. guldīt; v\n.likties

gultā, iet gulēt.
bedaub nosmērēt.

bedchamber (bē'btfd)eiinbOt) guļam-
istaba.

bed clothes (be'bklouļşļs) pl- gul-
tas veļa.

bedding (bè'bìng)gultas veļa, gul-
tas piederumi.

bedeck (bebè'î) pušķot.
bedevil (bèbS'wļ) apburt; (torment)

bedew ( bèdju') aprasot; (moisten)

apslacīt.
bedfellow (bè'bfelou) gultasbiedrs,

bedizen (bêbáì'sn jeb b&bï'fit) uz-

pušķot.
bedlam < bč'blām) trako nams;

.lie (.iäntîît) trakais(-kā).
Bedouin (bē'b"ln) beduīns,

bedraggle (bèbßä'gl) nosmērēt

(drēbes).

bedrid(den) (bē'bßtb'iij) slimības

dēl gultā gulošs; tik slims, ka

jāguļ gultā; vārgulīgs; slimī-

bas sagrausts.
bedroom (.Rūnt) guļamistaba.
bedstead (.şteb) gulta.
bee (bl) bite; Am. darba pulciņš.
beech 5 < biisch) skābarzds; .en

(bi'tschēn) skābarzda-.

beef (bis) vēršgaļa; .steak (bi'f-
fte't)bifšteks; .-tea (.ti) buljons,
galas strēbe.

beehive (bi'Háiw) strops.
bee-line (bi'láìn) taisns ceļš; gais-

bee-master (bī'ntafiO») bišu tēvs.

been (bin, bin) p.p. no— be.

beer (bb) alus; small
.

— tāpiņš.
beet * (bīt) biete, svikls; red

.—

sarkanā biete.

beetle 1 (biti) 1. vāle; zveltnis.
2. velēt; zvelt; iedzīt zemē ;

--browed (bl'tlbßāub)kupluzaču-.
beetle2 (.) kukainis.

beet root (bl'tßūt) bieje, svikls;

.-sugar (.schi!g»r) sviklu cukurs,

beeves (blrof) pl. liellopi, rag-

befan (bffāi'l) [irr. (fall)J uznākt,

atgadīties; (happen) notikt.

befit (bèfì'y pieklāties; derēt.
befog (bčfa/fl) apmiglot; fig. sa-

mulsināt

befool (bčfū'l) apmuļķot.
before (bêfgr') 1. adv. (telpas ziņā)

priekšā; (laika ziņā) priekš tam;
agrāk; (already) jau. 2.ej. iekam.

3. prp. priekš; -hand (Jjäub)
uz priekšu, kā rokas naudu.

befoul (bēfāu'l) apkernāt.
befriend (bêfße'nd) izturēties kā

pret draugu; izrādīt labvēlību,

lutināt.
befurred (bèļôr'b) ar kažoku ap-

šūts.

beg (bēg) (iz)lūgt, (iz)diedelēt
(of — no); iet diedelēt; O I

.

to inform you— atļaujos jums

pazinot.
began (bēgā'n) pret. no—begin.
beget (b6 gè't) [irr.] ražot; dzemdēt;

-tT (.or) tēvs.

beggar (be'gSr) i. übags(übadze).
2. übagu-. 3. padarīt par übagu;
.liness (J«nef) übadzība; Jy

(Je) übadzīgs; kā übags; .y

(."Re) übadzība, liela nabadzība;

to bring to -y—padarīt nabagu;
laist ar tarbu pasaulē.

begin (bï-gt'n) [irr.] iesākt; .ner

(.or) iesācējs; .ning (Jm) ie-

sākums.
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begird (begôr'b) [irr. (gird 2)] ap-

jozt, apņemt,
begone (bēgiū'n) prom! pie joda!
begot(ten) (bēgao'tļnļ) sk. beget,
begrime (bêgßáî'm) nosmērēt,

begrudge (b^gßìL'bsch) apskaust;
NONO elēt (kādam ko).

beguile (bègáì'l) mānīt; piešmaukt;
piekrāpt; pakavēt laiku; (lead

astray) pavest; .r (bègáì'lOr) krāp-

begun (begäs'ti) p.p. no—begin.
behalf (bêbfl'f) derīgums; on .

of—

(tā un tā) vārdā i par labu.

behave (behe>'w) izturēties, uzve-

sties; to . o.s.—labi uzvesties.

behavio(u)r(b*t)ei'roiO«) izturēšanās,

uzvešanās; tobe onone's good .

vērot savu izturēšanos.

behead (bèhê'b) nocirst galvu; .ing

(.Ing) galvas nociršana.

behind (bèbai'nb) 1. adv. pakaļā
2 prp. aiz, pakaļ ; .hand

(.hânb) no pakaļas; atlikumā,

parādā.
behold (bef)o"'tb) [irr. (held 2)]

1. aplūkot, uzskatīt. 2. luk!

.en (bèhou'lbn)sa istīts.piespiests.

.er (bēhou'lbvr) skatītājs(-ja).
behoof (befiū'f) vajadzība; derī-

behove pieklāties.
being (bi'ìttg) 1. tagadējs. 2. esa-

mība; (person or thing existing\

būte; a fleet in
.

— manevru

flote.

belabour F (MeĢ-) sadot (kādam)

krietni samizot.

belated (bèlei'tèb) nosebojies.
belay * (bc-lei') [pret. v. p.p. be-

laid v. .cd] aizņemt; sastipri-

nāt tauvas.

Ibelch (bêlļtļşch) 1. raugā ties; iz-

raugāt. 2. atraugas; izraugā-

beldam ( be'lb^m ) contp. vecene;
veca ragana,

beleaguer (bèli'gSr) aplenkt; .er

(.gBðr) aplencējs,

ibelfry (bS'lfße) zvana tornis.

! Belgian (bê'ldsişin) l. beigu-.

1 2. belģis, be)ģietis(-te).
, Belgium (.bsckşsm) Beļģija,

belle (b«IāT) apmelot; (give the lie

to) pierādīt melus,

belief (bell's) ticība; ticības ap-

liecināšana ; past all . — neti-

believabl (bķwAby ticams,

believe (bc-li'w) ticēt; .r (-to«t) ticē-

tājs, ticīgais,

belike (bèsái'l) adv. laikam,

ļbelittle (bM'ch pamazināt,

i bell (bèì) 1. zvans, zvaniņš; zvār-

gulis; Sr kausiņš; s skaņas at-

vars (trompetes X.)] (nirēja) ku-

pols i to bear away the .
—

dabūt godalgu (skrietuvc). 2.via.:

to
-

the cat — piekārt kaķim

ļ zvārguļi (fig.).
j belle (bčl) skaistule.

ntW-flower(bè'lffduOr) pulkstenīši;
.found r (.faundvr)zvanu lejej s;

zvanlejis; .-glass (.glas) stikla

kupols.
1 bellied (bč'icb) vēderains.

Ibelligerent (bèfî'dschoņênt) karojošs,
bellow (bê'ìou) I. maurot; bļaut;

kaukt. 2. bļaušana; kaukšana,

bellows (bê'lous) pl. plēšas,
ibell-puW (bê'lpul) zvaniņa roktu-

ris ; .-rope ( .Roup ) zvaniņa

> aukla; .-wether (*wèdh 01) vadi-

! tājs auns.
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belly (bè'lc) 1. vēders. 2. uzpū-

sties.
_

belong (bsiæ'na) piederēt; pienāk-
ties ; .ings (.ļnzs)pl. manta; co.

piederīgie.
beloved (bèlìo'wèb) mīlēts.

below (bèlou') l. adv. apakšā.
2. prp. apakš, zem.

belt (bèlt) 1. josta; zobensiksna;

G dzensiksna. 2. apjozt.

belt-gearing G (bē'ltaißiiift) trans-

misija, siksnvads.

belvedere (bèlrrjêbb') izredztornis;
dārza namiņš.

bemoan (b*mo«'n) apraudāt, sē-

Ben (ben) dim. sk. Benjamin.
Benares (benā'Rff) Benaresa.

bench (bênşch) 1. sols; (tribunal)

tiesa, tribunals; soģa krēsls;

(work-table) darbgalds. 2. apgā-
dāt ar soliem.

bencher (be'mrfi 0') juriskonsults.
bend (bènb) 1. līkums; * branga.

2. [irr.] liekt(ies); locīt(ies);
uzvilkt (stopu); virzīt (to, on—ļ
uz); ì piestiprināt (buras).

bendable (bē'tibObl) lokāms; lo-

bender (bè'nb8') uzvilcejs; uzvel-

kamais.

beneath (b*nf'*A) 1. adv. apakšā.
2. prp. apakš, zem.

Benedict (bê'n6bìft) Benedikts.

benediction(bènedî'kşchc-n) cccl. svē-

tība, svētīšana.

benefaction (.şâ'kşchvn) labdarī-

jums : .or (.tflr) labdaris; .ress

(.tßêf) labdare.

benefice (bē'nēfif) mūžvieta; .nce

(bênê'fêşênş) labdarība; .nt □ ļ
(.sēni) labdarīgs.

beneficial □ (bêişş'şchol) derīgs,
Izdevīgs.

beneficiary (.jPoRe) mūžvietis; dā-

vanņemis; beneficiants.

benefit (bē'nēflt) l. labdarījums;
(advantage) labums, derīgums:
thea. benefice. 2. darīt labumu,

atnest labumu, būt izdevīgs;
baudīt labumu.

benevolence (6*Rê'n)älènf) labvē-

lība ; (kindness) laipnība; (kind act)

labdarījums; -t □ (-lent) lab-

vēlīgs; laipns.
Bangai (bSnci-v'l) l.Bengale.2.jten-

gales-, bengalisks; .cc (.gļv'll),
.ese (»gMs, .li's) 1. bengalis.
2. bengalu-.

benighted nakts pār-

steigts; aptumšots.

benign □ (bènîì'n) laipns, labsir-

dīgs; (beneficial) labdarīgs; .ant

(bēnt'gnOut) laipns; .ity
laipnums, labsirdība.

Benjamin (vē'ndschsm!n) Benjamins.
Bennet 1 (bē'uet) Benedikts.

bennet 2 * (.) kerainītes.

bent (bènt) 1. [sk. bend 2] liekts;
uzvilkts; virzīts. 2. tieksme,

dzinulis; (intention) griba: (ten-

dency) virziens; piepūlējums
(sev. full .): % doņi.

benumb ( b^itL'm ) sastindzināt;

notirpināt; .cd (bc-nìK'ino) sa-

stindzis, stings; .edness

sastingums.
benzoin (bê'şiit jeb .sôļn) chm.

benzojs (gumija, sveķi).

bequeath (b£fwi't/A) novēlēt (ar

testamentu) I .er (baltai'dh0
') no-

vēlētājs.
bequest (bèfwê'ft) novēlējums, te-

staments.
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bereave [irr.] atņemt, no-

laupīt; to be Jd of—caur nāvi

būt aplaupīts; -ment (-ķnt)
nolaupījums; (sāpīgs) zaudējums;

atstātiba (no atraitnēm v.c).
bereft (bt-Rè'ft) sk. bereave.

Bering (bfl'Rfns, bl'Riiv') npr. Be-

ring's.
Berkshire (bOfffcfjOr) n/

t>r.Berkšeira.

berlln O (USfstn) cimds (austs,

uiegu); izrakstāmā vilna; zefīra

Bermudas (b»rmW'bas) npr.\pl.
Bermudu salas.

Bernard (bO''itOrb) npr.
Bernards.

berry (bè'Re) oga.
berth a (bārfA) enkurvieta; koja,

kajīte; fig. (laba) vieta.

Bertha (bôr'tAa) Berta.

beryl (be'Rèl) min. berils.

beseech (bc-si'tsch) |(>r.j lūgt.
beseem (bèsî'm) pieklāties, pie-

nākties.

bes:t (bèşe'ļ) [irr. (set)j apsēst;
(surround) aplenkt; (besiege) no-

mākt.

beside ( bčfāi'b ) 1. adv. sk. -S.

2. prp. blakus; bez; tālu no;

quite
..

the mark — tālu no

mērķa; - the purpose — no-

lūkam nederīgs, nepiemērīgs;
nobody -

me — neviens bez

manis; .s (bèşai'bs) 1. adv. bez

tam. 2.
prp.

neskatoties uz to,
bez tam, no otras puses.

besiege (bèfl'bsch) aplenkt; fig.
nomākt; -r («,0») aplencējs.

beslaver <bèslâ'wî>-) apslienāt.
besmear nosmērēt.

besom (bl'fOm) slota.

besot (bèşso't) apmuļķot; -ted (-èb)
apmulsis; fig. apreibis.

besought (befāo't) sk. beseech.

; bespatter (bèşpZ't«r) apšļākt (ar

dubļiem); fig. apmelot; nomelnot.

bespeak (b6 fpi'f) [irr. (speak)ļ pa-
sūtīt; lūkot piedabūt jeb val-

dzināt ; pa i. d. poet, uzrunāt;
(betoken) pasludināt; (show) iz-

rādīt; bespoke work — pagatavo-

jums uz pasūtījumu.
bespot (bèfpao't) traipīt; aptraipīt

(ari fig.). [apkaisīt. I
bespread (bèfpßè'b) [irr. (spread)ļ j
besprinkle (bèfpßmarl) apslacit.
Bess (bêş), -y (bē'f» Līzīte.

best (bêşt) I.a.vislabākais; . man—

brutes vedējs. 2. adv. vislabāk!.

3. s. vislabākais cilvēks; for

the -—par labu; to the -

0f...
—

pec vislabākā...; to make the
-

of — uz vislabāko izmantot; to

make the
-

of a bad bargain—

izrauties cik labi vien iespējams
no ķezas; I made the

-

of my

way to...—es gāju pec iespējas
ātri uz...; at -

— labi ņemot;
vislabākā gadījumā.

bestead (bēftē'b) [irr.] atnest labu;
līdzēt.

beste(a)d (bèştè'd) apstāts (with
! dangers— briesmu); hard

-
—

būdams grūtos spaidos; ill
-—

i nelabā stāvokli.

bestial □ (bê'şM) lopisks; -ity

( bèftjä'lête ) lopiskums ; -ize

(bê'ftjäláìf) lopiskos.
bestir kustēties.

bestow (beştou') uzkrāt, novietot;

(employ) lietot, izlietot! (give)
dot, dāvināt; -al (bÈftou'ol) iz-

lietojums; dāvana, dāvinājums.
bestrew (bêftßÛ', ari bi'ftßO"') [irr.]

apkalsi.
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bestride (bêştßZ'b) [irr.) nosēsties

jāšus.

bet (bet) 1. derības. 2. [irr.] derēt,

saderēt.

betake şiei'k) [irr. (take)]: to
.

oneself to — doties (uz); (have
recourse to) tverties (pie); (take to)

nodoties (kam), ķerties (pie),
bethink (iithì'ml) [irr. (think)]

apdomāt; to
.

oneself of — at-

cerēties.

betide (bHal'b) atgadīties, notikt,

betimes (bêtáì'rrtf) īstā laikā, laikus,

betoken (b-tou'ļn) apzīmēt; paslu- ļ
dināt.

betray (bètßei') nodot; (seduce) pa- ļ
vedināt; .ai (~°T) nodevība;|

.er (.8r) nodevējs,
betroth ( betßou'dA fed bHîļài'th)i

saderlnāt(ies); .al (.!>!) saderi-!
nāšanās, derības.

Bets(e)y (bê'tfe) Līzīte.

better (bê'tot) l. a. labāks;

(more suitable) derīgāks; (pre-

ferable); apmierinošāks; (stronger

in health) veselīgāks. 2.labākums,

labums; augstākie (pēc stāvokļa),
priekšnieki; to get the

.
of— ļ

pārspēt. 3.adv. labāk(i); vairāk;
to be

.
off — atrasties labākā

stāvoklī; so much the
. — jo

labāki;
.

and
.

— vairāk un

vairāk; you had .go — būtu ļ
labāk, ja jūs ietu. 4. v\a. labot,
uzlabot; v\n. laboties.

betterment (.ment) labojums, uz-

labojums.
betting (bè'tîns) derēšana.

Betty (bê'te) Betija.
between (b'twi'n ) (ari betwixt, j

bftwï'îft) 1. adv. starpā. 2.prp.

starp;.ourselves—mūsu starpā,
divatā; .-decks * (.bèlf) klāj-
starpis.

bevel (bè'roèf) 1. šķībs; slīps.
2. ©škībums, škībe; leņķmērs.

3. © nošlaupt; šķiebties,

beverags (.oßèdsch) dzēriens,

bevy (bè'ine) bars.

bewail (bï-wei'l) v'a. apraudāt;
v\n. žēloties.

beware(bCwfir')piesargāties(of—no),
bewilder ( bc-vvl'ld«r ) maldināt,

samulsināt; .ment (.bvrmēnt)
samulsums,

bewitch F (bêwļ'tşch) apburt;
.ment (.tm-nt) apbūrums,

bey (be>) bejs.
beyond (bsjao'nb) 1. adv. par to

pāri; viņā pusē. 2. prp. viņpus;

pār; bez;
. measure—pārlieku,

bez mēta; . dispute—bez jeb-
kādām šaubām ; . expression—

neizteicami; to go .
one's depth

— nevarēt nostāties.

bezel © (bè'ftl) (kaita) asmens;

(gredzena) ietvere.

bezoar (bi'ļor) bezoars.

bias (bai'āf) 1. a. un adv. šķībs,
slips. 2. slīpums; pārsvara puse;
fig. tieksme; (prejudice) aizsprie-

dums. 3. noliekt; virzīt; ie-

spaidot.
bib (bìb) slienu drāniņa.
Bible (báîbl) bībele.

biblical n (bļ'blĢl) bībeles-, bī-

blisks.

(biblc-«'gßZfor) bi-

bliogrāfs, gramatzinis ; .gra-

phical □) (bîblèogßâ'fîk. .fik«y
bibliogrāfisks; .mania (.mei'nia)
bibliomanija.grāmatkaisle;.ma-

niac (.niäf) bibliomans.
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bicarbonate (bmkSr'b°nāt) >
of soda

— divkārtogļskābs natrons,

biceps eg (báì'fèpf) divgalvīgs
rokas muskulis,

bicker (bl'for) ķildoties, strīdēties;

locīties; Jngs (-RÌnsf) pl. ķilda,

suīds.

bicycle (baī'fifl) 1. divritenis;

2. braukt ar divriteni, riteņot.

bicyclist (.fïfllft) riteņbraucējs.
bid (bib) I. [irr.] (order) likt, pa-

vēlēt ! (make an offer) piedāvātI
to

~
fair — (daudz) apsolīt; to

.

farewell— ardievoties, atsveici-

nāties; to
.

welcome— apsvei-

cināt. 2. solījums.
bidder (bt'bOr) solītājs(-ja); aici-

nātājs, ielūdzējs; best, highest -
—vairāksolītājs.

bidding (bl'dlns) solījums; pavēle;
ielūgums.

bide (báib) v'\n. palikt, uzturēties,
dzīvot; sagaidīt, nogaidīt (iz-

devīgu bridi>.

biennial — (bäìe'ne-"!) divgadu-,
divgadīgs.

bier (bit) bēres (nestāvas), kasa-

bifurcates (báìfôr'fât, .keà)
divzarots, dakšējads, žuburots;

,
ion (-fßtfei'fcfjOn) žuburojums.

big (big) liels; grūsnēja (with);
(stout) resns; fig. uzpūtīgs; to

talk
. —plātīties, lielīties.

bigamy bigamija, div-

laulība.

biggin \ (bï'gên) t. bērna cepu-

rīte. 2. kafijas pods ar filtru.

bight t, (báît) līcis

bigness (bl'gnêş) lielums; resnums.

bigot(bl'got) svētulotājs; akls pie-
kritējs; -cd (-ofeb); svētulīgs;

akli padevies; .ry (-Utße) sve-

bigwig F (bl'gwlg) liels vīrs.

bike F (biìf)=bicycle. [runāts.|
bilabial (ballei'!)*7»!) abām lūpām|
bilabiate % (Jieät) divlūpu-.
bilateral □ (blila't°Rßl) divsānu-.

bilberry % (bì'lbêße) melnene.

bile (bail) žults.

bilge ( bildsch) l. (mucas) vēders;

1,kuģa telpu dibens; kuģa zem-

ūdens dala. 2. t, zemūdens daļā
dabūt sūci.

bilingual (baill'nawol) divvalodu-,

bilious (bl'liSş) žults-, žultains,

bilk P (bilk) l. % blēdība, švln-

delis. 2. piešmaukt.
Bili i (bll) = Will.
bill 2

(bll) I. knābis; (enkura x.)

gals; kaplis, dārza nazis. 2.knā-

bļot(ies) (ar knābjiem skūpstīties).
bill 3 (.) sūdzības raksts; vispār:

raksts, papīrs, zīme kvīte, rē-

ķins, sludinājums; likumprojekts
(parlamentā) I © Vekselis (ari .

of

exchange); a -

of health—ve-

selības pase, karantīnas aplie-

cība;
.

of lading— fraktszïme,
konosements;

-

of mortality —

mirušo saraksts;
~

of parcels —

faktūra;
-

of Rights— brīvības
dokuments.

billet (bl'fey 1. zīmīte; dzīvokļa
zīme. 2. klucis, bluķis. 3. X

ievietot miteklī.
bill-hook (bl'Mk) liks duncis.

billiard (bl'li°-b) biljarda-; .
cue

(.kjū) kija, ķūze; .s (U°'bf) pl.
biljards.

billow (bl'lou) 1. vilnis, banga.
2. viļņot, bangot; _y
viļņojošs.
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bill-sticker (bì'lftìffr) sludinājumu
pielipinātājs.

Billy (bî'le)=Willy.

bin (bļtt) kaste, tinis.

binary » (báì'n°Re) divkārtējs,

divdalu-.

hind(báind) [ìrr.\ 1. v\a. siet, pie-

siet, apsiet; pārsiet (ievainojumu);

iesiet (grāmatu); apšūt, apvīlēt;
(oblige) saistīt (ar pienākumu);

to
-

over—piespiest nākt (tiesas

priekšā); to . apprentice -— dot

mācībā; I'll be bound — es at-

bildu, es galvoju. 2. v\n. sa-

spiesties cieši; sacietēt; mcd.
aizciefet, aizdambeties ; .er

*
(bii'nbfr) (kūlīšu x.) sējējs, grā-

matsējējs; saite; .ing (-tnrj)

I. stenošs; saistošs. 2. siešana;

iesējums; pārsējums; apšuvums;

.weed 5 (.vvid) tīteņi.
binnacle * (bYnitl) kompasiiica.
binocle (bì'iiauff.) binokls, divtāl-

skatis; .ular (blnaj'fial°r jeb bái.)
divacu-.

binomial * (bámo«'mê-6t) math.

binomisks, divloceklu-.

biograph (baī'°a.Raf) biogrāfs (apa-

rāts, kas rāda dzīvošas bildes); .er

(bāT»'oß3far ) biogrāfs (dzīves

aprakstītājs); Jc(al □) (báìoftßâ^fïf,
.ē-iei) biogrāfisks; .y (báîàj'-
BRāf«) biogrāfija,

biology ( baiaj'lôbfct)c ) bioloģija
(mācība par dzīvību)

bioscope (báì'ôffoup) bioskops.
bipartite » (báip£i''tält) divdalīts.

biped » (bái'pêb) divkājis (ku-

biplane (biì'plein) biplans, div-

plāksnis,
birch 1. * bērzs; žagars. 2. ža-

garot, dot žagarus; .ŗn (bôr'-
tfctjên) bêrza-.

bird (bOTb) 1. putns. 2 ķert putnus;
.-fancier (bgr'bfânsĶr)putni-
nieks; .'s-eye (bļir'dsáì) no putnu

perspektives; .'s-eye view —

putnu perspective, putnu iz-

redze; .s-nest (.nest) 1. putnu

perēklis. 2. izņemt putnu pe-
rēkļus.

Birmingham (bg-'minâhZm jeb .Out)
npr. Birmingema.

birth (bS'/A) dzimšana, radības;

(origin) sākotne, pirmsākums,
pirmātnejums; (rise) izcelšanās;

.day (bOr'fAbei) dzimumdiena.

Biscay (bì'tfe') Biskaja.
biscuit (bl'ffst) sausiņš; nevāpets

(neglazēts) porcelāns,
bisect (baife'ft) math, pārdalīt uz

pusēm.
bishop (bi'şchSp) bīskaps; laidis

(šacbā)l biŠOts (dzēriens); .ric

(-Rtf) biskapība.
bismuth (fit's- jeb bt'fmO<A) chm.

vismuts. zo. bizons.|

bison (báî'fOn, bi'fOn jeb bï'fOîi)/
bissextile (ëfè'fftls) starpgads.
bit (btt) 1. kumoss; drusciņ;

(zirga) laužņi; (svārpsta) gals;
(atslēgas) zobi. 2. likt iemauktus

galvā, iemaut. 3. sk. bite 2.

bitch (bltsch) kuņa.

bite (bait) I. košana, kodiens; pie-
košanās; kumoss; ēsma. 2.[irr.)
piekosties (at—pie); sūrstēt (no

pipariem); kost kaulosl kniebt

(no aukstuma) I ieķerties (no en-

kura x.>; sig. aizskart, aizvainot;
to

. off—nokost; to
. through

jeb asunder— pārkost; .r (báì'tfr)
kodējs.
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biting □ (báì'ļin?) ass, kodīgs (ari

fig-)
.bitten (bftit) p.p. no bite 2.

bitter (bl'tfr) 1. rj rūgts, sīvs, ko-

dīgs. 2. rūgtums, sīvums.

bittern (bì'tûm) orn. ezergailis,
dumpis; chm. atsālnis.

bitterness (bWmSf) rūgtums.
bitts t, (bits) pl. slīdstabs.

bitumen (b^KO'ra8!*) zemes piķis.

bivalve « (baî'wZlw) zo. divčaulu-;

% divvārstu-.

bivouac (bl'H)»at) 1. bivaks, lauka

nometne. 2. dzīvot bivakā.

blab F (bläb) 1. pļāpa. 2. pļāpāt,

izpļāpāt.

black > (blati 1. melns; (obscure)

tumšs; (sullen) drūms, saīdzis;

(horrible) riebīgs; .
cattle—rag-

lops; .
sheep — palaidnis; fig.

kraupaina aita. 2. melnot; vik-

sēt. 3. melnums; melna krāsa;

nēģeris; sēru drēbes.

blackamoor iblä'fämû') nēģeris.
black-oa/7 (bl3'fbæl) 1. (melna)

bumbiņa (ko vīlēt). 2. (ar melnām

bumbiņām) noraidīt i .berry 5

(.bčße) kazenes; .bird (.bļZ'd)
orn. melnais strazds; .board

(.borb) sienas tāfele.

blacken (blāfn) v\a. melnot; fig.
nomelnot, aprunāt, apmelot;
v\n. melnoties, tapt melns.

blackguard (blā'gO'b) 1. nelietis;

rupjš tēviņš. 2.prasts, zemisks,

nelietīgs. 3. prasti izteikties;
-ism (.tsm) nelietīga izturēšanās;

nelietība.

blacking (blā'fing) zābaku vikse>

vikses-.

blackish □ (blā'klsch) melngans,
blacktead (blâ'klèd) 1. melns zlmu-

lis; grafits. 2. melnot (ar to);

Jeg (.leg) nagu sērga; P streik-

lauzis; .-letter (~tèt"r) fraktura,

vecgotu burti; .mail ( .nteil)
1. razbainieku alga; izspiesta
nauda. 2. ar draudiem izspiest.

blackness melnums; riebi-

Wack -pudding (.pûbîna) asiņ-

desa; .smith (.fmîrA) kalējs;
.thornĻth&n)glūmāji; .-visaged
(.wlsi-dschb) drūmu seju.

bladder (blä'bft)pūslis; peldamais

pūslis.
blade (bleib) lapiņa; salmiņš; zā-

līte; (pleca) lāpstiņa; (naža) ģel-
zis; .bone (blei'dbo"!!) anat.

lāpstiņa.
blain (blein) augonis, trums.

blame (bleim) 1. paja; vaina.

2. pelt, palat, vainot.

blam(e)able (blei'm«bl) paļājams;

sodāms; .ness (~n*f) paļāja-

blame/«/ f Mei'ntfttl) paļājams;

Jess (Jef) bezvainas-, nepelams;
JessneBS (.nès) bezvainīgums ;
nepeļamība, .worthiness (.wô*r-

dh*i\i\) pelamība ; .worthy

(.wßrrfÁe) peļams, paļājams.
blanch (blansch) balsināt; balināt;

baltot (metālu X.).
bland □ (blänb) lēns, maigs, glezns;

.ish (blZ'nblşch) glaimot; glā-
sti! i Jshment (.mènt) glaimi.

blank (blāitsk) 1. □ balts, bāls;
tukšs; neaprakstīts; O blanko-;

(confused) samulsis I sk. point-..

2. baltums; tukšums; neaprak-
stīta lapa; blankets; tukša loze

(loterijā).
blanket (bläitafet) vilnāna gultas
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sega; fig. a wet .—auksta ūdens

šļāciens.

blankness (ķs) baltums; bālums;
tukšums; samulsums.

blare (blfir) tricināt (ar trompeti).

blaspheme(bļaşfl'm)zaimot(against);
.er (.fl'ntor) dievzaimotājs;

.OUB □ (bla'şfêmLş) dievzaimu-;

.y (bla'ffčme) dievzaimi.

blaBt(b(aft)l.vējagrūdiens; dvesma;

trompetes pūtiens; plešas; (pul-
vera) sprādziens; mēra dvesma;

rūsa. 2. spridzināt; (blight) iz-

kaltēt, dedzināt (no saules);

(destroy) iznīcināt; (curse) lādēt;

to
- a p.'s reputation — laupīt

(kādam) labo slavu,

blast-furnace (bla'ftfßntèf) ceplis,
blasting 1. spridzināms.

2. spridzināšana ; iznīcināšana,

blatant (bleWnt) blējošs; trokšņo-

blaze (bteif) 1. liesma; spožums;
laukums (zirga pierē); izpaudums.
2. v[n. liesmot; spīdēt; v\a.
izpūst, izkliegt; iezīmēt (kokus).

blazon (bleifit) 1. heraldika, bru-

ņogu zinātne; izpaudums. 2. ap-
rakstīt bruņogus; fig. pušķot;

izpaust; .ry (blei'fnße)heraldika,

bruņogu zinātne.

bleach (blîişch) balināt; .er (bli-
tfd)3r) balinātājs(-ja); .Ing (Jm)
balināšana.

bleak □ (blîļ) tukšs; auksts; pret
vēju neaizsargāts; .ness (blit-
nès) aukstums; pret vēju neaiz-

sargāta vieta.

blear-eyed (blT'Ráìb) ar pūžņainām

bleat'şi) 1. blēšana. 2. blet.

bleb (blčb) pūtīte.

bled (blčb) pret. un p.p. no bleed.

bleed (blīb) [irr.] 1. v\n. asinot.

2. v\a.laist asinis; .ing (blibtns)
asiņošana; asinu nolaidums.

blemish (blê'mîsch) 1. vaina; (stain)

traips; negods. 2 traipīt; ap-
klāt ar negodu; .less (Jēf) bez-

vainas-; nevainojam*.
blench (blênşch) atkāpties ar bai-

lēm, attrūkties.

blend (blênb) l.(sa)maisīt(ies).2.mai-

sījums. [metals. I
blende ( blend )min. dabisks sēr-j
bless (blêş) svētīt; aplaimot.
blessed □ (blēft jeb blè'feb) svētīts;

svētlaimīgs; .ness (blč'fSbn*f)
laime; svētlaimība; svētība.

blessing ( tķstng) svētība ; svētī-

šana; (benefit) labdarījums.

blest \ (blēft) sk. blessed.

blew (blū) sk. blow 2 un 3.

blight (bláìt) 1. rūsa; nāves dve-

sma ; nāveklis. 2. iznīcināt.

blind (bļāntb) 1.akls; (dark) slepens.
2. (loga) aizkārtnes; (iemauktu)

oss; iegansts; frt. blindaža.

3. laupīt acu gaismu, apstulbi-
nāt; frt. blindēt.

blindfold (blái'ndfou'lb) 1. ar aiz-

sietam acīm. 2. aizsiet acis.

Blind-man (.mān): .'s-bulf—aklīšu

rotaļa.

blindness (.mf) aklums, stulbums;
redzes zaudējums.

blind-worm (.wii-m) gļodene.
blink (blļiisļ) 1. mirkšķinājums;

mirklis; (ray) mirdzums; «mirk-

šķis (no bākas) 2. v\n. mirkšķi-

nāt; mirdzēt; v\a. tīšām neie-

vērot; -ard (bN'm>ļvrd) \= _er

(.fOr) mirkšķinātājs; (iemauktu)
oss.
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bliss (btlf) laimība, līgsme.
blissful □ (b(Cfful) laimīgs,iīgsms;

.ness (.nēf) laimība, ligsmc.
blister < btt'ftor) l. pūte, tulzna;

velkamais plāksteris. 2. apklā-
ties pūtēm; uzlikt velkamo plāk-
steri.

blithe □ (bïmdh), .some (Uaîdh-
ffm) jautrs, priecīgs,

blizzard (blt'jCrb) sniegputenis,

bloat (blo"t) uzpūst(ies); uzpampt;
Žāvēt (zivis); .er (blO«'t8r) (dū-
mos žāvēta) Siļķe.

block (Wait) 1. bluķis, klucis;

(iedos) gabals; fig. muļķis; Am.

namu četrstūris; aizsprostojums,
šķērslis. 2. to - in — uzmest,
skicet; (pa l.d. to

. up) aizspro-
stot; bloķēt, ieslēgt (ostu x ).

blockade a (bl°ke>'b) 1. blokāde.

2. bloķēt.
w

blockhead ( blæ'kheb ) muļķis; .cd

(.èb) muļķīgs.
blockhouse (.Háuş) rietoksnītis.

blockish \ □ (blao'fl;dj) mujķgs.

block-system S (.flftom) blokzi-

blonde (b(ænb)gaišmate;0 blonde,

zīda mežģīne.
blood (blàSb) asinis; (lineage) cilts;

pilnasiņu zirgs; (kindred) asins-

radniecība; (temper) gara stā-

voklis.

blood-curdling (blL'dkSrblim) šau-

blooded (blars'beb): cold-.—aukstām

asinīm; dzestrs; warm--—kar-

stām asinīm; karsts.

b\ood-guiltiness (.fli'lt*n«f) asins-

grēks,slepkavība; .-horse (.hiZrş)
pilnasiņu zirgs; .hound (.haunb)
medību suns.

bloodiness (-6nêf) asinskāre.

bloodless (Jef) bezasiņu-.

Mood-letting (Jètîno) asiņu lai-

šana; -let— laist asinis; --pud-

ding (.pubiiif) asiņdesa; -shed
(.frhčb) asinsizliešana; -thirsty
(-rnoffte) asinskārīgs; --vessel

(.wèşi) asiņtiauciņš.

bloody (blìôbe) asiņains; nežēlīgs.
bloom (blūm) 1. puķe; zieds.

2. (uz)ziedēt.
bloomer l (b[n'm°o ziedošs augs.

bloomer 2 (,), -s pl. Ļov\) reform-

bikses.

blooming □_(blū'mm«) ziedošs,

blossom (bJæ'JSm) 1.zieds. 2.ziedēt,

blot (blaot) 1. traips, traipeklis;
negods. 2. aptraipīt; dzēst (ur
dzēšamo papīru); (pa l.d. to

-
out)

izstrīpot; fig. izdzēst no at-

miņas.
blotch (blLtşch) pūt te.

blotting-ftooft (bla/tīmbtif) mape

(ar dzēšamo papiru)! .-pad (.päb)

(rakstāms)paliktne; .-paper (.pe>'-
pot) dzēšamais papīrs, dzēš-

blouse (bláus) blūze.

blow l (blo») sitiens, grūdiens.
blow 2 (-) 1. zieds. 2. [irr.] ziedēt.
blow 3 (.) [irr.] v\n. pūst; (puff)

elsot; tusnīt; (sound) (at)skanēt;
to . over — izklīdināt ar vēju,

aizpūst; to
. up— uzspeit gaisā;

uzdzīt ar vēju; v\a. uzpūst;

to
-

on'es nose — izšņaukties;

notīrīt degunu;to - up—spri-
dzināt; P izbārt.

blow r (blou'vr) pūtējs.
blow-plpe (blou'páip) lodejarnācau-

rule;
-

post (.pouşi) pneimatisks
pasts.
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blowzy (bláufe) sārtvaigu-; (saulē) ļ
nodedzis; ar mežonīgu ska-'

blubber (blàsb°r) 1. valzivs speķis;
trāns. 2. šņukstēt; raudot da-

būt uzpampušu ģīmi.
bludgeon (blì?'dschon) runga.
blue (blū) l.zils; F drūms, grūt-

sirdīgs. 2. zilums ; pol. kon-

zervativs; .s=blue-devils. 3. zi-

lināt.

bluebottle (blū'baūtl) * zilpuķīte,
rudzu puķe; ent. galas muša.

blue-devils F (.bērnlf)pl. grūtsir-
dība; dzērāju trakums.

bluejacket (.bfcbāftt) ziljacis, ma-,

blueness (..i'f) zilums; zilgme.
blue-stocking (.ftajflng) zilzeke.

bluff (bläSf) 1. neveikls, rupjš, uz-

pūtīgs; labsirdīgs (no gimja);|
(abrupt) stāvs, kraujš. 2. kraujšļ
krasts; maldinājums; lielīšanās; i
.ness (blÄ'fnêf) rupjums.

bluish (blū'ļfch) zilgans.
blunder (blss'nbOr) 1. kļūda. 2. kļū-

dlties; streipuļot; .er (blSS'nbf- i
RBt), .head (-bOr&èb) muļķis.'
lempis.

blunt (blSJnt) 1.0 neass; neveikls;)
rupjš. 2. darīt neasu (atcirst, at-

griezt);.ness(blàs'ntnèf) neasums; i
rupjums, mežonība.

blur (bl8t) 1. traips; fig. neskai-

drums. 2. aptraipīt; izdzēst.

blurt (blO't): to
.

out — neapdo-
mājot ātri izteikt; ļaut pa-

sprukt.
blush (blLfch) 1. sārtums; kauna

sārtums; nosarkšana; (paviršs)

skatiens. 2. nosarkt; kaunēties.
bluster (blšrS'ftSr) 1. trokšņošana;!

plosīšanās; lielīšanās. 2. trok-

šņot; plosīties; biaut; (swagger)

lielīties; -er (.t»Rk>-) trokšņotājs;
lielībnieks; .ing n(.Ming) plo-

sigs; lielīgs,
bo (bo«) bū!
boa (bou'a) boa.

boar (bo') kuilis, vepris,
board (bs-d) 1. delis; (stif paper)

pape; (table) galds; (food) ēdiens,
barība, pārtika; (authorized body)
komisija, iestāde; t.(kuģa) mala,

sāni. 2. v\a. gridot; apsist ar

dēliem; turēt (kādu) maizē;

•i sakeksēt; v'n. būt (pie kāda)

]boarder (tuVPr) maizes bērns,
pansionāts,

boarding (.Ing) gridošana; ēdinā-

šana; uzturs; i. sakeksešana;

.-school (.ffūl) internāts, pan-

sionāts.

■ board-school (.ffūl) (atklāta) ele-

mentarskola.

boast (bo"ft) 1. lielīšanās. 2. lie-

līties; lepoties; .er (bou'ftor);
lielībnieks; .fill (,'fūl) lielīgs,
uzpūtīgs,

boat (bout) l. laiva. 2. braukt ar

laivu; pārvest ar laivu; .ing

(vou'tlm) brauciens, pārvedums
ar laivu i .swain (bo"'tfwem, pa

1.d. boufn) bocmanis, rīkotājs.
Bob 1 (baib) npr. dim. no Robert,

bob- (.) 1. piekareklis; auskari;

vēzeklis I (jerk) (viegls) grūdiens.
2. grūstīt i karāties; vēzēties;
knikšētl/ķF.to. for—tiekties(pēc).

bobbin (ba/bētt) ķimpulis; spole;
vārpsta; tītava; aukliņa; elect-

indukcijas spole,
i bobby (.b<-) sl. policists.
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bobtail (b»'dteil) strupaste; (ļaužu) i

bode (bo»d) iepriekš aizrādīt; pa-

sludināt; likt nojaust,
bodice (b-u'dļş) ņieburs. I
boded (oau'b-čb) salikteņos: big--—
■ resns, tukls; able--—vesels,

bodiless (bļv'dĢs) bezmiesu-, ne- I
miesisks,

bodily (b»'b*le) miesisks, miesas-,

fizisks.

bodkin (ba/bf*n) īlens: aukladata;
matadata.

Bodleian ( bæbli'On, bàá'dşin):
- Library—Botleiana bibliotēka I
(Oksfordā).

body (bæ'be) ķermenis, miesas;

(trunk) rumpis, Videnis; (corpse)
līķis; mironis; (person) persona;;

(main part essence) galvenā S3-

stāvdaļa; ciešums, blīvums;

(corporation) korporācija, sabie-

drība; X korpuss, nodaļa, bogs,

atrīce; in a -
— visā sastāvā,

Boer (bur jCb bO'Or) būrs.

bog (biivg) 1. purvs,muklājs. 2. no-

giemdēt dūņās; nogrimt dūņās.

boggle (b»gļ) būt pārsteigts, trūk-

ties; apstāties; (demur) šaubī-

ties ; nezināt ko darīt.

boggy (ba/ge) purvains, mukls.

bogie (bou'gej riteņstāvs; ari =ļ
bogy.

bogus (bou'gdf) neīsts;
-

affair—

Šmaukšana.

bogy (bou'ge) bubulis.

bohea (boh!') melna teja.

Bohemia (b 06i'mia) Boli. mija ; -n;
(-miOn) l.bohemiešu-. 2. bono-i
mietis(-te); čigāns(-niete).

boil (boll) 1. vārīties (anfig.);t

vārīt. 2. pumpa; augonis, -er

(bol'lSr) vārītājs; (tvaika) katls;

-ing (-līng) vārīšanas-; verdošs;

karsts.

boisterous □ (bôl'ftOßZf) straujš,

trauksmīgs, ātrs; -nes» (.n*f)
straujums, trauksme,

bold □ (boulb) drošs, pārdrošs,
nebēdīgs; uzņēmīgs; (impudent)

bezkaunīgs; (steep) slāvs, kraujš;

to make
-— uzdrošināties; to

make so -as to—sev atļauties;
-ness (bou'lbnèf) pārdrošība;
bezkaunība; kraujums.

bolel (bo"l) resns stumburs.

bole - (-) min. boļus.

boli % (bou()jjogaļa.
bollard a (ba/iorb) vienzaris (en

bolster (bou'iftdr) 1. pagalvis; spil-
vens; komprese. 2. popēt; pa-
likt (kādam) spilvenu; uzlikt kom-

presi i atbalstīt.

bolt 1 (boult) 1. bults, aizšaujamais;
šautra; siets; fig. ziberfs; pēr-
koņtēva milna (ari thunder--).

2. aizbultēt, aizšaut; aizšauties

kā šautra; sēt; sākt trakot (no
zirga).

bolt 2 (-) bīdelēt (miltus); fig.
sijāt.

bolter (bou'ltor) bīdelē, miltu

bomb (bàiïm jeb bàsm) bumba,

bombard (bajiit- jeb bŽmbūVb)
bombardēt; -ment (-ment) bom-

bardēšana._
bombast (baj'm- jeb bšß'mbaft)

tukšu vārdu savārstījums; vār-

dullba; -ic(al □) (ba»m- jeb bSSnt-

bā'ftlf, -tèfsi) vārdulīgs.
Bombay (b»mbei') Bombeja.
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bomb-proof (6æ'm- jeb bās'mpßūf)
drošs.

bond (banti) 1. saite; važas; obli-

gācija, saistība; parādzīme; O

in
,

— zem muitas plombas.
2. ieķīlāt; O likt zem muitas

plombas.^
bondage (b«'nbebsch) ieslodzījums;

kalpība.l
bonding-house (bæ'nblnuljauf) no-

liktava (priekš nemuitotām precēm).
bondman (baa'nbmän) dzimtscil-

veks, .

bondsman s b»'ndsiĶi) sk. bond-

man; galvotājs,
bone (bo"n) 1. kauls; asaka; J of

contention jeb discord — ķildas
ābols. 2. izņemt kaulus (vai

asakas); ielikt Zivkaulu (fišbeinu).

3. kaula-; .d (bo"nb) ...kaulains;
--dust (bou'rtbžft) kaulmilti;
.-lace (Jeif) kimpuleta mež-

ģīne.
bonfire svētku uguns,
bonnet (b»'n*t) (dāmu) platmale;

cepure; bonets.

bonny □ (ba/ite,àt. 6o«tte) smuks;

bonus © (bou'n&f) 1. prēmija; grati-
fikācija. 2.[ abalstītar prēmijām,

bony (bou'm') kaula-, no kaula;

(fullof bones) kaulains; (big-boned)

kaulains, ar stipriem kauliem;

(thin) izdēdējis.
booby (bū'be) jūras krauklis; fig.

lempis, laidaks
book (bus) 1. grāmata; burtnīca;

saraksts. 2. ierakstīt grāmatā,

grāmatot; piezīmēt- nopirkt (bi-

ļeti); .binder (bû'fbáìnbSr) grā-

matsējējs; .-case (.feif) grāmat-

skapis.

booking-office (Jtwæftf) braucamo

biļešu kantoris,

bookish □ (-)fcf)) mācīts; grāmat-
niecisks.

book-keeper (fuif'fipOr) grāmat-
vedis i .-maker (.mei'fû') grā-
matu smērētājs; sportā: būk-

makeris; .seller (.fêlfr) grāmat-

tirgotājs; -seller's shop—.-shop
(.şch«p), Am.

-
store ( -star)

grāmattirgotava.
boom > A (būtu) ķeksis; bomis;

(outrigger) klīverkoks.

boom - O (.) 1. (vērtspapīru) cel-

sme. 2. dzīt uz augšu; pūst re-

klāmu.

boom 3 (.) trokšņot, kaukt; celties

(no vi|ņiem).
boon 1 (būn) labdarījums; (service)

pakalpojums.
boon 2 (.) laipns; jautrs, mundrs,

boor (būt) bauris, lempis, prasts
tēviņš.

boorish [ (bū'RĪfd)) baurisks, lem-

pīgs, prasts; .ness (.n*f) bauii-

skums, prastums.
boot1 (būt) 1. labums; peļņa; pie-

devas; to
. —piedevām. 2. de-

rēt; būt izdevīgs.
boot'- (.) zābaks; bukas kaste.

boot-jack (bū'tdsdiZk) zābaku no-

aunamais.

bootless (.les) veltīgs, bezsekmīgs.
bOOtS (būts) Spodrmīlis (zābaku tī-

rītājs viesnicās).

booty (bū'te) laupījums.
borax (bo'Rāff) chm. borakss.

border (būt'bOr) I. maļa; nomale;

vīle; (valsts) robeža; (edging) ap-
šuvums. 2. apšūt, apvīlēt; būt

robežās (upon— pie); .er (.b°R0t)
robežnieks.
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bore 1 (bôt) l. urbums, (urbuma)
caurums; urbis; fig. nasta;

garlaicīgs cilvēks, garlaikis.
2. urbt; F apgrūtināt.

bore2 (-) lieli (joras) uzplūdi.
bore 3 (.) pret. no

bear'-.

boreal ziemeļu-.
Boreas (bo'Reāf) ziemeļu vējš, zie-

boredom garlaicīgums,
borer (bô'Rflr) urbējs; urbis,

born (bôm) [sk. bear 2
] dzimis,

borne (-) [sk. bear 2] nests.

Borneo (bū-'n-ou) npr. Bornea.

borough (bàS'Rou) tirgus miests

(ar vietniekuparlamentā); municipal
-

— pils tas draudze,

borrow (6»'ro«) aizņemties ; .er

(.ssr) aizņēmējs,

boscage (bàz'fkèbsch) krūmājs, me-

žiņš, birzīte.

bosh F (baofd)) blēņas,

bosky (bS'fft1) krūmains, mežains.

Bosnia(bæ'fn^a)Bosnija; .n(.ite-nn)
1. bosniešu-. 2. bosnietis(-te).

bosom (biì'fOm) 1. krūts; paduse;
fig. klēpis i .

friend
— sirds-

draugs. 2. fig. iemīlēt i glabāt
sirdī, slēpt.

Bosporus Jbæ'fpoßasf) Bospors.
boss i (b»f) 1. pumpa; izcilums.

2. boset, taisīt izcilus izrotā-

jumus.
boss 2 (.) 1. F meistars; darb-

devējs; barvedis. 2. sarīkot,

vadīt; P to
_

the show — būt

galvenais darītājs.

bossy (bao'fe) puniņiem izrotāts.

Boston (ba>'ft<m) Bostona.

botanic/a) (b°ta'nlk. bo-

tānisks, augu-; .Ist (ba/titiitt)
botāniķis; .y (.ne) botānika.

botch (bsotşch) 1. augonis, trums;

ielāps, ielāpavārds; saķēzījums.
2.Jāpīt, saiānīt; saķēzīt, .er

(baļ'tfchļir) lāpiķis; (darba) saķe-

both (boi'rA) abi; . ...
and — tik-

pat..., kā ari;
.

of them— abi

divi.
bother F 1. apgrūtinā-

jums. 2. apgrūtināt; .it! —

pie joda ar to!

bottle (baotl) 1. pudele; (siena)
grīste. 2. pildīt pudeles; .-nose

(.nous) degvīna deguns, dzē-

rāja deguns.
bottom (bæ'tfin) 1. (prt. top)

apakša; (prt. surface) pamats,

pamatlīnija, bāze, pakāje, gals;
(krssla) Sēža: apakšējā vieta

(rinda 25..); enkurvieta; kuģa di-

bens; pakaļa; padibenes; cēlo-

nis; svarīgākais; at the
.

—

apakšā; fig.īsti ņemot,īstenībā;
to get to the

.
of a matter —

izdibināt lietas kodolu; jealousy
is at the

.
of it — tur slēpjas

greizsirdība. 2. pietaisīt dibenu:

dibināt (upon — uz); izdibināt;

-less (.lēs) bezdibeņa-; -ry i.

(.Re) bodmereja.
bough (bau) zars, zariņš.
bought (bæt) pret. un p. p. no buy.
bougie (bū'schī) vasku svece.

boulder (lĢ'lbà) olis, olinš.

bounce (bairns) 1. (spējš) sitiens;

grūdiens; atsitiens; F lielī-

šanās; pārspīlējums. 2. (strauji)
izcelties; atsisties; F lielīties;

pārspīlēt; -r F (baū'nfOr) lie-

lībnieks, balmutis, melis; bez-

kaunīgi meli.

boundl (bSund) 1. sk. bind. 2. a.
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saistīts; I will be .
—es par

to galvoju.
bound2'(.) noteikts, ceļā (for — uz).

bound 3 (.) 1. robeža. 2. aprobežot,
ierobežot.

bound' (.) 1. lēciens. 2. lēkt, lē-

kāt; atlēkt.

boundary (bati'itbvße) robeža; ro-

bežakmens.

boundless □ (J'f) neaprobežots.
bounteous bountiful □ (-t«fûl)

devīgs; bagātīgs.

bounty (Háu'nte) (munificence) de-

vība; (gift) labdarījums; dze-

ramnauda; © prēmija; KA ro-

kas nauda.

bouquet (būke>' jeb bū'ke>) buķete,
(puķu) pušķis; (vīna) smarža.

bourne N (bom) robeža; poet.
mērķis.

bout (báût) gājiens (pìutojot)! tura

(dejā); reize; dzīres.

bovine (bo»'wám, .rotu) liellopu-.
bow1 (báu) 1. palocīšanās, pakla-

nīšanās. 2. liekt(ies), locīt(ies),

palocīt(ies).
bow2

t (-) (kuģa) priekšgals.
bOW3 (bo«) (Šaujamā) Stopa; (vijoles)

lociņš; cilpiņa; F to draAv (jeb

pull) the long .
— pārspīlēt.

Bowdlerize (báTì'b-.bouWßáìf) tīrīt

(grāmatas no piedauzīgām vietām).

bowel (báu'el); .s pl. iekšas; iek-

šiene; fig. sirdsļ; jūtas: līdzcie-

tība.

bower (bZtt'Sr) lapene; muiža; a

priekšgala enkurs,

bowie-knife Am. (bo"'t-itáìf) medību

duncis.

bowing s (bou'lnn) lociņvadība.
bowl' (bo"l) bļoda, bļodiņa;kauss;

(pīpes)galviņa; dobums (karote X.).

bowl2 (-) ļ. bumba; -s pl. bum-

bošana. 2. v\a. mest (bumbas x.);

v\n. bumbot; to -along — aiz-

ritēt; .er (bo«'[Bi) bumbotājs.
bowline a bou'fim jebbou'lìn) bu-

line; -sprit a(bou'fpßÌt) priekš-
gala baļķis.

bowstrlng(bo"'ftßÏn9)stopasstiegra.

box1 (bauff) 1. buksus; kārba, kaste;

thea. loža; atsevišķa istaba

(cietumā x.); būdiņa, namiņš;
(zvērināto) sēdeklis I(kučiera)buka;

ari = Christmas--. 2. aizurbt
kokus; likt (kārbās, kastēs X.). (ari

box'- (-1 1. boksēties; v\a.: to
-

a p.'s ear — nopļaukāt kādu,

dot kādam pa ausi. 2. s.: - on

— plauka, pliķis; -er

(bao'ffOr) boksētājs.

Boxing - Day (b«'ksmà>) dāvan-

diena (2. ziemsvētkos, kad dienest-

niekiem, pastniekam v. c. dod dā-

vanas).

box-keeper (ba/fffīpor) ložu slē-

dzējs, ložslēdzis.

boy (bôi) puisēns, puika.
boycott (bôi'fst) boikotēt.

boyhood (bôl'htid) puisēna gadi.

boyish n (bôl'îsch) puisēnu-, pui-
sēnisks; bērnišķīgs; .ness (.nèşj
puisēniskums; bērnišķīgums.

brace (bßeif) 1. atgāznis, atbal-

stenis; (ratu) pasiksnas; kablis;

pāris (irbju, zaķu X.); .spl. len-

ces, bikštures; a brasa. 2. at-

balstīt; sakabļot; a brasēt; fig.
stiprināt, spirdzināt.

bracelet (bße«'fl«t) aproce, rokas

sprādze.
bracer (bßei'fflr)nervu stiprinātājs;

Am. šņabis.
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brachial * jeb bßei'k^vl)

bracket (bßā'let) 1. balsteklis;

plaukti; (stūrainas) iekavas; (luk-

tura) žuburs; a kampis. 2. ie-

kavot; to
. together — pielī-

dzināt (vienu otram), nostādīt

(vienu otram) blakus.

brackish * (.ļsch) pasālš, sāļgans.
bract ta 5 (bßäît) pielāpa.

brad (bßāb) nagla (bez galviņas),

bezgalve.

Bradford (.fotb) npr.
Bredfords.

brag (bRZg) 1. lielīšanās. 2. lielī-

ties (of about — ar).

braggart (bßä'gOrt) lielībnieks, bal-

Brahman (bßit'inchi), .in (.min)
brāmanis.

braid (bßcib) l.blze; trese. 2. pīt;
apšūt (ar tresēm X.).

brain (bßem) 1. smadzenes; prāts,
sapraša. 2. izsist smadzenes no

galvas; sadragāt pauri; .cd

(bßemb):hare-.ed, scatter-.ed —

neapdomīgs, trakulīgs.

brain-fever (bßei'itflwvr)smadzeņu

iekaisums.

brainless (4*f) bezsmadzeņu-; ne-

prātīgs.

brain-sick (.ft!) garā vājš, traks.

brakel (bßeif) paparde; S bie-

zoknis.

brake - (-) mīstīklas; abia; sūkņa

(pump)a) svi mis; bremze, lēneklis.

brakesman (bßei'fftnSn) bremzētājs,

lēninātājs.
bramble (bßämbl) *kazenāji; orn.

kalna Žubīte,

bran (bßän) klijas,
branch (bßanşch) I. zars, zariņš;

arods; nozare; (cilts) linija ; pēc-

nācēji; daļa, nodalījums. 2.zarot,

izzaroties; nogriezties,
branchless (bßa'nfchfēf) bezzaru-.

branch-line (.lain) zara līnija,

branchy (bßa'nşche) zarains,

brand (bßänb) 1. pagale; 5 rūsa;

(stigma) iededzināta'zīme;kauna

zīme; labrikas zīme; šķirne;

poet, zobens; lāpa. 2. iededzināt;

iezīmēt; fig. darīt kaunu, gāzt

negodā.
brandish (bßā'nblfdļ) vicināt (sev.

ieročus).

brandy (bßā'nbe) konjaks; šņabis.

brass (bßaf) misiņš; F vara nauda;
fig. bezkaunība; .es pl. ķēķa

trauki; .-band s (bßa'fbānb)kā-

pelē, mūzikas koris (arpūšamiem

instrumentiem);.-founder (.fāunbūr)
misiņa lējējs; varkalis,

brassy (bßa'fe) misiņveidigs; bez-

» kaunīgs.
brat (bßät) contp. nerātnis.

brave (bßeiro) 1. krietns, dūšīgs;
Stalts; (excellent) krāšņs.2. spītēt;
nicināt; izaicināt.1

bravery droš-

sirdība; (finery) staltums; krā-

šņums.
bravo (bßā'mo") 1. (ari bßei'roo")

bandits. 2. bravo!

brawl (bßājl) •1. troksnis; ķilda;
kņada. 2. trokšņot; ķildoties;
.er (bßiclOr) trokšņotājs; ķild-

brawn (bßāht) mežkuiļa gala;
studiņš; fig.muskulotība, spēks.
.Iness (bßsrj'nčnef) miesas stin-

grums, spēks; -y (-ne) musku-

ļots; stiprs.
bráy l (ļ>Re>) 1. ēzeļa bļāviens;
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nepatīkams kliedziens. 2. bļaut

(kā ēzelis); nepatīkami, asi skanēt.

bray 2 (.) sagrūst, saberzt.

brazen (bßeisn) 1. □ vara-, bron-

zas-; bezkaunīgs (ari .-faced

[bßei'fnfeift]). 2.būt bezkaunīgs;

.ness (bßei'fnnèf) bronzveidī-

gums, misiņveidīgums; bez-

kaunība.

brazier jeb var-

kalis; ogļu panna.
Brazil (bßäft'l) Brazīlija; -ian(-iOn)

1. Brazīlijas-, brazīliešu-; 2.

brazihets(-te).
breach (bßltşch) 1. lauzums; lū-

zums, plīsums, plaisa; XbreSa;

(violation) pārkāpums; (quarrel)
nesaticība. 2. izlauzt,

bread (bßèb) 1. maize; -and but-

ter
— sviestmaize; fig. pārtika.

2. panēt, apviļāt.
breadth (bßèbtk) platums; plašums;

izplatījums.
break (bße'f) 1. pārlauzums, lau-

zums; zobs; domzīme; (linu)
mīstīklas; kremzers; (brake)
breiks (rati); bremze; izcirtums

(mežā); (dienas) ausma. 2. [irr.]
v\a. lauzt, salauzt, pārlauzt;
pārtrenkt; pārkāpt(likumus); pie-
radināt, iedīdīt (zvērus); dzīt

bankrotā; izputināt (banku); at-

lauzt (vēstules, durvis); paziņot;
to

.
down — sadragāt; to

.
in

— ielauzties; iejādīt (zirgu); to

-up
— pabeigt, pārtraukt; iz-

klīst; (split, part in two) sa-

lūzt; Šķelties (no viļņiem); (burst
forth) izcelties; (give way) pie-

kāpties ; (fail) krist bankrotā;

to
. away — atrauties; to

.

down — salūzt; iesprūst; krist

cauri (eksāmena); the school .8

up — skolu slēdz, sākas brīv-

dienas.

breakable (bßei'fobl) trausls, viegli
salaužams.

breakage (bßei'fedsch) salaušana,
salauzums.

breaker (.f°r) lauzējs, salauzejs;

ledlauzis; * .« pl. bahgotne.

breakfast (bßê'kşişt) 1. azaids, bro-

kasts. 2. brokastot.

breaksman S (bße>'kşnà) brem-

zētājs; Am. konduktors.

break-up (bßei'kLp) atlaišana; sa-

brukums.

bream (bRĪm) l. ichth. plaudis.
2. a to

- a ship — izsvilināt

kuģa dibenu.

breast (bßêst) 1. krūtis; (sievietes)

krūts, pups; fig. sirds, sirds-

apziņa. 2.likt krūtis pretim, ne-

baidīties; -cd (bßê'ftêd): double-

-ed — ar divrindu pogām;
--work X (-wO'î) krūšu valnis,

lauka skanste.
breath (bßèrTi) dvašošana; dvaša;

dvašas vilciens; acumirklis; at-

pūta; with bated
.

— elpu
aizturot; -c (bRĪJA) v\n. elpot,

dzīvot; v\a. ieelpot,

izelpot; klusi izteikt; to -c a

wish — izteikt velēšanos; to

-c vengeance
— gribētatriebties.

breathing (bßi'</Aļnâ) 1. kā dzīvs

(no portrejām). 2. elpošana, dvē-

Šana; .-space (.speşş) pauze,
breathless (bßē'rAUf) bezdvašas-,

aizelsi*.s; .ness (-n«f) bezdva-

šība.

bred (bßèb) pret. unp.p. no breed,

breech (bßltşch) 1. % pakaļa; V

(šautenes) pakaļskrūve; (lielgabala)
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dibens. 2. (bßÌtşch) izpērt; -es

(bßì'tşchès) pl. bikses; Isbikses;

-leather x(bßf'tfcqfgrf/tOr) brau-

camā āda; --loader G ļ-loĢr)
pakallādene, no pakaļas lādē-

jama šautene,

breed (bßib) 1. (putnēnu) izšķīlums;
suga; rāsa. 2. [irr.] v\a. ražot;

fig. izperināt; audzēt, audzināt;

v\n. dzimt; vairoties; -er

(bßi'biZr) dzemdinātājs(-ja); au-

dzeiājs(-ja); audzinātājs(-ja);
-ing (.dļns) audzēšana; audzi-

nāšana.

breeze 1 (vßt's) brīze, vēsma, vē-

smiņa; F strīds.

breeze 2 (-)ogļu smalkumi.

breeze 3 (-) ent. dundurs,

breezy (bßi'se) vējains, spirdzi-

brent-goos (bße'ittgûş) orn. jūras

brethren (bße't/ARen) bibt uu rel
brāli i my -

— mani milie iekš

tā Kunga.
breve (bßītu) īsuma zīme (virs pat-

skaņiem).
brevet X(bßê'wèt) iecelšanas raksts

"(virsniekiem); -
rank

— titulara

pakāpe.
breviary ibßi'we-oRe) lūgšanu grā-

mata (katoļu),

brevity (bßê'rrjète) īsums,

brew (bRū) 1.v\a. un v\n. brūvēt,

ledarīt(alu) I (mix) maisīt; (prepare)
sagatavot; (plot) sadomāt, sarī-

kot; tuvoties (no negaisa X.). 2.

brūvējums.

brewer (bßū'slr) aldaris; -y (JJRe)
altdarītava, brūzis.

briar (bßÎî'Ot) = brier.

bribe (bRĪib) 1. kukuļojums. 2.

piekukuļot; piedabūt (into —

pie).
briber (bßai'b«r) piekukulotājs(-ja);

-y (Jb*>Re) piekukulojums.
brick (fjRÌf) 1. ķieģelis; F a re-

gular
.

— lāga zēns. 2. mūrēt

(vai bruģēt) ar ķieģeļiem; .-kiln

(bßl'kkil). --works (Jw6Tff) kieģel-

nīca; --layer (,lei°o mūrnieks.
bridal (bßĪī'b"!) 1. līgavas-, brū-

tes-; kāzu-. 2.p. 1.â.poet kāzas.
bride (bRĪib) (kāzu dienā) vedamā,

jaunsalaulāta; poet, ligava; --

groom (bßĪi'bfjßūm) jaunsalau-
lātais, līgavainis;-smaid (bßZi'bs-
me>d)brūtes māsa; -smanfj.nt#n)
brūtes vedējs.

bridewell (-wel) darba nams, la-

bošanas nams.

bridge (bßìbsch) 1. tilts. 2. taisīt
tiltu (pai).

bridle (bßáìbl) 1. iemaukti; pa-
vada. 2. v\a. likt iemauktus

galvā; valāt (ari to . up); .-

path (bßÌî'blpi'rA) jājamaisceļš.

bridoon X (bßebū'n) man. trenze,
laužņi.

brief (l'Rif) 1. □ īss; īsi saņemts;

(soon passing) neilgs, ātri pāre-

jošs. 2. (advokāta) informācija;
rakstiska pavēle; pāvesta raksts;
-ness (bßī'fnef) īsums.

brier * (bRĪĪ'Or) ērkšķāji, ērkšķu

krūms; mežroze; -y (~8Re) ērk-

šķains.

brig a (bßig) briga, divmastnieks.

brigade (bßēgei'b) brigade,
brigand (bßl'gSnb) laupītājs; -age

(-ô'nbêb)di) laupīšana,

bright □ (bßaìt) gaišs, spožs,
skaidrs, mirdzošs; fig. modrs;
slavens; spīdošs; -en (bR-utn)
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1. v\a. spdrināi; darīt gaišu,

spožu; © polet, s īdināt; fig.
(to make bright) pajautrināt; ap-

gaismot prātu. 2. v\n. noskai-

droties (a.fig.); .ness (bßÌì'tn6f)
gaišums, spožums, skaidrums;

jautrums; krāšņums; apgaismo-

tība; asprātība.

Brighton (bßÌì'fOn) Braitona.

brill (bRÌI) ichth. plekste.

brilliancy (bßf'liOnfe) spožums; .t

(-i°nt) 1. □ spožs; krāšņs. 2.

briljants.
brim (bßtm) 1. mala. 2. pildīt

līdz malai, būt pilns līdz malai;
.ful (bßt'mful) pavisam pilns;

.less (-I6 ?) bezmalu-, bez malas.

brimstone (bßt'ntft°n jeb .fto»n)
sers.

brindled (bßtndld) raibs, lāsains.

brine (bßaìn) sāls atšķaidījums,
sālsūdens; poet. jūra.

bring (bßtm) [irr.] nest; (lead to)

pamudināt (uz); to . about —

izdarīt, veikt (ari to
.

to pass);

to '. forth — atnest (augļus);

dzemdēt; celt gaismā; to . for-

ward- — pastumt uz priekšu;
veicināt; pievest, citēt; G pār-

nest; to
. home — aizvest jeb

pavadīt mājās; pierādīt; pār-
liecinoši • iestāstīt, ieskaidrot;

to . in — ienest; atnest (pelņu);

to . in guilty— atzīt par vai-

nīgu; to
.

on — pienest; celt;

pamudināt; to
.

out — ievest
sabiedrībā; laist klajā; to .

round —vestjpie mērķa; atjau-
not; F dabūt atkal uz kājām;

pierunāt (to — pie); to
.

to —

piedabūt kādu, ka...; s. brasēs

atpakaļ; to
.

a p. to himself—

atjedzinātkādu ; to
_

to account

—likt uz rēķinu; to
-

under—

uzvarēt, pievārēt; to .up —

nest augšā; fig. celt; uzaudzēt,

audzināt.

bringer ( bķļļ'ngv') pienesējs, pa-

sniedzējs.
brink (bRÌn-if) mala; krasts.

briny (bßaì'ne) sājš.

brisk (bRÏff) 1. □ dzīvs; (active)

Veikls; Stiprs (no dzērieniem).
2. (pa 1. d. to

. up) F uzjautri-

nāties), [teža.ļ
brisket (bßt'ffēt)krūšgabals, krū-|
briskness (bßÌ'fïnèf) dzīvums, vei-

bristle (bßisl) l.sars. 2.sacelt(ies)
stāVUS (no sariem X.); Stāvēt kZ

sastindzis; to
. up— (dusmās) uz-

traukties.

bristled (bßt'flb), bristly (bßt'fb-)
sarains, spurains.

Bristol (tRiM) Bristole.

Britain (bRÌtn) Britanija; Greater

.
— Lielbritānija.

Britannia (bßetā'nia) Britanija; .ie

(.ìf) Britanijas-, britaņu-.
British (bßļ'tļşch) britisks; .er F

Am. (.işchSr) anglis.
Briton (bßftn) brits.

Brittany (bßi'tW) Bretaņa.

brittle □ (bßtil) trausls, viegli sa-

laužams; (frail) nīkulīgs, vājš.

broach (bßO»tşch) 1. cepeša iesms;

© žebērklis; urbis; īlens; ur-

bums. 2. aiztecināt (mucu); uz-

durt (uz iesmu); (utter) izteikt;

to
.

a subject — virzīt sarunu

uz kādu JJetu.
broad □ (bßāb) plats; plašs; gaišs

(no dienas); (coarse) drošs; (com-

prehensive) aptverošs, vispārējs.
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broad-ajce © (bßāā'bāff) plaHrvis;
.cast (.fast) agr. platsējas-;
fig. tālu izplatīts; .cloth (.flailA)
(smalka melna) Vadmala.

broaden (bßāūbn) paplašināts ies);
izplatīt(ies).

broadness (bßæ'biief) platums;
rupjums; nepieklājība.

broad-sea/ (.şil) (liets) valstszī-

mogs (Anglijā); .sheet (.fdiit)

skrejlapa; plakāts; .side (-fáìb)
* sānpuse, kuģa sāni; visu sān-

puses lielgabaluizšāvums; vienā

pusē apdrukāta lapa; .sword

(.fO'b) zobens.

brocade © brokāts.
brock prove. (bßauf) āpsis; fig.

smulis.

brocket (bßaifet) hunt, divgadu
briedis.

brogue (bßo"g> (prastas) kalnkurpes;
īru izloksne.

broll (bßôll) L troksnis; strīds;

ķilda; kņada. 2. v\a. cept uz

ārdiņām; v\n. cept saulē; būt

lielā karstumā; fig. vārīt; .er

(bßiTl'lOr) cepējs; ārdiņas; mu-

sinātājs.
broke (t>Ro»h pret. no break.

broken (bßon'fii) [p.p. no break]
lauzts; nolauzts; aizlauzts; sa-

lauzts; iebraukts; iejādīts; .

health — satricināta veselība;

. meat — atlikās (no ēdieniem);

.
stones pl. — akmeņu gruži,

lūžņas; to speak . English —

lauzīties angļu valodā ; .ly

(bßou'knle) ar pārtraukumiem;
saraustītos teikumos; .-winded

(.winbeb) vet. dusulains.
broker (bßO"'for) vecu lietu pār-

devējs; Omaklers, aģents,starp-

nieks; .age © ( bßO"'!oßÈsjfct))
kurtaža, māklera nauda,

ibromine (bßou'mm jeb .main) chm.

broms.

bronchia/ « ( bßa>'nskşLf) anat.

bronchial...; .tis (bßajnsfáï'tlf)
mcd. bronchits, gaisa rīkles ie-

kaisums^
bronze (bßamf) 1. bronza. 2.bron-

zet

brooch (bßO"tsch) broša, krū.š-

broorl (bßūd) 1.(putnēnu) izšķilums;

(putnu) bars. 2. izperēt,
brook < (bßuf) upīte,

brook 2 (.) panest, izturēt,

brooklet (bßil'fiet) upīte,
broom (bßūm) 5 irbulenes; slota;

.stick (bßū'mfttf) slotas kāts.

broth (bßartA) buljons, galas vira.

brothel (bWthH) bordelis, mauku

brother (bßàu'rfA0r ) brālis; .hood

(.pb)brālība;.-in-law(.ißĪnlS)
svainis; .ly (."rie) brālīgs, kā

brālis.

brougham (bßo«'«m jeb bßūm) div-

sēžu rati.

brought (bßāāt) pret. un p.p. no

bring.

brow (bßáu) uzacs; (forehead) piere:

(countenance) seja, izskats; .beat

(bßáû-'bft) [irr. (beat)] izbaidīt.

brown (bßáïïn) 1. brūns; melns;

melnūksnējs;to be in a . study-
but domās nogrimis. 2. brūni-

nāt; .ie skot. (bßáu'ne) mājas
gariņš; rūķītis; .ish (.ifch) brūn-

gans; ness (-n*f) brūnums.

browse (bßátif) L atvase; pumpurs.
2. noēst, noplūkt (zāli).

bruise (bßūļ) 1. nospraukums; zi-
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ļums; pumpa. 2. nospraukt;
saspiest; sasist, sadragāt; skro-

tēt, rupji malt; -r (bßū'for)
boksetājs, cīkstonis ; Am. ari

kauslis. ,

brumal (bßū'mol) ziemas-.

brummagem (bßso'mZbschêm) neīsts,

viltots.

Brunswick (bßZo'nşwļk) Braun-

šveiga.
brunt (bRŽnt) (cīņas) niknums;

grūdiens, sitiens.

brush (bßLşch) I. suka, birste;

ota, otiņa; sarenē; liela pindzele;
kuplaste (lapsas); elect, staru kū-

lis, staru kopa; krūmājs; bie-

zoknis; žagaru sainis; straujš
jājiens; (skirmish) sadursme; to

have a
.

with ap. — sanākt

matos; sadurties (viens ar otru).

2. v\a. nosukāt, nobirstēt, no-

slaucīt; fig pieskarties, aiztikt;

attiekties (ari to
. against, past);

to
. away, to

.
off— nosukāt;

to
- up —atkal uzsukāt; F at-

dzīvināt (atmiņas); v\n.to .
away

jeb off
— steigties projām; to

.

by jeb past — steigties garām;
.wood (bßìrZ'fchwiļb) krūmāji,
pamežs; kritalas,

brushy (bßàZ'şche) krūmains; sa-

rains.

brusque (bßarStf) strups, skarbs.
Brussels (bļļ«'fils) Brisele; 5 b.

sprouts pl.—rožkāposti.
brutal rj (bßū't«l) lopisks, brutāls,

rupjš. rupjība.)

brutality (bßfitä'We) brutalitāte,|
brutalize (bßO'tataij) lopiskos,
brute (bßūt) 1. lopisks; neprātīgs;

bezjūtu-, rupjš. 2.bezprāta lops;
rupjš cilvēks; F neģēlis.

brutish 12 (bßū'tifdļ) zvērisks; lo-

pisks; mežonisks; rupjš; ne*

prātīgs, muļķīgs; .ness («.n*f)
lopiskums i mežonība ; muļ-

bubble (bæbl) 1. burbulis; nieki,

blēņas, māņi, švindeiis. 2. bur-

buļot, mutuļot.

bubo (bjū'bo») mcd. bubonis.

buccaneer, .ler (bSîhiU') 1. juras

laupītājs. 2. nodarboties kā jūras

laupītājs.
buck1 (basf) 1. tēviņš (pie kusto-

ņiem, ari buks); P švauksts. 2.

pāroties.
buck 2 (.) 1.Sārms; (vienā reizē sarmo-

jama) vela. 2. sarmot.

bucket (baß'fft) spainis; kubls.

Buckingham (bàz'fînâhâm jeb .»m)
npr. Bukingema.

buckle (báSfl) 1. sprādze. 2. v]a.

pie-, uz-, ap-, aizsprādzēt i'vjn.
to

.

to — rosīgi ķerties pie;

.r (vL'klvr) vairogs.
buckram (bàS'Îßom) gludināts au-

dekls; fig. neveiklība.

buckskin (bto'ffïln) briežāda; buk-

vkins (drāna).

buckwheat * (.[lijwìt) griķi,
bucolic (biûfaj'ltf) 1. bukolisks,

j gana-. 2. gana dziesma.

; bud (bàsb) 1. pumpurs, acs; fig.
dīglis. 2. v\a. acot, okulēt; v\n.
mesties pumpuros.jlaistatvases,

plaukt.
Buddha (btt'bļhja jeb bū'ba) Buda;

.ism (bu'btjut,bū'bism) budisms,

buddle X (bLbl) 1. skalotne. 2.

skalot (rūdu).

budge (bàķbsch) 1. jērāda, aitāda;

2. F kustēties,

budget (bZķ'bschķt) (stock) krājums;
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budžets; to open the
.

— likt

priekšā budžetu.

buff (bàsf) l. vēršāda; ādas kam-

zoli ; ādas krāsa; in (one's) .—

kails. 2. ādas krāsā, ādas dzel-

tenumā, iesarkani dzeltens.

buffalo (bsô'şiloui, pl. .es (.Io"s)ļ
zo biielis.

buffer S (bas'fßt) buferis; P jautrs

buffetl (bæ'fft) 1. sitiens, dunka,

plauka. 2. sist, dunkāt, plaukāt;
cīnīties (pret),

buffet - (~ bieži fr. biife') bufete, ļ
buffoon (bBfū'n) jokotājs, jokdaris,ļ

āksts; _ery (-fR*) jokošanās;;
nedarbi,

bug (bšoft) blakts,

bugaooo (b«'Mm). .bear (-bfir)
bubulis.

buggy (bäS'ge) i. blaktīm pilns. 2.

(viegls) vienjūgs; X ogļu rati.

buglel (bjūgl) (ari .-horn, bju'gl-
bsm) mežrags, medību rags.

bugle 2 t. ) < melna garena> zīle

(stikla).

bugler (bjiZ'aMl ra gu pūtējs.
build (bffb) 1. [irr.] celt. būvēt,

taisīt; paļauties (upon — uz).

2. būv-'S veids, stils, forma; i
.er (bf'lbSi) celtnieks, būvmei-1
stars; .ing (.dsns) uzcelšana;

būve, ēka.
built (bils) [sk. build 1]celts, veidots.:
bolb (baslb) *sīpols; gurns; bum-

biņa (pie termometrav.c.); acābols;

incandescent (electric) light . — j
(elektriska) kvēllampa; .OUB *

(bàS'lbfJf) gumains.

Bulgaria (bàoìgfi'Rèa) Bulgārija; .n ļ
(.Rfôn) I.bulgāru-. 2. bulgārs,!
bulgariete.

bulge (bìsldsch) 1. izcilu ms. 2. to

.
out — izcelties, izapaloties.

bulk (bàolï) apmērs, apjoms, lie-

lums, platums; (greater part) gal-
venādaļa, lielākā dala; i krava;
in the .

— viskcip, caurcaurim;

.iness (bàs'l{ênèf) liels apmērs,

resnums; .y (bL'lf>) liels, resns.

buli 1 (bûl) bullis, vērsis; © spe-
ķi lantS (uz kursu celšanos), UZ-

kursis.

buli 2 (.) (pāvesta) bulla.

buli 3 (.) blēņas; Irish .—kalatiers,

slikts joks.
bullace 5 (bu'Kf) mežplūme.

bulldog (.bajg) buldogs; pedelis."
bullet (bÛ'lêl) (šautenes) lode.

bulletin (.«tin) dienas ziņojums,
biļetens.

bullfinch (bii'lfînşch) 1.orn. svilpis,
svāpulis. 2. dzīvžogs.

bullfrog (bit'lfßæg) zo. vēršvarde.

bullhead (.heb)muļķi-, muļķadesa.

bullion (bu'lioit) zelta, sudraba

stienis, nekalts zelts vai sudrabs.

bullock (btt'(Of) vērsis.

bull's eye (bst'ljaì) vēršacs; mel-

nums (mērķa ripas vidū).

bully (lūt'le) 1. lielībnieks, balmutis;

kauslis; mauku,is. 2.troksnīgs,
lielīgs. 3. lielīties, plātīties; ie-

baidīt.

bulrush % (bû'lßiofd)) niedra, doņi.

bulwark (btt'lw°rf) bulvarks, ba-

stions; fig. atspaids.
Bulwer (bû'lwor) npr. Bulvers.

bum 1 (bsom) pakala.
bum '2 (.) tirgoties ar pārtikas pre-

cēm; -boat (Ş'mbout)pārtikas
preču laiva.

bumble-bee (bsK'mblbl) kamene.
bump (6àsmp) 1. sitiens, belziens;
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pampums, puns; fig. talants.

2 sist, belzt, grūst; noskriet

(laivu).

bumper (bL'mpo-) kauss; S bu-

bumpkin (b-6'mpkên) lempis,
bumptious F (bæ'mpfdr'i) uzpū-

ties, bezkaunīgs,
bumpy (-pe) nelīdzens, grubuļains.
bun (bïStl) veģis (ar korintēm).
bunch (bìonşch) 1. sainis; .

of

flowers — (puķu) pušķis. 2. (p.

1.d.to.out) uzparnt;.y (bL'nşche)
puškveidīgs.

buncombe Am. (rjas'n3Ī°m) tukšas
tenkas.

bundle (bàSnbl) 1. sainis. 2. va.

sasiet (saini), ietīt, iesaiņot (ari

to
. up); F to . away jeb ost—

aizdnt; v\n.: to
.

oif—ātri aiz-

vākties, aizšmaukties.

bung (bLn») 1. spunde; t ogļu
telpas. 2. aizspundēt; .hole

(bŽ'nsfjo"!) spundes caurums.

bungāto (bŽ'mg^lo") vienstāva

vasarnīca (Indijā).
bungle (bàsnagl) 1. saķēzījums.

2. saķēzīt (darbu).

bungler (b-rZ'nggior) (darba) sake-

bungling □ (.gļļiiz) slikti taisīts,

saķēzīts.

bunion (bàs'ninn) tulzna, sacietē-

jums (zem kājas īkšķa).

bunk (b»ti9f) guļamais sols; guļas
vieta.

bunker (bàS'nsfSr) oglnïca.
bunny prove. (bŽ'ne) trusītis, tru-

sulītis.

bunting) (bàs'ntïn<i) orn. stersts.

bunting 2 (.) flagu drāna.

Bunyan (bž'niSn) npr.: John
.—

Džons Banjens (ang|u rakst-

nieks >.

buoy * (bôl jeb bwôl) 1. boja.
2. izlikt bojas; (pa i.d. to

- up)
turēties peldus ; peldēt pa

virsu; fig. atbalstīt; aizstāvēt.

buoyancy (bol'Onfe, bwôi'fnfe) pel-

damība; fig. spanba; jautrība.
buoyant □ (~slnt) peldošs; fig.

jautrs; © kāpjošs (birža).

bur Sf (biit) dadzis (ari fig.); (dze-

loņainas sēklas) miza; svēdra.

burbot (bôr'bot) vēdzele.

burden i (bOrbn) I.nasta; & krava,

krautiņš; a (tonnage) nestspeja,
kraujamība. 2. uzkraut, .some

(.f°nt) apgrūtinošs; grūts.
burden 2 (.) atņemtnis, relrens.

burdock % (bijr'baof) dadzis.

bureau (bifißo"' jeb bjū'Ro«) (sev.

Am.) birojs, kantoris, veikal-
istaba; rakstāmgalds; .cracy

(biûßo'i'fß% jeb .Rî»'k.) biro-

krātija.
burgeen (bOt'bfc&On) 1. pumpurs;

dīglis. 2. mesties pumpuros,

plaukt.
burgess (lŞ'bschos) pilsonis;parla-

menta loceklis.

burghskot.(bCtg) pilsēta,liels miests

(kuŗam tiesība sūtīt locekli parla-

mentā).

burglar (boVglOt) kramplauzis; .y

(.Ifße) ielaušanās, ielauze.

burgomaster (boVgOmaftOr) pilsētas

Burgundy Burgunde.
burial (bē'Rf-ol)apbedīšana; bēres;

.-ground (.gßáunb) kaps; ka-

penes.
fiurke(b&M)n/v.Berks; b.(.)slepeni

nogalināt; //^-.noslēpt,noklusēt.
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Burleigh (bS-'le) npr. Berle.

burlesque (b-îrle'şk) 1. burlesks,

jocīgs, smieklīgs. 2. burleska,

joku luga. 3. izrādīt smieklīgā

burly (bOt'le) stiprs, zaļoksnējs.
burn (bfim) 1. apdegums; (scar)

degumzīme. 2. [irr.] v\a. aiz-,

sa-, pie-, dedzināt; v\n. degt;
.er (bôr'nfr) aizdedzinātājs(-ja);
deglis (pie lampas zc.)i .Ing (~lns)

degošs; karsts; dedzīgs.
burnish (bSt'nlfd)) l.polēt, spīdināt,

gludināt. 2. spīdums; .er (.n«-

fd)0r) potētājs; polejamais (rīks).
burnt (bOmt) pret. un p.p. no

burn 2.

burrow (bas'Ro'>) 1. (trusīšu x.)

ala. 2. ierakties; rakt (alu).

hurry (6ss'rc) dadžains.

burst (bfi rft) I.plīsums; sprādziens;
brīkšķis; (dusmu) uzliesmojums.

2. [irr.] v\n. plīst, sprāgt, eks-

plodēt; to
.

from — atrauties

(no); to
.

forth jeb out — iz-

šauties (no); to
.

into — ielauz-

ties; to
.

into flame, leaf
— uz-

liesmot, uzplaukt; to
-

into

tears — pārplūst asarām; to
.

out laughing— sākt skaļi smie-

ties; to . upon the ear — pie-
peši atskanēt; v\a. (saspri-
dzināt.

burthen (Wfdhn) =
burden.

bury (bē'Re) ierakt, aprakt; ap-

bedīt; (hide) noslēpt.
burying-ground (.ìnägßâunb) kap-

sēta, kapenes.
bus F (bssf) 1. omnibuss. 2. to

-

it — braukt ar omnibusu.

bush (buses)) krūms; (copse) krū-

bushel (bu'şchêl) bušelis (labības

mērs, 36, 35 litri); fig. liels dau-

dzums.

bushy (bu'şche) krūmains; biezs,

busied (bt'fēb) nodarbināts,

busily (bt'ļēle) adv. no busy,
business (bì'jnèf) nodarbošanās;

(affair) lieta, darīšana; © veikals;

irūpals; .-like (.-llìf) veikalisks.

busk (bìoşk) blanšete.

buskin (b»'ffên) puszābaks; ko-

bussl * (bàsf) siļķu buize (laiva).
buss- (.) 1. skūpsts. 2. skūpstīt.
bust (bìttfr) biste, krūštels.

bustard (bàs'ftorb) orn. garkāje,
liela sīga.

bustle (bàojl) 1. troksnis, ņudzoņa.

2. ņudzēt, skraidīt, rosīties; .r

(bss'fl0r) rosulis, rosīgs cilvēks.

busy (vf'fe) 1. nodarbināts (with—
ar); darbīgs, čakls. 2. nodar-

bināt, nodarboties (with — ar).

but (6àst) 1. ej. bet; tomēr, taču;

(ari .that) ja ne; tomēr; neievē-

rojot to. 2. prp. bez; the last

. one — priekšpēdējais; .for—

ja nebūtu bijis. 3. negativs rel.

prn.: kurš (kura) ne; there is

no one .
knows — tur nav ne-

viena, kurš nezin. 4.adv. tikai;

.
just — patlaban, nupat kā;

.
now — tikai tagad; all

. —

gandrīz, tiktikko; nothing .
—

nekas kā. 5. s. iebildums.

butcher (bll'tşchor) l. miesnieks;

fig. slepkava. 2. kaut, nokaut

(ari fig); .ly (.le) asinskārīgs;
.y (.Re) kautuve; kaušanās,

slaktiņš; fig. slepkavība.
butler (biv'tM) pagraba pārzinis;

nama uzraugs, virssulainis.
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butt 1 (bàst) 1. grūdiens (ar galvu),
badiens; (šautenes) laide; baļķa

gals; šaujamais mērķis; fig.
mērķis. 2. grūst (ar galvu), badīt.

butt- (~) kuģa muca (126 gaionu).

butt '(.) ichth. plekste, āte.

butt-end (bL'tênd) rezgalis; fig.
galvenā lieta.

butter (bàsj'tûr) 1. sviests. 2. ap-
smērēt ar sviestu.

butter-crocfe (.fßæf) sviesta pods
(no mala); .cup (.faop)gundegas;
--fingered (.ftthi(tBrb) neveikls,
rokas lietojot; ar vājiem pirk-
stiem; -fly (.flāi) tauriņš; .-print

(.pßfnt) sviesta forma; .-tub

(.tās6) sviesta muciņa.

buttery (bž'tOße) 1. sviestveidīgs,
sviestains, sviesta-. 2. pielie-
kamā istaba.

buttock (bäS'tof), p. i. d. .8 (.off)
pl. pakaļa ;a pakaļgals.

button (bìîtii)l.poga; *pumpurs.
2. aizpogāt; fig.aiztaisīt; .-hook

(ba?'tnhūk) zābaku pogājamais.
buttress (bž'tßef) 1. atbalsts; 2.

atbalstīt.

buxom (bas'ff°nt) stiprs, veselīgs,
zaļoksnējs.

buy (bāi) [irr] pirkt; fig. ienest,

iegūt; iepirkt; izpirkt; uzpirkt.
buyer (báì'Sr) pircējs, iepircējs.
buzz (bàfsļ") 1. dūkoņa; baumas.

2. dūkt; iečukstēt.'

buzzard (bào'fû'b) orn. peļu klijāns;
muļķis; Am. atriebīgs cilvēks.

by (biì) \.prp.b\akus; (via) pār;

(about) pie, ap I (by the time of)

pret, ap; (from, owing to) no,

pēc; (by the help of, with) caur,

ar;
»

the dozen — dučiem;

fifty feet
. twenty — 50 pēdas

garš un 20 plats; .
itself —

par sevi, viens pats;
.

land —

pa sauszemi; .rail —ar dzelzs-

ceļu; . all means — droši vien,

visādā ziņā ;
.

no means — ne-

kādā ziņā; .
this time — jau,

pa tam; day . day — dienu

no dienas;
.

twos — divatā.

2. adv. .
and

.
— turpmāk, pa-

mazām, drīz;
.

the
.—

ko

gribēju teikt; close
.

tuvu klāt;

to go . — iet garām.

by-election (báì'êlêffd)£n) papildu
vēlēšana; .gone (.gæu) pagājis;

.-law (.i») vietēji noteikumi;

likumasevišķi noteikumi; .name

(.neim)pavārds, palama; .-play

(.plei) mēma spēle; blakus dar-

bība; .stander (.-ftānbOr) skatī-

tājs; .-way, (.wei) sāņu ceļš.

Byron (bal'ROn) npr. Bairons.

C
C (fi) =s 100; c. = Am. cent,
cab (kab, 1. droška. 2. to

_

it —

braukt ar drošku,

cabal (fäbS'l) 1. intriga, viltus. 2.

intriģēt.
cabbage (fa'bêbsch)kāposti, kāpost-

galva ; .-lettuce % (.letēs) gal-
viņu salāti.

cabb'alistic(al D) (kZM'ftļk, .tĢI)
kabalistisks.

cabby F (fa'&e) važonis.

cabin (kā'ben) 1. būdiņa; * kajīte.
2. ieslodzīt būdiņā; .-boy (.bôl)
kuģa puika.

cabinet (fā&ēnēt) istabiņa; kabi-

nets; skapis; ministrija; .-coun-

cil (káunşèl) ministru padome;
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--maker (-meikOi) mākslas gald-

cable (ïeiM) 1. * kabelis; enkura

tauva, enkura ķēde; tel. tele-

grāfa kabelis. 2. tel. kabelet

(telegrafēt pakabeli) ; -gram F Am.

(îei'blgßam)kabelgrama.
cabman (îä'bntän) važonis,

caboose * kambuza, kuģa

cab-stand (kā'bftānd) važoņu pie-

stātne.

cacao (ïSfei'o» jeb ïäîîî'o») ka-

kaoss.

cachexy (safe'sfe) kakeksija, ļaun-
sulība.

cachinnation (kLşie>'şch»ņ) skaļi
smiekli.

cackle (Ml) 1. kladzināšana; de-

dināšana ; terkšķēšana. 2. kla-

dzināt; dedināt; terkšķet, ļerk-

šķet; -r (ļā'kl»r) kladzinātajā
(vista); terkšķis(-ķe).

cactus * (lā'ttof) kaktuss.

cad (kad) ļepka, rupausis, lai

cadastre (Adîl'şiP') zemes grā-

cadaver līķis, mironis.

,ous □ (k«dā'w"R«6f) līķa-, līķim
līdzīgs,

caddy (kā'de) tējas kārba. .
cadence (ke>'d>mf) kadence; takts,

cadet (fäbè't) kadets,

cadmium kadmijs,
caducous (Mjū'kvf) sanīcis.
Caecilìa (şîşi'lia) Cecīlija.
Caesar (fī'f0r) Cezars.

caffeine Of (ka'şim) kafeins.
Caffraria (käfßâ'Rèa) kafeŗu zeme,

Kafrija.
Caffre (îä'fOr) kaferis(-riete).

cage (kei'dsd)) 1. būris, sprosts;
cietums. 2. ieslodzīt.

Cain (kem) npr. Kains.

Cairo (îáî'Ro") npr. Kaira,

caisson (ïeî'fn) X munīcijas rati;

G arch, ķesons.
caitiff (îei'tìf) neģēlīgs, nelietīgs.

2. nelietis.
Caius (ke>'!«ş) npr. Gajs.
cajole şischou'l) glaimot; -r (JOr)

glaimotājs; -ry (-I"Re) glaimi;

i cake (keif) l. kūka, torte; tāfele,

gabals (ziepju ni.). 2. iecept; sa-

Cal. abbr. = California,

calabash (kā'stbāfd)) ķirbja pu-

calamlne (-mánt) galrnējs.
calamitousl ]({äla'iuêtàSf)nelaimīgs,

posta pilns
calamity (-te) nelaime, posts,
calamus % (fä'läinàsf) skalbes, ezera

stiebri,

calash (MZ'fch) karīte.

calcareous (rälfâ'Re-<>f) kaļķveidīgs,
kaļķains, kaļķu-,

calcination (fālfsnei'fcf)Bii) pārkaļķo-
šanās.

calcine (îälfáì'n jeb kä'lfïn) v\a.

pārvērst kaļķos; v\n. pārkaļ-
ķoties.

calcium (kZ'lşşim) chm. kalcijs.

calculaWe (kZ'MIM) aprēķināms,
izkalkulejams; -te (.leif) v\a.
aprēķināt, izkalkulet; Am. no-

jaust, noskārst; v\n. rēķināt;

-tion (kālfi»lei'fdion) rēķināmā
māksla; apreķinums.

caldron (fāū'ibðii) —
cauldron.

calefaction (kālefā'kfchi>u) sasildi-

jums, sakarsējums.
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calendar (fā'tBnbBt) kalendārs; sa-

calender G (fā'lSnb&'r) i. kalandrs

(prese). 2. kalandret.

calf (tas), pl. calves (fCtof) teļš;
teļāda; ādas iesējums; (kājas)
ikri; in

~
with

.—grūsnēja (no

govs).
calibre (kZ'fiĢr) kalibrs (lielgabala);

fig. kādība; spejība.
caličo © (ka'lefo») katuns, kali-

calif sk. caliph.
California (īālefor'nia) Kalifornija;

.n 1. Kalifornijas-, kali-

torniešu-. 2. kalifornietis(-te).
caliph (ka'lîf jeb īei'llf) kalifs.

calk (faof) 1. izzīmēt cauri, kal-

ket. 2. =caulk. 3. ledus stote

(pie pakava). 4. apkalt zirgus.
calker t, = caulker.

call (fæl) 1. sauciens; (tair.) pie-

sauce; X sasauksme; (summons)

aicinājums; (lure) vilinājums;
(claim) prasījums; (visit) (īss) ap-

ciemojums; * (zignala) svilpe;

(demand) pieprasījums (for—pēc).
2. v\a. saukt; (appeal to) aici-

nāt; (name) nosaukt; to
-

a p.
names—dot palamu; to

.
forth—

izsaukt; to . over—nolasīt sa-

rakstu, vārdus; to
.

to account—

saukt pie atbildības; v\n. pie-
iet (at a p.—pie kāda); to

~
tor—

prasīt; to
.

for ap.—iet pēc kāda;

tobe (left till) .ed for—līdz pie-

prasījumam (pasta); to - on —

neatlaidīgi prasīt; apciemot;
to

.
to — uzsaukt; to

~ upon
a p. — griezties (piekāda); ap-
ciemot (kādu).

calligraphy(Mî'gņ-tfişt) kaligrafs,

daiļrakstītājs; .y (.fe) kaligrā-
fija, daiļrakstība.

calling (ïaä'lìna) saukšana; arods;

veikals; amats.

callipers (fā'tčporf) pi. kalibra cir-

callosity (fä(ào'fête) sacietējums,

callous □ (fä'iof) sacietējis, tulz-

nains; fig.nejūtīgs; .ness (.ties)

sacietējums; nejūtība.
callow (ïä'lou) neapspalvojies,bez-

spalvu-, kails; fig. nepiedzīvo-
jis ; negatavs.

calm (kam) 1. □ kluss, mierīgs,
rāms. 2. klusums, rāmums.

3. apmierināt, apklusināt; .ness

(lS'mn6f) kjusums; sirdsmiers.

caloric (fâlau'RÌf) phys. siltums;

conductor of
.

— siltuma vadī-

tājs; .engine —karstgaisa ma-

calorific (fä[oßt'ŗìf) siltumradošs.

caltrop (îa'ltßop) 5 (p. i.d. _s pl.)
gušņā.

calumniate J{älas'miiÊeit) apmelot;
.iation (Īālasmnsei'fcf)Bit) apme-

lojums; .iator (îa(as'mnèeitfr)
apmelotājs, mēlnesis; .iatory

(.nSZtvRe), .iouB □ (.n5Af) mēl-

nesīgs I . (fä'lOmite) apmelo-

Calvary pieres vieta,

calve ( kiZw ) atnesties (no govs),
atnest teļu: .s sk. cāli.

Calvinism (fa"lrr>enifirt) kalvinisms.

calyx S (fā'llff jeb lei'llff), pl.
.ces (fā'lefif) % kausiņš,

camber © (fā'mbOr) liece, liekums,"

.ed G (.bBrb) liekts, līkumots,

cambist © (.btşt) naudmainis.

Cambria poet. --- Wales.
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cambric © (kei'mbßik) batists.

Cambridge (fei'mbßÌbjd))npr. Kem-
bridža.

came (ļeiin) pret. no come.

camel (îä'mêl) kamielis.

camelopard (ļZ'nièlOpgrb je b

lopiZch) žiraļa.

cameo (lfS'jn*o«). kameja.
camera (îä'mBRa) phot, kamera;

arch, spriešļi.
camlet © (kä'ml*t) kamlots.

camomile % (.»máil) kumelītes.

camp 1. nometne. 2. dzīvot no-

metne; to
.

out — uzturēties

klajā laukā.

campaign (fämpei'it) 1. kara gā-
jiens. 2.piedalītieskaŗa gājienā;

.er (.pei'nOr) kara gaitās no-

rūdījies kareivis.

camphor (kā'rnfOr) kampars; .ated

(.fO.Reitêb) kamparots.
canl (tan) [irr.]: 1, he .—es varu,

viņš var; we, you, they .

—

mes varam, jūs varat, viņi var.

can 2 (.) 1. kanna. 2. ietaisīt no

gaisa slēgtās bundžās.

Canaan (kei'ià) Kanaana.
Canada (fā'iiaba) Kanāda.

canal (fanā'l) kanāls; rene; -ization

(IBnSlefei'fcfjon,.laī.) kanalizācija.
canard (raufit'b) avižu pīle.
Canary (faitS'Re): .

Islands pl.—
Kanariju salas.

canary(-bird) (J6stb) kanariņš.
cancel (tä'nfêl) pārstrīpot; (annul)

atzīt par nederīgu; atcelt; .late

(.13t) trelliņots, tīklveidīgs;
.lation flànşķlei'şchSn) pārstrīpo-
jums; iznīcinājums.

cancer (īā'nfOr) vēzis (ari mcd.);
.ous (.fOR«Sf) vēzim līdzīgs,
vēžveidīgs.

candid □ (kZ'nd-d) vaļsirdīgs, sir-

snīgs; krietns,

candidate (fä'nbsbät) kandidāts ;
.ship (.şchîp) kandidatība.

candied (fä'nbêb) apcukurots.
candle (ïanbl) svece.

Candlemas (ïl'nblmsf) sveču diena

(2. febr.).
candlestick (-fits) lukturs.

cando(u)r (fā'nbOr) vaļsirdība,Ski-

candy (fä'nbe) I. kristalcukurs;
saldumi; cukura cepumi. 2.v\a.
kandet; v\n. kristalizēties,

cane (fem) 1. niedra; niedras nūja.

2. sist ar nūju, mizot (muguru),

cane-brake (kei'nbße>k) niedrājs,
canicular (kani'MlOr); .

days pl.
suņu dienas,

canine (fänáì'ii jeb fā'nīin) suņu-;

sunisks.

canister (13'neftOr) skārda bundža;

.-shot (.şchsut) karteču šāviens.

canker (kā'nsko-) l. mcd. vēzis;

šankrs; $ brants, kokede. 2.sa-

ēst; .ous (.ī<sßasf) vēžveidīgs.
canned (länb) ievārīts, iecukurots;

meat—gaļas konzervi.

cannibal (kZ'neboy kanibāls, cil-

vekēdejs; neģēlis.
cannon (fā'iiOn) X lielgabals; (uz

biljarda) karambolaža. .ade (kā-
nonei'b) J. kanonade, šaušana

ar lielgabaliem. 2. šaut ar liel-

gabaliem i .cer (.nît') lielga-
balnieks; .-proof (fā'n&npßūf)
loti stiprs.

cannot (.ot) nevar.

cannula (fa'iiifila) surg. caurulīte.

canny skot. (tä'ne) (adv. -
un

cannily) gudrs; piesardzīgs;
košs.
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canoe (ihiû') (koka izcirsta) laiva

(pie indiāņiem). [likums.)
canonl (ka'ià) kanons, baznīcas |
canon 2 (.) kanoniks, domkungs;

.ess (~«f) kanonisa.

canonization (tän0nÈ t'ei'fcr)Oii) kano-

nizacija.
canonize (ļZ'n<má!s) kanonizēt, at-

zīt par svētu.

canonry (fā'iiOnße), .ship (.şchîp)
kanonikats.

canopy (îä'tt°pe) 1. baldachins.
2. apjumt ar baldachinu.

cant l (rant) l. nošļaupums; grū-

diens, sitiens. 2. mest; gāzt;
grūst; likt uz kanti.

cant 2 (.) smilkstoņa; liekulība,

svētulība; sabojātavaloda; biežu,

zagļu valoda. 2. runāt svētu-

līgi, smilkstoši.

can't F (font) — cannot.

cantankerous □ F (fantS'iwfOßaof)
ķildīgs; tiepīgs.

canteen X (fánti'n) lauka blašķe;
kantine.

canter 1 (kā'ntOr) 1. viegli auļi. 2.

jāt vieglos auļos.
canter2 (.) svētulis.

Canterbury (.bēße) npr.
Kenter-

berija ; 5
.

bell — pulkstenītes;
c. nošu plauktiņš,

cantharides (fāitrAā'Reblf) pl. kan-

taridi, spāniešu mušas,

canticle (Īā'ntttl) slavas dziesma;

bibl. C.s pl. augstā dziesma,

canto (.to") dziedājums,

canton (~t<m) 1. kantons, iecirknis.

2.dalīt iecirkņos; .mentX (mettt)
kareivju novietojums,

canvas (fä'nroSf) 1. kanva, buru

audekls; (sails) buŗas; (gleznotāju)
audekls; fig. glezna.

canvass (.) 1. (vēlēšanu) pārbaude;
debate; balsu meklējums. 2.

<v\a. pārbaudīt; iztirzāt; v\n.
censties, tīkot,meklēties(pēc kā);

.er (.Or) sacensis; balsu lasītājs.

caoutchouc (fau'- jeb kū'tschuk) kau-

čuks, gumija.
cap (sāp) 1.cepure; aube; ®,chm.

2C. vāks; pistons. 2. uzlikt ce-

puri x.; F (surpass) pārspēt; no-

ņemt cepuri (a. p. jeb to a p. —

kāda priekšā).
capability (feipabilēte) spēja.

capable □ ïei'pfbl) spējīgs.
capacious □ (Kpe>'şchoş) plašs; til-

pīgs; .ness (.nes) plašums; til-

pīgums.

capacitate (fäpä'feteif) darīt spē-

jīgu, dot iespēju,

capacity (fapā'fēte) saturs; tilpums;
apjoms; (ability) spēja, prāts; in

the .of — kā.

cap-a-pie (fSpäpp) no galvas līdz

kājām, pavisam,

caparison ( fapā'RčfOn) šabraka,
zirgu sega. 2. apsegt ar šabraku;

uzpost.

capel (feip) kārslis.

cape- (.) mēteļa apkakle; mētelis

ar kapuci,

caper' % (fei'pOv) kapere."
caper 2 (.) 1. gaisa lēciens. 2. lēkāt;

.er (fei'pOßOi) lēcējs, virves de-

capias' (lei'peāf) apcietinājuma
pavēle; pavēle apcietināt.

capillarity » (fäpèlä'Rète) kapila-
ritate; .y fl9 (fâ'pèfOße jeb fa-

pī'fOße) 1. kapilars. 2. mat-

trauciņš.

capital (fā'pčtoi) 1. U krimināls;

nāves-; (chief) galvenais; F <cx-
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ceiient) teicams, ļoti labs. 2. gal-ļ
vas pilsēta; kapitāls; lielais

iesākuma burts. 3. arch, kapi-ļ
tels; -ism (.Iļfrn) kapitālisms; i
.Ist (.-lift) kapitālists; .ize (.lāif) ļ
kapitalizēt.

capitation (lāpetei'fdjfn)skaitīšana ļ
pēc galvām; galvas nauda.

Capitol (fā'petai) kapitols; kongresu
nams Vašingtonā.

capitulate (fäpl'tiûleit) kapitulēt,
vest sarunas; .ion(f3pttiûlei'fd)on)
kapitulācija.

capon (fei'pon) kapauns, rāmīts;

capote (fäpo'i't) kapuce (lietus mē- ļ
tells ar kapuci).

caprice (kāpßi'f) untums,

capricious □ (fāpßĪ'fdfcjOf) untu-ļ
mains; .ness(.it's) untumainība.

Capricorn (fâ'pßêfom) slSr. Kaz-

radzis.
v

capriole (fä'pßêo>il) kapriole;lēciens,

capsize 4 (fìipfai'f) 1. apvelšana.
2. apgāzt; apvelt. [tuvis.;

capstan 4 (fā'pftuit) enkura griez-!
capsular (fa'pfiŞr) kapsulveidīgs;|

.c (.fji>l) Sr kapsula; chm. izga-;
rināmais kauss; metāli, kausē- j

jamais pods.
captain (.fen) 4 kapteinis; X

.
of horse — kapteinis, kapitans;;

~cy (.fe), .ship (.fchķp)kapteiņa!
vieta.

captious □ (f3'pfd)uf) pelīgs, paļas
kārīgs; (insidious) viltīgs, node-

vīgs ; .ness (.iit-f) pēlība, paļas
kāre; viltība, nodevība.

captivate (ka'ptèwe-'t) fig. valdzināt;
.ion (kZpfewei'fchSn) valdzinā-

jums.

captive (kZ'ptiw) I.sagūstīts; vai-

dzināts; . balloon— piesienams
balons. 2. gūsteknis.

I captivity (Īipti'rrjčte) gūstniecība,
kalpība.

captor (īā'ptOr) ķerejs; 4 kapers.
capture (fā'vtiĢ) I. sagūstījums;

salaupījums; laupījums. 2. sa-

laupīt; laupot iegūt; 4 kaperet.
capuchin (fā'piutfdjlnJeb kāpufchi'n)

kapucinietis; kapuce,
car (kar) divriči; rati; (ielu dzelzs-

ceļa) vagons; Am. dzelzsceļa

vagons; (gaisķuģa) gondula (īai-

caracol(e) (fā'Rāfajl, .ko»l) man.

pusriņķis,
carafe (fāßa'f) karafe,
caramel (M'Ramèl) karamele (dc-

I dzināts cukurs).

! carat (fā'Rāt) karats,

caravan (fâ'Rärtiän jeb kZRZwJ'n)
karavane; lieli ceļa jeb trans-

porta rati; .sary (īāÊirjā'iifOße)
karavānu piestātne,

caraway % (fä'RÌÎwei) ķimenes.
'carbine (fSr'báìit) karabins.

icarbolic (lārbau'ltf): .
acid — kar-

bolskābe.

icarbon Qi (fcu'- jeb Īāv'bam jeb .

ļ>k>n) ogleklis; .aceous(kiļchânei'-
şchSş) oglekļa-, oglekli saturošs;

: .ate 1. (fāt'b°nāt) ogļskāba sāls.

! 2. (.neU) piesūcināt ar ogļskābi;
.ic (fārbau'nlī) ogļu-; .Ization

! (kūrbSnēsei'fchdn) pārogļojums;
I -ize (fSï'b'-'itáìf) pārogļot; .-light

(for'- jeb ļar'bvnfaīt) elect, loka

; gaisma.

ļ carbuncle (fär'bàsn;Vfl) min. kar-

funkuls; mcd. karbunkuls.

carburetted (fūr'bi«Retēb) aroglekli
savienots.
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carcass (kSr'käş) sprāgonis; ģin-
denis; karkass (granāta).

card1 © (fātb) 1. kārstavas. 2.

card 2 (.) karte; vējroze.

card-ooard (fār'bbo'b)papes vāks;
.-case (.ïeif) futralītis vizītkar-

tēm,vizitkartnīca; .-castle (.fafl)
kāršu namiņš.

cardiac (fiv'bevf) sirds; sirdi sti-

prinošs līdzeklis; .algia (kitche-
ā'lbschea) grēmas.

cardinal (fßfhčnOD 1. galvenais,
pamata-; spilgti sarkans. 2. kar-
dināls; .ate (.nSlāt), .ship (.-

-it°lfcf)ïp) kardinālais, kardināla

carding © t.dļw) 1. kāršana. 2.
kāršams.

cardoon S- (fiītbū'ii) spāniešu arti-

card-sharper (ĪSr'bfdļā'pOr) šmau-

Cējs (kāršu spèïs).

card-table (.re<bi) kāršu galds.
Care (fār) 1. rūpes; (carefulness)

rūpība i kopšana; .
of (abbr.

cļo) ...
pr. adresi, pie...; to take

.
— piesargāties; to take .df—

pielūkot. 2. rūpēties; gādāt
' ( about, for — par); F I don't

care! manis pec! I don't care

a straw about — es nekā ne-

bēdāju par ... ifor aught I -!
manis pēc! \

careen * (ISrl'ti) sānsveres; .age

(.êdsch) sānsvere.

career (fÄßir') ātrs skrējiens; fig.
dzīves gaita, karjera.

careful □ (ffit'fiil) (anxious) nobē-

dājies, norūpējies; vērīgs (ef —

uz); rūpīgs, piesardzīgs; .ness

(.ttēf) rūpība; piesardzība.

careless □ (~i ef) bezbēdīgs, bez-

rūpīgs; (negligent) nolaidīgs;
(thoughtless) nevērīgs, izklaidīgs;
.ness (~n6f) bezrūpība; nolaidība.

caress (fìÌße'f) 1. glāsti. 2. glāstīt;

(embrace) apkampt.
care-worn (fär'wom) nosērojies.

cargo * (kcn'aou), pl. .es (.})krau-

tiņš, krava.

caricature (fa"Rēfārjūi) 1. karika-

tūra. 2. kariķēt; .Ist (.Rifi)
karikatūrists.

caries » (ka'RSis), cariosity (kL-
Rèâi'şête) mcd. kaulēde.

Carinthia (fäßÌ'iirAêa) Karintija.
carious 0/ (kS'Rê oş) aizpuvis (no

Carlyle (fār'iail jeb kilrlát'l) npr.

Kartells.
carman (lafjt&i) vezumnieks.

carmine (.ntht) karmīns.

carnage (kSr'nedsch) asinsizliešana.

carnal n (Isr'nfl) miesisks.

carnality (kamZPte) miesiskums,

kustoniska kāre.
carnation (kctniei'fdjOn) miesas krā-

sa; Sr dārza naglenes.
carnival (kkîr'nèwoi) karnevāls.
carnivorous *(k<tr»i'woßa?ş) gaļas

ēdējs.

carob % (fä'ROb) jāņmaizes koks.

carol (îä'ROl) 1. dziesma, slavas
dziesma, himna. 2. slavināt.

Caroline (kā'R»ļaut) Karline.

carotid » anat. kakla

artērija.

carousai (fäßáu'fot) dzīres ; .c

(fäßau't) 1. dzīres; žūpošana. 2.

dzīrot; žūpot.
carpl (kiZrp) šķaunacis, karpa.
carp- (.) spriedelēt, zoboties (at —

par).
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carpal slj (ļiî-'poi) aizplaukste.
carpenter (kS-'penfor) \, namdaris.

2. strādāt namdaŗa darbus,

carpentry (.tRc) namdariba, nam-

dara amats,

carper (fflr'put) spriedelētājs, pa-

carpet (îSt'pet) 1.tepiķis. 2. apklāt
ar tepiķi,

carpet-bag (.bag) ceļa soma; .

politician — politisks dēkainis,

carpeting (kiļr'pÄļm) tepiķa drāna,

carriage (fā'Rēbjd)) l. transports;
vezums; vešana, aizvešana;
karīte; rati; vagons; lafete; veda-

mā maksa; izturēšanās; vadība;
.-door (.bOr) ka rites durvtiņas;
.-drive ( .dßmw ) plebrauktne

(nama priekša); .-free (.fR>), .-paid

(.pe>d) bezkravas-; .-road (.-

Roud), .-way (vve>) braucamais

ceļš.
Carrie (îä'Re) Liniņa.
carrier vezumnieks; spe-

ditors; (messenger) vēstnesis.

carrion (ïä'RÏ-Bn) 1. maita; bojā-
jusies gaļa. 2. maitas-.

carrot (îä'Rft) burkāns.

carry (îä'Re) v\a. aiznest, vest;
(convey, transport) pārnest, pārvest;
izvest (noteikumus); dabūt (pe)ņu,

godalgu); nest augļus, ienest; X

ieņemt (cietoksni x ), iekarot (stā-

vokli); the motion was carried —

priekšlikumu pieņēma; to
_

away
— aiznest; aizraut (ari

fig.); O to
.

forward jeb over —

pārnest; to
. on — turpināt;

vest tālāk; izpildīt;vadīt (veikalu);

vest (prāvu); F uzvesties; to
.

out jebthrough — izvest (cauri):
w|n. nest.

carry-all Am. (fä'Reaol) vienjūgs,
cart (fātt) l. divriči; rati. 2. vest

(divričos, ratos).

cartage (i6-'iêbsch) vešana (ratos);
vedamā maksa.

cartel (fār'tei) kartelis; izdošanas-,

izmaiņas līgums; .-ship (.şchìp)
sarunvedes kuģis.

carter (ïflr'tSr) vedējs, vezumnieks.

cartilage (kSŞlSdsch)' skrimstala.

carting (īāt'tfna) transports; ve-

zumniecība;
.

business — spe-
dicijas veikals.

cartoon (fSrtū'n) paint, kartons;
© parauga zīmējums; pilnbilde
(ilustrētos žurnālos); karikatūra.

cartouche (kītrtū'sch),cartridge (fSr't-

Rldsch) patrona; patronsomiņa;
arch, izrotājums.

cartwright (fūr'tßalt) ratnieks.

carve (kllrw) griezt; izgriezt; sa-

griezt (gaļu); izlauzt sev ceļu
(ad fig.); -r (Īār'rc-ar) tēlnieks;

bilžgriezējs, kokgriezējs; (ga)as)

sagriezējs; .rs pl. sagriežamais

carving (kSr'wins) tēlnieka-; kok-

griešana; kokgriezums; gravē-
jums; (ga]as) sagriešana.

cascade (fäffei'b) ķērksīte.
easel (feif) l. futrālis; apbūve;

etvija; kārbiņa; maksts; kap-
sula; © apvalknis; a

.
ofbottles

— pudeļu pagrabiņš; vīnu ce-

ļojamā kastīte. 2. iebāzt (futrālī,
makstī X.).

case 2 (.)gadījums,apstāklis, lieta;

gr. locījums,
case-harden (fei'fbctrfan) © rūdīt;

fig norūdīt,

casemate X (ïei'fmeit) kazemate.

casement (.ķnt) loga spārns.
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caseous (ïei'f*-of) sierains.

casern(e) \ kazarma,
case-shot (lei'ffdjæt) karteča.

Cash (fâsch 1. kase; (ready money)
skaidra nauda; in

.
— skaidrā

naudā; balance in (jeb — of)
-

—

kases sastāvs; payment in.—

maksājums skaidrā naudā. 2.

iemainīt; pārvērst naudā; sa-

maksāt (rēķinus); to
- up — no-

slēgt kasi.
cash-book (fa'fchlnik) kases grā-

cashier (fäfctjîr') 1. kasieris(-re). 2.

iekasēt; atlaist (no dienesta).

cash-keeper (I3'fd)ftp8r ) kasie-

cashmere (fä'fdjmï') kašmirs (šaiie;

casing (fei'fïns) pārvalks; apvalks;
futrālis; arch, apšuvums; .paper
— saiņojamais papīrs,

cask (faff) 1. muca. 2. pildīt mucā;

uzpildīt.
casket (fa'sset) rotu kastīte; Am.

cassation (käşei'şchun) kasācija, at-

celšana.

cassia % (kZ'şchêa jeb fâ'şi-a) kasija.

cassock (fā'fof) sutana (priestera

svārki).

cassoon X (fJfn'ti) = caisson,

cassowary (fâ'fOwiìße) orn. kazuars.

cast (fast) 1. metiens; (distance)

metamais tālums; (kind) suga;

(tinge) noēnojums; (shape, form)

veids, forma; (turn of the eye)
skatiens; (tikta, lotes) izmešana;

thea. lomu sadalījums. 2. [irr.]
v\a. no-, iz-, ap-, aizmest; zo.

nomest (ādu); zaudēt (zobus x.);
mest, izplatīt (ēnu);, jjst (metālu);

(shape) veidot; (. up) izrēķināt;
izdalīt (lomas); jur. pazaudēt

prāvu; to
.

lots for — mest

lozi par; to
-

the skin — mest

ādu, bruņoties; to
. a th. in a

p.'s teeth
— pārmest (kādamko);

to - away — mest projām; a

to be
„ away — tikt aizdzīts

no ceļa; tikt uzmests uz sēkļa;
to

-
down — nogāzt, nomest;

nolaist (acis); to be
« down —

būt noskumis; to
. up — uz-

mest; pacelt (acis); izvemt; to.

up accounts — saskaitīt, sarē-

ķināt; v\n. mesties; lielies,

castanet (fā'ftSnet jeb fa'f.) ka-

staņete.
castawey (ka'şt-ļwe>) 1. atmests;

nevērtīgs. 2. atmestais,

caste (fast) kasta. [lans.ļ
castellan (lā'ffC'lOn jebfa'f.) kaste-j
castellated (ïa'fteleit£'b) tornišiem

izpušķots, torņots.

caster (ïa'ftät) metejs(-ja); lējējs;
izreķinātājs; (lomu) izdalītājs;

piparnīca; .s pl. menaža.

castigate (fa'ftegeit) pārmācīt; .ion

(fâftêgei'şchon) pārmācījums.

casting (ïa'ftïrut) 1. izšķirošs. 2.

mešana; liešana; metiens; lē-

jiens; _s pl. čuguna preces,
cast-iron (fa'ftáìfrn) čuguns, lieta

dzelzs.

Castle (fafl) 1. pils; (šacha spēlē)

tornis. 2. rokēt.

castled X (faflb) ar torņiem,

castor (fä'ft3') bebrs; bebrene (ce-

castor-oil (.taßoil) ricineļļa.
castrate (fä'ftßeit) rāmīt; .ion

(fäftßei'fct)0!!) rāmljums; sakro-

pļojums.
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cast-steel (ka'ststīl) liets tērauds,

casuel □ (kā'schMl) nejaušs,
casualty (.te) nejaušs gadījums;

nelaimes gadījums; X .ies pl.
zaudējumi,

cat (fät) kaķis; * kats.

cataclysm (kâ'tMîsnt) plūdi; grēku

catacomb (.ko"in) katakomba.

catalogue (.laist) 1.katalogs. 2.ka-

taloģizēt.
cataplasm S (.plZftn) atmiekšķē-;

tāja komprese,
cataract (kā'tZßZfl) krāce; mcd. ;

pelēkais nags.
catarrh (fUtaV) katars; (cold in the

head) iesnas; .al (fatS'ROl) kata-

ralisks.

catastrophe (k"t3'ştûfe) katastrofa.

cat-call (fZ'iļāvl) izsvilpe.
catch (fātsch) 1. (seizure) ķēriens;!

loms; (gain) laupījums; labums; i
vērā liekams vārds; galavārds:
(lomā) (ari .word); kanons; (trick)

triks; āķis; cilpa; kliņķis.
2. [irr.] v\a- ķert, tvert, saķert,

satvert; uzbrukt; sasniegt (vil-

cienu); (get) dabūt; saslimt; fig.ļ
dzirdēt; saprast; to

.

it—dabūt

rājienu vai pērienu ; . me! —

gaidi tik! mani tu nenoķersi!
man ne prātā nenāk! ; to

.

cold — saaukstēties ; to
-

the ļ
Speaker's eye— (ang)u parlamentā)
dabūt vārdu; to

. up—uzķert;

panākt, tikt līdz; v\n. ieķerties;
to be .ing—būt lipīgs.

catcher (fZ'tsch8-) ķērējs; tīkls.

catch-penny (.pčite) draskas (slik-
tas preces); .poli (.P0"1) kazaks, I
tiesas sulainis; .word (.wvrb)
gala vārds (lomā); lozungs(partijā).

catechism (fā'fēfījnt) kateķisms.
catechist (-fīft) katechets.

catechize (.kais) katechizēt.

catechumen (iat*rjļīī'tn%) konsir-

mands.

categorical □ (.ga/Refer.) katego-
risks, izšķirošs,

category (fā'tčgoße) kategorija,

catenarian .y (fâ'-
tēnOße jeb f%'n°Re) l. ķēdes-.

2. ķēdes līnija.
cater (fei'tOr) piegādāt pārtikas

līdzekļus; .er (lei'tßßor) pie-

gādātājs, pārtikas līdzekļu ie-

pircējs.
caterpiller (fā'tOrpflOr) kāpurs.
caterwaul (.wæl) ņaudēt.
catgut (fâ'tfļàSt) zarnas stīga.
Catharine Catherine

(fā'frtūßm^Katrina.
cathedral ( faf/a'bROI ) 1. doms,

katedrāle. 2. doma-.

Catholic (fâ'Moiìf) i. katoļu-, ka-

tolisks. 2. katolļs(-liete).
Catholicism (fārĀaj'leftļm) katoli-

cisms; .ity (fStAofl'fete) katoli-

citate, bezaizspriedumība.

catkin % (fā'tfīu) spurdze.

cat's-paw (fä'tfpaa) kā rīks lietota

persona.
cattle (sāts) lops; .-plague (ïä'tl-

pleig) lopu mēris; .-show (.fd)0«)
lopu apskate.

caucus (fæ'fof) vēlētāju iepriek-
šēja sapulce.

cauda/ □ (fæ'boi) astes-; .te (.bāt)
astots.

caudle (fābbf) silts salds zāļu dzē-

caught (fā>t) pret. un p.p. no catch,

cauldron (fāū'ldûn) chm. katls.
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cauliflower % (îao'lêfláuor) puķ-1
kāposti,

caulk * (kāZk) drīvēt; .er (fæ'f'it)
drīvētājs.

causal □ cēlonisks, kauzals ; .ity
(kazsZ'lēfe) cēloniskums.

causative (fāā'ļStĪrrj) pamatojošs.

cause (īāof) 1. cēlonis; lieta.

2. celt i dot iemeslu ; .less

(kāz'sfēsl nedibināts; .lessness

(~n6f) nedibinātība, bezpama-

(to)tība.
causer (faa'fOi) cēlējs, vaininieks,

causeway (k»'swe>), \ causey

(kaā'ļ'e) šoseja; dambis,
caustic (læ'ftfk) 1. kodināmais

līdzeklis. 2. kodīgs (ari fig.)
cauter/zari'o« (fāst°Rejei'fd)on) iz- ļ

kodināšana; .ize (Īāo'tOßaīf) iz- ļ
kodināt; .y (.Rc ) dedzeklis. <

caution (faā'fd)8n) 1. piesardzība;ļ
biedinājums; nodrošinājums.;

2. biedināt; .ary (.BRe) biedi-I

cautious □ (Iæ'fd)°f) piesardzīgs;
.ness (.nêf) piesardzība,

cavalcade (îärr>3lfei'b) kavalkade.

cavalier (kZlMfr') jātnieks; (knight)

bruņnieks.
cavalry (kā'w 8 lRe) kavalerija, jāt-

niecība.
cave 1. ala,bedre. 2. to

.
in (sink)

iegāzties; _
F (yield) piekāpties.

caveat jur. iebildums;
Am. patenta 'pieteikums; (re- >
minder) biedinājums. i

cavern (fā'hiOm) ala; .ous (.näsf)
alains. i

caves(s)on (ïä'tD cf8n) iemaukti.

caviar(e) (farrjegr', .ēflr') kaviārs.

cavil (kâ'wèl) 1. viltus, intriga;
skabrums, ķibelējums; without

.

bezšaubu-, neapšaubāms. 2.

spriedelēt, paļāt, ņirgāties; in-

triģēt (at, about),

cavity (.êfe) 1. dobums, padziļi-
nājums.

caw (kā?) L ķērkt (kā vārna).
2. ķērkšana.

Cayenne (îeiè'tt, faL) Kajena.
cayman zo. kaimans.
C.B a66r.=Companionofthe Bath,

cease (sis) beigt, pārtraukt; -less

□ (şî'şleş) nepārtraukts, nerim-

Cecilia (H't'lia), Cecily (fè'fele)
Cecilija.

icedar 5 (sī'M) ciedrs,

cede (sid) atdot; piekāpties, at-

teikties.

ļceil (şll); apsist, apšūt (griestus);

.ing (fl'lhtt) griesti; apšuvums,
'celebrate (fe'lc-bßeit) svinēt; (ex-

tol) slavināt; .cd (Jbßei'tčb) sla-

vens; -ion (fèlêbßei'fdjOn) svi-

nējums; slavinājums; .or (fe'-
lēbßeitSr) slavinātājs,

celebrity (şele'bßèfe) slavenība,
slava; slavena persona,

celerity (t'èlê'Rête) ātrums,

celery % (fe'l'iße) selerija,
celestial (ssfe'stjB!) Û debešķīgs,

debesu-; the C. Empire — De-
besu vaists (Ķina).

celibacy (sē'lēbāse, ari M'piise) cc.

libats, bezlaulība.

celibate (şe'fêbât) neprecējies,
cell (fēl) kanniņa, šūniņa; (dun-

geon) cietuma istaba,

cellar (fêldr) pagrabs; .age (fe'-

lvßebsch) pagrabi; pagraba īre;

.er (fè'lOßor) pagraba pārzinis ;

.et (şe'loßet, fêlOßê'r) pagrabiņš,
pudeļu kastīte.
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cellular (şê'ljulSr) kanniņu-.
cellule (şe'ljul) maza kanniņa.
cellulose (fe'ti«loOf, ce-

luloze.

Celt (felt) ķelts(-tiete).
cement 1. (şêntê'nt, ari fS'ment)

cements; kite. 2. (fējnē'nt) ce-

mentēt; aizķīlēt (ari fig.).
cementation cemen-

tešana.

cementer (fēme'ntOr) cementētājs;
ķitētājs i fig. savienotājs ; sai-

stāmais līdzeklis.

cemetery (şe'inĢße) kapenes,kap-

cenotaph (se'n»taf) ķerotafs (tukšs
goda kaps).

cense (sens) (ap)kvēpināt (ar vīraku).
censer (fê'rift) vīrāknīca.

censor (.) cenzors; Jous □ (fēn-
stingrs, kritisks,

censurable (fē'nfcfj°Robl) paļājams,
censure (fè'nfcf)Bt, -pār) 1. cenzūra;

paļa, paļājums; pārmetums.
2. paļāt.

census (fê'jifOf) ļaužu skaitīšana.

cent (sent) simts"; O Am. cents;

per _
— procents.

centaur -(fč'ntāār) kentaurs.

centaury (~tā>Re) drudža zāle.

centenarian simts-

gadu-, simtsgadīgs; .y (fč'nfč-
n°Re) 1. simtu saturošs; simts-

gadu-, 2.gadu simtenis; simts-

gadu svētki.

centennial (fènte'ne-of) simtsgadu-,
simtsgadīgs.

center
=

centre.

centesimal (fêntê'fem8!) simtais;
simtkārtīgs,

centigrade (şe'nfègßeib) simts-

central (fe'iitR8!) centrals ; Jzation

(fe'ntßäláìfei'fdļßn jeb jy cen-

tralizācija; Jze (fè'ntßäsájf) cen-

tralizēt.

centre (şê'nM) I. centrs, vidus-

punkts. 2. v\a. koncentrēt, viena

punktā apvienot; v\n. koncen-

trēties; pamatoties.

centric(al □) (~tRÌf, .tReM) cen-

trals, centra-.

centrifugal (fentßÏ'fi"g°l) centri-

fugals, centrbēdzes-.

centripetal (şentßt'pĢl) centri-

petals,centrtieces-.
centuple (fè'ntifipl) 1. simtkārtīgs.

2. simtkārtot.

century {JSàfln; „tiŪRe) (gadu)-
simtenis.

ceramie (fēßā'mīf) ķeramisks;
-s pl. podnieku preces.

cerate (fi'Rāt) vasksmēre. [augi.)
cereal (fl'R*-"I) labība; .s — labības)
cerebral (fè'Rê6Ŗ£l) smadzeņu-.
cerecloth ( sir's lax/- ) vaskdrāna;

sev. līķauts.
ceremon/a/ (sēßēmou'nĶl) 1, (an

~ious, svinīgs, ar cere-

monijām savienots. 2. ceremo-

nials ; .y (fe'Rēm°nē) svini-

cereous vasku-, vaskots,

certain □ (şS-'fèn) (sure) drošs,

ticams, noteikts; (some, one)
kāds; (trustworthy) uzticams; .ty
(.te) drošums,

certificate 1. ( fSrff'fefat ) liecība,
zīme. 2.(~le>t) izrakstīt liecību;

apliecināt; .tion (fOrtïfc-fei'fdjOit)
apliecinājums,

certifier (fflr'tèjáìär) apliecinātājs,

certify (şìZr'tefát) apliecināt; to
.

of
— paziņot.
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cerulean (şiû'lĶn) debess zilumā,
debesszils.

cervical (fflt'tpêļbï) kakla-,

cess prove, (fēf) nodoklis,

cessation (fefei'fd)°n) apstāšanās,
pārtraukums; -

of arms — pa-

cession (fe'fdļOit) atdošana,

cesspool (şe'şpûl) atejas bedre,

cetacean a 1. valzivs.
2. valzivs-,

chafe (rşcheif) 1. v\a. noberzēt,

pārberzēt; sakaitināt. 2. v\n.
noberzēties; saskaisties ; plo-

chaff (tşchaf) 1. pelavas; kapaiņi;
F ķircināšanās. 2. griezt kāpai-
ņus; F ķircināt; --cutter (rşcha'f-
faftot) salmgrieztava.

chaffer (tfdiā'for) kaulēties.
chaffinch (rşcha'fļnşch) žubīte.

chaffy (.e) pelavains; /(^.nevērtīgs.
chagrin (fdļāfjßī'ii) īgnums, du-

chain (tşche>n) 1.ķēde. 2.pieķēdēt;
fig. valdzināt,

chair (tşchcir) krēsls; (seat) sēdeklis;

kaledrs (ari professorial -);

(presidency) priekšsēdība ; - ! pie
kārtības !

chairman (tşchär'mâit) priekšsēdē-
tājs, prezidents,

chaise (scheis) puskarīte.
chalcographer (fālfau'cļßafiii) gra-

vētājs (varā) vargravis; -y („fe)
vaŗgravîba.

chaldron (tschÄ'Wßon) čaldrens

(ogļu mērs, apm. 13101 >.

chalice (tşchâ'lîş) biķeris (sv. vaka-

chalk (tfcfjaāf) 1. krīts. 2. apkrītot;
piekrītot; (ari to

- down) pie-

rēķināt; to
~

out—uzzīmēt, uz-

mest; jig. iezīmēt (ceju).

chalky (tschsZ'ke) krītams.

challenge ( ) I. izaici-

nājums; a uzsauciens; ieneša-

nās; (lieciniekux.) noraide. 2. iz-

aicināt ; prasīt; noraidīt; -r

(bfdjOr) izaicinātājs; prasītājs;
noraidītājs.

chalybeate (kN'vēZt) tērauda-.

Chamber (tşchei'md"») (apartment)
istaba; (court) kameras tiesa,
kamera; -s pl. vecpuiša dzīvo-

klis; -lain (-Un) kambarkungs;
kambarsulainis.

chameleon (Nml'lşdn) kameleons.

chamfer (tşchg'uif<") arch. 1. iz-

gropejums. 2. izgropet.

chamois (fdļā'mol, -me) ģemze.
champ (tşchâmp) (ātri) gremot, čāp-

stināt.

champagne'(fd)3iupci'ii)šampanietis,
champaign (-) 1. līdzens. 2. līdze-

champion 1. cīk-

stonis; (defender) aizstāvis; čem-

pions, meistars (sportā). 2. ap-

sargāt, aizstāvēt.
chance (tşchanş) l.nejaušs gadījums;

(fate) liktenis; (fortune) laime; iz-

devība; iespējamība; varbūtība;

by,—nejauši; -oi arms — ieroču

laime; to take one's
. (otain.)

— riskēt. 2. nejauši; izdevīgā
brīdī. 3. v\n. nejauši notikt,

atgadīties: to
- upon — atdur-

ties uz; v\a. riskēt.
chance-comer (işcha'itşkLķr) ne-

gaidīts atnācējs.
chancel (tşcha'nşel) altāris.
chancellor (-fêl8r) kanclers; -ship

(-fcņïp)kanclera cieņa, kanclerība.
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chancery (tşcha'nşuße)lordkanclera

kancleja; Court of C. — kanc-

lejas tiesa,
chancre (fcha'mM) šankrs; .ous

(.fðf) šankrains.

chandelier (şchZnbŞ') žuburenis,
kroņlukturs.

chandler (tfcha'itblOr)svečlējis.sveču

fabrikants;sīktirgotājs; .y (JORê)
sīkprece; sīkpreču pārdotava,

change (tfchelņbsch) 1. pārmaiņa;

maiņa; * aizgāds; sīknauda;

Oažio;Change—(Londonas) birža.

2. v\a. (pār)grozīt; (pār)mainīt;
(exchange) v\n. pārgrozīties; S

pārsēstjes.

changeable<tşche>'itdschBbl> grozīgs;

nepastāvīgs; laistīgs, kas laistas;

.ness(.uèf),changeability(tfchcin-
life) pārgrozība.

change/u/ (tfchei'nbschM) pārgro-
zīgs; .less (.les) negrozīgs, pa-

stāvīgs.
changeling(Jïttt) iešmaukts bērns;

vējgrābslis.

changer (tşä)e>'ttdschkir) grozītājs;
channel (tşchâ'it"!) 1.kanāls; gultne;

rene; līdzeklis. 2. renes veidā

izdobt; gropēs; vagot.
chant (tfcbant) 1. baznīcas dziedā-

šana. 2. dziedāt; cildināt,

chanter (fdja'ntB') dziedātājs, kan-

tors. [tedralē).)
chantry (t~ge) (maza) kapliča (ka-ļ

chaos (kei'aiş) chaoss, jukas; .tic

(faau'ttf) chaotisks.

chapl (tfchāp) 1. plaisa. 2. šķelt;
likt plaisāt; dabūt plaisas,
plaisāt,

chap- (.) (kustoņu) žoklis,

chap i (.) zēns, puisis; .book

(tfdiä'pbîtf)lēta tautas grāmatiņa.

chapel (tşchâ'Ş kapliča, kapele.
chaperon (.ORaun) goda dama.
chapfallen (.fæht) noskumis, sa-

šļucis.

chapiter (tşchZ'pĢr) (kolonas) ka-

chaplain (tfdia'pßn) kaplans.
chaplet (rşcha'plèt) vaiņags; cccl.

pātaru virkne,

chapman (tfdiā'pman) iznēsātājs,
pauninieks.

chappy (tfcfjā'pe) saplaisājis, plai-

chapter (tfcfiS'piOr) nodaļa.
char1 (tfctjār) sarkanais nigats(zivs).
char- (.) pārogļoties.
char-à-banc (ir. şcharäbâ»') šara-

bans, kremzers (lieli rati izbrau-

character (fā'RāfiOr) pazīme; (letter)
burts; (figure) cīpars; raksturs;
stāvoklis, kārta; thea. loma;

(nature) daba, īpašība, kādība;

(reputation) slava: (Strange person)
savādnieks; liecība (dienestnie-
kiem); JstiC (fÌßSftOßl'ftìf) 1.

(ari Jstical -tèfsi) raksturisks.

2. pazīme; Jze (îä'Räft^Raif)
raksturot, aprakstīt, tēlot; .less

(.tn<ièf) bezrakstura-.

charade (sdMei'd) šarada, zilbju

charcoal (tfdjflr'ïoul) kokogle; .-

burner (.bsni3i)oglinieks,deģis;
.-pile (-páll) ogļu bedre, ogļu
dedzinātava.

chare F (tşchä>) izdarīt mazus dar-

bus (vai mājas darbus).
Charge (rşchiîrbsch) 1. (lielgabala X.)

šāviens; fig. nasta; (care) aiz-

gāde; aizbildēknis; uzticēta

manta; (office) amats, vieta;
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(command) pavēle; X uzbrukums;

(biskapa X.) paskubinājums, pa-

mācījums; (accusation) apvaino-
jums: cena; prasība; © .s pl.
izdevumi. 2. v\a. apkraut; ap-

gfūtināt (ari fig.)) (lielgabalu 2C.)

pielādēt; (enjoin, command) uzticēt;

piekodināt; pavēlēt; (exhort) pa-

skubināt, pamācīt; (accuse)apvai-
not (with); (demand) prasīt; ©

pieskaitīt, pierēķināt, debatēt;

(attack) uzbrukt.

chargeable □ (tfchūr'dschvbl) apgrū-
tinošs; pieskaitāms; nodokļiem
apliekams; atbildīgs; to be

.

with negligence — pelnīt no-

laidības pārmetumu.

charge d'affaires (sr. şcharsche' da-

fä'r) darīšanu vedējs.
charger (ischa-'bschSr) (dish) bļoda;

kaujas zirgs.
chariot poet, rati; un

puskarīte; uzvaras rati; .cer

(tfdtjäßèßtlt') braucējs.
charitable □ (lşchâ'RĢbl) labda-

rīgs; (kind) mīlīgs; laipns; .ness

labdarība.
charity (t)chà"Rête) (kristīga) mīle-

stība i labdarība; mīlestības

darbs; žēlastības dāvana; sister

of
.

— žēlsirdīga māsa; .-school

(.ffūl) nabagu skola.
charlatan (tfdiār'lātān) šarlatāns,

lielmutis; .ry(.fk>niņšarlatanība.

Charles ffidjfrlf)JļUrlis.
Charlotte (fcbSr'læt) npr. Šarlote;

c. ābolu torte.

charm (tschiZrm) 1. daiļums; ap-

būrums. 2. apburt, salīgsmināt;
.er (lşchiZr'mSr) burvis(-ve); .ing
□ („mln8) daiļš, apburošs, sa-

līgsminošs.

charnel-house (tşchûr'nèlhâuş) līķu

nams, kaulu kambars.

chart (tfct)St't) * jūras karte; tabele.

charter (tschūr'tdr)' j. dokuments;

(grant) Žēlastības raksts; (privi-
lege) privilēģijai fig. tiesība;
priekšrocība; *kravas (vai kuģa)
nolīgums; » priviliģet: nolīgt
kŗavu (vai kuģi),

charwoman (tşd)âr'wiintvn, tschär'.)
(trauku JC.) mazgātāja.

chary □ (tşchä'i?e> taupīgs; (cau-

tious) piesardzīgs.
chase1 (tfdjeif) 1. medības; pakaļ-

dzīšanās; medību iecirknis; gai-
ņāts medījums; gaiņāts kuģis;
wild-goose .

— veltīga pakaļ-
dzīšanās; iet medībās, medīt;

(pursue) dzīties pakaļ, vajāt; (drive
away) aizdzīt.

chase- (.) l. rāmis. 2. cizelēt.
chaser 1 (tşchel'şnr) mednieks; va-

jātājs; vajātājs kuģis.
chaser 2 (.) cizeletājs.
chasm tkāsm) plaisa, aiza; bezdi-

bens (an fig.), [lafetes rāmis.)
chassis (fdtja'fî,fdtjâ'fïf) ratu stāva,)
chaste □ (tşcheişt) šķīsts, tīrs.
chasten (tfdjeifn) pārmācīt; tīrīt;

-er (tfdjei'fnOr) pārmācītājs.
chastise (tfdļäftáì'f) pārmācīt; labot;

.ment (tfd&ā'ftlfmēnt) pārmāci-

jums; .r pārmā-

chastity (tşchZ'şi») šķīstums,
chasuble (sck)ā'fi"bl) riza, mišas uz-

chat (tfd&āt) 1. pačalojums. 2. tēr-

zēs, pačalot.
Chatham (tschā't«m) npr. Četema/1
chattels (tfcņätlf) (p.i.d. goodsand.)

pl. (visa) manta.
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chatter (tsd)ā't»r) I. tērzēšana;'

pjāpāšana. 2. (talk) tērzēt, čalot,I
pļāpāt; (twitter) Čivināt; (gabble) [
terkšķet; klabināt-(zobus); .box ļ

F (.b*ff) pļāpa; .er (ischa'ivßgr) j
pļāpa; orn. zīdastītis.

chatty (tşchâ'te) pļāpīgs.
cheap □ (tşchip) lēts; prasts, nie- ļ

cīgs; to render (jeb make) one-ļ
self

.
— sevi pazemināt, sevi i

necienīt; .en (tfdtjipn)\ piekau-

lēt; pazemināt (cenu); .ness

(tfdjî'pnèf) lētums.

cheat (tfdjit) 1. krāpšana; krāp-
nieks. 2. krāpt (out of a th.); I
.ing (tşchi'tiw) krāpšana. ,'

Check (tşchef) 1; (chess) Šachs; (hind-

rance) kavēklis; apturējums; fig.

groži; X sakāvums; kontroles

marka (jeb zīme); ©
=cheque;

bagāžas zīme; rūtaina drāna;

to keep a p. in
.

— turēt gro-

žos, savaldīt. 2. v\a. apturēt;
kontrolēt (rēķinus X.V, pārbaudīt,

pārrēķināt; v\n. pieteikt šachu.

checker (tfrîiê'fOr) = chequer.
checkmate (.me>t) 1. šachmats. 2.

padarīt mat.
check-string (.ştRÌm) karītes aukla.

cheek (tşchik) vaigs; P bezkau-

nība; G sāndaļa, siena; .ed

(tfchift) ...vaigu-; .y (tfdjï'fe)s/.

bezkaunīgs.

cheep skot. (tşchip) čivināt, čiebt.

cheer (tşchi'r) 1. (gaiety) jautrība;

prieka sauciens; urā; (applause)

plaukšķināšana; (food) pacienā-
jums; ēdiens; (disposition) sa-

jūsma, labs gara stāvoklis, dro-

sme; to be of good .
— būt

jautrā gara stāvoklī. 2. v\a. sa-

ņemt ar urā; pamudināt; v\n.

izsaukt augstas laimes ; saņem-
ties drošu sirdi;

.
up! drošu

cheerful □ (tfct)ī''ftti) jautrs, prie-

cīgs; .ness (.nšf), cheeriness

(tfc&i'Rêrtèf) jautrība.

cheerless □ (tfctjīr'lff) bezprieka-.
cheery (tfdjĪßa) jautrs, priecīgs.
cheese (tfcfjīf) siers; .-paring (tfdp'f-

pcīßms) siera miza; fig. skopu-
lība.

cheesy (tfdtjī'fe) sierains.

Chemical (kē'ķļSl) 1. □ ķimisks.
2. .8 (.f3lj) pl. ķimikālijas,

chemise (sievietes) krekls,

chemist (fê'mtft) ķimiķis; aptiekārs,

chemistry (lê'mÈftße) ķīmija,

cheque © (tfctjef) čeks, bankas

zīme; sk. check,
chequer (tfd)è'f3r) 1. šachgaldiņš,

dambrets; rūtains paraugs; iz-

likt šachgaldiņaveidā; .ed(.Otb)
rūtains; raibs,

cherish (tfche'Rişch) kopt, lolot,

cherry (tşche'Re) 1. ķirsis. 2.

ķiršu sarkanumā,

cherry-stone (.şto"n) ķirša kauliņš,
cherub (tfdje'Rûb) ķerubs,
chervil % (tfdjCr'tt6!) ķerbelis.
cheşs (tşcheş) šachspēle; .-board

(tfcbè'fborb) šachgaldiņš; .man

(.m3n) šachfigura.
chest (tşcheşt) kaste; anat- krūtis,

krūšu dobums; .of drawers —

kumode; .cd (tfche'ftêb)...krūšu-,
krū tains,

chestnut (tşche'şnàst) I. kastaņu
brūnumā. 2. % kastanis,

chevalier bruņnieks.
cheviot (tşchi'-. tschļ'-. tşche'W^St)

ševiots.

chevy (tşchê'w-) l.rldības. 2. rīdīt.
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chew (tşchû) gremot, sagremot;

fig. prātot ([upļon—uz).
Chicago (schēfsZ'gou jeb .kg.) npr.

Čikāga.
chicane (fcfjeïei'n) 1. ķibelējums.

2. ķibelet; .ry (.n&Re) ķibelē-

jums; fig. sīkumnieciba.

chick (tfchìk), chicken (tşchî'ļen)
cālēns, cālītis i chicken-pox
(.paoff) vējbakas.

chide (tscháķb) [irr.] 1. v\a. \ iz-

bāri. 2. v\n. bārties.

chief (rşchif) 1. □ galvenais, ve-

cākais, pirmais; (principal) virs-;

visvairāk. 2. priekšnieks, prin-

cipals, šefs; .tain (tşchî'ftên)
vadonis, priekšnieks.

chilblain (tşchì'lbļein) apsalums.
child (tfcbailb) bērns ; children

(tfcfji'lbßēn) pl. bērni; to be a

good — būt rātns; from a .
—

no bērnu dienām sākot; (big)
with . — uz grūtām kājām.

child- bearing ( tļdjáî'lbbâßÏna)
dzemdēšana; .-bed (.bed), .-

birth (J>s<th) radības.

childe f (tfdiailb) junkurs.

childhood (.ī)ūb) berniba.

childish □ (tfdjai'lbìfd)) bērnišķīgs;
.ness (.ngf) bernišķīgums.

childless (tşchái'ldleş) bezbērnu-.

childlike (.láîf) bērnišķīgs.
children sk. child.

Chile .i (ļşchi'le. tfdji'le) Cile; .lan

1. čilietis(-te). 2. či-

chill (tşchll) 1. auksts, salts; fig.
bezdrosmes-; fig. vēss. 2. auk-

stums, sals; drudža aukstums;

metāli, lejamā forma. 2. saldēt,
atvēsināt; fig. atņemt drosmi;

saplacināt dūšu.

chill(i)ness (tfd)l'l[6]n6 f) aukstums.

chilly (tşchì'le) auksts, drebuļains.
Chiltern Hundreds (tfdit'lt«m fiænb-

Rèbļ); to accept jeb take the
.

— atsacīties no sēdekļa parla-
mentā (Anglijā).

chimel (tşchámi) 1. saskaņa; .s pl.
zvanu spēle. 2. saskanēt, har-

monēt (ari fig.).
chime- (.) ķimene.
chimera (fšmī'Ra) māņi; .ical □

(îême'RŞt) māņu-.
chimney (tşchi'imie) skurstenis;

kamīns; lampas cilindrs; .-piece

(.Pis) kamīna plātne; .-sweep(er)
ļ.svvīv, .fwipOr) skursteņslauķis.

chimpanzee (tfdjtmpS'nff, .pvnsī')

zo. šimpanzs.

chin (tşchìn) zods.

china (tfdjáì'na) porcelāns.
China (.) Ķina.
Chinaman (.nt)>n) ķinietis; i. Ķinas

braucējs; c—porcelānatirgotājs.
chinch (işchintsch) blakts.

chine (tşchÄn) mugurkauls; krusti;

muguras-, gurna gabals.
Chinese (tşcháuiî's, .nî'ş) 1. ķiniešu-.

2. ķinietis(-te).
chinkl (tfdjtmif) plaisa.
chink' 2 (.) 1. (naudas) skaņa. 2.ska-

nēt; žvadzināt (naudu).
chintz (tşchîntş) katuns.

chip (tşchlp) 1. drostala, skaida.

2. v\a. nodrāzt, notēst; noskre-

bināt; v]n. nodrupt. [cepure.|
chip-hat (tşchî'phät) lūcene, lūkuļ
chirk/lm.ftfdjorf)žirgts. [zīlnieks, ļ
chiromancer (lál'Rômänff') rokas j
chiropodist (fáÎßao'pôbìft, F şchê.)

varžaču griezējs.
chirp (tfd) orp) 1. čirināt, čirkstināt,

2. čirināšana.
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chirrup (tşcht'R»p) 1. čivināšana.

2. čivināt, vīterot.

chisel (tşchissl) 1. kalts. 2. kalt

(ar kaitu); P piešmaukt,
chit (tfcfļìt) puišelis; skuķe,

chit-chat F (tşchî'fşchâf) pačalo-

chitterlings (tfdjì'f'lïnflf) iekšas;
zarnas.

chivalrous □ (ļtjfchl'molßaof) bruņ-

niecisks ; .v (.R«) bruņniecība;

bruņnieciskums.
chive * (tşcháiw) loki; sīpoliņš.
chlorate (flS'Rāt) chlorskāba sāls.

chlorin(e) (flā'Rīit, .Rain) chlors.

chloroform (klo'RofiZmi) j, chloro-

forms. 2.

chock (tşchaik) Čaks, starpķìlis ;
.-full (tfchsv'kful) stāvgrūdām

chocolate (tfdiàu'f"lät) šokolāde,

choice (tşchôlş) 1. Izvēle; atlase.

2. atlasīts, ļoti labs; .ness (.tt£ f)

atlasltība.

ChOÌr (fwáìr) (baznīcas) koris.

choke (tşcho»k) v\a. nožņaugt, no-

slāpēt; aizbāzt; fig. apspiest;
v'n. noslāpt.

choke-dam/? X (tfdjou'fbāmp)sma-

cīgs gaiss; .-full F (.siti) =

chock-full.

choker F (tfdjou'fOr) (baita) kākl-

choler (îào'lOr) žults; dusmas; .a

(.ORa) kolera; .ic (.SRĪf) chole-

risks, žultains, ātrs.

Choose (tschūs) [irr.] Vēlēt; (prefer)
turēt par labāku (ari to . rather);
.r (tfcE)H'{Bt); vēlētājs,

chop i (tfdjajp) 1. nocirslis; šķēle;

kotlete; .s pl. (kustoņa) purns;
C.s of the Channel — Kanāla

grīva (Anglijā); .s and changes
pl. dzīves nepastāvība. 2. v\a.

sagriezt, sakapāt; to . off—no-
cirst ; v\n. mainīt; to

.

about—

grozīties (no vēja).

chop 2 (.) zīmogs; muitas zīme;
sl. first

.
— pirmā labuma,

chop-house (tşchaz'pháuş) ēdienu

chopper (tschao'pvr) kapājamais
duncis.

chopping (.fna)p.pr. un a.; - sea —

nemierīga jûŗa; .-block (.blaof)
kapājamaisbluķis; .-knife (.náìf)
kapājāmais duncis.

choppy (tschaVpe) saplaisājis.
chop-stick ( .ftff) ēdamais irbulis

(pie ķiniešiem).
choral (ko'Ş) koŗa-.
chord (ÎOŗb) 1.stīga; math, chorda;

j akords

chorister (fa>'Rêftûr) korists.

chorus (fo'RSs) koris.

chose (tfd)o"j) pret. no choose.
chosen (tşchousn) p.p. no choose.

chough (tfd)asf) kovārnis.

chouse P (tschâuş) 1. šmaukšana.
2. šmaukt. [stomatija.)

chrestomathy (fßeftæ'mS/Ae) chre-J
chrisom (fßt'f"m) kristību sega,

kristību drēbes.

Chrissie (fißÌ'fe) Stiniņa.
Christ (fßaift) Kristus.
christen (fßÏfit) kristīt; (name) no-

saukt, dot vārdu.
Christendom (fßÌ'fnbom) kristīga

draudze; visi kristītie.

christening (fßĪ'ftttna) 1. kristības-.
2. kristīšana.

Christian (ÎRt'ftiSn) 1. □ kristīgs;
-

name — vārds, kristāmais

vārds. 2. kristītais(tā). 3. Kriš-
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Jānis; .ity (kßlftjg'nefe) kristīga
ticība,krislīgums; .ize (ĪRĪ'ftian-
áìf) atgriezt pie kristīgas ticības.

Christina (ißÏfti'na) Kristīne.
Christmas (fßt'fmäf) ziemsvētki;

.-box (.-ba»fş) ziemsvētku dā-

vana ; dzeramnauda uz svet-

chromatics (fûinZ'tlks) krāsu mā-

chrome (fßount) chroms.

chronic (fßæ'nff) kronisks, ilgstošs;
.Ie (fRa/nlfl) 1. kronika. 2. at-

zīmēt (kronikā); .ler (.eklSr) kro-

chronologer (fßûuàj'lôbfdļfr), .Ist

( .bfcņīftj kronologs ; .ical □

(kßain»l»'dschêkoi) kronoloģisks;
~y (fßôn»'l°bfd)e)^kronoloģija.

chronometer (ÎR°na>'mêtOr) krono-

chrysalid (īßĪ'fāfīb), chrysalis (.Its)
kūniņa.

chrysolite (~°láìt) krizolits.

chub (tfdfļàsD) ichth. resngalvis.
chubby F (tşchìo'be) apaļiem vai-

giem; lempīgs.
chuck1 (tşchSk) 1. klukstešana;

my .! manumīlulīti.2. klukstet.

chuck - (.) pacabinat; (throw) mest;
to

_

under the chin — paglā-
stīt (zodu).

chuckle F (tşch-Fkl) irgot.
chum (tfd)àsm) 1. istabas biedris;

biedris; to be great .s — but

labi draugi. 2. dzīvot kopā.
chump (tşchzomp) klucis; rezgalis.

chunk (ischLnsf) gabals; pika.
church (tşchg-tşdi) 1. baznīca; (ser-

vice) dievkalpojums. 2. no ne-

dēļniecēm: to be .ed — iet

pirmo reizi baznīcā.

IChurching (tşchkZr'tfchìng) (nedēļnieces)

gājiens uz baznīcu,

church - service (tfchSr'tşchşgrwlş)
dievkalpojums; lūgšanu grā-

churchwarden (.vvsūrbti) baznīcas

priekšnieks,
churchy F (.e) ticīgs, baznīcai

piekļāvies,
churchyard (.jct'b) kapsēta,
churl (IşchiZrY rupausis, rupjš tē-

churlish □ (tşchSr'llşch) rupjš; sa-

īdzis; fig. ciets; skops; .ness

(~-nsf) rupjums; skopums.
churn (tfcbOnt) 1. (sviesta) ķērne. 2.

kult sviestu.

chyle (fail) chilus, piensula.
chyme (fâìrn) chimus, barības putra

(kuņģī).

cicada (fêfei'ba) sisenis.

sicatrice (fl'fatßlf) reta; .zation

(fìfStß&fei'fdļfn, .tßáì.) aizrēto-

jums; .ze (fï'fètßáîf) aizretot,
aizdzīt.

Cicely l (şt'şele) Cecīlija.
cicely 2 H (.) ķerbelis.
cicerone(ftfèßou'tte) cicerons, sveš-

nieku vadātājs.
cider (fáì'bO') ābolvīns.

c. i. f. O (fī áì èf) (= cost, in-

surance, freight) izdevumi, ap-
drošinājumu un vedammaksu

ieskaitot.

cigar (şêggr') cigars; .-box (.bæff)
cigāru kaste; .-case (.fe>f) ci-

garnīca.

cigarette (fïgìÎßè't) cigarete.
c'\qar-hotder (f ègctt'l)o»lb8t) cigāru

iemutis(spice); .-tip (.tfp) cigāra

nogriezums.
ciliary skropstiņu-.
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Cincinnati ((litsēntī'te, .nä'te) npr.j
Cincinate.

cincture (ff'nsltfWr) jozta,
cinder (ft'nb°r) ogļu smelknes;

Cinderella (fînb°Rè'fa) pelnrušķīte,
cinematograph (fainē-, fmêmä't°-

gßaf) = kinematograph.
cinerary pelnu-. .
cinnabar (şî'n«bļlr) cinobrs.

cinnamon (-m°n) cimts.

cinque (fmsï) piecacis; C.-ports
(fl'nälpôrtf) piecostas.

Cipher (fáì'fOr) 1. cipars; (nobody) !
nulle; šifra. 2. šifrēt; rēķināt;;

.er (fORSr) rēķinātājs; .ing(.Rtnä)
rēķināšana; .ing book — rēķin-

grāmata, rēķināmā burtnīca,

circle (fQrft) 1. riņķis; apkārtne;
(sabiedrības) aprinda; (ring) gre-

dzens; (diadem) diadems. 2.
ielenkt; riņķot; .t (foVf(et) riņ-

circuit (fßr'fef) 1. riņķošana, riņķ-

veidīga griešanās (ap ko); riņķa
līnija; apbrauciens; tiesas iecir-

knis. 2. iet apkārt, griezties

apkārt; .ous□ (f6rfja'eta3f) plašs.

curcular (şgr'ļluM) I. □ riņķa-;
riņķveidīgs; .railway — jozte-
nis. 2. apkārtraksts.

circulate (.leit) v}n. cirkulēt; v\a.
laist apgrozībā; to . bills —

žirēt vekseļus.
circulating (.leitim): - decimal —

periodiska decimāldaļa; -library|
— lasāmā bibliotēka; . me-

dium— apgrozības (jeb satiksmes)

līdzeklis (nauda 2C.).

circulation (f6rîjfi[ei'fd)°n) cirkulā-

cija; riņķošana; bank of
.

—

žirobanka.

Nş circum... — ap...

circumcise (fôr'fûmfáìļ) apgraizīt;

.ion (fgrfomsf'schSn) apgraizi»

circumference lfgrļL'nifVr<ênş)(riyk->)
aploce, perifērija,

circumflex (fbt'ïomflêff) cirkum-

flekss.

circumjacent <şvrkSmdsche>'şint) ap-
kārtējs, skums.)

circumlocution (.I»ļjû'şchon>aplin-)
circumnavigate (.nl'rrjšgeit) apku-

ģot;»ion(.nā'rnčgei'fcfjJri)apkuģo-f-
jums; ~or (.nZ'wègeitor) apku-

ģotājs.
circumscribe (fôtfOmffßáì'b) aprak-

stīt; ierobežot.

circumscription (.şfßppşch»n) ap-

rakstījums; ierobežojums.
circumspect □ (fOr'fOmfpêft); pie-

sardzīgs, vērīgs; -iwi (fBtf"m-
-fpè'ïfdfjOn) piesardzība, vērība.

circumstance (fSr'fSmftOnf) apstāk-
lis; (occurrence) gadījums, nejau-
šība; ~s pl. apstākļi; stāvoklis;

(detail) Sīkāki.

circurnstantla/ □ (ffir.°mftä'nfcljul)
no apstākļiem atkarīgs; (acci-

dental) nejaušs; .
evidence —

indicija pierādījums; (.şchêe't)
sīki iztēlot.

circumvallation (şgŞmwâlei'şch»n)
apvaļņojums.

circumvent (.rnè'nt) piešmaukt;
ielenkt; .ion (we'nşchSn) pie-

šmaukums.

circumvolution (.rtj6l[j]ū'fd&Bn) ap-

griešanās; arch, gliemis.

circus (fflr'fof) cirks; apaļš lau-

kums, arena.

cirrose (f6Ro"'f), cirrous (fï'ROf)
vītenisks, vīteņveldīgs.
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cirrus !/ (ft'R°f), .i (~Rai) vīte;

aitiņas (mākoņi).
cistern (fÌ'ftOrn) cisterna, ūdens-

tvertne.

cit F (sit) mietpilsonis,

citadel (fì'täbel) citadele,

citation (flìtei'fdiOtt) aicinājums;

citatory (fli'tatOße) aicinājuma-.

Cite (fáît) aicināt (tiesas priekšā);
citēt, atsaukties (uz ko); .r

(şâl'tSr) aicinātājs.

citizen (şî'tlsn) pilsonis(-ne); (in-
habitant)iedzīvotājs; .ship (.schîp)
pilsonība; pilsoņa tiesības.

citric (fl'tßtt); . acid — citron-

skābe

citron (ft'tßūn) citrons.

city (si'te) pilsēta; sev. Lo.: the

Č. — vecpilsēta; . authorities

iestādes; .-arab(.aßāb)

(Londonas) ielas puika; .-article

(.ijrtîîl) biržas ziņojums.
civet-cat (fl'lpētfāt) cibets.

civic (.It) pilsonisks; pilsoņu-.
civil □ (.ēl) pilsonisks (prt. mi-

litary); civils; civiltiesisks; (cour-

teous) laipns, godprātīgs; izglī-
tots; .ian (fèwt'Wn) pilsonis;
civilists; civiltiesību skolotājs
vai students; civilierēdnis; .ity
(femt'lète) laipnums; .ization

(ştwê|áise>'şch Bn, .(ê.) civilizācija,
kultūras izglītība; .ize(fi'rnelaij)
civilizēt, izglītot.

clack (flāf) 1. klaboņa; F čaloņa;
terkšķis,klabis; G vārstuļa klape.
2. klabināt, klakšķināt; F čalot,

pļāpāt.
clad (tlāb) [sk. clothe] ģērbies,
claim (fleim) 1. prasījums; pra-

sība. 2. prasīt (uz tiesību pamata).

claimable (flei'mBbl) prasāms, ko

var prasīt.
claimant (flet'tn&ttt) prasītājs.

clam >"(ktam)zo. Veneras gliemezis.
darn2 (.) v\a. darīt lipīgu; v\n.

būt drēgns; lipt, pielipt.
clamber (ftā'nttjtsr) (uz)ķepuroties.

clamminess (Ilā'mmēf) lipīgums;
.y (.c) □ drēgns un lipīgs.

clamorous □ (îlä'm°Rasf) trok-

šņains, brēkulīgs.
clamo(u)r (flā'm0') 1. klaigas, trok-

snis. 2. kliegt.
clarnp (flāmp) 1. kablis; lata. 2.

sakabļot; apšūt.

clan (klau) cilts; saime; (clique)
kliķe.

clandestine n (klZnde'ftin) slepens.
clang (flam) 1. skaņa; žvadzoņa.

2. skanēt; žvadzināt; .orous

(frā'na[g]aRŽ>f) griezīgi skanošs,

spalgs; .o(u)r (.Mr) = clang.

clank (liānas) 1. zvadzoņa. 2. žva-

dzināt.

clap (ftäp) 1. plaukšķis; sitiens. 2.

v\a. un v\n. plaukšķināt; sist;

(one's hands — plaukstās); iz-

rādīt piekrišanu ; F to
.

into

prison — ietupināt cietumā.

clapper (flä'pOr) plaukšķinātājs,

klaķieris; (zvana) mēle.

claptrap (.tßāp)uz piekrišanu sa-

gatavots paņēmiens; (humbug)

vējgrābslība.
Clara (flčt'Ra), Clare (kliir) Klāra.
claret (îia'Rèt) sarkanvīns; vīna

sarkanums; */. asinis.

clarification (klZßêsèkei'şchon) no-

skaidrojums.

clarify (îlä'Rêfáì) noskaidrol(ies).
clari(o)net (klS'RejSjnêt jeb flā-

Rèļoļnè't) klarnete.
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clash (klâşch) t. žvadzoņa; pret-
rumba, pretestība. 2. žvadzināt;

stāties pretim (with).
clasp (Hasp) J. āķis; sprādze; ap-

kampiens, apkampe. 2. v]a. pie-
āķet; aizsprādzēt; aptvert; to .

ones hands — salikt rokas; to

.

in one's arms — apkampt;
v\n. pieķerties.

clasp-knife (fla'fpniîf) liels kabatas

class (klaş) 1. klase; šķira; kārta.

2. klasificēt, šķirot; ierindot.

classic (flā'ftf) 1. klasiķis; .s pl.
vecās valodas; klasiska filolo-

ģija. 2. .(ai □, .Şl) klasisks.

classification (flâşêfêfei'şchSn) kla-

sifikācija.
classify (fl3'f*f3) klasificēt.

clatter (flā'tot) 1.troksnis, dunoņa;
terkšķēšana. 2. žvadzināt; terk-

šķet.
Claudius (ļlw'dĶş) Klaudijs,
clause (klazs) klauzula; vārdu šķira;

teikuma loceklis,

claustral (f(æ'fißo|) klostera-,

clavicle (ïlâ'rrjìfl) lāpstiņa,

claw (slāj) 1. (suņa ,'c.) ķetna, ķepa;
(putna) nagi; (vēža) spīles. 2.

(sa)skrāpet, saraustīt; .cd (flāūb)
nagains, nagots; saskrāpēts,

clay (f(ei) 1. glūds, māli; fig.
pīšļi. 2. apsmērēt ar māliem,

aizsmērēt; .ey (flei'e) mālains,

glūdains.
clean (flin) 1. Li tīrs, nevainīgs,

bez vainas; (skilled) izveicīgs.
2. tīrīt; Jiness (ïlè'nl6ne f) tīrība;

nevainība; Jy (a. W'nl«, adv.

ffPnle) tīrs; veikls, izveicīgs;
.ness (fli'nm-f) tīrība; .sable

(fle'nfObl) tīrījams; .se (flênf)

tīrīt, spodrināt, izslaucīt; .ser

(flā'nfLr) tīrītājs(-ja); izslaucītājs
(•ja).

clear (Mr) 1. □ skaidrs, gaišs,
tīrs; acīmredzams, saprotams,

neapšaubāms; bez vainas; O

netto; (open) vaļējs; (entirely) pa-
visam; to get .of

— tikt vaļā.
2. arch, iekšējas telpas. 3. v\a.
noskaidrot; tīrīt; izlīst (mežu);

novērst (kavēkli); noskaidrot

(rēķinus); samaksāt; © klarēt,

nomuitot; attaisnot, atsvabināt;

4 to
.

the coast — atturēties

no piekrastes; to
. a port —

izbraukt no ostas; to
.

a ship
for action — sagatavot kuģi uz

kauju; to
.

one's throat— pa-

krekot, iekāsēties; v\n. noskai-

droties.

clearance (flWhtf) noskaidrojums;

atsvabinājums; nomuitojums,

klarējums; līdums; (certificate)
muitas zīme; .-sale (.şe>l) iz-

pārdošana.
clearer (.R°r) notīrītājs; noskai-

drotais.

clearing (.rìiui) notīrīšana; līšana

(mežā); samaksa; © norēķinā-

šanās; C.-House (.Háûş) norēķi-

nāšanās birža (Londonā).
clearness (fln'm'f) skaidrums, gai-

šums; šķīstums, nevainīgums.
cleat (flit) 4 slīdragi; ķīlis; kurpju

cleavel (slim) [irr.] (sa)skaldīt(ies);
plaisāt.

cleave'2(.) (pie)lipt; pievienoties
(to — pie).

cleaver (fli'trM) skaldītājs, mies-

nieka duncis.

clef i (fief) atslēga.
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cleft (fleŗì) h plaisa, sprauga. 2.

pret. ti. p.p. no cleave

clemency (fle'ms tif<o žēlsirdība;

laipnums; maigums; _t □ (Itè'-
mčnt) žēlsirdīgs; laipns; maigs.

clench (flenşch) —

clinch.

clergy ( klS>'dsche) garīdzniecība;
.man garīdznieks.

clerical (flè'Refoi) 1. garīgs; ga-

rīdznieka-; rakstveža-;
.

error

—rakstāmā kļūda.2.garīdznieks.
clerk (flStf jeb sev. Am. flo'f) rakst-

vedis, sekretārs; komijs, tirgo-
tāja palīgs; priekšlasītājs.

clever □ (fle'lM)asprātīgs, gudrs;
(skilful) izveicīgs, veikls; .ness

(flê'woķş) gudrība; izveicība,
veiklums.

clew (klū) 1. kamols; fig. pave-
diens, virziens. 2. to

, up —

uztīt; * savilkt buras.

Click ( fllf ) 1. tikŠķiS ; (pulksteņa)
tikšķēšana; apturamais āķis. 2.

tikšķēt.
Client (fláì'ent) klients(-te).
cliff (fits) klints,

climate (flai'māt) klimats,

climatic (îláîmä'tìf) (adv. .ally)
klimatisks,

climax (fláì'mäff ) visaugstākais
punkts.

climb (fliîm) [irr»] kāpt, uzkāpt,
uzķepuroties; .er (flai'mSt) kā-

pējs; vīteņaugs.
clirne (fláîttt) poet, apvidus.
clinch (fUnset)) 1. saspiešana; ©

aizkniedējums; a to. ofa cable

— piesiet tauvu pie enkura. 2.

v\a. aizkniedet; saspiest; pa-

stiprināt (pierādījumu); .er (klļ'n-
schvr) krampis, kablis; F pie-

naglojums.

cling (flîit!i) [irr.] pieķerties, pie-

lipt i to
.

to a p. — piekļau-
ties (kādam); .ing (flt'ngìnâ) li-

Pi?s.
v
.

clinic (Wins) 1. klinika. 2. .(ai
□, _cfnI) klīnisks; slims (kas

gultā gul).
clink (slims) l.skandoņa. 2.skan-

dināt; to
. glasses — saskan-

dināt glāzes; .er (flt'n9ī°r) kiiņ-

clipl (flfp) 1. cirpums; izgriezums.
2. cirpt; apgriezt; izgriezt; sa-

īsināt; norīt zilbes.

clip- (.) vēstuļturis.

elipper(flf'pßr) apgriezējs; cirpējs;
* kliperis, ātrbraucejs.

clippings (.ïmf) pl. drostalas; iz-

griezumi.
cloak (floiif)1.mētelis; fig. maska,

iegansts. 2. apsegt ar mēteli;

izpušķot; noslēpt.
clock (flauf) (sienas)pulkstenis; ķīlis

(pie zeķes).
clod (flajb) pika; lempis.
clog (Ilæg) 1. klucis; nasta; fig.

kavēklis; pineklis; koka kurpe;
galoša. 2. apgrūtināt; fig. kavēt;

aizbāzt; v\n. saķepēt; .gy (kl«'ge)
pikains; lipīgs,

cloister (îloì'ftor) l. krusta aile;
klosteris. 2. ieslodzīt klosterī.

Close 1. □ (Hons) aizslēgts; (hidden)

paslēpts; (silent) klusīgs, neru-

nīgs; (narrow, near) Šaurs; ĪSS

un skaidrs; ciešs; pietvīcis, sma-

cīgs (no gaisa); (eager) rosīgs,
Čakls; (niggardly) skopulīgs; (fa-

miliar) draudzīgs; .
by,

_
to —

tuvu klāt;
- fight jeb quarters

pl. — sadursme. 2. (flous) beigas;
sadursme; iežogojums;pagalms.
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3. (flouf)v\a. slēgt, ieslēgt, aiz-

slēgt; (finish) pabeigt; v\n. slēg-

ties ; aizdzīt; sadurties, nākt

matos; to
.

in — tuvoties (no

nakts 2C.).

closeness (flou'fnef) ciešums; šau-

rums; vientulība; smacīgums;
skopulība; tuvums; noteiktība;

straujums (debatēs); < Jautājuma )

steidzamība; (pierādījuma) asums.

closer (flow'ssr) nobeidzējs; slē-

dzējs; spriešļu atslēga.
closet (flàô'sst) 1. kabinets, darb-

istaba; sienas skapis; (= wa-

ter-., abbr. W. C.) klozets,
atejas vieta. 2. ieslēgt kabinetā;

to be .ed with — slepeni ar

kādu apspriesties.
closure (flou'schOr) aizslēgšana;

aizslēgs; pari, beigas (debatēs);

to apply the
. — nobeigt dc-

[cēt kunkulīšos.)
clot (fiæt) l. kunkulītis. 2. sare-j
cloth (ftaofA) drāna, vadmala, au-

dums; galdauts (an table-.);

* buras; drēbes, apģērbs (sev.
garīdznieku); F the

. — garīdz-
nieku kārta; to lay (remove)
the

. — galdu noklāt: bound

— audeklā iesiets; .-beam

(flao'fAblm) krūšu bomis.

clothe (fIo«(/A) [irr] apģērbt; ie-

ģērbt;fig. ietērpt, pušķot.
clothes (fio"ri/if, F flo")) drēbes,

apģērbs, uzvalks; veļa; .-basket

(fio'i'ctĀibaffēt) veļas grozs; .-

line (.lain) veļas valgs; .-press

(.pßef) drēbju (vai vejas) skapis.

clothier vadmalnieks;
drēbju tirgotājs.

clothing (fio"'riAiit«) apģērbs, tiz-

cloud (flaub) 1. mākonis; (multitude)
daudzums, drūzma; miglas plan-
kums ; to be under a — būt

nelaime vai ķezā. 2. apklāt mā-

koņiem i apmākties; .iness

(kláu'dènes) mākulība, tumšums;
Jess □ (Jēf) bezmākoņu-; .y

(.be) mākoņains, tumšs, diūms.

clout S (kláut) 1. lupata; ielāps.
2. salāpīt; apsist.

cloy (klo"w) naglene.
cloy (.) pret. no cleave1.
cloven (Hompn) [sk. cleavel] šķelts,

ClOVer % (ļlOu'UM) āboliņš (ari .-

grass),
clown (fláïïn)lempis;āksts; klauns.

Clownish □ (klau'nìşch) lempīgs,

ākstīgs; .ness (.nêş) lempība,

cloy (flôl) pārbarot, pieedināt(līdz

riebumam).

club (Îìàsb) 1. runga; .s pl.krusti

(kārtis); klubs, biedrība. 2. v\a.
to

. together —> samest (naudu);

sist ar rungu; sapulcēties, ap-
vienoties.

club foot (kl-o'bfut) lāčkāja.
cluck (klìok) klukstēt; vilināt.

clue (flū) = clew.

clump (Îlàsmp) 1. klucis; pika;
(koku, krūmu, puķu) cekuls. 2. lā-

cīgi uzstāties.

clumsiness (Has'mfenEf) lempība;
.y (.se) (adv. .ily, lem-

pīgs, neveikls, lačlgs.
clung (klsong) pret. unp.p. no cling.
cluster (îlàS'ftur) 1. ķekars; kušķis;

kaudze; (bišu) spiets; kopa. 2.

augt ķekaros; pulcēties.
clutch (klìStşch) 1. kampiens; G

sakabinājums; inhis.es —viņa

nagos. 2. sakampt, aptvert.
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cockchafer

clutter (ttž'tSt) i. juceklis. 2. to

.together — nekārtībāpulcēties.
clyster (Îlt'ft«r) klistirs; .pipe (.-

páìp) klistiršļirce.
Co. = county; © (bieži so") Com-

c/o abbr.
—

care of.

coach (foiitfdj) 1. karlle; (private

tutor) privatskolotājs; iekalējs.
2. braukt ka ritē; iekalt; (ari to

. up); .-bOX(fou'tfchbsokş) (karltes)

buka; .-house (.fjáuf) ratu šķūnis,

coachman (fou'tschmZn) kučieris,

coaction (f°ä'ffcf)8n) sadarbība,

coactive □ (.ftfw) līdzdarbīgs.
coadjutor (kouZdschū'fvr) palīgs,
coagulate (f°ä'ņjfileit) sarecēt, sa-

kupt; sarecināt, sakūpināt,
coagulation (ļ»Zaji>lei'sd,c>n) sare-

cināšana; receklis,

coal (fons) i. akmeņogle. 2. pār-

ogļot; * ieņemt ogles; -ing

station — ogļu stacija,
coalesce apvienoties,
coalescence apvienība;

vienprātība,
coalition (.li'şchun) savienība; koa.

coal-pit (fo'i'lplt) ogļraktuve.
coarse U (forf) rupjš (a. fig.), zems,

slikts ; (not refined) neizglītots;
.ness (for'fnèf) rupjums; nepie-

klājīga izturēšanās.

coast (foiift) 1. krasts, piekraste,
jūrmala. 2. braukt gar piekrasti;
Am nobraukt no nokalnes; .er

(fou'ftfr) piekrastnieks (kuģis);

.ing (fon'ftht'i) piekrastes kuģ-
niecība.

coat (fo«t) 1. svārki; amatdrēbes;

ordeņa uzvalks; spalvas, vilna,
āda; kārta, pārvalks, uzkrāse;

* brukancis (darvots buŗu audekls

ap mastu); great . — virssvārki,

mēteiis; morning .
— vīd-

svārki;
.

of mail — bruņu
krekls;

-
of arms — ģerbonis,

ciltogs. 2. apģērbt; pārvilkt;

coating (ïou'tìnfl) apsega, aplikums,
uzkrāsojums; kārta; frizs.

coax (foiifj) glaimot, izglaimot;
to

- a p. into a th.
— pierunāt

(kādu uz ko); to
. a p. out of

a th. — izmānīt (kādam ko) ar

glaimiem,
coaxer (ko>i'fş"r) glaimotājs(-ja).
cob (faob) kobs, mazs stiprs zirgs;

(ieapa|š ķermenis) kauliņš (graudos),

oliņgrauds_2C.; maisu vālīte,

cobalt (fou'bælt) min. kobalts,
cobble (faubl) l.olis; .s—gabaliņu

ogles. 2. lāpīt; saķēzīt darbu;

.r (f«'bl"r) lāpiķis; ķēma, darba

saķēzītājs.
cobnut (fau'bnàot) (lazdu) rieksts,

cobweb (.wèb) zirnekļa tīkliņi,
cocaine (foujäám) kokains,

cochineal (kai'tschēnil) košeniļa.
cock 1 (faif) 1. gailis; tēviņš (pie

putniem); (vane) Vējrādis, Vējloks,
i torņa gailis; G krāns; (siena)

guba i barvedis. 2. uzljet, pa-

celt; (set up) uzlikt; mest kau-

dzē (sienu); to
. a gun — uz-

vilkt gaili; to
.

one's hat —

likt cepuri uz ausi; .cd — pa-
celts.

cock- (.) laiva.

1 cockade (f<>fei'b) kokarde.

cockatoo (ïsofjtû') kakadus.

cockatrice (faa'fStßalf, .tRÏf) bazi-

; cockchafer (-tşcheşr) ozolbambals.
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cock-crow(ing) (fao'ffßO"[ìttä])gaiju
dziedāšana, gaiļi, rīta ausma,

cockerel (fa/fnßèl) gailēns; fig.
jauneklis,

cocket (.êf) muitas zīme.

cock-flght(ing) (I»'ffáìt[ïnsi]) gaiļu
cīņa. [dziņš.)

cock-horse (.hmş) jājamais zir-(
cockle1 * (fàofl) kokaļi,
cockle- (.) 1. sirdsgliemis. 2. kro-

kāties, burzīties; červeleties.

cock-loft (faj'flajft)bendele; jumta

istabiņa._
cockney (fæ'fiie) Londonas zēns;

luteklis; .ism (.tie(fnt) izloksne;

Londonas zēna izturēšanās,

cockpit (fao'fpìt) gaiju cīkstētava;

a pārsietava.
cockroach (fao'fßoatfd)) prusaks,
cockscomb (faa'ffroi'm) gaiļa sekste

(ari S/y, sk. coxcomb,

cockswain == coxswain,

cocktail (fa/freil) koktejs (skrēja-
mals zirgs, kas nav tlrasiņu); Am.

koktejs (liķieris).
cocoal (fou'fou) kokosa palma;

.-nut (.næt) kokosa rieksts,

cocoa- (.) kakaoss.

cocoon(fofū'ii) kokons, (zīda kāpura)

coction (faj'ffdjän) vārīšana; cep-

cod (fæb) rotšķere, kabeljavs (ari

.fish); dried
~

cured
. — la-

berdans.

coddle (fæbl) pavārīt; izlutināt.

code (fo"b)Hkumgrāmata,kodekss.
codger (ļaz'dschvr) skopulis; rup-

ausis; savādnieks.

codicil (faj'bêfìl) kodicils.

codification (fo»bÈf6 fei'fd)°n) kodi-

fikacija.

codify (kcm'oefm) kodificēt, sastādīt

likumkopojumii.
codling (faa'bltng) vārams ābols;

rotškērens.

cod-liver oil (.IÌlïiSrôìi) zivju e]|a,
zivejļa, aknu trāns,

coefficient I. līdz-

darblgs. 2. koeficients,

coeliac (fl'fēāf) vēdera-,

coerce (fôgt'f) ierobežot, atturēt;

(morāliski) piespiest; .Idle (fâgr'-

fîbl) ierobežojams; .ion (.şchs,t)

ierobežojums ; spaidi; .īve □

(fofjr'ftm) spaidu-,
coessential (fo'i^e'itfcf)8!) vienbū-

tīgs, pēc būtības līdzīgs,
coeval □ (foī'rrjOf) vienlaika-, vienā

vecumā.

coexist (îouķgsi'şt) līdzbūt, pastā-
vēt vienkop; .ence (.sî'ftenş)
līdzbūšana; .ent (.fl'ft*nt) līdz-

esošs (with —ar).
coffee (fàj'fï) kafija; .-bean (.fMn)

kafijas pupa; .-berry (.bèße)
kafijas oga; .-grounds (.gßáunbf)
kafijas biezumi; .-pot (.paot) ka-

fijkanna; .-room (.Rūm) kafej-
nīca; viesistaba (viesnīcā).

coffer (fao'p) kaste; naudas lāde.

coffin (faVflit) 1. zārks, šķirsts. 2.

iezārkot. [(riteni).)
cog (faog)I.(riteņa)zobs. 2.uzzobot)
cogency (ļo»'bschènşe) pārliecinošs

spēks; .t □ (.ènt) pārliecinošs,

neapstrīdams,

cogitate (fa)'bschefe>t) pārdomāt
(upon — par); .ion (f»bfcr)ete>'-
fd)Bn) pārdomāšana,

cognac (la/njâf) konjaks,

cognate (faa'gnät) radniecīgs,

cognition (fàj'gitï'fd)oii ) zināšana;
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cognizable (kào'gne- jeb kai'nêsSbl)
atzīstams; jur. piekritīgs; iztie-

sājams; caurlūkojams; -ance

(-f°nf) zināšana; atzīšana; pie-

kritība; (badge) nozīme; ~ant

(şnt) paziņots, zinādams.

cognomen (tæclno«'m 6n) uzvārds.

cog-wheel G (kau'ghwîl) zobritenis.

cohabit (kShā'btt) dzīvot kopā ;
-ation (kohâbi-te>'şch«n) kop-

coheir (fooV) līdzmantnieks; -ess

(t°s'Rčf) līdzmantniece.

cohere (rShîr') būt saistīts, būt

savienots,

coherence, -r (f°f)î'Rênf, -fe) ko-

hezija; sakars,

coherent (-Rênt) sakarīgs; fig.
saskanīgs,

cohesion (r»t)l'|ct) 8n) kohezija.
cohort (Îo»'t)srt) kohorte (kājnieku

noda]a).
coif (ïôlf) 1. cepurīte (sev. pie

sergeants-at-law sk. to); fig. juristu

kārta; (sieviešu) aubīte. 2. ap-

segt ar aubi, uzlikt aubi; iecelt

par juristu.
COÌI ( foil) 1. (stiepu|u, virvju 2C.)

ritulis. 2. uztīt(ies).
coin (fôìn) 1. monēta, naudas

gabals. 2. kalt naudu; fig. iz-

domāt.

coinage (kôi'ttebsch) (naudas) kal-

šana; nauda, monēta; fig. iz-

domājums.
coincide (foumfáì'b) satikties; sa-

gadīties; fig. saskanēt.

coincidence (î°ì'nfèbenf); saskaņa;
-t □ (-bēnt) saskanošs.

coiner (lôl'nOr) naudkalis; iz-

gudrotājs.
coir (ïôlr) kokosa šķiedra.

coke (to»!) 1. kokss. 2. pārķok-
sēt(ies).

Col. abbr. = colonel.

colander (làs'lBnbor) kāstuve.

cold (fo«Ib) 1. □ auksts, dzestrs

(ari fig.); nekaislīgs, vienaldzīgs;

.meat— auksti ēdieni' to give

a p. the
-

shoulder—izturēties

vēsi (pret kādu). 2. aukstums,

sals; saaukstēšanās; iesnas; to

catch
-

— saaukstēties.
coldish (kou'ldtşch) vēss, spirgts.
coldness (fou'lbnêf) aukstums.

cole (tqiil) kāposti.
colic (kau'llk) kolika.

collaborator (fôiâ'b°Reitî>r) līdz-

strādnieks.

collapse (k»lâ'pş) 1. sakrist. 2. sa-

gurums.

collar (îau'loi) 1. apkakle, apka-
klīte; kakla lenta; kakla rota;
sakas; G gultnis. 2. sagrābt

aiz apkakles; sarullēt (galu);
--beam (.bīnt) šķērssija; --bone

(bo"n) lāpstiņa.
collate (fôlei't) salīdzināt; dāvināt

mūžvietu.
collateral (ī6lā't8R8I) 1. sānu-.

2. sānlinijas radnieks.

collation(ksiei'fchvn) salīdzinājums;
dāvinājums (garīdzniekam, mūž-

vietu); uzkožamie.

colleague (ļso'līg) kolēģis.
collect 1. (ïao'teft) kolekte. 2. v\a.

(lôlè'ît) vākt, lasīt, iekasēt;

to ~ o. s. —atjēgties, saņemties
domās, nodziļināties sevī; v\n.
sapulcēties; -edness (foiè'ïteb-

nêş) aukstasinība, mierīgs prāts;

-ion (lôlê'ïfd)°n);vākums; ko-

lekte ; -ive (-tìw) savākts; ko-

lektīvs i -ively (-le) kopā, pa-
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visam; -or (fSte'Wr) vācējs;

ieņēmējs; ©kasieris; S Biļešu

college (kàz'lebsch) koledža, augst-

collegian (k»lī'dsch>-'-"n) koledžas

loceklis; students; augstāka
skolas skolēns,

collegiate (.dsdMf) koledžas-, pie

koledžas piederīgs; .school —

korporācijas skola,

collie skot. aitu suns.

collier (fao'liOr) oglinieks; ogļu

kuģis; _y (fao'Pße) ogļraktuve.
collision (ļķschcn) sadursme;

fig. konflļkts.
collocate(fau'b'feit)nolikt, novietot;

collodion_( ķSlvu'dĶn) kollodijs.
collop (fa?18p) (galas) šķēlīte.

colloquial (f°lo«'fwe-ol)
familiars; .ism (.kwMîsm) iz-

teiciens (sarunas valodā).

colloquy (fai'lôkwc) saruna.

collude (f°l[i]ū'b) sazināties; sle-

pen saprasties.
collusion (f°l[i]ū'īd)Bnlsazināšanās,

. sazine, slepena noruna.

colocynth * (fa)'lBfïur«) kolokvinte

(gurķis).

Cologne (ï°.ou'n) Ķelne; . water

Ķelnes ūdens,

colon (fou'lOn) kolons, divpunkts.'
colonel X (fbt'nêl) pulkvedis,

palkavnieks; .cy (.fe) pulkveža !

colonial koloniju-,
colonist (fæ'lonjft) kolonists,

colonization .náì.)
kolonizācija, apmetināšana.

colonize (fao'lonaif) kolonizēt, ap-:
metināt (dibināt koloniju).

colonnade (fa/K'itei'b) kolonāde,
stabu eja.

colony (fao'lojte) kolonija.'
colophony (fàá'lôsSne) kolofonijs.
Colorado (f»ioßčt'bou ) npr. Kolo-

Colosseum (k»l.Sfl'hn) kolosejs
(kolizejs).

colo(u)r (fas'[Bt) 1. krāsa; ģīmja
krāsa, sārtums; uzkrāsojums;
(pretence) iegansts; a .s pl. ka-

rogs. 2. v\a. krāsot, uzkrāsot;
kolorēt; piepušķot, skaistināt;

v\n. nosarkt; .able □ (faS'IORO6I)
šķietams, sadomāts; .cd (fìo'-
-10rb) krāsots, krāsains; .ing
(.kîrâa) 1. krāsojošs, krāsas-.

2. krāsojums; krāsa; kolorīts;

piepušķojurns; .Ist (.Rtft) kolo-

rists, krāsu meistars; .less □

(fàs'lorfèf) bezkrāsas-.

colt (foult) 1. kumeļš; trakulis.
2. plosīties.

colter (fou'ttOr) = coulter.

coltsfoot * (foii'ltffut) lepas, tūsku

coluber (faj'ljSbOr) odze.

columbary (fa/IombsRe) dūjubūris.

Columbia (ksiLmbēa) npr. Kolum-

columbine % (fàj'lslmbáìn) biķeriši,
ozoliņi.

w

column (fæ'l»nt) stabs, kolonna;
tīļp. stabiņš, sleja,

colza % (faj'tfa) rapši,
coma S (ïou'ma) 1. miegainība,

miega kaite. 2. * cekuls,

comb (fount) 1. ķemme; suseklis;

suka, skrāpis; sekste; šūna.

2. v\a. ķemmēt, sukāt; v\n.

ŠķeltīeS_(no viļņiem).
combat (īa/mbāt, fž'mbāt) l.cīņa;
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kauja; single »
— divkauja.

2. cīnīties; kauties; apkarot;
-ant (-Patent) cīkstonis; karei-

vis; Jve (-tīto) uz cīņu gatavs;
kauslīgs.

comber (kou'nM) (vilnas) kārsējs;

* putu vilnis.

combinable (kSmbai'itvbl) savieno-

combination (îLmbênei'şchSn)kom-

binācija; savienojums; savie-

nība; chm. maisījums.
combine (fOmbáì'n) kombinēt, sa-

vienojies).
combing ( kou'mmg ) sukāšana ;

-s pl. izsukas.
combustible (fSmbìSftibl) 1.(sade-

dzināms. 2. -s pl. dedzināmais

materials.

combustion (kLmbL'ştşchon) sade-

dzināšana; degšana.
come (kLm) [irrl nākt; pienākt;

nākt klāt; gadīties, notikt; ra-

sties; .! mudīgi! uz priekšu!;
to

-

— nākošs; to
.

about —

notikt; to .
after (follow) — se-

kot, iet paka); (seek) apvaicāties;
to

. along (hasten) — let, pa-

steigties ; (accompany) — iet līdz;

to
.

asunder — izšķīst, sadrupt;
to .at — iegūt, sasniegt; to

. by (pass) —
iet garām; (get)

iegūt; (arrive at) tikt (pie kā): to

.
down— nākt lejā ; nolaisties;

to
-

down upon a p. —uzbrukt

(kādam), sabārt (kādu) I to
-

down

with — vilkt maku ārā, sa-

maksāt ; to
_

for — iet pakaļ
(pēc); to

.
in — ieiet; ienākt;

iestāties; * ieskriet (ostā): (into

power, office x.) nākt pie varas;

tikt amatā; ,
in! — iekšā! to

to
.

off — aiziet; iet vaļā; iz-

birt (no matiem); notikt; to. ON

— pienākt; tikt uz priekšu;
(thrive) augt, veikties; to

.
out

— nākt ārā; parādīties, iznākt;

uzdīgt; to
.

round (change)grie-

zties ; iet apkārt; apsviesties
(no vēja); laboties (no veselības);

(change in opinion) apdomātiesI
grozīt (uzskatus 2C.); (return) at-

griezties; F (recover) atpūsties,
atņemties; to

.
short of — no-

kavēt, nesasniegt, negūt sekmes;

to
.

to — pienākt, sasniegt;
(amount) iznākt; (consent) piekāp-
ties; to

.
to oneself jeb to one's

senses — atjēgties; to
. up —

pacelties; uznākt, uzdīgt; kāpt

(no ūdens); nākt modē: to
. up

to — atbilst, piepildīt; darīt

līdzīgi; to
. up with — sasniegt,

panākt; to
. upon — nākt (uz);

uzbrukt, pārsteigt.

comedian (tômï'b 6-°n) komediants,

aktieris, aktrise; komēdiju rakst-

nieks(-niece); .y (fao'mebe) ko-

mēdija, jautrības luga.

comeliness (îào'inIen&f) daiļums;

pieklājība; .y (īsrj'mle) daiļš;
pieklājīgs. '

come-off F (ïàSmào'f) iznākums,
rezultāts; iegansts, izruna.

comer (ksķ'mà) nācējs, pienācējs.
comestibles (tome'ftìb[j)yo/. pārtikas

līdzekļu

comet (lao'met) komēta.

comfit (fàS'mftt) konfekts.

comfort ( kS'inffrt) 1. komforts,

labierīcība, ērtība, omulība; ie-

priecinājums,prieks, laime; (sup-

port) palīdzība,atbalsts, atspaids.
2. atspirdzināt; iepriecināt; at-
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vieglināt; palīdzēt; -able □

(~°bl)komfortabls,ērts,omulīgs;

iepriecinošs; .ableness

ērtums, labierīcība; -er (.-fSrfSr)
iepriecīnātājs(-ja); (viinans) kakl-

auts; -less □ (-fk>Şş) (un-

comtortadte) neomulīgs, neērts;
(disconsolate) neiepriecināms.

comfrey S? (fž'mfße) zilauši.

comic(al □) (îao'mlf, .eļ«l) ko-

misks, jocīgs, smieklīgs.
coming (fào'mfnä) 1. nākošs; ~

Sir!— tūliņ, kungs!; turpmāks.
2. nākšana;

.
of age — piln-

gadības sasniegums.

comma (fæ'ma) komats.

command (ÎOma'nb) 1. kundzība,

vara; (order) pavēle; X koman-

da ; 2. pavēlēt, vadīt, rīkot;
vaļdīt; komandēt; pasūtīt;-ant

komandants, pa-

vēlnieks; -cer (-bît') piespiest
pie kara klausības; X rekvirēt,

piedzīt; -er (kSma'nb8-) pavēl-
nieks; * kapteinis; komturs (or-

dem); © rokzveltnis; -(e)ry

(-b[B]Re) komturība; -ment

(!Bma'nbm ent) pavēle.
commemoraWe (io~mē'm°RB"ī>l) pie-

minams; -te (-Reit) pieminēt:
svinēt; -tion (fBmēm°Rei'fcf)8n)
piemiņas svētki; -tive (îBmê'-

m°RÎittro) piemiņas-.
commence (fontê'nf) iesākt(ies);

-ment (.m6nt) (ie)sākums; univ.

promocija.

commend (fButè'nb) ieteikt; (praise)
slavēt, cildināt; (entrust to) uz-

ticēt; -able (-k>bt) ieteicams;

uzslavējams; .ableness (»n*f)
ieteicamība; .ation (I»mGnbei'-

fd)°tt) ieteikums; uzslava; -atory

(ÎBinê'nî)ätor<e) ieteicošs, ietei-

kuma-.

commensuraWe □ (fOmê'nfiûßf&l)
samērīgs, ar to pašu mēru mē-

rījams; -te_D (-Rāt) samērība.

comment1 (fao'mênt) komentārs,

iztulkojums; (remark) piezīme.
2. (tSmē'ni) iztulkot, paskaidrot
(upon); -ary (k-v'ķntSße) ko-

mentārs; -aries (-Rès) pl. me-

moari; -ator (īao'm6nteitOr) iz-

tulkotājs.
w

commerce (fæ'mfrf) tirdzniecība;

satiksme; (intercourse) sakari;
(interchange) izmaiņa; -lai □

(tomoVftfjol)tirdzniecības-, tirdz-

niecisks.

comminatory (kaz'mêMBRe) drau-

commingle (ISjnl'nsgl) maisīt; sa-

maisīties.

comminute ( tao'mēnjūt) saberzt,

sagrūst.
commiserate (IBmt'f°Reit) izrādīt

līdzcietību, nožēlot; -ion (fBml-

jßei'fd)6*n)B līdzcietība.

commissariar (f»m6 komi-

sariāts; intendantura; -y (f»'-
-mêļslße) komisārs; intendanturas

ierēdnis.

Commission (I°mì'fd)ott) 1. (errand,

order) pasūtījums; uzdevums;

(act of committing) izdarījumsI

(percentage) provizija; (board) ko-

misija; (post) vieta, amats, (virs-

nieka) patents; a sagatavojums
uz dienestu, iedienestojums. 2.

pasūtīt, uzdot; pilnvarot; * ie-

dienestot; -er (-<mOr) komisio-

nārs ;pilnvarnieks,

commit (fomï't) uzticēt, atdot; iz-

darīt (noziegumu X.) to
-

to prison
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— apcietināt; to
.

for trial —

nodot tiesai; to
. o.s. — kom-

promitēties; .ment (.ment) pār-

raidījums (komisijai); apcietinā-

jums; .tai (.31) =commitment;
izdarījums, nodarījums; .tee

(.e) komiteja; komisija; .ter

(.<3r) uzticetājs, uzdevējs; iz-

darītājs.
commixture(ÏBmt'îftWr)maisīšana;

maisījums,
commode \ (ļ8mo»'d) kumode;

naktssēža; .lous □ ērts;

derīgs; .ity (fOntäî'bête) prece,

commodore t, (!»'nt sbs>) komo-

common (fào'm8n) 1. □ vispārējs;

(usual) parasts; (belonging tomany)

kopējs; (vulgar, low) prasts, ze-

misks ; gr. of
. gender— abēju

kārtu; . noun — sugas vārds;
C. Council — draudzespadome;
Court of C. Pleas — civillietu

tiesa; Book of C. Prayer —

(anglikāņu) lūgšanu grāmata; .

room — konferenču un ēdam-

zāle. 2. kopēja pļava, kopējas
ganības.

commonalty (.n8Ite) ļaužu pūlis.
commoner (.nOr) pilsonis; prast-

nieks (Anglijā pilsonis, zemāks par

pķru); apakšnama loceklis.

commonplace (.pleif) 1. nodrāzta

fraza. 2. parasts, ikdienišķs; F

nodrāzts, nodilis.

commons (faj'ut'mj)pl. zemaskār-

tas ļaudis, ļaužu pūlis; kop-
ēdiens; to be kept on short .

— būt vāji ēdināts; (p. I. d.

House of) C. — apakšnams.
common-sense (.je'nf) cilvēka ve-

sels prāts; .wealth (.wèlM)

draudze, valsts, republika; C-
wealth of Australia — Austrā-

lijas Ivalstu savienība.

commotion (fBmo"'fd)an) saviļņo-
jums; samulsums; dumpis.

commune (fOmju'n) sarunāties, tēr-

zēt; apspriesties.
communicaoi7«fj> (fämjûnefäbt'lete)

paziņojamība;.ble (fomju'nčfabl)
paziņojams; .nt (.īBnt) komu-

nikants, dievgaldnieks ; .te (.-
īeit) v\a. paziņot, darīt zināmu;

v\n. baudīt sv. vakariņas; (be

connected) stāvēt sakaros; .tion

(fOmjrmefei'fdļSn) paziņojums;
(intercourse) satiksme, sakari;

.tive (fkîmjû'nêk-itfw) vaļsirdīgs,
runīgs; lipīgs; .tor (JèttŞr) pa-
ziņotājs ; tel. zīmdevis; fi

briesmu zignals.
communion (fOmjū'niOn) kopība;

sakari, satiksme; sv. vakarēdiens.

communism (fau'mimttfm ) komu-

nisms; .t (.nlft) komunists.

community ( fomjO'ntte ) kopīpa-
šums; kopība, draudze, kumuna;

valsts.

commutaotï/ïy (fsmjūtābt'lčte) iz-

mainamība; .able ( fSmjii'tSbl)
izmaināms; .ation (ksumjufei'-
fdt)°n) pārgrozījums, izmaini-

jums; maiņa, izmaiņa; soda

mīkstinājums; .ative

tätfrc)maiņas-; .ator (faj'mi«tei-
tor) elect, strāvgriezis; .c (k«-
Mjlî't) mainīt, izmainīt; mīksti-

nāt (sodu).

compact 1. (fao'mpäft) līgums. 2.

(fOjttpā'ft) ciešs, blīvs; īss; cieši

savienot, salaist; .ness (pā'ft-
ņēf) ciešums, blīvums.

companion (fompā'nion) biedris,
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biedrene, kompanjons; -able □

(-n8bl) viesīgs; -ship (.şchtp)
biedrība, sabiedrība.

company ( fào'mpSne) biedrība;
O(tirdznieciska) sabiedrība; Xrota;

(guild) cunfte, arodība; (crowd)

pūlis; *komanda, kuģa jaudis;
to bear -

— pakavēt laiku; to

keep - with —paieties (ar).
comparable □ ( ïào'mpäR8bI) salī-

dzināms.

comparative (f«mpä'RStìro) 1. □

salīdzinošs; salīdzinājuma-; sa-

mērīgs. 2. gr. pārākais pakā-
piens, komparativs.

compare (lOmpūV) I.salīdzinājums;

beyond-
— nesalīdzināms. 2. sa-

līdzināt (with — ar); sastatīt (to

-ar).

comparison (fSmpâ'Rşn) salīdzi-

nājums.

compartment (fBmpnr'tmsnt) noda-

lījums; arods; lauks; S nodaļa,
kupeja.

compass (îàS'mpHf) 1. (sphere) ap-

kārtne; (limit) robeža; kompass;
-es pl. cirkulis. 2. iet apkārt;
(enclose) ielenkt; (bring about) iz-

darīt, pabeigt; (plot) nodomāt.

compassion (fBmpā'fd)8n) līdzcie-

tība; -ate a (-ät) līdzcietīgs.
compatibtïify (fSmpâtêbì'lête) sa-

vienojamība; piemērība; -le □

(fompä'ttbl) savienojams; pie-
merīgs i līdzīgs i derīgs, ie-

derīgs.
compatriot (f&mpei'tßeaot, -pā't-)

tautietis(-te).
compeer (kBmpşi') biedris.

compel (-pè'l) piespiest; Jer (.»r)
piespiedejs.

compendious □ (kBmpe'ndĶş) sa-

īsināts; īsi saņemts; .ness (~n£f)
īsums.

compendium mācī-

bas grāmata (saīsināta veidā); iz-

vilkums, īss_atteiojums.
compensate (fa/mpènfeit jeb sum-

pê'nsc't) atmaksāt; atlīdzināt;

izlīdzināt; -ion (ræmpenfei'fcbBn)

kompenzacija; izlīdzinājums;
-ive (kSrnpê'nşittw), -ory (-t«Re)
atlīdzinošs.

compete (fOmpï't) sacensties, kon-

kurēt.

competence, .cy(i»'mpetênf, -tense)

kompetence; piekritība! piln-
tiesība; (livelihood) iztikšana;

(capability) pilnspejība; -tD(-tènt)
pietiekošs; (suitable) piemerīgs;
kompetents, pilntiesīgs.

competition (ka>mpetî'şchk>n) sa-

censība i sacense, konkurence;

-ive (ïSnipe'têtïir) sacensīgs,

sacenses-; -or (-tor) konkurents,

sacensis.

compilation (k«mpêle>'şchBn) kom-

pilācija, sakopojums, savārsti-

compile (IBmpiì'l) kompilēt, sako-

pot, savārstīt; -r (~lr") kompi-
lators, savārstītājs.

complacence, -cy (fOmplei'fēnf,
-fčnfe) laipnums; (civility) izta-

pība ;-t (şnt) patīkams; paš-

apmierināts; laipns.

complain (fftnplei'it) gauzties, žē-

loties; iesūdzēt (about, of— par);

-ant (-nBnt) sūdzetājs(-ja); -er

(-not) gaudulis(-le).
complaint (fBmplei'nt) gaudas, rau-

das; sūdzība; neveselums.^
complaisance .(îa)'mp;( Jf°itf, ïaont-

plêfä'nf)iztapîbar (politeness) laip-



130 complaisant—compress

nība, godprātība; .t □ (.s«nt)
iztapīgs; laipjis.

complement (fa)'mpl«ment) papil-
dinājums, papilninājums; math.

komplements; .al, .ary (īaom-
plEine'nt°[, .Re) papildinošs, pa-

complete ( kvmplī't) l. □ pilnīgs,
vesels, pabeigts. 2. papildināt,
papilnināt;.neBB(.nēf)pilnīgums;
pilnība.

completion(fOjnplī'fdjOn)pilnīgums;
izpildījums; papildinājums.

complex □ (fao'mpteff) salikts; sa-

režģīts; .ion ({3mple'ffd)on) iz-

skats, vaiga krāsa; (temperament),
raksturs, daba; .ity (.ple'kşie)
sarežģītība.

compliance ( lOmpláì'Ouf) iztapība,

pakalpība; in .with — pēc, sa-

skaņā; -t (.°nt) □ iztapīgs, pa-

klausīgs.
complicate 1. ( îàu'iitplêfe't) sa-

režģīt, samudžināt. 2. (~ïät)
sarežģīts; .ion (f»mļjl«fei'fdj°n)
sarežģījums.

complicity (kchnplì'şete) līdzvaina.

compliment (tao'mpK'nieiit) 1. kom-

pliments, apsveikums. 2. v\a.
apsveicināt, novēlēt laimes ;

(praise) slavēt, cildināt; (make a

present) apdāvināt; v\n. paglai-
mot i .ary ( faomptêmè'ntäße)

glauns, godprātīgs; .ary
dinner

—goda mielasts; ticket —

brīvkarte; .er (fæ'mptementfr)
komplimentnieks(-niece).

complot S l.(faj'mpta)t) komplots,
sazvērestība. 2. (k»mpl«'t) sa-

zvērēties.

comply (ïûtnpláî'). (with) padoties;
tiekties (uz), izdabāt.

component (fonipo"'nēnt) 1. sastāv-

daļa. 2. daļas-.
comport ({Ompūt't) saskanēt; (one-

self) izturēties.

compose (f«mpou's) sastādīt; sa-

cerēt, sarakstīt; sakārtot; sa-

mierināt, salabināt; nomierināt;

tup. salikt; ~d □ (fOntpo"'tb)
mierīgs? ~r (~f0r) komponists;
dzejnieks; autors.

composing Ļfln») I. apmierinošs.
2. sastādīšana; komponēšana;
dzejošana; .-room (~Rūm) sa-

liktava.

composite ( fa)'mp°ftt) salikts.

composition (î»mp»}l'fcrjoii) sa-

stādījums; sacerējums; chm., t,

paint, kompozīcija; salikums;

O saskaņojumsiDomraksts.
compositor ( fontpao'fstor) burt-

compost (fào'ntpàoft) komposts,
composure (fvmpo»'schiîr) mierī-

gums, aukstasinība,

compound 1. (fau'inpaunb) salikts;

-
interest — augļu augļi. 2. sa-

stādījums, savienojums; gr. (ari
.

word ) saliktenis. 3. (f«nt-
pāū'nb) v\a. salikt, sastādīt, sa-

vienot; izbeigt (strīdu), izlīgt;
v\n. vienoties ; © akordēt, sa-

līgt.
comprehend (fajmpßèlje'nb) sātu-

ret; aptvert; saprast, apķert.
comprehensible □ (.he'nşibi) sa-

protams; .sion apjoms;

satvars; saprasme; act of

— parlamenta lēmums visām

partijām; ~sive □ (~firu) aptve-

rošs, plašs; .siveness (~ttèf) ap-

tveriba.

compress 1. ( fOmpßê'f) saspiest.
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2. (fào'mpßêf) komprese; -ibility
(ïampßêfêbì'lête) saspiežamība;
.idle (k»nipßê'şibl) saspiežams;
Jon (îBmpßê'fd)°n) saspiedums.

comprise (fûutpßáTf) saturēt (sevi).

compromise (fæ'mpðmlif) 1.kom-

promiss, izlīgums. 2. izlīgt;
kompromitēt.

compulsion (ÏBmp&'lfd)on) pie-
spiešana; spaids; .cry (-f°Rc )
spaidu-.

compunction (ÎBmpàs'u9îfd)Bn) no-

žēlošana.

computable (fßmpjū'tobl) izrēķi-
nāms, izskaitāms; novērtējams.

computation (fajnipi»tei'fd)Bn) iz-

rēķinājums; aprēķins; pārskats.
compute (f'mtpjū't)' izrēķināt, ap-

rēķināt; .r (-Or) rēķinātājs; ap-
rēķinātājs.

comrade_(îa)'mßäb) biedris.

con l (kam) studēt, pārbaudīt; mā-
cīties no galvas.

con' 2 a (-) vadīt kuģi.
con :i (-) abbr.

-
contra; pro and

-
— par un pret; the pros and

~s — cēloņi par un pret.
concatenate (fûiiîä't6Heit) sapiņķēt,

sakabināt, savienot; Jon (f<m-
lätenei'fd)Ou)^sapiņķejums.

concave □ ( fæ'nfeirn ) konkavs,

iedobts; Jty (îOnfä'icête) iedob-

trba.

conceal (ļ«nfl'l) slept, noslēpt;
-able (-fī'liJljl) noslēpjams; .er

(Jfr) slēpējs; -ment (-fl'ltn*itt)
noslēpums; (ari place ot -ment)

slēptuve.
concede (k"nşi'd) atvēlēt; atzīt,

pielaist.
conceit (fīntfī't) I.saprāts; iedoma;

asprātība ;(= self
--) pašgu-

ļ drība,uzpūtība; out of -with—

nemierā ar. 2. iedomāties; -cd

□ (.sēd) iedomīgs; uzpūtīgs;
-ness (-n£'f) uzpūtība,

conceivable □ (fonşl'wk>bl) domā-

jams.
conceive (fSnşi'w) v\n. ieņemt

(miesās), nākt uz grūtām kājām;
v\a. (understand) saprast, apķert;
(imagine) iedomāties; (think) do-

māt; izdomāt.

concentrate (ï»'nf*n- jeb fonfê'n-
tßeit) savilkt, koncentrēt; (con-
dense) sabiezināt; -ion (fauit-

pritßei'fdjOn) saspiedums; chm.

sabiezinājums.
concentre (fSnfè'ntai) koncen-

trēt(ies), savienot(ies).
concentric (-tRÌf) koncentrisks.

conception (îanfê'pfd)Bn) saprašana;
iedoma; jēdziens; physiol. ie-

ņemšana (miesās).

concern (ïfnfôr'n) 1. (affair) lieta,
darīšana; (interest) intereses; ne-

miers; raizes; (importance) svarī-

gums; © veikals. 2. attiekties;

iejaukties; rūpēties; to
- o.s.

with — rūpēties, gādāt (par);
-cd □ (-f6''nb) piedalīgs; no-

rūpējies; nobēdājies; -ing (-fôt'-

nlm) attiecoties (uz), attiecībā.

concert 1. (fa/nf»rt) koncerts; sa-

skaņa ; saprašanās ; noruna.

2. (fOnfSr't) norunāt; (devise) iz-

domāt.

concert-pitch ; (fæ'nfSrtpftfd)) ka-

mertons.

concession (faiifè'ŗd)Oit) koncesija,
atļauja; -Ist (-°nīft) atļaujnieks.

concessive □ (fanfē'ftrD) atļau-
jams.

owed (fænjf) jūras gliemis.
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conchology S (ļàonksz'lobsche) gliem-
zinatne.

conciliate (ûnftl«eit) samierināt;

(gain over) iegūt; .ion (-ftlêei'-

şchSn) samierinājums; .orj.fl'-
ļêeitßr) starpnieks; .ory
starpniecisks, samierinošs.

concise □ (îOufáî'f) īss; .ness (.nes)
īsums.

conclave (kL'nrleiw) konklavs.

conclude (ļonklū'd) (end) beigt;
slēgt; (decide) izšķirt; (infer) se-

cināt; noslēgt (veikalus X.); .Ing
(.Ing) pēdējs, beigu-,

conclusion gals;

slēdziens, secinājums; (decision)

izšķīrums; (resolve) lēmums; .ve

□ (.şļw) izšķirošs; (convincing)

pārliecinošs; (final) galīgs.

concoct (lOnïào'ït) izdomāt; -ion

(kSnļas'kşchSn) novārījums; fig.
izperinājums.

concomitance, -cy (ļ->iikàz'mŞnş,
à»f«) kopība; .t (.t»itt) □ pa-
vadošs; nešķirams.

concord (fio'nļsjtorb) vienprātība;
i harmonija, saskaņa ; .ance

(kSnkūr'dvnf) saskaņa; konkor-

dance; .ant □ (.bSntj saskanošs,

harmonisks; .at(.bāt) ecc/.con-

kordats. [šanās; (crowd) pūlis.)

concourse (t»'n[3]fārf)sadrūzmē-|
concrete (îao'nfßït, ari limīßī't)
i
t □ (solid) ciešs, blīvs; konkrēts

(prt. abstract); nosaukts (no skait-

ļiem); gr.
konkrēts lietas vārds;

in the
.

—
konkrētā gadījumā.

2. (fanißi't) sabiezēt(ies).
concretion (konkßl'fchvn) saaugums;

sabiezējums, sacietējums.

concubinage (kSnkjū'bēnēdsch) kon-

kubinats, nelikumīga laulība;

.c ( îaa'iisliûbajn) konkubine,

lieka sieva.

concupiscence (f"nījū'pefenf) alka-

tība, miesas kārība; .t (-feiir)
alkatīgs, miesas kārīgs.

concur (ffliiîfir') sagadīties; (agree)

būt vienprātis (with— ar); līdz-

darboties; .rence (konîL'Rènş)
sagadīšanās; vienprātība; (joint
action) līdzdarbība; .rent (.ent)

□ līdzdarbīgs; saskanīgs.
concuss (fOiiïaS'f) satricināt (with—

ar); piespiest; -ion (îoiiïSs'fd)°ii)
satricinājums; izspiešana.

condemn (fflnbê'm) nosodīt; (sen-

tence) notiesāt; (disaprove of) at-

zīt par nederīgu, nopelt, at-

mest; -able (-nObl) nosodāms;

atmetams; -ation (fænbemnei'-

şchkîn) nosodījums; atmetums;

-atory nosodošs;

-er (-tt0t) nosodītājs(-ja).
condensaô/e (fOitbè'iifobl) sabiezi-

nāms; -ation (ksznbēnsei'fchvn)
sabiezinājums; -c (kvnde'nf) sa-

biezināt, kondenzet; (compress)
saīsināt, saspiest; sabiezēt, sa-

biezinātas); -er (-bê'ufOr) sa-

biezinātājs; kondenzators.

condescend (fàjiibefè'itb)būt laipns,
būt iztapīgs; pieļauties, pie-

kāpties; -dlng □ (-fč'nbtmi)laipns,

iztapīgs, pieļāvīgs; -sion (-fè'tt-
fd)Bn) laipnība, iztapība.

condign □ (fSnbáì'n) piemērigs, nor

pelnīts.

, condiment (fào'iibe mènt) aizdars.

\ condition (kvnbt'fch»n) 1. (state) sa-

stāvs; kādiba; (rank) stāvoklis;

(stipulation, clause) nosacījums,

klauzula; (circumstances)apstākļi.
2. nolīgt; noteikt.
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conditional □ ( rSnbt'schSM) no-

sacījuma-; gr. . (mood) vēlamā
izteiksme, kondicionāls; .ity
(ĪBnbffd)Bnā'l«te) nosacītība; .ly

(fBnbl'fd)BnSle) ar nosacījumu.
conditioned (- Bnb) (p.l.d. salikteņos)

apdāvināts, labas (vai sliktas)

condolatory (fBitbo"'stBße) līdz-

jūtības-; .c (fSnbou'l) izteikt

līdzjūtību; .ence (-bou'lênf) līdz-

jūtība; .er (JBr) līdzjūtības iz-

teicējs.

condonafïon pie-
došana ; .c (fBnbo»'n) piedot.

condor (fàj'nbàor) orn. kondors.

conduce (kSnbjû'ş) vest, kalpot,
derēt; .ive (ffliibjū'fīrt)) derīgs.

conduct 1. (faoiibsft) (escort) pa-

vadu; (management) valde, Va-

dība I ( behaviour) uzvešanās.

2. (fB>ģkt) vadīt; pavadīt:
to

_
o. s. — uzvesties, izturēties ;

Jollity (fBitbasftebī'f6te) vadīt-

spēja; vadāmība; .Idle (ï*n-
dZZftìbl) vadāms; .ing (.tītia)
vada-; .ion (.şchBn) vadīšana;
vads; .or (.t?r) vadītājs; kon-

duktors.
conduit (fào'n- jeb îäS'nbït) vada

caurule; kanāls.

cone (fo«n) kons; * čiekurs.

coney (fo«'ite)— cony.
confab F (fSnfā'b. fao'nfāb) 1. ča-

lot, tērzēt. 2. čalas.

confabulate (fOttfā'biūteit) tērzēt;

.ion (fBnfabi"lei'fcf)Bn) tērzē-

confect 1. (ïào'iifèft) konfekts.

2. (fSnfê'ft) izgatavot,

confection (fBnfe'kşchSn) izgatavo-
jums; (drēbnieciba) konļekclja;

konfekts; .er (.schBnB-) kondi-

tors: .cry (.nBRe) konditoreja;
saldumi.

confederacy(.fe'bBßäfe) sabiedrība,

savienība; jur. komplots, sa-

zvērestība; .te 1. (fSnfē'bSßāt)
sabiedrots; biedris, savienīb-

nieks; (accomplice) līdzvaininieks.

2. (.Reit) sabiedrot(ies); -tion

(îSnfêdvßc>'şchķln) savienība.

confer (fßnfSr') v\a. dot; atvēlēt;

v\n. pārrunāt; apspriesties;
.ence ( læ'iifoßènf) apspriede;
sanāce, konference.

confess ( sense's ) atzīt; atzīties;

sūdzēt grēkus; noklausīties

grēku sūdzēšanā; .edly (- gble)
kā vispārīgi atzīts, kā skaidri

redzams; .ion (fOnfê'fdjOii) atzī-

šanās; grēku sūdzēšana; ticības

apliecināšana; konfesija; Jonai

(.ļ>M) biktskresls; .or (fSnfe'fSr)
ticības apliecinātājs(-ja); bikts-

confidant (fàonfêba'nt) tuvinieks,

sirdsdraugs,
confide uzticēt;paļauties,
confidence (fæ'nfebenf) uzticība;

paļāvība ; paļāvīgs ziņojums;
(assurance) pašpaļāvība', (boldness)

drošprātība._
confident □ (fæ'nfebent) uzticīgs;

paļāvīgs; drošprātīgs; .ial (ļszn-
feoe'nfchvl) uzticoties, slepens.

configuration (fBnftgjì«Rei'fd)Bn)
veids, izveidojums.

confine 1. (fao'nfáìn) p. l.d. .s pl.
robeža(s). 2. (fonfiī'n) ierobežot,

aprobežot; (shut up) ieslodzīt;

to be .d to bed — vajadzēt
palikt gultā, nedrīkstēt atstāt

gultu; be .d —
dzemdēt; .ment
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(îB nfáî'nmênt) ieslodzījums; ap-

cietinājums; ierobežojums; ra-

conflrm (f<mfsr'm) apstiprināt; ap-
liecināt; iesvē-

tīt; .ation (fænfarmei'fd)i»n) ap-

stiprinājums; konfirmacija, ie-

svētīšana; .ative □ (kSnfSr'nMw),
.atory (~taRe) apstiprinošs; .cd

(fSnfār'ntb) noteikts, iesakņojies,
kronisks, nelabojams.

confiscate 1. (fao'nfiffeit jeb f&n-

ftf'feit) konfiscēt. 2. (.fat) kon-
fiscēts ; .ion (faonfiffei'fd)Bti)
konfiskācija.

conflagration (fajttflä'gßei'fd&On)
ugunsgrēks^

conflict 1. (fao'nflfft) (collision) sa-

dursme ; (fight) cīņa, kauja. 2.

(fūnflt'ft) cīnīties; (oppose) būt

pretrunīgs^
confluence (fæ'nfl«ettf),.x (.-flàsff)

(upju) satece ; (jaužu) saplūsme,

drūzma;.ent ( .fluent) 1. sate-

košs, saplūstgšs. 2. pieteka.
conform (f anfo"r'm) v\a. saskaņot;

saskanēt; (adapt) piemērot; v\n.

•to. to — piemēroties; pado-
ties; -able □ (.°bl) saskanīgs;
piemērīgs; attiecīgs; pēc (to);

padevīgs; piekāpīgs;
.ation (famfßrmei'fchSn) saskaņa;
miesas stāvs, augums; .Ist

(fonfsr'mift) konformists (angu-

kaņu valstsbaznīcaspiederīgais); .Ity
(ffnfSr'mête) piemērība; saska-

nība; in -ity with — saskaņā
ar, pēc.

confound (fOiifaìl'iib) samainīt, sa-

jaukt; (confuse) samulsināt; (over-

throw) iznīcināt; bibl. apkaunot;
F

-
it! sasodīta būšana! rauj

jupis! .Ed □ (kSnfâu'iĢd) sa-

mulsis! nolādeis; -er (-b 8r) iz-

nīcinātājs(-ja)._
confraternity brā-

lība.

confront (kBnfßL'nt) konfrontēt;

statītpretīm, sastatīt; (face) stā-

ties pretim, izaicināt; .ation

(ka>nşņBntei'şchon) konfrontācija,

sastate.
confuse (fOnfjū'f) samaisīt; samu-

džināt; samulsināt; .cd □ (fOn-
fjū'sd) sajaukts, neskaidrs; sa-

mudžināts; samulsis; .ion (f<'u-
fjū'schk>n) sajaukums, nekārtība;

samulsums; izpostījums, posts;
(shame) apkaunojums.

confutao/e (fonfjū't«bl) atspēko-
jams; .ation (famfiûtei'fri)"ii)

atspēkojums; .c (lOnfjū't) atspē-
kot, apgāzt.

congè (ļgnschè') = congee.
congeal ( fonbfdtjl'l) sastindzināt;

sasaldēt; sastingt, sasalt, sare-

cēt ; .able (.bschl'lvbl) sasaldē-

jams; sarecināms; .ment (.bschi'l-
ment), congelation (fambschêlei'-
şch8n) sasalšana; sarecešana;

sastingšana.
congee (kai'ndschi) atvaļinājums;

(atvadoties).

congener S (f»'nbjcsiênß t) vienād-

nieks (priekšmets vai cilvēks).

congenial □ vienā-

dīgs; (kindred) (garā) radniecīgs;

(suitable) attiecīgs, piemērīgs;

.ity (fOnbfd)inêä'[ete) vienādi-

gums; radniecība; piemērība.

congenital (f3itb)d)ê'nêtol) iedzimis,

-ly no dzimšanas sākot.

conger (f»'ti3gSr) jūras zutis.

congeriesS(fnnbļ"d)i'Rēīi) samaisas.
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congest (ļundsche'şt) mcd. saplūst
(no asinīm); -ed districts pl. —

pārpildīti iecirkņi; .ion (tn-3-
dschê'ştşchî>n) konģestija, asiņu

saplūdums ; .ion of population
— iedzīvotājuj)ārpilnība.

conglobate 1. (ïà?ngs«beit) sako-

potas); sapikot(ies). 2. (.bāt)
sakopots.

conglomerate 1. ( Pngl»'mBR3t )

konglomerāts. 2. (.Rc>t) sako-

pot; sapikot; .lon ( f slnglaumf-
Rel'schcin) sakopojums.

conglutinate (fOnglļiJū'tētieit) sali-

pināt, saķitēt; -ion (-gl[i]Dtènei'-
fchvn) saiipinājums; fig. apvie-

nojums.

Congo (ræ'iwgo") npr. Konga.
congratulate (Ī3ngß3'ti«leit) nove-

let laimi; gratulēt; -ion (f8n-

QRāti"lei'fcf)ūn) laimes vēlējums;

-or (kongßZ'Mle>M) laimes vē-

lētājs, gratulants; .ory (Jātonē)
laimes vēlējuma-.

congregate (fæ'n3gß6geit) (sa)pul-
cēt(ies); .ion (î»n3gßêgei'fd)on)
sapulce; (.ofa church) draudze;

-ional (.fdļOnūī) baznīcas drau-

dzes-; cccl. neatkarīgs.
congress (fæ'nsgßef) kongress, (sev.

politiska) sapulce; C- Kongress
(Ziemeļamerikā) \ .ional ( fOngßê'-

schvnSl) kongresa-.
congruence, .ency (Īao'nsgßūettf,

-ênfe) saskaņa; .ent (.ênt) sa-

skanīgs, samērīgs; math, kon-

gruents; .ity (fūngßū'čte) sa-

skanība; piemērība; math, kon-

gruence; .ous □ (k«'nsgß" ì>ş)
piemētīgs; samērīgs^

conic(al □) (ïao'nïî,k«'nŞl) ko-

nisks, konveidīgs; kona-.

conifer (fo«'n6fot) skuju koks; .se

(fSnl'foßl) skujaiņi, skuju koki;

.ous (.RsrSf) ciekurains.

conjectural □ (kSndsche'ktşchûßSl)
varbūtējs; .c (.t>ch»r) I. varbū-

tība: (idea) ideja.
conjoin (lOnbfdfjôTu) apvienot(ies),

savienot(ies); .t ( ļ^ndschôi'nt)
apvienots (Je) kopā.

conjugai □ (kai'ndschugSl)laulības-;
.te L (ļio'ndfchugeit) v\a. kon-

juģēt, locīt (darbības vārdus); v\n.

pāroties. 2. (.gāt) 3/ pārots;
math, konjugēts; .tion (f»tt-
bfd)ûgei'fd)°n) konjugācija,

conjunct (kSndschL'ngkt) savienots;
.ÌOn (ļondschL'ngkşchun) (union)

savienība; astr. konjunkcija; gr.
saiklis i .ive (.tiro) savienojošs;
.ive mood — konjunktīvs, at-

stāstāmā izteiksme; .ively (.1-)
kopā; .ure (~tWBt) sagadījums,

konjunktūra; krīze.

conjurariora (kaundsd)Uße>'şchon)
garu saukšana; burvība; .c

(kL'nbschSr) v\a. saukt garus;

v\n. burt; .er (ķnbschSßSr)
garu saucējs; burvis; .ing-trick

burvja triks.

connate (f»'ttei't) iedzimis, da-

bisks; reizē dzimis; .ural (f«'-
-nZ'tschvßvi) viendabas-, dabisks;

līdzīgs.
connect (Wtiê'ft) savienot(ies); .cd

□ (,6b) savienots, sakarīgs; to

be .ed with ap. —■ stāvēt sa-

karos ar kādu; with a th. —

dalībnieks pie kā.

Connecticut (fonē'tfī2t) Konekti-

kuta (upe un valsts).

connecting-(fine'sthw) savienojošs;
.ion (.şchk>n) sk. connexion; .ive
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□ (.tîw) 1. savienojošs. 2. gr.
saiklis.

connexion (k"nê'kşchi>n) satiksme;

(coherence) sakari; (relationship)

radniecība; radnieks(-niece).
conning-tower t,(fæ'nmfltauor) ko-

mandas tornis.

connive (ļonái'w) būt lēnīgs, sau-

dzīgs, pacietīgs; neraudzīties

stingri uz pirkstiem; sazināties

(with — ar) i .ence (.-ruOnf) sau-

dzīgums; .r (.wi>r) saudzētājs.
connoisseur (famèŗôt' jeb .şjûr')

pazinējs, lietpratējs.
connotafīon ( Iæn°tei'fcr)on ) līdz-

apzīmējums, blakus nozīme;
iezīme; .c (ï.îmo»'t) līdzapzīmet;
reize nozīmēt.

connubial (fSnjū'b^l) laulības-;

apprecējies.
conoid (kou'noīd) 1. konveidīgs.

2. konoids.

conquer (kao'nŞr) lekasot; uzva-

rēt; pārspēt; .able (ka>'ngļ»Ro'ļ>l)
uzvārāms; pārspējams; .or

(.R8t) iekarotājs; uzvārētājs.
conquest (fao'noïwêft) iekarojums;

uzvara; ieguvums.
consanguineous (k»nşZnâw,'işiş)

tuvu rada, asinsrada-; .ity (.ct 6)
asinsradniecība.

conscience (fao'nşchênş) sirdsapziņa;
F in all

. — patiesi; out of
all

.
— bezkaunīgi; .less (.lêf)

bezsirdsapziņas-.
conscientious □ (fà?nşchee'nşch8f)

apzinīgs; .ness (.nêş) apzinība.
conscious □ (Ïas'nfd)8f) ziņots, ap-

ziņots ; tīšs i .ness (.nef) sama-

conscript 1. X (rænffßt'pt) (pie-

spiedu kārta) ņemt rekrūšus. 2.

(ïàj'nffßÏpt) (piespiedu kārtā) re-

krūšos ņemts; rekrūtis ; .ion X

(fOnffßf'pfc&on) konskripcija, re-

krūšu ņemšana,
consecrate (kL'ttşikßeît) iesvētīt;

SVetu darīt, svētot; (dedicate)

veltīt; Jon (fænfsfßei'fd)°n) ie-

svētījams; svetojums; veltījums;
.or(fao'nfčfßeit°r) iesvetītājs(-ja);

veltītājs(-ja).
consecution (īasnfe fjū'fd)°n) sarin-

dojums ; slēdzienu rinda, seci-

nājums; -ve (ļ»nşe'kjufļw) kon-

zekvents, secīgs, sekās pareizs;

.vely (Je) secīgi, bez pārtrau-

consent (fSnfē'nt) 1. piekrišana,
atļaušana; with one

-
— vien-

prātīgi. 2. piekrist; atļaut;
.aneous(fàonfentei'n^f)
skanošs(ar); .lent (fOnfè'nfdt)s-6nt)
vienprātīgs; piekrītošs.

consequence ( fæ'nf*fwens ) seka;

slēdziens; (influence) iespaids;
(importance) svars, nozīme; -t

(.Iwênt) 1. sekojošs, secīgs. 2.

seka, secinājums, slēdziens; -tial

□ (laonfèfwè'nfdjSl) sekojošs,
izrietošs; sekās pareizs; dižīgs;
.tly (fàS'nfefwêntle) tā tad.

conservao/e (k BnsSr'wBbf) uztu-

rams; .ancy (.wBnşe) upes tiesa

(Londonā); .ant (.wBnt) uzturošs;

.ation (fsznşSrwei'şchSn) uzturē-

šana; .atisrn (fOnfßr'luSttfrn)kon-

zervatisrns; .ative (.tiro) 1. uz-

turošs; pol. C.ative — konzer-
vativs. 2. C.ative — konzer-

vativais; -ator ( tæ'nforroeitB'

jeb ïàonfSrroei't0') konzervators;
.atory (ļBnşS-'w^tBRe) 1. uztu-

rošs. 2. siltumnīca; s konzer-
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vatorija; .c 1. kon-

zervet, uzglabāt, uzturēt. 2.

(ksz'nfSrw) konzervi.
consider (fnnft'bor) v\a. (reflect on)

apcerēt, apsvērt; ņemt vērā;
turēt (par), uzskatīt (kā); v\n.
pārdomāt; .able □ (."Robi) ie-

vērojams; .ate □ (.Rāt) cienī-

bas pilns, uzmanīgs, ievērīgs;
apdomīgs, piesardzīgs; .ation

(konştboßei'şchon) pārdomājums,
apcerējums, apsvērums; cēlo-

nis; ievērība; cieņa; atlīdzinā-

jums; © prēmija; .ing □ (f°n-
ft'bvßing) 1. a. F toput on one's

.ing cap — nopietni pārdomāt,
no visām pusēm apsvērt. 2.

ievērojot.

consign (k^nşái'n) atdot; uzdot;

konzignet; .ation (kamşignei'-
şchîm), .ment

došana; konzignacija; .cc (faon-
fáînl') preču saņēmējs; .er, .or

(fOnfáì'no'r) preču izsūtītājs.

consist (ļSnşļ'şt) būt, pastāvēt;

.ence, .ency .sense)

Ciešums, blīvums; (agreement)

seku pareizība, konzekvence;

.ent □ (.tent) ciešs, blīvs (prt.

fluid) I (agreeing together) saska-

nošs ; sekās pareizs, konze-

kvents; .ory (ļs?'nfîstk>Re, k«it-

şi'ffoße) konzistorija.
consolaWe (fSnfo"'[Bbl) ieprieci-

nāms ; .ation (kaZttş»lei'şchon)
iepriecinājums, iepriecē; .e1
(fOnfou'l) iepriecināt; .er (Jor)
iepriecinātājs.

console 2 (ïào'nfo»!) konzole; arch.

balsteklis.

consolidate (fonfao'fèbeit) cietināt;
sacietēt; fig. apvienot; konzo-

lidēt; Jon (kk>nşLfsde>'fche>n) cie-

tinājums; konzolidējums; ap-
vienojums.

consols (ffnfæ'lf jeb ïào'nfàolf) pl.
fundēti valsts parādi; 3 per
cent

.
— konzolideta 3°/» rente.

consonance (ksz'nşônSnş) konzo-

nance; saskaņa; -t (-ttont) 1.
□ s saskanīgs. 2. līdzskanis,
konzonants.

consort 1. (tao'nfētt) biedris; (spouse)
laulāts draugs(-dzene); pavad-

kuģis. 2. (fSnļēr't) iestāties par

biedri, piebiedroties.
conspicuous □ re-

dzams.acimredzams,acīs krītošs;

fig. ievērojams, izcilus stāvošs.

conspiracy ( ftmfpî'RÌÎfe) sazvēre-

stība; .ator (~t°r) sazvērnieks;

.c (fOnfpáït') sazvērēties; sadar-

boties.

constab/c (ÏÄn'ffW) policijas kār-

tībnieks, policists, konstabls ;
.ulary (fOnfta'bi'<lûße)policisti.

Constance (kN'işşnş) Konstance.

constancy (tæ'nfionfe) pastāvība;
negrozība; A □ (.ftOnt) —

pa-
stāvīgs; negrozīgs; uzticams.

constellation (ka»,ftēleī'fchon) ast.

konstelacija.

consternation (kLnşMnei'şdM) sa-

mulsums; šausmas. i
aizcietināt;

Jon (kaonştèpei'şchS») mcd. aiz-

cietejums, ciets vidus.

constituency flbnstt'Mênş») velētāji,
-t (.ēnt) I. svarīgs, pamata-;
2. svarīga sastāvdaļa; velētājs;
(ari ©) pasūtītājs(-ja).

constitute (kķnştşijN) ( set up,

establish) celt; (appoint) iecelt I

(compose) sastādīt.
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Constitution(Ī»nftštjū'fcf)Bri)celšana;
sastādīšana; miesas stāvs; sa-

tversme, konstitūcija; -al (--

fchviM) 1. □ satversmes-, kon-

stitūcijas-; dabisks. 2. pastaiga

(sagremošanas dēļ); .aiist ( - lift )
konstitucionalists, satversm-

constitutive □ (Īaj'nftētjūttto) bū-

tīgs, svarīgs; konstituējošs.
constrain (fStiftßei'n) piespiest,

spiest; -t (īonftßei'nt) piespie-
šana; spaidi; (confinement) apcie-
tinājums.

constrict (fOnftßt'ft) savilkt, sa-

spiest; Jon (fOnftßÎ'ffdļon) sa-

vilkums; -or (-tsr) savilcejs
(muskulis); (ari boa -Or) milzu

čūska.

constringent (£3uftßÌ'nbfdi«nt) sa-

velkošs.

construct (fSnftßsS'lt) būvēt, celt;

konstruēt;/ïg. izdomāt, sacerēt;

-ion (-ÎOnftßaS'ffdļSn) konstruk-

cija; Sastādījums; būve; (inter-

pretation) iztulkojums; (meaning)
jēdziens, nozīme; -ive (-tīro)
uzbūvējams, būves-; konstruk-

cijas-; iztulkojams; (infered) se-

cināts, atvasināts, pieņemts; -or

(-M) uzbūvētājs.
construe (fao'nftßū jebīOnftßū') gr.

konstruēt, sastādīt; (interpret)
iztulkot, paskaidrot; (translate)
pārtulkot.

consuetudinary (kLnfvvetjū'denvße)
parasts.

consul (îao'nfoi) konzuls; -ar (îào'n-
fiOjOr) konzulars; -ate ( -lat),
-ship (kL'ķlşchìp) konzulats;

C-General (ksziişoidfche'n»Rol)
ģeneralkonzuls.

consult (kSnş-S'lt) v\a. konzultēt,

prasīt padomu; (consider) ņemt

vērā; vln. apspriesties; .ation

( īaonfOltei'fdjOu) konzultacija;
apspriešanās; apspriede; .ative

(îfnfàS'ltättro) konzultativs; ap-
spriedes-.

consumable (konşjû'mM) patērē-

jams; apēdams.
consume (t"£>nfjū'm) fig. apēst;

(destroy) iznīcināt; izpostīt; (use)
patērēt; (waste) izšķērdēt, izpu-

tināt; v\n. iznīkt; .r (.0r) pa-

tērētājs, konzuments.

consummate 1. □ (f"ttfatVinat) pil-
nīgs, ļpabeigts. 2. (fæ'nfOmeit)
pabeigt, izdarīt; .ion (îaonfOmei'-
şchSn) pabeigums; beigas, gals.

consumption (Ionfšs'nt[p]fd)oii) (use)

patērējums; © konzums; dilo-

nis; spēku zudums; .veD(.tiro)
iznīcinošs, postīgs, dilstošs; di-

contáct (fào'ntäît)aizskārums,

contagion mcd. lipī-
gums; sērga; -us □ (.bsch«s)
lipīgs.

contain (ïOntei'n) saturēt, aptvert;

to
-

o.s. — saturēties, saval-

dīties; -able (.tei'nObl) saturams.

contaminate (f°ntā'me neit) aptrai-

pīt, pieķēzīt, samu||āt; (corrupt)
sapostīt; (infect) pielipināt; Jon

(kontâķnei'şch°n) aptraipījums.
contemn\ (fontam) nievāt, nicinās.

contemplate (fa/ntentpleit jeb ļk>n-

te'mple>t) v\a. aplūkot; apcerēt;
(intend)būt nodomājis; v\n. pār-

domāt (on —par); .ion (îaoti-
teiNplei'şchSn) aplūkojums; (me-
ditation) pārdomājums; to have

in .ion — būt nodomājis; -ive
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□ (kSntê'mpMw)apcerīgs; do-

contemporaneous □ (ISntêmpô-
ņei'nĶş) vienlaicīgs; .neousness

(.nčf) vienlaicība; .ry (fon-
te'mp'RBße)( i. vienlaicīgs. 2.

laika biedris; laikraksts,

contempt (fBntè'm[p]r) nicinājums,

nievājums; (disgrace) negods;
nicināmība;

.
of court — (tiesas)

necienīšana; necienība(pret tiesu);
to hold in

-
— nicināt; in

.

of — par spīti; .idle □ (k»n-
tê'm[p]tîbl) nicināms, nicināts;
.idleness (~n8f) nicināmība, nie-

cība; .uous □ (ļ»nfe'mlpjtiĶş)
nicināms; (haughty) augstprātīgs,

contend (f«ntē'nb) v\n. strīdēties;

cīnīties, sacensties; v\a. apgal-

vot; apstrīdēt; .er (.tè'nbor)
sacensis(-se); cīkstonis(-ne).

content (î»ntè'nt) 1. apmierināts,

pieticis. 2. apmierinātība, pie-
ticība. 3. apmierināt; to

. o.s.

— apmierināties (with— ar). 4.

(. jeb fao'nteut) apjoms; .s pl.
— saturs.

contented □ (Wnte'nteb) apmieri-
nāts, pieticis; .ness (.n*f) ap-

mierinātība, pieticība.

contention (fOtttê'iifdjOn) debates;

sacīkste; (emulation) sacenšanās,

sacense; (argument) pierāde.

contentious □ (fOnte'iifdjOf)ķildīgs,
apstrīdams; .ness(.ne f) ķildība.

contentment (fontS'ntme nt) apmie-

rinātība, pieticība; apmierinā-

conterminous (îonrsr'mSnàsf) ro-

bežu-, pierobežu-.
contest 1. (fào'nteft) strīds; cīņa.

2. (fsnte'ft) apstrīdēt; apgāzt;

sacensties, cīnīties; to
.

a bo-

rough — sacensties par vēlē-
šanu iecirkņa mandātu; -able

(.tè'ftfJbl) apstrīdams,
context (fao'ntèfft) sakars; .ure

(fOntê'fftf*Br) audi, būve, zi-

stema.

contiguity (kaonfēgjū'ēte) sarobežo-

šanās; tuvums, apkaime; .ous

lH(îSntî'gi>şôş)robežu-, kaimiņu-.
continence, .y(fao'ntēnēnf, .ite'nfe)

atturība; savaldīšanās.

continent ( fæ'nteneut ) 1. □ attu-

rīgs. 2. cietzeme, kontinents;
-al (ļa»itene'ntal) cietzemes-,

kontinentāls.

contingence, .cy (fSntî'itdschênş,
.dschênşe) nejaušība, nejaušs ga-

dījums; .cies pl. (.şês) varbū-

tības; neparedzēti izdevumi;

.t (.bsd)ênt) 1. □ nejaušs, ne-

paredzēts, zināmos apstākļos
iespējams; .t on — atkarīgs
no. 2. nejaušs gadījums;(share)

daļa; X kontingents.
continual n pastāvīgs,

nepārtraukts, vienmērīgs.
continuance pastāvība,

nepārtrauktība, vienmērība; tur-

pināšanās; (stay) uzturēšanās.

continuation (.tìniue>'şd>vn) turpi-

nājums; © paildzinājums, pro-
longācija.

continue (fnntt'njū) v\a. turpināt;
paildzināt; (retain) piepaturēt;
v\n. palikt; uzturēties; to

.

reading (sneaking) lasīt (ru-

nāt) tālāk; "to
. (in) a business —

turpināt veikalu; to be .d —

turpmāk vel (turpinājums sekos).
continuity ( fLnfenjū'ēfe) nepār-

trauktība ; (cohesion) sakars.
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continuous □ (ļSntļ'nj»of) nepār-
traukts. .

contort (fOntāt't) saliekt; nogriezt

(atslēgu); (twist) sagriezt; -ion

(kSntôr'şchSn) nogriezums; li-

contour (ÎSntflt')kontūra, apveids.
contra (fæ'ntßa) pret; ©per. —

turpretim, kā pretatlīdzinājums.
contraband (īao'ntÊbānb) 1. □ (li-

kumīgi) aizliegts; kontrbandas-.

2.kontrbandas prece,kontrbanda.

contract 1. (ī»ittßā'ft) v\a. savilkt,

saspiest; pieradināties; piedzī-
vot (slimību) i kontrahēt, taisīt

(parādus); slēgt (laulība, līgumuX.).
2. (īao'ntßāft) kontrakts, līgums;

.ibility (ļkintßâktêbì'lète) savelka-

mība; .ible (ÎOittßä'ltìbl) savel-

kams; JJe o. (.ill) savilcīgs;

—ility ( laontßäïtt'Rte ) (musku)u)
savilcība; .ion (ļ«ntßZ'kşchk>n)
savilkums; . or līdzējs,

uzņēmējs, piegādātājs.
contradict (fāmtßabt'ft) runāt pre-

tim, pretoties (ap. — kādam);
Jon (.bt'kşchSn) pretruna; Jous

(.şchSş) pretrunīgs; .or(.toy pre-

timrunātājs; .oriness (-tOßênef)
pretrunība; .ory pretru-

nīgs.
_
'

contradistinction (îaoittßabìftï'tiäî-

şchun) pretstats.
contrariety (faotitß^RaTete) pret-

runa; pretīgums; nesavienoja-

mība I .ily (îao'ntßäßèle) pretim,

pretēji; .iness (.nef) pretejība;
pretošanās; .y l.

pretējs; (adverse) pretīgs; .y to

prp. — pret. 2. otrādība; on

the .y — pavisam otrādi; to

the .y — turpretim.

contrast 1. (Īao'ntßāft) kontrasts,

pretstats. 2. (fOntßa'ft) v\a. sta-

tīt pretīm, salīdzināt; v\n. būt

pretstatā, atšķirties.

contravene (faontßaroī'n) būt pret-
runā, stāties pretīm ; rīkoties

pretīm; (violate) pārkāpt; .er

(-ttn'nflr) pārkāpējs(-ja); .tion
(-we'nşch8n) pārkāpums.

contribute (k Bittßt'bjūt) v\a.iemak-

sāt; pabalstīt; samest (naudu);
v\n. darboties līdz; Jon (kZZii-
tÚbjū'fdjOn) līdzdarbība; pie-

maksa; pabalsts; Jve (ïOntßÏ'-
bi>>tlw), .cry (J°Re) līdzdarbīgs,
veicinošs; .or (.i8') veicinātājs;

līdzstrādnieks (to a newspaper
— pie avizes).

_

contrite □ (îaa'ntßÌÌt) sagrauzts;
žēluma pilns; .ion (îBntßÏ'fd)on)
sagrauztība. ■

contrivance (ļB>ttßÄ'wBitş) izgu-
drojums; (plan) plans, nodoms;

(arrangement) ierīkojums; (artifice)
paņēmiens; asprātība.

contrive (kBntßÄ'w) izdomāt; no-

domāt; darīt iespējamu; ierīkot;

būt nodomājis; .r (.or) izgu-
drotājs, izdomātājs; sarīkotājs;
gudrinieks.

control (î°ntßou'l) 1. (ari .ment,

.ķnt) kontrole, uzraudzība;

iespaids; pavēle; vara. 2. kon-

trolēt, uzraudzīt, pārbaudīt; ie-

robežot; pārvaldīt; .labie (. 8bl)

kontrolējams; pārvaldāms, sa-

valdāms; .ier (.3t) kontrolieris,

uzraugs; vadītājs, veikalvedis;

rēķinu pārbaudītājs.
controversial □ (īajtitß^oj'fd)B!)

strīda-; strīdīgs; .y (laa'ntRo-

wiZrşe) strīds; strīda jautājums.
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controvert (làjnrßôrDfît't)apstrīdēt;
(refute) atspēkot; .ible n (làoit-
tßôrnßr'tìbl) apstrīdams.

contumacious □ (fæntifimei'fdjSf)
spītīgs; stūrgalvīgs; .y (kao'n-
tiūmāfe) stūrgalvība; jur. kontu-

mace, (tīša) neatnāce.

contumelious 0 ( iæntiutm'l^f)
kauna-, negoda-; bezkaunīgs,
apvainojošs; .y ( ïaj'ntiflmêle)
apvainojums; nozākājums; ne-

contuse (ī°ntjū'f) sagrūst, no-

spraukt, kontuzēt; .ion (t°ntjū'-
fd)Bn) kontūzija. (mīkla.)

conundrum ) joku)
convalesce (lasnrnS(è'f) atveseļoties,

atkopties; .nce (~enf) atveseļo-

šanās; .nt (.ent) I. □ atspirg-
stošs; atveseļošanās-. 2. atspir-
gulis(-le).

convection (kSnwê'ļşch«n) phys.
pārraidība.

convene (rBnroī'ii) sapulcēt(ies);
sasaukt.

convenience (kBiiwi'ķnş) ērtība;

piemērība ; at yourearliest
.

—

cik drīz vien jums iespējams ;
-t □ (.iēnt) ērts; izdevīgs.

convent (fæ'nmeitt)klosteris; .icle

(ISnroē'nttĪl) sapulce (slepena);

.ion (.schttn) sapulce, konvents;

(treaty) līgums, konvencija; .-

ional (- fdfjfnOj) norunāts, nolīgts;
parasts, sen ieviesies; .lonalism

(.nSltfm) konvencionalisms, tu-

rēšanās pie parašām; .ionality
(.mênfd)Bnä'lete) parašība; .ual

□ (ļonwê'ntschĶl) klostesa-,
klosterisks.

converge (kSnwL-'bsch) konvcrģēt,
satecēt vienā līnijā; .ence, .ency

(~snf[eļ) konverģence, satece;

.ent, .ing (.ent, l\m) satekošs.

conversao/e (funroßr'fsfjl) saticīgs;
runīgs; .ant (.fBnt) lietpratīgs;
ievingrinājies; .ation (ļaanrM.

fei'fdjOn) saruna; pazīšanās;

ational (.fcfjOnOs) sarunas-.

converse 1. □ (î»'nw6rş) otrāds,

apgriezts. 2. saruna; kopošanās;
math, apgriezta teorēma; log.
pārstatīts teikums. 3.(kSnwß-'ş)
apgriezt, pārstatīt; sarunāties;

pazīties ; kopoties.
conversion (lonmSr'fd)nn) pārvēr-

tums; log. pārstatījums; theol.

atgriešana; pol. uzskatu maiņa;
O konverzija, konvertējums.

convert 1. (fa/nruo'rt) prozelīts,

nogrēkiematgrieztais; klosteŗa
brālis. 2.(îonïDÔr't)pārvērst(ies);
theol. atgriezt; (apply to) izlietot;

pārstatīt (teikumu); © apgrozīt;
© konvertēt; .er (k«nwSr'tSr)
atgriezējs; -ibility (.wSĢbt'lête)
pārvēršamība: atgriežamība; iz-

lietojamība; © apgrozamība;
.ible □ (ļ»nwSr'tîbl) pārvēršams;
atgriežams; ©apgrozāms, pār-

dodams ; (exchangeable) apmal-

convex □ (kào'nwêkş) konvekss,

izdobts; .ity (fStiroe'ffete) kon-

veksība, izdobtība.

convey (îfmrnei') aiznest, aizgādāt,
aizvest, aizsūtīt; paziņot, zināmu

darīt,izteikt; jur. pārvest, atdot;

.ance (Ī°'iirDe<'°'nf) aizgādājums;

(transport) transports, aizsūtījums;
© spedicija, piegādājums; rati;

jur. pārvedums; elect, vads;

.ancer (.OnfSr) notārs (gruntsga-
balu pārvedējs).
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convict L (kso'nwìkt) noziedznieks,

katordznieks. 2. (fOitrnt'ft) pie-

rādīt noziegumu ; pieķert; -ion

(fOurnì'ffdļOn ) vainas pierādī-

jums; (belief) pārliecinājums.
convince (fSnwi'nş) pārliecināt(of —

convivial (fSnwî'w^sf) svētku-,

dzïŗu-; svinīgs; jautrs; .ity (fOn-
wîweZ'lète) dzīrulība, jautrība
(pie galda).

convocation (kamwSkei'şchon) sa-

saukums ; (assembly) sapulce.
convoke sasaukt,

convolution (fanrD"l[i]ū'fci)°īi) sa-

tīšana.

convolve (fonmæ'lrri)satīt, sarullēt.

convolvulus î/(Jortrrau'toifilasfl tīteņi.

convoy
1. (fæ'nrrjoi) konvojs, pa-

vadi. 2. (fSnrooT) pavadīt.

convulse (fonroàÔ'if) savilkt, rau-

stīt(muskuļus 2C.); sašķobīt (ģīmi);

fig. satricināt I to be .ed with

laughter — pārsmieties, plīst

aiz smiekliem ; Jon (fomua3'l-
şchi>n) raustīšanās, rauste, kram-

pji; -ive □ (.şiw) slimīgi rau-

stoties.

cony (kou'ne) jeb fas'tte) trusītis.

coo (tu) ūbot, dūdot.

coo-dove (kū'bLrv) Ēģiptes balodis.

cook (fits) 1. pavārs; ķekša. 2.

pagatavot (ēdienus), vārīt, ceptK.

cookery (Ïû'ÏOr») vārīšana; vāramā

māksla, pavāra māksla.

cool (fūl) 1. □ vēss, spirgts; fig.
mierīgs,aukstām asinīm,dzestrs;

(impudent) bezkaunīgs. 2. vē-

sums. 3. atvēsināt(-ies) ; .er

(fū'l3t) vēsināmais; dzisinātava;

.Ish (fū'llfch) pavēss; .ness (kū'l-

nes) vēsums, dzestrums (ari fig.).

coolie (fū'(e) nastnesis; kulijs.

COOm prove. v. skot. (fūm) kvēpi,
sodrēji.

coop (kūp) 1.muciņa; putnu grozs.
2. to

.
up — ieslodzīt, ietupināt.

cooper (fū'pOr) mucnieks, stīpnieks.
2. nodarboties ar mucniecību;

.age (fû'poßèbļtf)) mucniecība ;
mucnieka alga.

co operate (f°aa'pBßeit) darboties

līdz; .ion (kSszp»Re>'schSn) līdz-

darbība; .ive (f"a>'pBßättm) sa-

darbīgs; .ive societies pl. —

konzuma biedrības ; .or (.t«r)
līdzstrādnieks.

co-ordinatt? 1. □ (fos*benāt) pie-
kārtots, vienāds. 2. (.iteit) ko-

ordinēt, piekārtot; .ion (fŞîze-
nei'fct)8n) piekārtojums.

coot (sūt)orn.papis; lempis, bībis.

cop (faop) cekuls; sekste.

copaioa (fôpei'ba), .va (.roa) -V

kopaivabalzams.
copal (fo«'p3|) kopals.
coparcenary (k»pcîr'şê„gße) līdz-

mantojamās tiesības; .er (.nbr)
līdzmantnieks.

copartner (fspūr'tnvr) dalībnieks,

kompanjons; .ship (.schfp) sa-

biedrība; dalibniecība.

cope1 (fo"p) 1. riza; (jumta)kupols;
(debesu) jums. 2. segt; jumt.

cope' 2 (.) cīnīties, mēroties, spē-
koties ( with — ar); likt

ragus
pretim.

Copenhagen (ko>>p»hei'gn) Kopen-

copier — copyist; pla-
giators; norakstītājs; literatūras

zaglis.

copious □ (ļou'pe-oş) bagātīgs, ba-

gāts; (not concise) izplūdis; .-
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ness (~nef) pārpilnība; izplu-

copper (fào'pOr) l. vasš, kapars;

vara nauda; vara trauki. 2. vara-,

kapara-. 3. pārvilkt ar vasu,
pārkaparot; .ish (isz'pgßişch);
~y (~R c ) varams, kaparains, var-

veidīgs; .-plate (fL'pStpleit)
vara griezums; .-works (.wbrfs)
vasa lietuve.

coppice, copse (fào'pìf, faopf) pa-
mežs, biezoknis.

copsy (fao'pfe) ar pamežuapaudzis,
krūmains.

Copt (fàopt) kopts, koptiete.
Coptic (fàu'ptff) koptisks, koptu-.
copulate (faopi"leit) pāroties, ko-

poties; .ion (kìopjulei'şchSn) ko-

pošanās; savienošana; .ive (fao'-
pjuMw) savienojošs.

copy (îào'pe) 1. noraksts; (modei)

priekšraksts; paraugs; (grāmatas)

eksemplārs. 2. norakstīt; darīt

pakaļ, veiglot; to
.

sair — pār-
rakstīt tīrajā; .-bOOk (.bus) (rak-

stāma) burtnīca; .hold (.ho»lb)
lēnis, lēņa muiža.

copying-jrtft (»'p*tnB.n«l) kopē-
jamā tinte; .-press (fao'pēlm-
pßēf) kopējamā prese.

copyist ( fao'pelft) norakstītājs ;

veiglotājs.
copyright (fs/pêßáit) autora tiesī-

bas;
.

edition — autortiesisks

izdevums.

coquet (fôfè't) koķetēt, lakstoties,

mīlināties; .ry (ko"'feiße,fôfè'tße)
koķetība, lakstība; .te (f°ïè'r)
koķete; .ish □ (.ìşch) koķets,
lakstīgs.

coral (fæ'Rfit) 1. korale; zvadzek-

lis, skandeklis; .s pl. krelles.

2. (ari coralline, ļL'Mļn) ko-

rāļu-, koraļveidīgs.
corbe(i)l (ī&'bH) arch, balsteklis;

X skanstes kurvis.

cord (ïorb) 1. virve, tauva, valgs,
aukla; fig. važas; (malkas) ass.

2. Siet (ar valgu) : mērīt (malku)

ar assmēru.

cordage <ko-'dedsch ) tauvas, take-

Cordelia (fāītbī'lia) Kordelija.
cordial (fofbHH jeb .dsch«l) 1. a

sirsnīgs; spirdzinošs; sirdi sti-

prinošs. 2. sirdsstiprinātājs, vē-

dera liķieris; -ity (fôtbjä'lêie)
sirsnība.

cord-maker ( Isr'bmeiffr ) virv-

cordon (kor'b»n) arch. X kordons,

cordovan ( fot'b°w«n ), cordwain

(ÎOr'bwein) korduanāda.

corduroy (fôr'bifißôl) ripsis.

core (sot) kodols; sirds; serde;

(augoņa) pūžņi.
corer (ks'R»t) (ābolu) izlobītājs.
coriaceous (koņi'şchkif) ādas-;

ādains; ciets.

Corinth (fayßÎn/A) Korinte; .ian

(îôßÌ'nrAêTin) korintiešu-.

cork (īūtt) i. korķis. 2. aiz-

korķēt.
corkage ( km'kebsch ) korķa nauda,

corkscrew (Īāt'īflßū ) ( korķu )

cork-tree 5 (for'ftßī) korķa ozols,

corky (fcK'fe) korķa-, korķains.

cormorant (fsr'mfißBnt) orn. jūras

krauklis, kormorans.

cornl (fom) I. labība; grauds;
Am. maisi. 2. graudot; barot

ar graudiem ; iesālīt; .ed beef
—sālīta liellopu gaļa.
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corn 2(.) varžacs.

cornea (fot'nèa) radzene (acī).
cornel 5 (km'nel) kornelis.

Cornelia (ïàontî'lia) Kornēlija.
cornelian (.nlliSn) karneols.

corneous raga-, ragains.

corner (for'nSr) stūris; Am- Ozin-

dikats, trests; .cd

stūrains; .-house (.háuş) stūra

cornet (for'nêt) s rags; X kornets;

.cy X (.fe) kornetība.

cornice (ĪēK'ntf) arch, dzega;
.-pole (.po"l) gardīnu kārts.

cornucopia S ( fô"mi"fou'pea), pl.
.ae (.1) pilnības rags.

Cornwall (for'nwæl) Kornvala.

corny (fot'ne) ragveidīgs, ragu-.
ccorolla-V(ī('R3o'la)kronltis,vaiņags.
corona (fôßO'i'na)pl. .æ (.1) kro-

nis, vaiņags; apdārzs, dārzs (ap

sauli, mēnesi).
coronal (kso'R"iM) kroņa-, vaiņaga-;

pieres-.'

coronation (faķnei'fchkm) krone-

coroner (fiojî»noi) līķu aplūkotājs,
coronet (îao'R°nêt) kronis; vai-

corpora/ (kor'pSrM) 1. □ miesas-,

miesisks. 2. X kaprālis; .ate □

(.Rāt) korporācijas-, biedrības-;

.ation (korpnßei'fchvn) korporā-
cija; biedrība; F

v. P resnulis;
.eal □ ( ļLrps'R^Sl) miesisks,

ķermenisks; .eity (fàorp°Rî'ête)
miesiskums.

corps (for, pl. serf) korpuss.
corpse (ÎO'pf) līķis, mironis.

corpulence, .cy (fOr'pjìUènffe]) tu-

klums I .t (.lent) tukls, resns.

corpus ûj (fot'pBf), pl. corpora

(.poßa) miesas; C. Christi

(fßÏ'ftf) kūnas diena; .cle (fôt'-
pasft) ķermenītis, atoms.

corral Àm. (fSßi'l) laidars; ratu

barikāde.

correct (.fSßè'ît) 1. a. □ korekts,

pareizs; lo be
.

—būt pareizs,
saskanēt. 2. v\a. izlabot; (re-

prove) pajāt, izsunīt; (punish)

sodīt i novērst nelietības; chm.

pavājināt; .ion (fSßê'ffchSn) iz-

labojums; rājiens; sods; (ari

.ion of the press) korektūra;

house of .ion — labošanas ie-

stāde, pārmācības nams; under

.ion — mērauklai nederīgs; ja
nemaldos; ar atļauju; Jonai

(.schSnvl) izlabojams; izlaboša-

nas-; .ive (.thn) 1. izlabojošs.
2.atvieglināšanas līdzeklis; .ness

(fWfines) pareizība, korektība;

.or (fSßè'ftor) izlabotājs ; at-

vieglināšanas līdzeklis ; typ.=
reader.

correlation (faaßelei'fchvn) sav-

starpēja attiecība; .ve □ (fOßè'-
IStīro) savstarpējs.

correspond (faoßêfpau'nb) (with, to)
atbilst; saskanēt; sarakstīties,

korespondēt (with —ar); .ence

(faoßēfpao'nb«nf) saskaņa; © sa-

tiksme; sarakste, korespondence;
.ent (.bent) 1. □ atbilstošs; ie-

derīgs. 2. korespondents..
corridor (fào'Rèbor) koridors, gai-

tenis; .-train (.tßeut) D-vilciens,

caurejošs vilciens.

corrigible (fL'Rēbschtbl) izlabojams.

corroborate (î°Ràs'è ôße>t) stiprināt;
(confirm) apstiprināt; .ion (fORao-
Bôßei'fdjfn)apstiprinājums; .ive

(foßsz'bSßatīw) apstiprinošs.
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corrode (fBßou'b) saēst; nokodināt;

-dent (ĪBRO"'bsnt) kodīgs; no-

kodināms līdzeklis; -dible(-bïbl),
-sible (-fibl) izkodinams; -sion

(-schBn) izkodinājums ; -sive

(-siro) 1. □ kodīgs; fig. krem-

tošs. 2. kodināms līdzeklis ;

• -siveness (.nSf) kodīgums ;
asums.

corrugate 1. (fa/Rägeit) krunkot;

G rievot. 2. (-gāt) krunkots,

krunkains.
corrupt (loßas'pt) 1. □ sabojāts,

aizpuvis; nekrietns, samaitāts,

izvirtis; (vēnai) piekukuļots; vil-

tots. 2. v\a.samaitāt; fig. viltot,

saviltot; (bribe) piekukuļot;
(poison) sagiftēt, saindēt; (mis-

lead) pavest; v\n. pūt; -er (f8-
Ras'ptor) pavedējs(-ja); pieku-
kuļotājs(-ja); -ibility (fSßÌSptè-
bt'lēte) sabojamība; piekukuļo-
jamība; -ible □ (foßæ'pttbl) trū-

dīgs, bojigs; piekukuļojams;
-ion (-fd)°n) trūdība, bojība;
viltojums; pavedums; piekuku-
ļojums; -ive □ (-tro) bojājošs;
-ness (-nèş) samaitātība, izvir-

tība; plekukuļojamība.
corsair (īOi'fSr) jūras laupītājs; jū-

ŗas laupītāju kuģis.
corse (kūrf) līķis, mironis.

cors(e)let tjßfflH) krūšu vairogs;
krūšu lakatiņš.

corset (foVfet) ņieburs.

cortical (îor'tèîo'l) mizains, mizas-;

fig. ārējs.
corundum (fBßas'nb3m) korunds.

coruscate (fOßas'fïeit) mirdzēt;
-ion (kaaßvşke>'şd)on) mirdzēšana,

spīdēšana.

corvette (kaorwe't) korvete.

I corvine (ko-'wà) krauklim, vārnai

līdzīgs; vārnas-.

coryphaeus (lajÚfl'of), pl. J (.2)
koŗa vadonis, korifejs.

cosecant (fo"fī'fBur) kozekante.

, cosher (fæ'fdjBr) izlutināt.

cosine (fou'ŗain) kozinuss.

cosiness (fou'pmef) omulība.

cosmetic (fàjfmê'tìf) ļ. kosmē-

tisks, skaistinošs. 2. skaistuma

līdzeklis.

cosmic(al) (faoj'mïî, -mffsi) ko-

smisks; visuma-,

ļcosmopolitan n), -c

(faofmào'pôlait) 1. kosmopolī-
tisks. 2. pasaules pilsonis(-ne).

Cossack (fao'fäf) kazaks.

cosset (fàïï'fst) 1. bez mātes uz-

audzināts jērs; luteklītis, mīlu-

lītis. 2. izlutināt.

cost (saost) 1. cena, vērtība; iz-

devumi; paspēle; -s pl. tiesas
izdevumi. 2. [irr.] maksāt.

costermonger (fao'ftSrmaîmigSr)
(augļu, zivju x.) pārdevējs(-ja).

!COStive (-tîll') aizcietējis (no vē-

dera); fig. stīvs.

costliness (ïao'ft(enef) dārgums,
greznums, krāšņums.

costly (fao'ftle) ļoti dārgs, grezns,
krāšņs.

cost-price © (fao'ftpßáîf) pašcena,

iepirkuma cena.

costume (îào'ftjûm, fæftjQ'm) ko-

stims ; -ier kostim-

nieks.

cosy (fou'je) ērts, patīkams, omu-

līgs.
cot (fàôt) gultiņa; i, šūpotņu tīkls ;

šūpulis; ari = cottage,
cothurn (fo»Wm),-us (fofAs''nßf),

pl. -i (-nár) koturns.
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cottage (fao'febsch) būdiņa,namiņš;
lauku mājas; .r (.8r) laucinieks;

bodnieks.

cottill(i)on_ (fāsti'li8n) kotiljons.
cotton (faitn) l. kokvilna; © (ca-

lico) katuns. 2. kokvilnas-. 3. v\n.
F piebiedroties; F piekrist; v\a.
ietīt kokvilnā; .y (fau'rue) kok-

vilnai līdzīgs.
couch (káutfch) l. cisas; kušete;

(layer) kārta, slānis. 2. v\a. likt,
nolikt; (hide away) noslēpt; no-

ņemt nagu (no acs); v\n. likties,

gulties, izstiepties, atpūsties ;
glūnēt; (crouch) tupēt; (bow down)

liekties, klanīties,

couch-grass sv (káti'tşchgßaş) vār-

cougar (fū_'aār) kuguars, puma.

cough ( ra>f) 1. klepus, kāšus.

2.(iz)klepot,(iz)kāsēt; to
.

down

— neklepot.
could (fìib) sk. can.

couldn't (fiibnt) — could not.

coulter (ïou'lt*r) arkla griežamais.
council (fau'nfêl) padome; dome;

Am. senāts; .lor (~fêI8r) pa-
domnieks.

counsel (káu'nşi) I. apspriede;
padoms; nodoms; plans; jur.

aizstāvis. 2. apspriest; dot pa-
domu ; .(l)or (fáu'itfeiar) pa-
domdevējs; advokāts; sk. coun-

cillor.

countl (fáìmt) 1.(reckoning) rēķins;

(number) skaitlis: jur. apsūdza-
mais punkts. 2. i; la. skaitīt,

rēķināt.saskaitīt; fig.turēt (par);
(ascribe) pielīdzināt (kādam ko);
v\n. paļauties, palaisties (on—

count'- (.) grafs (tituUs).

countenance (fau'nfSnBns) I.ģīmis,

seja, {izionomija; sirdsmiers,

drošs prāts; drošinājums, at-

balsts; (confirmation) apstiprinā-
jums. 2. drošināt, atbalstīt, vei-

cināt; (corroborate) apstiprināt;
(allow) pielaist, atļaut; .1° (.n8ns8r)

atbalstitājs(-ja), labvelis(-le).
counter l

(īāTt'nt°r) rēķinātājs; že-

tons; marka (kāršu spēlē); skaitļi;

lete.

counter - (.) pret, pretim,
counteract (fauntBRä'ft) darboties

pretim; .ion (.a"ffd)Bti) pretdar-

counterbalance 1. (îáu'nMbâionş)
pretsvars. 2. (fāuntBrbā'IBnf) at-

svērt; © izlīdzināt.

counterchange 1.(fá^'ntBrtşche>ndsch)
izmaiņa, apmaiņa. 2. (fauns 8--

tşchei'ndsch) izmainīt, apmainīt.
countercharge (fáu'ntBrtşchârdsd))

pretsūdzība.
countercheck 1. (fáu'nMtşchef)

pretgrūdiens; (šacha) pretvilciens;
fig. kavēklis; © pretzīme. 2.

(ļauntvrtschē'k) aizkavēt, atturēt;

pretoties.
counter

-
current ( fau'titfrfaoßent )

pretstrāva.
counterdraw (fāTmt»rbßāī')izpauzēt,

kalkēt.

counterfeit (fáu'ntOrŗtt) l.Dpakaļ-
darīts; viltots, neīsts; (feigned)

liekuļots. 2. veiglojums, pakaļ-

darinājums, viltojums. 3. via.

veiglot, pakaļdarīt, pakaļdrukāt;

viltot; (feign) liekuļot, melot;

v\n. izlikties; .er (-sit8') vei-

glotājs; viltotājs; liekulis.

counterfoil (.foil) kontroles lapa;
bagāžas zīme.
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counterfort © (-fort) arch, pabal-

counter-insurance (fáu'ntOßtnfdjû-
Rčnf) pārapdrošinājums.

countermand 1. (fáïï'ntBnnanb )

pretpavēle; atsaukums. 2.(fáun-
t'ma'nb)B atsaukt; atrīkot.

countermarch 1. (fau'ntftmfl'tfd))
pretgājiens. 2. (faDntB'mSr'tfct))
iet atpakaļ.

countermark (fāu'ntSrmārf) pret-
zīme, kontrmarka.

countermine (-main) pretmina.

counter-order (kâu'ntdlìiZĢ') pret-

pavēle.
counterpane (kau'ntB>pe>n) gultas

counterpart (-pā-t) duplikats, ko-

pija ; i otra balss, pretbalss.
counter-plea (-plī) pretsūdzība.
counterpoint s (faū'ntOrpoint) kon-

trapunkts.
counterpoise 1. (-poij) pretsvars.

2. (faūntSfpoTļ) turēt līdzsvaru

(ari fig.).
counter-poison (îau'ntB<poijn) pret-

ģifts, pretinde.
counter-proof (~pßūf) tup. pret-

nospiedums.
counterscarp X ( -starp ) kontr-

eskarpa.
counter-security ( -şêfjû'Rêfe) at-

galvojums; galvojums par sai-

stības izpildīšanu.
countersign 1. (~fáîn) lïdzpafaksts;

X parole, vārdols. 2. (ļaumì
fáì'ii) parakstīt līdz.

countersink © (ïáuntOrft'nflï) (iz)-
frezēt, (iz)urbināt.

counter-stroke (îáu'nt8rftRo»I) pret-
grūdiens, pretsitiens.

counter-tenor i (-teii8r) alta balss.

counter-ticket (-tïfêt) pretmarka.
countervail (táûntSrroei'l) atsvērt;

(compensate) atlīdzināt.

countess (láu'ntêf) grāfiene.
counting - house (fau'ntìnsbáuf),

--room (-Rūm) kantoris.

countless (fau'ntlef) neskaitāms.

country (fæ'ntße) 1. zeme; (neigh-

bourhood) puse, apvidus; (na-

tive-) tēvija, dzimtene. 2. lauku-;

dzimtenes-; fig. zemniecisks ;
--box (fž'ntßeljauff); lauku mā-

jiņa, vasarnīciņa; --dance (-bans)
kadriļa; riņķa deja; -man (-nAt)
tautietis.

county (läß'nte) grāfiste.
coup (fū) sitiens, grūdiens.
couple (fäsp() 1. pāris. 2. savienot,

sapārot (ari ©); (marry) sapreci-

nāt, salaulāt; pāroties.
couplet ( fìo'pfêf) kuplets, div-

pārītis.
coupon © (fū'pāmļsļ) kupons.

courage (fäs'Rêbs,crj) dūša, drosme;

-ous □ (k BRe>'bsch"ş) dūšīgs,
donis.)

courier (fū'Rē <») kurjers, ceļa va-ļ

I course (sūrs) 1. gājiens, gaita; (way)
ceļš; * (direction) kurss I 4, (voy-

age) brauciens, ceļojums; (race)

skriešanās ; skrietuve; ēdiens

(pasniegums); mācibas gaita; (re-

gular succession) kārtība, seka;

© (naudas)kurss;-of waters —

ārstēšanās ar minerālūdeni; in

due
-
—īstā laikā ; savā laikā ;

of -—bez šaubām, zināms, pats

par sevi saprotams. 2. v\a. rī-

dīt; v\n. dzīties (pēc), skriet,

courser (ïôr'fOr) rikšotājs (zirgs);

! kaujas zirgs.
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coursing (-fins) rīdības.

court (fort) 1. (-yard) pagalms,
sēta; (valdnieka) galms; galm-
nieki; pils; tiesa, tiesas nams;

likumdevēja sapulce. 2. laksto-

ties, glaimot.
courteous □ (lot'tjOf) laipns,rātns,

godprātīgs, iztapīgs; daiļš.

courier (softer) lakstotājs, glai-
motājs; precinieks.

courtesan, ari -zan ( ISt'tsfSn,
lor'-)draugule,izlaidīgasieviete.

Courtesy 1. (ÎBr'-, p.l.d. ļor'teşe)
laipnība,rātnība; iztapība. 2.—

curtsy.
courtier (īūr'tißr) galmnieks; lak-

stotājs, [nis; laipnība.)

courtliness (fot'tlčnēf) smalks to-ļ

courtly (fot'rļe) galma-; laipns.
court-martial X(fôrtm3r'fcf)Bl)l.kaŗa

tiesa. 2. atdot kaŗa tiesai.

court-plaster (ïôr'tplaftûr) angļu
plāksteris.

courtship(-fchtp) lakstošanās; drau-

gulība; precēšana.
courtyard (-jS rb) pagalms, sēta.

cousin (fàZftt) brālēns; māsīca;
first

~ - german—miesīgsbrā-

lēns; -ly (-(c) brālēna-; radnie-

cīgs; .ship (-şchlp) brālēni; rad-

niecība.

cove l (fo»w) 1. līcis; fig. patver-

sme; arch,pārvelvējums. 2.pār-
velvēt.

cove 2 P (-) vīrs, puisis.
covenant (fSs'ročn°nt) 1. līgums,

kontrakts; (league) savienība, līga.
2. v\a. apsolīt; (stipulate) nolīgt;
v\n. Vienoties (with a p. for a th.—

ar kādu par ko); Cer (°.i>#]
skot. konvenantietis ; C-or ( - )
līdzējs, kontrahents.

Coventry (faVrnēntße) npr -s/ to

send to -—ar kādu nerunāt un

nesaieties.

cover (fL'rrM) 1. sega; vāks; ie-

tinums; aploksne; futrālis; pa-

tvērums; biezoknis; midzenis;

iegansts. 2. (ap)segt, ietīt (with
— ar lok.); noslēpt; aizstāvēt;

noskriet; © segt; pray, sir, be

-ed! — lūdzu, paturat cepuri

galvā!; -ing(-SRÏng) sega; vāks;
futrālis ; apģērbs; jumts ; -let

(-oriet) jultas sega.
covert _( fas'rr>Btt) 1. □ segts, aiz-

sargāts ; slepens; noslēpts;
feme

. — sieva. 2. paspārne;

slēptuve; biezoknis; -ure (fās'-
wSrtşchSr) patvērums; paspārne;

jur. (sievietes) apprecētība, Sievas

covet (îâî'wèf) alkt, kaisli iekārot;

-ous □ (fas'm 6tàsf) alkatīgs,kārs

(of — pēc); skops, mantkārīgs;
-ousness (-tt£ f) alkatība, kāre;

mantkārība,

covey (fàß'ipe) (irbju) pudurksnis.
coving (fou'wlm) arch, izcilnis,

cow 1 (fáu) govs.
cow

2
(-) iebiedēt,

coward (fáû'frb) 1. □ bābisks,

gļēvs. 2. bāba; gļēvulis; -ice

(káu'Srdfş), -lineSS (-Orbleiiêŗ) bā-

biskums.

cowboy (fáu'bôl)ganu puika; Am.

govgans.
cow-catcher S Am. ( -ïätfdjOr)

sliežu tīrāmais (lokomotīves

priekšā).
cower (fāu'3t) notupties,
cow-hide (îátt'hátb) 1. govsāda;

govsādas pātaga. 2. pātagot,
Sapērt (ar pātagu).
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cowl (fául) kapuce,
cowpox (îáu'paoïf) bakas,

cowry (fau'Re) kauri-nauda.
cowslip 5 (fáìì'flîp) gailenes,
coxcomb (fao'fffo'im) āksts ; āksta I

cepure.
coxswain (fào'îfwein, F îàoffn) laiv- ļ

coy (151) a kautrīgs, druvīgs;
.ness (ļôi'nêş) kautrība,

cozen (îàsfn) krāpt, šmaukt; .age
(fa3'jnēbļd))krāpšana; .er(las'ļno0

krāpnieks,

crab > (kRZb) jūras vēzītis; ast.

Vēzis; * grieztuvis.
crab 2 (.) S/ mežābols; F ņurga,!

īgņa.

crabbed □ (kßZ'bèb,->ri ißābb) ņur- ļ
dzīgs, saīdzis; grubuļains, nelī-

dzens; .ness (kßâ'bêbneş) ņur-

dzība, saīgums; grubuļainība.
crack □ (ÎRäî) l.brīkšķis'; plaisa;

F belziens; čaloņa; sl. velna

zellis; ģeķība; in a .
— acu-

mirklī. 2. košs, krietns, galve-
nais. 3. v\a. saskaldīt, sadra-

gāt; atlauzt; plīkšķināt (a whip
— ar pātagu); to

. a bottle—

iztukšot pudeli; to
. a joke —

jokoties; F Am. to
. up —

lielīgi ieteikt; v\n. plīst, plaisāt;
F tērzēt, čalot.

crack-brained (ļßā'kbße>nd) traks,
prātā jucis.

cracked (kßākt) saplaisājis, plai-
sains; F alittle

.
—ne gluži gudrs,

ne pie pilna prāta.

cracker (ÎRä'lOr) riekstlauzis; lie- ļ
libnieks; vējgrābslis; lielīšanās; |
meli; paukšķis; paukšķenis (bon-

b»ns); ripenis (švermeris); raķete;|
Am. ciets biskvīts.

crackle (ïßäît) sprakstet.
crackling (īßā'fstna) (cnkcepešn)

kreve; sprakstoņa.
cracknel (~n*I) kriņģelītis.
cradle (tßeibl) 1. šūpulis;

nība ;* kuģa nolaidnes. 2. (ie-)-

craft (ÎRaft) izveicība; izmanība;

paņēmiens; amats: buru laiva.

craftiness (kßa'ftķs) izveicība;

veiklums; viltība.

craftsman (kßa'ftsm«n) amatnieks,

meistars.

crafty□ (îßa'fte)izveicīgs; viltīgs.
crag (ÎRäg) klints; klinšu radze;

.ged, .gy (fßā'gefa, .c) klintains;

nelīdzens.

crake (ÎReif) orn. grieze.
cram (fßäm) piebāzt; pildīt; pār-

pildīt; piestūķēt (vēderu); F ie-

kalt; .mer (ÎRä'mSr) iekalējs.
cramp (ÏRämp) 1. krampji; Gka-

blis; fig. apgrūtinājums. 2. sa-

vilkt krampjos; piekaujot; saka-

bļot; kavēt; -cd (îßämpt) kram-

pjains.
crampon (kßā'mPvn), crampoon

(fßāmpū'n) dzelzs kablis.

cranberry sy (îßä'nbêße) brūklene.

crane (ïßem) 1. dzērve; © krāns,
celtnis. 2. izstiept kaklu, iz-

stiepties.

crane's-bill % (fßei'nfbtl) gandr-
knābis.

cranial sl» (īßei'n*-°T) galvkausa-.
crank (ïßänaf) 1. saliekts; * no-

svēries (uz vienu pusi); jautrs,

mundrs. 2. kloķis; līkņveidīgs
rokturis; tikums; vārdu spēle;
untums i untumnieks; .iness

(fßa'uīiīenēf) untumainība.

crannied (ÏRä'mb) saplaisājis, piai-'
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sains; .y (~e) plaisa, šķirba;
kakts, nomale,

crape (ÎReip) 1. kreps, flors. 2.
saskrullēt,

crapulence (fßä'pifilènf) dzērums;
F paģiras.

crash l (ĪRāfdļ) l.brīkšķis; sabru-

kums. 2. brīkšķēt; sagāzties;
sabrukt.

erash 2
(.) rupjš trinītis,

crass (ĪRāf) resns, rupjš; krass,

crate (fßeit) pītenis (pīts grozs),
crater (fßei'tfr) krāteris,

craunch (fßānfd)) sadragāt,
cravat (kßZwa't) kravate,

crave (fße'lrj) v\a. stingri lūgt,
prasīt; v\n. lūgties,

craven (fßeiwii) 1. gjēvs. 2. gļē-

craving (fßei'rotng) kāre; ilgas(for
— pēc^

craw (fßic) guza.

crawfish (ïßâo'fïfdfj) = crayfish.
crawl (fßsbl ) 1. līšana. 2. līst;

vilkties; rāpties; ņudzēt; a .-

ing sensation — niezoņa; .er

līdējs(-ja); rāpulis(-le).
crayfish (fßei'fîşch) vēzis.

crayon (fßei'&n) 1. zīmulis; blue

_,
red

-
— zils, sarkans zīmu-

lis. 2. zīmēt, skicēs.

craze (ĪReif) 1. trakums, untums.

2. jaukt prātu.
crazedness (fßei'jēbnēf), .iness

(fßei'pmēf) gara vājums, prāta
sajukums.

crazy □ (fßei'fe) gruvīgs; sanīcis;
prātā jucis.

creak (ĪRif) 1. čīkstoņa. 2. čīkstēt.

cream (fßīm) 1. krējums; zieds

(vislabākais); cold
-

— ādas po-

made;
.

of tartar — kremotar-

tars (tīrīts vīnakmens). 2. krejot,
nokrejot; .y (fßī'me) krējumains;

izlasīts.

crease (fßīf) 1. krunka; austiņa

(grāmatā». 2. sakrunkāt; atlocīt.

create (fßeei't) radīt; celt; iecelt;

darīt; .ion (fßèei'fdjOn) radīšana;

radība; visums, pasaule; iecel-

šana; -ive (.tīro) radošs; .or

(.t"r) radītājs. #
creature (ÎRî'tt*or) radījums; Am.

mājlops (vērsis, zirgs zc.)i
-

com-

forts — gardumi.
credence (fßì'bènf) ticība; to give

credential (fßèbê'nfdjOl) 1. aplieci-
nājuma-. 2. -s (-fdjOlļ) pl. piln-
varas raksts.

credibility (fRèbebt'lête) ticamība.

credible □ (fßè'Mbl) ticams.

credit (fßê'bït) 1. ticība; slava,

reputācija ; apliecinājums ; lie-

cība; © kredīts; uzticība; ie-

spaids; to do
.

to a p. — da-

rīt kādam godu; to put (place
jeb pass) to a p.'s

.
— norak-

stīt kādam par labu. 2. ticēt;
uzticēt; © kreditēt; .able □

(fße'bêfSbl)godājams; .or (.M)
kreditors,

ļ credulity ( fßSbjū'lēfe) lētticība;
.ous (ÏRè'bi«läsf) lētticīgs.

creed (fßīb) ticības apliecinājums.
I creek (fßīf) līcītis; Am. upīte.

creeky (fßī'fe) līčains, līčots.

i creel (fßīl) klūdziņu grozs, zivju

: creep (ĪRīp) [irr.] līst; vilkties;
rāpties; kniest; .er (fßī'pBt) lī-

dējs(-ja); rāpulis; mūdži; s?

i vīteņaugs; orn. pelēkais dzenis;

.y (.e) loŽņīgs; drebuļains.
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creese (ĪRĪf) kriSS (malaju duncis).
cremate (kßemei't jeb ļßt'meit) sa-

dedzināt (līķus); -ory (fßè'- jeb

ÏRî'ntätoße) krematorijs, līķu
dedzinātava.

crenate (ĪRī'nāt) 1. ierobīt. 2. ie-

crenellare (ÎRè'n«leit) uzrobīt; -Ie

(īßenč'l) ambrazura, šaujamais

caurums.

Creole (îrï'o«l) l.kreols(-liete). 2.

kreolu-.

creosote (kßi'Sfout) kreozots.

crepitation (kßepetei'fchvn) sprak-

stēšana, sprēgāšana.
crept (ĪRēpt) sk. creep.

crepuscular (kßêpsZ'şkiŞr) krē-

slains, krēslas-.

crescent (ÎRê'fênt) 1. augošs. 2.

augošs mēnesis, pusmēnesis;

pusmēneša veidā būvēta namu

cress 5 (fßèf) krese.

cresset (fßē'fēt) bākas uguns;

Cresf (ÎRèft) (gaiļa) sekste; (putnu)
cekuls; spalvu pušķis (pie ķive-
res); ķivere, bruņu cepure; (jumta)

čukurs; -cd cekulots;

ķiverots; -fallen (ißē'ftfārJln) sa-

šļucis.

cretaceous (kßete>'şchSş) krītams.

Crete (fßīt) Kreta.
cretin (ÎRî'ttn) kretīns, vājprātis.

crevasse (fßeroā'f) aiza (šļūdoni);
Am. dambja sabrukums.

crevice (fßè'roìf) plaisa, sprauga.
erew

1 (Irū) bars; banda; * eki-

pāža, kuģa ļaudis.
crew 2 (-) sk. crow.

crib (ÏRtb) 1. sile; laidars, kūts;

būdiņa; (bērnu) gultiņa; (klasiķu)

tulkojums; sliņķu laipa (slepeni
lietots tulkojums skolā). 2. ieslo-

dzīt; nočiept,
cribbage (ißi'bêbsch) kribedžs (kāršu

spēle). [(zirgs),ļ
crib-biter (îßÏ'bbáîtOr) siļkrimtisj
cribble (ĪRībl) kretulis.

crick (ÎRtf) krampji; plēsoņa; »

in the neck — stīvs kakls.

cricket1 (ÎRÏ'fet) circenis.

cricket 2 (-) 1. krikets. 2. spēlēt
kriketu, kriketot.

crier (ÎRÌî'Sr) kliedzējs; izsaucējs.
crime (ÎRáìm) noziegums.

Crimea (îßÌì'ntï'a) Krima; -» war

(ÎRaìmî'On waor) Krimas karš.
criminal ({Rt'mènol) l. noziedzīgs;

kriminal-, soda-. 2. noziedz-

nieks(-niece); Jity (fßtntēna'lēte)
sodāmība; .te (ÎRt'mêneit)iesū-

dzēt (par noziegumu); -tion (ÎRÏ-
mnei'fdj°n)č apvainojums, ap-
sūdzība.

crimp (ÏRÏmp) 1. * X ogļraktuvju
aģents; kareivju un matrožu

līdzējs (vervētājs, ķerstītājs). 2. ķert,

ķerstīt; skrullēt (matus); iespiest

(samtā figūras); -Ie (ÎRtmpl) krum-

pot, krunkot,

crimson (ißÌinjn)1. karmezina-. 2.

karmezins, sārtums. 3. v\a- krā-

sot karmezina sarkanumā: v\n.
nosarkt.

cringe (kßindsch) dziļi paklanīties;
fig. līst, verdziski izturēties;

-r (ÎRÌ'nbfd)Sr) līdējs,
crinkle (ÏRÌngfl) 1. līkums; kroka,

krunka. 2. locīties,

crinoline (lßt'nolm jeb -liīn) kri-

noline.

cripple (kßtpl) 1. kroplis. 2. tizls.
3. sakropļot.
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crisis (fßÌì'fff), pl. crises (J/If)

crisp (ÏRlfp) 1.cirtains; červelains;

drupans; spirgts (no gaisa),svaigs.
2. cirtāties; červelēties; darīt

drupanu,
criss-cross (ißÏ'ffßàof)krusta zīme

(paraksta vietā).

criterion kritērijs, pa-

critic (ÏRÌ'tti) kritiķis; recenzents;
pajātājs; .cal □ (.k«l) kritisks;

paļīgs; drausmīgs; .clsm (ÏrÏ'-
tişifm), -que (kßêti'k) kritika;

.clze (ÏRÌ'tSfaîf) kritizēt, ap-

spriest; paļāt.

Croac (ÎRO»f) 1. ķērkt (no vārnas):
kurkt (no vardes): kurkstēt (no

vēdera). 2. ķērkšana,
crochet (ïßou'fdjei) 1.tamburējums.

2. tamburēt.

crock (îßasî) (māla) pods; .ery

(ĪRao'fSße) podnieka prece,
crocodile (īßao'īū bāī[) zo. krokodils.

crocus 5 (ÎRou'faf) safrāns,

crofter (ÎRa/ftOr) sīkzemnieks.

crone F (ļßo»n) vecene,

crony F (ÎRou'ne) vecs paziņa,
crook (îßìtf) I.līkums; (hook) āķis;

gana Zizlis (pie garīdzniekiem);
Am. ākinieks, blēdis,

crooked (fßuft) p.p., (ïßii'ïeb)a. □

līks,liekts; izvirtis; .ness(kßtt'-
ļedneş) līkums; kuprainums.

croon sev. skot. (fßūn) kungstēt;
žužināt.

crop (fRŠop) 1. guza; pļauja, raža;
labība ; apcirpti, apgriezti mati;

Strupastis (zirgs arnostrupinātu asti).

2. apcirpt, apgriezt; nostrupināt;
nopļaut; noplūkt,

crop-ear (fßas'pīr) strupausis.

cropper (îßao'par) apcirpējs; no-

strupinātājs; guzainādoja; kri-

tiens (no zirga).
croquet (fßou'tei) krokets.

crosier <kßo>>'fch«r) bīskapa zizlis.

cross (ÎRasf) 1. krusts. 2. krust-

veidīgs; šķībs; saīdzis; pretim-
stāvošs; pretīgs; krusta-. 3.

v\a. likt krustīs i pārstrīpot kru-

stis; krustots; pāriet, pārbraukt;
nākt ceļā; būt kavēklīgs; v\n.
krustoties; to . o.s. — nokru-

cross-beam (fßao'fblm) šķērs-;

.bow (.bou)stopa;.-breed (Jbßlb)
krustojums; bastards; .-exami-

nation (ißN"şegsâmènei'şchk>n)
krustisks nopratinājums; .exa-

mine (."-ēgfā'mm) v\a. nopra-
tināt krustiski; .-grained(tßæ'f-

gßeinb) šķērsām pret šķiedru
griezts; fig. ietiepīgs.

crossing (~ìng) pāreja; šķērso-
jums; šķērsotne; pārbrauktne;
krustceļš; kavēklis, šķērslis.

crossness S (.n«f) ietiepība;
īgnums.

cross-road (.Ro»b)šķērsiela; krust-

ceļš, krustceles; ceļa jūtis.

crosswise krustis.

crotch (tßætfd)) āķis; šekums, žu-

burojums.
crotchet (ißao'tfdjet) āķis ; tup.

(stoŗaina) iekāva; s ceturtdaļnote;
untums; .y F (ißæ'tfcb/te) un-

tumains.

crouch (kßáutşch) notupties, pie-

plakt (pie zemes), mesties ceļos;
fig. zemoties, iet lūgties.

croup 1 (īßūp)(zirga) krusti, pakaļa;
orn. tūplis.

croup 2 (.) mcd. krups.
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croupier (fßû'pè-«t) krup(j)ējs.
crow (Irom) I. vārna; (gaija) dzie-

dāšana; vedga (p. 1. a. .-bar,

kßou'bîļr). 2. [irr.] dziedāt kā

gailis; lielīties; triumfēt.

crowd (fßáub) 1. daudzums; drūz-

ma; ļaužu pūlis. 2. drūzmoties;

(pār)pildīt; ņudzēt; to
. sail

jeb all sails — uzvilkt visas bu-

ŗas, braukt visām burām.

crown (kßáun) 1. (wreath) vaiņags;
(kara)a x.) kronis I gods; slava;

(kalna) gals, virsotne; (galvas)
virsus; galva. 2.kronēt; ar slavu

pabeigt; to
- a man — pārvērst

kauliņu par damu (damspēlē).
crucial (fRū'fdjOl) izšķirošs,kritisks.

crucible (fßû'şîbi) tīģelis, kausē-

jamais pods.
crucifix (ÎRû'fêfîff) krucifikss; Jon

(fßûşèfî'fşchSn) krustā sišana.

cruciform (f Rū'fefôrm)krustveidīgs.
crucify (fßū'fēfai) krustā sist.
crude □ (fßūb) jēls, negatavs (ari

fig.); nesagremots (ari fig.)~ness

(ißū'bnSf), .crudity (fßū'bēfe)
jēlums, negatavums (ari fig.).

cruel □ (fßū'ēl) nežēlīgs, necilvē-

cīgs, cietsirdīgs; -ty (-te) nežē-

lība.

cruet (fßū'ēt) trauciņš, pudelīte;
-stand (-ftānb) menaža.

cruise,* (fßūf) 1. izpriecas brau-

ciens pa jūru. 2. kreisēt; -r a

(fßū'fSr) kreiseris.

crumb (ÎRàrSm) 1.(maizes) mīkstums;
drusciņa. 2. (ari crumble, fßZinbl)

sadrupināt; sadrupt; -ling

(ißZ'mbiing) sanīcis, nīkulīgs;
Jy (-bte) drupans.

crumpet (~pê t) irdena tējas kūka;

plācenītis.

crumple (fŞmpl) v\a. saburzīt;

v\n. krunkoties, saraukties.
crunch (fÎnfdj) sagrauzt,
crupper (fßas'por) (zirga) pakaļa;

paastes siksna,

crural (fRŪ'Roi) anat. gūžas-,
crusade (ÌRÛfel'b) krusta karš; -r

(-fei'bOr) krusta karotājs, krust-

crush (fßsrZşd)) 1. drūzma; sadur-

sme. 2. v\a. saspiest; sadragāt;
apspiest, iznīcināt; vļn. tikt

saspiests.
Crusoe (fßū'fo») Kruziņš.
crust (fßasft) 1. garoza; čaula. 2.

pārvilkt(ies) ar garozu; C-acea

(kßZştei'şchêa) /čaulaiņi; -iness

(fßsô'stènes) čaulainība; īdzība;

.y □ (-te) garozains; čaulains;

saīdzis.

crutch (fßsZtsch) kruķis; ķeģis.
crux (ißasîŗ) fig. krusts, ciets

rieksts.

cry (fRÌî) 1. kliedziens; sauciens;

uzsaukums. 2. kliegt; uzsaukt;

raudāt, žēloties.

crypt (fRÌpt) ala, kapa vieta.

Cryptogamia (fßtptôga'mèa, -ge>'.)
kriptogami.

crystal (fßÎ'ftoi) 1. kristais; pulk-

steņstikls. 2. kristāla-, skaidrs

kā kristais, caurskatams; -line

(Jariitt, Jin) kristāla-; -lization

(kßifMêsei'şchSn) kristalizācija;
-lize (fßf'ftāliij) kristalizēt.

ct(s). abbr = cent(s).

cub (fàßb) (zvēra) kucēns, sev. lau-

vēns, tīģerēns, lācēns, vilcēns,

lapsēns; rezgalis(-le) (puisēns vai

meitene).

cube (fjūb) 1. kubs; kubikskaitlis.

2. kubēt.



154 cube-root — cup

cube-root (Iju'bßut) kubiksakne.

cubicsal □) (kjû'bîk. kjū'bek»l) ku-

bisks, kubika-.

cubit (fju'btt) dilbis.
cuckold (îa3'f«lb) 1. ragnesis, ža-

gargailis. 2. darīt par ragnesi.
cuckoo (fu'fū) orn. dzeguze.
cucumber 5 (kjū'kLmM) gurķis.
cucurbit (tiìiïOr'btt) destilējamais

katls.
cud (làsb) gremokslis; to chew

ihe
.

— atgremot (ari fig.).
cuddle (Îàsbl) 1. F glāsts. 2. v\a.

glāstīt, lutināt; v\n. piespiesties;
silti gulēt,

cudgel (kL'dsch»!) 1. runga. 2.
pērt.

cue (kjū) aste; bize; (biljarda) ķūze;
gala vārds (uz skatuves); mājiens;
loma; gara stāvoklis; to give
ap. his

.
— likt kādam vārdus

mutē; to take the
~

trom ap.—
nemt kādu par paraugu.

cuffMfàßf) 1. dunka. 2. dunkāt,

cuff 2 (.) manšete, (piedurknes) at-

loks; roku dzelži.
cuirass (fwèßa'f jeb fwî'Ŗätj ķirass,

bruņas ; .ier ( twî-Räŗii') ķira-

culinary ( fjû'lènO'Re) ķēķa-, pa-

cull (kZļl) izlasīt; plūkt (puķes).
cullender (ka?'lenb»r) siets.

culling (_tn«) izlasīšana; (p.i.d. ~s

pl.) izlase.

culm ( kàAin ) salms ; salmi;
og|u smelknes.

culminate (ïàß'lmeneit) stāvēt vis-

lielākā augstumā; .ion (las(me-
itei'fd)8») ast. kulminācija; fig.
augstākā pakāpe.

culpability (îàßlpabl'lête)sodāmība;

Je □(fa3'lp»bl) sodāms; pajājams,
culprit (fàS'lpßtt) apsūdzētais(-tā);

vainīgais(-gā); noziedznieks-

(-niece),
cult (fäSlt) kults.
cultivable (rL'ltewM) kultivējams;

agr. apstrādājams.
cultivate (-weit) kultivēt; apstrā-

dāt, kopt (zemi); fig. izglītot,
attīstīt; vingrināties; civilizēt

(mežoni); .ion (ļìķltewei'şchon)

zemkopība; fig. izglītība; vin-

grināšanās; .or (fiS'ltêroeitOr)

zemkopis, arājs; kopējs; izglī-

culture (kiiļ'llşchCi) 1. kultūra; zem-

kopība; izglītība,attīstība.2.kul-

tivēt, izglītot.
culvert (ïàî'lrrjslrt) apakšzemes eja;

novadāmais kanāls.

cumber (laZ'tiiM) apgrūtināt; aiz-

sprostot, aizkraut; fig. noskum-

Cumberland (ïàß'mbOrläiib) npr.
Ķemberlattde.

cumbersome (.f"m) apgrūtinošs,
kavējošs, grūti izdarāms,

cumbrous □ (fàs'mbR3f) grūts;
neveikls; kavēklīgs.

cumin 5 (fàs'm6 tt) ķimenes,
cumulative ( fjû'miûlatìm) sarau-

sīgs.
Cunard (ffinār'b) npr.Kenards.

cuneate (fjū'm'āt) ķīļveidīgs.
cunning (faViiing) 1. □ gudrs; iz-

manīgs; viltīgs. 2. izmanība;

viltība.

cup (lasp) 1. tase, kauss, biķeris;
kulciens, malks; . and saucer—

(virs- un apakš-)tase. 2. likt

radziņus, nolaist asinis.
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cupboard (Īsß'bO'b) trauku skapis,
bufete.

cupel G (fjū'pel) mēģināmaispo-

Cupid (fjū'ptb) Amors,

cupidity (fiSpt'befe) alkatība, kāre.

cupola (fjû'pôla) kupols,

cupping-glass ( fž'pināglaf) surg.
radziņš.

cupreous Ä ( "f) vara-.

cur (fļ>r) šunelis; nelietis.

curable (fjū'R°bl) dziedināms, iz-

ārstējams.

curacy (fjū'RŠfe) mācītāja palīgs;
palīga draudze.

curare (f"Rä'Rc ) kurare (indiāņu
bultu gifts).

curate (fjū'Rāt) garīdzniekapalīgs.
curative (fjū'Rāttm) dziedinošs.

curator (fi«Re>'t°r) kurators.

curb (Mb) 1. pasmakres ķēdīte,
pasmakrene; fig. laužņi, groži.
2. valdīt; Jess (kLr'Mş) bez-

pavadas-; .-roof (.Rūf) pantains

jumts; .-stone, (fgr'bstoun) ma-

lenis, malakmenis.

curd (ffltb) 1. biezpiens, rūdzis

piens. 2. (āri .le, Mdl) sarecēt;

sarecināt; sakupt; kūpināt; .y

(fgr'de) sarecējis; sakupis, biezs

(piens).
cure (fjūv) 1. ārstēšana; izveseļo-

šanās; zāles; mācītāja amats.

2. ārstēt, dziedināt; ievārīt; ie-

sālīt; žāvēt.

curfew (fgr'fjū) vakara zvans (zig-

nals dzēst uguni) (ari .-bell).

curing (fjū'Rtng) ievārīšana I lesā-

līšāna; žāvēšana,

curiosity (fjūßēa/jete ) ziņkāre,

ziņkārība; zināšanas kāre; re-

curious □ (ījū'R^f) ziņkārīgs;
rūpīgs; savāds, dīvains; smalks,

košs, glīts; -ness (.nÊ f) ziņ-
kārība; rūpība; košums; dīvai-

curl (fOtl) li (matu) sproga, cirta;

(ūdens) červelējums; viļņojums.
2. v\a. skrullēt; v\n. cirtāties;
červelēties; viļņot.

curlew (lOt'ljū) ibiss.
curling-iron ( 10-'llmMm) (matu)

dedzeklis.

curl(ing)-paper (.pe>pvr) matu ti-

namais.

curly (fSi'le) sprogains, cirtains,

skrullēts.

curmudgeon (fà?rmà?'bsd)»ii) sko-

pulis; ņurga.

currant (īāyðnt) jāņoga; (ari
dried .) korinte.

currency (fà?'Rê>işe) (baumu x.) iz-

platīšana ; (naudas) apgroze i ©
kurss, vērtība, valuta; .t (~ ent)
L □ tekošs (gads, rēķins); © ap-

grozē esošs; izplatīts (no bau-

mām) ; vispār pieņemts; tirgū

parasts; tekošs; šis; J hand-

(-writing) — kurentraksti; to

pass .t— pieņemams par piln-

vērtīgu. 2. strāva, (ari elect);

tecējums; gaita; -t of air— vē-

smiņa.

currier (-cB[) ādas izstrādātājs.
currish II (ksK'Risch) sunisks; ķil-

dīgs; fig. saīdzis,

i curry l (fāS'Re) sagatavot, izstrā-

dāt (ādu); sukāt; P izpērt, su-

kāt; to
-

favour with — ielabi-

nāties pie.

I Curry'2 (.) kurijs (sapiparota ga]a

i curry-comb (.fo"m) skrāpis.
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curse (Ïsrf) l. lasts, nolādējums;
nelaime. 2. (no)lādēt; novēlēt

cursed □ (tf>t'feb) nolādēts; .ness

(.nêş) nolādētība.

cursive (.şkw) tekošs, kursīvs.

curson'ņess (foffôßênef) pavir-

šība; .y □ (-Re) ātrs, paviršs,
nevērīgs.

curst \ (Îsrft) ;= cursed.

curt □ (ïßtt) īsi saņemts; īss;

strups.
curtail (taJrtei'l) saīsināt; apgriezt;

curtain (kSŞn) 1. priekškars;
aizkars, gardine; X starpvalnis.
2. aizkārt; slept; .-lecture F

(-lêktschkîr) bāriens (vīram no sie-

vas divatā).

curts(e)y (foftfe) paklanīšanās,

paklane; kniksis; to drop a -

— kniksēt.
curvated (īflr'toeitčb) saliekts, līks;

.ure (~roStf*ar) līkums.

curve (fflrrn) 1. kurve, līce; līkā.

2. liekt(ies).
curvet (tsr'lDe t) 1. lokveidīgs lē-

ciens, kurbets. 2. lokveidīgi
lēkt, kurbetēt.

cushat lauku balodis.

cushion (kņ'fchvn) l. spilvens;

popls; (biljarda) mala. 2. apgā-
dāt ar spilveniem; popēt; (bil-

jarda) bumbu dublēt.

cusp w (kìrZşp) smaile.

custard (faū'fifrb) olu krējums.
custodial (īasfto»'be-ī<l) aizbildnie-

cisks; aizsardzības-; .ian(-be-un)
sargs, apsargātājs; -y (kâZ'ft°de)
apsardzība; ieslodzījums, ie-

slodze (cietumā).

custom (īšß'frSm) paradums; ieraša;

O pircēji; -s pl. muitas; .ary

(.BRe) parasts; .er (-8») pircējs
(-ja); .-house (.háuş) muitnīca;
.-house charges pl. — muitnī-

cas komisijas izdevumi; .-house

officer — muitas ierēdnis,
cut (fāst) 1. grieziens; cirtiens;

skramba; nogriezums; iegrie-

zums; ceļa saīsinājums; kok-

griezums; vargriezums; fasona

(drēbju); gabals; gabaliņš; (kāršu)

nocelšana; to draw .s — lozēt.
2. [irr.] griezt; (no)cirst; gravēt;

izgriezt; apgriezt; sagriezt; *

nocirst; nocelt (kārtis); to .ap.
— (satiekoties) negribēt (kādu) re-

dzēt; to
.

teeth — dabūt zo-

bus ; F to
.

a figure — spēlēt

lomu; to
.

short
— piepeši

pārtraukt; F
-

and dried — pil-

nīgi gatavs; - glass — slīpēta
glāze i to - down — cirst, līst;

pļaut (labību); nosist (cenas); fig.
pamazināt; to

-
off — nogriezt;

to . out — izgriezt; piegriezt;
izdomāt; to

. a p. out — būt

(kādai lietai) derīgs: to
-

to the

quick — visai dziļi ievainot;

to -to pieces — sadragāt; to

- a p. up — nozākāt kādu.]
cutaneous (kiuiei'nşiş) ādas-,

cut-away (iaVtSwei) (ari
.

coat —

svārki) ar nošļauptiem priekš-
stūriem.

cut-board kapājamaisdēlis,

cuticle (fjū'ttfl) anat., virsādiņa.

cutlass (fàS'tläf) medību duncis,

cutler (JBr) nažkalis; -y (-loRe)

nažkaļa darbs; nažkala preces,

cutlet (.iet) kotlete,

cutpurse (-pBrf) kabatas zaglis,
krāpnieks.
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cutter (kàs'ļUr) griezējs; kokgrie-
zis; piegriezējs; X kalnracis;

© griežamā mašīna; slīmests;

* kuteris.

cutthroat (īās'trAßo»t) slepkava.
cutting (fiS'tnM) 1. □ griezīgs;

ass i kodīgs; . edge—asmens,

zobi. 2. griešana; iegriezums;
nogriezums; s? durteknis; dro-

stalas; skaidas; atkritumi; news-

paper .S—izgriezumi (noavizgm).

cuttle (fàstl) zo. tintes zivs..

cwt. abbr. = hundredweight(s).
cycle (fiîfl) 1. cikls; astr. riņķis;

(braucamais) ritenis, velosipēds.
2. riteņot; .ing (fáì'fltiw) riteņ-
braucēja-; .Ist (.īllft) riteņbrau-

cējs, riteņotājs; lady .Ist— ri-

teņbraucēja; .ists' touringclub

— riteņbraucēju klubs.

cyclone (faì'floun) ciklons, viesulis.

cyclopaedia ( fa7tl°pl'be a ) enciklo-

pēdija.
Cyclopean (fStl°pî'Bn) ķiklopisks;

C.s (fiî'îlaapf), pl. C.es (.Ïls»'-
Pls) ķiklops.

cygnet (fï'flnH) gulbēns.
cylinder (ft'lttibOr) cilindrs, velte-

nis; .rlc(al □) (şelì'nbßik. .dßêk°l)

cilindrisks.

cymbal s (ft'mb8l) cimbole.

cynic (sì'nik) 1. (ari -al □, -êk»l)
cinisks, ķinisks, bezkaunīgs,
naidīgs. 2. ciniķis, ķiniķis.

cypress Sr (Jáì'pßèf) ciprese, ķi-

Cyprus (fai'pßOf) npr. Ķipra.
cyst a> (fîft) pūslis; maisveidīgs

pampums; -ic (fì'ftïf) pūšja-;
pampuma-.

Czar (fār jeb tfflr) sk. Tsar.

Czech (işchèk) čechs, čechiete.

D

D (di) = 500.

dab (bāb) 1. viegls sitiens; trai-

peklis; piciņa; ichth. plekste;
F pratējs. 2. viegli sist; norai-

bināt; tup. nospiest; P noķērnāt.
dabble (bäbl) apslapēt; apšļākt;

pluncīties; nevietā iejaukties.

dabbler (dZ'Mr) plunčotājs; saķē-

(UWt) pratējs.
dace (beif) rauda.

dadjdaj (bā'ļbja), daddy (dā'd°) tē-

tiņš, papiņš.
daddy-long-legs F (bâbŞ'nglêgs)

sienpjāvis (zirneklis).

dæmon sk. demon.

daffodil * (bâ'fôbft) narcise.

dagger (bä'rjSr) i. duncis. 2. no-

durt ar dunci.

daggle \ (bāgl) noķērnāt.

dahlia Sr (bS'lïa,aribei'lia) ģeorģine.
daily (bei'le) l. ikdienas-. 2. die-

nas avize; the dailies pl. —

dienas prese.

dainties (bei'ntês) pl. gardumi,
kārumi; -iness (-tīnčf) kārum-

niecība ; gleznums; .y □ (.te)
gards, delikāts; kārs; smalks;

klīrīgs.
dairy(bS'Re)piensaimniecība; pien-

nīca; piena pagrabs; .-maid

(.me<b)lopu meita; piena meita,

dais (bei'īf) baldachins, tronis (par-

daisy 5 (bei'je) sīkrozīte.

Dakota (t>afô"'ta) npr. Dakota,

dale (beil) ieleja.
dalliance (dâ'şinş) mīlināšanās;
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dally (bā'fe) mīlināties, draiskāties;
nodarboties ar blēņām.

Dalmatia (bâlmei'şchea) Dalmacija.

dam1 (bām) mātīte (pie kustoņiem).

dam- (-) 1. dambis; mola. 2. no-

dambēt; fig. aprobežot, savaldīt.

damage (dā'medsch) 1. zaudējums,
kaitējums, bojājums ; paspēle ;
*

-
by sea — avārija. 2. kai-

tēt; bojāt; atnest zaudējumu;
-able (bā'mc-bscļMl) viegli bojā-

damascus (bamā'ffOf) Damaska.

damask (bā'māff) 1. damasts. 2.

damascēt; --blade (-bleib) da-

mascēts asmens (ģelzis); -een

(bā'māffin, bāmāffi'n) damascēt.

dame (beint) dama; vecāka kun-

dze; sādžas skolotāja; saim-

damn (bām) nosodīt; atmest, no-

raidīt (kā nederīgu); paļāt; izsvilpt

(lugu); nolādēt;
-
it! — sasodīts!

nolādēts!

damnable □ (bä'mttObl) nosodāms,
nolādams; F sasodīts!; -ness

(-nêş) nosodamība.

damnation (bZmnei'schoii) nolādē-

jums; pazudinājums.
damnatory (ba'mMiiße) nosodošs;

pazudinošs.
Damocles (b3'm»fiïf): sword of

-

— Damokla zobens.

damp (bämp) 1. drēgns, mikls; -

rot — drēgnums, drēgns pu-
vums ; fig. nospiests, sašļucis.

2. drēgnums, miklums; fig.
drosmes sašļukums, skumjas;
X -s pl. raktuves gaze; tvans.
3. apslapināt; remdināt, vājināt;
to

- a p.'s spirits — nospiest

damper (bä'mpsr) remdeklis (j un

fig.);vedināmaiscaurums(krāsnī).

dampish □ (.pişch) padregns; sa-

smacis.
damsel (bZ'msèļ) jaunava, skuķis,

meitene.

damson S/ (bāiiisn)Damaskas plūme,
dance (bans) 1. deja, (dancis). 2.

dejot, (dancot); lēkāt; likt dejot;

dancināt; to
-

attendance on a

p. — lakstoties ap kādu.

dancer (ba'nfOt) dejotājs(-ja).
dancing ( da'nştns) dejošana; --

master (-maftvr) dejas skolotājs;
.-room URūm) dejas zāle.

dandelion * (bā'ttbElāīOn) cūkpienes,
dandle (bānbl) lolot (bērnu); šūpot

(rokās vai uz ceļiem).
dandruff (bä'nbßSf) blaugznas.
dandy (bā'nbe) švauksts; -ish (.îşch)

švauksta-, švaukstisks; -ism

(-tsm) švaukstisms.

Dane (be>n) danis(-niete).
danger (bei'nbschSr) briesmas, bī-

stamība I -ous □ (-bfdf)oßa3f) bī-

stams; -ousness(-ttèf)bīstamība.

dangle (banggl) karaties; jenkurot

(kājām); to
- about, after ap. —

pieķerties kādam, skriet kādam

pakaļ; -r (da'mglà) sieviešu

varonis, draugulis.
Daniel (bä'ni8!) Daniels.

Danish (bei'nîşch) dāņu-,

dank (bànsf) tvanams, drēgns.
Danube (bā'njūb) Donava,

Danubian (b>-njū'bL »v) Donavas-.

dapper □ F (bā'pOr) košs; dzīvs,
mundrs, veikls.

dapple (bāpl) 1. raibs, izraibināts.

2. raibināt.

dare (bâr) v\n. drīkstēt; uzdroši-

nātiesi I
- say — es gan varu
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teikt; to gan domāju; v\a. iz-

aicināt.

daring □ (bct'Rtng) 1. drošs; pār-

' drošs. 2. drošums, drošs prāts;
deed of

. — varoņdarbs,
dark (bārs) >. □ tumšs; drūms;

melngans; melnūksnējs; noslē-

pumains; nesaprotams. 2. turn-

darken (bārfu) v\a. aptumšot; (per-

plex) samulsināt; v\n. aptum-
šoties, satumst.

darkish (bSi'ftfdj) melngans; pa-

tumšs.

darkling (Mat) ï. adv. poet, iumsä

esošs. 2. tumšs; fig. drūms.

darkness (.nêş) tumsa, tumsība;
melnūksnējums.

darksome (~î°m) tumšs.

darky (.e) nēģeris.
darling (bSr'lhtg) 1. mīlulis. 2. mī-

luļa-; mīlēts.

darn (bûm) 1. drānas vīle; lāpī-
jums. 2. lāpīt.

darnel % (bSr'ttêl) kokaļi.
darner (btb'nSr) lāpītājs(-ja).

darning-needle(būr'tnnmībl) lāpāmā

dart (bflrt) 1.šķēps, šautra. 2. v\a.
mest (šķēpu 2C., fig. acis); v\n.

mesties, gāzties (at, on ap. —

uz kādu).
Darwinism(bSi'mēnifnt)darvinisms.
dash (bâşch) 1. sitiens, grūdiens;

(collision) sadursme; (clash) plauk-

šķis; (rush) gāšanās (virsū), uz-

brukums; fig. nokrāsa; domzī-

me; to cut a_—
laist miglu

acīs; vērst uz sevi uzmanību;

at first
.

— uz pirmo reizi. 2.

(strike) sist, mest; (. to pieces)

sadragāt; Iznīcināt; izgāzt (ūdeni);

ļ (bespatter) apšļākt dubļiem; (mix)

samaisīt, sajaukt; to
.

off —

ātri uzmest; v\n. grūst; gāzties;
to

~
down — nogāzties (no krā-

ces); to
.

off — ātri aizbraukt,
aizskriet; izmukt; to

„ over—

pārplūst; to
»through —izlauz-

ties cauri, izbrist; .er (.»r) iz-

nesīgs cilvēks; riteņspārns (pie

däsh-board (bâ'şchbô>d) dubļsargs
(pie ratiem).

dashing (bZ'şchtm) acīs krītoši ģēr-
bies, grezns, švaukstisks; krā-
cošs (no ūdens).

dastard (ba'f-, bā'ftOrb) 1. □ bā-

bisks. 2. nelietis, gļēvulis;
(li)ness (.ļlèļnêf)bābiskums.

data pl. (bei'ta) dati, fakti.

Date1 (belt) 1. datums, (mēneša)
diena ; laiks ; jur. © termiņš ;
out of

„
— novecojis; up to

.

—šīs dienas-, laikam piemērots,
moderns. 2. uzrakstīt datumu

(dienu, mēnesi, gadu).
Date 2 (.) datele.

dateless (bei'tßf) bezdatuma-.

dative (be>'fļw) dativs.

daub (bāūb) 1. sasmērējums. 2.

sasmērēt, sasmuļļāt.

dauber (bæ'siOr) smuļļa.
daughter (bāo'tOr) meita; .-in-law

(bāj'tūßtiilaā)vedekla; ~ly (baū'tOr-
-16) meitas-,

daunt (būnt, dàont) atņemt dūšu;

iebiedēt; -less (bā'nt-, dS'ņtlLf)
bezbaiļu-,dūšīgs,neiztrūcinams.

David (dei'wib) Davis, Davids.

oavy (bel'wc) npr. Devijs; X d~

(pl. davies) (art d.-lamp) dro-

Šībasjampa.
I daw (bāā) orn. kovārnis.
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dawdle F (bæbi) blēņoties, nopļē-

gurot; .r F (bao'bl°o dienas za-

glis; fig.miega pūznis, miegulis.

dawn (dam) 1. krēsla, ausma, rīta

blāzma; iesākums; fig. rīts,
atmoda. 2. aust.

day (bei) diena; dienas gaisma;
mūžs; termiņš; tocarry (jeb win)
the

.
— panākt uzvaru; to-.,

this
.

— šodien; the other
.

—

nesen; this
.

week
— no šīs

dienas par nedēļu; .s pl. of

grace jur.— nokavējuma dienas;

© pagaidu dienas; .'s work —

dienas darbs; * (kuģa) dienas

gaita.

à&y-break (bei'bßeif)dienasausma,
rīta blāzma; .light (-fair) dienas

gaisma; .-scholar (.ffæiSr) die-

nas skolēns, eksterns; .-star

(.Mr) rīta zvaigzne.
daze (beif)apstulbināt;apdullināt.
dazzle (bajl) apstulbināt.
D.O. abbr. = Doctor of Divinity.
deacon (bī'fon) diakons; .ess (bï'-

îk>nêş) diakonise; .ry (bî'ïonße)
diakonats.

dead (bed) I. nedzīvs, miris; no-

kaltis; nejūtīgs;tukšs (apvidus);
kluss (ūdens, ©); blāvs I tumšs

(zelts 2C.) I neīsts (logs 2C.); ne-

spodrs; izdzisis (no uguns); at-

vadejies (dzēriens); dziļš (miegs);
nelietots, nedzīvs (kapitāls); ne-

piesūtāms (no vēstulēm)! neiz-

šķirts (skrējiens); jur. kā pilsonis
miris; pilnīgs(klusums); tomake

a .
set at a th. — drošu uz-

brukumu pret; tocome toa . stop
— piepeši apturēt;

.
against —

taisni pretim; .

wall — bez-

logu mūris;
. weight — grūta

nasta. 2. kapa klusums; in the

.
of winter — vislielākā ziemā,

ziemas vidū; the
- pl. — mi-

deaden ( dedn ) notrulināt, novā-

deadhead (de'dheb) brīvpasažiers.
deadliness fbê'bï*n*f) nāvigums.
deadly (bê'bfe) nāvīgs; . pale—

bāls kā līķis; . enemy— nāvīgs
ienaidnieks.

deadness (.ttēf) nedzīvums; sa-

stingums; nejūtīgums; vājums;
© klusums.

dead-nettle 5 (.net!) akles, baltās

nātras.

deaf □ (bèf) kurls; .en ( deftt )
darīt kurlu; .-mute (be'fmjūt)

kurlmēmais; .ness (.nes) kur-

deal1 (bīl) 1. daļa; daudzums;

a great .
— ļoti daudz; kāršu

došana. 2. [irr.] v\a. (iz)dalit;
dot kārtis ; v\n. nodarboties;
rīkoties, izturēties (pret).

deal 2 (.) dēlis; egles koks.

dealer (diM) tirgotājs; kāršu de-

vējs; double .—viltnieks; plain .

— goda vīrs.

dealing (di'img) izdalīšana; (p.i.d,

.s pl.) rīkošanās, izturēšanās;

© satiksme.

dealt (bêlt) sk. deal 1 2.

dean (din) dekāns; .cry (bī'nOße)
dekanāts.

dear (dir) 1. □ dārgs; (beloved)

mīļš. 2. dārgais, draugs. 3. F

o(h) .! jeb .
me!

— ai, ail sa-

sodīts! .ness (dîr'nêş) dārdzība;

mīlīgums, sirsnīgums.

dearth (btWA) dārdzība; trūkums.

death (bētA) nāve; .s pl. nāves
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gadījumi; Jess (bè'Mè\) ne-

mirstams; Jike (Jáìf) nāvei lī-

dzīgs; Jy (Je) nāvīgs; .-rate

(.Rett) mirstības skaitlis; .-war-

rant (.wajßOnt) nāves spriedums;

pavēle nobendēt.
debar (b 6bār') izslēgt (from—no);

(aiz)kavēt (of—pie).

debark izkraut; izcelt
malā (no kuģa).

debase pazemināt; viltot;

.ment pazeminājums;
viltojums.

debatable (b6&ei't°6l) apstrīdams.
debate 1. debate; strīds.

2. debatēt; iztirzāt; apspriest.
debauch (bēbāā'tfd)) 1. palaidņoša-

nās ; plītēšana. 2. pavest; darīt

par palaidni; palaidņoties; .cc

(debôşd)!') plītnieks; izvirtulis ;
.er pavedējs(-ja);

.ery (bēbāo'tfd)3Re) palaidņoša-
nās; pavešana.

debenture (dķbe'ntşâ) parādzīme;

O atmuitas zīme; .d (.t'chvrd):
.d goods pl. —

atmuitas pre-

debilitate (b&dï'icteit) vājināt; .ation

(bC'blietei'fctjOn) vājinājums; .y
(bGbt'l«te) vājums,

debit (dê'bît) 1. debets, parāds. 2.

debitēt, ierakstīt debetā,

debonair (bēb°nSr') labsirdīgs;
laipns.

debouch X (debū'sch) iznākt.
debris (bebßî') (klinšu) drupas.
debt (dēt) parāds ; to run in-

to .(s) — gāzties parādos ;
to contract .s — taisīt parādus;
active

.
—neapmierināts prasī-

debtor (de'M) pārādnieks(-niece).

I debut (sr. bebiì') debija, pirmā uz-

stāšanās,

decade (bè'fäb) dekāde, desmits,

decadence ( be'fZbens. defei'd^nf)
grimšana; panīkums,

decagon (de'fâgàzn) desmltstūrīs.

decalogue (de'Māvg) dekalogs, de-

smit baušļi,

decamp (defā'mp) nojaukt nometni;

doties ceļā ; izmukt, .ment

ļ (.mênt) nometnes nejaukums;
ceļā došanās,

decant (b6ï3'nt) noliet; pārliet;
.ation (bifäntei'fdļOn) noliešana;

. pārliešana; .er (bžfā'ntūr) chm.

noskaidrojamais trauks; karafe.

decapitate(bèf3'pL-teit)nocirstgalvu;
.ion (bef3petei'fct)°n) galvas no-

ļ ciršana.

decay (befei') 1. panīkums; vāji-

nāšanās. 2. nīkuļot, vājināties,
panīkt; % novīst; fig. mazinā-

ties; izmirt; sapūt; .ed with

age—nespēcīgs aiz vecuma, ve-

cuma sagrauzts.
Deccan (bē'fšn) npr. Dekāna.

;decease (bēfī'f) 1. nāve. 2. no-

mirt.

jdeceit (b efī't) vilšana, krāpšana.
deceitful li (.fīil) viltīgs, blēdīgs,

krāpīgs; .ness (.nef) viltība.

deceivable (dşriĶl) viegli pie-

krāpjams.
deceive (dêşl'w) piekrāpt, piemā-

nīt, pievilstīt; to be .d—vilties;

.r (.0r) krāpnieks(-niece).
December (bSşe'mlM) decembrs.

decency (bī'fēnfe)pieklājība; paze-

decennla/ desmitgadu-;
.um (.è-Sm) desmitgadu laik-

mets, desmitenis.
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decent n (di'şint) pieklājīgs; tikls;

pazemīgs; puslīdz labs; sl. de-

vīgs.
deception (bese'pschvn) krāpšana;

maldinājums,pavedinājums; .ve

□ s.tfhi) krāpšanas-.

decide izšķirt(ies) (in fa-

vour of—par, [upjon—par); .d □

(.eh) noteikts, galīgs; .r (.Sr)
izšķīrējs, noteicējs.

deciduous D (bc-şì'di >>-")) * katru

gadu nokrītošs, nobirstošs.

decimal (bè'fïm°ï) 1. decimal-.

2. decimāldaļa; .te (.meit) de-

cimēt; ievākt desmito; sodīt

desmito; iznīcināt; .tion (bēfē-
mei'fdļ'm) decimējums.

decipher (dc-şái'fSr) atšifrēt; atbur-

tos (ari fig.); .able (.f"R°bl) at-

šifrējams; atburtojams.
decision (bēft'ļdjūn) izškirums;

lēmums; .ve □ (dèşáî'şîw) iz-

šķirošs; noteikts.

deck (dcs) I.*klājs, deķis. 2. klāt,

segt; izpušķot; * uzlikt klāju;
.er (~0r ): three-decker — trij-

declaim (bēflei'm) deklamēt; sa-

celties (against— pret); .er (.c>>)
deklamētājs.

declamation (beflāmei'fdjon) de-

klamācija i atklāta runa; .ory
(beflä'ntätOße) deklamatorisks.

declaranr (bēflā'Ro'nt) jur. izteicējs

(tiesas priekšā); .tion (bêkl^RCi'-
fd)8n) izskaidrojums; paziņo-

jums; sūdzība; sūdzības raksts;

.tory (bēflā'Rēfoße) paskaidro-
jošs; apstiprinošs,

declare (bīĪlaV) izskaidrot; pazi-

ņot; apgalvot; izsolīt (pārdošanai);

to
. o. s.—atzīties (a bankrupt

—par maksātnespējīgu); dekla-

rēt; v\n. izteikties (for; against —

par; pret); .d (.d) p atklāts.

Declension (bèrlê'nfd)0n) nogāze,
nokalne; panīkums; gr. dekli-

nācija, locīšana.

declinable (bèfláì'iMl) deklinējams,
lokāms.

declination (dekfenei'şchkîn) noliek-
•' šana; panīkums; (deviation, ari fig.)

novirzīšanās; novirze; ast.,phys.
deklinācija.

decline (bèfsäî'n) 1. mazināšanās;

fig. grimšana ; mcd. dilonis.

2. v\a. liekt; gr. deklinet, locīt;

(refuse) atraidīt; v\n. liekties (ari

fig); mazināties, krist; novirzī-

ties; atteikties.

declivity ( bèftt'mère ) nokalne ;
.itous (.tasf), .ous (faefláî'mûf)
nogāzens, nokārens.

decoct (dèkso'ft) novārīt; .ion

( dêfgz'fşchSn ) novārījums, de-

decollate (defàz'leif) nocirst galvu.
decolour (defZî'là) atkrāsot.

decompose (blfompo>l's)sadalīt(ies);

.ition ( .pssî'şchon) sadalījums;
sadalīšanās.

decorate (be'fôßeU) pušķot, iz-

pušķot ; .ion (bêfûßei'fdļon) iz-

pušķojums, dekorācija; .ive (be'-
dekoratīvs; .or (bè'ï<>-

ReifOr) izpušķotājs, dekorators.

decorous v (bēfē'Rof,bê'f°Rssf) pie-
klājīgs.

decorticate (befor'tēfeit) nomizot;
izlobīt; .ion (beÏO't6ïei'fdFj8n) mi-

zošana.

decorum (bēfo'Rotn) dekorums, pie-
klājība.

decoy (bêfôT) l.ēma; vilinājums.
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2. (ie)vilināt, pielabināt; .-bird

(.bļich) vilināmais putns, vīli-

decrease (b&fßī'f) 1. mazinājums;
mazināšanās; (mēneša) dilšana.

2. mazināt(ies).

decree (bèfßî') I. dekrēts, pavēle;

(judgment) spriedums, lēmums;
likteņa lēmums. 2. nolemt; dot

rīkojumu.

decrepit (betßè'ptt) sanīcis, nodzī-

vojies, vecuma sagrauzts.

decrepitate (-èteit) izsprēdzināt,

izsprakstināt; Jon (bèfßêpêtei'-

şchkîn) izsprakstinājums.
decrepitude (bêtßè'pêtjûb)sanïkums,

vārgulība.
decrescent (bèfßè'fènt) dilstošs

(mēnesis).
decrial (bèfßáì'Ol) nopajājums, no-

zäkajums; neslava.

decrier (beîßal'St) nopaļātājs, ne-

slavas cēlējs, nokliedzējs.
decry (befßáì') nopaļāt, neslavu

celt.

decumbenc£(bèfàsmbenf),.y(J&6nfe)
atrašanās,

decuple (be'fjupl) l.desmitkārtējs.
2. desmitkārtība. 3. desmit-

kāršot.

decussate (befiS'feit, a. -St) 1. kru-

stoties. 2. krustveidīgs.

dedicate (bè'bèfeit) veltīt; -ion (be-

bekei'şchSn) veltījums; -or (bè'-
bēīeitor) veltītājs; -ory (-t«Re)

veltījuma-.
deduce (bê-bjû'ş) atvasināt; (con-

clude) slēgt.
deducible (-bjū'fibl) atvasināms.

deduct (bèbìS'kt) novilkt; atskaitīt;

-ion (oedâî'kşdM) novilkšana;

atskaitīšana; slēdziens ; -ive

(-tt)u) deduktivs, secināms, slē-

dzams.

deed (bib) darbs; (exploit) varoņ-
darbs; (document) dokuments;
kontrakts.

deem (bīm) v\a. \ apspiest; v\n.
turēt (par), domāt, spriest (of —

par).

deep (bīp) 1. □ dziļš; pamatīgs;
gudrs; asprātīgs; sirsnīgs; tumšs

(ari fig.); slepens. 2. dziļums ;
jūra.

deepen (bipii) padziļināt(ies); turn-

šot(ies); palielināt(ies).
deepness (bi'pnef) dziļums.

deer (bit) sarkanzvērs; briedis;
--shot (blr'şchaot) stirnu skrotis;

--stalking (d>r'st»kļn<z) stirnu

(drieìķu x.) medības.

deface (bèŗei'f) saķēmot; izstrīpot;
-ment (--ment) saķēmojums; -r

(befei'for) saķēmotājs(-ja).
defalcation (bîfalke>'şch°n jeb befOL)

atskaits; saīsinājums; jur.no-

blēdījums.
defamation (bèfämei'fxfjSn) nozā-

kājums, neslavas celšana; dila-

macija; -ory (bčfā'mātoße) ne-

slavas-; ķengāšanās-.
defame (bēfei'm) nozākāt, neslavu

celt; -r (-fei'm&'t) neslavas cē-

lējs(-ja), apmelotājs(-ja).
default (bēfāo'lt) 1. vaina; pārkā-

pums; trūkums; nolaidība; ne-

atnāce (tiesas priekša); to make
-

— neatnākt; nesamaksāt. 2. ne-

izpildīt saistību; -er (befāā'ltSr)
termiņā neatnācējs(-ja); kūtrs

maksātājs.

defeasance iznīcinājums;

atcēiums.
defeat(bēfl'r) 1 .trieciens; neveiksme;
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sakāvums ; izjaukums (plana x.).

2. X sakaut (karaspēku); izjaukt

(plānu); izputināt (cerības).
defect (dêfê'ît) trūkums, vaina,

kļūda; .ion (bēfe'ffchvn) atkri-

šana (from — no); neuzticība;
.ive □ (.ttro) trūkumains; ne-

pilnīgs; © kļūdains, nepareizs.
defence ( dêfê'nş) aizstāvēšana;

-less (.leş) neaizstāvēts, neaiz-

sargāts.
defend ( b6fe'nb ) aizstāvēt(ies)

(against —pret); aizsargāt (from
— no); .able (.3bl) spējīgs aiz-

stāvēties ; aizstāvams ; ,ant
(.°nt) jur. atbildētājs(-ja); „er

(.ft) aizstāvis(-ve).
defense sk. defence.

defensible (b6 fè'nf(6l) aizstāvams.

defensive (.ftrrj) 1. □ aizstāvēša-

nas- ; aizsardzības-. 2. aizstā-

vamie līdzekļii defenzive.

defer1 (bejbV) v\a. atlikt; paildzi-
nāt; v\n. kavēties, vilcināties.

defer 2 (.) atvēlēt, atstāt.

deference (bè'fOßènf) goddevība;
piekāpība; piekāpšanās; in

~
to

— aiz cienības pret; .tlal □

(befSße'nfcf)3!) goddevīgs.
defiance (bêfaì'Oiif) izaicinājums ;

to bid .to — spītēt; in .-of

— par izsmieklu.

defiant □ (.ônt) izaicinošs.
deficiency (desi'şchênşe) nepietieka-

mība; trūkums; © iztrūkums.

deficient (.ê nt) nepietiekams; ne-

pilnīgs; to be
.

in — trūkt (ar

gen.); to be
.

in weight — ne-

būt pilnsvarīgs.
deficit (bè'fefit) deficits, iztrūkums.

defile' (bcfáî'l) 1. aiza. 2. defilēt,

iet garam.

defile 2 (.) saķērnāt; apgānīt; lau-

pīt godu; .ment (.ķni) saķēr-
nājums; .r (bêfáì'lSr) ķēma; ap-

gānītājs.
definable(d«sÄ'nvhl) izskaidrojams.
define (bêfáî'ii) definēt, izskaidrot;

noteikt. [skaidrs.)
definite □ ( dê'şķnlt) noteikts;!

definition (befênt'şchun) definīcija,
izskaidrojums.

definitive in (defî'n-tļw) noteikts;

izšķirošs i galīgs ; gala-.
deflect (bêfle'ft) novērst(ies); .ion,

deflexion (bef(è'ffct)Sn) novērša-

nās; novirze.

deflorate (bèslo'Re>t) noziedējis.
deflower (beflau'vr) fig. laupītskai-

stumu ! laupīt (jaunavai) godu,
piesmiet. [iekaisums.)

defluxiori(bêflàs'ffdiSn)mec/.katars,|
deform (bêfot'm) izķēmot; .ation

(bīf<3tmei'fd)Sn) izķēmojums: .cd

(bčfov'mb) izķēmots, neglīts; .ity
(.nute) izķēmojums, neglītums,

sakropļojums,
defraud (b efßā>'b.) krāpt; noblēdīt

(naudu); .ation \ (btfßāsbei'fd)on)
krāpšana; .er (bèfßao'bûr) krāp-

defray (dêfßei') maksāt (par otru);
segt izdevumus ; to

. a p.'s
expenses — pacienāt (kādu).

deft □ (best) veikls.
defunct (b«fas'n<ift) 1. miris. 2. ne-

laiķis(-ķe).
defy (befáì')izaicināt; (brave) spītēt.

degeneracy (bebsche'nSßäse) izvir-

tība ; .te 1. (.Re>t) izvērsties.

2. LJ (.Rāt) izvirtis; .tion (de-
dscheittîßei'şchkîn) izvirtums.

deglutition (bêglķşchon) physiol.
rīšana.
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degradation degra-
dācija, pazeminājums (dienesta).

degrade (bSgßei'b) degradēt, atcelt,

pazemināt; fig. pamazināt.

degree (bêgßî') grāds (ari geogr.,

math.,phys.y, solis;

by .s — pamazām; in some
.

— dažā ziņā; lo a. — līdz

zināmam mēram ; savā ziņā ;

.
of latitude (longitude) platu-

ma (garuma) grāds; to take one's

~ — iegūt akadēmisku grādu.
dehortatory (bèhôr't^tBRe) atrunā-

jošs.

deification <biêfèke>'şchk>n) dieviņā-

deifier (bT'efafot) dievinātājs,

deify (bî'êŗáî) dievināt,

deign (bem) labpatiks (ko darīt); at-

vēlēt.

deism (bî'ìfnt) deisms.

deist (bi'işt) deists(-ste); .ic(al D)

(blî'ştîk, -têfoi) deistisks.

deity (bi'ēfe) dievība.

deject (bebsche'kt) nomākt; laupīt

drosmi; .ed □ (bebsckze'fteb) no-

mākts, noskumis, sašļucis; -ed-

ness (.nes), -ion (bêbsche'kşchSn)
drosmes sašļukums.

Del. abbr. == Delaware

npr. Delevara.

delation (belei'fcfifm) denunciācija.

delay (bèlei') 1. atlikšana; palīdzi-
nājums ; novilcinājums. 2. v\a-
atlikt; novilcināt; vjn. kavēties,

vilcināties.
delectable □ (bèle'ft«bl) patīkams,

pajautrinošs ; .ness (.n6 f) pati-
kamība, jautrums.

delectation sMêkte>'şch«n) pajautri-
nāšana, pajautrinājums.

delegate 1. (bè'lègeit) deleģēt, no-

sūtīt; pārdot (varu), pārvest. 2.

(.gät) nosūtīts; ievēlēts (deputā-

tos); deputāts, tautas vietnieks;
.ion (belêgeì'schon) delegācija;
pārvedums.

delete (b>Ŗ't) dzēst.
deleterious □ (bèietï'Re-of) kaitīgs.
dels © (belt) Delftas trauki.

Æelft (belst, Delfta; d. (.ware)=
dels.

deliberate 1. (beit'bèßeit) v\a. pār-
domāt, apspriest; v'n. apsprie-
sties. 2. □ (-Rāt) apdomīgs,

pārdomāts, piesardzīgs; .eness

(.nes)apdomība; .ion(bèlïbSßei'-
fdjOtt) pārdomājums; apspriede;
.ive □ (bèft'bOßätîrn) pārdomā-

jošs i apspriedes-.

delicacy (bè'ftfSfe) labgarša; gar-
dumi ; smalkums, maigums;
laipnums; .te □ (-fāt) garšīgs,

gards; maigs (ari fig.); kutelīgs;
smalkjūtīgs; gŗûti apmierināms.

delicious(bèlï'fdjff)patīkams; jauks;
.ness (.nes) jaukums; līgsme.

delight (bèjlì't) 1. prieks, līgsme,
izprieca. 2. priecāties; ieprie-

delightful □ (.siti) ļoti iepriecinošs,

salīgsminošs ; .ness (.nêş) pati-
kamība; līksme.

delineate (b£ft'nG eit) zīmēt, uzzī-

mēt, uzmest; tēlot; gleznot;
-ion (bèlînêei'fdļOn) skice, uz-

metums; tēlojums.

delineator (oķnêeitSr) gleznotājs;
tēlotājs.

delinquency (b"K'ntîïw%fe') nolai-

dība; pienākuma aizmiršana;

noziegums; .t (.fwênt) 1. pie-
nākumu aizmirsis. 2. noziedz-

nieks(-niece).
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delirious □ muldošs;

ārprātīgs; -ness (-nêf)ārprātība.
delirium drudža murgi;

muldēšana;
-

tremens

dzērāja trakums.

deliver (beit'tiM) atsvabināt, iz-

pestīt, izglābt; izdot; iesniegt
(lūgumu); izteikt (domas); turēt,
teikt (runu) I mcd. saņemt (bērnu);

piegādāt (preces): -able (-RSbl)
izdodams; piegādājams; -ance

(-Rîmş) atsvabinājums; piegā-

dājums; izteikums; dzemdēšana,

radības; -er (-R 0r) atsvabinā-

; glābējs(-ja); -y (-Re)

atsvabinājums ; mcd. radības:
piegādājums; izdošana, atdo-

šana; (vēstu|u) iznēsāšana.

dell (bêl) grava, (šaura) ieleja.
delta (be'lta) delta.

delude (bèlnjû'b) piešmaukt; pa-

vedināt(into — UZ); -r (belļijū'b^r)
šmaucējs, krāpnieks; pavedinā-

rfeluge (be'ljūbfrf)) 1. plūdi; D-

grēku plūdi. 2. pārplūst.
delusion (dēljijū'schLn) māņi; maldi;

vilšanās.

delusive □ (>şiw), delusory (-Me)

mānīgs; pavedinošs,
delve (belrrj) rakt; izmeklēt, izdi-

demagogic(a/> (bemîgL'bschîk, -ê-

ft>l) demagoģisks; dumpīgs; -ue

(be'mSfjaug) demagogs; musi-

nātājs.

demand (bema'nb) 1. lūgums; ie-

kārojums; prasījums; prasība;
vajadzība; jur.tiesisks prasījums;

O in
-

— prasīts, meklēts; on

-
— uz pieprasījumu; © pie

uzrādes. 2. lūgt; prasīt; būt

vajadzīgs; vaicāt (of— pec) (of
— no); -er (-6-) prasītājs(-ja).

demarcation (bimärļei'şchSn) noro-

bežojums; (line of -) robežli-

demean (bemī'n): to
-

o.s. — uz-

vesties; izturēties; pazemot(ies);
-our (bêml'nSr) izturēšanās.

demented (bernê'nfeb) traks, ār-

prātīgs.
demerit (bème'Rtt) vaina; necieņa,
demesne (b6 nri'n) domēna; muiža,

demi... (bê'me...) pus-,

demijohn (de'ķbscham) lielaappīta
pudele.

demise (dêmái's) 1. troņa atsvabi-

nāšanās; nāve (sev. augstu personu);

pārvedums(ar testamentuvainomu).

2. pārvest, novēlēt.

democracy (b6mao'fßSfe) demokrā-

tija; -t (be'môfßät) demokrāts;

-tiesai □) (bèmSïßä'tìf, .ekvl)
demokrātisks.

demolish (bêmào'lifd)) noārdīt,

j noplēst (ēku); fig. izpostīt; -er

(-ēfchvr) izpostītājs(-ja).
demolition (bêm°lÌ'fd)on) noārdī-

šana; izpostīšana.

demon (bī'rn<m) demons; velns;
-iac (bčmoii'nē-of) I.dēmonisks.

2. velna apsēstais(-stā).
demonstrate □ (b6mào'nftßBbl)

pierādāms; -bieness (-nes) pie-
rādāmība; -te (-ftßeitjebbè'nton-

ļ ftßeit) pierādīt; demonstrēt;
! -tion (bem°nftßei'fd)3n) pierādī-

šana ; pierādījums; & demon-

strācija ; -tive□ (bêmaz'nştßàfiw)
pierādošs; pārliecinošs; demon-

strativs; -tor (be'nàşlßeifol)
pierādītais, paskaidrotājs; anat.

prožektors.
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demoralization (bêmaaßâli-sei'şchon
-láL) demoralizacija, tikumu

sagānīšana ; .c (bSmàá'Räláìf)
demoralizēt.

demur (bCmfit') I.šaubas; grūtības.
2. celt iebildumus.

demure □ (dc-mjûr') nopietns, at-

turīgs ; klīrīgs i -ness (-mf) at-

turība; klīrība ; izlikšanās.

demurrage (dêmà?'R>-dsch) * pārgu-

Jas dienas; pārguļas nauda.

demurrer (bêmàß'ROr) vilcinātājs-

(-ja); šaubulis(-le).
demy (bolītai', p.i.d. be'me) pussti-

pendiatS (Oksfordā).

den (bên) ala; bedre; midzenis,

deniable (bSnáï'obl) noliedzams,

atmetams,

denial (-31) liegšana; noliegums;
atraidījums; negācija,

denier (-°r) noliedzējs; atraidi-

tājs(-ja).
denizen (bè'ntfn) pilsonis(-ne); ap-

dzīvotājs(-ja); pilsoņu tiesības

ieguvis ārzemnieks.

Denmark (bè'nmSrf) Dānija.
denominate? (bènào'meneit) nosaukt;

-ion < b enàsmênei'fd)on) nosau-

kums, vārds; klase; zekte; --

ional (_fdt)t»nOl) zeķtes-; konfe-

sionāls ; -ive (bSnau'mênättrrj)no-

saukuma-; -or (-neifOt) nosau-

Cējs; math, saucējs.
denotative (bSnoņ'Mw) apzīmē-

denote apzīmēt; norādīt.

denounce (bênau'nş) uzrādīt, de-

nuncēt; -ment (.m>mt) uzrādī-

jums, denunciācija.
dense □ (bênf) biežs, ciešs; F plān-

prātīgs; -ness(bč'nfm't) ciešums;

plānprātība.

density (be'nşie) ciešums; phgs.
īpatnējs svars,

dent (bènt) 1. iegriezums, ierobi-

jums; (zāgax.) zobs. 2.iegriezt,
ierobīt.

dental (be'ntoT) 1. zobu-. 2. gr. zo-

benis,

dentate % (-tāt) zobots,

dentifrice (-te fßtf) zobu pulveris,
dentist (.tfftj zobārsts(-ste); -ry

(-tiftße) zobārstniecība,
dentition (benti'şch<m) zobu dabū-

denudation (beniudei'şd)on) atseg-
šana; geol. atskalošana.

denude (b«njū'b) atsegt (kailu); fig.
atņemt, nolaupīt.

denunciation (b*ji2nfd)čei'fcnūn)
uzrādījums; -or(bžnas'nfdieeitot)
uzrādītājs, denunciants; -ory

(-sche-āfoße) draudošs; uzrādī-

deny (bênáì') teikt ne; noliegt; at-

raidīt ; to - o.s. a pleasure
—

atteikties no izpriecas; to
-o.s.

(to a visitor) — noliegties.
atsmaržot;

-r (-RâìfSr) atsmaržojamais lī-
dzeklis.

depart v\n. aizceļot, aiz-
braukt (for — uz); šķirties (from
— no); fig. mirt; the -cd p l.
mirušie; v\a. atstāt; to

- this
life — mirt.

department (-mi-nr) nodaļa; iecir-

knis; resors; nozare; -al (bi-
portme'nt"!) nodaļas-, nozares-.

departure (bSpiņfĢj aizceļojums;
aiziešana, atstāšana; miršana,
nāve; --station (-ftei'fcf)»n) S

tel. nosūtama stacija.

depend nokaraties, kara-
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ties ; atkaraties (on — no); pa-

ļauties (upon — uz); F it .s —

atkarājas no tarn; .able (-b"bl)
uzticams i .ant (.b"itt) sk. .ent

2; -ence, .ency (faepe'ube nf, --

benfe ) nokarašanās; atkarība

(upon — no); sakars; paļaušanās,

paļāvība (on — uz); the -ency —

protekcijas novads; .encies pl.
— piederumi; kolonijas ; .ent

(.b ent) 1. □ nokāries; atkarīgs;
paļāvīgs. 2. atkarīgais; vasals;

piekritējs.
depict (bêpl'ky. .ure (bept'ktşĢ)

(no)gleznot; fig. iztēlot.

depilatory ( bêpi'lĢße) 1. atspal-
vojošs. 2. atspalvojamais līdze-

klis.

deplete (deplî't) iztukšot.

deplorable □ (beplo'RSbl) aprau-

dams i nožēlojams.
deplore(bcplor') apraudāt; nožēlot;

.r (bêplo'ROt) apraudātājs(-ja).
deploy X ( dêplôl') attīstīt(ies);

.ment attīstīšana(-nas).

deponent(b6po"'nent) zvērināts lie-

cinieks.

depopulate (bēpao'piuleit) atļaužot
(pamazināt iedzīvotāju skaitu) I .ion

(bep£piû(ei'fdt)3n)atļaužojums.
deport (bèpot't) izsūtīt; aizsūtīt

trimdā; to
-

o.s. — uzvesties;

.ation(bipaortei'fcfjOrt) izsūtījums;

trimda; .ment (bèpst'tm£nt) uz-

vešanās; izturēšanās.

deposable (bēpou'sk>bl) atceļams.

depose ( bêpo»'s) atcelt; tiesas

priekšā izteikt, liecināt (onoath

— ar zvērestu).

deposit (bepæ'flt) 1. phys., chm.

nogulsnes ; geol. noslāņojums;
© noguldījums; ķīla. 2. dēt

(olas); nolikt; noguldīt,iemaksāt
(naudu); (entrust to) deponēt, uz-

ticēt; nostāties; .tary (bêpao'iït-
t>Re) uzglabātājs, depozitors ;
.ion (bêp<>ft'fd)Bu) nogulsnes;
noslāņojums; noguldījums; lie-

cinājums (ar zvērestu); atcēlums

(from — no); .or (bepL'şikK) no-

guldītājs,deponents; .ory(.t°Re)
noliktava, uzglabātava.

depot (bèpoii' jeb bi'po») noliktava;
Am. \ (dzelzsceļa) piestātne.

depravari'o« (bêpßZwci'şchķîn) pa-

sliktinājums; netikumiskums;
.c (b6pßei'rn) pavedināt, samai-

tāt; .cd (bepßei'mb) morāliski

samaitāts; .ity (bêpßä'rrjête) sa-

maitātība; nekrietnība; izvirtība.

deprecate (bè'pßèfeit) lūdzoties

mēģināt novērst; nožēlot; pa-

ļāt, vainot; .ion (bepßêkei'şchSn)
lūgums novērst ļaunumu; nolī-

gums ; .ory (be'pßèfätuße) nolū-

dzošs.

depreciate(bêpßi'şchêeit) pazemināt

(cenu); fig. necienīt, nicināt; .ion

(bèpßifd)êei'fd)On)pazeminājums;
nicinājums; .ive (bêpßl'şche-âtļw)
(cenu) pazeminošs; nicinošs; .ory
(.tîîße) nicīgs.

depredate (bê'pßebe<t) laupīt, iz-

laupīt; postīt, izpostīt; Jon

(bepßèbei'fdjô'n) laupīšana; -or

(be'pßebei'tfr) laupītājs.
depress (bèpßè'f) nospiest (ari ©);

pazemināt(cenas); pazemot; -lon

(bêpßê'fd)Bn) nospiešana; (dūšas)

saplakums; pazemojums ; sku-

mīgums ; © gurdenums; mcd.

spēku pagurums, novājinājums;
G, phys., ast. depresija.

deprivation (bepßēroei'fct)Bn) atcel-
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šana (no amata); atņemšana; tru-

deprive (bepßai'ro) atcelt (no amata);

atņemt (a p. of a th. — kādam

ko).
depth (bèprTi) dziļums.
depurate (be'pjuße't) notīrīt, skai-

drot; -ion (depjußel'şchon) noti-

rīšana.

deputation (bepi"tei'şchk>n) deputa-

cija i delegācija; delegāti; -c

(dēpjū't) nosūtīt; -y (d-'piiife) i.
deputats(-te); jur. vietnieks. 2.

apakš-, vice-".

deracinate (beßä'f 6neit) izraut ar

saknēm, iznīcināt.

derail S (bēßei'l) izskriet no slie-

dēm; izlecinātnosliedēm; -ment

(-mntt) izskriešana no sliedēm.

derange (bêßei'ndsch) izjaukt; -d

— (prātā) jucis ; -ment

nekārtība; ārprātība.
Derby (bļZr'be jeb bāt'be) 1. npr.

Derbijs. 2. derbija skriešanās.
derelict (bē'Relift) 1. atstāts; bez-

saimnieka-. 2. bezsaimnieka

manta; -ion (bèßelt'ffdņSn)atstā-
šana; -ion of duty — pienā-
kuma aizmiršana.

deride (bēßai'b) izsmiet, izzobot;
-r (-bor) zobgalis, ņirga.

derision (bêßt'fdļSit) izzobojums;

zobošanās.
derisive □ zobgalīgs.
derivable (beßaì'hiObl) atvasināms.

derivation (bêßêwei'şchSn) atvasi-

nāšana.

derivative (dêßt'wâfîw) 1. □ atva-

sināts. 2. atvasinājums,
derive (bêßaì'ro) atvasināt(from — no);

to
-

profit —izlietot (sevparlabu).

derogate (dcßâgei't) mazināt; -ion

(bè'Rôgei'fdifn)mazinājums, nie-

cinājums; -Ory □ (beßw'gafSße)

(to) pazemojošs; kaitīgs.
derrick (bê'RÌf) celtnis, krāns.

descant l.(bê'ffänt) diskants; vai-

rākbalsīga dziesma. 2. (beffā'nr)
dziedāt diskantu; \ plaši ru-

nāt (upon — par).

descent (dêşe'nb) nokāpt, noiet;

nokrist, noplūst; piekrist; ie-

brukt, uzbrukt; fig. ielaisties;

celties; j pāriet uz dziļākiem
toņiem; -ant (befe'nb&'nt) pēc-
nācējs.

descension (-fd)°n) nokāpšana; kri-

descent (bêşe'itt) nokāpšana, noie-

šana; iebrukums; celšanās; cilts;

nogāze; (mantojuma) piekrišana.
describable ( bèşkßái'bobl) aprak-

stāms.

describe (beffßaì'b) aprakstīt.

descrier (beffßáì'Sr) atradējs(-ja).
description (dêşfßt'psd,ôn) aprak-

stīšana ; veids, šķirne, šķira;
-ive □ (~thr>) aprakstošs.

descry (bêffßaì') atrast, pamanīt,
saskatīt.

desecrate (bè'fêfßeit) sagānīt; -ion

(beşèfßei'şchon) sagānījums.
desert l l. (be'şi)atstāts; tuksneša-;

tuksnesis. 2.(bèsgr't) v\a. atstāt;

to
~ a cause — tapt neuz-

ticams kādai lietai; v\n. izmukt;

dezertēt.

desert 2 (bşi>'i) (ari -s pl.) nopelns;
alga.

deserter (bèsor'fSr) dezertētajs; at-

kritējs(-ja).
desertion (-fd) 8 n) atstāšana; atkri-

šana ; dezertacija.

deserve (bèsb-'w) pelnīt; būt cie-
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nïgs; -edly (-rouble) pec nopelna;

~ing (-turn*)pelnīts; cienīts; no-

pelnu pilns.^
deshabille (beşZbl'l) mājas uzvalks;

rīta apģērbs.
desiccate (befì'feit, de'şike>t) izžā-

vēt ; izžūt; -ion (beşefei'şchSn)
izžāvēšana; izžūšana.

desiderate (bèft'beßeit) just vaja-
dzību; vēlēties.

desideratum (beflbūßei'tOm) vēla-

mais; vajadzīgais.
design ( b-sai'n jeb b«{2'n) 1. uz-

metums; plans; projekts; no-

doms; nolūks; zīmējums; with

the
-

— nodomā ; school of
-

(parauga) zīmējamā skola. 2. zī-

mēt; uzmest; sastādīt (plānu);
nodomāt; noteikt.

designate (be'f tgneit) apzīmēt; ie-

celt, noteikt; -ion(beşigne>'şchon)
apzīmējums; iecēlums, notei-

designedly (besai'm-bl-- jebbefii'mble)
tīšām, ar nodomu,

designer (-nK) paraugzīmētājs(-ja);
izdomātājs(-ja); intrigants(-te).

designing (-titra) viltīgs,
desirable □ (dèsáZ'Rk>bl) vēlams;

patīkams,
desire (befáîr') l.vēlēšanās; lūgums.

2. vēlēties; lūgt; pavēlēt, likt.

desirous i ] kārs, kārīgs,
alkatīgs. [piekāpties.)

desist (bC'fi'ft jeb bèft'ft) atteikties,)
desk (best) pults.

desolate l. (bē'f°leit) izpostīt. 2.

□ (-I3t) tukšs, vientulīgs; iz-

postīts; dziļi noskumis, neie-

priecināms; -er (JeitOr) izposti-
tājs; -ion (beşSlei'şchSn) izpostī-
jums; postaša; posts.

despair (bēfp&V) l. izmisums. 2.
izmist; -ing □ (-Ring) izmisis.

despatch — dispatch.
desperado ( bèfpûßei'bo" ) nebēd-

nieks, pārdrošnieks, trakulis.

desperate □ ( bè'fpoßät) izmisis;

pārdrošs ; briesmīgs, bīstams ;
-ion (beşpvße>'şchk>n) izmisums;
plosīšanās.

despicable □ (bê'fpefabl) nicināms,
prasts, nelietīgs.

despise (beşpái's) nicināt, nievāt.

despite (bêşpár't) l. nicināšana;

pretīgums; stūrgalvība; spītība;
ļaunprātība; in

-
of — par spīti;

in his own -
— sev pašam par

spīti. 2. prp. (arì
-of) par spīti;

neievērojot; -ful U (.fill) ļaun-
prātīgs.

despoil (bèşpôi'l) laupīt, izlaupīt;
-er (-f0t) laupītājs.

despond (befpæ'nb) zaudēt dūšu,

izmist; -ency (-bense) dūšas

sašļukums, izmisums; -ent

□ (-bênt), -ing □ (-bīno) sašļu-
cis, izmisis.

despot(bè'fpaot) despots, varmāka,

patvaldnieks; -ic(al □) (bêfpào'-
ttî, -èfol) despotisks, patvald-

niecisks ; -ism (bê'fpôtìjm) de-

spotisms, patvaldība^
desquamation ( bêffwämei'fdjûu )

(ādas) noblaugznošanās.
dessert ( boot's, beşg-'t) deserts,

uzēdas.

destinario/i notei-

kums i-e (be'ştìn) noteikt; _y

( -tc-ue) liktenis, kļūme ; the

Destinies pl. — parcas, likteņ-
dieves.

destitute □ (be'ftetjūt) atstāts, pa-

mests; nabadzīgs; -ion (beştefjû'-
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şchc>n) (want) trūkums, naba-

destroy(dêştßôl') izpostīt, iznīcināt;
noārdīt; sapostīt (veselību); no-

nāvēt; .ing angel — postnesis;
nāves eņģelis; .er (.Ot) izposti-
tājs; slepkava.

destruction ( b^RaSftebi'iete )

izpostamība; .ble (beştßL'ktîbl)
izpostāms; .on (Jct)oīi) izpostī-
jums; nonāvējums, slepkavība;
bojā iešana; .ve □ (Jlro) izpo-
stošs, postīgs, kaitīgs; .veness

(.ttion6f) postība.
desuetude (be'fwêtjûb) atrasme.

desultori/iess (bè'fŞßênêş) pavir-

šība; ~y □ (.Re) paviršs; nesa-

karīgs.
detach (bêta'tşch) nošķirt; X norī-

kot i fig. novērst; .able (-°bt)
nošķirams ; .ed (J) atsevišķs ;
atšķirts; .ment nošķī-

detail 1. (bètei'ljeb bl'te>l) sīkums,

apstāklis, atsevišķums, sīks iz-

tēlojums; in
. — plaši. 2. (be-

tei'l) sīki iztēlot; X nokomandēt.

detain (bêtei'n) atturēt; aizkavēt;

aizturēt; .er (.n0t) atturētājs;
aizturētājs.

detect (betê'ït) atklāt, uziet, at-

rast; .able (.iM) atklājams, at-

rodams; .ion (.fd)on) atradums;

.ive (.tīro) slepenpolicists.'
detent (bètè'nt) aizklabis.

detention (bķnfchi-n) atturēšana;

aizkavēšana; aizturējums; apķī-
lājums.

deter (MS-) atbaidīt; atturēt,

detergent (.bşchênt) l. tīrītājs-. 2.

tīrījamais līdzeklis,

deteriorate paslikti-

nāt(ies), samaitāt(īes); Jon (be-
tißččßei'fcfjOn) pasliktinājums;
izvirtums.

determent (belôt'm ent) atbaidāmais

līdzeklis.
determinao/e □ (-m«nBbt) notei-

cams; ~ant (.n"nt) 1. noteicošs.

2. noteicamais; .ate □ (~uät)
noteikts; ciešs; .ation (betOnnC-

ne>'schk>n) noteiktība ; lēmums;
.ative (bÊtflr'mSnätìrn) noteicošs;

ierobežojošs; izšķirošs; .c (be-
tOv'mln) v\a. noteikt, nolemt;

izšķirt; pamudināt (to — uz);
pabeigt; v\n. izšķirties; apņem-
ties (ko darit).

deterrent (b-ķiņt, betil'Rênt) 1.

atbaidošs. 2. atbaidāmais lī-

dzeklis.

detest sajust riebumu;

neieredzēt; nicināt; .able Û

(JObl) riebīgs; .ation (bêtèftei'-
fchvīt) nicinājums; riebums.

dethrone (berÄßo"'n) gāzt notroņa;
.ment (.ķīli) gāšana no troņa.

detonate (bē't'uieit) spridzināt.
detonating (.neitinfl) 1. spridzina-

jums; sprādziens. 2. spridzi-
nošs; . cap — pistons.

detonation (dêi»nei'şchon) spridzi-
nāšana ; eksplozija.

detour (betīū') likums, riņķis.
detract (faetßä'ït) atvilkt, atņemt;

pamazināt, aprobežot; from a

p.'s reputation — celt kādam

neslavu; .ion (betßS'ffd)On) ap-

melojums, neslavas celšana;

.ive (.tiro) neslavas cēlēja-; .or

(.-t0r) neslavas cēlējs; pa|ātājs.
detrain (MRe>'n) v\a. likt izkāpt,

izcelt; vjn.izkāpt; .ment(.ment)

izcelšana.
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detriment (bè'tßêmènt) kaitējums;

zaudējums; .al □ (bêtßemê'ntB[)
kaitīgs.

detritus (bêtßáî't«f)gruži, drupatas.
Detroit (betßôl't) npr. Detroita.

deUCe (bjūf) 1. divaciS (kāršu spēlē).
2. velns; .d ļbjû'şèb) velnišķīgs.

devastate (be'wsste>t) izpostīt; .ion

(bemäftei'fdjOn) izpostījums.

develop (bewe'lSp) attīt(ies); attī-

stīties); .er (,8t) phot, attīstī-

tājs; .ing (.ļng) phot, attīstī-

šana; .ment (.ment) attīstījums.

deviate (bî'ioeeit) novirzīties (from

— no); .ion (biweel'şchun) novir-

zīšanās; novirze; t deviacija.

device-(bēruaī'f) nodoms; plans; iz-

domājums;paņēmiens; izgudro-
jums; devize.

devil (berot) 1. velns; the .! pie

joda! 2. stipri piparotu cept,
grauzdēt.

devilish □ (be'wlîşch) velna-, vel-

nišķīgs, briesmīgs.

devil-may-careF (bè'tulmeiîcû') bez-

bēdīgs.
devil(t)ry velnišķība,
devious □ (bi'roe-of) novirzīgs; \

ceļojošs; maldīgs,
devisable (bèļoáì'jsbl) izgudrojams,
devise (bewái's) 1. novēlējums. 2.

izgudrot; novēlēt; .r (bèwái'sBr)
izgudrotājs(-ja).

devisor (bēroai'fSr) novēlētājs,
devoid (bêjDÔÎ'b) (of) tukšs.

devolution (bêwSlM'fchOn) (zemes)

nobrukums; jur. piekritums.
devolve ( bêwao'lw ) (on, upon, to)

v\a.pārvest; v\n. pāriet; piekrist.
Devonshire (be'roOitfdjOi) Devonšira.

devote (bewo»'t) veltīt; uzupurēt;
.d □ (.sb) veltīts; nosodīts; pa-

devīgs; .c (bew«ti') cienītājs-

(-ja); svētuļotājs(-ja).
devotion (fc&toc*'fdS)&nj veltījums;

padevība; atkarība; svētulība;

dievbijība;.al □ (.şchSiM) svē-

tulīgs; dievbijīgs.
devour (dewáur') aprīt (ari fig.);

.er (.RBr) rijējs.
devout □ (b6īrjau't) dievbijīgs; sir-

snīgs; .ness (.nes) dievbijība.
dew (djū) rasa; .lap (djū'lap) pa-

kakle (pie liellopiem); .y (bjū'e)
rasains, rasots.

dexterity (bēffrē'Rēte) izveicība,
veiklums.

dext(e)rous □ (be'fft«Rasf, .tR«f)
izveicīgs, veikls.

diabetes m (dMbl'ris) diabēts, cu-

diabolic(al a) (dáML'lļk. ~Wl)
velnišķīgs.

diadem (bai'äbêm) diadems.

diagnosis a?(báîagnou'flf) diagnoze.
diagonal (baiZ'gSnvl) 1. □ diago-

nals. 2. diagonāle.

diagram(báì'ägßâm)diagrams, ģeo-
metriska figūra; grafisks pa-
skaidrojums.

dial (báì'Ol) saules pulkstenis, sau-

lenis; ciparnīca.
dialect (báì'alêft) dialekts, izloksne;

.ietai □) (báMê'ktff. .teful) dia-

lektisks, izloksnes-; .ies (.tiff)
dialektika.

dialogue (bm'alæg) dialogs.
dial-plate ciparnīca.
diameter (báìä'ntetBt) diametrs,

caurmērs; .rical □ (báìäme'tRs-

foi) diametrisks; .rically oppo-
sed — taisni pretējs.

diamond (báì'ämBnb) 1. dimants,

diamants ; geom. rombs ; rūte,
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kāravs; tup. diamanta burti. 2.

dimanta-,

diapason j < blìäpei'fOn ) oktāva ;
menzūra (ērģeles); apmērs, dia-

pazons.
diaper (báî'tyfr) l. Kamčatka, pu-

ķots, musturots audekls; au-

tiņš. 2. puķot, musturos; tīt

autiņos.

diaphanous (báìä'fanasf) caurska-

tams, caurspīdīgs,
diaphragm (báì'äfßâm) diafragma,

šķirtne.
diarrhoea (blìäßi'a) mcd. caureja,

diary (bâì'äße) dienas grāmata,
dibble (dļbl) 1. dēstāmais, dēste-

klis. 2. dēstīt (augus).

dice (báìf) [pl. no die-] 1. (spēlēja-

mais) kauliņš. 2. mest kauliņus;

.-box (báì'fbàoff) kauliņu kauss;

.-player (.Plewr) —

_r (bai'fOr)
kauliņu metējs(-ja).

Dick (bïf) abbr. = Richard; ari

Dick(e)y.
Dickens 1 (bî'kînş) Dikenss.

dickens - F (.) velns.

dick(e)y (bl'fe) (sulaiņa) sēdeklis

(ratu pakajā); UZkreklīS.

dicky-bird F (.bvrb) putniņš.
dictate 1. (bt'ftāt)priekšraksts, pa-

vēle. 2. (.teit) diktēt i rakstīt

priekšā, pavēlēt; uzlikt I fig.
teikt priekšā, pačukstēt.

dictation ( bfftei'fcb'm) diktats,
priekšraksts.

dictator (.t"r) diktators; .ial □

(btĶū'RS »l) diktatorisks, pa-

vēlošs; .ship (dtktei'Mşchip) dik-

diction (bl'ffdļOn) dikcija, stils;

valoda; .ary (blffdjOnfße) vārd-

nīca.

did (bìb) pret no do.

didactic(al a) (b«bä'rttt), -tWI)
didaktisks, pamācošs.

diddle P (bib!) krāpt, šmaukt.

didn't (bïbnt) ---- did not.

diel (báì) [died ; p.pr. dying] mitt,
beigties; bojā iet; nokalst, no-

vīst; F tvīkt (for— pēc), karsti

iekārot, ilgoties; to
- away —

nostāties (no vēja); izdzist; no-

plūkt; noģībt; F to
- hard —

bez bailēm mirt; F never say -!

— nezaudēt nekad dūšu.

die- (-) [pl. dice] (spēlējamais) kau-

liņš; [pl. dies (baīf)] (naudas) spie-

dogs; kubs.
diet (báì'èt) 1. diete; ēdiens; ba-

rība; seims, saeima, 2. v\a. no-

teikt/dieti; dot ēst, ēdināt; v\n.
ēst pēc dietes.

dietary (báì' e t°Rc ) 1. dietes notei-

kums; rācija. 2. dietetisks.

differ (bt'fOr) izšķirties; būt citādās

domās; strīdēties; .ence (bl'f°-
Rênf) (distinction) starpība, izšķi-

rība; izšķiršana; izšķiramā zīme;

(matter of dispute) strīdams jau-

tājums; .ent (bt'foßēnt) dažāds,
nevienāds (from — no); .ential

(btfoßê'nşchSl) diferencial-; .en-

tiate (.schēelt) diferencēt.
difficult □ (bt'f6fàstt) grūts; apgrū-

tinošs; .y (.fāslte) grūtums, grū-
tība; ķeza.

diffidence (bî'fèbenş) neuzticība (pret

sevi pasu); kautrība; .t □ (.beitt)
neuzticīgs (pret sevi pašu) I kau-

trīgs.
difform (bļ'fomt) nekārtns (veida);

neglīts; nevienāds,

diffuse 1. (bēfjū'f) izbērt; izliet;

fig. izplatīt. 2. □ (bēfjū'f) plaši
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izplatīts; izmētāts; plašs, sīku-

mīgs; -cd (dēfjū'sd) izplatīts; iz-

kaisīts; Jon (dêfju'sch»n) izpla-

tīšana i izliešana; chm., phys.

difūzija; -ive □ (-fīrn) kas iz-

platās ; izplatītsi plašs.
dig (dig) [irr.] rakt, izrakt.

digest 1. (dedschê'şt) kārtot; sagre-

mot; (ruminate upon) pārdomāt;
(put upwith) panest. 2. (dái'dschêşt)

pārskats; jur. likumu krājums;
pandekti; -er (dedsche'ftvr) kār-

totājs; sagremojamais līdzeklis;

sagremotājs ; Papena pods; --

ibility (dêoschestêbi'lète) saşşre-
mojamība; -ible (dêdschê'stwl)
sagremojams; -ion (-tfcfjOn) sa-

gremošana; -ive (-tītu) sagre-
mojamais līdzeklis.

digger (dl'gvr) racējs(-ja).
digging (dî'gîiig) rakšana; raktuve;

-s pl. F apvidus; dzīves vieta.

digit ( bl'bfdfļtt) pirksta platums;

cipars; ast. colla; -al (-ētO[)pirk-
stu-, pirkstveidīgs.

digitate 5 (-tāt) pirkstots.
dignified (dl'mtēfaid)cienīgs, cels;

-y (di'gnēfal) pacelt cieņā; cii-

dignitarv(-t'"JRe)augstsgarīdznieks;
-y (-te) cieņa ; augsts amats;
cēlums; augsts stāvoklis.

digress (be. jet> báìnßè'f) novirzī-
ties ; -ion (-gßê'şchon) novirzī-

šanās; -ive □ (-gßê'şlw) novir-

zīgs
dike (baif) 1. dambis; gravis; geol.

dzīsla. 2. iedambēt.

dilapidate (be- jeb báîlä'pebeit) iz-

postīt; noārdīt; sagrūt; -cd (--

deifēd) gruvīgs; -ion (-lâpèbei'-
fct)°n) izpostījums; gruvība.

disability (-leit»bļşi-) phys. iz-

platamība.
dilatable (-lej'tobl) izplatāms,
dilatation (-latei'fdjOn) izplatījums;

paplašinājums,
dilate(bēlei'tjebbailei't) izplatīt(ies);

to
- upon a th. — plaši runāt

par kādu lietu,

dilation (-le>'şcho>i) = dilatation,

dilatoriness (bl'lātOßēnff) tūļība,

dilatory □ (bï'rêtOße) lens, tūļīgs;
nosebojies; novilcinošs,

dilemma (be- jeb bāilē'ma) ķeza.
diligence(bl'K'bfdjenf) uzcītība; rū-

pība ; -t □ (.bfcsient) uzcītīgs;
rūpīgs.

dili % (bll) dilles. (laiku.)
dilly-dally (dliedSl-) nopļēgurot)
diluent (bt'lifient) šķīdinošs.

dilute (be- jeb bitl[i]ū't) 1. šķīdināt,
atšķaidīt; fig. vājināt. 2. šķīdi-
nāts; vājināts.

dilution (şiM'şchbn) šķīdinājums.
diluvia/, -n (şst'tl>ŗ?l, .wşin Z

riiluvīals.

dim (bint) 1. □ tumšs, drūms; ne-

spīdīgs. 2. tumšot, aptumšot;
fig. darīt nespodru.

dime (báîm) desmitcentu gabals.
dimension (dēme'nfchvn) dimenzija,

izplatījums; apjoms.

diminish ( di-nti'nişch ) pamazināt-

(ies).
diminution (bltnenju'fdjOtt) pama-

zinājums; -ve (b6mt'tiiûtltn) 1.
□ niecīgs. 2. pamazināmais

dimissory (bi'mefOße) atlaišanas-,

dimity © krustā austs

barchents.

dimness (bì'mnef) tumšums; ne-

spodrums.
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dimple (bimpl) 1. dobīte (vaigā). 2.

dabūt dobītes; .d (.b) dobots.

din (bin) 1. troksnis, dārdoņa. 2.

apkurlināt.
dine (báîu)ēst pusdienu, pusdienot;

dot pusdienu, pacienāt; .r (-8t)

ēdējs(-ja); a -r-out —(bieži ār-

pus mājām) ēdējs.

ding (bïns) [irr.] pastāvīgi atkārtot;

.-dong (bt'nnbao'nä) tinkštinkš.

dingle (oinggl) meža grava.
dingy l □ (bl'nbfdje) tumšs, netīrs.

dingy- (.) laiviņa.
dining-car (bái'nìnMr) ēdamva-

gons; .-room(.Rūm) ēdamistaba.
dinner (bi'nOt) pusdiena; svētku

mielasts ; --party (.pôjte) galda

dint (bint) 1. \ sitiens; brūce;

vara, spēks; by
.

of — pēc. 2.

S iegriezt.
diocesare (báiL'şefon, bāi'ofīfOn) 1.

diecezes-. 2. diecezes bīskaps;

.c (bá>'"s>ş) dieceze.

dioptrical (báiau'ptßŞl) dioptrisks.
diorama (bķßä'ma) diorama.

dip (dip) 1. [irr,] v\a. (ie)mèrkt,
(ie)gremdēt; to

,
out — smelt

(of, from — no); v\n. nogrimt;
phys. noliekties, novērsties; to

. into — pavirši izskatīt. 2.

iemērkšana; F mazgāšanās; no-

gāze; magnētiska novēršanās;
lieta svece.

diphtheria S (biffAl'Rêa, ari blp.)
difterits.

diphthong (bî'ft/-amg, ari bt'p.) dif-

tongs, divskanis.

diploma (b*plo»'ma) diploms.

diplomacy (bcplo"'mäfe) diplomā-
tija; .t(e) (bt'plūmāt) diplomats;

-tic(alD)(btplomā'ttf, -Ģl) dip-

plomatisks; -tics (Jff) diploma-
lika; -tist (beplo"'ntättft) diplo-

dipper (bl'pot) nirējs(-ja).

dipsomaniac » (bïpf°mei'niâf) al-

koholiķis(-ke), žūpa.

dipt (bfpt) sk". dip 1.

Diptera pl. ( bl'pt»Ra ) zo. div-

spārņi.
dire (báìr) briesmīgs, šausmīgs.
direct (bēße'ft, ari bāi.) 1. □ tiešs;

skaidrs; vaļsirdīgs. 2. vadīt;

virzīt; mācīt, rādīt; rīkot; F

adresēt; .ion ( bCße'tfcfjon, ari

bal.) vadība; virziens; rīkojums;

priekšraksts; direkcija, valde;

adrese; .ive (b-Re'ktiw) vadošs,

norādošs; .ness (bêßè'îtnêf) tai-

snums; fig. vaļsirdīgums.

director (bêßè'fto') direktors; va-

dītājs; board ot -s — uzraudzī-

bas padome; .ate (.tOßät), .ship

(.tBrfd)îp) direktoriats; vadība;
.ial (bc-Rêftū'Rc-BI) direktorials;

vadošs ; .y (btße'ftûße) vadība ;
adrešu grāmata; direktorija,

priekšniecība.
directress ( b^Re'ftßt-f) direktrise,

priekšniece.
direful (báìi'fìil) briesmīgs.

dirge (dv-osch) kapa dziesma.

dirigible (bi'RSdschtbl) grozāms gais-

dirk (borī) duncis.

dirt (bsi't) netīrumi; dubļi; Am.

irdena zeme.

dirt-cheap F (bOr'ttfdiīp) smieklīgi
lēts.

dirtiness (dSr'lķş) netīrība; fig.
nešķīstība.

dirt-scraper (bSr'tffßeipOr)ieluslau-

kāmā mašina.
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dirty (-te) 1. netīrs; dubļains; fig.
prasts; nešķīsts. 2. noķērnāt.

disability (btşibt'lête) nespēja, ne-

varība; jur. tiesībnespēja.
disable (blşei'bl) darīt nespējīgu,

nelietojamu; .d (.b) nederīgs,
nelietojams; X, * gaitmei(die-
nestam) nederīgs; sakropļots;
.d soldier—invalids.

disabuse ( blşibjû's) dot citu pār-
liecību; pamācīt uz labu.

disaccustom (biML'Dm) aira-

disadvantage (btşâbwa'ntèbsch) ne-

izdevība; paspēle; zaudējums;
to sell to

-
— pārdot ar pa-

spēli ; .ous □ (bìsâbwonte>'dschSş)
neizdevīgs; kaitīgs.

disaffect (btfßfē'ft) modināt pretī-

gumu, netīksmi; .cd □ (bif-

afē'Ītšb) netīksmīgs; .ion (.şchOit)
netīksme; nemierība; nelaip-

disasfirm (jblfīfßr'm) noliegt.
disagree (btfäņ,Rp) (with) būt ne-

saskaņā (ar), būt domstarpībā;
runāt pretim; būt veselībai kai-

tīgs i .able □ (.M) (to) nepa-

tīkams; pretīgs; .ment (.ment)
dažādība; nesaskaņa; domstar-

pība; nepatikamība.
disallow (bîfaláu') neatzīt, nosodīt;

atmest.

disannul (dtşânL'l) atcelt.

disappear (bffSpìr') nozust; .ance

(.pï'R°nf) nozušana.

disappoint (btfapôì'nt) pievilt; iz-

jaukt (ceribas); to
. a p.—atstāt

kādu ķezā; .ment (.m<mt) vil-

šanās; samulsums; neveiksme;

.ment in love — nelaimīga mī-

lestība,

disapprobation ( dtşâpßSbei'şch«tt)
neatzīšana; paļājums.

disapproval (şßû'nM)neatzīšana;
.c (.pßū'ro) neatzīt; paļāt; no-

sodīt.
disarm (bifār'm) v\a. atbruņot (ari

fig.)', y\n. atbruņoties; .ament

(.dt'ntämênt) atbruņojums.
disarrange (bļfāßei'nbsch) izjaukt;

.ment (.mènt) izjaukums; ne-

kārtība.
disassociate (bïfïfo-t'fdjêeli) šķirt,

atšķirt.
disaster (btfa'ftOr jeb befa'ftor) ne-

veiksme, nelaime, nelaimes ga-

dījums.
disastrous □ (.iRaf) nelaimīgs, ne-

laimes pilns.
disavow (btfároáu') noliegt, neatzīt;

.al (.01) noliegums.
disband (dtfbā'nb) v\a. atlaist ka-

raspēku; v\n. izklīst.

disbelief(btşbêlî'f) neticība, šaubas.

disbelieve (Jst'ro) neticēt, apšaubīt;

.r (.li'rnOr) neticētājs, šaubulis.

disburden (btfbot'bn) atņemtnastu,

atvieglināt.
disburse (btfbOr'f) izmaksāt, izdot;

dot avansu; .ment ļ(.mêni) iz-

maksa ; avanss; .r (blfbsr'f8t)

izmaksātājs(-ja), avansa devējs-
(-ja).

disc (btşk) —

disk.

discard ( bìffā>'b ) atmest (kārti);
atsvabināties (no aizspriedumiem);
atlaist (no vietas).

discern (bêsgr'n) izšķirt; pazīt;no-

jaust, novērot; apspriest; .er

(bèfôr'ttOr) apspriedējs(-ja); pa-

zinējs(-ja); .ible □ (.ntbl) izšķi-

rams; pazīstams; redzams; -ing
(.ning) 1. □ sapratīgs, asprātīgs.
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2. izšķiršana; asprātība; .ment

(dêsSr'nmênt) saprātība; asprā-
tība.

discharge (dîftşchâ-'bsch) 1. v\a. iz-

kraut ; atvieglināt; izšaut; iz-

laist, izliet, iztecināt; iztukšot;

mcd. atdalīt; atsvabināt, attai-

snot (apsūdzēto); atlaist (no vietas);
attakelēt (kuģi); samaksāt(parādu);
izlīdzināties (ar kreditoriem); iz-

pildīt (pienākumu); X to
„a vol-

ley — šaut zalvi; v\n. atsvabi-

nāties; pūžņot. 2. izkrāvums;

izšāvums ; iztecējums ; pūžņo-
jums; atlaidums; attaisnojums;
samaksa; kvīte; (pienākuma) izpil-

dījums ! .r (dîştşchļZr'bschSr) iz-

krāvējs; izšāvējs; phys. atpildī-

disciple (bèfáì'pl) skolēns, māce-

klis; .ship (.şchtP) mācekļi, rnā

ceklība.
disciplinable (bî'şep(ênSbl) apmā-

cams, paklausīgs; .arian (bīf6-

plŞ'Rî-Sņ) 1. (ari .ary, dî'şe-
pl6Bße)n disciplīnas-, disciplīna-

risks. 2.pārmācitājs;.e(bï'fêplm)
1. disciplīna ; audzināšana, iz-

glītošana; kārtība; pārmācīšana.

2. audzināt, pārmācīt; cccl. šaust,

disclaim (btfllei'm) noliegt, neatzīt;

atteikties; .er (.o>) noliedzējs;
.ing (>tm) atteikšanās; atsau-

disclose <bķfklo"'s) atklāt; izrādīt;

atsegt; .er (.klo»'sà) atklājējs;
.ure (.schvr) atklāšana; paziņo-

discoloration (btffàsloßei'fdt)on)krā-

sas grozījums, pārkrāsojums.
discolo(u)r (oïfîà3'lBr) atņemtkrāsu;

fig. darīt bālu; fig. sagrozīt.

discomfit (dîşkaî'mfît) sakaut (kara-

spēku);atņemt dūšu; .ure(.fêtt'*Br)
sakāvums; sajukums.

discomfort (bïfîäS'mfSrt) neērtība,
neomulība; saīgums.

discompose (dîfkSmpou's) sajaukt;
darīt nemierīgu,uztraukt; .ure

(.po»'schor) nekārtības; samul-

sums, uztraukums.

disconcert (bîşkSnşSr't) samulsināt;

izjaukt. [atkabināt.)
disconnect (btff"ne'ft)_šķirt; mach.ļ
disconsolate □ (btffao'nf°l<lt) neie-

priecināms, noskumis, sašļucis.

discontent (bîşkSntê'nt) 1. saīdzis.
2. saīgums; .cd □ (.tè'nt^b)
nemierā esošs; .ment (.m«nt)
nemierība.

discontinuance (btffBntì'itii>-"m")
pārtraukums; .c (.tl'njū) v\a.

pārtraukt; v\n. beigties, pār-

traukties.

discord (bî'şkorb). .Ance (btffo-'-
-būnf) nesaskaņa; j disonance;

.ant □ (dîşkôr'dSut) nesaticīgs;
nejauki skanošs.

discount O 1. (bt'ffáûnt) diskonts;

atskaits; atlaids; 2. (btffáû'nt)
atskaitīt; diskontēt; .able (.«bl)
diskontējams; .enance (.tenSnf)
atklāti neatzīt, nepabalstīt; .er

(.Sr) diskontētājs.

discourage (btşkL'Rèdsch) atbaidīt;
atrunāt; .ment(.ment) drosmes

saplakums; grūtības.
discourse (bïfïor'f) 1. saruna; runa;

sacerējums; sprediķis. 2. (on,
upon) (talk) sarunāties; runāt;

celt priekšā; pārrunāt; sacerēt.

discourteous □ (btfîor'tiOf) nelaipns;
.ness(.nes), discourtesy(.fOr'têfe)
nelaipnība.
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discover (btflaS'mor) atrast, uziet;

izrādīt; pamanīt; pieķert; .able

□ (~8R8bI) atrodams; redzams;

.er (.R8r) atradējs; .y (.Re) at-

rašana.

discredit (btffße'bït) 1. neslava;

negods. 2. neticēt; darīt ne-

godu, celt neslavu; diskreditēt;

-able □(.Ģbl) negoda-, kauna-.

discreet □ (bîffßl't) apdomīgs, pie-

sardzīgs; kluss.

discrepance, .cy (bīf'fßepBnf[e] jeb

bffÎßê'pBnf[e]) dažādība; nesa-

skaņa; pretruna; .t □ (~Bnt)

dažāds; pretrunīgs.
discrete li ( bfffßi't) atsevišķs,

discretion apdomība;
gudrība; patika, ieskats; X to

surrender at
. — padoties bez

nosacījumiem; .al (.8I), .ary
(.3rc) neaprobežots, patvaļīgs.

discriminate (bfffRt'mêneit) izšķirt;

šķirot, nodalīt; .ing (-ne'ttns)
izšķirošs; asprātīgs; .ion (bÎşfßt'-
mn)Biiei'fd)e izšķīrums; starpība;

asprātība; -ive Ū (.fßi'mêiMw )

izšķirošs, raksturīgs; prātīgs,

ar gaišu prātu.
discursive □ (.fôr'fitrj) novirzīgs,

saraustīts; prātīgs, loģisks.
discuss (bişiàZ'ş) apspriest, pārru-

nāt, iztirzāt, diskutēt; sadrupi-
nāt I mcd. atslāpēt (augoni); F

nomēģināt (vīnu x.) ; omulīgi
baudīt; .ion (bìşiL'şch8n) disku-

sija, pārruna, iztirzā.

disdain (bìfbet'n) 1. nievājums. 2.

nievāt, nicināt; .ful □ (.fill)ni-

cinošs.

disease (blfī'j) slimība; .d (Jo)
slims.

disembark (blftmbS-'k) izkraut (pre-

ces); izcelt malā flaudis); izkāpt

(no kuģa krastā); .ation (.bSrfei'-
şch8n) izkrāvums; izcēlums,

disembarras (bff«mbi'Rāf) izmu-

džināt; atsvabināt (of — no); at-

mulsināt,

disembody (.ba/be) atķermeņot;
atlaist (karaspēku).

disembowel (.bāu'čl) izķīķēt.
disenchant (.entşcha'nt) atburt; at-

skurbināt; izjaukt cerības.

disencumber (.fL'tnlM) atsvabināt

(of, from — no); atvieglināt.
disengage (.gei'bsch) atsvabināt(ies),

atraut(ies ); G atkabināt;
chm. atdalīt i .d (.b) svabads,

nenodarbināts; .ment (.-ment)
atsvabinājums; atdalījums; vaļa,

vaļas laiks.

disentangle (dîşèntâ'nggl) atmudži-

nāt; fig. atsvabināt; .ment(.im'nt)
atmudžinājums.

disesteem (bïfêfti'm) nievājums,
nicinājums.

disfavo(u)r (blsfei'w8-) netīksme,

nelabprātība; nežēlastība.

disfiguration (btffîniSßei'fd)«ii) iz-

ķēmojums.
disfigure (bîşfî'giiir, .gSr) izķēmot.
disfranchise (bfffßā'ntfdļtf, .tşcháìs)

atņemt (kādam) vēlēšanas tiesī-

bas, (kādai pilsētai) pilsoniskas
brīvības; .ment (.ment) vēlēša-

nas vai pilsoņu tiesības atņem-

disgorge (bişgûr'dsch) izspļaut, iz-

vemt; .ment (.me nt) izvemšana.

disgrace (btfgßei'f) 1. nežēlastība,

negods. 2. dzīt nežēlastībā;
gāzt negodā; darīt kaunu; .ful

□ (.ful) negoda pilns.
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disguise (bxfgaf'f) ļ. pārģērbt, ko-

stimēt; noslēpt, maskēt; F .cl

in liquor — piedzēries. 2. pār-

ģērbums; maska.

disgust (bfffļàS'ft) 1. riebums, pre-
tīgums (at, to — pret). 2. mo-

dināt riebumu, sariebt; to be

.ed with—būt saīdzis par, sa-

just riebumu pret; .ing □ (d)f-
-fļàß'ftlns) riebīgs, pretīgs; ne-

dish (dişch) 1.bļoda; bļodiņa;ēdiens;

kauss; kausēklis (tigelU). 2. likt

ēdienu galdā; sataisīt ēdienu;
F vazāt aiz deguna, piešmaukt,

dish-cloth (bt'fdjflaorA ) trauku

dvielis.

dishearten (bifhūr'tu) mazināt dro-

smi, sašļucināt dūšu.

dishevelled (beşche'welb) atpīts, iz-

laists (no matiem).

dishonest □ negodīgs;
~y (~6fte) negodīgums.

dishono(u)r (btfao'n0t) 1. negods,
kauns. 2. gāzt negodā, darīt

kaunu, pavest; nesamaksātvek-

seli; .able □ (.iķbl) godu lau-

pošs, negoda pilns; negodīgs.
dish-water (bt'fdiwæt0') samazgas.

disillusion (dlşèlļjļû'sch"n) l.atskur-

binājums. 2. atskurbināt.

disinclination (blfuilKnei'fct)3n) ne-

tīksme, nelabvēlība.

disincline (bïfïnïtáï'n) iedvēst ne-

tīksmi; .d (.b) netiksmīgs, ne-

labvēlīgs.
disinfect (.fe'kt) dezinficēt; .ant

(.fê'fl&nt)dezinfekcijas līdzeklis;
.ion (.fe'kfchvn) dezinfekcija.

disingenuous □ (.bfd)ê'nir»-of) maz

vaļsirdīgs; neuzticams, viltīgs.
disinherit (.rjê'RÏt) atmantināt (at-

stumt nomantošanas); .ance(.efO-if)
atmantinājums.

disinter (bfftntOr') izrakt.
disinterested n (btfï'ntoßêftêb) ne-

savtīgs.
disjoin (bìfbfdjôTn) šķirt; dalīt.

disjoint (blşbschôl'nt) izmežģīt; sa-

dalīt; .cdĻMt)izmežģīts; sadalīts;

nesakarīgs, saraustīts (no runas).

disjunct (bişbsļŞ'mft) šķirts; .ive

□ (-tfro) šķirošs.
disk (biff) disks, metamā ripa.
dislike (bffláì'f) I. netīksme (to —

pret), pretīgums. 2.nemīlēt, ne-

varēt ieredzēt.

dislocate (bf'flôîeit) izmežģīt; pa-
bīdīt; .lon (bļşl»kei'şch6n) izme-

žģījums.
dislodge (blşlau'bsch ) padzīt; iz-

spiest; uzdzīt (medījumu); pār-
vietot (karaspēku).

disloyal □ (dÌşlôl'Sl) neuzticams;

nodevīgs; .ty (.te)neuzticamība.

dismal n (bì'fmOl) 1. drūms; sa-

īdzis; noskumis; briesmīgs. 2.

-s (.s) pl.: F in the .s — no-

skumis, sašļucis; .ness (.m-s)
briesmīgums; skumjīgums.

dismantle (bifmā'ntl) noģērbt; no-

ārdīt; t, notakelēt.

dismast * (btfma'ft) atmastot.

dismay (bîfmei') 1. izbailes, no-

bīlis; samulsums. 2. v\a. izbie-

dēt, sabaidīt.
dismember (dişmê'iiĢr) sadalīt;

sagriezt gabalos; .ment (.ment)

sadalījums.

dismiss (offmt'f) atlaist; aizsūtīt; .al

(.31) atlaišana; jur. noraidījums.
dismount (blfmáû'nt) v\a. nomest

(no zirga); demontēt (lielgabalus);

v\n. nokāpt (no zirga).
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disobedience (bìfobī'b^enf) nepa-

klausība; .t □ nepa-

klausīgs.
disobey (bïfäbei') nepaklausīt.
disoblige (bîff'blái'dsch ) izturēties

nelaipni, būt nepakalpīgs; darīt

nēpatīkamības; saīdzināt.

disobliging □ ( .blāi'bschtng) nepa-

kalpīgs; nelaipns; .ness (.nes)
nepakalpība.

disorder (bìfot'bôt) 1. nekārtības,

nemieri,dumpis;slimība; mental

. — prāta sajukums. 2. sajaukt;
darīt slimu; satricināt; .cd □

(.b) nekārtīgs; sabojāts (vēders);

.ly (Je) nekārtīgs; kārtībai pre-

tējs; dumpīgs; palaidnīgs.
disorganization (bļşSrglļnşiMCn,

.náï.)dezorganizacija, jukas, ne-

kārtības; .c (bïfôt'gäiiáìj) dezor-

ganizēt, izjaukt, satricināt.

disown fbļşou'n) neatzīt par savu,

noliegt, atteikties.

disparage (bīfpā'Rebfcf)) pazemināt;

nozākāt; .ment (.ment) pazemi-

nājums; nozākājtims.
disparate : (bt'fpäßät) 1. nevie-

nāds. 2. .s (.Rāts) pl. nesavie-

nojamas lietas.

disparity (bìfpa'Rète) nevienādība.

dispart (bifpflt't) 1.šķirt(ies); Šķelt-
(ies). 2. artill. p. i. d. .-sight
(.fait) mērķēklis, tēmēklis.

dispassionate □ (btfpā'fdjSnāt) ne-

kaislīgs, mierīgs; bezpartejisks.
dispatch (blfpā'tfdj) 1. steidzīgums,

steiga; ātrums; ātrsūtījums; de-

peša; bearer ot .es — ātrinieks,
ātrs vēstnesis, kurjers. 2. ātri

izdarīt; (send off, expedite) ātri

nosūtīt i aizsūtīt uz viņpasauli,
nogalināt; .er (.0r) nosūtītājs.

ļ dispel (bïfpè'l) aizdzīt, izklīdināt

(ari fig.).
dispensaWe (btşpe'nsM) atlaižams;

izdalāms; .ry (.f°Rc) bezmaksas

aptieka, bezmaksas klinika; .tion

(-pênfei'fdļSn ) izdalīšana ; at-

ļauja; .tory (.pè'nfätoße) l.kam

, vasa atļaut. 2. zāļu paraksts.

;dispense (.pe'nf) v\a. izdalīt, iz-

dāvāt; piemērot likumus; saga-
tavot Zāles (pēc priekšraksta); v\n.

to
.

with — neprasīt ko I at-

laist kādam ko; atsvabināt no;
iztikt (jeb tikt galā) bez; .r

(.pe'nfar) izdalītājs, izdāvātājs;

aptiekārs,

disperse (bffp°''f) izklīdināt, iz-

platīt; izklīst, izplatīties; .ion

(dtşpgr'şchkîn) iklīdināšana; iz-

klaidība.

dispirit (bifpl'Rtt) saplacināt dūšu,

nomākt; .cd □ (~6teb) noskumis.

displace (b(fplei'f) pabīdīt; pārvie-
tot I atcelt (no amata); .ment

(.mènt)pārvietojums; atcelšana.

display (bîfplei') 1. izrādīšana;

greznums. 2. izrādīt; lielīties.

displease (bļşpli's) nepatikt; būt

nemierā (ar ka); kaitināt, sa-

rūgtināt,aizskart;.cd □ (.plī'sb)
saīdzis, saskaities,dusmīgs; .ing

□ (.pll'sing)nepatīkams, pretīgs;
.ure (.plè'fcrjûr) nepatīkamība;
īgnums.

disport (bifpūt't) 1. laika kavēklis,

izprieca. 2. pajautrināties, iz-

priecāties.

disposable (dtşpo"'s"bl) rīcībā esošs;

ar ko var rīkoties.'

disposal (.po«'ļO[) rīkojums; notei-

kums; pārziņa; pārvalde, va-

dība; novietojums.
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dispose (.pou's) v\a. kārtot; ierīkot;

izdalīt; pavedināt (uz ko); v\n.
to

-
of — rīkoties (ar ko), lietot;

pārdot; novietot; to -of a th.

by will — novēlēt kādu lietu;

to - of in marriage — appre-

cināt; -d □ (-po»'fb) gatavs(uz

ko); well (ill) -d — labā (sliktā)
gara stāvoklī esošs; -r (-po»'fOr)
kārtotājs(-ja); vadītājs(-ja); iz-

dāvātājs(-ja).
disposition (-pusi'şchSil) iekārtojums,

ierīkojums; tieksme; raksturs,

daba; dispozīcija (par).

dispossess (-pæje'f) padzīt (no īpa-

šuma), atņemt (īpašumu); -ion (--
fe'fdļ3n) padzīšana. [pajāt.\

dispraise (blfpßei'f) 1. paja. 2.)
disproof (-pßū'f) atspēkojums.
disproportion (bìspß"pû>'şchon) ne-

samēriba; -able n (-fd)oit°bl),
-al (n&T), -ate (-nāt)nesamērīgs;
-ateness (_n«f) nesamērs, [gāzt.\

disprove (bffpßū'm) atspēkot, ap-1
disputao/e (bļ'fpiĢby strīdams;

-ant (-tStīt) pretinieks, strīd-

nieks, disputants; -ation (-bif-
pifitei'fdļOit) disputacija; -atious

( -fchvf) strīdīgs, ķildīgs; -c

(btt'pjū'i) 1. strīds. 2. v\a. apstrī-
dēt; v\n. strīdēties; -er (.pjū'tor)

disquai(/ì'cario« ( HfïwSl*f«ïei'-
fcfjOn)nespējība; -fy(bTfïwaj'fêŗâî)
darīt nespējīgu.

disquiet(biffwai'6t)l.nemiers,raizes.
2. darīt nemierīgu, uzbudināt;
-ude (-fwáì'etjûb) nemiers.

disquisition (bïffwCfì'fcfjOn)izmeklē-

šana; izmeklē; iztirzā.

Disraeli ( bïÎßei'le, ari bljß^Î'le)
Dizraelijs.

disregard(bîşßc-ggr'b) ļ, nicinājums;

nevērība; necienība. 2. nicināt,
neievērot.

disrelish(btfßêlîfct)) 1.riebums; pre-

tīgums. 2. neatrast patīkamu, at-

rast pretīgu; šķebināties(pretko).
disreputao/e □ (bïfße'piûtobi)prasts,

kauna pilns; -c (btfßepjū't) ne-

slava, negods.
disrespect (blfãfpē'ft) necienība;

nicība (towards — pret); -ful □ (--
-fill) necienīgs; nelaipns; nicīgs.

disrobe (bìfßo»'b) noģērbt; atklāt;
atcelt.

disroot (bifßū't) izsakņot, izraut

ar visām saknOrrr.

disruption(bïfßa3'pfd)°n) saraušana;

plaisa.
dissatis/acrïon (bîşşâtîsfâ'kşchSn)

nemierība; īgnums; -factory(--

tSRe ) saīdzis ; -fy (btfļ'ā'ttffāī)
neapmierināt; saīdzināt.

dissect (bèse'kt) sagriezt; anat. sa-

dalīt; -ion (beşe'kşŞu) sadalī-
šana; anat. (līķa) uzšķēršana.

disseise (bìşşl's) atņemt (īpašumu),

padzīt (no īpašuma).
dissemble (bc-se'mbl) slēpt, noslēpt;

izlikties, liekuļot; -r (MşL'mbşi)
slēpējs; liekulis.

disseminate (-ēne>t) izkaisīt, izpla-
tīt; -ion (bêfêmênei'fdi*1!!) izkai-

sīšana; izplatīšana.
dissension (bCļ'ē'nfáfln) domstar-

pība; nesaticība, strīds.

dissent (bčfē'nt) l. citādas domas,
domu dažādība, nesaskaņa. 2.

nesaskanēt (ar); piederēt pie

baznīcas atkritējiem; -er (-b*-
fč'tttOr) citāddomātājs(-ja); at-

kritējs ( no baznīcas ), disidents;

-lent (-fcfjčnt) 1. citādi domājošs,
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citās domās esošs. 2. citād-

domātājs(-ja).
dissertation (btşorte>'şŞn) apcerē-

jums; disertācija.
disservice (bîfşlîr'wtş) kaitējums;

nepatīkamība; ļauns pakalpo-

dissever (b6fè'ro°r) atdalīt; atšķirt;
.ance (.ORSitf) atdalījums.

dissidence ( bf'fēbenf) nevienprā-
tība; nesaderība; .t (.bent) 1.

disidentisks. 2.^disidents.
dissilent 5 (bc-ft'ieTènt) plīstošs.
dissimilar □ (bķfļ'mŞ.) nelīdzīgs;

-ity (.beşļntelZ'Rête ) nelīdzība.
dissimulation (•bêfïmi"lei'fdļ«n) iz-

likšanās, liekuļošana.

dissipate (bì'şepeit) izklīdināt; iz-

klīst; izšķērdēt; .cd

palaidnīgs; .ion (dîşepei'şchSn)
izklīdinājums (ari fig.); izšķēr-
dējums; palaidņošanās.

dissociate (b6fo»'fdjeeit) (no)šķirt;
to

. o.s.—atteikties (from — no);
.ion (bêfo»şchèe>'şchon) šķiršana.

dissolubtViYy ( bifSlMbiPt- ) šķīdi-
namība; .Ie (bì'fûl[j]ûbl jeb b-6-

fau'ljubl ) Šķīdināms; (separable)

šķirams.
dissolute □ (bt'f»l[j]ūt) palaidnīgs;

.ion (bìf<H[j]Q'fd)On)šķīdinājums;
kausējums; šķidrinājums; nāve.

dissolv«6/e (beiàs'lrrJ3bl) šķīdināms;
.c (b6fāo'lrD) x»ļa. šķīdināt; atlaist,

slēgt (sapulci); kausēt; atcelt;

šķirt; to .c into tears — sākt

raudāt; v\n. šķīst; izkust; izklīst;

iznīkt; nomirt; .ent (-sķlw>nt)
1. šķīdinošs. 2. šķīdināmais lī-

dzeklis; .ing (.tiling):.ing views

pl. — miglas bildes.

dissonance ( bl'fl",nslnf) nesaskaņa;

nesaderība; ~t (.iàt) nesaska-

nīgs; nesaderīgs; nevienprātīgs.

dissuade (be fwei'b) atrunāt (from —

no); .sion (.şwe>'şch3n) atrunā-

šana; .sivc □ (.şîw) atrunājošs.
distaff (bl'ftaf) ratiņš,vērkuiis; fig.

sieviešu dzimums, sievietes.

distance (di'ftvnf) l. attālums, at-

statums; atturēšanās; atturība.

2. atstāt aiz sevis, noskriet,

-t (bt'ftont) attāļš, tājš, tālš; at-

distaste (bļstei'st) riebums, pretī-

gums (for a th. — pret ko); fig.
netīksme; -ful □ (.ful) riebīgs;
nepatīkams.

distemperl ( bïŗre'iitp«r) l. ndens-

krāsa. 2. gleznot ar ūdenskrā-

distemper2 (.) slimība (sev. pie ku-

stoņiem); .cd (.pBrb) nevesels,

slims; pārmērīgs; uztraukts.
distend (btftē'nb) izplatīt(ies);

izstiept, izplēst; .tion (btftč'n-
fd)°n) izplatījums; izplēšana.

distich (bì'fttf) distichons.

distil(l) ( biştì'l) sūkties, nopilēt,
tecēt; nopilināt, notecināt; de-

stilēt.

distillation(blftelei'şd)»n) destilēša-

na; destilējums.
distiller (bïftt'lOr) destilētājs; .y
(.8Rc ) destilētava, degvīna te-

cinātava.
distinct □ (biftt'nsrt)dažāds;šķirts;

skaidrs, noteikts; .ion (bìftì'nsï-
şchSn) izšķiršana; starpība; pa-
godinājums, cieņa; nošķiršana;
.ive □ (btftì'nsftìrrj) nošķirošs;
skaidrs; .ness (bìftt'nsïtnSf) skai-

drība; noteiktība.

distinguish izšķirt;
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pagodināt; to be.Ed by — iz-

šķirties ar; .able ( .gvēfchsbl)
izšķirams; pagodināms; .cd (.-

gwtfcfjt) ļoti labs, krietns.

distort (btftot't) sagrozīt (ari fig.);
šķobīt (vaigu); Jon (bîftô-'şchSn)
(vārdu) sagrozījums.

distract (bfftßā'ft) novērst; uz-

traukt; samulsināt; satricināt,
darīt traku; .cd (jßä'îteb) sa-

mulsis; ārprātīgs; .ed withpain
— aiz sāpēm bez prāta; .ing

(.ttng) novēršošs; kas dara ār-

prātīgu ; -ion (bîştßZ'kşchSn) iz-

klaidība; samulsums; trakums,

ārprātība; laikapakavējums, at-

distrain (bïftßei'nJ apķīlāt; .able

(.iĶI) apķīlājams; .t (btftßei'nt)
apķīlājums.

distress (biftße'f) 1. posts, bēdas,

mokas; apķīlājums; atņemtaķīla.
2. gāzt postā; apķīlāt; .ed (J)
postā esošs; apspiests; nosku-

mis, nobēdājies (for—par); .ful

□ (JM) posta-, nelaimīgs, bēdu

pilns; žēlabains; .ing □ (.tn;')
sāpīgs; moku pilns.

distributable (btştßt'biŞbl.) izda-

lāms; .c (.jūt) izdalīt (among —

starp); iedalīt; bibl. dot žēlastī-

bas dāvanas; piemērot; typ. at-

likt burtus; .er (.i«tSr)izdalītājs;
-ion (biştßèbjû'şchcht) izdalījums;

izplatījums; dāvanas; iedalījums;

burtu atlikšana; .ive (biftßt'bi"-
-tīlvj) kas izdala, izdalītājs-; izda-

lāms; .ively (.le) atsevišķi.
district (bt'ftßtft)iecirknis; novads,

apvidus.
distrust (btftßÌS'ft) 1. neuzticība.

2, neuzticēt; .ful □ (.fill) ne-

uzticīgs; -ful (of oneself) — kau-

trīgs.

disturb (dìştS-'b) savest nekārtībā;

uzbudināt; traucēt (miegu 2C.);
-ance (blftflr'bfnf) traucējums;

nemiers, uzbudinājums; dumpis;
.er (~bBr) traucētājs.

disunion (bisjū'njvn) šķelšanās; ne-

saticība; .te (dtşiunái't) šķelties;
ķildoties.

disuse 1. (bifjū'f) nelietojums, at-

radinājums; to fall into .
—

tikt atmests. 2. (-jū'ļ) vairs ne-

lietot.

ditch (dîtşch ) I. grāvis. 2. va.

grāvot; v\n. rakt.
ditcher (bï'tfdjOr) racējs.

dithyramb(bi'rAčßāmļb]) ditirambs.

ditto (bt'tou) tāpat.

ditty (bi're) dziesmiņa.
diurnal □ (bïïSr'nol) ikdienas-, ik-

dienišķīgs, dienišķs.
divagation (dáiwJge>'şchän) novirzī-

šanās.

divan (bewZ'n) divans.
divaricate 1. (báìroâ'Refeit) šķelt-

(ies) divās daļās, dakšot(ies). 2.

(Jāt) dakšots.

dive (balm) 1. nirt; nogremdēties,
iedziļināties (into). 2. to make

a . at — sniegties pēc.
diver (báì'rrjûr) nirējs.
diverge (dêwļZr'bsch, báî.) diverges;

.nee (.rosr'bfd)e nf) diverģēšana.
diverse D (bewļZr'ş jeb dái'worş) da-

žāds, daždažāds; .ification (be-

wļZrşêşekei'şchkîn, báì.) pārmaiņa;

.ify (.rngr'fêfáì) ievest pārmaiņu;
dažādot; .ion (-fd)°n) novirzi-

jums; pajautrinājums, laika ka-

vēklis ; .ity ( .fete ) dažādība,
daždažādība.
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divert (dêwļìr't, báì.) novērst I pa-

jautrināt.
divest (dewê'şt) noģērbt; fig. at-

ņemt; to
-

o.s.of— atsacīties (no).

divide (îzêwál'd) v\a. dalīt; šķirt;
izdalīt; (among — starp); sadalīt;

iedalīt (laiku 2C.); sanaidot; math.

dalīt (by — ar); pari, to . the

House — likt parlamentam no-

balsot; v\n. šķirties; saķildoties;
pari, nobalsot vārdiski.

dividend (dî'wêdend) O dividende;

math, dalāmais.

divination (biwênei'şchiiii) pareģo-
jums; nojauta.

divine (bêwái'n) I. □ dievišķīgs
(ari fig); garīgs. 2. garīdznieks.
3. pareģot; nojaust; -r (bêwáî'nSr)
pareģotājs, pareģis; nojautējs.

diving-bell (bál'mtttäbêl) nirēja ku-

pols, nirnīca.

divining-rod(be)náTntngßàob)burvja
zizlis, buramā rīkste.

divinity (bewî'nète) dievība; dievi-

šķība; teoloģija.
divisibility (bèïrufêbï'lete) dalāmība.
divisible (bèmi'fibl) dalāms.

division (bewi'schvn) (no-, iedalī-
jums; X nodaļa, divīzija, divi-

zions ; daļa; šķelšanās; math.

dalīšana; i trilleris, pasāža;pari.
vārdisks nobalsojums; -al (-On&i)
dalījuma-; nodaļas-; divīzijas-.

divisor (bl'it)áì'fOr) math, dalītājs.

divorce (bewôr'ş) 1. laulības šķir-
šana (\ ari -ment). 2. šķirt lau-

lātus, atlaulāt; padzīt (sievu); -r

(-f8t) atlaulībnieks; atlaulāšanās

iemesls.

divulge (bêwà?'lbsch) izpļāpāt, izpla-

tīt, izpaust; -r (bc-wa?'lbsch»r)
izplatītājs; izpaudējs.

divulsion (-fctV'n) atraušana.

dizziness (bf'sênèş) reibonis.

dizzy (bì'fe) I. reiboņa-, reibinošs;

neapdomīgs,vieglprātīgs. 2.rei-

bināt; samulsināt.

do (bū) [irr.] 1. v\a. darīt; izgata-
vot ; izdarīt; (cook) sagatavot,
vārīt; pakalpot,izdabāt; F(hoax)
šmaukt; sl. to

.
London —

ap-
skatīt Londonu; sl. to

.
ap. —

— ēdināt kādu, dotkādam pār-
tiku (jeb uzturu); to

- a p. credit

— darīt kādam godu; what is

to be done? — ko darīt? kas

darāms?; to
- (over) again —

darīt vēlreiz; to
-

into — pār-
tulkot; to - over — pārvilkt (ar
krāsu x.); to

- up — salikt: iz-

labot; iesaiņot; to
- a p. up —

pavisam nogurdināt kādu. 2.

v\n. rīkoties; izturēties; justies;
būt lietderīgs; būt derīgs, iede-

rēt; that will - — ar to pietiek,
tā ir pareizi; that won't - —

tā neiet, ar to nepietiek; how

—
you

-
? — kā jums klājas?

to
- badly — neveikties; have

done! — beidzat jel!; to
-away

(with) — aizgādāt (projām); to.

for — būt pietiekoši; I have

done with him — es no viņa

vairs nekā negribu zināt; to
.

without — iztikt bez. 3. v\aux.:
a) jautājumā:

-you know him?

— vai jūs viņu pazīstat ?; b)
noliedzot: 1

.
not know him —

es viņu nepazīstu; c) pastipri-

not: I
-

feel better — es jūtos
patiesi labāk; - come and see

me — apciemo taču mani;
-

be

quick — pasteidzies jel; d) at-

tiecotiesuz iepriekšēju darbībasvārdu:
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- you like London? — I do —

vai Londona jums patīk? — Ja;

you write better than I
-

—

jūs rakstāt labāki nekā es; I

take a bath every day. — So

-

I — es katru dienu mazgājos.

docile (bou'şail jeb bāī'fti) vērīgs;

paklausīgs; viegli vadāms, lo-

kāms; -ity (b°fl'[ète) vērīgums;
lokamība.

dock1 (bàïf) 1. strupaste. 2. stru-

pināt.
dock 2 H (-) skābenes.
dock 3 (-) 1. .t doks; jur. apsū-

dzēto sols. 2. likt dokā.
docket (bæ'fet) 1. saraksts; etiķete,

zīmīte (uz precēm); izvilkums;

O satura rādītājs; pasūtāmā zī

me; adreses zīmīte; to strike a

-
— paziņot par parādnieka

maksātnespēju. 2. izvilkt, īsumā

aprādīt; ievest sarakstā; pielikt
zīmītes. (tava.)

dockyard (bæ'fjatb) kuģu būvē-ļ
doctor (bào'ftSr) I. doktors; ārsts,

dakteris. 2. ārstēt(ies); F (patch

up) izlāpīt i viltot; -ate (.Rāt)
doktorība.

doctrinal □ (.iRēiM) mācība?-.

pamācošs, dogmatisks; -e(bao'f-
tßtn) mācība, dogmats.

document (bào'fiflmènt)dokuments;

-ary (b£Pme'ntaRe) dokumen-

tarisks.
dodder (bæ'bsr) 1.%āboliņa tīteņi.

2. svārstīties, trīcēt.

dodge (bLbsch) 1. izlocīšanās, iz-

mānīšanās, niķi. 2. izlocīties (sā-

ņus novirzoties); skriet pakaļ (a p.—

kādam); F izāzēt, izmuļķot; v\n.
izvairīties; lietot niķus, izrunas.

dodger (bL'bschSr) blēdis, viltnieks,

šmaucējs.
doe (bo«) Stirna ; (vairāku kustoņu)

mātīte.

doer (bū'Or) darītājs, izpildītājs.
does (bāsj) 3.

pers. sg. pres. no
do.

doeskin (bo»'ffm) stirnāda; © des-
kins (savāds bukskins).

doff (bauf) novilkt (drēbes), noģērb-

dog (bæg) I. suns; (dažu zvēru) tē-

viņš; trijkājis; kablis; F (fellow)

tēviņš. 2. dzīties pakaļ, sekot

uz pēdām, vajāt.
dog-cart (bæ'glaU) viegli medību

dog-cheap F (.tşchlp) smieklīgi
lēts.

dog-days (-beif) pl. suņu dienas.

doge (boubsch) dodžs.

dogged □ (bæ'geb) saīdzis, drūms;

ietiepīgs, stūrgalvīgs; -ness (--

n«s) saīdzība.

doggerel (bao'gBßēl): - rhymes pl.
peršas, pantu virums.

doggish (bao'glfdj) sunisks, rupjš.
dog-Latin (ba/glātSn) saķēzīta la-

tiņu valoda.

dogma (bao'gma) dogmats; -tic(al

□) (bšogmā'ttī,-*W) dogmatisks,
noteikts, neapgāžams; -tics (.-
Iff) dogmatika; -tism (bào'gmä-
tism) dogmatisms, stingrums;
-tist (.sist) dogmatiķis; ~tize

(-táìf) noteikti apgalvot, dog-
matizes.

dog's-ear F (bao'gfir) austiņa (grā-

dog-sleep (bæ'gflfp) snaudiens,

dog-weary (-wlße) noguriskā suns.

doily (bôl'le) deserta serviete.

doing (bD'ìns) i.p.pr.no do; there
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is little
-

at present — acumirklī

maz tiek darīts. 2. darīšana;

darbība; darbs; pl. lietas;

notikumi; uzvešanās; troksnis.

doit (bolt) sīknauda; nieki.

dole (doi'l) 1. daja, tiesa; dāvāna.

2. izdalīt.

doleful □ (bo«'tŗûl) bēdīgs, nosku-

mis, grūtsirdīgs; -ness (-n«f)
bēdas, skumjas.

doll (bælMellis.
dollar (bai'I8*) dolārs.

dolly (-c) lellltis; ©meti; mieturs,

mente; --tub (.tas6) veļas baļļa.
dolman X dolmans.

dolomite (.«malt) dolomīts

dolorous U (.£>Rasf) sāpīgs.

dolphin (bæ'lfin) delfīns.

dolt (bo"It) lempis.
doltish □ (bou'ltlfch) lempīgs.
domain (br>mei'n) novads, īpašums,

muiža, domēna.

dome (boum) doms; kupols.
domestic (bômè'fttf) 1.(.al D, .tefSf)

mājas-; privāts ; iekšzemes-;
pieradināts. 2. dienestnieks; .s

pl. saime; .ate (~tefe>t) piera-
dināt pie mājas dzīves, mājuļot;
pieradināt; .alien (bômèftêfeì'-
fetjūn) mājas dzīve; pieradinā-

jums; .ity (.tī'fēfe) mājas dzīve.

domicile (bao'mef)f, .fail) 1. dzīves
vieta. 2. iemitināt; © domiciles

vekseli; .iary (bàomêft'fio'Re)
mājas-; dzīves vietas-.

dominant (bæ'mniOnt) 1. pārsvarā
esošs, visvairāk sastopams. 2.

ì dominante.
dominate (.neir) valdīt.

domination (bæm«nei'fd)8n) valdi-

dominator (bæ'mSneitSr) valdnieks.

domineer ( bæmSni-' ) despotiski
valdīt, tiranizēt; būt par kungu;
to

-
over — pavēlēt par, valdīt;

-ing □ Cnï'Rfnä) pavēlniecisks,
kundzisks, uzpūtīgs,

dominical (d"im'rtŞl) svētdienas-;
. prayer — tēvreize.

Dominican (.fOn) dominikānis,
dominion(b«mî'niBn)valdība; valsts;

novads.

domino (baa'tttSnou) dominoss; -es

(-no»f) pl. dominospēle.
don1 (baon) uzvilkt (drgbes), apģērbt.
don2 (-) univ. sl. graduētais; go-

dājama persona (akadēmiska).

donation ( b ônei'fdj°n), donative

(bao'nStìro) dāvinājums; dāvāna.

done (bàsn) \.p.p. no do. 2. a. no-

darīts; izsmelts; gatavs; well.

— labi vārīts; caurcepts; he is

.
lor — viņam beigas klāt. 3.

int. lai notiek!

donee (bo'mï') apdāvinātais(-tā).
donjon (bZ'ndschSn) pils tornis.

donkey (bao'mfe) ēzelis; .-engine
(-ènbjdjên)palīgmašina; .-pump

(.pàsmp) palīga tvaikpumpis.
donor (bou'nO') devējs.

do-nothing F (bū'tiāŠrAinā) 1. sliņķis.
2. slinks.

don't (bo'int) = do not.

doom (bum) 1. spriedums; notie-

sājums ; liktenis ; poet, posts;
(final -) pastardiena. 2. nosodīt,

pazudināt; .sday (bū'rnsbei) pa-

stardiena.

door(bot)durvis;vārti; next
-(to)—

blakus; in .s, within -s—mājās;

out of -s — ārpus mājām; to

turn out of .s — dzīt no mā-

jām ārā. [šveicars.)
doorkeeper (bôr'fìpor) vārtnieks,)
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doorway (.wei)izbrauktne;durvjeja.
dor(-beetle) sk. dorr.

dormant (bst'mBnt) 1. gulošs, aiz-

midzis ; nedzīvs; nelietots;
.

partner — kluss dalībnieks. 2.

pabalstenis.
dormer(-window) (būr'mSrļwmbo»ļ)

jumtlogs.

dormitory (bOr'metoße) gu]amzāle.
dormouse (.ntáuf) [pl. dormice,

.máìfļ miegainā žurka.
Dorothea (baoðrAi'a),Dorothy (bào'-

R°rAe) Dārta.

dor(r) (bôr), doo(r)-beetle (būt'bitl)

zirgu bambals.

dose (boiif) i. doza. 2. dot dozu.

dot (bàot) 1. punkts; traips. 2.

punktoti traipot.
dotage (don'têbfch) plānprātība; bēr-

nišķošanās (vecumā); pērtiķa mī-

lestība, bezprātīga mīlestība.
dotard(.Mb) bērnišķīgs vecis, vecs

ģeķis, iemīlējies āksts.

dote (bout) bērnišķoties ; muldēt;
būt līdz nejēgai iemīlējies.

doting □ (bou'ttnfl) bērnišķīgs; kai-

slīgi iemīlējies.
dotted (bào'teb) punktots.
double (bàßbt) 1. divkāršs, divkār-

tējs, dubults; pārots; liekts; div-

kosīgs; liekulīgs; viltīgs; .flow-

etspl.—kuplas,kuplinātas puķes.
2. divkāršs skaitlis; divkārtējs
daudzums; kroka; noraksts; .s

pl. — niķi, intrigas; al the
.

—

ātriem soļiem. 3. v\a. divkāršot;

salikt; aplocīt (ari. down); dūri

vīstīt; iet apkārt; atkārtot; to
.

up — saliekt; v\n. divkāršoties;

to .
back — atgriezties taīpašā

ceļā; Xato
- upon — likt

starp divām ugunīm.

áoMt-barrel(l)ed (dâbZrşid)
divstobru- (šautene); .-breasted

(.bßêftï'b) divrindu pogām; .-

dealer (.bllvr) divkosis; krāp-
nieks; .-dealing (.Mltna) divko-

sība; .-entry © (.entße) div-

kārša grāmatvešana; .-line (.-

lain) divsliedes, divkāršas sile-

doublenesB (bāS'blnef) divkāršība,

divējādiba; fig. divkosība, vil-

tība.

double-quickX(.fwīi)ātriemsoļiem.
doublet (bàî'blêt) dublēts, otrs ga-

bals; pl. pāris.
double-threaded screw (bsk'blàedêb

fĪRū) divskrūve.

doubling (bàs'blïn9) divkāršojums.

doubly (bL'ble) divkārt, dubulti.

doubt (bāūt) 1. v\n. šaubīties, vil-

cināties, neuzticēties; via. ap-

šaubīt. 2. šaubas; no .
— bez

šaubām; .er (bāu'M) šaubulis;

.ful □ (.siti)šaubīgs; nenoteikts;

aizdomīgs; neuzticīgs; divējādi
saprotams ; .fulness ( .filings )

šaubība; .ingly (bau'tmsle) šau-

boties; neuzticīgi; .less(bau'tlef)
bez šaubām.

dough (bo>>) mīkla (cepumiem).
doughtiness (báu'tênêf) drošsir-

dība; .y (.te) drošsirdīgs.
doughy (bou'e) mīklains, neizcepis.
Douglas (bas'gsf) npr. Duglass.
douse (bauş) iegrūst vai iekrist

ūdenī; P izdzēst (sveci).

dove (bāīro) orn. dūja; fig. dūjiņa,
sirsniņa.

dovecot(e) (bL'wkaot, .fo«t) dūju
būris, dūjnīca.

dowager (báu'èbfdjOr) atraitne (aug-
stākas kārtas).
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dowdy F (bau'be) 1. vecmodes-;

neglīts; smulīgs. 2. slampa,

dowel G (bāu'ei) puļķis.
dower (bau'Sr) atraitnes daļa; lī-

gavas pūrs; -less (Jef)bezpūra-.
dowlas (.|Lş> rupjš audekls.

downl (báïïn) pūka.
down - (.) kāpa (pie jūras).

down 3 (.) 1. act's, uz apakšu;
apakšā; lejup; lejā; upside. -

ar kājām uz augšu; to turn

upside . — nostādīt uz galvas;
F tobe. upon

—uzbrukt kādam.

2.prp. uz apakšu; apakšā;
.

the

river — pa upi lejup; .

in the

country — uz laukiem. 3. int.

zemeI nost! 4. s.: the ups and

.s of life — dzīves nepastāvība,
likteņa grozība.

downcasr (bāīi'nfaft), .hearted (.-

TļSrtšb) nolaists (no acīm); bē-

dīgs, noskumis; .fall (.fāul) kri-

tiens; fig. pagrimums, panīkums;
.hill (.bli) 1. nogāzens. 2. lejup
(ari fig.)', .pour (-pô~r) lietus gāze;
.right □ (bau'nßÌît) 1. adv.

stāvus; taisni, vaļsirdīgi; pilnīgi.
2. a. taisns, vaļsirdīgs, godīgs;

-Tightness (.mf) taisnums, vaļ-
sirdība; .Stairs (-Mrs) (pa trepēm)

lejā; apakšā (namā); .stroke (.-

-şißO"k) pamatvilciens (rakstot);.-

ward ( -vOtb) 1. nolaidens; uz

leju ejošs, grimstošs. 2. (ari .-

wards lejup, uz leju.

downy (.ne) pūkains.
dowry (.Re) (līgavas) pūrs.
doze (bo»f) v\n. snaust; v\a. iemi-

dzināt; to
. away

— nosapņot.
dozen (bäsût) ducis.

Dr. abbr.
—

debtor; doctor.

drab (bßāb) 1. dzeltenpelēka drā-

na. 2. smulē; nekrietnele, ielas

drabble (bRZbI) nomulļāt, noķērnāt.

drachm (bßām), .a (bßā'fma)
drachma,

draft (bßaft) 1. =draught; O trata,

pārved vekselis sk. draught. 2.

uzmest, uzzīmēt; sastādīt, sa-

drag (bßlg) 1. vads; bagarējamais
tīkls; lēneklis; riča; fig. kavēklis.

2 v\a. vilkt; ecēt; lēnināt; v\n.
vilkties; zvejot (ar vadu); nevelk-

draggle (bßâgl) vilkt pa dubļiem,
dragoman (bßZ'gSman) dragomans,

tulks.

dragon (bßā'gSļt) pūķis; -fly (.flat)

dragoon (bßāgū'n) dragūns.
drain (bßem) 1. novadāmais gļāvis;

drenāžas caurule. 2. v\a. at-

ūdeņot; nosusināt; novadīt; iz-

tukšot; v\n. notecēt.

drainage (bße>'nebsch) drenāža, no-

susinājums; notecēšana.
drainer (.nvr) ūdensnovadītājs.
draining (.ntns) 1. novadāms. 2.

nosusinājums; pl. novadāmās

caurules.

drake (bßei'î) pīļu tēviņš.
dram (bßām) drachma; malks;

šņabis.
drama (bßS'ma) drama; .tic (bßā-

mä'tìf) (adv. -ticaity) dramatisks;
-tist (bßā'māttft) dramatiķis; .-

tize I.táis) dramatizēt.
drank (bßānsr) sk. drink.

drape (bße>p) drapēt.

draper (bßei'pSr)vadmalnieks, vad-

malas tirgotājs.
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drapery (bßei'p«*Re) vadmalas tir-

gotava; vadmala; draperija.
drastic (bßä'fttf) drastisks.

draught ( bßaft ) vilkšana ; loms ;
caurvējš; malks; uzmetums;*

peldes dzijums; .s pl. damspēle.
draught-board (bßa'ftbā'b) dam-

brets; .-horse (Jfjfjrf) darba zirgs;

-sman (bßa'ftfmSn) zīmētājs.
draughty (bßa'fte) caurvēja-, caur-

velkošs.
draw (bRæ) 1. [irr.] vilkt; vest;

izvilkt; ievilkt (gaisu); zīst (krūti);

pievilkt, pielabināt; notecināt;
zīmēt, uzmest; tēlot; to

.
a sigh

— nopūsties; to
.

breath — ie-

elpot gaisu; to• away
— atņemt;

to
. on — dot iemeslu; pamu-

dināt ;to
. up sacerēt; X uz-

stādīt (karaspēku) © to.(up)on —

pārvest vekseli uz 2. vilkšana;

vilciens; loze; neizšķirta spēle.
drawback (bßĪc'bāf) nelādzība,

neveiksme.,ēnas puse;Oatmuita;
X atgrūdiens.

drawbridge (bĢ'bßibfch ) uzvel-

kamais tilts.

drawee © (bRæP) trasats.

drawer (bßsb'vr) vilcējs(-ja); zīmē-

tājs; © trasantsj izvilktne; .s pl.
apakšbikses; (p.i.d. chest of .s)
kumode.

drawing (bßat'iiui) vilkšana; zīmē-

šana; izlozējums (loterija); zīmē-

jums; ©trasējums;.board(.borb)
rasētne; .pen (.pen) velce; .-

room (-Rūm) viesu istaba.

drawl (bßāāl) stiept (vārdus).
drawn (bßāān) 1.

p. p. no draw 1.

2. neizšķirts.

draw-weil (bŞ'wel) aka (ar svirni).

dray (bRei) riča; ore, vezumrati.

drayman (bßei'mär.) ričnieks; ve-

zumnieks.

dread (dßêd) l. bailes, izbailes,

šausmas 2. briesmīgs, šau-

smīgs. 3. baidīties, bīties.

dreadful□ (bße'bful) 1. briesmīgs,
šausmīgs, drausmīgs. 2. penny

.
— lets šausmu romāns; .ness

(-liķş) šausmas.

dreadnaught (bße'bnīvt) pārdroš-
nieks, bezbailis; bieza drāna;
drednauts (kuģis).

dream (bßīm) I. sapnis. 2. [irr].
sapņot; I.t— man bija sapnis;
.er (dßi'mS-) sapņotājs.

dramy (bßì'me) sapņains, sapņu

dreariness (bßi'Rèuef) bedïgums;
vientulība; .y □ (.Re) bēdīgs,
drūms; atstāts,

dredge ( bßebsch ) I. zemsmēlis,

bagars. 2. bagarēt; .r (bßè'b-

f<f)0r) zemsmēlis.

dregs (bßègs) pl. padibenes, mieles;

drench (bßenşch) ļ. zāles; malks.
2. dzirdīt, iemērkt; slapināt,
samērcēt,

dress (bßêf) 1. uzvalks; apģērbs;
ģērbs; full

. — glauns uzvalks.

2. apģērbt; izpušķot; sagatavot;
sataisīt (ēdienu); apgriezt(vīnkoku);

pārsiet (bmci); apģērbties, uz-

cirsties.

dress-oatt (bßê'fbaal) glauna balle;
.-circle (-fS'fl) pirmais balkons

(teātrī); .-coat (.fo»t) fraka.

dresser (.8r) apgērbējs(-ja); sa-

taisītājs; sataisāmais galds.
dressing (bßê'fîns) apģērbšana; sa-

taisīšana ; (bmces) pārsiešana,
ārstēšana; pārsējums; apretura;
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.-case (-fe'f) toaletes kārbiņa; ļ
--glass (.glaf) toaletes spogulis;
.-gown (.gáun) rītsvārki.

dressmaker (.me'kor) damu drēb-ļ
nieks(- niece).

dressy F (.e) greznīgs; uzcirties;
modes-.

drew (bRū) pret. no draw 1.

dribble (bßlbl)pilēt; pilināt; slienāt.

drib(b)let (bRÌ'bl6t) mazums; sīk-

nauda.
drift (bßtft) 1. sadzinums; kupena;

dzinulis; nolūks, mērķis. 2. v\a.

sadzīt, sapūst; v\n. tikt dzīts;
sakrāties (kaudzē),

drift-ice (bßÌ'ftiìf) vižņi.
drill l (bRÎI) 1. urbis; vaga; apmā-ļ

cīšana. 2. urbt; apmācīt,

drill-, drilling (bßiļ. bßÌ'lmn) tri-

drill-plough ( bßi'lplāu ) sējamais

drink (bßÏmif) 1. dzēriens; malks; i
reibinošs dzēriens. 2.[irr.] dzert;

žūpot; to
. away

— nodzert;
to

.
in — iesūkt; to -to —

uzdzert; to
. off, out jeb up —

izdzert.

drinkable (bßt'mifSbl) dzerams.

drinker (bßÌ'náfSr) dzērājs, žūpa.
drinking-bout (bßt'n9Îunibaut) dzī-

res; .-fountain(.fauntni)aka(ar te-

košu dzeramo ūdeni); .-glass («glaf)
(dzeŗama) glāze; .-song (.Mņz)
dzīru dziesma.

drink-oşşerlng (bßÏ'niiîaoffßÌnft)dze- |
samals upuris.

drip (bRÌp) 1. vīlēšana; lāsteka. 2.'
pilēt; pilināt.

dripping (bßÏ'plna) cepeša tauki.!
drīve (bßáîni) 1. dzīšana; vizinā-1

šanās; braucamais ceļš. 2. [irr.] I

v\a. dzīt; iedzīt; vadīt veikalu;
braukt; piespiest; aizdzīt; no-

virzīt; v\n. tikt dzīts; (ari *>; vi-

zināties ; to
. on — pamudi-

nāt ; to
« up to — piebraukt

drivel (bßurjl) l. slienāt; muldēt.

2. slienas; muldēšana; ~(l)er
(bßÌ'rol3r) slienis; muldonis.

driven (bßÌrrm) p. o. no drive 2.

driver (bßai'wSr) dzinējs; važonis;
kučieris; mašīnists; konduktors;

dzinējs spēks; dzenamais ritenis;
zveltnis.

driving (.roïnfl) dzīšana; .-box (.-

bæ!f) buka ; .-whip ( .[t)])r>ìp)
pātaga.

drizzle (bRÌfI) 1. smalks lietutiņš.
2. liņāt, smidzināt

drizzly (bßĪ'fle) smidzinošs,

droll (bRo»l) jocīgs; .ery (bßo"'loß<o

jocīgums.
dromedary (bßaVmeboße) drome-

dronel (bßo»n) 1. trans; sliņķis.
2. slinkot,

drone - (.) 1. dūkšana; dūkoņa. 2.
dūkt.

droop (bßup) v\a. nokārt (galvu);

v\n. nīkuļot; sašļukt; dilt; .ing

□ (bßū'puts) sašļucis, gurdens.

drop (bßaap) 1. piliens ; auskars ;
thea. aizkars, priekškars. 2.v\a.
pilēt; pilināt; nolaist; izmest

(enkuru); raudāt; ļaut izkrist, iz-

mest; pārtraukt; to . into the

letter-box — iemest vēstuli ka-

stītē ; to
. a line — uzrakstīt

rindiņu ; v\n. sūkties ; nokrist;
beigties; mirt; to

.
in — nākt

negaidīts; to .
off — nopilēt:

fig. nomirt; iemigt; nokrist; to
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.
out — izpilēt; nozust, aiz-

šmaukties.

dropping (bßL'pìm) vīlēšana; iz-

kārnījumi (sev. putnu).
drop-scene (bßào'pfin) thea. aizkars,

priekškars.
dropsicai (bRa/pjefol) tūskas-, ar

tūsku sasirdzis; -y (.şi) tūska,

ūdenssērga.
dross (bßaîş) sārņi; netīrumi, mēsli.

drought (bßáïït) sausums; slāpes;
.y (bßāu'te) sauss; izslāpis.

drove (bßO"ir>) 1. ganāms pulks.
2. pret. no drive 2 I .r (bßou'.
li)8r) gans; lopu dzinējs.

drown (bßāun) v\a. noslīcināt; ap-

ūdeņot, pārplūdināt; fig. pār-

spēt; noslāpēt; v\n. noslīkt.

drowse (bßáuļ) snaust; būt mie-

gains ; .iness (bßáïï'jenêf) mie-

gainība; .y (.fe) miegains; ie-

midzinošs.

drub (bRa56) 1. sist; bungot. 2.

sitiens.

drubbing (bßÌS'bïns) pēriens.

drudge (dßZdsch) 1. kalps; vergs;
bēdulis, moceklis; 2.nopūlēties,
nomocīties; .ry (bßa3'bfd)oße)

nopūlēšanās; verga darbs.

drug(bßasg)1. droga,aptiekuprece;
© nostāvējusies, nepārdodama

prece. 2. samaisīt ar kaitīgām

piedevām; iedot daudz zāju; ap-
skurbināt ar miega zālēm.

drugget © (bßas'g«t) droģets (drāna).
druggist (bßaS'gtft) droģists.
druid (bßū'lb) druids.

drum (bßasm) 1. bungas; anat.

bundzene; bungu dobums. 2.
bungot.

drumhead (bßàZ'rnheb> bundzene,
bungu plēvīte.

drummer (bßsK'mv:) bundzinieks,

drumstick (-ftïî) bungvāle.
drunk ( bßsSmk ) l. p. p. no drink.

2.piedzēries; piesūcināts (with —

ar).
drunkard (bÊß'nsfBtb) dzērajs,župa.

drunken (bßÌßnsîn) poet, apskurbis;

piedzēries; -ness (bŞ'itsinneş)
skurbums; dzērums; dzeršanas

liga.
drupe % (bßup) kauliņu auglis.
dry (bRÌì) I.D sauss, izkaltis, iz-

žuvis; ass, dzēlīgs (joks); skāņš
(vīns); ālavēja (govs); F izslāpis.
2. v\a. žāvēt, kaltēt; iztukšot

(glāzi); vjn. žūt, kalst.

dryad (bßai'Zb) nāra (mežā).

dry-goods (bßZ'gubs) pl. sīkas pre-

ces; olekts
preces.

dryness (.nes) sausums (ari fig.).
dry-nurse (.tistf) bērnmeita.

drysalter (.faoltOr) materialpreču

tirgotājs.
I dry-shod (.schLb) sausām kājām.
d. s. © abbr. ---- day's sight; days

after sight.
dual (bjū'Ol) 1. divi apzīmējošs.

2.
gr.

divskaitlis.

dub (basb) iecelt par bruņnieku;
nosaukt.

dubious □ (bjQ'b<!-«f) šaubīgs, ap-

šaubāms ; .ness (.nes) šaubas;
šaubība.

Dublin (b-S'l'lln) Dublina.

ducal (bjū'fSf)hercoģisks, hercoga-.
ducat (biß'fSt) dukāts.

duchess (bL'tşchêş) hercogiene.
duchy (dsZ'tşche) hercogiste.
duck l (dàSk) pīle.
duck 2 (.) 1. (galvas) palocīšana,

paklanīšanās. 2. ienirt (ūdeni);
noliekties.
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duck 3 F (~) mīlulītis; drostaliņa.
duckl (.) a buŗu audekls.

ducking ( bàS'ffm ) ieniršana, no-

grimšana (ūdenī).

duckling (.ling) pīlēns, pīlīte.

ducky (bŽ'fe) —

duek3.
duct (b*ft) vads; caurule.
ductile □ (bàs'îtïi) stiepjams; ka-

ļams; lokāms.

ductility (bïsfti'lê te) stiepjamība.

dudgeon (bà?'bschdn) dusmas, du-

smīgs prāts.
due (bjū) 1. a. parādā (esošs); pie-

nācīgs; taisns; maksājams; in

.
time — īstā laikā; the train

is . at
...—

vilciens pienāk ap;
in

. course (of time) — savā

laikā ; fig. to be
.

to — būt

maksājams. 2. adv. * tieši; .

east
—

taisni uz austrumiem.

3. s. pienācība ; taisnīgs prasī-
jums; tiesība; pretenzija; atal-

gojums, honorārs; nodoklis.
duel (bjū'£() 1. divkauja, duelis.

2. iet divkaujā, duelēties; .(l)ist
(.lift) duelants.

duet(to) (bi»e't[o»ļ) duets.

dug (bæg) 1. pret. un p.p. no dig.
2. pupa gals.

duke (bjūf) hercogs, lielskungs;
~dom (bjū'fb«m) hercogiste; her-

coģība.
dulcify (bàß'lfèfáì) saldināt,
dull (bàBl) 1. □ muļķīgs, aušīgs;

kūtrs, lempīgs; nespodrs (no

acīm, no krāsām); gaflaicīgs, Sājš;

nejūtīgs; nelaipns; neass(nazis 2C.);

tumšs, drūms (gaiss); kluss (veika-

lā); * rāms, bezvēja-. 2. darīt

neasu; tapt neass; vājināt (redzi),

dullard (bž'iorb), dullhead(bàTlbêb)
muļķis, lempis, laidaks.

dul(l)ness (bàS'lnêf) neasums; gara

vājums, nejēdzīgums; lempī-

gums; (dzirdes 2c.) vājums; tum-

šums; (krāsu x.) nespodrums;
klusums (tirdzniecībā); garlaicī-

duly (djū'le) sk due; we have
.

received — mēs esam.. pareizi
saņēmuši,

dumb □ (bàsm) mēms; deaf and

-
— kurlmēms; to strike ~

—

apmulsināt; pārsteigt,
dumb-bells (bà?'mbêls) pl. vingro-

dumbfound F (bàîmfaû'tib) apklu
sināt; samulsināt; -ed — kā

zibeņa sperts.

dumbness (biS'unief) mēmums.

dumb-show (.şcho») pantomime.
dumb-waiter(.we'fSr) kalpiņš, bla-

kus galdiņš.
dummy (bàS'me) mēmais (mēmā);

statists; maldināmais; fig. salmu

dump Am. ( dâîmp) 1. plaukšķis.
2. ar sparu nosviest; apgāzt;

izgāzt (vezumu); .er (bao'mpor)
vezuma izgāzējs.

dumping-car/ Am. (biß'mpïnsïffrt)
izgāžamāriča;. -ground (-ŗtßäTinb)
izkŗautne.

dumpling (bàs'ntplìn<i)ķiļķens.klucis.
dumps (dļrZmpş) pl. grūtsirdība ;

īdzība.

dump(t)y (.p[t]e) īss un resns ;
plecīgs.

dvn 1 (bam) 1. tumšs, tumšbrūns.

2. bēris, bērais.

dvn2 (.) 1. nepacietīgs atgādinā-
tājs (lai samaksātuparādu). 2. at-

gādināt, uzmākties.

dunce (bàsnf) muļķis; nepraša.
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dune (bjun) kāpa (pie jūras)

dung' (dàinâ) 1. mēsli. 2. mēslot.

dung - (.) pret. un p.p. no ding 1.

dungeon (ds?'nbschon) piistornis;

apakšzemes cietums.

dunghill (baS'ttflïjîl) mēslu kaudze.

duo (bjū'ou) duets.

dupe (bjūp) 1. āksts; antiņš. 2. pie-
šmaukt; vaīāt aiz deguna; .ry

(bjū'pSße) šmaukšana.

duplicate 1. (bjū'plēfāt) divkāršs,

divkāršots; duplikats. 2. (-feit)
divkāršot; .ation (bjūplēfe>'sch°n)
divkāršojums; .ity ( biäplt'fēfe)
divējādība; divkosība.

durability (bjūëbi'lete)izturīgums.
durable □ (bjū'R«l,l) izturīgs.
duration (biuße>'şchk>n) ilgums.
duress (bju'Rēf) spaidi; apcietinā-

jums, ieslodzījums.

during (.Rim) prp. pa ...
laiku.

dusk (bàsff) 1. drūms, tumšs. 2.

tumšums; krēsla. 3. tumst (ari

duskiness, bas'ft<mef).
dusky i (bàS'ffe) drūms (ari fig.);

melngans.

dust (bāSft) 1. putekļi, pīšļi. 2.

izputināt (putek|us); apputināt.
dust-bin (baVft&m) mēslu kaste;

.-cart (.fait) mēslu rati;
-

-cloak

(.flu'if) putekļu mētelis.

duster (bS'ftSr) slauķis, lupata.
dustiness (.twites) putekļainība.
dustman ( -iiAt) mēslu nokopējs.
dusty (bž'fte) putekļains.
Dutch (baOtfdfj) 1. hoiandu-, holan-

disks. 2. ltolandi (holandieši);

hoiandu valoda.

Dutchman (bZ'tşchiĶi) holands

(holandietis)

(bjū'te "f) = dutiful,

dutiful . (bjū'tēful) paklausīgs;

goddevīgs; .ness ļ.nčf) paklau-
sība; goddevība.

duty (bjū'te) pienākums; godde-
vība; nodoklis, muita; dienesta

(jeb gaitmes) pienākums; X kaŗa
klausība, kaŗa gaitme, on - —

dienestā; to pay (the) .on —

nomuitot;
.

off — nenomuitots;

in . bound — pēc labas tiesas.

dwale H (bweil) vilkoga.
dwarf(bvv'āorf) 1. pundurs; kverplis.

2. pundura-; kverpļa-. 3. trau-

cēt augšanā.

dwarfish □ (bwæt'fTfcfj) pundurains;
kverpļains; niecīgs; .ness (.nc'f)

niecīgums.
dwell (bwêl) [irr.] dzīvot; uzturē-

ties; to
. on jeb upon — paka-

vēties pie; pastāvēt uz; uzsvērt;

.er (bwè'fSr) iedzīvotājs; apdzī-
votājs; .ing (-lits) dzīvoklis.

dwelt (dwelt) sk. dwell.

dwindle (bwliibl) mazināties; izdē-

dēt, dilt; izvērsties.

dye (báì) 1. krāsa. 2. kiāsot.

dye(ing)-house (dái'ļîngjháuş) krā-

sotava.

dyer (báì'St) krāsotājs.
dying □ (dáî'fns) 1. (sk. die 1)

mirstošs. 2. miršana; the
.

—

mirējs(-ja).
dinamic(ai □) (bāl- jeb benā'mff,

.Şl) dinamisks; .ic unity —

darba vienība; .ies (.ļfş) dina-

mika; .ite (báì'nä- jeb bì'nSntáìt)
dinamīts ; .0 ( -tīto» ) dinamo-

mašina.

dynastic (dê- jeb báìnä'ftlf) djna-
stisks; .y (bì'ttä)te jeb

dinastija.
dysentery (M'fsntt>Ŗ«,) asinssērga,

dizentērija.
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dyspepsia, ~sy (dìşpê'pşi, ş)
dispcpsija, traucēta sagremo-
šana; .tic (.ttf) sagremošanā

vājš; fig. sapīcis.

E

E. abbr. = East(ern); English.
each (itsch) katrs;.other - viens otru.

eager n (i'gB[) dedzīgs, straujš,

karsts, stiprs, aizrautīgs, kārs

uz, alkatīgs; .ness (.itès) strau-

jums, aiziautība, kāre, alktība.
eagle (Igl) ērglis; desmitdolaru

gabals; -t (i'gtêt) ērglēns.
eagre (IgOr jeb ei'gor) uzplūdi; ban-

earl (ir) 1.vārpa. 2. mesties vārpās.

ear- (.) auss; dzirde; osa; .-ache

(î'Reìt) ausu sāpes; .-deafening

(ir'defnîng) apkurlinošs.
earl (M) grass.

ear-lap (n'lāp) aussļipiņa.

earldom (Or'lbSm) grafība.
earless (ir'( cf) bezausu-.

earliness (ô-'t>-neş) agrums.
Earl-Marshal (Ot'lmiS'fd)8!) karaļa

virsceremonijmeistars.

early (st'le) agrs; agri cēlies; drīzs.

car-mark (īr'mārf) 1. ausu zīme

(pie aitām); fig. īpašuma zīme.

2. iezīmēt (aitas pie ausim; a fig.).
earn (Gm) nopelnīt; iegūt.
earnest1 (Or'nêjt) rokas nauda; ķīla.

earnest - (.) 1. □ nopietns; rosīgs;

centīgs ; neatlaidīgs ; nopietni
domāts. 2. nopietnība; .ness

<.i>ēs) rosība ; centība; neatlai-

dība; nopietnība.
earnings (ôfntiwf) pl- peļņa; alga;

aiztaupījums; ieguvums.

t&r-pick (tt'pik) ausu karotīte;

.-piercing (.pbfiiia) ausis plo-

sošs, ausis griezīgs; .-ring (.Rtiw)

auskars; .shot (.fdjæt) dzirdes

tālums.
earth (s'th) I. zeme; zemes lode;

augsne; (lapsas x.) ala. 2. v\a.

to . up — pierausi, pierušināt;
uzbērt zemi; v\n. ierakties, ieru-

šināties (no zvēriem),

earthen (ļZr'^ên) zemes-; māla-;
.ware (.wflr) podnieka prece;

māla trauks,

earthiness (5r7As tief) zemainums;
mālainums.

earthliness laicīgums;
miesiskums; pasaulīgums,

earthling (.līmi(zemespilsonis(-ne);

mirstīuais(-gā); pasaulnieks.
earthly (<Vr/ile) laicīgs, pasaulīgs;

miesisks; prasts; F domājams;

1 zemes-.

earthquake (.Iweif) zemestrīce,

earthworm (.wL-m) slieka; fig.ne-

earthy (or'rAi-") zemains; zemes krā-

sā; fig. rupjš, neķītrs.

ear-rr«/nper(it'tßasmpst)dzirdule,
klausāmā caurule; .-wax (.wāff)
ausu sviedri; .wig (.wig) aus-

urbis; .-witness (.wîtķş) ausu

liecinieks.

ease (if) 1. ērtība; omulība; miers;

atvieglinājums; nepiespiestība;
vieglums; at

.
— ērts; ill at.

— neomulīgs, nemieiīgs; to

take one's
.

— ierīkoties ērti.

2. atvieglināt; apmierināt.
easel (īsi) skrājas (gleznotājiem).

easement (i'ļmènt) atvieglinājums;

easiness (ļ'sênêf) ērtība; vieglums;
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nepiespiestība; .
oi belief —

lētticība

east, p.i.d. East (îşt) 1. austrumi;

austrumzeme. 2. austrumu-.

Easter fl'sto» lieldienas,

easterly (f'ftB>f.e), eastern (ï'ftom)
austrumu-; austrumzemes-, ori-

entab'sks.

East India(Ist t'nd>a)npr. Austrum-

castward (i'ftwBrb) uz austrumiem.

easy □ (i'se) viegls; ērts, parocīgs;

bezsāpju-; bezrūpīgs, mierīgs;

nepiespiests, dabisks; apmie-

rināts ; in
.

circumstances —

turīgs;to take
. — neievērot, maz

bēdāt; take it .! — tikai mie-

rīgā garā! bez pārsteigšanās!;
.-chair (î'şişchâr) atzveltenis,
atzveltnes krēsls; .-going (.-

gvuļng) labsirdīgs, omulīgs; bez-

bēdīgs ; nolaidīgs; .-tempered

(.tēmpftrb) labsirdīgs.
eat (ft) [irr.) v\a. ēst; saēst; apēst;

to . up
— aoēst, norīt; iztērēt

(ari fig.) v\n. ēst; pabaudīt.

eatable şşbl) 1. ēdams 2. .s (.f)
'

pl. ēdamlietas.

eater (i't'O') ēdējs.

eating (î'tïnn) ēšana; .-house (~ïjá~ûf)
ēdienu nams.

eaves (īws) pl. jumta rene; .drop

(i'wsdßàzp) 1. lāsteka. 2. (no)-
-klausīties; .-dropper (~8r) no-

klausītājs(-ja), spiegotājs(-ja).
ebb (êb) 1. bēgums, atplūdi; (ari

.-tide); fig. mazināšanās. 2. at-

plūst; fig. mazināties.

ebon (è'&Bn) melnkoka-; .Ist (.ìft)
mākslas galdnieks; .ize (.áïf)
kodināt melnu, melnot; .y (.e)
melnkoks.

ebullie/ir (t-bifi'lrat) kūsājošs; .-

tion (ēbķfchvn) kūsājums; sa-

viļņojums (ari fig.).
eccentric (êftè'ntßtf) 1. .(al □, .-

-6f8() ekscentrisks (ari fig.). 2.

savādnieks; -ity (êffèntßf'fete)
savādniecība, pārspīlētība.

Ecclesiastes (eklisêa'ştis) Zalamons

mācītājs.

ecclesiastic Ļtìt) 1. -(al □, .ek«l)
garīgs, baznīcas-, 2. garīdznieks.

Ecclesiasticus ( .tèkZş) Jēzus Zi-

echelon X (č'fdjčlāftl) ešelons,

echin/te » (e'k>-natt) pārakmeņo-
jies jūras ezis; .us (efáì'nBj) jū-

ŗas ezis.

echo (e'kou) 1. atbalss. 2. atbalso-

ties, atskanēt; fig. runāt pakaļ,
' atkārtot.

èclat (cfla') spožums, slava.

eclectic (eklē'ķttk) 1. eklektisks,

izlases-. 2. eklektiķis; .-ism (.-

tèftfm) eklekticisms.

eclipse (Lkll'pş) 1. aptumšojums.
2. aptumšot (at ifig.); -tic(eflì'p-

ttf) ekliptika, saules ceļš.

eclogue (è'flauŗr) ganu dzeja, dze-

jolis iz ganu dzīves.

economtcfa/ D) (îf°nàs'mff, -SfBf)
ekonomisks: saimniecisks; tau-

pīgs: -ies (.ttf) ekonomija; .Ist

( cfæ'n°jnift) ekonomists; .ize

(.mīīļ) v\a. saimniekot; taupīgi

izlietot; v\n. taupīt; aiztaupīt;

.y (.me) namturiba; (valsts) saim-

niecība; taupība; aiztaupījums;

iekārta, organizācija; political
.y — tautsaimniecība.

ecstasy (è'fftïfe) ekstāze, sajūsmi-

nājums, aizgrābtība; .tic (èfftâ'-
ttf) (adv. .tically) sajūsminošs;
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sajūsmināts, aizgrābts; .tic sit

— aizgrābtība.
Ecuador (êîwabôt') Ekvadora.

eczema (e'fşina) pūtīte,

cd. abbr. — edition, editor,

eddy (e'be) 1. viesulis; virpulis,
mutulis; atvars; pretstrāva. 2.

viipuļot, mutuļot.

Eden (ībn) paradize.
edentate » (ebe'ntāt) bezzobu-.

Edgar (e'bgOr) npr. Edgars,
edge (ēbfctj) 1. asmens; šķautne;

(galda) stūris; mala; Vile; (grā-

matas) griezums; asums, strau-

jums; asprātība; to put an . on

— asināt; to set the teeth on

. — nomizināt zobus. 2. via.

asināt, slīpēt; apvīlēt; to . in —

iespraust; v\n. doties sāņus; to

. forward — iet uz priekšu;

.d (êbschb) ass, slīpēts; apvīlēts;

uzbudināts; .less (e'bschlêş) ne-

ass; .-tool (.tūl)griežamais rīks;

.ways, .wise <.we>s, .waif) sāņus.
edging (e'bschtng) asināšana; mala.

edible îe'btbl) ēdams,

edict (î'bfft) edikts, rīkojums,
edification (ebèfi-kei'şchkîn) fig. [sirds

pacilājums.
edifice (è'bèftf) ēka.

edify (e'bêfáî) fig. pacilāt sirdi;

.ing □ (.Ing) pamācošs.
Edinburgh (e'bSnbàsß<> jeb \ .bfļtg)

Edinburga.
edit (ē'bft) izdot, laist klajā (gra-

edition (£'bl'fd)fln) izdevums (grā-

matas).

editor (è'bêtfr) izdevējs; redaktors;

.lai (Sbeto'RL-0!) 1. redakcijas-.
2. ievadraksts; .ship (e'bêfStschîp)
redakcija; izdevniecība.

Edmund (ē'bm°ftb) Edmunds.

educate (è'biflfeit) audzināt.

education ( ebiufei'fd)°n ) audzinā-

šana; primary .
— tautskolība;

secondary . — augstskolība; .

department — izglītības mini-

strija.

educational (. audzināšanas-,

educator (e'bi«feit«r) audzinātājs,
educe (6bjū'f) izvilkt; attīstīt,

eduction (ebLf'şchSn ) izvilkšana ;
.-pipe (.páîp) novelkamā cau-

Edward (è'bwOib) Eduards.

Edwin (ê'bwfit) Edvīns.

E E. abbr. = errors excepted —

kļūdas izņemot,
eel (11) zutis.

eel-pot (I'lpæt) zušu murds,

c'en (In) — even,

e'er (fit) = ever.

afface (efe>'s) izdzēst; fig. iznīci-

nāt; .able f.3W) izdzēšams; .-

ment (.m«nt) izdzēšana; izstrī-

pošana.
effect (èfè'ft) 1. efekts; iespaids,

seka; spēks; saturs; iznākums;

.s pl. efekti, kustamas mantas;
© vērtspapīri, vekseļi; of no .

— veltīgs; in .
— patiesi; to

the
.

— tā satura; to this
.

—

taī nolūkā, tālab. 2. izdarīt; .ive

(ēfe'ftīrn) 1. □ efektīvs, spēcīgs;
X, * dienestspējīgs; patiesībā

esošs. 2. X īstais sastāvs; skai-

dra nauda; .ual □

spēcīgs; .vate (.tiSeif) izpildīt,
izdarīt.

effeminacy ( Êfè'mM-f*) izlutina-

jums; .te 1. □ (.nāt) izlutināts.

2. (.neit) izlutināt; .teness(.nāt-

nčf)*— .cy.
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effervesce (èfŗtoè'f) kūsāt, mutu-

ļot; .nce (-c nf) mutuļošana; .nt

(.mt) kūsājošs; .nt powder —

magnezijas pulveiis.

effete (èfî't) noguris, bezspēcīgs.
efficacious n (efeiei'fd)3f) spCcīgs;

.ness (.ne f) spēks.

efficacy (ē'fefiife) spēks.
efficiency ( èft'fdfjènfe > iespaids;

spējīgums.

efficient (êfï'fdjntt) i. iespaidīgs.
2. cēlonis.

effigy (e'ftbsche) bilde, tēls.

effloresce (êflôßè'f) apzūbēt; .nce

(.«iif) ziedu laiks; apzūbējums;

.nt (.ent) apzūbējis.
effluence (ê'flïênf) iztecēšana; no-

tecēšana; .ent (e'flûènt)iztekošs;

.vium, pl. .via Qi (èflû'rne-wn,

.niša) iztvaikojums; .x (e'ftäSff)
izplūšana.

effort (e'fftt) piespiešanās; pūles;
.less (Jef) bez pūlēm.

effrontery(efÎ'niOße) bezkaunība.

effulgence (êļw'lbfdjSnfj spožums,

starojums; .t (.bjdļènt) spīdošs,
starojošs.

effuse 1. (efjū's) izliet. 2. (efjū'f)
izplatīts.

effusion (ēfjū'fdļSn) izliešana.

effusive LJ <.stw) izlejošs; pārlie-

cīgs, pārmērīgs; .-ness (,n*f)
pārmērīgums.

eft (ēst) purva ķirzaka.
e.g. abbr. ---- exempli gratia (eg-

ļ'è'mplaf gßei'şchêa) piemēram.
egad (čgā'b) patiesi! nudie!

eggi (eg) ola (pants); fried .s pl.
—ceptas olas; buttered, scram-

bled .s pl. — olmaišķis.
egg- (.) uzkūdīt. (punšs.)
tag-flip, .-nog (e'grlip, -næg) olu)

eglantine * (è'gläntáìn jeb .lïn)vilka

drīcekle.

ego (è'gou, ī'go") es; .ism (e'guīfm
jeb >'.) egoisms, savtība; .Ist

(.fft) egoists; .tism (.tïfm) paš-
cildināšana; .tist (.tift) pašcil-
dinātājs; .tistic(al □) (ègôtt'ftìf,
.fêfoi) pašcildinošs; savtīgs.

egregious □ ļoti labs

(bieži ironiski); milzīgs,nedzirdēts.

egress (I'gßef) izeja; iziešana.

egret (i'gß6 t) = aigrette.
Egypt (ì'dschļpt) Ēģipte; .icn

(êdschì'pşchSn) 1.Ēģiptes-.2.egipts,
ēģiptietis.

eh (ci) he? vai ne? va re!

eider (áì'bBr) (ari .-duck) pūku pīle,
gāga.

eight (eit) 1. astoņi. 2. astotnieks,

eighteen (ei'thi) astoņpadsmit; .th

(./A) astoņpadsmitais,
eightfold (ei'ifoulb) astoņkārt.
eighth (e<rrA) 1. astotais. 2. astot-

daļa; .ly (Je) astotkārt.

eightieth (ei'tê astoņdesmitais,

eighty (ei'te) astoņdesmit.
either (áì'dÁOr jeb īdA*) 1. a. un

pron. viens no abiem; abi; katrs

no diviem. 2. ej. . ... or —

vai..., vai...

ejaculate (ebfd)S'fiflleit) izteikt; iz-

saukties; .lon (edschZfjule>'sch«ii)
izsauciens; (īsa un sirsnīga) lūg-

eject (ebfdjē'ft) izstumt; padzīt; at-

celt (from office — no amata);.-

ion (èbsche'kşchļ>n) izstumšana;

padzīšana; atcelšana; -ment

(ebļdfjè'ftmênt)padzīšana; .or G

(êbfdļè'ftOt) izmetnis.
eke (if): to . out — papildināt;

paildzināt; pielikt; fig. izpalī-
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dzēties; to
.

out a miserable

existence — izkulties kā nekā

eking-piece (i'finspīf) pielikts ga

elaborate 1. (êlä'bûßät) □ izstrā-

dāts, rūpīgi izdarīts 'L (.Re 1!)
izstrādāt; apstrādāt; .ness (.-

Rātnas) rūpīgs izstrādājums; no-

slīpējums.
elaboration (t-lā&«Reī'fdļ"ix) rūpīga

izstrādāšana.

elapse c-lä'pf) aiztecēt.

elastic (613'fttl) \. ( adv. .ally)
elastisks. 2. gumijas lenta; .ity

(Tllfrl'f«tî) elastība.

elate (t-lei't) 1. □ uzpūtīgs; lepns:
Dacilāts. 2. % darīt uzpūtīgu,
lepnu; .ion (c-lei'jW'n) uzpūtība,
pacilātība.

elbow (è'lbo") 1. elkonis; līkums;

G leņķis;
.

of a chair - rokas

atzveltne; at one's
. — tuvu;

pie rokas; tuvumā; out at .s —

pieelkoņa nodriskāts; fig. sliktos

apstākļos; (aiz)grūsc ar elkoni;

to .
one's way through(a crowd)

— izsprausties; to . out — iz-

spiest; .

-chair\(.tj"dļâr)atzveltņa

krēsls; .-room ( Rūm ) ērtums,

svabadība rīkojoties.
elder1 (e'lbOr) 1. vecāks. 2. ve-

cākais; my .s pl. vecāki ļaudis
nekā es.

elder - * (.) kliedēti.

elderly (.Ie) vecīgs.
eldership (.(chip) vecāko padome.

eldest (e'ļdesl) vecāks; the . born

pirmdzimtais.
Eleanor (i'lllnSr) Eleonore.

elect (èlê'ît) 1. izvēlēts; theol. iz-

redzēts. 2. (iz)vēlēt; izredzēt;

iecelt i atzīt par labāku, dot

priekšroku.

election (ele'kşchim) vēlēšana; .cer

( è|eïfd)Onit') meklēties, intriģēt

vēlēšanās; .eering (.nī'Rtiig) vē-

lēšanu intrigas.
elective □ (Mttļw) vēlēšanu-; .ly

(.Ie) ar vēlēšanu.

elector («lķktvr) vēlētājs; kūrfirsts;

.al (.t«R0I) vēlēšanu-; vēlētāja ;
kūrfirsta ; .ate (.Rāt) kurfirstība.

electress (~R ef) kurfirstiene.

electric(a/ □) (ķftßtf.
elektrisks; .cal engineer —

elektrotechniķis; .c machine —

elektrizējamā mašina ; .city

(Hèftßt'fète, clef.) elektrība: .fy

(èļe'ftßèfáì) elektrizēt; fig. sa-

jūsmināt.

elektrocution (elektûkjū'schim) elek-

trisks nonāvējums.

electro-dynamics (eleftðbainā'-
mtff) elektrodinamika: --gilding

( .gt'lbhm) galvanisks apzeltī-

jums;. metallurgy(.tjie'taigrbîdļe)
galvanoplastika;.motor(.moiifB1)

elektromotors; .-plate (êlè'ftRo-

ple't) galvaniski apsudraboti
priekšmeti; .-plating (-ing) gal-
vanisks apsudrabojums vai ap-

zeltījums-.type(.tāīp)galvanisks
nospiedums.

electuary (ê(ê'ftif>ôße) zāļu savā-

eleemosynary (elēīmao'fènSße) žēl-

sirdības-, labdarības-; bezmak-

elegance, \ .cy (e'ltgOnf, .gsnr e)
glaunums, smalkums; .t □ (e'l«-
gVnt) elegants, glauns, smalks,

glīts.
elegiac (elèdschaî'Zf) elēģisks.
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elegy (ê'lêhsch») elēģija.
element(element) pirmviela;sastāv-

daļa; chm. elements, atoms; .al

(elemč'ntot) dabisks, iedzimts;

.ary(.t3Rī)elementars, vienkāršs,
sākotnējs; .ary school — taut-

skola; .aries pl. — elementi,

pamati.
elephant (ê'lïf&nt) zilonis, elefants.

elevate (.tneit) paaugstināt, pacelt;
fig. pacilāt, .cd (.wcir>-o) augsts;

uzpūtīgs; .ion (èlêwei'şchi>n) pa-

augstinājums; pacilājums; (.ed

place) pakalne; augstums; fig.
cēlums; augstība, cieņa.

elevator (e'leŗneitSr)pacēlējs (musku-

lis); elevators; Am. lilts.

eleven (ê(e'wn) 1. vienpadsmit. 2.

.th (elê'rtmrA) vienpadsmitais.
elf (elf), pl. elves (Aws) elis(-fe),

gariņi pundurs.

elfin (elfin) ellu-.

elfish ( -tfd) ) elfisks, draiskulīgs,
ļaunīgs.

elf-lock (e'lflaof) matu lēkšķe.
Ella (ilia) npr. = Charles Lamb.

Ellas (e(ai'iif) Elija.
elicit (èrt'fìt) izvilināt.

elide (èlai'b) izstumt, izlaist.

eligibi7if_y (elêbfd6 ebï'l £'te) vēlamība;
krietnums ; .Ie □ ( e'fêbfchibl)
vēlams, ieceļams; iederīgs, pie-

mērots.

Elijah (èlái'bfcha) Elija.
eliminate izstumt; iz-

strīpot; chm. math, eliminēt.

elimination izstum-

Elinor (è'lenor) Eleonore.

elision (èlt'bfd)iln) elizija.

elixir (elt'ïfOr) eliksīrs.

Elizabeth (Hì'fibèth) Elizabate; .an

t Msibê'âi, M'thOn, Mflbê-
th°n) uz karalienes Elizabetes

laikmetu attiecīgs.

elk (elk) briedis.

ell (el) olekts (= 2/:ì metram).
Ellen (è'lm) dim. no Eleanor.

ellipse ( c-li'ps ) math, elipse; .sis

(ķpsîs). pl. .ses <
—
flf ) gr. iz-

laidums; -tic(al □) (Æ, -t«ï«ï)
eliptisks. [goba.)

elm (elm)(ari .-tree,e'lmtßī)vīksna, j
elocution ( el»kjū'fchon) priekšne-

sums; .Ist ( .şchûmşr) runātājs,
orators.

elongate pagarināt; .ion

(Ilsonggei'şdi'm) pagarinājums;
atstatums.

elope (č'lou'p) aizbēgt (ar mîMo),
ļauties aizvesties; .ment (.msiit)

aizbēgšana.
eloquence (e'iskwenş) daiļrunība;

.t □ (.fluent) daiļrunīgs.
else (elf) 1. adv. vēl, bez tam;

any one
.

— cits kāds; what

.?— kas vēl? 2 ej. citādi; .where

(e'lf[s)]wdt) citur kur.

elucidate (eljjļū'fēheit) izskaidrot,

paskaidrot; .ion (èf[j]ûfêbei'fdi°n)
paskaidrojums; .ory (t'lļjļū'fe-
batuße) paskaidrojošs.

elude (šlļjjū'b) izvairīties, izlocīties,

izslapstīties.

elusion (4d)°n)izvairīšanās;viltība;
.ive (.fiw) izvairīgs; .ory (.f°Rc)
mānīgs.

elves (Aws) pl. no cli.

Elysium elizija, para-
dīzes dārzs.

emaciate (êmei'şchêeit) %>\a. no-

murdzināt, novājināt; v\n.- no-

liesot; nīkuļot; .ion (emeifd)*ei'.-
fd)°n) noliesējums.
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(e'manSnt) iztekošs, iz-

ejošs; .te (.neit) iztecēt, izplūst,
izcelties (from -no); .tion (eniä-

nei'şch«n) izplūšana.
emancipate (t-mā'nfepeit) atsvabi-

nāt; .ion (êmansipei'şchLn)atsva-

binājums, emancipācija; .or

(êmZ'nşêpeifSr) atsvabinātājs.
emasculate 1. (emä'jPleit) izrūnīt.

2. (.131) izrūnīts; bābisks; .ion

(ēmā)fiūlei'fd)°n) izrūnīšana.

embalm (SmbS'irt) iebalzamēt; fig.
paturēt piemiņā, izsargāt no aiz-

mirstības ; .ment (.numi) iebal-

zamēju ms.

embank (embä'usiî) iedambēt; .ment

(.ment) iedambējums; dambis,

uzbērums.
embarcation —embarkation.

embargo ( Smbā>'go» ) I. kuģa ap-

ķīlājnms; ostas aizsprostījums.
2. apķīlāt; aizsprosti!.

embark (.bāt'f) v\a likt, iekraut

kuģī, ieguldīt(naudu);v\n. sēsties,

kāpt kuģī; ielaisties; .ation (m-e-

bārfei'fdjOn) iekraušana.

embarrass (čmbā'Rāf) samudžināt;
samulsināt; kavēt; .ment (.ment)

samudžinājums, juceklis; ķeza;
kavēklis; grūtība.

embassador (êmba'şiîM) —

ambas-

embassy (e'mb^şe) vēstniecība ;
sūtniecība,

embattle (Smbä'tl) nostādīt kaujas

kārtībā; uzrobīt.

embed (embè'b) guldīt; ierakt,

embellish (i-ntbe'ltsch ) skaistināt;

.ment (.ment) skaistinājums;

ember days (ê'mbCrbeif) pl. gavēņa

dienas.

embers (emMs) pl. sprikstis.
embezzle (Smbê'fl) noblēdīt; .ment

(.m6nt) noblēdījums; .r (Sm-

be'ļ'lBr) mblēdītājs.
embitter \ (čmbi'tsr) sarūgtināt;

to
.

a p. 's life — sarūgtināt kā-

dam dzīvi.

emblazon (ïjnblei'fn) izpušķot ar

ģerboņiem;fig. cildināt; .ry (.Re)

ģerboņa gleznojums.
emblem (e'mbl°nt) zimbols; .atic(al

embodi/nenf (embæjKment) iemie-

sojums; .y (êmbao'de) iemiesot;

pievienot, apvienot.
embolden (enibou'ldn) pamudināt,

iedrošināt.

embolism ( L'mb"lism ) iestarpinā-

embosom ( *mbit'ft%t) spiest pie

sirds; lolot.

emboss (êmbào'f) boses; .cd (.bàô'ft)
bosēts, izcilus izstrādāts.

embowel (êmbáu'êl) izķīķet.
embrace (>-mbße>'s) l.apkampt(ies);

saķerties (uz ciņu); ielenkt; pie-

ņemt (mācību x.). 2. apkamp-
šanās.

embrasure (êrnbße>'schvr) šaujamais
caurums; durvju, logu caurums.

embrocate (ē'sißūfeit) ieberzēt.

embroider («mbRôTb 8') izšūt, izrak-
stīt; fig. izrotāt; ~y iz-

šuvums.

embroil (êmbßôTl) iejaukt (strīdā x.y,

sajaukt; samulsināt; .ment (--

nekārtības; samulsums.

embryo (e'mbßeo»)embrijs, dīglis.
emendation (êmSnbeļ'fchCn) izla-

bojums; .or (e'm«nbei'tļ>r) izla

bolājs; .ory (êmè'ndllfLße) iz-

labojuma-.
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emerald (c'm
3Rnlb) 1. smaragds.

2. smaragda krāsā.

emerge (entS-'bsch) celties, iznākt,

parādīties;.nce,.ncy(êntBr'bfd)enf,
.schênşe) negaidīts notikums;

liela vajadzība; kritiski apstākļi;

in case of
. ncy — vajadzības

gadījumā; .nt (-dschent) kas

parādās, izceļas; % ļnegaidīts.
emersion (čmßr'fdiOri parādīšanās.
emery (e'ntSße) smirģelis.
emetic (ente'ttf) 1. vemšanas-. 2.

vemjamais līdzeklis.

emigrant (č'me cjßSnt) 1. izceļoša-

nas-. 2. izceļotājs, aizgājējs,

emigrants; .te (.gßeif) izceļot,

aiziet svešumā; .tion (cmsgßei'-
fd)on) izceļošana.

Emily (è'inele) Emilija.
eminence, .cy (e'rnenenş, .nènf«)

augstums ; pakalne ; cēlums ;
krietnums; augsts stāvoklis;
slava; eminence (titulis); .t □ (è'-
m<mênt) augsts; cēls; krietns;

ļoti labs; adv. lielā mērā, vis-

vairāk.

Emir (emit' jeb i';::•<•) emirs.

emissary (ê'mêfR«) 1. izlūks, emi-

sārs. 2. izsūtīts; .ion (emt'şchirn)

izsūtīšana; phys. izplūšana; ©

emisija, izlaidums.
emit (Lnil't) izplatīt; (likt) izplūst,

izdot īlikumu); izteikt (domas); ©

izlaist, laistapgrOZĪbā(papirnaudu).
Emmanuel (SjnB'nfa*l) Emanuēls.

emmetprove, un /Doe;.(è'met)skudra.
emmollient (êntao'liSnt) mīkstinā-

mais līdzeklis.

emolument (.i&mènt) labums, peļņa,
ienākums, alga ; .8 pl. blakus

ieņēmumi.
emotion (êmo»'fchvn) saviļņojums,

uztraukums, aizgrābtība; .si (.-
şchSiM) jūtu-; .viegli uztraukts;

aizgrābjošs.
emperor (e'nip&RCr) ķeizars.

! emphasis (ê'mŗäfif), pl. -ses (.fff)
uzsvars; .size (.fāij) sevišķi uz-

svērt ; -tic («mfä'tìl) (adv.
-

tically) ar uzsvaru (teikts).

empire (e'mpáìr) ķeizariste; val-

dība.

empiric (empì'Rlf) 1. empiriķis;
praktiķis; pūšļotājs. 2. .al □

(-6101) empīrisks, uz piedzīvo-
jumiem dibināts; pūšļotāja-.

employ (êmplôT) 1. lietot, piemērot;
nodarbināt; to be .ed in — no-

darboties ar, būt vietā pie. 2.

gaitme (dienests >, vieta, nodar-

bošajjās ; .ê, .êe (èmploi'ei, sr.

anploäje') ierednis(-ne), gaitnieks
(-niece), palīgs; .cc (èmplôii')
darbņĒmējs; .er (Sjnploi'Or) darb-

devē|s(-ja), uzņēmējj(-ja), prin-

cipals(-le); © pasūtītājs, komi-

tents ; .ment ( .ment) gaitme
(dienests), vieta; (kapitāla) nogul-
dījums.

emporium (empo'Re-<>m) tirdzniecī-

bas pilsēta; izkŗautne; preču

nams; fig. krājums.
empower (.páu'Or) pilnvarot.
empress (ê'mpßêf) ķeizariene.
emptier (e'mļpļfĶr) iztukšotājs;

-iness (.tenèf) tukšums; niecība;

.y (.te) 1. tukšs, niecīgs; © bez

krautiņa. 2 iztukšot. 3. tukša

muca; .ies pl. tukšas mucas.

empurple ( entpsr'pl) krāsot pur-

pura sarkanumā, purpurot.
emu (ī'mjū) emus, kazuars.

emulafe(ē'mi"leit)sacensties; .ation

i (enii"lei'fcf)on) sacensība; .ous □
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(ê'iniûlasf) sacensīgs; greizsirdīgs
(of — uz),

emulsions emay(fd)»n) pharm. emul-

enable (tnefbl) darīt derīgu, spē

jīgu; sagatavot.
enact (enä'ft) pavēlēt; dot likumīgu

spēku; .ment (.ment) likumīgs
rīkojums.

enamel (euä'mel) l. emalja, glazūra.
2. emaljēt; fig. pušķot; -ler (.-

Sl*r) emaljētājs.

enamour (ïnVmO>.) modināt mīle-

stību, iemīlināt; to be . ed of —

būt iemīlējis (ko).

encage (ēnkei'dsch) iesprostīt.
encamp (enfä'mp) apmetināt, ap-

mesties nometnē; .ment (.ment)

apmetinājnms, apmešanās no-

metnē; nometne.

encase (Snfei'fi ielikt; aplikt.
encashment (ēnfā'fcfjment) iekasē-

jums; samaksa skaidrā naudā.

encaustic (taifi'fttt) enkaustisks.

2. enkaustiski gleznojumi(vasku

krāsās). [saistīt. \
enchain(entfdjei'n) pieķēdēt; fig.ļ
enchant « êrttfdja'nt) apburt; fig.

aizgrābt, salīgsmināt; .er (èn-

tfdia'ntOr) burvis; .ing □ (.ring)
burvīgs, salīgsminošs; .ment

(.mēnt) apbūrums; burvīgums;
.ress (.tß<;f) burve,

enchase (Sņtşchei'ş) cizelet; fig.

encircle (ênfS'rll) apņemt,
enclose (ènklou's) iežogot; aptaisīt;

ielenkt; pielikt; saturēt; .ure

(.floū'fdjOr) iežogojums ; žogs;
iecirknis; ielikums,

encomiasf jeiifoii'mč'lt't) cildinātājs;
.urn(me <Jm)cildinā jums, uzslava.

encompass (6nïas'mp3f) aptaisīt.

encore (sr. anfo'r) 1. vēlreiz! da

kapo' 2. saukt da kapo, prasīt
vēlreiz. 3. dakapo sauciens;
atkārtojums; piedevas.

encounter ( eniau'iiM) l. sagadī-
šanās; satikšanās; sadursme;

kauja; divkauja. 2. sagadīties
< piepeši); satikties I sadurties ;
cīnīties; atdurties (uz grūtībām).

encourage (enlaVßībļct))pamudināt,
iedrošināt; pabalstīt, veicināt,

.ment (.ment) pamudinājums; .r

(eiifa3'R£-bļdifr) pamudinātājs-

(ja); veicinātājs(-ja).
encroach (êukßou'işch) sagrābt; ie-

jaukties ; aizskart (otra) tiesības;

ierobežot; lietot par ļaunu; pie-
savināt; to . upon a p.'s. kind-

ness — nelietīgi lietot kāda laip-
nību; .ment (.ment) iejaukšanās;
aizskārums; ierob žojums; pie-
savinājums.

encrust (ênfßÌg'ft) inkrustēt.

encumber (*nī»'mrj"r) apgrūtināt

(ar parādiem); kavēt I .rance (.-

-bR3nf)apgļūtinājums;nasta; fig.
kavēklis; liipotekuparāds,parādu

encyclopædia (enfáļflôpi'bea) enci-

klopēdija.
encyst (ênft'ft) iekapsulēt.
end (end) 1. gals; gala nolūks,

mērķis; iznākums; galiņš: in

the
. — beigās; on . — taisni,

stāvus; to the
.

that — priekš
tam, lai; to no . — veltīgi; to

this.— tam nolūkam; to make

both .s meet — iztikt; rīkoties

. pēc apstākļiem., 2. beigt(ies);
pabeigt.

endanger (endei'ndschSr) apdraudēt.
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endear (enbtt') darīt miju, sirdij
dārgu; -Ing (inbļ'às) mījš,

dārgs, vilinošs, maigs, glezns;
.ment (ènbîr'mènt) mīļums, vili-

nājums, gleznums, kairinājums.

endeavour (ênbê'tcrJt) i. cenšanās,

pūlēšanās. 2.censties, pūlēties.

endemic(al□) (ênbê'mìf, .efoi) en-

demisks; vietējs. [galotne.)
ending (en'buifl) beigas, gals; gr.f
endive % (e'nbïrn) endivija.

endless □ (e'nblèf) bezgala-, bez-

galīgs.
endorse (enbM'f) O indosēt, pār-

vest; atzīt par labu; piekrist

(uzskatam); .c (enbôrşl') indosats;

.ment (îinbSr'şm^Nļ) uzraksts ;
© indosaments; .r (.3t) iļdo-

sants, žirants.

endow (enbáu') apgādāt; rotāt; ap-

dāvināt; atdalīt (likumīgu daļu);
.ment (.mēnt) apgādājums; pūrs;

likumīga daļa ; apdāvinājums,
gara dāvanas, talants.

endue(ènbjû') apdāvināt; (ap)ģērbt,
endurable (enbjū'R>>bl) panesams;

.ance (.R°uf) ilgums; panešana,
.

izturēšana; izturība, pacietība;
past .ance — nepanesams; .c

(ēnbjūt') ilgt; izturēt, paciest.

endway(s) (e'nbwei[īļ), endwise (.-

waif) stateniski.

enemy (è'n*itt*) ienaidnieks; velns;

sl.how goes the
.

? — cik pulk-
stenis?

energetic (ênärbļdje'rïf)(adv. .esi-

cally) enerģisks, sparīgs, spē-

cīgs; .y (e'n«tdfche) enerģija,
spars, spēks.

enervate I. (ènbt'iueit, e'nOiroeit)

nogurdināt, novājināt. 2. (.māt)

nogurdināts, novājināts; .ion

(ē'nOtroei'fdļOn) nogurdinājums;
vājums.

enfeeble şifl'bl) novājināt; .ment

(.mc'itt) novājinājums.
enfeoff («nfè'f) aplēņot; .ment (.-

mnt)e aplēņojums; Icņa doku-

ments.

enfilade X (enftlei'b) 1. anfilade,

apšaudīšana visgarām. 2. ap-
šaudīt visgarām.

enfold (c-nfou'ld') ietīt.

enforce (£nfūr'f) iegūt ar varu, iz-

spiest; uzspiest; pastiprināt;

dot spēku; pierādīt; .ment (.-

ķni) pastiprinājums; piespie-
šana; spaidi.

enfranchise («mfßl'ntfdiìf, .tşck>áls)
atsvabināt; atlaist uz brīvām

kājām; dot pilsoņa tiesības;

.ment (.ment) atsvabinājums;
pilsoņa tiesību došana.

engage (ênzei'dsch) v\a. uzlikt pie-

nākumu, saistīt; iemantot; no-

darbināt; pieņemt; salīgt (gājējus);
īrēt (namu); pasūtīt (vietu); ie-

jaukt; klupt matos; to be .d —

būt aicināts; dot vārdu; to be

.d to be married — būt sade-

rināts; v'n. uzņemties(pienākumu);
ielaisties ; uzsākt cīņu ; .ment

(ment) saistība; saderināšanās;

uzaicinājums; noruna;vieta; cīņa,

engagingc (engei'dschìm)patīkams,
pievilcīgs.

engender (êndsche'ndâ) ražot, radīt,

celt; .er(.bBßot) ražotājs; cēlonis.

engine (ē'hbfd)*n) mašina; fā lo-

komotīve; ugunsšļirce; .-builder

(.biMr) mašīnu būvētājs, me-

chaniķis; .-driver (.bßaitrjor) lo-

komotīves vadītājs, mašīnists.
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engineer (eubsch/uir') inženieris,
techniķis, mašinu būvētājs; -ing

(-nl'Rtns) mašinu būvmāksla,

inženieru māksla.

engineman (e'nbschènnà)mašinists.

engird (êngS-'b) [pret un p.p. en-

girt] apjozt.
England (t'nsglanb) Anglija.
English (î'nâgllfch) I. angju-, an-

glisks. 2. anglis; angju valoda;

-man ( .«Ai) anglis ; -woman

(-wum8n) angliete.
engrain (čngßei'n) biezi krāsot; fig.

neizdžēšami iespiest, iespaidot;
iedēstīt.

engrave (t-ngßei'ro) (ie)gravēt; ie-

dēstīt (sirdi); -r (.roOt) gravētājs;
-r on copper

— vara griezējs,

vargriezis; ,r on stone — ak

men griezis.

engraving (.wing) gravēšana; gra-

vējums; vargriezums; kokgrie-

engross (engßou'f) sagrābt savās

rokās; vērst uz sevi (uzmanību);

pārrakstīt tīrā; to
-

the conver-

sation — runāt viens pats ar

visiem i .er (.f8t) norakstītājs;
visgribis; -rng-hand (.Inzhānb)
ka nelejas[rokraksts ; -ment (.-

mnt)G īpašumu sakopojums; sa-

grābšana savās rokās.

enhance (>mha'nş) paaugstināt, pa-

lielināt; .ment paaugsti-

nājums; palielinājums.
enigma (Cni'gma) mīkla (ko uzminēt);

.lic(al □) (InļgmS'tļk. .6f8I) mī-

klains.

enjoin (enbsd)ôi'n) piekodināt, pa-
vēlēt (on, upon a p. — kādam).

enjoy (CnbfcfioT) baudīt; papriecā-

ties (par ko); to
. o.s.— jautri

pavadīt laiku; -able (.shl) bau-

dāms; patīkams;baudījuma-; .-

ment (.im'nt) baudījums, prieks.
enkindle (t-nfì'nbl) sajūsmināt.
enlarge (Snlrit'bfd)) v\a. paplašināt,

izplatīt (ari fig.); v\n. paplaši-
nāties, palielināties; izplatīties
(on, upon — pār); -ment (.ķnt)
paplašinājums; izplatījums; at-

laišana.

enlarging (-ins):
- process phot.

— palielināšana.
enlighten (nilai'tn) apgaismot; pa-

mācīt; -ment (-Mşilt) apgaismo-

enlist(ēntt'ft) v\a.ierakstīt (saraksts);

vervēt (zaldātus); piedabūt; v'n.

iestāties (rekrūšos).

enliven (MlaZ'wn) uzjautrināt, uz-

mundrināt,

enmity (è'ntn*te) ienaids,

ennoble (%o*'t)() celt muižnieku

kārtā; fig. krietnināt.

enormity ( enSr'mHe ) bezmērība ;
milzums; briesmība; -ous D (--

rnSş) bezmērīgs; milzīgs; brie-

enough (2näs'f) 1. diezgan, pietie-
koši; sure -! — kā tad! patiesi!

well
-

— puslīdz labi. 2. pie-

tikšana,
enquire (ênkwán') — inquire

enrage (êņßei'bfd)) satricināt; -d

(.b) at —

sadusmots
par.

enrapture ( -Rä'ptf*8") salīgsmi-

enrich («nßl'tfd» darīt bagātu, ap-

bagatot; darīt auglīgu; izpu-

šķot; -ment (.mntt) apbagato
jums; izpušķojums.

enrol (čiiro»'l)=enlist; protokolēt;

ievest sarakstā; to
- o.s. — ie-
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stāties rekrūšos; .ment (.111 11t)
ievešana sarakstā; saraksts.

ensconce (enjla/nf) noslēpt.
enshrine ( Lnfchßai'n ) ieslēgt; pa-

glabāt kā svētumu.

enshroud (èuşdißáu'd) ietīt.

ensign (e'tifäin) karogs, flaga; no-

zīme; karodznieks; .cy (.f«)ka-

rodznieka pakāpe.
enslave («nflei-io) darīt par vergu,

verdzināt; .ment (.ķiit) ver-

dzinājums; .r (ènflei'rnßr) ver-

dzinātājs(-ja) (ari fig.).
ensnare (enfn&V) noķert lamatās;

fig. pavedināt.
,

ensue (êiifjû') iznākt; sekot.

ensure s/nfdjū'') = insure.

entablature («nta'tjUtMOŗ) arch, gal-

venā dzega.

entail (èntei'l) 1. mantojuma pā-
rejas kārtība. 2. atstāt kā man-

tojumu; to .on — pārraidīt uz;
.ed upon — piekritis; .ment (.-

raŞnt) pārvedums mantojuma

entangle (èntä'nftrjl) samudžināt;
iejaukt; samulsināt; .ment (.-

ķitt) samudžinājums.
enter (e'tit'ir) v\a. ieiet; ierakstīt;

iesākt; v\n. to
.
into — iet iekšā,

ienākt; ielaisties ; piedalīties;
iestāties; ķeities pie; to . (up)on
— uzsākt ko.

enterprise ( e'ntslrpßaif) pārdrošs
pasākums; © uzsākums, speku-
lācija ; .ing (.Ï113) uzņēmīgs,

entertain (eittO'tei'n) tērzēt; pacie-

nāt, pamielot; lolot (cerību); pa-

jautrināt; .er (.tei'nSr) pacienā
tājs; Jng n (.tei'nliiâ) pajau-

trinošs, interesants; .ment (m*nt)

saruna,tērzējums; pacienājums;
mielasts ; pieņemšana; uzņem-

enthral (Snrtoāj'l) kalpināt; fig.
valdzināt.

enthrone (èn/ARou'n) sēdināt tronī.

enthusiasm (ēnfAjū'feāfm) entuzi-

asms, sajūsminājums, aizgrāb-
tība ; .t (.äft) entuziasts, jū-
smiņš, sapņotājs; ~tic (enfAjūje-
Z'ftļk) (adv. -tically ) entuzia-

stisks, aizgrābts.
entice (entáì'f) (aiz)vilināt, pavest;

.-ment (.msnt) aizvilinājums ;

.r (.fft) pavedējs(ja).
enticing □ ( .tun ) vilinošs, pave-

dinošs.
entire P (èntáļr') viss, vesels; pil-

nīgs, nedalīts; nebojāts; nerūnīts

(zirgs 2C); .ness (.nef) veselums;
pilnīgums.

entitle (Sntii'tl) dot tituli, titulēt;
dot tiesību (to — uz).

entity (e'ntete) būtība.

entomb ( imtū'm) apbedīt; .ment

(.mCnt) apbedīšana; kaps.
entomology (êntomw'lSdsş) ento-

moloģita.
entrails (S'ntßeilf) pl. iekšas, zar-

nas; fig. iekšiene.

entrain (èntßei'ni v\a. iekraut vil-

cienā; v\n. iekāpt vilcienā.

entrance l (e'ntß'mf) ieeja; iegaita;
iesākums; iestāšanās;(upon office—

amatā); thea. uzstāšanās.

entrance 2 (Cntßa'uf) salīgsmināt,
aizgrābt, aizraut.

entrap (êntßâ'p) noķert (cilpās);

iepiņķēt.
entreat (ïntßï't) lūgt; lūgties; .y

(.e) lūgums,

entrench (Cntßē'nfcf)) v\a. X ap-
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grāvot; apskanstēt, ar tranšejām

apvilkt; v\n. to
. upon — pie-

savināties ko.

entrust (ēiitßas'ft) uzticēt.

entry (è'ntßc) ieeja; ieiešana; jur. ļ
(upon) īpašuma saņemšana;
atzīmējums; piezīme; ieraksti-i
jums; muitas deklarācija; iegrā-;
matojums; (naudas x.) ienākums;

sportā: pieteikums; to make an

.
of a th. - iegrāmatot kādu

lietu; book-keeping by double

(single) .— divkārša (vienkārša)

grāmatvedība.
entwine (êntwai'n), entwist (<mtwì'ft)

apvīt(ies).
enunmerate (enjū'iii»Reit) uzskaitīt;

.ion (eniūmOßei'fd)On) uzskai-

tījums; saraksts.
enunciate (ênaO'iifáļêeit, şêe>f) iz-

teikt; izrunāt; izskaidrot; -ion

(ênàsnfd)eei'td)°n, .şs. ) izruna ;
priekšnesums; izskaidrojums.

envelop (ènroê'fup) ietīt; apklāt,
aptīt; .c ( ē'nrnčlo'ip) vēstules

aploksne; X anvelopa, priekš-
valnis; .ment ( êtittie'iopmênt)
ietinums.

envenom (enrre'ttOm) nozāļot.
enviable ( e'iiwe?;bl) apskaužams.
envier skauģis.
envious □ skaudīgs; (of

ap.— uz kādu).
environ (êttrôáļ'ROJt) ielenkt; apsēst;

.8 (.Rfllf jeb e'nwķnş) pl-
apkārtne.

envoy (è'nwôì) sūtnis.

envy (e'mrjē) 1. skaudība. 2. ap-

skaust, nenovēlēt.

enwrap (enßā'p) ietīt.

epaulet(te) (e'pāolet) uzplecis.

epergne (ēpdt'n) galdrota.

ephemera (efē'mOßa) pl. .se (.rī)

viendienas muša; .al .r81) vien-

dienas-; iznīcīgs, nepastāvīgs.
epic (è'pif) 1. episks. 2. Eps, eposs.
epicure (.e fjūr) gardēdis, kārum-

nieks; E.an (ēpēliūßi'On) 1. epi-
kurejisks, epikuriešu-. 2. epi-
kurietis.

epidemic (epebe'mtf) 1. .(alū, .êfoi)
epidēmisks. 2. epidēmija, sērga.

epigram 'e'pegßSm) epigrama; .-

mati(cal □) (ê'pègßamâ'ttf,.èfûf)
epigramatisks.

epilepsy (ê'pèlèpfe) krītamā kaite,

epilepsija.

epileptic (epĢ'ptļk) 1. ar krītamo

kaiti sasirdzis, epileptisks 2.

epileptiķis. [logs.)
epilogue (e'pcīajg) gala vārds, epi-j
Epiphany (*ļ>l'fänej trijkungu diena,

zvaigznes diena.

episcopacy (cpì'ftôpHŗe) biskapība;
.1 (.p°l) biskapisks, biskapa-;

.lian ( eptff'ipei'lû-on) 1. biska-

pisks, biskapa-. 2. biskapības

piekritējs (anglikāņu baznīca); .te

(.pāt) biskapība.
episode (è'pêfoub) epizode.
episodic(al □) (èpefao'blf, JM)

epizodisks,
epistle (àpļ'fl) vēstule; (bib.) grā-

epistolary ( ept'ftr>IdRc ) rakstisks

ar vēstuli; vēstules-,

epitaph (ê'pêtaf) kapa uzraksts,
epithet (è'pc/Aet) epitets,
epitome (èpt't°iiti) izvilkums; .ize

(.miîf) izvilkt; saīsināt,

epoch (e'pæf jeb ï'pàof) laikmets.

Epsom (e'pfOm) Epsema.

equability (efwä- jeb īīvvSfjī'[ste)
vienādums.
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equable □ (t'fwObl) vienāds.

equal (ì'îwîJl) 1. □ vienāds, vien-

līdzīgs ; piemērīgs; spējīgs uz.

2. vienādnieks I my .s pl. —

man līdzīgs. 3. būt līdzīgs;
līdzināties.

equality (êïw»'ïïte)vienādība, vien-

līdzība.

equalization ( ikwDsei'schdn, .láì.)
nolīdzinājums.

equalize (l'fwälaìj) nolīdzināt.

equanimity(īīw3iti'tnc te) mierīgums,
aukstasinība,

equate S (efwei't) izlīdzināt,

equation (Cfvvei'fd) Qn) vienādojums.
Equator (êfwei'tsr) ekvators,

equerry (e'fwtiße) staļļmeistars.

equestrian (èfwe'ftße;<>n) 1. zirga-;
jātnieka-. 2. jātnieks,

equilateral (Ifušlā'tSßSl) vienād-

equilibrium(îtwL'li'bßi-'om): līdzsvars;

to be in. — atrasties līdzsvarā.

equinoctial ( ifwCiiæ'ffdjOl ) ekvi-

nokcials.

equinox (i'kwc-nàôkf) dienasun nakts

vienlīdzīgums.

equip (êfwt'p) sarīkot; apgādāt ar

visu vajadzīgo.
equipage (e'kwèpc-bsch) sarīkojums;

takelāža; ekipāža.
equipment (6fwt'piue tit) sarīkojums;

apbruņojums; rīcības materials.

equipoise (ï'ïwïpôlf) līdzsvars.

equitable □ (è'lwêtabl)taisns, tais-

nīgs; bezpartejisks.

equity (e'fwi'U') taisnīgums, taisns

prasījums.
equivalence (èkwì'nMenş) līdzvēr-

tība .t (.lent) l. līdzvērtīgs. 2.
ekvivalents.

equivocal □ (.°fûl) divdomīgs ;

šaubīgs ; .ness ( .mj) divdo-

equivocate (.kc>t) divdomīgirunāt;

.ion(Cfwìrrjûîei'fdjfn)divdomība;

izvairīšanās.

era (î'Ra) laikmets.

eradicate (ēRā"b 6rett) izdeldēt, iz-

skaust; .ion (čRāb6 īei'fd)On) iz-

deldēšana.

erasable (êßei'fObl) izdzēšams, iz-

nīcināms.

erase (c*Rei'f) izkasīt, izstrīpot;
iznīcināt; .ment (.ment) izkasī-

eraser (ŞRei'fSr) radējamais nazis,
erasure (c-Rei'schLi) izkasīšana; iz-

kasījums.

ere(St) 1. ej. iekam. 2.
prp. priekš,

pirms; .this —jau iepriekš;
.

long— drīz; . now — pirms tam,

citkārt.

erect (E'Rè'fr) I. □ taisns, stāvus.

2. uzcelt; celt pieminekli; (no)-
-dibināt; .ion (èßê'kşchSn) celšana;
ēka; .ness (.t'Rè'ftnef) taisnums;
-br (.Ot) cēlējs,

erelong (Srlæ'nst), .now (.uáu') sk.

ere 2. .

eremite (e'Rtmiáìt) vientuļnieks,
ergot $ (5r'e°t) rūsa (labība).

Erie (iRe): Lake — Erijs.
Erin (i'Rin, ari fi'.) poet. Īrija,
ermine (or'ntìn) sermulis.
Ernest (īīr'neft) npr. Ernests,

erode (èßO"'b) saēst; apgrauzt,
erose (£'Ro«'f) % izkodelēls.

erosion (čßou'fcņīm) saēdums; mcd.

erotic (èßào'tlî) erotisks,

err (Sr) maldīties; novērsties;

klīst.
errand (ê'ROnb) uzdevums; to go
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(on) .s — izpildīt uzdevumus ;
.-boy (.651) apteksnēns.

errant (ê'ROnt) klīstošs; knight- .—

klīstošs bruņnieks, dēku me-

klētājs.
errantry (è'R&ntße) klīšana, klejo-

šana; maldu ceļš.
erratic (eßā'ttt) (adv. .ally) klī-

stošs; nekārtns; geol. eratisks.

erratum (êßc>'tSm). pl. .a (.ta)
iespieduma kļūda_^

erroneous □ (eßou'n---»f) maldīgs.
error (e'Rà) maldīšanās, maldiba;

eructation (ÏRSJïtet?fd)Bn) raugaša-
nās; atraugas.

erudite □ (ê'R«báît) mācīts, zināt-

nisks; -ion (èûbt'fd)0 u) zināt-

niecība.

eruption (6Ra3'pfcf)3lt) (vulkāna) iz-

verdums; (ādas) izsitumi; .ve

(.ttrrj) izverdošs; mcd. izsitu-

mains. [(slimība).)

erysipelas (èßïfî'pè(äf) mcd. roze j
escalàde X (effSlei'b) 1. uzkāpšana

pa trepēm. 2. ņemt ar joni (pa

trepēm uzkāpjot).

escape (êşkei'p) 1. v\a.n. izsprukt,
aizšmaukties, aizmukt; izbēgt,

izglābties; izgaist (nogāzēm ac.);
the word .d me — tas vārds

man izspruka. 2. izsprukšana;
bēgšana ; izgaišana ; to have a

narrow
.

— tikko tikt vaļā;
.ment G (.ment) izlīdzinātājs

(pulksteni).

escarp (efkūr'p)l.(ari.ment, .ment)
noslīpē, nogāze. 2. noslīpot.

eschalot (efdjflào't) — shallot.

eschar » (e'ffrn) krevelis.

escheat («ştşchl't) 1. piekritums. 2.

piekrist (valsti); mantošanas ceļā.

eschew (êftfdjO') izvairīties,

escort 1. (e'fldrf) eskorte, pavadi.
2. (êffor't) pavadīt,

escritoire (è'ffßetwor) rakstamgal-
diņš, pulte; rakstāmlietas,

esculent ( efficient ) 1. ēdams. 2.

ēdamlietas, pārtikas līdzekļi,
escutcheon (efkàZ'tfchSn) bruņogs,

ciltogs; bruņoga vairogs,

espalier (êfpä'li"r) spalieŗi.
especial □ ( efpe'fct)3! ) sevišķs,

teicams, specials,

espial (efpáî'iil) izlūkošana,

espionage (e'fpĶ»èbfd,)spiegošana.
espOUSa/ (Lfpau'fol) 1. (kādas lietas)

aizstāvēšana. 2. .s pl. saderinā-

šana ; precības; .c (efpâû'f) sa-

derināt (to —ar); izprecināt (to
— dat); aizstāvēt.

espy (efpái') izlūkot, spiegot.
esquire (êfkwán') lauku muižnieks,

muižas īpašnieks; (piemetināts ti-

tulis uz vēstulēm, piem.) Thomas

Miller, Esq.

essay 1. (Sfei') mēģināt; raudzīt.

2. (ê'fei) mēģinājums; dom-

raksts, īss literarisks sacerējums;

paraugs; raudze (metāla),

essence (c'fenf) gars, būtība; ek-

i strakts; esence; .tial (ēfe'nfch3!)
1. □ būtīgs; svarīgs; .tial oil

i — ēteriska eļļa; galvenā lieta,

establish (c-ftā'blifch) noteikt; ierī-

kot, dibināt; rīkot; apgādāt
(bērnus 2C.); to

.
o s. — nome-

sties, etablēties; E.ed Church —

valsts baznīca; .ment (.ment)
dibinājums; ierīkojums; dzīves

vieta ; (sev. liela) namturība ; ie-

stāde; military .ment — die-

nestā stāvošs karaspēks, [jāšus.)
' estafette (eftāfē't) ātrvēstnesisj
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estate (êjtei't) sastāvs ; stāvoklis ;
manta; muiža; (konkursa) masa;

.

for life — īpašuma tiesības

uz visu mūžu; to cometoman's

.
— nākt vīra gados; personai

.
— kustama manta; real

.
—

nekustama manta.

esteem (cfti'm) 1. cienība. 2. cienīt;
turēt, novērtēt

estimable ( è'ftêmObl) cienījams ;
cienīts; .ness (.n«f) cienījamība;

novērtējamība.
estimate 1. (.meit) novērtēt. 2.

(.māt) novērtējums; iepriekšējs '
aprēķins; .ion (êftèmei'fdņûii)no-

vērtējums ; domas ; cienīšana ;
.or (e'ftcmei'tūr) novērtētājs.

estrade (eftßei'b) estrade; paaug-
stināta vieta.

estrange (estlzei'ndsch) atsvešināt

(from a. p. — kādam); novērst;;

.ment atsvešinājums.
estuary jūras attaka;,

upes grīva (ar bē ;umu un paisumu). ''
etc. abbr.

—

et cetera(er fe'fOßa)
un tā tālāk.

etch (êtfdb) kodināt; radēt.

etching (e'tşchtiiiî) radējums.

eternal □ (ètor'n0!) 1. vienmērējs,

mūžīgs, bezgalīgs. 2. mūžīgais
(-gā); .alize (.näfáîf) mūžot,

dârît mūžīgu (jebnemirstamu); .-ļ
.ity (.riefe) mūžīgums; .ize (efgr'-

ìtáîf, ari ï'tflrnáîf) darīt mūžīgu,
nemirstamu,

ether (ī'Mfr)ēters; .eal □ (eM'Re-of)'
ēterisks (ari fig.).

ethicali 1 (èftWM) tikumisks, mo !
ralisks

ethics (ê'fAïïf) etiķa.

Ethiopian (>tA£ l.etiopisks.
2. etiops(-piete).

ethnography (^Anäj'gßäfe) etno-

grāfija.
etiolate * (rtääfeif) balināt (augus),

etiquette ( È't*fèi) etiķete ; galma

paraša.

etymology (st>-msz'l"dsch<!) etimolo-

ģija- •
_ „

eucharist (ju'fäßift) eiciiaristija; .ic

(jūfāßl'ftif) eicharistisks.

Euclid (jū'flib) Eiklids; fig. ģeo-*
metrija.

Eugene (jabfdjï'ti) Eižens; .îa [(.-
bfcfjf'n&a) Eiženija.

eulogisf(ju'lobjdjift) cildinātājs; -ize

(.bfdjāīj) slavēt, cildināt, lielīt;

.y (4>|d)e) cildinājums.
eunuch (jū'nuf) einuchs.

euphemistical□)(jnfêmï'fttf, .têfof.)
eifemistisks.

euphonious □ (j<ļM'nk?f.) lab-

skanīgs; .y (jū'f»ne) labskaņa.

euphuism (jū'fjtljfjn) vārdu klaboņa.
Eurasia (jàßei'şchêa, .ļdjSa) Eirazija.

Europe (jū'ROp) Eiropa; .an (jū-
Riipī'un) 1. eiropejisks. 2. ei-

ropietis(-te).

evacuate (
ert>2'fP6it) iztukšot; eva-

kuēt (kaŗaspêku); .ion (êwZkjuei'-
fdrn) iztukšojums; izkārnījumi;
X atstāšana, evakuēšana.

evade (emei'b) izlocīties; izsprukt,
izmukt.

evanesce (eipïne'f) nozust; .nce

(~ 6nf) nozušana; .nt □ (. ent)
nozūdošs.

evangel (êwZ'nbschêl) evaņģēlijs.
evangelic, .cal □ (irošnbfdie'lif,

êwân., .Şl) evaņģēlisks; .8t

(êwâ'udjd)i-lîft) evaņģēlists; .ze

(.tais) evaņģēlijā pamācīt; at-

ivaporate (fiuâ'pôßeit) izgarot; iz-
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garināt; .ion ( ewZpvßei'fchvn)

izgarojums.

evasion (êwe>'schvn) izvairīšanās,

evasive □ (.fïirj) izvairīgs.
Eve1 (Iru) leva.

eve 2 (fro) vakars; priekšvakars;
svētvakars; on the .of — tuvu

even
1(firm) 1.

a
□ līdzens, gludens;

vienāds; līdzīgs; mierīgs; izlī-

dzināts ; taisns ; vaļsirdīgs; to

make
-

with the ground —

pagalam nopostīt; to be
.

with

ap.—būt ar kādu izlīdzinājies;
odd or .

— pāris vai nepāris.

2. adv. taisni; pat; not
.

— ne

pat; .when— pat kad;
.

though,

.

if — ja ari, pat ja. 'ô. nolīdzi-

nāt; izlīdzināt.

even 2 (.) — eve(ning).
evening (I'hmfiw) 1. vakars. 2.

vakara-; .-dress (.bßêf) viesību

uzvalks, fraka.

evenness (i'rmimf) līdzenums; vie-

nādums; bezpartejiskums; mie-

rīgums.

evensong (.fàons) vakara dziesma;

vakara dievkalpojums.
event (ērcē'nt) notikums; gadījums;

iznākums; atrisinājums; sportā:

numurs; athletic .spl. vingrotāju
sacīkste; at all .s — katrā ziņā,
.ful (.fill) notikumiem bagāts.

eventide (l'timtîìb) vakara laiks.

eventual □ (ēfnē'ntifi-oļ, var-

būtējs; galīgs; -ly — beidzot.

ever (S'nM) jebkad; vienmēr, pa-

stāvīgi; vēl; .so— vēl 1ā; as

soon as
.

I can — tiklīdz tas

man kautkā būs iespējams; .-

since — no tā laika sākot;
.

and

anon—no laika pa laikam ; for.

(ari for
.

and
.

un for
.

and a

day) vienmēr un mūžīgi; liberty
lor.—laidzīvobiīvība;.so much

-ciktikiespējams; .green(.qriu)
vienmērzajš (augs); .lasting □

(èrnfltla'ftïns) mūžīgs ; . more

(.mSr') vienmēr, pastāvīgi.

evert (èroßr't) apgriezt.

every(è'ro[o]Re) katrs, ikviens; viss;

.
nowand then — šad tad;

.
one—

ikviens;
.

other day— dienu no

dienas; .twenty years — ik pa

divdesmit gadiem;.body (.bæbe)
ikviens; .day (.de>) ikdienišķs;
.thing (~th\M) viss ; .where (.-

[fjjwär) visur.

evict (êlUÏ'ft) padzīt (ar tiesu no īpa-

šuma); .ion(ērot'ffd)£,it) padzīšana.
evidence (e'liiebeiif) 1. pierādījums;

acimredzamība ; liecība (tiesas

priekšā); liecinieks; to furnish
.

of — aprādīt; pierādīt. 2. skaidri

pierādīt; .t □ (.bent) acīmre-

dzams, skaidrs.

evil (tol) 1. □ ļauns; slikts. 2.

ļaunums; slimība; nelaime; .ness

(l'rulnèf) sliktums.

evince (ênrì'nf) izrādīt.

eviscerate (êrof'fêßeit) izķīķēt.
evocation (êwôkel'şchon) garu sank-

evoke (êroo«'f) izsaukt.

evolution (ew»l[j]ū'fd)On) evolūcija,

attīstība imath, saknes izvilk-

šana iX novirze.

evolve (êwàZ'lw) attīstīt(ies).
ewe (jū) aita; .-lamb — jērs.

ewer (jū'Or) ūdenskrūze.

cx (eīf) 1. (out [of]) iz, no;.officio

(-ofrfdj£OM) nēc sava pienākuma.
2. (pirms s.) bijis, senāks; ex-

minister— bijis ministrs.
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exact (ēgsā'kt) 1. □ pareizs, patiess.
2. piedzīt (maksājumus), izspiest;
prasīt i -ing (-ins) stingrs, no-

teikts; -ion (êgļä'ffdjfn)piedziņa;

prasība; -itude(- 6tjūb)noteiktība;

rūpība ; .ness (-nēf) = -itude;
pareizība; -or (.şi) piedzinējs;
izspiedējs; stingrs prasītājs.

exaggerate (^gfā'bfd) 3Reit) pārspī-
lēt; -ion (-fābfcrjoßei'fdļSit) pār-
spīlējums.

exalt (ēfļfāo'lt) paaugstināt, pacelt;
.ation (egfættei'fd)Bn) paaugsti-
nājums; pacilātība; augstums,
-cd (ēgfāl'tēb) paaugstināts,

augsts; pacilāts, sajūsmināts.

examination (ēgfāmnei'fd)Sn)eksa-e-
mens; pārbaudījums; izmeklē

jums: -c (ēgfā'min) izmeklēt;

pārbaudīt;eksaminēt; nopratināt;
-cc (Cgfāment') pārbaudāmais;
er (čgfā'mčnfr) izmeklētājs;

pārbaudītājs; eksaminators.

example (egfa'mpl, 6 gfg'mpi) pie-

mērs,paraugs; ior- —piemēram.
exasperate (ēgfā'fp 3Re't) saniknot;

-ion (c-gîäfp«Rei'fd)Bn ) sanikno-

excavate (ē'fffāmeit) izdobt; izrakt;

-ion (èfftärtiei'fd)3tt) izdobums;

dobums; izrakums; .or (è'fffä-
weifOr) izrokamā mašina; zemes

racējs.

exceed (ēffi'b) iet pāii pār,pārkāpt;
būt pārāks; iet par daudz tālu;

to - one's credit — iet pār sava

kredita robežām; -ingly (-tnsfe)
ļoti, ārkārtīgi,

excel (cffēT) v\a. pārspēt; v\n. at-

atšķirties; -lence, lency (ê'îfetēnf,
-iēnfe) 1. krietnums, dižums. 2.
tikai Excellency — ekselence

(titulis); -lent □ (e'kşient) |oti
teicams, krietns.

except (ètfê'pt) 1. izņemt, izslēgt.
2. ej.bez vien ja. 3. prp. bez, iz-

ņemot; .ion (ēffē'pfdjsln) izņē-

mums; iebildums; -ions.die (--
şch3

n
3bl) apstrīdams, paļājams;

-ional (-nol) ārkāitīgs, neparasts;
□ izņēmuma dēļ.

excerpt'(ēffsr'pt) 1. izrakstīt, izvilkt

(no sacerējuma). 2. izvilkums.

excess(ēīfe'f)pārmērība;negausība;
to carry to

-
— pārspīlēt ko;

-

fare — piemaksa; -
luggage —

lieks svars,

excessive □ (Lffe'ftro) pārmērīgs;
-ness (-nēf) pārmērība,

exchange (êffişchei'ndsch) 1. mainīt

(for — pret). 2. maiņa, izmaiņa;

apgrozība; naudas (vekseļu) kurss;

(ari Exchange) birža; account

of
-

— vekseļu kurss; -able

(c-ffrşche>'ndschSbl) izmaināms; -r

(bfdjfr) mainītājs,
exchequer (ēfftfdjē'fOt) valstskase;

renteja; Chancellor of the E. —

finansu ministrs (Anglijā),
excise (êffáî'f) 1. akcize. 2. uzlikt

nodokļus,
excision (etfï'fd)°n) izgriešana,

excitability (SlfaJwrTOe) uzbudi-

namība.

excitable (sifāi'tobī) uzbudināms;

kairināms.

excitant (-t3nt) kairināmais lī-

dzeklis.

excitation (effč'tei'fd)3n) uzbudinā-

jums; uzmundrinājums.
excite (èffáì't) uzbudināt; ierosināt;

kairināt; -ment (-rmnt) uzbudi-

nājums; iekairinājums; -r (êffaì'-
tox) uzbudinātājs.
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exclaim (êïfïlei'm) izsaukt; -er (-•

fte''mBt) kliedzējs.

exclamation (èîflämei'fdļSn) izsau-

kums; kliedziens; gr. izsaukuma

zīme; ,ory □ (etftlā'mStoßc) iz-

saukuma-.

exclude (c-kşflu'd) izslēgt.

exclusion (£-ffflu'fcīi°n) izslēgums;
~ve □ (-siro) ekskluzīvs; izslē-

dzošs; vienīgs; izņēmuma-; -ve

of — izņemot.
excogitate (Lfşfso'dsd>i-te>t) izdomāt;

-ion (ēfffaobjdļētei'fdjOtt)izdomā-

jums; izgudrojums.
excommunicate 1. (efff'mtjū'itefeit)

ekskomunicēt, no draudzes iz-

stumt. 2. (Jāt) no draudzes iz-

stumtais ; -ion (efffOmjûnCfei'-

fdf)°n) ekskomunikācija, izstum-

Sana no draudzes.

excoriate (èfŗfo'Rèeit) nodīrāt; no-

spraukt (adu).
excrement (ē'tffßCjttent) izkārnī-

jumi; fig. izmesls.

excrescence (êkşkßê'şênş) izaugums;
-t (- e nt) izaugošs; lieks.

excretion (efşkßi'şchun) atdalījums;

-ive (-tîw), -ory (-tBRe.. ê'kşkßê-
tilße) atdalījuma-.

excruciate ( cfffßu'fd)£,eit) mocīt,

spīdzināt i -ing (.e'tìitn) moku

pilns ; -ion ( 6fffßafd)cei'fd)«n )
mokas.

exculpate (sfffas'lpeit, e'fffoipeit)
aizbildināt; attaisnot; -ion (efş-
īžlpei'fd)°n) aizbildinājums; at-

taisnojums; -ory (6fffas'lpiit»Re)
attaisnojošs.

excursion (êïfïSt'fdjSn) ekskursija,
izbraukums; fig. novirzīšanās;

-Ist (.şchontşt) ekskursants;

train (-tRPin) izpriecas vilciens.

excursive □ (LkşkL>'şiw) novirzīgs.
excusable □ (efskjū'sobl) aizbildi-

nāms, piedodams.

excuse 1. (SkşļjîZ's) aizbildināt; iz-

turēties saudzīgi. 2. (Cfffjū'f)
aizbildinājums.

exeat ( e'fşiât) atvaļinājums (stu-

dentiem).

execraWe □ (e'fftkûbl) riebīgs;
-te (e'ffêfßeit) nolādēt; neiere-

dzēt, ar riebumu novērsties; --

tion (eff<;fßei'fd)"tt) nolādējums.
execute (e'kşsfjûf) izdarīt, izpildīt;

nonāvēt, nobendēt; dot likumīgu
spēku; -r (-kjķr) izpildītājs.

execution (efşefju'şd)>m) izdarījums;
izpildījums; apķīiājums, ekse-

kūcija'; nobendējums; i priekš-
nesums; 3 gatavība, technika;

to take out an - against — likt

kādu izķīlāt; to do
-

— darīt

iespaidu; -er (-lift) bende.

executive (Lgse'Mtiw) l. d izpil-
došs. 2. izpildoša vara.

executor (-M) testamenta izpildī-
tājs; -y (-b'Re) izpildošs, ekse-

kutorisks.

exemplar (Sflfè'mpWr) priekšzīme;
-iness ( -plfßènLf) priekšzīmība;
-y (-plBße) priekšzīmīgs; eksem-

plarisks, atbaidošs.
exemplification (Lgsêinplşkei'-

şd)î>n) paskaidrojums (ar piemē-

riem); noraksts; -y (êgie'mplêfáì)
paskaidrot; derēt kā priekšzīme;

ņemt apliecinātu norakstu.

exempt (ēgje'nt[p]t) 1. atsvabināts,
svabads (from — no). 2. priekš-
rocībnieks. 3. atsvabināt (from —

no); -ion (c-gsč'mjpjsch"it) atsva-

binājums.

exequies (e'fjyfw£j) pl. bēres.
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exercise (e'ksèsáîs) 1.vingrinājums;

(mākslas) izpildījums; eksercicijs;

miesas vingrināšana; to take
.

— klajā kustēties. 2. v\a. vin-

grināt (miesas un garu); izpildīt;
iemācīt, ievingrināt; Xapmācīt;
v\n. X mācīties, vingrināties.

exert (e gfovt) rādīt, izrādīt; to
.

o.s.— pūlēties, piespiesties; .-

ion (ēgsbr'schSn) izrādīšana; pie-

spiešanās: pūles.
exeunt (e'kşêZnt) thea. aiziet.

exfoliate noslāņot(ies).
exhalation (eff[t)]3lei'fdE)8n) izgaro-

exhale (egshei'l) izdvašot; izgarot;
likt izgarot.

exhaust (egsjhļsz'st) izsmelt, iztuk-

šot; to
.

the air in
...

— iz-

pumpēt gaisu; .cd (.t£b) fig.
noguris,gurdens; izkampts, pār-

dots; -ible (.tībl) izsmejams; .-

ing (~tītiB) gfūts, nogurdinošs;
.ingchamber — tvaikotne (tvaika

katin); .ion (.tfcfjim) nogurdinā-
jūms; .ive □ (.tlw) — -ing;

nogurdinošs; .less (-Is )) poet.
neizsmeļams.

exhibit (êgsļfjļï'bît) 1. izstādīt; iz-

rādīt I jur. iesniegt (sūdzību X.) I
mcd. parakstīt (zāles). 2. izstā-

dīts priekšmets; jur. rakstisks

iesniegums; .er (.8>) izstādītājs;
.ion (ķkflhMļ'fchvņ) izstāde; iz-

rāde; stipendija; .loner (.8nSi )

stipendiāts.
exhilarate (êgpļì'lOße't) pajautri-

nāt; .ion (egsļh]tlBße>'şd)Bn) pa-

jautrinājums; jautrība.

exhort (êgsļhjôr't) pamācīt, pamu-

dināt; .ation (ekşļhļLrte>'şch8n)

pamācījums; .atory (^gifbļôr'-

tätßße) pamācošs; .er (.t8>) pa-

mācītājs, pamudinātājs.
exhumatton (êkşhminei'şchon) at-

kalizrakšana! .c (ēgshjū'in) iz-

rakt (mironi).

exigence, .cy (ê'ķşidschênf, -bfdjènfe)
vajadzība; nekavējamība; .t (.-
bschent) nekavējams.

exile (e'îfáìt jeb e'gsáìl) 1. trimda;
trimdinieks. 2. izraidīt; padzīt.

exist būt; dzīvot; pastāvēt;

.ence (£gsī'ft6 nf) esamība; dzīve;

.ent (.tent) esošs; pastāvošs.

exit (e'ffit) 1. aizej a; nāve; izeja;

to make one's
.

— aiziet; no-

mirt. 2. thea. aiziet.

cxodus (ê'îfûbaif) aiziešana; E. —

Mozus otrā grāmata.
exonerate ( egfao'nBReit) noņemt

nastu, atvieglināt, atsvabināt ;
.ion ( êgļ»nBRei'fct)an) atviegli-
nājums, atsvabinājums.

exorbitance, .cy (ķgsSr'bēt»ņf, .-

pārmērība; -t □ (.tBnt)

pārmērīgs. .
exorcism (e'ksaorsļsrn ) garu (jeb

velnu) izdzīšana; .st (.sist) garu

izdzinējs; .ze (.sals) izdzīt (ļauntn

garus, velnus).

exotic (egjàï'tiî) 1. ārzemes-, ek-

soti-ks. 2. svešzemes augs;
svešvalodas vārds.

expand (effpä'itb) izplatīt(ies); pa-

plašinājies); .se (elspā'nļ) iz-

platījums ; plašums; .sibility
(èîfpânfèbì'le te) izplatamiba; --
sible (ņşpS'iļşîbl) izplatāms; pa-

plašināms; .-sion (.schvn) izpla-

tīšana; (.se) apjoms; telpas; .sive

(-fttrj) izplatāms; plašs; fig. vaļ-

sirdīgs, runīgs; .siveness (.ue f)

LzplaTamība; platums; vaļsirdība.



214 expatiate — exploit

expatiate (*ïfpei'fd)eeit) plaši iz-

teikties (upon — par)

expatriate (effpei'tßCeit) izraidīt (no

tēvijas); to -o. s. — izceļot, at-

stāt tēviju; -ion (-peitßeei'fd)ūn)
izraidījums; izcelojums.

expect (čffpe'ft) sagaidīt, gaidīt
uz; cerēt; -ance,-ancy(6ffpē'Īt°nf,
-fSnşe) sagaidīšana; cerība; -ant

(.fSnt) 1. sagaidošs; nogaidošs.
2. sagaidītājs; nogaidītājs; -ation

( efspektei'şchon) sagaidīšana ;
cerība.

expectorate (t-ffpê'ftôßeir) izspļaut,
izklepot, izkraukāt; -ion (sffpêf-
tôßei'fdjoļi) izkraukājums.

expedience, -ency ( .-

bPßnfe) pieklājīgums; lietderī-

gums ; -ent (-b c °nt) 1. □ pie-

klājīgs; derīgs. 2. izpalīdzētājs,
izpalīdzeklis; -te (ê'ïfpGbáìt) pa-

ātrināt, pasteidzināt; nosūtīt;

-tion (efşpc-dl'şchun) ātrums,

steiga; nosūtījums, ekspedīcija;
X kasa gājiens; ceļojums; .tious

□ (.of) ātrs, knašs, žigls.
expel (êffpè'l) padzīt (from — no);

izstumt; izslēgt (no skolas 2t.); --
ler (.Or) padzinējs.

expend (»-'f fpe'nb) iztērēt (naudu);
pielikt pūles (on a th. — pie ka);
izdot; patērēt; -diture(.W'),
-se (t-ffpč'nf) izdevums; aizli-

ku ms; © izdevumi, izmaksas;

patērējums; -sive G (ēffpe'nfirn)

experience (êffpl'şķnşj 1.pieredze;

by
-

— pēc pieredzes. 2. pie-
dzīvot, pieredzēt; .d (.şşênst)
piedzīvojis.

experiment (C-ffpe'RCmênt) 1. mēģi-

nājums, eksperiments. 2. mē-

Zināt, eksperimentēt; .al □ (čff-
pèßSmè'nt!)3 eksperiments!-,pie-

redzes-; .alist, .er (.foiîşt, 6ff-

pè'RêmèntSi) eksperimentētājs,
izmēģinātājs.

expert (*ffpsr't) 1. □ piedzīvojis;
izveicīgs. 2. (p. i. d.è'ffpGrt) spe-

cialists, lietpratējs, eksperts; .-

ness (ēffpOt'tnSf) izveicība.

expiao/e izlīdzināms;
izciešams; -te (.p c'eit) izlīdzināt;

izciest; -tion (ēffpCei'fdjOn) izlī-

dzināšana; -tory (e'ffpe-otflße )
izlīdzinošs.

expiration ( effpLßei'fdvm) izdva-

šošana; pēdējais dvašas vilciens;
beigas; termiņa notecējums; ©

at the time of
~

— maksājamā
laikā; -ory (iffpai'RātOße) izdva-

šošanas-.

expire şişpáļ'') izdvēst; nomirt;
notecēt (no laika X.) I © notecēt,
būt maksājams.

explain (c-ffplei'n) izskaidrot, iz-

tulkot; -able (-°bl) izskaidro-

jams; -er (-ft) izskaidrotājs.
explanation (èîfp{Sne''fdļ%) izskai-

drojums; to have an -
with a

p. — izskaidroties ar kādu; .-

ory (Lffplā'itJt'iße) izskaidrojošs.
expletive (ê'îfpļêtfto) 1. □ papildi-

nošs. 2. ielāpa vārds; lāsts.

expticao/e (e'fşplŞbl) izskaidro-

jams, saprotams; -tive (-satītu),
-tory (-fafSße) izskaidrojošs.

explicit □ (C'ffplf'flt) skaidrs; no-

teikts; -ness (-Tt*f) skaidrums;

noteiktība.

explode (e ffplo"'b) sprāgt; spridzi-
nāt; plīst (aiz dusmām); -d (-£b)
novecojis.

exploit (tffpiôTt) 1. varoņdarbs. 2.
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izmantot; -ation (eksplôltei'şchSn)
izmantojums.

explorafïon (etfpl"Rei'fd)fn) izpē-
tījums; -c (ēffplot') izpētīt, iz-

meklēt; -er (-plO'Rfr) izpētītājs.

explosion (Lksplo»'schSri) sprādziens,
eksplozija; uzliesmojums;-ve □

(-ft)u) 1. sprāgstams, eksplozīvs.
2. spridzeklis.

exponent (*ïfpo»t'nêitt) math, eks-

ponents; izskaidrotājs,

export 1. (clfpsrt) izvest, izsūtīt

(preces pār robežu), eksportēt. 2.

( e'ffpūit) izvedums, eksports;

izvedpreces; --able (^tfp(» t'tobl)
izvedams; -ation (eksportē!'-

schk>n) izvedums; -er (ekspgr'tvr)
izvedējs, eksportieris.

expose (Lkspo"'s) izstādīt, izlikt; fig.

kompromitēt; -er (.8t) kompro-

mitētājs; -ition (ekşpssļ'şchon) iz-

stāde; izskaidrojums; -itor ( £lf-
iztulkotājs; -itory(-tORe)

izskaidrojošs.

expostulate <ekspL'ştiule>t) pārmest,
vainot; -ion ( èffpàoftifilei'fdjOn)
pārmetums; vārdu maiņa; -ory
( čftpao'fti"latOße ) pārmetumu

pilns.

exposure (c-kspou'schSr) izstādījums;

nostādījums pie kauna staba;
skandāls.

expound (èffpáu'nb) izskaidrot; iz-

tulkot ; -er (êffpáu'nbO') izskai-

drotājs; iztulkotājs.
express (efŗpßè'f) 1. □ skaidrs;

noteikts; steidzams. 2. kurjers,
ekspresis;ātrvilciens (ari --train)

3. izteikt (domas X.>; izspiest,

izspaidīt; izrādīii-ible(ekspße'sļbl)
izteicams; izspiežams; -ionefj-

pße'schVn) izteiciens; izspiešana;

Jve □ (Sffpßê'fïrD) izteicošs; iz-

teiksmīgs; spēcīgs.
expropriate (èffpßo»'pßeeit) atsa-

vināt; -ion (C'tfpßoupßčei'fcfjun)
atsavinājums^

expulsion (CïfpaO'tfdtjOit) izdzīšana;

-ve (-stw) izdzinīgs.
expunge (ï-îfpso'nbfdj) izstrīpot.

expurgate ( e'kşps-ge't, c-kspS-'gelt )
Iztīrīt (piedauzīgas vietas grāmatas),

izlabot; -ion ( ekspvrge-i'schgn )
iztīrīšana ; -ory ( «īfpgr'gStOße)
iztīrīšanas-.

exquisite (e'ïfwSfït) i. □ izlasīts,

ļoti teicams, krietns; smalks;

grezns; ļoti jūtīgs. 2. \ švauksts-

(-ste); -ness (~mŗ) krietnums;
smalkjūtība.

extant (e'fftont) vel esošs, tagad
pastāvošs.

extemporaneous □ (êkştempôßei'-
m "j ) -ary ( t'tfte'mpoßSße ), .c

(t'lfte'titpoßt) nesagatavots; -ize

(~Raiļ) runāt, spēlēt 2C. nesa-

gatavojies, improvizēt; -izer (--

RaifSr) nesagatavojies runātājs,

spēlētājs 2C., improvizētājs.
extend şişte'nb) v\a. izplatīt; iz-

stiept (roku); paplašināt.palielināt;
paildzināt; to - a line — vilkt

līniju; v\n. izplatīties, sniegties

(to — līdz).

extensibility (ïïftènfêsl'ï*t*) izplata-
mība; staipamība, valkanība.

extensible ( -te'itştol) izplatāms;
staipāms, valkans

extension ( .sd>Sn) izplatījums;
apmērs ; University E-— tautas

augstskola.
extensive □ (~fnt>) plašs; -ness (-m-f)

plašums.
extent (iffte'nt) plašums, lielums,
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apjoms; grāds; to a certain
.

—

savā ziņā, zināmā mērā.

extenuate '(-te'nißeit) vājināt, ma-

zināt, piepušķot; .ion (-têniûei'-
fdj'm) vājinājums, mazinājums.

exterior (Sfftī'RpSr) 1. ārējs, ār-

pusējs. 2. ārējs izskats, ārpuse.
exterminate izskaust;

.ion (êkftorm«nei'şchk>n) izskau-

durns; .or (ekftlZ>'m£ neit«r) jz-

skaudējs(-ja).
external (efftSr'nol) 1. LJ_ ārējs;

ārpusējs. 2. ārējs izskats,ārpuse;
pl. ceremonijas.

extinct (êfftì'nflït) izdzisis; fig. iz-

miris; atcelts (likums); .ion (<-îf-;-
tì'iwttfdjOn)izdzīšana; fig.izmir-

šana; (parada) dzēšana; iznīcinā-

extinguish izdzēst;

dzēst (paradu); noslāpēt; iznīcināt;
.er ( .Ot) dzēseklis, dzēšamais

radziņš; izdzēsējs; .ment (.-

— extinction.

extirpate (e'kftk>rpe>t jeb 2fftst'pe't)
iznīcināt, izdeldēt, izskaust; mcd.

izgriezt; -ion ( èfftûrpei'tdļOn )
iznīcināšana; .or (è'fftSrpeifr jeb

èfftôr'pätur) iznīcinātājs; agr. eks-

tirpatots.
extol (ifļtaj'l, -toii'l) cildināt, sla-

vināt; .ler (.8r) cildinātājs.
extort (efftor't) izspiest; -er (eff-

tor'tOr) izspiedējs; .ion (SÌfto''
fd)On)izspiešana;.ionate(.fd)onāt)
izspiešanas-; .loner ( -şch»nk>r)
izsūcējs, augjotājs.

extra (e'kştßa) 1. ekstra-, ār-, ārpus-.
2. .s pl. blakus izdevumi.

extract 1. (e'īftßāīt) izvilkums,

ekstrakts (ari chm ). 2. (êïftßä'ft)
izvilkt; chm. atšķirt; .ion («If-

tß3'īfd)«n) izvilkšana; celša-

extradite (è'tftßabált) ļzdot (noziedz-

niekus); -ion (èfftßä'bì'fdjoïi) iz-

došana.

extraneous (Wļîei'nĶş) nesvarīgs;

extraordinary (êîftßôr'bSnOßejeb eļf-
tßāoi'bejiflße)ārkārtējs, neparasts;

ievērojams.
extravagance, \ -cy(èfftßâ'nwguiiļ,

-gBnfe)palaidnīgums,bezprātība,
aušība; izšķērdējums; pārspīlē-
jums; pārmērīgs straujums; -t

□ (-g«nl) palaidnīgs; izšķērdīgs;
pārspīlēts; pārmērīgs.

extravasation » (Blftß3rcSfe«'f(t)Bn)
(asinu 2C.) izplūdums.

extreme (efftßi'm) 1.0 galējs; fig.
ļoti liels. 2. galējība, ekstrēms.

extremity (ïfftßè'mete) gals, galē-

jums; vislielākais posts; -ies pl.
ekstremitātes, galējie locekļi,

rokas un kājas; to proceed to

-ies — spert pēdējos soļus; to

be reduced to -ies — būt pa-

visam panīcis, būt vislielākā

extricate (è'îftßefeit) izvilkt, iztīt;
atraisīt, atsvabināt, chm. attīstīt;
-ion (eķştßek«i'şchi>ii) izlīšana; at-

tīstīšana.
extrinsical □) (efftßhtfïf, -şŞI)

exuberance, -cy (egjjū'bOßOnf, --
Roitfe) pārpilnība; -t pār-
pilnīgs, bagātīgs,

exudation (ekşiiidei'şdi'm) izsvīdums,

ekszudats.

exude (čffjū'b) izsvīst,

exult (êgfas'lt) priecāties, līgsmo-
ties, gavilēt (at.-over — par); -ant
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(čgfaS'ltOttt) līgsms, priecīgs; .-

ation (egfà?lte>'fchk>ii,èffàsl.)prie-

cāšanās,

eye (áî) l. acs; skatiens; fig. tiek-

sme; (adatas) acs; cilpiņa; % acs,

pumpurs. 2. uzskatīt, aplūkot.
eyeball (Sī'bāāl) acu- ābols.
eyebrow (.bßáu) uzacis (pl. uzaci).

eyed (áìb) ... acu...

eye-glass (iî'glaf) degunkniebis;
(teleskopa) okulārs; double . —

lornete.

eyelash (ái'laşch) skropstiņa.
eyelet (áî'lêt) caurumiņš (ari .hole).
eyelid (ai'lìb) plakstiņš.
eye-servant (.fOtniOnr) lišķis.
eyesight (.fáìt) redze, redzes spēja.
eyesore ( şN) mcd. miezis; fig.

acīm nepatīkams cilvēks.

eye-witness (áî'wïtttef) J. acu lie-

cinieks. 2. noskatīties kā acu

liecinieks.

eyre (sr): justices in
. — apce-

ļotājs tiesnesis.

eyrie, eyry (S'Re,áì'Re, ï'Re) —aerie.

Ezekiel şş'ļî-êH Eceķitls.

F

F. abbr. == urnu. Fellow.

s. abrr. — farthing; fathom; fe-

minine; following; foot.

fable (sewl) 1. pasaciņa; fabula;

pasaka; izdomājums; blēņas;

meli. 2. stāstīt pasakas; blēņo-
ties; izdomāt; samelot.

fabric (fa'bßÌf) būve, ēka; © ra-

žojums, fabrikāts; audums,

fabricate (fā'&R«Īeit) būvēt; izdo-

māt, sacerēt; izgatavot; .lon

(fābRB lei'fd)°n) būvēšana, cel-

šana; fabrikācija; izdomājums;
.or (fā"bßčfeit°r) izgatavotājs,
fabrikants; (melu) izdomātājs.

fabul/sr (fi'bi«lîft) pasaciņu dzej-
nieks; .ous □ (.täôf) pasakains.

facade (fäfei'b, .fā'b) fasāde.

face (self) 1. ģīmis, seja; izskats;
fizionomija ; fig. bezkaunība ;
virspuse; plakne; priekšpuse;
(drānas) labā

puse; ciparnīca; on

the
.

of it — acis uzmetot,
acīmredzot; Am. to run one's.

.
for a th. — vieglprātīgi ko

pirkt uz kredītu; to set one's,

against — turēties kam pretim.

I 2. v\a. uzskatīt; būt iepretim ;
(no.logiem X.) atrasties UZ (dārza X.

pusi); spītēt; aplikt; apšūt; v\n.
to

.
about — apgriezties,

facetious □ (şişi'fch-Zf) draiskulīgs,
jocīgs, asprātīgs,

facile (fS'ftl)viegls, iztapīgs, viegli
pierunājams,

facilitate ( fSfH«teit) atvieglināt:
.ion ( fafiK'tei'fdjOn ) atvieglinā-

facility (faft'fc-te) vieglums, vei-

klums; iztapība, laipnība; piekā-
pība; (p. i. d. .iespl.) atvieglinā-
jumi, labumi.

facsimile (jāfft'mšlī) faksimils.
fact (fast) darbs; fakts; īstenība;

in. — patiesi; ja pat; in point
ot

.
— patiesi.

faction (fâ'lşchOn) partija; nesati-

cība; dumpis; .ist (.Ist) parti-

zāns, dumpinieks(-niece).
factious □ (fä'ffd)Bf) nemierīgs,
ļ dumpīgsi .ness (.ms) partijas
1 gars.
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factitious □ (sāktt'fch8s) pakaļda-

rīts, neīsts, mākslots.

factor (fā'tiSī)aģents,faktors;math.

reizināmais; reizinātājs; .y(.tB-
Re) faktoreja; fabrika.

factotum (fāito«'t8m) faktotums;

fig. nastnesis.

faculty (fā'fsite) spēja; gara
dā-

vanas; privilēģija; univ. fakul-

tāte.

fad F (fāb) niekošanas; fig. jāja-

mais zirdziņš; modes ģeķība.
fade (feib) novīst; nobālēt, noplūkt;

to
- away — nonīkt.

fading □ (fei'bftig) nīcīgs.

faeces (si'sis) pl. padibenes; izkār-

nījumi.

sag (fäg) 1. knauķis; fig. nastnesis.

2. nopūlēties.

fag-end (fä'gènb) (auduma) apska-
tāmais gals; * izrisis valga gals;
F paliekas.

sagged (fä'geb) noguris.

sagging (.lug) nopūlēšanās, gfūts

fa(g)got (fZ'sM) 1. žagaru sainis.

2. sasiet; saistīt.

Fahrenheit (fā'Renljait, fā'R.) npr.
Fārenheits.

fail (sets) 1. v\n. trūkt; neizdoties;

izsikt; aizrauties (no baiss); vā-

jināties, mazināties : neizpildīt

(pienākumu); © krist bankrotā ,
he cannot - to — viņš nevar

citādi kā ; v\a. atstāt, pamest;
nokavēt; his courage .ed him

— viņam sašļuka dūša. 2. s.:

without
.

— visādā ziņā; .ing
(fei'ltm) kritiens; gāšanās.

failure (fei'li8*) trūkšana; neizdo-

šanās ; neveiksme ; grimšana;'
sabrukums; bankrots.

fain (fein) a. priecīgs; adv. lab-

faint (fei'nt) 1. □ noguris, gurdens.

2. nogurt, ģībt. 3. ģībonis,
fainthearted D) (fei'nttM, .Hū>teb)

sašļucis.
faint-heartedness (.mf) sašļukums.
faintish (fei'nttfd)) pavājš.

faintness (-tt£'f) vājums, gurde-
nums, sašļukums.

sairl (fS') . a. skaists, košs; gaišs;
gaišiem matiem; šķīsts, nevai-

nots. 2.
a. un adv. izdevīgs (vējš);

glīts, salasāms; labs; godīgs;
taisns, bezpartejisks; laipns; pie-
ņemams (no cenas X.i; ~ copy

—

tīrraksts; .dealing— godīgums;
. play — godīga izturēšanās ;
.

and softly —palēnām; to bid

.
— drusku apsolīt; to speak

ap.. — labināties pie kāda.
3, \ skaistule; the. pl. — skai-

stais dzimums (ari the
. sex).

sair 2(.) gada tirgus, mese; .ing
(fK'Rinn) gada tirgus dāvāna,

ciema kukulis,

fairly (foV(e ) S k. sair l; panesams,

puslīdzīgs.
fairness (-n*f) skaistums; gaišums;

nevainojamība; taisnība,

fair-spoken (.fpoufn) laipns, rātns,

fairy (fā'Re) 1. burvīgs. 2. feja,
nāra; burve,

faith (teifA) ticība; ticības aplieci-
nājums; uzticība; godīgums;

solījums, (dots) vārds; .!patiesi!

in good .
— godīgi,

faithful □ (fei'k/iful) ticīgs; uzticīgs;
godīgs: patiess, ticams; the./>/.
ticīgie ; .ness (.ms) uzticība;
godīgums,

faithless 1] (J«f) neuzticīgs.
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fake (feif) I. krāpšana, šmaukšana.

2. krāpt, zagt.
falcon (fāūfn) piekūns; .er (fāj'fn-

B«) piekūnnieks; .ry (.Re) piekū-

nu medības.

faldstool(fā)'lbftūi)saliekamskrēsls;

altāra pulte.^
Falkland (fæ'flihib)nor. Falklenda.

fall (fāāl) 1. krišana, kritiens; gā-
šanās; bojā iešana; sabrukums; |
nāve; (lapu) biršana; Am. rudens;

Am. ciršana; ūdens kritums. 1

krāce; nogāze. 2. [irr.] krist;

nokrist; gāzties ; nostāties (no ļ
vēja): ķerties pie; tapt (negaidot);

atdurties uz; uzbrukt; gāzties
virsū; iegadīties; iegāzlies, ie-

tecēt (no upēm); (no)birt (no lapām);
tikt dzemdēts (no kustoņiem); to

. asleep— aizmigt; to
. away —

(likt, vīst, kalst; atkrist (no kāda); 1
to.back —atkāpties, neizpildīt;

attiekties (upon a th. — uz); to
. I

behind — palikt pakaļ; to .

due — būt maksājams; to .foul

of — berzēties (fig.), gāzties
Virsū, uzbrukt (kādam); to

.
iii ļ

ieb sick — saslimt; to
.

in —

sakrist; sēsties (no ēkas); to .|
in'with — atdurties uz; to

.
in ļ

love with — iemīlēties; to
.

off —

atkrist; (ari fig. from a p. —no'
kāda); mazināties, atslābt; to

-

out — ķildoties; gadīties; sa-1
nīsties (with — ar) j to .

short

of — trūkt, nesasniegt, palikt

pakaļ; to
.

to — uzsākt, ķerties
pie; gāzties virsū; piekrist; his

countenance fell —viņš nokāra ļ
degunu, tapa domīgs,

fallacious □ ( Mei'schdj ) mānīgs;,
.ness (.mş) mānīgums.

fallacy (fä'Ufe)krāpšana, mānīšana;

māņu slēdziens.

fallen (fælii) p. p. no fall 2.

fallibi/t'rj; (fMbrMs) maldība; .Ie
□ (fā'lfbl) maldīgs.

falling (fao'limi) krišana; .away off

— atkrišana; dilšana;.out ne-

saticība; .-sickness \ (.şļknêş)
krītamā kaite; .-star (.stū-) krī-

tošā zvaigzne.
fallow (fä'lo") 1. palss, bāls;

agr.
nearts. 2. papuve. 3. atstāt

papuvē; .-deer(.blr)sarkanzvēri;

.ness (.iteş) neauglība.

false □ (fāoif) neīsts, nepatiess,
nepareizs; neuzticīgs; .key —

mūķis, mūķējamā atslēga.
falsehood (fæ'lfsiiib), .ness (.mş)

neīstums, nepatiesība, meli.

falsetto j (fāālfe'to") falzets.

falsification (fāotfêfefe«'fd)°n) vil-

tojums.

falsifier (fæ'lfefaio'r) viltotājs.
falsify (M'lşefáì) viltot, pierādīt kā

viltotu.

falsity (.te) sk. falsehood.

Falstaff(fāo'lftaf,.ftāf)nrp. Falstafs.

falter (fao'ltor) streipuļot; fig. aiz-

ķerties, stostīties.

fame (feint) slava; ~d (femtb) sla-

familiar (fïihfWr) 1. □ tuvs, labi

pazīstams, draudzīgs, intīms;

laipns ; parasts ; svabads. 2.

sirdsdraugs; (ari . spirit) mājas

gars, kobolds.

familiarity (fāmtleā'Rete) draudzi-

gums, laipnums.
familiarize (pmt'ljSßaij) iepazīsti-

nāt, pieradināt.

family (fl'mĢ) 1. ģimene;cilts;

suga. 2. ģimenes-, mājas-.
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famine (fä'mui) bads; trūkums,

famish (fä'mifd)) mērdēt; mirtbada.

famous □ (fei'jnOf) slavens; F ļoti

san (fān) 1. vēdeklis; vētiklis; fig.
ierosinājums; ventilators. 2. vē-

dināt; vētīt; fig. ierosināt, uz-

bikstīt.

fanatic (fanä'tìf) I. -(at , .Şl)

fanātisks: 2. fanātiķis; .ism

(.šflfm) fanātisms.

fancier sapņotājs; cienī-

fanciful d (fa'uşiful) fantastisks ;
dīvains, untumains; .ness(.itef)
untumainība.

fancy (fā'nfe) 1. fantāzija, iedoma;

untums; tieksme; gaume. 2.ie-

domāties; mīlēt; tiekties;
. ar-

ticless şşnşcgrtikļs), .
goods (_■

gttbf) pl. greznuma lietas, mo-

des lietas; .(dress-)ball (.[bßefj-
bāot) masku balle; .-sair (.ffi>)
labdarības bazars; .-price(.pßaîf)
pārspīlēta cena; .-stocks (-)tàoff)
pl. Am. nedroši spekulācijas
papīri; .-work (.wô'f) smalks

(sieviešu) rokdarbs.

fane (fein) templis.
fanfare (fā'iifcir, fānfaV) fantara;

tušs; .onade (fânfäßônei'b) lieli-

sang (fäim) ilknis; ķetna.

fanner (fā'n»>) vētiklis.
fantasia ; (fāntā'jea) fantāzija.

fantastic(al□) (fâutä'ftìf,*«ï«I) fan-

tastisks; dīvains; .ainess (.t*M-
nes) fantastikums; dīvainība.

far (ffīr) a. tāļš, tāls; adv. tālu;

ļoti daudz.

farce (fit's) 1. pose (ari thea.). 2.

pildīt.

I farcical □ (fūr'fefof) jocīgs,
fare (ffu) 1. braucamā nauda; brau-

cējs; ēdiens; bill of
.

—ēdienu

karte. 2. braukt; justies; ēst;

.

well! sk. farewell 3.

farewell (fcuwè'l) 1. atvadīšanās-.
2. atvadīšanās, ardievas. 3. dzī-

vojat sveiki! dzīvo sveiks!

farinaceous (faßenei'fdjof)miltains;

.
food — miltu ēdieni,

farm (sānu) 1. ferma, lopmuiža;
muiža. 2. iznomāt; apstrādāt

(zemi); .er (fāļ'niSr) 'nomnieks ;
lauksaimnieks, zemkopis; .ing

( mtng) 1. lauksaimniecisks. 2.

zemkopība ; .stead (fflr'ntfteb)
i zemnieku mājas,
faro (ffl'Roj') farospēle.
farrago (fäßei'go") jukumi, raibs

daždažādurns.
farrier (fā'Rc-<'r) zirgkalis; zirgārsts;

.y zirgkalība; zirg-
ārstniecība.

farrow (fā'Ro») 1. atnešanās (no

cūkas); sivēns. 2. atnesties, ap-

ļ bērnoties (no cūkas).

■ farther tālāks.

; farthest (-cCAeft) vistālākais; vis-

tālāk.

farthing (fūt'ofAĪnfl)fartfngs, grasis,

fascia (fä'fdjea),pl. .æ (.!> saite,

fascinate (fā'f*ne«t) apburt; .ion

(fSpnei'fdjtm) apbūrums; burvī-

fascine X (pfi'it) fašina.

fashion (fā'fdjfn) 1. veids; izskats;
fasona; mode; paraša; dzīves

veids; rank and.—augstmaņi.
2. veidot; fasonēt, pagatavot
(drēbes); .able □ (.«N»1) modes-;

moderns; smalks, glauns; .able-

ness (.mş) modība; modernums;
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glaunums; .er (fa'şchSn"r) vei-

dotājs; piegriezējs.

fastl(fast) stiprs; ciets (miegs); ātrs;

F jautrs, brašs, nebēdīgs; .train

—■ ātrvilciens,

fast- (.) 1. gavēnis. 2. gavēt,
fast-day (fa'ftbei) gavējamā diena,

fasten (fnfn) v\a. piestiprināt (to
— pie); cieši aiztaisīt, aizsiet;
acis Vērst (on, upon — uz); v\n.
turēties klāt, pieturēties (upon —

pie).
fastener (fa'fiiSt) piestiprinatajs.
fastidious □ (fāftt'de-i'f) grūti ap-

mierināms; .ness (.nès) neap-
mierinamība.

fasting (fâ'frino) gavēšana.
fastness (fa'ftnêf)stiprums; ātrums;

X cietoksnītis.

fat (fāt) 1. □ trekns, tauks; resns,

tukls; auglīgs(no zemes). 2. tauki;

tuklums.

fatal (fe>'i»l) □ kļūmīgs; neizbē-

gams; nāvītjs.
fatalism (.Wfm) fatalisms.

fatalist (.lift) fatalists.

fatality (fātā'leje) kļūme; neveik-

sme; kļūmīgums, nāvīgums.
fate (feif) liktenis, kļūme; nāve,

posts; the Fates — parcas.

fated (fei'fèd) likteņa lemts.

father (fa'dPO l. tēvs. 2. dzem-

dēt; adoptēt, piebērnot; to
.

a

th. upon a p. — pielikt kādam

ko; .hood (.hub) tēvība; .-in-law

(fS'rfABRinlaj)8Rinlaj) sievas tēvs; .land

(.orlāitb) tēvija; .less (.les) bez-

tēva-; .liness (.lem-f) tēva mī-

lestība; -ly (.Ie) tēvišķīgs.
fathom (fā't/Aūru) i. ass. 2 izmē-

rīt; iedziļināties; izdibināt; sa-

prast ; .able (JmtOM) izdibi-

nāms ; .less (fa'cMEuuief) neiz-

dibināms.

fatigue (şiti'g) 1. nogurums, gur-

denums, grūts darbs. 2. no-

gurdināt.

failing (fä'tlnw) baroklis.
fatness (fâ'titeş) treknums, tuklums;

(zemes) auglīgums.
fatten (fStti) v\a. baŗot; mēslot; v\n.

aptaukoties,

fastener barotājs,
fatty (fä'te) taukains,

fatuity (fārjū'čje) aušība,

fatuous (fā'tii'-»f) aušīgs ; niecīgs,
faucal (fæ'fsll) rīkles-,

faucet (fā>'fet) spunde,

faugh (fao) fui!
fault(fāaltjikļūda, vaina,pārkāpums;

pārskatīšanās; to find
.

with —

pelt, paļāt; to be at
.

— būt

ķezā; .-finding(fæ'ltfiiiibftt9) pa-

ļājošs; .Iness ļfS'ltSttêf) kļūdai-
nība;.leBS □(fao'(tlef)bezkļūdas-,
nevainojams; .y □ (fæ'lte) kļū-

favor (fei'trjOt), x. (sev. ,4m.) sk

favour, x.

favour (fei'tiM) 1. labvēlība; aiz-

sardzība; patikšana; lentescilpiņa

(kā mīlestības zīme) I white .S —

baltas lentītes; © your -—Jūsu

(godājamais) rakstsl © to be in

great
.

— tikt labi pārdots, būt

daudzpieprasīts; balance in your

.
— atlikums Jums par labu; 1

am in
.

of it — es esmu priekš
tam. 2. būt labvēlīgs, veicināt,

pabalstīt; līdzināties; pagodināt;
.able □ (fei'wvßSbl) labvēlīgs;
izdevīgs; .ableness (-n*f) lab-

vēlīgums; izdevīgums; .cd (fei'-

liiOrb) labvēlību baudošs, pa-



222 favourer — feignedly

balstāms; (salikteņos:) well-.ed —

skaists, ill--ed — nekošs; -er(--

-wußkir) labvēlis; -ite (-Rīt) 1.

mīlēts, mīluļa-. 2. mīlulis, fa-

fawn1 (fārn) l. stirnēns ; stirnas

krāsa. 2. atnesties (no stirnām).

fawn- (-1 lišķēt, luncināties; .er

(faz'nvr) lišķis, līdējs; Jng (fæ'-

nļns) 1. lišķīgs. 2. līšana.

fealty (fī'Sļte)'uzticība.
fear (fit) 1. bailes. 2. bīties; -ful

'.: (fir'fttl)bailīgs; bīstams, brie-

smīgs ; -fulness (-ms) bailība;
bīstamība; -less □ (fir'l 6f) bez )

feasible(fi'sibl) izdarāms, [baiļu-.ļ
feast (fîft) 1. svētki; goda mielasts;

dzīres. 2. v\a. pacienāt; v\n.
baudīt; dzīrot; -er (.à) dzīro-

tājs(-ja).

feat (fit) varoņdarbs; izveicība.
feather (fê'dAOr) l. spalva; \ fig.

tukšs titulis; sīkums; F to show

the white
-

— izrādīt gļēvulību;
F in high

-
— ļoti priecīgs,

labā omā. 2. spalvot, apspal-
vot; pušķot spalvām ; \ fig.
darīt bagātu; to

-
one's nest —

nodrošināt savu dzīvi; -brained

(Jbßeinb) neapdomīgs, ģeķīgs;
--edge(fè'rfABßèb)c6) asa šķautne.

feathered (fe'tĢch) spalvots.

feathery (fe'ciA 8R«) spalvains.
feature (fl'tĢ') vaibsts; (raksturīga)

pazīme; raksturs (ainavas x.).

feaze * (flf) atšķeterēt(ies).
febrifuge (şe'bßèfjûdşch ) līdzeklis

pret drudzi.

sebrille(fī'bßtljebJe'bßil)drudžains.
February (fē'bßiņße) februars.

feculence (fè'fiûlènf) mieles, padi

benes; -t (-lênt) duļķains.

fecundate (fe'fimbeit) apaugļot;
-ation (fēfOnbei'fdjOn) apaugļo-
jums; -ity (fefšß'nbčte) au-

fed (fēb) pret. un p.p. no
feed 2.

federacy (fe'bOßäfe) savienīoa;' J

(-R8I) 1. savienības-. 2. savie-

nībnieks, federalists (ari federa-

list); -te (-Rāt) savienots; -tion

(fêbBRei'fd)8n) savienība; -tive

(fê'bBRZtîw) federatīvs.

fee (fi) 1. maksa; alga; honorārs;
dzeramnauda; lēnis, muiža; īpa-
šums;

- simple — pašmuiža.
2. (sa)maksāt, atlīdzināt.

feeble □ (fïbl) vājš
feeble-minded (fî'blmainbêb) (garā)

feebleness (.nes) vājums,

feed (fib) 1. barība. 2. [irr.] v\a.
barot (lopus); ēdināt (cilvēkus);
gardināt (acis); lolot(cerības); v\n.

ēst; dzīvot, pārtikt (upon —no).
feeder (fi'b«r) barotājs(-ja); mai-

zes devēļs(-ja); pietekas gfāvis.
feeding (fî'Sïnfl) ganības; barība;

baŗoSana, ēdināšana; high -
—

laba dzīve; S - crane -
ūdens

krāns ; --bottle (-bàotl) zīžamā

pudele.
feed-pipe G (fl'bpaip)pildene.
feel (fil) 1- [irr.] v\a. (ap)taustīt;

sajust; v\n. just; justies; how

do
you

-? — kā jums klājas?

doyou -

cold? — vai jūs salstat.

2. tauste; -er (fi'I8*) jutējs; tau-

steklis; -ing (siltus) 1. LJ jūtīgs,
jūsmīgs. 2. jūtas.

feet (fit) [pl. foot] kājas.

feign (sent) sadomāt; izlikties, lie-

kuļot ; -cd (feinb ) liekuļots ;
māņu-; -edly (fei'nčb(e) izlieko-
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ties; kā šķiet; .er (fei'nor) sa-

domātājs(-ja); liekulis(-le).
feint (feint) izlikšanās.

Felicia (f&lī'fctj[eja) npr. Felicija.
felicitate (fsiî'şêfeit)novēlēt laimes,

gratulēt (upon — uz) .ion (fèltşê-
tei'fcfjSn) laimes novēlējums.

felicitous □ (fefl'fetàsf) laimīgs ;
labi izraudzīts (vārds).

felicity (fèlï'fêfe) laimība ; laime.

feline (fî'láìn, .Iîn) kaķim līdzīgs,

felll "(fèi) 1. Dret. no fall. 2- no-

gāzt; nocirst; ievīlēt.

fell - (.) poet, nežēlīgs, cietsirdīgs.
feller (fè'lBr) 1. malkas cirtējs. 2.

P — fellow.

fellow (fē'lo") biedris; pārinieks,
otrinieks : nitre, (kolēģijas) loce-

klis, fellovs; F jautrulis, velna

zellis; the
.

of a glove — otrs

cimds, to be .s —saderēt kopā;
this man has not his

-
— šim

vīram nav otra līdzīga.
fellow... (fe'is...) līdz...; .-citizen

(-si'fesen) Jīdzpilsonis; .-com-

moner (.fæ'mOitOt) univ. galda
biedris ; .-countryman (.îàß'u-
tßčmān) tautietis; .-creature (.-
-îßî'tWr) līdzcilvēks ; .-feeling
(.fi'ling) līdzjūtība.

fellowship ( .şchîp ) sadraudzība,

brālība; univ. fellova vieta.

sellow-soWier(fē'lofo"'lbfd)Br)kaŗa
biedris; .-traveller (.tßä'tuèiar)
ceļa biedris.

felly (fe'le) (riteņa) gabals.
felon (fè'lon) 1. \ nežēlīgs. 2.no-

ziedznieks ; nagēdis; .ious □

noziedzīgs; neuzti-

cams; ļaunprātīgs; .y (fe'lone)
smags noziegums.

self (fèlt) pret. un D.p. no feel 1.

self2(.) l. filcs, tūba; filca ce-

pure. 2. savelt filcu.

female (fī'meil) 1. sievišķs, sie-

viešu-; >
child — meitene;

.

screw — uzgrieznis (mitriķis). 2.

sieviete; mātīte (pie kustoņiem).

feminine □ (fe'menm) sieviešu- (ari

gr); fig. maigs.
fen (sen) purvs, dumbrs.

fence (fens) 1. iežogojums; žogs;
fig. aizsargs; paukošana. 2.v\a.
iežogot; aizsargāt; aizstāvēt;
v\n.paukot; /(gr. izvairīties; -less

(fe'nflef) vaļējs, neaizsargāts.
fencer (se'usvr) paukotājs, cīksto-

nis; gladiators.
fencible (.sibl) spējīgs aizstāvē-

ties; .8 pl. zemes sargi, miliči.
fencing (.fttut) iežogojums; pauko-

šana; paukojamā māksla; --foil

(.soli) dusamais rapieris; --mas-

ter ( .master) paukošanas sko-

fend (fēni): to
.

off — atsist, at-

vairīt; .er (fê'nbSr) kaminvairis.

Fenian (fî'nè c-it) 1. feniešu-. 2. fe-

nietis (neatkarības partijas loceklis

Īrijā).

fennel % (fê'itel) ienehelis.

feoff (fef) sk. sies; .cc (fè'fï) aplē-
ņotais.

ferment 1. (fSt'immf)rūgšana; rau-

dzeklis. 2. (fSrmč'nt) rūgt (ari

fig); raudzēt; fig, modināt;
able (.me'nfSbl) raudzējams;

ation (fBrmêntei'fcf)on) rūgšana.
fern H (fOm) paparde.
ferocious D (fêßO"'fd)Bf) nežēlīgs,

negants, mežonīgs; -ty (fêßao'-

fefe) negantība, mežonība.

ferret (fe'Rēt) 1. sermulis. 2. (bieži
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to
. out) izdzīt no slēptuves;

izošņāt.
ferriferous (pßt'ftßsOf), ferruginous

(feßū'bfd)čna3f) dzelzi saturošs,

ferrule (fē'R[j]ūt) (nūjas) uzgalis,
ferry (ŗè'Re ) 1. celtuve. 2. celt

pār upi.
fertile □ (fôr'tìljeb.tail ) auglīgs,

bagātīgs; .ity (fûrtf'iete) auglība
(ari fig.).

fertilization (fļjMķsei'fchvn, .lai.)

apaugļošana.
fertilize (şiļr'tŞş) apaugļot.
ferule (fe'Rļjjūl) rīkste, linijals.

fervency (ffli'nJïHfe) karstums; sir-

snība ; -t □ (.UH'iit) karsts;

sirsnīgs, dedzīgs.
fervid □ (Dr'wtd) karsts, dedzīgs;

.ness (.uĒ f) karstums.

fervo(u)r ( Ja>b\ ) dedzība, rosība,

festal □ (fe'ftSļ) svētku-.

fester (fe'ftSr) pūžņot; pūt.
festival (fe'ştêwU) svētki, svētku

festive □ (.tïro) svinīgs.

festivity (fèftì'rnït*) svinīgums.
festoon (ŗêftû'n) 1. vija. 2. apkārt

ar vijām.
fetch (fetşch) iet pakaļ, atnest; ie-

nest; to
. a sigh — nopūsties;

to.a high price — dabūt augstu
cenu; .ing (fe'tşchîtts) F aiz-

grābjošs.
fetid (fe'ttb jeb fî'tìb) smirdošs.

fetlock (fe'tlafjf)nāra spalvas; .joint

(.bschôhit) pacele. [sasiet.)
fetter (.Sr) l. pineklis. 2. sapīt;)
feud (fjūb) 1. naids. 2. lēnis; .al

□ (fjū'bal) lēņa-, feodāls; .alism

(-bīlffm) feodālisms; .ality (fia-

bā'lefe) feodalība; .atory (fiū'ba-
tflße) lēņa valdītājs.

fever(fī'mOr) drudzis;.ish (.rtiOßÌfd))
drudžains; ar drudzi saslimis;
drudža-; fig. karsts, kaislīgs.

few (fjū) maz; nedaudzi; a .
—

daži, pāris; F drusku, mazliet.

fiance (sr.: fjānfc') līgavainis, brūt-

gāns; .c (.) līgava, brūte.

fiat (fîì'ät) varas lēmums, pavēle.
fib (ffb) 1. mazi meli. 2. melot,

blēņoties; .ber (ff'fjf.r) melkulis,

blēņu stāstītājs.
fibre (fáî'bflr) šķiedra.
fibrous (.lķş) šķiedrains.
fickle (fffl) nepastāvīgs, grozīgs,

vējgrābslīgs; .ness (.nes) gro-

zīgs prāts, vējgrābslība.
fictile (ft'fttl) māla-.

fiction(fi'ffdi'm) sadomāju ms; pro-

zas dzeja; work of
.

— romāns.

fictitious □ (ftktt'şchus) sadomāts;
pakaļdarināts.

fiddle (fìbl) 1. vijole._ 2. čīgāt;
nodarboties ar blēņām; .dedee

(.bc-bi') blēņas!; .-saddle F (fì'bl-

fābt) nieki, blēņas.
fiddler (ft'Mr) vijolnieks; spēl-

manis.

fiddlestick (sî'blşttf) (vijoles) lociņš;
.s! blēņas!

fidelity (febê'iste) uzticība,

fidget F (şi'bschêf) 1. sprukstīšanās,
nervozs nemiers; sprukstiņš. 2.

sprukstīties, skraidīt, nemierīgi
izturēties; .y (.fdjfte) nemierīgs,
nervgzs.

fiduciary (fêbjû'fdtjS'Re) 1. (ari fi-

ducial, fêbjû'şchî>l) nešaubāms,

drošs; uzticēts. 2. glabātājs.
fie (ŗáì) full

fief (fif) lēnis, muiža (— feoff),
field (ŗilb) lauks; kaujas lauks;

rotaļu lauks.
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field-day & (fī'lbbei) vingrināmā

diena; kara vingrināšanās.
field/are (fi'lbfSr)(pelēkais) strazds;

--glass (-glaf) lauka tālskatis;
--marshal (-mārfd)ol)feldmaršals;
--officer (-aofêfSr) štāba virs-

nieks; -sports (-sports) pl. lauka

izpriecas (medības 2C.).

fiend (find) jaunais, velns; -ish □

(fī'nbffd)) velnišķīgs, ļaunprā-

tīgs.
fierce □ (sirs) nežēlīgs, negants,

traks; straujš; -ness (fìr'fnef) ne-

žēlība, negantība; straujums.
fieriness (fai'joļßēnčf) karstums,

dedzība.

fiery □ (-Re) karsts, dedzīgs.
fife (fáîf) 1. flauta. 2. spēlēt uz

flautas.

fifer (fāifOr) flautnieks; flautists,

fifteen (ff'ftin) piecpadsmit,
fifteenth Ļth) piecpadsmitais,
fifth (ftfr/ì) 1. piektais. 2. piekt-

fifthly (fi'ftà piektkārt.
fiftieth (fì'ftê-êfA) 1. piecdesmitais.

2. piecdesmitdaļa.
fifty (ft'ft c) piecdesmit.
fig (fîg) 1. vīģe; vigu koks; draskas;

I don't care a-for him — man

par viņu maza bēda. 2. F štāte;

sl. in full — vareni uzcirties.

fight (salt) 1. cīņa, kauja; kaušanās.

2. [irr.] v]a. apkaŗot; aizstāvēt;
izkarot; v\n. cīnīties, sisties, kau-

ties, karot; to
-against a th.—

stāties kādā lietā pretim; to
-

for —pastāvēt uz ko; -er (fai'fvr)
cīkstonis, kareivis; kauslis.

figment (ff'gniēnt) izdomājums,
fikcija.

figurable (ft'gi»RBbl) veidojams.

figurante (fìp"Rä'ntc) figurante (ba-

letā).

figurate (fî'giuM) noteikta veida-;

-ion (figi"Rei'frt)Oii) veidojums;
-ive □ (flg'i«Rātttrj) alegorisks,
līdzībā teikts, pārnests.

figure(fl'gOr, I.figūra (ari geom.);
veids; skaitlis, cipars; musturs

(audumā x.); F what's the -? —

cik tas maksā? 2. v\a. veidot,
tēlot; izteikt cipariem, burtiem;

iedomāties; v\n. spīdēt; spēlēt
lomu (ari to cut a -).

filament (fl'lämetit) šķiedriņa.
filbert ļfî'lbS't) (lazdas) rieksts.
filch (ftlļtļşch) nospert, nozagt.
filcher Mftlfchv') zaglis.
file1 (fail) 1. diegs, drāts (ko uz-

vķrt) i papīru žūksnis; saraksts;
rinda, virkne. 2. uzvērt; iesniegt

(sūdzību); iet rindā (viens aiz otra).

file 2 (-) 1. vīlis. 2. vīlēt.

file-cutter (fái'lļà?t°r) vijkalis.
file-leader (. HIM) spārninieks (kar-

eivis rindā).

filial □ (ff'lioi) bērna-.
filiation (flliei'fdjon) piebērnojums,

adopcija.

filibuster (fi'ic-bZsft»-) 1. laupītājs.
2. laupīt.

filigree (-gRĪ) filigrāns.
filings (fáì'Hnflf) pl. vīlu skaidas.

fill (fll) 1.pildīt(ies); uzpūst (buras);

uzposties (no burām); izpildīt
(amatu, lomu); ieņemt (vietu); pie-
bāzt; to >m — aizpildīt (cau-

rumu); iestarpināt; to
.

out —

uzpildīt; izliet; to
- up — iz-

pildīt (formulāru); piepildīt, aiz-

bērt. 2. pilnība; to eat one's .

papilnam paēsties.

filler (fl'fSr) piltuve.
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fillet (ft'ist) 1. galvas lente, saite;

filejs (gurna gaļai; līste; tel. pa-

pira strēmele. 2. rotāt ar līstī-

tēm (jeb zelta strēmelēm).

filling (ft'lïiM) pildījums; © audi.

fillip (ff'ltp) 1. knipis; knipis pa

degunu; F pamudinājums. 2.

dot knipi pa degunu; F pantu-

filly (ff'ie) ķēvele.

film 1. plēvīte; fig.smalks audums;

phot, films. 2. apklāties ar plē-

vīti, applēvoties.
filmy (fì'lme) plēvains.
filter (fì'ltflr) 1. filtrs, kāstuve. 2.

filtrēt, kāst; izsūkties cauri,
filth (fîliA) netīrumi, dubļi, mēsli;

.iness (ft'lrA«n6f) netīrība; fig.
neķītrība ;~y □ (\Vlthc) netīrs;
fig. neķītrs, prasts,

filtrate (fì'ltßeit) filtrēt, kāst'; .ion

(ft[tßei'fd)°n) filtrēšana,
fin (ŗìii) spura.
final □ (ŗáì'ttûl) pēdēļs; gala-; galīgs.
finance (fênä'nf, fai'.) finansu zi-

nātne. 2. finansu ziņā atbalstīt,

finansēt; veikaloties; .es (.ses)
pl. finanses, valsts ienākumi;

Jal □ (fēnā'nfctjB!) finansiāls;
-ier (fēnā'nfb, flnlļnflr') finansu

ierēdnis; finansists.

finch Mnşchl žubīte,
find (faitib) 1. [irr.] atrast; satikt;

izdomāt; jur. atzīt (par vainīgu);

pamanīt; apgādāt; meklēt; F

to - o.s. — justies; to . fault

with — pelt; all found — viss

par brīvu; to . out — uziet.

2. atradums.

finder (faî'nîM) atradējs.
finding(.btiiii) atrašana; atradums;

jur. atzinums, lêrrurms.

fine1 □ (fain) skaists, smalks;

glauns; ass, smells; tīrs (zelts 2C.);

izsmalcināts (no gaumes); košs,
glīts; smalki izglītots; glezns;

veikls, viltīgs; krietns, ļoti tei-

cams ; uzcirties (apģērba); you
are a

.
fellow ! — tu tik esi

lāga zēns!

fine - (~) 1. naudas sods. 2. uzlikt

naudas sodu.

finedraw (jāi'nbßāfj) smalki izlāpīt.
fineness (ķşnnêş) smalkums, glau-

nums, krietnums; G tīrums,

tīra metāla saturs.

finery (ŗáï'n°Re) spožums; grez-

nums; izpušķojums; rota.

finesse (fine's) smalkums; vei-

klums; viltus.

finger (ft'nsgur) 1. pirksts. 2. ap-

taustīt; i likt pirkstus; apzīmēt,
kā pirksti jāliek; spēlēt; .-board

/ (.bôrfa) tvertuve; klaviatūra.

fingered (fî'iwgfrb) pirkstots;
light-. — gaŗpirkstu-, zaglīgs.

fingering (ff'nggBRtm) aptausti-

šana; 3 aplikatura, pirkstu lie-

kamība.
finger-post (fì'n>igorpo"şt) ceļa rā-

dītājs (stabs).

finger-stall (.ftāZl) uzpirkstis.
finical F □ (ft'nŞl) klīrīgs; vārīgs.

finicking (.line), finikin F (.ļîn)=
tinical.

finish (şi'Nļşch) \.v\a. pabeigt; ap-

ēst; izdzert; gludināt (papīru);

apretēt (drānu); F to . a p. —

nobeigt kādu; v\n. beigties. 2.

pabeigums; apretura.
finisher apretētājs.
finite □ (fáì'nált) aprobežots; .ness

(.nêf) aprobežotība.

finny (ff'm) spurots.
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fir (fS-) egle; .-cone (fô>'koun) de-

sire (fair) i. uguns; liesma; uguns-

grēks; šaušana; spožums; de-

dzība; X to miss
.

— nesprāgt.
2. v\a. aizdedzināt; sajūsmināt;
to

.
off — izšaut; v\n. šaut

(at, upon — uz); to .upat —

būt uzbudināts
par.

firt-alarm (fáì'Rälâtm) uguns-

trauksme; .arms pl. (ŗáì'Rfiniif)
šaujamie ieroči; .-bail (fán'bäût)
ugunsbumba; granāta; .-box G

(.liàáff) ugunstelpas, krāsns (pie

lokomotives); .brand (.bßänb) pa-

gale; musinātājs; .-brigade (.-
-bßêgeib) ugunsdzēsēju komanda,

.-damp X(.bämp) raktuves gāze;
--dog (.bang) pavarda trijkājis;
.-engine ® (fai'Renbfch>-n) uguns-

šļirce; .-escape (.ēffejp)glābja-
mās trepes; .-fly (fáîf'ŗfar) spī-

gulis,jāņtārpiņš;.-insurance (fáî'-
RÌnfdjûßfnf) ungunsapdrošinā-
šana ; .-irons (.Doms) pl. kā-

rniņa piederumi; .man (faVtiAi)
ugunsdzēsējs; kurinātājs; .-proof

(.PRūf) ugunsdrošs; .side(.fāīb)
1. kamins; ģimenes dzīve, sava

iedzīve. 2. mājuļains; .-wood

(.wìtb) malka; .works (.wOrff)
pl. uguņošana,

firing (ŗáì'RÌmt) kurināšana; kuri-

nāmais; X šaušana,

firkin (for'ltn) ceturtdaļmuca (45,:,

litri); muciņa,
firm (form) 1. □ stiprs; izturīgs;

nesatricināms. 2. firma,

firmament debesu

jums; debesu izplatījums,
firmness (fSi'mnêf) stiprums,
first (fS'ft) 1. a. pirmais; ļoti labs;

O
.

cost — iepirkuma cena;

adv. pirmkārt; vispirms; at
.

iesākot; . of all — pirmā vietā;

par visām lietām. 2. pirmais;

©
.

of exchange — primavek-
selis; from the

„— no paša
sākuma; to go

-
—iet papriekš»;

braukt pirmā klasē,

first-born (fôr'ft&om) pirmdzimis.
firstling (.lins) pirmdzimtais; pir-

firstly (Je) pirmkārt.

first-rate (~Re>t) pirmās šķiras-;
vislabākais,

fiscal (ft'ffOi) fiskalisks; finansu-.

2. fiskals.

fish (fìfcf)) 1. zivs; F zēns; G sliežu

uzliktnis. 2. zvejot,
fish-bone (fî'şchbo»n) asaka,

fisher (fi'f'chvr), fisherman (-tnŞņ)
zvejnieks,

fishery (fļ'şchSße) zveja;zvejniecība,

fishing (fï'fdjìits) zvejošana; .line

(.lain) makšķeres aukla; .rod

(.Rarjb) makšķeres kāts: .tackle

(.tiff) makšķerējamie riki.

fishy (fï'fdtje) zivij līdzīgs; zivīm

bagāts; F aizdomīgs, šaubīgs,

fissure (fļ'şchu- jeb .i»r) i. šķirba,
plaisa. 2. šķelt, skaldīt,

fist (fîşt) dūre.'
fisticuffs (fļ'stLkàļfşl pl. dunkas.

fistula (fî'fti"la) fistula.

fitl (fit) 1. □ derīgs, lietojams;
spējīgs; pieklājīgs; gatavs; it is

not
.

— neklājas. 2. v\a. pie-

lāgot; sagatavot; apgādāt ar; to

.
out — sarīkot; to . up — ie-

rīkot; montēt; v\n. derēt.
fit - (.) lēkme; untums; by .s and

starts — grūdieniem; šad —tad.
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fitful □ (fî'tftii) lēkmains; untu-

mains.

fitness (fl'tmf) derīgums.
pielāgotājs; montieris.

fitting (fì'tlng) 1. □ derīgs. 2. .s

pl. ierīkojums, ierīce.

five (fáîw) pieci; .s pl. piecspēle.
fivefold (fái'wfo"ld) pieckārtējs.
fix (şìkş) 1. piestiprināt,piespraust;

noteikt; izraudzīt (dzīves vietu),

apmesties; sabiezināt (gāzi); fik-
sēt; to . upon

— vērst uzma-

nību uz; v\n. to -

on — izšķir-
ties par. 2. F ķeza, F sprugas.

fixed □ (ffkşt) ciets; noteikts; pie-

stiprināts: Ciešs (skatiens); chm

ugunsdrošs; negaistošs; gfūti
kausējams;, star—stāvzvaigzne;
.ness (fikşedķş) ciešums; no-

teiktība.

fixing (ff'kftng) piestiprināšana;
apstādīšana; Am. .s pl. piede-
rumi.

fixity (fî'kşêfc) ciešums; pastāvi-

fixture (.tfchor) noteikšana; noruna;

noteikts brīdis; piederums, pie-

derīgs gabals.
fizz (flf) šņākt; .Ie (flsl) šņākt;

dzirkstīt; Am. izdzist; beigties;
Am. sl. iestigt.

fi. abbr. —
florin.

flabbergast F (P'bOtgāft) samul-

flabbiness (P'&6nef) slābums ; fig.
nogurums.

flabby O (flā'be) slābs; fig.noguris.
flaccid □ (ftä'fftb) slābs; gurdens.
flag l (flag) flaga;.. of truce —

sarunu flaga; to hang out the

red
_

— izaicināt uz cīņu; black

. — jūras laupītāju flaga.

flag2 (.) 1. pliens. 2. izbruģet ar

plieniem,

flag3 (.) zobenveidīgā lilija.

flag 4 (.) nogurdināt,
flagellate (fla'dschĢt) šaust; .tion

(fl3bfd)ētei'fdE)3n) šaušana, per-

flagging (flZ'gins) izbruģēšana ar

plieniem,
flagitious □ (flHbschî'şchoş) neģēlīgs,

nekrietns,

flagon (flä'gOn) pudelīte,

flagrancj; (flei'gßSiife) neģēlība; .t
□ (flei'gßflnt) neģēlīgs,

flail (fleit) sprigulis.

flake (ŗleil) 1. pārsla; kārta; zvīņa;
-

of ice — ledus gabals. 2. no-

zvīņoties.

flaky (flei'fe) pārslains; kārtains.

flambeau (flā'mbo») lāpa.
flame (fleim) 1. liesma; uguns; fig.

karstums; kaislīgums; mīļākais

(-kā). 2. liesmot; uzliesmot.,
Flanders (fla'tiMs) Flandrija.
flange G (flZndsch) mala.
flank (flānsif) 1. sāni; flanga. 2. v\a.

uzbrukt no sāniem; v\n. pie-
kļauties.

flannel (flZ'm-l) flanelis.

flap (fläp) 1. (auss) ļipiņa, (svārku)

stērbele; (cepures) mala; klape;

(viegls) sitiens (ar roku); (spārnu)
vēciens. 2. v\a. sist; v\n. no-

kārties.

flare (flst) 1. mirdzēt; liesmot. 2.

spilgta gaisma; lielīšanās,

flash (Wşch) 1. uzcirties, ģeķīgs;

neīsts; blēžu-. 2. zibens ; fig.
uzliesmojums. 3. uzliesmot; .y

□ (flZ'şche) mirdzošs; paviršs,
flask (flask) pudele (appīta); pul-

vernīca.



flat(flat) □ lēzens, līdzens, gludens;
sekls; nodilis; © kluss; skaidrs,

acīmredzams; j pazemināts; to

fall
.— nedarīt nekādu iespaidu;

to sing .
- aplami dziedāt. 2.

līdzenums; seklums; stāvs (namā);
i be; fig. lempis, laidaks.

flat-iron (flâ'táìu'm) gludeklis.

flatness (fla'tiief) seklums (ari fig.);
© klusums; (notes) dzijums.

flatten (statu) darīt seklu.
flatter (flā'tor) glaimot; .er (.OROr)

glaimotājs; .y (.ûRe) glaimi.
tlattlsh (flā'ttsch) pasekls.
flatulence, .cy (p'ti"lênf, .fe) uz-

pūšanās (vēderā); uzpūtība, vēj-

grābslība; .t □ (.lent) kas vei-

cina uzpūšanos; uzpūsts.
flaunt (flāont |et> slant) greznoties;

lielīties.

flavour (flei'uior) 1. (patīkama) garša;
smarža; aromāts (vīna). 2. dot

garšu vai smaržu; .cd (.b) gar-

šīgs; smaržīgs; .less (-les) bez-

garšas-, negaršīgs.
flaw (flāā) plaisa; kļūda; * (stiprs)

vēja grūdiens, pūta; -less (flâo'-
|es) bezplaisu-; bezkļūdu-, bez-

vainas-.

flax (flāff) lini; .en (flāffn) linu-;

.y (flā'ffe) liniem līdzīgs.
flay iŗlei) nodīrāt; .er (flei'fr) dī-

riķis, dīrātājs.
flea (fli) blusa; .-bane Sr (flī'bem)

sūrenes; .-bite (.bait) blusas

kodiens.

fleck (sies) 1. traips. 2. traipīt,

flection (ftê'ffdj*ņ) sk. flexion,

fled (flēb) pret. un p. p. no flee,

fledge (şiedşch) v\n. apspalvoties,

varēt laisties; v\a. S apspalvot.

I flee (fiī) [irr.] bēgt; to
- from —

izvairīties,

ļ fleece (flîş) 1. armāda (ar vilnu);

vilna.2. cirpt; .y (flT'fe) vilnains.

fleer (fli') I. zobošanās. 2. zoboties.

fleet (flit) I. i: ātrs, žigls. 2. flote

a .
in being — manevru flote.

3. aizsteigties; aizbēgt; .Ing
(flī'tuifl) aizejošs; iznīcīgs; .ness

(fli'tnčf) ātrums; iznīcība.

Flemish (sle'inifch) flāmu-, flamisks.

flesh (slesch >l. gāja; miesa. 2.

ēdināt ar gāju; atga|ot (ādu);
.iness (fle'şchènêf) tuklums; .less

(flê'şchlèş) liess; .liness

juteklība; .ly (.se) miesisks,

miesas-; juteklīgs ; cilvēcīgs;
(earthly) .y (fle'fdje) trekns; tukls.

flew (flū) pret- no fly 2.

flexibility lfişşbî'l«te) lokamība;

lunkanība; .Ie (ŗtê'ffl&l) lokāms;

lunkans.

flexion (M'kşch»n> liekšana; likums;

gr. locīšana,

flexure à'kş<hvr) līkums,

i flick (fits) 1. viegli iesist; aizsist;

nopurināt (putekļus). 2. knipis,

fliker (flt'fūr) lidināties, spurkstēt;
šaudīties,

flier (fliî'or) bēglis(-le); spara rats,

vēzritenis; lievenis; lidonis, avia-

flight (fláìt) bēgšana; laišanās; bars;

.
of stairs,

.
of steps— pakāpes;

.mess (fiái'tenêf) vieglprātība;
izklaidība; .y □ (flai'te) viegl-

prātīgs; nepastāvīgs; izklaidīgs;
flimsiness (slî'uisênèş) plānums,

vieglums; tukšums.

I flimsy □ (.se) plāns; viegls; tukšs,

ļ niecīgs.
flinch (ftļnjtjsch)atkāpties,atrauties.
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fling (flïmt) 1. metiens, sviediens;

(zirga) spēriens; fig. drāziens. 2.

[irr.] mest, sviest; to
.

away —

atmest; iztērēt; to
. open —

atraut (va|ī); to
.

out — izmest,

izstumt,

flinger (flì'tw8
') metējs(-ja).

flint (flint) olis; krams; .y (flì'nfe)
oļains; fig. ciets,

flip (flip) viegls sitiens,

flippancy (fsi'pOnfe) tekoša valoda;

vīzdegunība; .tD(.3iit) pļāpīgs;

vīzdegunīgs,
flirt (fiO't) 1. koķete; lakstotājs.

2. koķetēt, lakstoties; .ation

(flo'tei'fdjOn) koķetēšana,
flit (flit) aizsteigties, aizlidot,

flitch (flļtfch) speķa sānu gabals,
flitter' (flf't«r) metāla platīte; lu-

flitter- (.) lidināties; pārspurkstēt.
float (flout) 1. peldošs priekšmets;

plosts; pludiņš. 2. v\a. pludināt;
laist ūdenī, dabūt virs ūdens;

v\n. peldēt i doties pa ūdens

virsu i -plivināties.
floating (flou'tfm) 1. peldošs; ap-

grozībā esošs; nedrošs; .bridge
— kuģa tilts;

.
ice — peldošs

ledus;
. light peldošā bāka;

. security — nedrošs galvojums.
flock iflajf) 1. ganāms pulks; drau-

dze; bars; pudurksnis (putnu).
2. pulcēties, drūzmēties.

floe (flo») peldošs ledus lauks.

flog (flaig) pērt (ar rīkstēm, arpātagu)

.ging (flao'ghts) pēršana; miesas

flood (flasb) 1. plūdi. 2. pārplo-

floor (slot) l. grīda; (nama) stāvs;
•klons; Am. sēžu zāle 2. grīdot;

nosist gar zemi ; .Ing (flO'Rinu)
grīdojums; grīda,

flop (flàop) vēcināt (spārnus); F sa-

ļimt.
florai (flo'Riii) ziedu-.

Florence (fiæ'Retif) npr.
Florence.

florid (flàô'RÏb) ziedošs.

Florida (flao'Rtba) npr. Florida.

floridness (~it6 f) spilgta krāsa; krā-

sām bagāts stils.

florin (fiào'RÌn) guldis.
florist (ftæ'Rtft) puķinieks.
floss (flàof) pūka, plauka; .-silk

(flào'fftil) plauku zīds.

flossy (flæ'fe) smalkzīda-.

flotsam (fiao'tfOm) sk. jetsam.

flounce l (fiaunf) 1. apšuvums, sal-

bula. 2. apšūt ar falbulām.

flounce 2 (~) plunčoties (ūdeni); ķe-
puroties.

flounder l (fiáti'nbOr) plekste.

flounder3 (~) nopūlēties, ķepuroties.
flour (ftaut) 1. (smalki) milti. 2.

malt; apkaisīt ar miltiem.

flourish ( fiàß'RÌfdtj) I. izrotājums;
vinjete ; trompetes pūtiens. 2.

v\n. ziedēt; izrotāt (ar figūrām,

vinjetēm X); s preludēt; via. vi-

cināt (zobenu, karogu).
flout (statīt) izzobot.

flow (flo") 1. plūdums; paisums;

pārpilnība. 2. tecēt, plūst; pār-

plūst ; to
.

from — celties no.

flower (fiaTj'ur) 1.puķe, zieds; rota;
kodols. 2. ziedēt; Jness (ftáu'-

ORênêf) puķu bagātība; .y (fiau-
fße) puķains.

flowing (flowing) tekošs, plūstošs.
flown (f(o«n) p.p.

no fly 2.

fluctuate (fiàs'lti«e't) šaubīties; ne-

zināt ko darīt; © svārstīties ;

Jon (fl2ftifiei'fdjBtt) šaubīšanās.
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flue (flū) 1. skurstenis; 2. plauka,
fluency (fļū'*nfe) tekoša valoda,

valodas šķirīgums, daiļrunība;
-t□(flū'čnt) tekošs, šķirīgs(no)

fluff (flāsf) plauka. (valodas).)
fluid (flū'lb) 1. šķidrs. 2.šķidrums

( ari Jty, flui'dèfe ) šķidrums;
electric- —

elektrisks fluidums.

fluke (flūī) 1. enkuriepa; plekste;
(biljarda spēlē) fuksis, laimes grū-
diens. 2. by a - - caur lai-

mīgu gadījumu.
flummery (flæ'mOße) auzu putra;

flamerijs; blēņas; tukša valoda.

flung (fliSnfl) sk. fling 2.

flunkey (fliß'nafe) sulainis; siekalu

laiža, lišķis; -ism (-ffm ) ver-

dziskums.

flurry (flàS'Re) 1. nekārtības, jukas,
nemiers; vēja grūdiens; -

of

snow — sniegputenis. 2. uzbu-

dināt, samulsināt, iztrūcināt.

flush (flàZsch) 1. © vienā līdze-

numā esošs (with —ar); sl. -

of money
— naudīgs. 2. no-

sarkšana; sārtums; fig. uztrau-

kums; pilnība; svaigums, zaļok-
snība. 3. (piepeši) nosarkt; uz-

traukt, uztramdīt; lepoties; darīt

fluster (flàs'ft°r) 1. uzbudinājums;
samulsums. 2. uzbudināt; sa-

mulsināt; piedzirdīt.
flute (flūi) 1. i flauta, fleite; arch.

(staba) grope; kroka (aizkaros). 2.

spēlēt flautu; gropēt I --player

(flū'tpleiOt) flautists,
flutter (fläS'tOr) \. lidināšanās; ne-

miers, uzbudinājums; samul-

sums. 2. v\a. uzbudināt; samul-

sināt; v\n. lidināties, spurkstēt;
raustīties; plivināties.

flux (flàsff) tecējums, plūdums;

apgroze; notecējums; -
and re-

paisums un bēgums, plūdi un

atplūdi.
fluxion (M'ļschvn) mcd. flusa.

fly (flai') 1. [pl. flies]muša; vienjūgs,

viegli rati. 2. [irr.] laisties; steig-

ties, aiztecēt (no laika); aizbēgt,

paglābties; klupt virsū: to-the

Channel — laisties pār kanālu;

to
-

at — uzbrukt, gāzties; to

-
in a p.'s face — sabārt kādu;

to
-

into a passion — sadu-

smoties; to
-

off — aizlaisties;

to
-

open — atvērties, atsprāgt
(no durvīm).

fly-blow (flai'blou) mušu netīrumi,

flyer sk. flier.

fly-flap (-flap) mušu vēdeklis.

flying (.ftifi) ātrs;
- artillery —

vieglā artilērija; .
machine —

lidmašīna, gaiskugis; -
week —

lidojamā nedēļa.
fly-leaf (-lis) prriekšlapa.
fly-wheel (-[hjwil) spara rats, vēz-

ritenis. [(no ķēves).)

foal (fo"l) 1. kumeļš. 2. atnesties)
foam (fount) 1. putas. 2. putot;

-y (foii'me) putains,
fob (fàob) pulksteņa kabata; Am-

piekarekliS (pie pulksteņa).

f. o.b. © abbr. = free on board.

focus (fo'i'fof) 1. degpunkts. 2.

savienot degpunktā; ielikt.

fodder (fæ'b"1') 1. barība, siens.

7. barot.

foe (fo") ienaidnieks, pretinieks.
foetus (fl'foş) miesas auglis.
fog (fa»g) 1. migla; apmiglojums.

2. apmiglot.
fog(e)y F (fo«'ge) vecmodes cil-

vēks, savādnieks.
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fogginesB (fàz'gķş) miglainība.
soggy (.e) miglains; neskaidrs,

foible (ŗoìbl) fig.vājums, vājā puse.
foil1 (foil) folija.

foil2 (-) 1. sakaut (ienaidnieku); iz-

nīcināt. 2. rapieris.

foist (foist) iebāzt; iešmaukt; to
>

a th. upon ap. — piešmaukt
kādu ar ko.

foldl (fould) aitu laidars; ganāms

fold 2 (.) 1. kroka; ieloks;, (salik-

teņos) reiz; two
. — divreiz.

2. v\a.krokot; locīt; salikt (rokasi;

sadzīt (laidarā); to
.

down —

ielocīt (lapu); to
.

in one's arms

— apkampt; to
-

up — salikt;

v\n. salikties.
folder (fou'ldvr)locītājs(-ja); gludis;

Am. brošūra; .s pl. degun-
kniebis.

folding (.ding) saliekams; .-bed (.-

bêd) lauka gulta; .-chair (.tfdjSt)
saliekams krēsls; .-door (.bo>)
divviru durvis; .-hat (.hât) sa-

liekama cepure; .-screen(.ffßïn)
aizsargi, spāniešu siena.

foliage (fouşedsch) lapas.
foliated (fou'lēeifed) lapots.
foliation (foulēei'fdjSn) lapojums;

(spoguja) aplikums; (metāla) izsi-

šana lapās.
folio(fou'leou) folija, lapa; foliants.

folk (sous) tauta, |audis.
Folkestone (fou'kstvy) npr. Folkstona.

folklore (fo"'flô"i) folklora, tautas

gara mantas.

follow (fàj'lo») sekot, izpildīt, no-

darboties ; to . suit — pielikt
(kāršu spēlē); .er (fao'isor) seko-

tājs, pakajgājejs; piekritējs; .s

pl. pavadi; piekritēji.

folly (fào'le) ģeķība.
foment(f°mê'nt) sautēt; uzmusināt;

.ation (fo"'ķntei'şchSn) sautē-

jums; uzmusinājums; .er (fô-
me'ntflr) uzmusinātājs; sautēklis

fond □ (faonb) mīlīgs, kaislīgs,

iemīlējies; to be
.

of — stipri

mīlēt; to be .of dancing —

labpiāt dejot.

fondle (faondl) glāstīt, lutināt.

fondness (fæ'nbmf)mīlīgums;stipra

tieksme.

font (fàont) kristāmā bļoda.
food (fūb) barība (ari fig.).
fooll (fūl) 1. ģeķis, āksts; to make

a .
of a p. — zoboties par kādu;

-'s paradise — Leiputrija; .'s

errand — veltīgas pūles. 2. v\a.
muļķot, āzēt; šmaukt; F to

.

away
— izšķēidēt; vjn.blēņoties.

fool 2 (.) krēms.

foolery (fū'Pßc) ģeķība.
foolhardy (fu'lljcnbej pārdrošs.
foolish □ (fū'lifd)) aušīgs; smie-

klīgs; .ness(.mf)ģeķība,aušība.

foolscap (fū'lffap) āksta cepure;

kanclejas papīrs.
foot (fīit) 1. [pl. feet] kāja; kāj-

galis; kājnieki, infanterija; pēda
(12 coll.); on .

— kājām; to put
one's

.
in a th. — pilnīgi ko

sabojāt: 1 have put my . into

it — tur man pavisam nelāgi
izgājis; to set on .—

izdarīt. 2.

v\a. pieadīt ļekas (zeķēm); (up)
saskaitīt rēķinu; v\n. to

.
it —

dejot; lēkāt; iet kājām.
fooiball (fit'tbāāl) kājbumba, fut-

bols; .board (.bôch) kāpslis; .boy
(.bôî)sūteknis; .-bridge(.bņfdsch)
laipa. [četrkāju-. (

footed (fL'fêd)... kāju-; four .—(
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footfall fû'iM) solis.

Foot-guards (.gcnds) pl. kājnieku
gvardija.

footing (ftt'ttnO) vieta(kājas atbalstam);

fig. atbalsts; stāvoklis, sastāvs;

upon the same .as— līdzīgos
apstākļos ar; to get a .

— droši

nostāties; to lose one's
.

—

izslīdēt i to pay one's
.

— sa-

maksāt par savu iestāšanos.

footlights (fit'tláìtf) rampa, lampu

rinda (skatuves priekšā); .man (--
man) sulainis; .pace (.Peiş) lēns

solis; .pad (.pāb) razbainieks;

.path (.pārA) celiņš, taks;.-race

(.Rets) skriešanās ; .-soldier (.-

-fojulbfdjOr) kājnieks; .stalk 5 (.-

staZk) stublājs; .step (.step) pēda;
.stool (.ftūl)ķeblītis; .wear (.wfir)

fop (fàop) ģeķis, švauksts; .pery
(fàô'pfße)tukšs greznu
stība; aušība; .pish □ (fao'pīfctj)
ģeķīgs; aušīgs.

for (for, fair' for) i. prp_ par; kā;

dēj; to leave
. ...

— ceļot uz ...;
to leave the country

.
good —

atstāt zemi uz visiem laikiem;

. example, . instance — piemē-

ram; .
shame! — kaunies! as

..

me— kas uz mani attiecas ;
.

all that— tomēr, ar visu to. 2.

ej. jo, tāpēc ka.

forage (fL'Rēdsch) 1. turaža, barība,

elpe. 2. iegūt ftirāžu.

forasmuch (fæß%ias'tfd)) tādēļ ka,

taī ziņā.

foray (fa/Rei) razbainiecisks ie-

brukums.

forbade (ff'bä'b) pret. no forbid.

forbear (fOrfjSr') [iir.] v\a. izvai-

rīties, nedarīt; saudzēt; v\n. at-

turēties; paciesties; .! lai pa-

liek!; .ance (pM'Ronf) atturē-

šanās; paciešanās; saudzigums.
forbid (fv'bļ'd) [irr.] aizliegt;kavēt,

novērst; God .! — Dieva rokā!;

.ding □ (Jm) atbaidošs.

forbor(n)e (fOrbūr'ļnļ) sk. forbear.

force (forf) r. spēks, vara; nepie-

ciešamība; svars, nozīme; .s

ffÔVf*fJ />/.karaspēks, karapulki.

2. piespiest; sagrābt; izspiest,

panākt; atlauzt; ieņemt ar joni;
izvarot; dzīt (augus); to.back—

dzīt atpakaļ, atsist; © to
_
off—

pārdot preces zem cenas; to
.

on — dzīt tālāk; to
. open —

uzlauzt; to . upon a p. — uz-

spiest kādam.

forced (fmşt) piespiests; spiests,
mākslots;

. loan — spaidu aiz-

ņēmums; .
march — ātrgājiens.

forceful □ (fi)t'ffiil) spēcīgs, stiprs,

varens.

force-meat (fOt'failt) kapāts pildī-
jums (ķēķa mākslā),

forceps (fot'fèpf), pl. .
knaibles,

forcer (foVfOr) pīespiedejs; © vi»

forcible □ (fot'ffbl)spēcīgs,sparīgs,

forcing (fOt'ffns) piespiešana; (augu)

dzīšana; .house (.háuş) siltum-

nīca; .-pump(.piSmp) spiežamais
sūknis.

ford (fmd) 1. braslis. 2. izbrist,

pārbrist; .able (fo-'dM) izbrie-

fore (for) 1. adv. priekšā; .
and

aft— priekšā un pakaļā; to the

.
— papriekšu; (vēl) esošs; fig.

pie stūres. 2. a. priekšējs.
forearm (fo'RSmi) dilbis; .bode



234 foreboding - forget

(smbou'd) pareģot; nojaust; .-

boding ( .bo^'bttts ) iepriekšēja
zīme; nojauta; .cast l. (fot'faft)
pareģojums. 2. ( focfa'jt) [irr.
(cast) paredzēt; .castle a(fOr'fafl,

F fo"ļşt) baks; .close (fô-klo"'s)
izslēgt; atzīt hipotēku par ne-

derīgu (nokavējuma dē|); .date (.-

bei't) likt agrāku datumu; .deck

i(fSr'bef)kuģa priekšgals;.doom

(fOrbū'm) iepriekš nosodīt; ie-

priekš noteikt; .father

sencis; .finger (.ftitiigār)rādītājs
pirksts; .front (.fRÌBnt) priekš-
puse; priekšējārinda; .go(fO'go"')
[irr. (go)] 1. iet papriekšu. 2.=

torgo ; .ground ( fūf'gßaunb )

priekša,priekšdaļa; .hand(.t)ānb)
priekša (pie zirgiem); .handed (.-
I)äubeb)priekšlaicīgs;Am. turīgs;
.head (fai'Rêb, for'Hēb) piere.

foreign svešs, ārzemes-;

.er (.ēnM) ārzemnieks(-niece);

svešnieks(-niece); .ness (.filings)
svešādība.

foreknow (fo-no"') [irr. (know)]
paredzēt, iepriekš zināt; .know-

ledge (fOnuo'l*bfdt)) iepriekšēja
zināšana; .land kārslis,

(zemes) rags; .lock (.lā3f) priek-
šējie mati, pieres mati; to take

timeby the .lock —izlietotgadī-
jumu (sagrābt gadījumu aiz cekula);

.man (for'niau)vadītājs, pārzinis,
meistars ; .-mentioned (-mēn-

fchvņd) iepriekš minēts; .most

(.mo»ft, -nt
Bft) 1. a. priekšējs,

pirmais. 2. adv. papriekšu; vis-

pirms; .noon (.nîîu) priekšpus-

forensic(fBRè'ttfïf)juridisks; tiesas-.

forepart (foVpfltt) priekšdaļa; ie-

sākums; .runner (fôfßàs'n&\ for'-
Rasnot) priekšgājējs(-ja), priekš-
tecis(-ce); fig. iepriekšēja zīme;

.sail (fot'feif, F fgrşl) fokbuŗa;

.see (fôrfì') [irr. (see)ļ paredzēi;

.shadow (sorşcha'do») iepriekš
aizrādīt; .shadowings (-m«f) pl.
nojautas; .shorten (fôrşchôr'fen)

paint, saīsināt (perspektīvs); .show

(wrşchou') [irr. (show)] iepriekš
paziņot; .sight (fôr'faît) paredze;
aizgādība; .skin (.fîìn) priekš-

forest (fso'Rèft) 1. mežs. 2. ap-

forestall (forftæ'l) iepriekš paņemt;
pasteigties priekšā; iepriekš uz-

forester (fæ'ReftOr) mežsargs; me-

žinieks.

forestry (.tRe) mežkopība.
foretaste (fOt'teift) priekšbaudi-

jums; .teli (fôtê'Ì) [irr. (tell)|
iepriekš pateikt, pa reģot;.thought

(fot'Mæt)apdomība; .top»(fiZr'.
ļàllp) ļokmarss; .warn(fc>rw«r'n)
iepriekš biedināt; .woman (fôf'-

wīimn)B priekšniece, direktrisc.

forfeit (fôt'fèt) I.zaudēts,paspēlēts.
2. zaudējums ; sods ; ķīla. 3.

zaudēt,paspēlēt; .able (for'fefvbl)
zaudējams, konfiscējams; .ure

(fiZr'şischor) zaudējums; naudas

forgave (fO'gei'ro) sk. forgive.
forge (fo'bfch) 1. kaltuve, smēde.

2. kalt; izdomāt; sadomāt; tai-

sītpakaļ, viltot (naudu,papīrus X.);
to

.
coin — viltot naudu I .r

(for'dsd)8') kalējs; viltotājs; .ry

(.bschBR°) viltojums,
forget (pae'f) [irr.] aizmirst; ne-
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vērīgi izturēties; F I
.

— esmu

aizmirsis, nezinu vairs; .ful □

(.fūļ) aizmāršīgs; .fulness(.n6 f)
aizmāršība; aizmirstība; .-nunot

(fBrgè'tm6nàot) neaizmirstule,

forgive [irr.] piedot; at-

forgiveness (.nèf) piedošana,
forgiving (-Ina) piedevīgs, sau-

forgo(f3rflO"') [irr. (go)] atsacītiesno.

forgot(ten) (pgàô'tni]) sk. forget.
fork (fork) 1. dakšas; dakšiņas;

žuburojums. 2.ņemt uz dakšām;

žuburoties; .cd (for'fēb, forft)
dakšains, dakšu-,

forlorn (fB'lô"t'n) atstāts, pazudis;
X

.
hope — nāves bērni; .ness

(.n«f) atstātība.

form (fomt) 1. veids, forma; pa-

raugs; formalība, paraša; skolas

sols; klase; (sporta:) to be in
.

— būt labā veidā; that is bad

.— tas irpiedauzīgi, nav smalki;

in due
.

— pienācīgā veidā. 2.

v\a. veidot; formēt; sastādīt

(plānu); uzstādīt (kaujas līnijā); v\n.

veidoties; sastādīties.

formai □ (fôr'uM) pienācīgs; for-

māls; ārišķīgs; (-mältŗt)
formalists; .ity (faotmā'lēte) for-

malība; without .ities — bez

ceremonijām.

formation (faormei'fd)°īi) veido-

jums; lormacija.
former' (fsr'm"r) veidotājs; tēlo-

tājs; sastādītājs.

former 2 (.) iepriekšējs, agrāks,
senāks; iepriekšminēts;pirmais;
šis; -ly (.Ie) adv. citkārt, senāk.

formic acid (fot'mìf fl'fib) skudr-

skābe.

formidable □ ( fOi'm^bl ) brie-

smīgs, šausmīgs,
formless (fot'iiiKf) bezveidīgs, bez-

formula (fēt'mi"la), pl. p. l.d. ~ae

(.11) formula; mcd. recepts; .ary

(.I3Re) 1. noteikts. 2. formulārs.

forsake (fSrfei'f) [irr.] atstāt, pa-

mest, atteikties.

forsooth (ffrfū'fĀ) patiesi.
forswear (f°tfwSt') [irr. (swear)] no-

zvērēt, ar zvērestu atteikties,

ar zvērestu noliegt; to
. o. s.—

nepatiesi zvērēt; .er (fOrfwâ'Rûi)
nepatiesi zvērētājs,zvēresta pār-

kāpējs.
fort (fort) forts, apcietinājums, cie-

toksnītis.
forte j (fô'rtc) forte, stipri.

forth (forfA) uz priekšu, priekšā,
priekšgalā; ārā; tālāk, turpmāk;

from this day .
— no šīs die-

nas sākot; and so . — un tā

tālāk; .with -wì'rA)
nekavējoties, tūliņ.

fortieth četrdesmitais.
fortification (fottefēfei'fd)On) forti-

fikācija; X cietokšņa apcietina-

fortifier (for'tcfalfr) apcietinātājs.
fortify (for'têfai) X apcietināt; fig.

stiprināt.
fortitude (.lefjūd) drosme.

fortnight (.náìt) divas nedēļas;
this day. — no šis dienas pec
divām nedējām; this

. — kopš

divām nedēļām ; .ly (.(e) div-

nedēļu-.
fortress (fOftßef) cietoksnis.

fortuitous □ şijû'ÄÄş) nejaušs;

.ness (.i>es>, fortuity (.te) ne-

jaušība; nejaušs gadījums.
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fortunate □ (fot'tWnät) laimīgs;
adv. par laimi.

fortune (foVtWn) laime; liktenis;
nejaušs gadījums; manta, bagā-

tība; (līgavas) pūrs; gOOd .
—

laime; bad
~

ill
.

— nelaime;

to marry a .
— apņemt bagātu

sievu jeb iet pie bagāta vīra;
to have one's

.
told — likt sev

pareģot, zīlēt; by .
— nejauši;

.book (.būt) sapņu grāmata;

melnā grāmata; .-hunter (.liām-
tO') (bagātas) brūtes meklētājs;
dēkainis; .less (J6f) nelaimīgs,

nabags; .teller (.tèlOr) pareģis
(-ģe), zīlnieks(-niece).

forty (for'te) četrdesmit.

forum (fo'Rûm) forums; fig. tiesa.

forward (for'wOrb) 1. a. priekšējs;

gatavs uz; .ly, (.fe) a. pārāk
ātrs ; vīzdegunīgs, nekautrīgs ;
priekšlaicīgs; ātraudzis; adv. uz

priekšu. 2. steidzināt; veicināt;
nosūtīt.

forwarding (for'wOrbîiiïi)nosūtījums;
.-agent (.eibscheitt) nosūtītājs,

speditors; .-note (.no«t) preču

forwardness (.nes) rosība ; ātrau-

dzība; pārsteidzība; sekmes.

forwards (~wB>bf) adv. sk. forward.

forwent (furwe'nt) pret. no forgo.
fosse (fæf) grāvis.
fossil (fa/fit) 1. pārakmeņojies. 2.

izrakums; pārakmeņojums.
foster (fao'ftot) barot, kopt; to

.

up — uzaudzināt; audžu-; .er

(fao'ftSßOr) audžu tēvs; zīdītāja.
fought (fāot) pret. un p.p. no fight.
foul (fáîìl) 1. □ netīrs, neķītrs,

negodīgs; viltus-; duļķains; sa-

bojāts; smirdīgs,smirdošs; slikts;

bezdievīgs, negants; riebīgs; .

tongue — balta mēle; ļauna mēle;

to fall
.

of a p. — sparīgi uz-

brukt kādam; to run-of a ship
— uzbraukt kuģim. 2. nosmē-

rēt; a uzskriet.
foulness (fáu'lnèş) netīrība; nelie-

tība; prastība.
found' (faunb) sk. find l.

found- (.) dibināt; nodibināt.

found 3 (.) kausēt, liet.

foundation (sáunde>'şchvn) dibinā-

jums; stipendija; fig. sākotne;

fundaments, pamats; .-stone

(.şto»n) pamatakmens.
founder1 (fau'ttbSr) dibinātājs.

founder- (.) kausētājs, lējējs.
founder 3 (.) * nogrimt, iet bojā;

tapt Stīvs; klibot (no zirga).

foundling (flu'nbltrut) atradenis.

foundry (faīi'nbße) lietuve.

fount (fáïïnt) burtlējiens; poet. —

fountain.

fountain (fäu'ntên)avots; strūklaka;

.-head(.heb) pirmavots (ari fig.);

.-pen (.pen) pildspalva.
four (for) četri.

fourfold (fūr'foulb) četrkārtējs.
fourscore (~fl5») astoņdesmit.

fourteen (.tl'n) četrpadsmit.
fourteenth Ļtì'nth) 1. četrpadsmi-

tais. 2. četrpadsmitdaļa.

fourth (\ôHh) 1. ceturtais. 2. ce-

turtdaļa; .ly (fūt'rVile) ceturtkārt.

four-in-hand (fo'RmHänb) četrjūgs.
fowl (fául) 1. putni (sev. mājputni);

vista; % putns. 2. ķert putnus,
fowler (fáu'lfr) putnu ķērējs,
fowling (.Iïnfl) putnu medības; .-

piece (.pīs) putnu šautene,

fox (faoïf) lapsa.
fox-brush (fao'ffbßàS'*) lapsaste;
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--earth (.6rfA) lapsala; .glove %

(.glBw) uzpirkstene; .hound (.-
HFund) lapsu suns; .hunt (.HZnt)
lapsu medības; .hunter (.hâîit-
tOt) lapsu mednieks.

foxy (fào'îfe) lapsai līdzīgs; viltīgs.
Fr. abbr.=France; French; Friar;

Friday. [ņudzis, kņada. \
fracas (fßei'îHf, frJjtcnV) troksnis,)
fraction (fßä'îfd)8n) laušana; lau-

zums; .al (.fd)8n8l) daļu-.
fractious □ (.fd&°f) saīdzis, no-

skaities; ķildīgs.
fracture (.tni,°t) 1. (kauta) lūzums.

2. lauzt.

fragile (fßZ'dschtl) trausls, viegli
laužams; sanīcis; .ity (fßâdscht'-
şit°) trauslums, laužamība; sa-

nīkums. •

fragment (fßä'gimnt) fragments;

.ary (.mcntBRe) fragmentarisks.
fragrance, % .cy ( fßei'gRBnş, .-

-0RBtife) smarža; .t □ (.gßBnt)
smaržīgs.

fraill □ (fßeil) vājš, nīkulīgs; .-

ness(fßei'tnSŗ) vājums, nīkulība;

.ty (.te) sk. .ness; aplams solis.
frail"2 (.) doņu ķocis.

frame (fßc>mj 1. (baļķu) uzcirtums;
būve,ēka; stāvs; rāmis; »branga;

fig. savienojums;
.

of mind —

gara stāvoklis, sajūta. 2. būvēt;

ierāmēt; izgatavot; ierīkot; iz-

domāt, izgudrot.
framer (fßei'iiM) tēlotājs; ierāmē-

tājs, rāmnieks; izgudrotājs.

framework (fßei'mwâtf)režģu būve.

framing (.tīts) ierāmējums.
France (fßatif) Francija.
franchise (fßa'ntfcbff jeb .tşcháis)

brīvība; jur. priekšrocība; vēlē-

šanu tiesība.

Francis (fßa'nfff) Francis.

Franciscan (fßanfl'ffOn) francis-

frangibi/if> (fßZndschebî'fête) trau-

slums; .Ie (fßā'ndschtbl) trausls.
Frank1 (fßāitaf) franks; Francis.

frank2 (.fßānflf) 1. □ vajsirdīgs,
augstsirdīgs. 2. frankēta vē-

stule. 3. frankēt.

frankincense (fßâ'mflnşêns) vīrāks.

frankness (-n't) vaļsirdība.
frantic (fßā'ntīf) (adv. .ally) ār-

prātīgs; saniknots.
fraterno/ □ (fRZtSr'n8!) brālīgs,

brāļa-; .Ity (fßZtVr'mte) brālība;

Am. univ. savienība; .Ization

(fRāt8mBfei'fd)B
n, .näî.) sabrāļo-

šanās; .Ize (fR3'tBmáìf) sabrā-

fratricide (fßâ'tßêfáìb) brāļa slep-
kava; brāļa slepkavība.

fraud (Jfßāob) krāpšana; .ulence

(fßâo'diûlênş) krāpība; krāpšana;
.ulent □ (.lēns) krāpīgs, viltīgs,

blēdīgs.
fraught (fßāāf) piekrauts; pilns.

fray (fße>) noberzt, noberzēt.

freak (fßif) iedoms, untums; .ish
□ (fßī'ļļfch) untumains, dīvains.

freckle (fßčfl) 1. mūsainums; trai-

peklītīs. 2. traipīties; .d (fßēflb)
mūsains.

Fred(d)y (fßeb, fße'be) Fricītis.

Frederic(k) (.BRÏf) Fridrichs.

free (fRi) 1. □ svabads, neatka-

rīgs, nepiespiests; bezmaksas-;

devīgs; vaļsirdīgs; nevaidams;

he is .to —
viņš var ...; to

make
.

with ap. — būt pār-

drošs pret kādu, izturēties ne-

kautrīgi pret kādu; to make
-

with a th. — rīkoties pēc pa-
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tikās sr ko; to make1 a p. .
of

a city — iecelt kādu par god-
pilsoni. 2. atsvabināt; atlaist.

freebooter (fßī'būtOr) razbainieks,

laupītājs.

freedman(fßÏ'bmän)brīvā atlaistais.
freedom (fRĪ'bSm) brīve, brīvība,

neatkarība; brīvums; brīvestība,

privilēģija; .
of a city — god-

pilsoņa tiesības; -ofacompany—

meistara tiesības.
freehold (fßi'fjo'ilb) gruntsīpašums;

.er (.ho»lbvr) gruntnieks.
freely (.fe) svabadi; vaļsirdīgi;

labprātīgi; par velti; krietni.

freeman(.ntäit) brīvnieks;(pilntiesīgs)
pilsonis; cunftes meistars.

freemason (fßt'meifn) brīvmūr-

freeness (fßī'nE f) brīvība; vaļsir-

dība; sirsnība; devība,
freestone (fßi'ļto«n) smilšakmens,

free-trade (fßt'tßeib) brīvtirdznie-

freeze (fßīs) [irr.] salt; saldēt;

sastingt.
freezing-mixture (sßi'slnsmifştşi'Sr)

atvēsinošs maisījums; .-point
(.point) salšanas punkts.

freight (fße>t) 1. vedumprece; ve-

dumnauda; piekraut.
freightage (fße>'tèbftb) =freight.
freight-car Am. (.fā')preču vagons.
French (fßenşch) 1. franču-; to take

.

leave —paslepšus aiziet. 2.

franču valoda; franči; -man

(fßemschrĶt) francis, francūzis;
-woman(.iviimm) franciete, fran-

cūziete.

frenetic(al □) (fßene'tff, -ēfoi) ār-

prātīgs, traks,

frenzied (fßč'njēb) ārprātīgs.

frenzy (fßê'nfe) ārprātība, trakums,

frequency (fßi'fwenfe) biežums,

bieža atkārtošanās; -t 1. O (fßĪ'-
fwènt) biežs, daudzkārtīgs; 2.

(fßêfwe'nt) bieži apciemot; -ter

(fßèfwè'ntOr) pastāvīgs ciemiņš;
-tness (fßÎ'fwêntnêf) sk. .cy.

fresco (fßè'ffo"), pl. .o(e)s (.s)
fresku gleznojums,

fresh □(fßèfd))svaigs,vēss, spirgts";
jauns, nesens, nulejs; nesālīts;
mundrs.

freshen (fßêşchn) spirdzināt; atsālīt;

mērcēt (zivis, ga]u).
freshet Am. (fße'şchet) plūdi, pār-

plūdinājums,
freshman (fßè'fdļtiiän) univ. sl.

knauķis.
freshness (fße'şchiiêş) svaigums,

vēsums, spirgtums; jaunums;
neizmanība.

freshwater (fße'schwïMr) sald-

ūdens- if nepiedzīvojis.
fret' (fßèt) 1. uzbudinājums, sa-

īgums, dusmas. 2. v\a. nober-

zēt, novalkāt; saēst, sagrauzt;
uzbudināt, sakaitināt; v\n. tikt

saēsts; noberzēties; sēroties, bē-

dāties.

fret2 (.) 1. arch, lauzts zizlis. 2.

izrotāt ar lauztiem zižļiem; fig.
raibināt.

fret-1 (-) tverekliS (pie stigu instru-

mentiem).

fretful (fße'tful) saīdzis.
fret-saw (fße'tfæ) rakstāmais zāģis.
fretwork (.w6rf) trelliņojums; cau-

rumojums; izzāģējums.
friabrïify (fßaiZbf'fete) saberža-

mība, drupanība; .le (fßal'vbl)
saberžams, drupans; .leness (.
N«f) - Iriabilily.
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friar (fßaiOt) mūks.

fricassee (fßÏfâfï') l. frikasejs. 2.

frikasêt, izgatavot frikaseju.
friction(fßĪ'kfchun)berzešana, berze;

mcd. noberzejums; .al (.şch»nķ>l)
berzēšanas-.

Friday (fßai'be) piektdiena; Good

.
— lielā piektdiena,

/riend (fßend) draugs, draudzene;
F

.
— kvakeris(-re); .ly (.Ie)

draudzīgs; labvēlīgs; izdevīgs;
.less (fßē'nblēf) bczdrauga-,
draugu atstāts; .ship (.fchip)
draudzība,

frieze (fßīs) frizs.

frigate * (fßĪ'nāt) fregate,
fright (fßait) 1. bailes, šausmas;

fig. ķēms, bubulis. 2. .en(fßaīttt)
izbiedēt, sabaidīt,

frightful □ (fßáì'tfitl) briesmīgs,
šausmīgs,

frigid □ (fßÌ'bfdjib) auksts, dzestrs;

(ari fig ); .ity (fßêbschļ'defe)
aukstums, dzestrums; bezjutība.

frill (fRÌI) 1. krumpe. 2. krumpot.
fringe (fßtnbsch) 1. bārksts. 2.

bārkstot.

frippery (fßl'pSße) 1. nonēsātas

drēbes; krāmu preces; vizuļu

nieki. 2. nevērtīgs, mazvēr-

tīgs.
frisk (fßişk) 1. lēkāšana; lēciens;

draiskulība.2. lēkāt;.iness (fßÏ'f-
fenēf) mundrums; .y □ (.!«)
draiskulīgs, mundrs, jautrs.

frith (fRtfA) (plata) grīva; jūras
šaurums.

fritter (fßÌ't«r) 1. gabaliņš (gaļas);

(maza) pankūka. 2. sagriezt ga-

baliņos, sadrupināt; to.away —

noplencēt; iztērēt.

frivoli/y (fßèiuàj'lt'te)niecība; viegl-

prātībā; .ous □ (fßÌ'lu°làsf) nie-

cīgs; vieglprātīgs.
frizz (fRÏf> cirtāt(ies).
frizzle (r'RÌÎO sproga, cirta.

frizzling-irons (fßÌ'flìnäáìOrnf) pl.
dedzeklis.

frizz(l)y (fßÌf[l]e) cirtains.

fro (fßO'i): to and
.

— šurpu turpu.

frock (fßaof) ģCrbs (sievietēm); bērnu

svārciņi; blūze; .-coat(fßæ'f fo"t)

svārki.

frog (fßsūg) varde; apauklojums,
apšuvums (mēteļa).

frolic (fßaa'lïî) l. (ari .some, .svin)

jautrs, priecīgs. 2. (ari.someness,

.n
s f) jautrums; draiskulība. 3.

from (fßàont, fß"ut) no; kopš; to

defend
.

— sargāt no; to hide

. — noslēpt no; -
above — no

augšas lejā.
frond 5 (fßaotib) palmas zars.

front (fßzmt) 1. piere; priekšpuse;
iifronte; uzkreklis. 2. priekšējs,
priekšpuses-. 3. stāties pretim;

atrasties iepretim; .age (fßsô'n-
têbsch) arch, fasāde, priekšpuse;
.al (f/Rao'iit&t, fRŠS'n.) 1. pieres-;
frontes-. 2. pieres lente; loga

ģēvele;,ier (.tĶr, jļx) robežas-.

2. robeža; .ispiece (-tffpff) arch.
fasāde, priekšpuse; tituja lapa;
.let (fÎ'ntlēt) pieres lente.

frost (fßæft) l.sals; sarma; (ari
hoar

~
white .). 2. apkaisīt ar

cukuru; glazēt.
frost-bitten (fßN'ftbttn) nosalis.

frostiness (fßau'ftettef) sals; dze-

strums (ari_//£.).
frosty □ (fßæ'fte) auksts, dzestrs;

nosirmojis, sirms.

froth (fRaxA) 1. putas; tukši vārdi-
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2. putot; .inesB (fßao'rAjmčf)
putainums; tukšums; .y (fßæ'fAe)
putains; tukšs, niecīgs,

froward D (fßou'wßrb) stūrgalvīgs;

saīdzis; .ness stūrgalvība,
spītība.

frown (fßáìiit) 1. pieres saraukšana;

drūms skatiens. 2. v\a. atraidīt,

pieri saraucot (vai drūmi skatoties);

v\n.saraukt pieri; to. atjeb upon—

dusmīgi skatīties uz kādu.

frowzy (fßáu'fej sasmacis, sape-

froze(n) (fßouf(nJ) sk. freeze.

fructification (fßÄkteşiei'fchkin) ap-

augļošana.

fructify (fßaî'ftêfáì) apaugļot; au-

gļus nest (ari fig.).
frugal □ (fßū'gfl) pieticīgs; sātīgs;

taupīgs; .ity (fßugā'lete) sātība;

taupība.

frugi/erous (fßubschl'fvß-Sf) au-

glīgs; .vorous (.luOßasf) augļ-
ēdējs.

fruit (fßūt) auglis (ari fig.); augļi;
iznākums; .age (fßū'tebsch) augļi;

.erer (.fßfr) augļu pārdevējs;
-ful □ (fßū'tfu!) auglīgs; fig.
izdevīgs; .lon (fßuf'şdM) lieto-

šana; -less □(fßū'tlēf) neauglīgs;
veltīgs.

frumpish (fßîô'mpîşch) dīvains; vec-

modes-.

frustrate (fÎ'ftßeif) vilt; izjaukt,

izgaisināt; .lon (fßasftßei'fdt)on)
izjaukums.

fry (fRÌî) 1. cepts ēdiens. 2. cept;
fried eggs — ceptas olas.

frying-pan (fßáì'înäpätt) cepamā

panna,

ft. abbr. =foot, feet,

fuchsia tr (fjû'şchêa) fuksija.

fuddle P (fāsbī) apskurbināt(ies);
piedzirdīt; piedzerties.

fudge F (fsSdsch) >. saķēzīt; iz-

domāt; grābstīt vēju, plātīties;

pārspīlēt. 2. pārspīlēšana; .!
blSņas!

fuel (fiū'čl) kurināmais, malka; to

add
.

to the fire — laist uguni
pakulās (liet e||u uguni).

fugacious (fiaQet'fdf)Of) nepastāvīgs,

ātri pārejošs,
fugitive (fjû'bschêflw ) 1. bēgošs;

fig.gaistošs, nīcīgs,nepastāvīgs.
2. bēglis,

fugleman X (fjû'glnà)spārninieks.

fugue j (fjūg) suga.
fulcrum (fŠ'lfßūm) atbalsta punkts;

atbalsts.

fulfil Mfļ'l) izpildīt, izdarīt; .ler

(.»r) izpildītājs; .ment (.m6nt)

izpildījums,
fulgency (fäS'lbfdjC'itfe) spožums,

krāšņums; .t (fas'lbfd)B nt) spožs,
spīdošs.

full1 (ftil) 1. pilns; pilnīgs; pie-
audzis ;pārpilnigs; .

of age —

pilngadīgs; at
. lenght — plašs;

-
stop gr. — punkts. 2. adv.

pilnīgi; noteikti; taisni; ļoti; sīki;

. nigh — gandrīz. 3. pilnība;

in
.

— pilnīgi i to pay in
.

—

samaksāt visu; receipt in
. —

galīga kvīte.

full2(.) velt (vadmalu).

full-dress (fu'lbßčf) viesībuuzvalks.

fuller (fti'lvr) (vadmalas) vēlējs.

fulling-mill (Jnsimtt) veltuve.

full-length (fU'llensrA) dabiskā lie-

fulminate (faVlm&neit) zibeņot un

dārdēt; eksplodēt, sprāgt; bērt;

draudēt; lādēt; spridzināt; .ing
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powder — spridzināmais pulve-
ris; .ion (fssim6 nei'fd)Bn) sprāg-
šana, eksplozija; .ory (fào'lmê-
itätfße) pērkona-; draudošs.

fulness (fu'luēf) pilnība, pārpilnība.
fulsome □ (faylfäjn) riebīgs.

fumble(ŗàsmbl) taustīties; .r (fàS'ni-
blv>) lempis.

fume Mm) 1. dūmi; tvaiki; fig.
dusmas; to be in a. — būt

uzbudināts. 2. kūpēt; iztvaikot;

skaisties, uzbudināties.

fumigate (fja'ķgelt) kvēpināt.
fumigation (şjûinêge>'sd>»n) kvēpi-

nājums.
fuming o (fjū'mtng) uzbudināts,

saskaities.

fun (fàîm) joks; to make
.

ot a p.
— zoboties par kādu, āzēt kādu.

function (fÄ'mkşchOn) amata izpil-

dīšana; amats; darbība; ohysiol.,
math, funkcija; .ary (.fd)"nBße)
amatvīrs ; ierēdnis(-dne).

fund (fàSïtb) 1. fonds, kapitāls;

pamatkapitāls; valstsparādi, ak-

cijas ; krājums. 2. noguldīt
(naudu).

fundament (fäs'nbamêiit) pamats;

pakaļa; .al (fasnbSntē'ntol) □

• pamata-; svarīgs; .als pl. (.Ms)
pamati, principi, galvenās lietas,

fund-holder (faZ'ndho»ldSr) kapita-
lists(-ste); akciju turētājs(-ja).

funeral (rjū'nußoT) 1. bēres. 2.bēru-,

līķu-, sēru-;
.

pile — sārts,

funereal (şiûuì'Re «>l) sērīgs,
fungous (fas'twg"f) sēnišveidīgs;

sūkļains; piepains.
fungus (fàZ'iuigof),pl. .1 (fàZ'ndscháî)

sēnīte; piepe,
funicular (fjûnt'fisiiat) šķiedrains;

. railway — stiepuļvirvju cejï.

funk P (firjngî) 1. izbailes. 2. bai-

dīties).
funnel (fāS'nel) piltuve; skurstenis,

funny (fāftte) smieklīgs, jocīgs,

komisks; dīvains,
fur (fô«) 1. āda; kažoks; baltums

(uz mēles) ; pieviras (katlakmens).

2. kažokādas-, kažoka-. 3. ode-

rēt vai apšūt ar kažokādu.

furbelow (fôt'bèlo») apšuve.
furbish (.bisch) tīrīt, noberzt, potēt;

.er (.bēfdjSi) polētājs.
furcation (fOrfei'fdjSn) šekums.

furious (jļū'Re-8f) nikns, plosīgs,

pikts, traks, negants; .ness(.nes)

piktums. [prināt (buras).\
furl (fgrl) attīt (karogu X.); piesti-j
furlong (for'læiw) (ang)u) astotdaļ-

jūdze. [2. atvaļināt.)

furlough (for'lo") 1. atvaļinājums.)
furnace (fsr'nê f) krāsns; ceplis.
furnish (fgr'nîşch) piegādāt ko; ap-

gādāt ar ko; meblēt; .er (fo>'-

neschSr) piegādātājs; meblētājs;

.ing (.fcfjīnd) ierīkojums; ierīce.

furniture (foVn*tWt) mājlietas;
mēbeles.

furrier (fS'RĶr, kažoc-

nieks; .y (.Re) kažokādas; ka-

žokpreces.
furrow (ŗàs'Ro") 1. vaga; krunka;

grope. 2. vagot; gropēt.
furry (fo'Re) kažokādas-, kažoka-.

further (\&'dh®*) 1. a. tālāks, at-

tālāks; viņpusējs. 2. adv. tālāk;

bez tam; vēl pie tam. 3. vei-

cināt; pabalstīt; .ance (fOr'«/A°-

Rûitf) veicinājums; pabalsts; .er

(.rO') veicinātājs; .more(~dh°<-

iiior) tālāk; bez tam; .most (.-
mouft) 1. a. vistālākais. 2. adv.

vistālāk.
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furthest (fot'c/A6 ft) sk. furthermost;

at (the) . — visvēlāk,

furtive □ (fgr'tîw) I. a. slepens.
2. adv. paslepus, zagšus,

fury (fjū'Re) niknums, trakums,

furze % (fors) irbulenes.

fuse1 (fjūj) kausēt; kust.

fuse - (.)X (aizdedzināmais) stobriņš.
fusee' (fiûsi') gliemezis (puiksiem).

fusee 2 (.) cigāru aizdedzināmais.

fusibility (fiûsêbî'iefe)kausojamïba;
Je (fjū'sļbl) kausējams,

fusilier, % .cer (fjūfšliV) fizilieris,
kājnieks. [apvienojums.!

fusion (fjū'jdjfn) kausēšana; fig.]
fuss F (fàîş) 1. veltīgs troksnis;

niekošanās. 2. veltīgi trokšņot,
niekoties; ~y F (fàrfe) veltīgi

trokšņojošs,
fustian (ŗáJ'ftifn) O barchents; fig.

tukšu vārdu savārstījums,
fustiness (fàK'ftķf) trūdu smaka,

fusty (fà3'ft<o sasmacis,

futile □Xfjû'tìl) tukšs, niecīgs,
veltīgs;' .ity (fifitl'fête)niecīgums,

futtock * (fs6't°f) brangas gabals,
futokss. [kamība; nākotne.)

future (fiū't'ch»') 1.nākams. 2. nā-j
futurity (fjûtjû'Rete) nākamība,

fuzz (fàsf) 1. pūciņas; šķiedriņa.

2. izputēt; šķiedroties, izplūkā-
ties; ~y(fas'le) pūkains; pinkains.

fy (fai) fui!

G

gab F (gāb) čaloņa; tukša valoda;
the gift of the

~
— laba mute,

gabble (gāb!) I. terkšķešana. 2.

terkšķēt, pļāpāt; .r (ga'M-)
terkšķis, pļāpa,

gaberdine (gäbOrbî'n) (rupjas drānas)

virssvārki; kaftans; gaŗi virs-

svārki (sev. pie žīdiem).

gaberlunzie skot. (gZ'boŞnse) mai-

zes kule, tarba; übags; nabaga
ce]otājs.

gabion (gei'be-nn) gabions, skan-

stes kurvis.

gable (geibl) ģēvele (ari .-end).

gad (gāb): to
»

about — klejot,
klīst; slaistīties.

gadfly (gā'bflli) zo. dundurs.

Gaelic (gei'llk, gä'ltf) ģeļu valoda.

gaff (gāf) žebērklis; * gafele; tau-

tas teatrs.

gaffer F (gā'fSr) vecītis, tētiņš,
vectēvs.

gag (gāg) 1. spruslis. 2. bāzt

sprūsli mute, aizbāzt muti; thea.

ekstemporet, nesagatavojies

gage (ge>bsch) ķīla.

gaiety (gei'ēfe) jautrība.
gaily (geī'le) adv. no gay.

gain (gem) 1. vinnests. 2. vinnēt;

iegūt; to
.

on — pārspēt; .er

(gei'nvr) vinnētājs; .ings (.nlnaj)
pl. vinnests.

gainsay (gei'nfei, gemfe*') runāt

pretim; noliegt.
gainst (gēnft jebgeinft) — against.
gait (geit) gaita; ceļš.
gaiter (gei'tot) kamaša.

gala greznums.
galaxy (gā'iaffe) putnu ceļš; spī-

doša sapulce.

gale (geji) vētra.

gail l (gail) žults; fig. rūgtums.
gail' 2 (.) gallābols, ozolābols.

gail! (.) 1. pušums, jēlums, no-

spraukums. 2. noberzt, no-

spraukt; kaitināt.

gallant 1. □ (gS'fdnt) stalts; dū-
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šigs. 2. (gālā'nt)galants, glauns,
laipns. 3.damu draugs, lakstotājs.

4. būt damukavalieris,lakstoties;

„ry (gā'lSntße) dūšība; glau-
nums; lakstība.

gallery (gä'(Bße) galerija,
galley (ga"») * galera; (kuģa) ķēķis;

tup. kuģis.

Gallic (gä'ltf), Galilean (ga'tefon )
gallisks; gallikanisks.

gallipot (gâ'lepàot) aptiekāru po-

gallon (-8n) galons (4l/ 2titri).
galloon (gšlū'tt) trese.

gallop (gā'iap) i. auļi. 2. auļot;
likt auļot,

gallows (gā'lo»ļ, -Iff) karātavas,

galoche, pJ.<J. galosh (gâlau'şch) koka

kurpe; kaloša, virskurpe.
galvanic (gālroā'nlf) galvanisks;

-!sm ( gâ'lnàtsm) galvanisms;
-îze (.náîs) galvanizēt; -oplastic

( gâlroânôplâ'ftîf) galvanopla-
stisks.

gamble (gambl) spēlēt (uz naudu);

.r (gā'mblOf) spēlētājs; trump-

manis.

gamboge (gāmbo»'bschjeb -bū'dsch)
gumiguts.

gambol ( gā'mb»!) i. lēciens. 2.

lēkāt.

game (genu) 1. spēle; joks; pajau-

trinājums; medījami zvēri; meža

zvēri. 2. F dūšīgs, apņēmies;

to die
-

— doties bez bailēm

nāvē. 3. spēlēt; .-cock (ge>'m-

tæf) cīņas gailis; --keeper (--
ïipor) mežsargs; --license (.(ai-
fūrtf) medību zīme.

gamester ( gei'mft°r) spēlētājs,
trumpmanis.

gaming (gei'mtna) spēlēšana.

gammon (gZ'nà) 1. (žāvēts) šķiņ-

ķis; triktraks; šmaukšana; P -!

blēņas! 2. šmaukt. [rinda.\
gamut ; (gâ'nM) gamma, toņu ļ
gander (gā'nbor) zosstēviņš.

gang (gāna) nodaja; bars.

Ganges (gā'ndschls) npr. Ganga.
gangrene ( ga'nsMin ) mcd. gan-

grena; vēzis.

gangway (-we>) caureja, šķērseja;
* skrejamā blanka; the members

below the
- — bezpartijnieki,

mežoņi (angļu parlamentā).
gantlet (gā'ntlēt): to run the

.
—

skriet caur strostēm.

gaol (bscheil) zc. sk. jail.

gap (gāp)caurums, plaisa, šķirba;

robs; gr.
hiats.

gape (geip) žāvoties; atvērties; to

.

at - rēgoties ; -r ( ge''po>)

žāva; rēgulis.
garage (sr. gara'bfdj) garāža, auto-

mobiļu šķūnis.
garb (gā-b) apģērbs, ģērbs.

garbage (gār'bēbfdi) iekšas, zarnas;

atkritumi, saslaukas.

garble (gSrbl) sakropļot; nostru-

garden (gäà) 1. dārzs. 2. nodar-

boties ar dārzkopību; .er (gcn'b-
nCt) dārznieks; «ing (-tīta) dārz-

niecība.

gargle (gūrgl) 1. skalot rīkli. 2.

rīkles skalojamais ūdens,

garish D (gS'liîşch) spīdošs, spilgts;
grezns. J

garland (gaVi&nb) 1. vija; ģirlande.
2. izpušķot vijām; apvaiņagot.

garlic (-Its) ķiploki,
garment (gār'ķnt) ģērbs,
garner (gār'nOr) 1. labības klēts.

2. savākt labības klētī.
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garnet (gār'nSf) granāts.
garnish (gSt'ntfdi) pušķot; garnēt;

-ing (.Īra) garnējums; .ment (.- 1
ment) izrotājums; rota.

garniture (gannett*B') garnitūra ;

izrotājums,

garret (gS'Rt't) jumtistaba.
garrison (gä'Rêf[o]ri) 1. garnizons.

2. ielikt garnizonu,
garrotte (gsßsv't) 1. nožņaugšana.

2. nožņaugt.
garrul/r_y (gāßū'lete) pļāpība; -ous

(gS'Rfilàîf) pļāpīgs,
garter (gSr'tBl) 1. prievīte; bikšu

lente; Order of the G. — bikšu

lentes ordenis. 2. uzsiet,

gas (gāf), .es (gZ'fts) gāze.
gas-bracket (gl'fbßafet) gazturis.
gas-burner (Jibm***) gāzes radziņš,
gasconade (gäffBnei'b) 1. lielīties.

2. lielīšanās,

gaselier (gäfèlfr') gāzes žuburenis,

kroņlukturs.
gaseous (gâ'şĶş) gāzveidīgs, gā-

zējāds.
gas-fitter (gS'ffltfi) cauruļlicējs.

gas-fittings (gā'sfitlras) pl. gāzes

gash (gāfdb) vaina, vāts.

gas-light (gā'flāit) gāzes apgai-
smojums.

gas-meter (.mltŞr) gāzmēris.

gasometer (gäfao'metBr) gazometrs.
gasp (gasp) 1. elsošana. 2. elsot;

ilgoties, censties (for, after —

pec ).
gas-stove (gâ'şştouw) gāzes krāsns.

gastric (gä'ftßlt) gastrisks, kuņģa-.
gastronomtsr (gāftßao'nūiitlft)gard-

ēdis, kārumnieks ;-y ( -tiie)

gastronomija,kārumniecība, vā-

rišanas māksla.

gas-works (gä'fwßrff) pl. gāzes
iestāde.

gate (gei't) vārti; .man (gei'tntte)
dzelzsceļa sargs; .way (.wei) iz-

brauktne.

gather (gä'JA B') 1. v\a. ievākt; sa-

kopot ; nokopt; plūkt; slēgt
(from — no); krokot; v\n. sa-

pulcēties; palielināties; to . to

a head — sapūžņot; fig. gata-

voties. 2. kroka; .er (<ļâ'dks

vācējs; .ing (-Rtna) sapulce; sa-

vākšana; krokošana; sapūžņo-

gaurjy (gāā'be) i. grezns, raibs. 2.

univ. the . — lielas dzīres.

gauffer (gāā'fflr) — goffer.
gauge (geifafdj) 1. mērogs, mēr-

aukla; sliežu platums. 2. izmē-

rīt; fig. novērtēt; .r (gei'dschu>)
meru un svaru pārbaudītājs.

Gaul (gāāl) Gallija.
gaunt □ (gāmt jeb gānt) kalsnējs.

gauntlet (g»'ntlêi jeb gā'ntlēt)bruņu

gauze (gaas) gāzs, flors; silk
. —

zīda flors,

gauzy (gāZ'se) gāza-,

gave (geiro) pret. no give. '
gawk F (gaôï) lempis; .y (gaā'fe)

lempīgs.
gay □ (ge>) jautrs, mundrs; raibs;

uzcirties; .ness(.raf) sk. gaiety.
gaze (gets) 1. ciešs skatiens. 2.

uzlūkot stīvām acīm; .r (geşr)
apbrīnotājs(-ja).

gazelle (gäje'l) gacele.
gazette (gSje't) I.(oficiāls) laikraksts,

valdības vēstnesis. 2. oficiāli

izsludināt; he has been ~d cap-

tain— viņa paaugstinājums par
kapteini izsludināts Valdības
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Vēstnesī; .er (gaşitlr') geogra-'
fiska vārdnīca.

gazogene ( gäfôbfdiî'n) ierlks ogļ-

skāba ūdens izgatavošanai.
G. C. B. abbr. =(Knight) Grand

Cross of the Bath.

gear (git) apģērbs; rīki; piederumi;

slejas; G riteņu ierīce; manta;

in
. — darbā; out of

. — ne-

kārtībā; .ing G (gi'RÎm) slejas;

riteņu ieiīce.

gee (dschi) nu!

geese (gis) pl. no goose.
geisha (gei'scha) jjeiža.
gelatin(e) (bjdiê'lätìn) želatīns; .ous

(bschēlā'tēnLf) želatīnam līdzīgs.
geldl (gelb) [irr.] rūnīt; .ing (ge'l-

bìna) rūnīšana; rūnīts zirgs.

gelid (bļd)e'lìb) auksts kā ledus.

gelt (gett) pret. un p. p. no geld.

gem (bschēm) 1. dārgakmens; pum-

purs. 2. izrotāt ar dārgakme-
ņiem ; izpušķot.

gemmation (dschèmei'ichr>n) plauk-

gender (bsche'nb8>) kārta.

genealogica/ (

bschi ) ģenealoģisks; cilts-; .y

- (.n6ā'l°b|d)e) ģenealoģija.
genera sk. genus.

general (b)d)e'n«'R«'l) 1. □ vispārējs

vispārīgs i parasts; galvenais,
ģeneral-. 2. vispārīgums; ģe-
nerālis, kara vadonis; -ity (bsche-

nOßā'Rte ) vispārība ; -ization

(bschenvßālSsei'schvn, -lai-) vis-

pārinājums; -ize (bsche'nSßZlais)
vispārināt; Jy (bļdie'nnROIe) vis-

pārīgi, kā parasts; -ship (bfdjè'-
nOßOlfdjtp) ģeneralība, virspa-

vēlniecība; kara vadības māksla;

veiklība.

generate (bsche'iiSße>t) ražot, radīt

(ari fig.) ; -ion (bschenvßei'fchvn)

ražošana; paaudze; laikmets; .-

ive (bfdļè'nSßätìro) radošs ; au-

glīgs; -or(-ReitOr) sācējs; ģene-
rators, tvaika katls; i pamata

generic (bschêne'Rtk) sugas-,
generosity ( bjdienOßaj'fete) augst-

sirdība; devība,

generous □ (bsche'n«Ra?s) augstsir-
dīgs;devīgs; drosmīgs; dedzīgs;
teicams; -ness (~n*f) sk. genero-

g-enesis (bsdie'nēsls) izcelšanās; G.

— Mozus pirmā grāmata,

genet (bsche'nei) 1. spāņu ērzelis. 2.

dženete, irbuleņu kaķis.

Geneva

genial □ ( bfdjl'n**8!) ierosinošs,

pajautrinošs; -ity (bfdfjîneä'icte)
sirsnība; jautrība,

genitals (bsche'nêtsls) pl. dzimuma

orgāni.

genitive (bjd)e'mtlrr>) ģenitīvs, 2.

locījums,

genius (bschl'nşiş) ļ, genjj (..

nêáf)| ģēnijs;sargeņģelis. 2. [pl.
geniuses ģeniāls
cilvēks; talants; īpatnējība.

Genoa (bsche'nSa) Dženova.

Genoese (bfd)ēn°i'f)dženovietis(-te).

gent. abbr.
—

gentleman,
genteel □ (bfdjenti'l) dižs, smalks,

glauns.
gentian % encians,

mātes zāles,

gentile (bsche'niáil) 1. paganu-,
pagānisks. 2. pagans,

gentility (bschLnti'iefe) dižums,

gentle U (bfdjèntl) % dižs; mīļš,

I lēns; mierīgi tekošs; laipns; .-
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folk(s) (dschê'ntlfouklş') augst-

maņi, labieši; .man (bfdjē'ntlinSn)
džentlemens, kungs, goda vīrs;

.men! — kungi!; .manlike(.laif),

.manly ( .le ) izglītots, smálks,

dižciltīgs; .ness ( bfctjê'ntînèf)
maigums, laipnums; lēnprātība;
.woman ( .wumOn ) izglītota,

smalka dama; kambarkundze

(pie galma).

gentry (bfcJtjē'ntße) izglītoto kārta

(bez muižniecības tituja).
genuflecriora, .xion (bsd)êniLfle'k-

scļM, bschī.) ceļu loce.

genuine □ ( bschē'niuiu) īsts, ne-

viltots.

genus (b)djī'n°f),pl. genera (bfcfjê'-

n<<Ra) suga, šķira.
Geo. abbr.=George,
geodesy ( ) ģeodēzija,

mērniecības māksla.

Geoffrey (bjdjē'fße) Gotfrīds.

geographer(bf«æ'Bß3fdr) ģeogrāfs;
.ical □ (bfd)îofļßä'fÊf°l) ģeogrā-
fisks; .y ģeogrāfija.

geologic(a/n) (bschīsiai'bschļk, -«!&!)
ģeoloģisks; .Ist (bsch»a>'t»bschļft)
ģeologs; .y (.bjdje) ģeoloģija.

geometer (bjdjšāS'mčtOt) ģeometrs;
,ric(al □)

ģeometrisks; .ry (bfd) e»'tn*tße)
ģeometrija.

George (bsd)iZ-bsd)) Juris.
Georgia (bscho>'bschêa) npr. Ģeorģija.
garanium % (bfd)eßei'n c oin) gandr-

knābis, mežrozīte.

gerfalcon ( bfdisivfæf[o]n) medību

piekūns.

germ (bfdjßnn) dīglis.
German (bjdjūrmOn) l. vācu-;

.

clock— Svarcvalda pulkstenis;
-measles — masalas; .Ocean

Ziemeļjûŗa; -
silver — jaun-

sudrabs;
.

steel — kausējamais

tērauds;
.

text — frakturas

burti; . toys „/. — Nirnbergas

rotaļlietas. 2.[pl..s vā-

cietis; vācu valoda.

german2, .c ( bschSr-
me>'n) rada-, radniecisks; pie-

derīgs.
Germanic (bfdjānna'nlt) ģermāņu-,

ģermanisks.
Germany (bfdjßt'mSne) Vācija,
germina/ (bjd)or'm6nBf) dīgļa-; .te

(.neit) dīgt; .tion (bjcf)Smi*nei'
jdjOn) dīgšana,

gerund (bjdfjē'ROnb) ģerundijs, div-

gestation (bfd)êftei'fd)"n) gŗutnie-

gesticulate (bscheşļî'kiuleit) vaibsti-

ties; .ion (.tīfi"lei'fd)Bn) vaib-

stīšanās; ģestikulacija.
gesture (bfdt)l'ftf<Wi) ģeste, miesas

kustība.

get (get) [irr.] 1. via. dabūt, iegūt,
sasniegt, nopelnīt; pierunāt; pie-

spiest; satvert; to
. a wife —

apsievoties; to have got —

val-

dīt, turēt (kā savu); F you have

got to obey — jums jāpaklausa;
- you gone! — taisies, ka tieci

projām! pie joda!; to
-

one's

hair cut — likt sev apcirpt

matus; - me the book!
— pa-

gādā man to grāmatu I; to
-

with child — piegulēt; to
-

away — aiznest; to
.

down—

nonest; norīt; to
.

in — ienest;

to
.

off — noģērbt; novietot

(preces); to
.

on — apģērbtI to

.
out — iznest; izvilināt; to

. over — pāriet, pārnest; to
-



through — izvest; to .up —

pacelti ierīkot; ieskatuvēt. 2.

v\n. nonākt; doties; tikt; to
~

abroad — tikt pazīstams, nākt

ļaužu starpā; to
.

ahead —

tikt uz priekšu; to .
along —

tikt uz ciņa; to .at — no-

nākt pie; sasniegt; to . away
— tikt projām (from — no); aiz-

vākties, izmukt; to
.

in — ie-

spiesties; iekāpt; to
.

into —

ietikt; to
.

off— atsvabināties,

tikt vaļā; nokāpt; to .on —

tikt uz priekšu; to
.

out— tikt

ārā; izkāpt; to
.

over — pār-

spēt (grūtības); atkopties (no sli-

mībām 2C.); to
. through — tikt

cauri; pabeigt; to
_

up — iz-

celties; uzkāpt; Celties (no cenām).

getter (gê'fSr) tēvs; ieguvējs; X

kalnracis.

getting (.Inu) ieguvums.
get-up F (ge'tāJp) uzvalks; (grāma-

tas) izposums; (lugas) ieskatu-

vējums.

gewgaw (gjū'gio) 1. niecīgs. 2. ro-

taliņa, blēņas.

geyser (gáì'f°[) geizers.
gnastllness (ga'ftl<mêf) spocīgs iz-

skats, [šausmīgs.)
ghastly (.Ie) spocīgs, bāls kā līķis,)
gherkin (gSr'fen) piparu gurķis.
ghost (go"ft) gars, spoks; -like

(gou'ftláìf) spocīgs; .ly (-1«) sk.

.like; garīgs.

ghoul (gūl) guls (demons).

giant (bschai'vnt) 2.

milzis; .ess (bschái'oiifês) mil-

gibber (gî'bSr,bschi'iM) buldurēt,

terkškēt; -ish (~Rtfdi) sabuldu-

rējums.

gibbet (bfdjt'sjSt) 1. karātavas. 2.

pakārt.

gibbosity kuprs.
gibbous tgî'bkîs) kuprains; izdobts;

the moon is
-

— mēnesis ir

otrajā vai pēdējā ceturksnī.

gibe (bscháib) 1. izzobot, āzēt. 2.
zobošanās.

giblets (dscht'Mtf) pl. zosuķidiņas.
giddiness (gt'bènèf) reibonis; ne-

pastāvība ; neapdomība; viegl-
prātība.

giddy(gì'd?) reiboņa-; nepastāvīgs;
(ari .-brained, -bkemb) neap-

domīgs.

gift (gift) dāvana, dāvinājums,
ziedojums; dāvināmās tiesības;

talants; .cd (gl'ftšb) apdāvināts.

gig (gig) kabriolets ; viegli airē-

jama laiva.

gigantic (bfdjaigā'tittf) milzīgs.
giggle (gļgll 1. irgot. 2. irgošana;

-r (gï'gior) irgotājs(.ja).
gild (glib) \irr.\ apzeltīt; izpušķot;

.er (gT'lbS') apzeltitājs; -ing (.-
bins) apzeitijums.

gill' (dschîl) ceturtdajpinte.
gill' 2(gfl) ichth. žauna

gill3(bschll) meičiņa, droslaliņa;
skuķis.

gillie skot. (gt'(e) sulainis, kalps,
gillyflower (SsMVflauv') zeltlaka;

dzeltenā levkoja.

gilt (gilt) 1. pret un p.p. no gild.
2. apzeltījums; .-edged (gt'lt-
ebfdjb) zeltgriezuma ; © sl.

pirmā labuma-,

gimcrack ( bscht'miKāf) rotahņa ;
nieki.

gimlet (gf'mlēt) svīķurbis.
gimp (gimp): .(lace) (zīda) mež-

ģine.
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gin l (dschîn) džins, paegļu deg-

gin'- (.) I. slazdu valgs, cilpa; G

ceļamā mašina; riteņu ierīce.

2. izgraudot.
ginger (dschi'udschor) ingvers; . deer

(-bi') ingveralus; .bread (.bßeb)
piparkūka; .ly (.Ie) rūpīgi; leni,

piesardzīgi.
gingham © (gi'nßm) gingangs.

gipsy (dfchî'pşe) čigāns(.niete).
girandole tdscht'Rà'ndo"!,) žuburenis;

ugunsritenis.
girdl (gCbb) I. zobošanās; ap-

smiekls. 2. zoboties (at— par).
gird 2 (.) [irr.] apjozt; aptīt.
girder (gS-'di>r) sija.

girdle (ggrbl) 1. jozta. 2. apjozt.

girl (god) meitene, meiča, jaunava.
girlhood (gSļ'lhjM jaunavība.

girlish □ (gOt'ltjd)) jaunava*--, jau-

navīgs; .ness (~mf) jaunavī-

girt sk. gird2.
girth (gOrrA) 1. sedlu jozta; ap-

mērs. 2. apjozt; sasprādzēt
(sedlu joztu).

gist (bschtşt) galvenā lieta.

give (giro) [irr.] \.v\a. dot; atdot;

pasniegt; dāvāt; atvēlēt; izrādīt;
to

.

attention to — vērst uz-

manību uzko; to
.

chase to —

dzīties pakaļ; to
.

credit to —

dāvāt uzticību; to
.

ear to —

klausīties uz; to
.

one's mind

lo — nodoties; to
~ way

—

piekāpties; to
.

it to a person
— sapērt kādu; krietni izbārt

kādu; to
. away — atdot; to

- away the bride — būt brūtes

vedējs; to .
back — dot atpa

kaļ; to
.

forth izplatīt, iz-

dot; darīt zināmu; izteikt; to
.

in — iesniegt; to
.

out — izdot

(naudu x.); darīt zināmu; izplatīt
(valodas); to

.
over — atmest

Cerības (uz slimniekaizveseļošanos);
atdot I to

. up — nobeigt (vei-

kalu 2C); atsacīties no; to
.

o.s.

up —

nodoties. 2. v\n. (.way)
piekāpties; to

.

in
— padoties;

to . in to a p.'s opinion — pie-

vienoties kāda uzskatam; to .

on jeb upon ■— būt uz ... pusi;
to . over — beigties.

given (gtron) p.p. no give;
.

to—

padevīgs; a
-

time, sum — no-

teikts laiks, noteikta zuma.

giver (gï'roOt) devējs(-ja); _of a

bill — vekseļdevējs.
gizzard (gì'jSrbj^gtiza.
glacia/ (gleļ'şchşil) ledains, ledus-;

-er (glâ'şir jeb šļū-
donis i .8 (gļel'şìş jeb glafî') lī-

dzenums (cietokšņa vajna priekšā).

glad □ (glāb) priecīgs (at — par);
patīkams; .den (glābn) ieprie-

glade (gte'b) izcirtne; cirksnis.

gladiator (glā'beeitfr) gladiators.
gladly (glā'b(e) labprāt, ar prieku.
gladness (gtā'bns f) prieks.
gladsome (.f°m) priecīgs.
Gladstone (.st«n) npr. Gladstons.
glair (glāi) 1 olbaltums. 2. pār-

vilkt ar olbaltumu, olbaltumos.

glance (glanf) 1. mirdzums; stars;
acu uzmetiens; at a .

— acis

uzmetot. 2. mirdzēt, spīdēt;
starot; to

.
at — acis uzmest:

likt manīt; to
.

ost — atsisties;

to
. over — pavirši pārskatīt,

gland ( gtānb ) dziedzeris : .ered

(glā'ubfrb)puņķains; .ers (-b3tj)
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ienāši; .ular (.diiWr) dziedze-

glare (glâ') 1. spožums; spilgtums;
zvērošas acis. 2. starot, spilgti

spīdēt; rēgoties; lūkoties zvē-

rošām acīm; to
-

at (jeb upon)

ap. — uzlūkot kādu stīvām

glaring □ (gtâ'Rtuii) spīdošs; ap-

stulbinošs; acīmredzams, visiem

zināms.

Glasgow (glā'jgo") npr. Glazgova.
glass (gfaf) 1. stikls; glāze; glā-

zīte; (looking-.) spogulis; (wea-

ther-.) barometrs; .espl. brilles,

acaines. 2. stikla-.

glass-blower ( gla'şblo"»r) stikla

pūtējs, stiklpūtis.
glassful (.fill) pilna glāze,
glassiness (glaims) stiklainums.

glass-shade (gla'şşcheid) stikla ku-

glass-works G (gta'fwOrff) pl.

stikla fabrika.

glassy (gla'fe) stikla-, [stiklains,
stiklam līdzīgs,

glaze (gleif) 1. glazūra. 2. iesti-

' klot; glazēt; gludināt; ~d paper
— spīdpapirs.

glazier (gle>'schLr) stiklinieks,

glazing (glei'flna) glazēšana; gla-

gleam (gli'm) 1. stars; spīdums.
2. starot; spīdēt.

glean (glin) v\n. pārlasīt, savākt,

sakrāt; to
~

from — slēgt,
taisīt slēdzienus no; v\n. lasīt

vārpas, vārpot; .er (gll'nB')
vārplasis, vārpotājs; fig. vācējs,

krājējs; .ing (.ms) pārlasīšana;
-ings pl. pārlase. [cas zeme.)

glebe (glib) zemesgabals; baznī-ļ

glee (glî) jautrums; dzīru dziesma;

aprindas dziesma,

glen (gtēn) leja; grava,

glib □ (glib) f slidens; mutīgs;
.ness Vglt'unšf) mutība.

glide (gtaib) 1. slīdēšana. 2. lēni

tecēt; nemanot aizslīdēt,

glimmer (gll'mft) l. mirdzums;

min. glimers, kaķa sudrabs. 2.

mirdzēt.

glimpse (gltmpf) pazibējums; to

catch (jeb get) a
.

of — dabūt

kādu uz mirkli redzēt.

glint (glïnt) 1. spīdēt, mirdzēt. 2.

gaismas spīdums (pa šķirbu),

glisten ( gttfn) spīdēt, spīguļot,
mirdzēt.

glitter (glt't ot) spīguļot; mirdzēt,

gloaming (glou'mìnfl) krēsla,

gloat (gto'iti (on,upon,over) rēgoties,
globe (gloi'b) bumba; lode; zemes

lode, zeme ; geoer. globs ; .-

trotter ( gto«'btß33tBr) pasaules
klaidonis,

globose (gl°bo»'ş), globular (glæ'-

MM) bumbveidīgs,

globosity (gfûbao'fC'te) bumbveidība.

globule (glao'bjūl) bumbiņa; lodīte,

glomerate (glao'iii«Reit) uztīt ka-

gloom (glūm) tumsa; tumsība;

grūtsirdība; .iness (glū'mēnēf)
drūmums; grūtsirdība; .y Li

(.me) tumšs, drūms; grūtsir-
dīgs, īdzīgs.

glorification (gtSßèfekei'şchSn) cil-

dinājums.
glorify (glr/Rèfaì) cildināt, godināt.
glorious □ krāšņs, ap-

brīnojams; slavens.

glory (glo'R?) 1. krāšņums; slava;

(heavenly .) svētlaimība; svēt-



mirdze. 2. līgsmoties (par);
būt lepns (uz).

gloss1 (fllàof) 1. paskaidrojums;
piezīme. 2. paskaidrot; piezīmēt,

gloss- (.) 1. spīdums; politūra.
2. spīdināt; polēt; to .

over —

piepušķot,
glossary (nlæ'fOße) glosars, vārd-

glossiness (ftlS'fems ) spīdums;
politūra; apretura.

glossy polēls.
Gloucester (fllæ'ftsr) npr.Glostera.
glove (glà) cimds; to be hand

.

with — būt labi pazīstams ar;

.r (glL'wvr) cimdnieks.

glow (fļlou) 1. kvēle, karstums. 2.

kvēlot; .-worm (gto»'worm) jāņ-

tārpiņš, spīgulis.
gloze (f|lo»f) 1. uzspožināt; piepu-

šķot. 2. glaimi; neīsts spožums.
glue (glļiļū) f. līme. 2. līmēt; .y

(ņļļijū'e) lipīgs, līmaiiis.
glum (fļtasm) saīdzis, īdzīgs.
glumaceous » 5 < nlļijumei'şchoş)

akotains; pelavains.
glut (fjlàßt) 1. pārpilnība; pārpil-

dījums; aizcietēšanās, aizciete.

2. pārpildīt; pārsātināt.
gluten m (glfjļū'tēn) chm. lipeklis.
glutinous » (.tēnāst*) limains, li-

pīgs.
glutton (glâZtn) plītnieks, uzdzīvo-

tājs i nesātis(-te), āmrija; zo.

tinis; .ous □ (glaī'titof) ēdelīgs,
nesātīgs; .y (.e) edelība.

gnarl (iiM) zars (kokā); .cd (int-ld)
zarains; fig. īdzīgs.

gnash (nZşch) griezt zobus.

gnat (nät) ods.

gnaw iuīv) (sa)grauzt; saēst,

gnome (tiouiu) 1. zemes gars,

gnoms. 2. (ari no"'mi) zentence,
pieminams teikums,

go (no") L [irr.J iet; (sk. ari going,
gone); braukt; ceļot; (.away)aiz-

iet; kustēties; aiztecēt (no laika);

derēt; būt nodomājis; gribēt;
rīkoties pret; to let

.
— laist

vaļā; how goesit? — kā jums
klājas? to.shares — dalīt; to

.

about — iet apkārt; būt apgro-
zībā; būt ko nodomājis, dzirties

ko darīt; to.abroad
—

doties

ceļā; izpausties; izplatīties; to

.
ahead — doties uz priekšu;

to
.

back — iet atpakaļ; atkāp-

ties;ņemtatpakaļ;to.between —

būt par starpnieku; to .by—

iet garām; neievērot; to
. by the

name of
...

— saukties par ...;

to
-

down —iet lejā; to
.

for —

iet pakaļ; norietēt; nostāties (no

vēja); būt pieņemts; to
. in —

iet iekšā, ieiet; to
.

in for —

rosīgi nodoties ar; ķerties pie;
to

„
in for an examination —

nolikt eksāmenu; to
~

off— aiz-

iet; atstāt; sprāgt (no šaujamiem

rīkiem); tikt pārdots; nomirt; to

.on— iet uz priekšu; turpināt;
sekmēties; atveseļoties; to .

on

an expeditione — uzsākt ekspe-

dīciju; to.out — iziet; izbraukt;
izdzist; to

.over — pāriet; pār-
braukt; pārlasīt; pārbaudīt; to.

through — iet (braukt) cauri; iz-

darīt; pārciest (slimību); to.up —

iet augšā, kāpt; braukt uz gal-
vas pilsētu. 2. F gājiens; F

mode; F
spars; iznesība; univ.

sl. little
.

— mazais eksāmens;

great . — lielais jeb galvenais
eksāmens.
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goad (go»b) 1. bikstīklis. 2. fig.
pabikstīt,

go-ahead F (go»'ahēb) rosīgs, spa-

rīgs, darbīgs; .ativeness Am.

(.hê'dJfiwnês) uzņēmība,
goal (go"I) mērķis (ari fig.); to

get a .
— gūt virsroku; .-keeper

(gou'lkipvr) vārtnieks.

goat (go»t) kaza; -ish (gou'ļişch)
kazas-, kazai līdzīgs; gribīgs.

gobble (gLbl) norīt, negalīgijipēst;
buldurēt (ka tītars); .r (gaz'blS')

daudzēdis, āmrija; tītars,

go-between (gou'befv/in) starpnieks,
vidutājs,

goblet (gài'biet) kauss, biķeris,

goblin (gàZ'blÌn) mājas gars, meža

gars, jods.
go-by (gou'bāi): to give a p. the.

— neieverot kādu.

go-cart (go»'fstt) staigatnis (bērnu

ratiņi tādiem, kas sāk staigāt).

God (gaob) Dievs; god (idol) dievība;

dievs; elks, dieveklis,

godchild (gaa'btfdjáîib) krustdēls;
krustmeita.

gņddess (gào'bêf) dieve, dieviete,

godfather (.fārf/iSr) krusttēvs,

g-odhead (.hēb) {bibl. The G.)
dievība.

godless (.lef) bezdievīgs.
godlike (-iaif) Dievam līdzīgs;

dievišķīgs, cēls.

godliness (.ienes) dievbijība,
godly (Je) dievbijīgs,
godmother (.màsct7i81) krustmāte,

godsend (.fēnb) negaidīts guvums.

God-speed (~fpib) ardievas; to bid

.
— novēlēt laimīgu ceļu.

ļoer tgou'vr) gājējs; skrējējs,
goffer (gaá'fS') krokās,

goggle (gaagi) \ rēgoties; lūkoties

platām acīm; -s pl. aizsarga
brilles; iemauktu osis.

going (gou'lna) ejošs; darbā; F

esošs i to be - — pašlaik būt

gatavs uz; gribēt, dzirties; to

keep -— uzturēt gaitā ;to set

(a). — laist darbā; a .
affair —

ziedošs veikals;
~,

gone! —

(izsolē:) pirmo, otro, trešo reizi!
2. iešana; gājiens; aizceļojums;
.son (noi'in<<jas'n) pl. rīkošanās,
izturēšanās.

goitre, Am. goiter (gôt'tOr) kākslis,

gold (goi'lb) 1. zelts. 2. zelta-,

golden igo"lbn) zelta-; dārgs,

goldfinch (go»'idfÌnşd)) ciglis.

goldsmith (.firtftA) zeltkalis,

golf (gajff, garjļ) golfs,

golosh O (gûlaj'fd))=galosh,
gondola (ga>'nb»la) gondula; .ier

(gaonbô(îr') gondulnieks.
gone (gaoit) [p. p. no go] projām

esošs; pagājis; miris; Am. sl.

he is a
. coon — viņam beigas

klāt.

gong (gæug) gongs.
good ( giib ) 1. labs; labsirdīgs;

derīgs, izdevīgs; ejošs; spēkā
esošs; O maksātspējīgs; 0- Fri-

day — lielā piektdiena;
-

at —

izveicīgs; in. earnest — pavisam
nopietni; ne pa jokam; in. time

— īstā laikā; laikus. 2. labums;

.s pl. preces;
that's no .

— tas

nelīdz; for
.

— galīgi;uz visiem

laikiem.

good-bye (oubblì') 1. ardievas. 2.

-I sveiks, sveiki!

goodliness daiļums,
goodly (gii'bie) skaists, daiļš ; pa-

tīkams; ievērojams. [tēvs j
goodman fjeb skot.(gii'bnAi) namaj
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good-natured ( gubnel'tşàb) lab-

sirdīgs.
goodness (gu'bnèj/) laipnums, mī-

ļums; for
>

sake! — no Dieva

puses!; my -! — ak tu žē —!;

» gracious! — žēlīgais Dievs!

goods-train (gii'bftßeiii) preču vil-

goodwife (gìt'bwaîf) nama māte.

goodwill (-wis) labvēlība;© pircēji.
goodyl (gu'b>-) miļā saimniecīte.

goody - (.) jūtelīgs, vārīgs,

goose (gūs), pl. geese (gif) zoss;

gludeklis,
gooseberry ( gū'sbcķ) ērkšķene,

stiķene;. fool—ērkšķeņu krēms,

goose-chase (gū'stschels) neveiksme,

goose-flesh (gū'sslēsch) tig. zossāda,

(ādas) raupjums, (aiz aukstuma vai

bailēm, no kam cejas) Šalkas.

goosey F (.«) zostiņa.
Gordian gordisks; sarež-

ģīts.

gore 1 (gOtj sarecējušas asinis,

gore - (-) 1. ķīlis; slīpums. 2. iz-

durt.

gorge(go-bsch)!. rīkle; kalna grava,

my - rises — man metas nelabi.

2. (no)rīt; piestūķēt (vēderu); pa-
ēsties (līdz kaklam); piestūķēties.

gorgeous □ ( go-'bschos ) krāšņs,
spīdošs; -ness (-ne j) krāšņums.

gorget H. (gst'bfd)6r) bruņu apkakle.
gorilla (g"RĪ'fa) zo. gorilla.
gormand (gor'nioïtb) 1. ēdelīgs. 2.

daudzēdis; gardēdis; .ize (--

-1 m«ndÄs) plītēt, rīt.

gorse % (gôrş) (ērkšķainās) irbtilenes.

gory (go'Re) asiņains -■-

goshawk (gau'ffjáof) vistu vanags.

gosling (gao'ftïiiìi) zoslēns.

Gospel (gæ'fpol) evaņģēlijs.

gossamer (gao'fämdr) tītiņi; F vecu

bābu vasara; viegls gāzs.
gossip (gao'fìp) 1. valodas, tenkas,

meli; mēlnese. 2. pļāpāt.
got (gajt), \ -ten (gàotn) sk. get.

Goth (gZZļ/i) gots; rupjš tēviņš,
mežonis. [rupjš, mežonīgs.)

Gothic (ga/Mīf)gotisks, gotu-; fig.j
gouge (gaubîdj jeb gnoses)) 1. (greb-

jamais) kalts. 2. izkalt, izdobt.

gourd (gorb jeb gū'b) ķirbis.
gourmand (gūr'mOnb, bieži giirman')

gardēdis; sk. gormand.

gout (gáut) ģikts, podagra; -iness

(gāu'fēnēs) podagriskums; .y

(gau'fe podagrisks, ģikts-.
govern (gaS'itiO'ii) valdīt, vadīt; --

able (-Ofjl)viegli vadamsjokams,

paklausīgs; -ess (~ii6 f) audzi-

nātāja; -ment ( 0,26 instilment)
valdība, vadība; satversme; mi-

nistrija; -mental(gislrjBrnme'nt9l)
valdības-; -or(gaß'tpfotûr) vald-

nieks; valdības vietnieks; vadi-

tājs; pārzinis; F sl. principals;
tētiņš; G regulators,

gown (gáììn) (sieviešu) ģērbs;amat-

drēbes, talars' -sman(gáiï'tijniäii)
students.

grab F (gßāb) 1. paķert, pagrābt.
2. grābiens; -ber (gßā'lM) mant-

rausis(-se).
g-race (gße>s) 1 grācija, daiļums;

rota; laipnība; labvēlība; pie-

došana; žēlastība; galda lūg-

šana; with a good - — laipni,
iztapīgi; with a bad

-
— nelaipni;

ne labprāt; Your G. — jūsu žē-

lastība; -s pl. s — izrotājumi;
G-s pl. myth, grācijas; good -s

labvēlība. 2. rotāt, pušķot; go-
I dināt.
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graceful □ (gßei'fps.) daiļš; node-

rīgs; -ness (-u6f) daiļums, gra-

graceless □ (J ef) nedaiļš, nepa-
tīkams, pretīgs, nekrietns; bez-

dievīgs.
gracious □ (gßei'fd)°f)laipns; žēlīgs;

mīlīgs; daiļš; good(ness) -! —

ak tu žē —!; -ness (.nēf) laip-

nība; žēlastība.

gradation ( gßÏbei'fdjou) pakāpe-
nība; rhet kāpinājums; gr. skaņu

grade (gßob) grāds, pakāpe.
gradient (gßei'be i»nt) kāpums.
gradual □ pakāpenisks;

-ly (-Me) pamazām.

graduate J. (Jì>e't) graduēt;pakā-
peņot(ies); promovēt. 2 (-āt)
univ. graduētais; -ion (gßābi«ei'-
sdjî>n) graduējums; promovē-

graft (gßaft) l. poteknis, potza-

riņš. 2. potēt; fig. iepotēt; -er

(gßa'ftO') potētājs.

Graham (gßei'«m) npr. Grahams.

Grail (gßeit); the Holy -
— svē-

tais Grals.

grain (gßem) 1. grauds; graudiņš;
sēkliņa (augli); labība ; dzīsla,

šķiedra (koka); struktūra; grans

(svars); against the
-

— pret

spalvu, fig. pret gribu ; -s pl.
iesala drabiņas. 2. graudot (bis-

zāles X.); dzīslot (koku, marmoru);

rētot (ādu).

gramineal H zāles-,

zālei līdzīgs.
grammar (gßā'mB') gramatika; --

rian (gûmll'lļk?n) gramatiķis;
-tical □ (gßâmâ'tŞl) gramati-

(kab)sks.

gramophone ( gßa'mSfoun) gramo-

grampus (gßi'mpOf) ļchth. plakan-

granary (gßZ'nvße) labības klēts,

grand □ ( gßānb) liels, lielisks,

cēls; krāšņs,
grandam (gßā'nbam) vecmāmuļa;

māmulīte.

grandchild (.tşcháilb) bērna bērns;
-duke (-bjūf) lielhercogs.

grandee (gßânbî') grands, augst-
manis.

grandeur (gßā'nbio') lielums, di-

žums, augstums, cēlums; krā-

šņums.
grandfather (gßā'n[b]fcīc?Aor) vec-

grandiloquence (gßânbì'r°lwênj) uz-

pūtība i -t (-fwent) uzpūtīgs,

lielīgs.
grandiose (gßā'nb2o«f) lielisks,

grandiozs; balmutīgs.
grandmother (gßā'n[b]masrf/iBt) vec-

māmuļa.

grandness — grandeur.
grandst're(-ļbjfaif) vectēvs; sencis;

-son(-fasn) bērna bērns,dēla(mei-

tasļdēls; --stand (-ftänb) tribūna.

grange (gßembsch) lopmuiža.

granite (gßā'ntt) granits; -ic (gßä-

nt'tìf) granitam līdzīgs, granita-.

granny F (gßä'ne, vecmāmuļa.

grant (gßaut) 1. atļauja; dāvinā-

jums. 2. atļaut, atvēlēt; dāvināt;

to take for -ed — pieņemt kā

pierādītu; -ing this (to) be so—

pieņemsim, tas būtu tā; God

-! —lai Dievs dotu! -cc(gßanti')

privileģētais(-tā); -er

atvēlētājs.

granular (gßā'ni«t0t) graudams;
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-ate (-leit) graudot(ies); -ation

I gßZniulei'fchSn ) graudošana
(-nās); -c (gßā'njūl) graudiņš;
-ous (-njulZZs) graudams.

grape (gßdp) vīnoga, vīnogu ķe-

kars; -
Shot (gßei'pschàzt) artill.

(ķekaru) karteļa.

graphic(al □) (gßā'fff, -Şl) gra-
fisks; labi uzzīmēts; uzskatams.

graphite (gßā'fīft) grafits.
grapnel (gßZ'pml) daudzzaris, žā-

kars; ķeksis.
grapple (gßāpl) 1. ķeksis. 2. cī-

nīties; to
-

with — ķerties no-

pietni pie.

grasp (gßafp) 1. ķēriens; fig. vara;

fig. apķērība. 2. saķert, sagrābt;

fig. apķert; dzīties pēc; -ing
(gßa'şpîng) mantkārīgs, skops.

grass (gßaf) zāle; mauriņš, zālaine.

grasshopper (gßa'ffjàopo'r) sien-

āzis ; --plot (-plæt) mauriņš;
--widow(er) F (gßa'fwlbo», »wì-

bôOr) pagaidu atraitne(-tnis).

grassy (gßa'fe) zāļains.

gratel (gßeit) 1. trelliņi; restes.

2. aptrelliņot.
grate 2(-) kasīt; berzēt; aizskart;

to
-

the teeth — griezt zobus.

grateful n (gßeī'tfūt) pateicīgs ;
patīkams; -ness (.ms) patei-

cīgu ms.

grater (gßei'tB') berze.

gratification (gßätejèfei'fd)Bn) ap-
mierinājums; baudījums; da-

gratify (gßS'têfiî)'apmierināt; ie-

priecināt; atlīdzināt; -ing (-Ina)
iepriecinošs.

grating (gßei'tïntt) 1. □ ass, skarbs

(no skaņas); nepatīkams; aizska-

rīgs. 2. trelliņi, trelliņu žogs.

gratis ( gßei'tff ) par velti, bez

maksas.

gratitude (gßā'tetjūb) atzinība.

gratuitous □ ( bez-

maksas-; labprātīgs; patvaļīgs,
bezpamata-; nepelnīts; -y (-ete)

dāvāna, goda balva.

gratulate (gßā'tifileit) sk. congratu-
late.

gravamen pl. ari -ina

(-roâ'mena) jur. apsūdzības pa-

grave 1 (gßeirrj) □ nopietns ; svi-

nīgs; svarīgs; vienkāršs; tumšs

(no drēbēm); gr. -
accent — sma-

gais akcents.

grave' 2 (-) 1. kaps. 2. [irr.] rakt;

--digger (-bigB') kapracis.
gravel (gßZ'wel) 1. grants; mcd.

graušļi. 2. apbērt ar smiltīm vai

granti; F samulsināt; Jy (-c)
smilšains, grantains.

graver (gßei')uOr) © greblis; gra-
vētājs; vargriezējs.

graves f (gßeituf) = greaves.

gravestone ( gßei'wslo'm ) kapak-

graveyard (gßei'wjā>b) kapenes.
graving (gßei'imra); .

dock — sau-

sais doks.

gravitation (gßāiuetei'tdļSn) gravi-
tācija, smagumspēks.

gravity (gßā'lučte)smagums; svars;

svarīgums; nozīme; nopietnība;
; dziļums; centre of

-
— sma-

gumpunkts.
gravy (gßei'hie) gaļas sula; cepeša

tauki; mērce; --boat (-bo"t)
m6rcnīca.

gray (gßei) 1. pelēks; sirms;
-

friar — kapucinietis. 2. pelē-
kums ; --haired (-HZch) sirms,
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sirmiem matiem; -ish (gßei'ifdi)
iesirms.

graze (rtßeif) l. ganīt; noganīt;

plūkt zāli i pieskarties. 2.

skramba,

grazier (gßei'schs-) lopkopis, lopu
barotājs

greaše 1. (ŗjßïf) tauki; smēri. 2.

(gßls Jeb gßiş) (ap)smērēt.
greasiness (gßi'sSnêş jeb gßl'sems)

taukainums.

greasy (gßi'se jeb gßt'fe ) taukains;

netīrs, sasmērēts.

great (gßeit) 1. liels, dižs; svarīgs;
cēls; varens; slavens; krāšņs;

augstsirdīgs; Li. Britain — Liel-

britānija; G-erBritain—Lielbritā-

nija un viņas kolonijas; .grand-
child — bērnu bērnu dēls;

bērnu bērnu meita;
- grand-

lather —> vectēva (vai vecmātes)

tēvs; -

with
young— gŗûsnêja;

a
.

deal — ļoti daudz ; a »

many
— ļoti daudzi. 2. pl.

labieši, augstmaņi.
greatcoat (gßei'tfout) mētelis.

greatly (gßci'tle) ļoti.
greatness (.ms) lielums; stiprums.

greaves (fjßÏ'rrjf) pl. 1. cirpuliņi.
2. kāju bruņas.

Grecian (gßl'şchSit) sk. Greek.

Greece (gßiş) Grieķija.
greed (gßïb), Jnessfgßī'bSmf)kāre,

kārība; .y (.be) kārīgs, alkatīgs.

Greek (gßîk) 1. grieķu-. 2. grieķis

(-ķiete); grieķu valoda.

green (fjßin) 1. □ zaļš; svaigs;
jauns; negatavs. 2. zaļums;
mauriņš; .s pl. — dārzāji.

greenback Am. (gßl'nbāk) bank-

note, rentejas zīme; .gage (.-

fļe'bfcfi) rēnklode (ptnme); .-goods

pl. Am. (.gttbs) viltotas bank-

notes ; .grocer (.gßoufCv) dār-

zājnieks; .horn (.Ijām) pienzīdh;
.house (.háuş) siltumnīca.

greenish (gßì'iiìjdi) zaļgans.
Greenland (oßī'nlānb) Grēnlandc;

.er (.länbOt) grēnlandietis.
greenness (gßī'mtčf) zaļums; svai-

gums; negatavums; jaunums.

greens ekness (.situms) bālumkaite.

greensward (.fwærb) mauriņš.
Greenwich (gßl'nêbsch, .ķtşch, ŗjßÎ'-

nêbsck)) npr. Grīniča.

greet (gßit) (ap)sveicināt; .ing
(gßt'tîmi) apsveicinājums; svei-

cinājums.

gregarious □ (gßêgä'RĶş) baros

dzīvojošs.
Gregory (gße'gôße) Gregors.
grenade (gßênei'b) granāta; .ier

(gßènâbtr') grenadieris.
grew (gRū) pret. no grow.
grey (gßei) sk. gray; .hound (gßei'-

Ijáìmb) kurts.

gridiron(gßÌ'báìOrn)cepamās restes.
grief (gßif) bēdas, skumjas.
grievance ( gßi'w^nf ) žēlošanās;

nepatikšana; nelādzība.

grieve (gßîtu) v\a. apbēdināt, no-

skumdināt; v\n. bēdāties.

grievous U (gßl'luOf) bēdu pilns,

aizskarošs,sāpīgs,smagi jūtams;
nospiedošs; smags; ļoti nepatī-
kams; .ness (-nes) spiediens;
skumjas; posts.

griffin (gßt'fln) greifs.

grig (gRÏg) svilpiņš.
grill (gRÏI) 1. grauzdēt. 2.ardiņas;

grauzdēta gaļa; -room (gßÌ'tßûnt)
brokastlokals.

grim I (gRÌm) šausmīgs; neģē-
līgs.
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grimace grimasa, ģīmja
sašķobījums.

grimalkin (gßêmâ>'lfm,~mä'L)(vecs)

runcis.

grime (gpaim) 1. netīrumi. 2. no-

smērēt.

grimness (gßi'mmf) šausmība; ne-

ģēlība.
grimy (gßai'me) netīrs, nosmērēts.

grin (gßtit) 1. ņirgāšanās. 2 ņir-

gāties; atņirgt zobus.

grind (gßaînb) [rrr.ļ 1. v\a. (sa)-
berzt; malt; trīt; slīpēt; polēt;

griezt; mocīt, nopūlēt; to
-

the

teeth — griezt zobus; v\n. tikt

malts; sl. iekalt (galvā), mecha

niski mācīties. 2. nopūlēšanās.

grinder (gßaì'nbB') slīpētājs; dze-

roksnis; sl. iekalējs.

grinding-mill(.bîmmìl) maltuve.

grindstone (~fto«n) galoda; dzirn-

akmens.

grip (gßtp) 1. sakampt, sagrābt.
2. kampiens.

gripe (gßaìp) 1. kampiens; ap-

kampiens; spaidi; rokas spie-

diens;~s pl. vēdergraizes. 2.

v\a. sakampt, sagrābt; saspiest,

sakniebt; v\n. just graizes vē-

griping (gßaTplna) 1. nospiedošs;
mantkārīgs. 2. kolika.

gripsak Am. (gßt'pfaî) rokas so-

grisly (gßĪ'fse) briesmīgs,šausmīgs,
grist (gßtft) malums, samalta la-

bība, milti; fig. peļņa; to bring
~

to the mill — atnest peļņu,
gristle (gßÎ'fl)krimstala; .y (gßt'fln)

krimstalains.

grit (gRÏt) skrotēti milti; grants;
smilšakmens; F drosme; .s pl.

putraimi; ~ty (gßÌ'te) grantains,
smilšains.

grizzle (gßtfl) l. pelēkums; sir-

mums. 2. tapt pelēks; sirmot;

~ed (~b) pasirms; .y (gßt'fle)
iepelēks; iesirms; ~y bear —

pelēkais lācis.

groan (fjßo'm) 1. nopūšanās; ste-

nēšana; kurnēšana; ņurdēšana.
2. v\n. nopūsties; stenēt; to

~

for — ilgoties pēc; v\a. to
-

down
— ņurdot apklusināt.

groat (gRo«t): not worth a . —

ne graša vērts.

groats (gßoutf) pl. auzu putraimi.

grocer (gßo»'şk>r) kolonialpreču tir-

gotājs; -ies (~f8Rgj) pl. material-

preces; -y (.Re) kolonialpreču
tirdzniecība.

grog (oßajfl) groks. .
groin (gßôìn) 1. anat. paslēpenes;

arch. riba. 2. ribot.

groom (gßūm) 1. zēns; sulainis;

zirgpuisis. 2. kopt (zirgus).

groove (gßūlu) 1. grope; rene; fig.
paradums, šablona; -s pl. vītes.

2. gropēt.

grope(gRO"p) (ap)taustīt; taustīties.

gross (gRO"f) 1. D resns; biezs;

ciešs, blīvs ; rupjš ; muļķīgs;
bezkaunīgs; ļoti liels, milzīgs;

© bruto-. 2. masa; galvenā
daļa; gross (12 duči); in the

-
—

kopā, viskop; -ness (gßo»'şmş)
Ciešums, blīvums; rupjums, pra-

stums.

grotesque (gëtē'ff) grotesks.
grotto (gßao'to») grote.
ground (gßaunb) 1. zeme; zemes

gabals; augsne; pamatkrāsa;
cēlonis; s temats; ~s pl. padi-
benes, biezumi. 2. nolikt zemē;
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pamatot; pasniegt pirmma-

groundage ( gßáu'nbebjd)) enkur-

nauda, ostas nauda.

ground-floor (-slot) apakšstāvs.
groundless (jpsf) bezpamata-.
groundling (Juta) ichth. šmerliņš,

akmeņgrauzis.
groundsel l % (şl) krusta zāle.

groundse/2 (-), -sili (-şll) arch.

pamaisīja.
groundwork (-wsrf) pamats.

group (gßūp) 1. grupa, kopa. 2.

grupēt(ies).

grouse (stßāuf) black
-

— teteris.

grout (gßaūt) 1. padibenes, mieles;

kaļķa šķīdums, šķidrs mertelis.

2. pārvilkt ar merteli ; aiz-

smērēt, [gatva.ļ
grove Cgßo»rr>) birze, mežiņš; koku |

grovel (gßàu)rjl) līst, rāpties; ze-

moties; -ler (gßao'mlOt) (sev. fig.)
līdējs; -ling (-lina) 1. līdējs- (ari

fig.) 2. līšana.

grow (gßou) [irr.] v\n. augt; pie-
augt, palielināties, tapt; spert

soļus uz priekšu, tikt uzpriekšu;
to

- into fashion — nākt modē;
to

-
out ot use— netikt vairs

lietots; to - (up)on one — tapt
stiprāks pie kāda, ņemt virs-

roku par kādu; vļa. kopt, au-

dzināt (tabaku x.y, -ing weather

— auglīgs gaiss.
grower (gßou'vr) audzējs(-ja); ra-

žotājs, kopējs, audzinātājs,
growl (gßául) 1. ņurdēšana, kur-

nēšana. 2. ņurdēt, kurnēt,

growler (gßáu'lor) ņurga.
grown (gRO"n) p.p. no grow; pie-

audzis (ari --up),
growth (gßo«r/i) augšana; augums;

viešanās ; ražojums ; of one's

own - — pašaudzināts.

grub (gßasb) l. tārps, kāpurs; P

barība. 2. rakt, rakņāt; P ēst;

to - up — izravēt, izlīst.

grudge (gßsbdsch) 1. naids, ienaids,
nenovēlība; riebums. 2.v\a. ne-

novēlēt, nelabprāt darīt vai dot;
to

-
nopains —nežēlot nekādu

pūju; v\n. apskaust; -r (gßÌS'-
bschvr) skauģis.

grudgingly (gßZ'dschmsle) ne lab-

prāt, ar īgnumu.
gruel (gßū'čl) auzu tume.

gruesome (gßū'fOm) šausmīgs.
gruff (gßasf) saīdzis; skarbs; -ness

(gßas'fnc'f skarbums.

grumble (gßsfjmbf) kurnēt, ņurdēt;

ducināt (no pērkona); .r (gßas'm-
blfr) ņurga, īgņa.

grumpy FJgßafj'mpe) īdzīgs.
grunt (gßaont) 1. rukšķēšana. 2.

rukšķēt; -ling (gßaVittlius)sivēns.
guano ('gwâ'no») guanos.
guarantee (gäß ßntî') 1. galvotais;

galvotājs. 2 galvot; .y (-fe)
galvojums.

Fuard (g3rb) 1. aizsardzība, ap-
sardzība ; X sardze; S kon-

duktors; dzelzsceļa sa/gs; zo-

bena kauss; aizsardze; G-s 01.

gvardija. 2. v\a. aizsargāt; ap-
sargāt; v\n. sargāties, piesar-

gāties ; -cd □ (gflr'bt'b) uzma-

nīgs, piesardzīgs.
guardian (gm'biOn) sargs; aizbildnis;

-
angel — sargeņģelis; -ship

(-şchìp) aizsardzība; aizbildnība.

guardsman (gār'bfmīn) gvardists.

gudgeon (gS'dschvn) ichth. akmeņ-

grauzis, grundulis; fig. vien-

tiesītis, antiņš.
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Guelph (gwèlf) velts

guerdon (gÔt'bOtt) 1. alga. 2. at-

guer(r)illa ( gOßt'la ) gerilla-karš
(ari

- war(fareļ).
guess ( gef) 1 pieņēmums; slē-

dziens 2.v\a. pieņemt; atminēt;

slēgt; v]n. domāt, šķist (. at);

-ingly (ge'şìtigle) kā domājams,
kā šķietams, laikam.

guest (geft) viesis.

guffaw (gafās') skaļi smiekli.

guidable (gáî'bObl) vadāms, lokāms,

paklausīgs.
guidance (-bOrtf) vadība.

guide (gáìb) 1. vadītājs; vadonis;

sk. --book. 2. vest, vadīt; rādīt

ceļui --book (gīi'bbūf) ceļa va-

donis; --post (po»ft) ceļa rā-

guild (gïlb) ģilde^
Guildhall (gļ'lbhavl) ģildes nams

(Londonas vecpilsētā).

guile (gail) ļaunprātība, viltība;

-ful (gaī'lful) viltīgs, -less (-l«f)
nevainīgs, neka ļauna nedomā-

guillotine (gUoiī'n) 1. ģiljotine. 2.

ģiljotinēt;
guilt (gilt) vaina, noziegums; so-

dāmība (ari .iness, gi'ltenef); --
less L] (gl'ftlef) oezvainas-, ne-

vainīgs ; -y □ (gi'lte) vainīgs;
sodāms; to plead -y — atzīties

savā noziegumā.
Guineal (gt'n e) Ģineja.
guinea 2 (-) ģineja; -pig (-pfg) jū-

ŗas cūciņa
Guinevere (gwt'iiêrnOr, -rob ) npr.

Gvinevera.

guise (gáìj) āriene, izskats; maska;
%

=
dress.

guitar (gêtîļr') ģitāra.
gulch Am. (gsôlfşch) (dzi|a) gŗava,

gulf (gà3lf) jūras līcis; bezdibens;

gulll (gàs[) kaija.
gull- (.) 1. vienliesītis. 2. piemā-

nīt, piešmaukt.

gullet (gà3'l et) rīkle.

gullible (gajlībl) lētticīgs.
Gulliver Jgafj'lčrnOr) npr. Gulivers.

gully (gaVte) notekas kanāls; --hole

(-I)o"I) notekas bedre.

gulp (gaslp) I. malks, kulciens,

rijiensļ rīšana. 2. kārīgi rīt.

guml (gaOnt) smaganas.

gum 2 (-) 1. gumija; -s pl. Am.

gumijkurpes. 2. gumijot; aiz-

lipināt; -my (gŽ'nte) gumijai
līdzīgs; Jipīgs.

gumboil (gao'mbôll) zoba augonis.

gun (gaon) 1. šaujamais rīks; šau-

tene, bise; lielgabals; F big (jeb
great) -

liels vīrs, svarīga per-

sona. 2. Am. iet medībās.

gunboat (ga?'nbo»t) lielgaballaiva;

--carriage (Jāßēbfd)) lafete; .-

cotton (-tætn) šaujamā kok-

gunner (gas'n"r) lielgabalnieks; -y

(-ūRe) lielgabalniecība.

gun-ports * (.potts) pl. lielgabala
lodziņš; .powder (-paulM) bis-

zāles; -shot (-fcbaot) 1. šāviena-,

2. šaujamais tālums; šāviens;

-smith (.fmt/A) bisnieks; -stock

(-ftäJt) laide, (šautenes) rezgalis;

-wale * (wt'il) margapmalis.
gurgle (gotgl) burbujot; klunkstēt

gush (gSfd)) 1. izplūdums. 2. iz-

plūst, iztecēt, izšļākties; strauji

tecēt; fig. sapņot; -ing □ (gas'-
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fcrjfns) izplūstošs; straujš, de-

dzīgs; pārspīlēts.
gUSSet (gāS'fčt) ķīlis (pie apģērba

gabaliem).

gust (gàsft) vēja grūdiens.

gustatory (.tf{*>Re) garšas-.
gusto (gaZ'şto'l) garša.
gusty (gsS'fte) vētrains.

gut (gæt) l. zarna; (šaura) caureja;

-s pl. iekšas, zarnas; vēders.

2. izņemt iekšas, izķīķet; fig.
izkrāmēt; izlaupīt,

gutter ( gaVtOr) 1. rene ; grope;
renstele. 2. gropet; tecēt,

guttural (fļào'tfßOï) 1. □ gāmura-.
2. gāmurenis.

Guy l (gáì) Quidos.

guy' 2 (-) F putnu biedēklis; bu-

guzzle (gāJfl) žūpot,

gymkhana (bjcrjtntfā'na) atlētiska

izstāde.

gymnasium (bj'd)unnei'jc-«nt) vin-

grotava (sengrieķu ģimnāzija); -t

(bschi'mnZst) vingrotājs(-ja); -tic

(dschìmnZ'ştîļ ) 1. ģimnastisks,
vingrošanas-. 2. -tics pl. vin-

grošanas māksla; vingrojumi;
ģimnastika.

gymnosperm » % (bfctjï'mn°fporrn)
kailsēkļu augs.

gyp (bfcfjlp) univ. sl. studentu su-

gypseous ( bschi'pşĶş) ģipsim ll-

gypsum (bsd,ì'pşSm) ģipsis, ģipši.

gyrate (bscháì'Re't) virpuļot, riņķī
griezties; -ion (bschàe>'şchvņ)

riņķošana, riņķveidīga kustība.

gyve (bfdiairo) likt dzelžos; -s f

jeb poet, (bscháiws) dzelži.

H

ha (siS) a!

haberdasher (HZ'bvrbgfchLr) olekts-

preču pārdevējs; bārkstnieks;
y (-BRe) sīkpreces.

habiliment (häbl'bmtênt) apģērbs
(ari -s pl.); apģērba gabals,

habit (Sā'bit) 1. stāvoklis; īpašība;
\ uzvalks; paraša. 2.(ap)ģērbt;
-able (P'betobl) apdzīvojams,

habitat (p'6e tat) atradne; (kustoņu,

augu) dzimtene,

habitation (Pbetei'fc&Sn) (ap)dzī-
vošana; dzīvoklis; dzīves vieta,
miteklis.

habit-shirt (HZ'biifdMt) uzkreklis.

habituai1 □ (HZbl'tiĶi) parasts;

paraduma-; -ate (~e<t) piera-
dināt (to — pie); -dc (HZ'bLtjūb)
ieradums, ieraša.

hack l (rjāf) 1. robs, ierobījums,

iecirtums, iegriezums; spēriens;
kaplis; redeles (zirga barībai). 2.

v\a. sacirst; ierobīt; v\n.iespert;
-ing cough — pakrekojums.

hack 2(-) 1. darba zirgs (ari fig.);
pieņemts cilvēks, literarisks al-

gādzis; īrējama karīte. 2. īrē-

jams; nolietots; prasts.
hackle (haki) 1. (linu) suseklis; ne-

izstrādāts zīds. 2. sukāt (linus);

sacirst.

hackney (hä'hte) 1. īrējams zirgs.
2. -cd (-ngb) nolietots, nodilis,

nodrāzts; --coach (-ko"lşch) dro-

ška, īrējama karīte.

had (ī)āb) pret- un p.p. no have.

haddock ( ha'd^k ) ichth. kārtainā

rotškēre.

haematite sk. hematite.
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hsîmorrhoids (sje'inoßolbf) pl. he-

moroidi.

haft (Ijaft) spals, kāts.

hag (siäfi) ragana, riebīga bāba.

haggard □ (HZ'gSch) nevajāts; me-

žonīgs; saīdzis; kalsnējs.

haggish (fļā'glfd)) raganai līdzīgs,
riebīgs.

haggle (I)3ftl) kaulēties.

Hague (heig) npr.: The
.

— Haga.
hah (I;n) ā!

hail> (sieil) 1. krusa. 2. v\n. birt

(no krusas) ; v\a. to
.

down —

nosist (ar krusu).

hail- (.) 1. uzsaukt: apsveikt; to

.

Irom — būt dzimis (kur). 2.

uzsauciens; .! — labu laimi!

within
.

— sasaucamā atsta-

hail-fellow (bei'lfelou) biedris.

hailstone (.fto"tt) krusas grauds.
hair (hâr) 1. mats; mati; spalva;

'sars. 2. matu-.

hairdresser (lifit'bßèfô'r) frizieris.

haired (fjä'b) matains; spalvains.

hairiness (M'Rķş) matainība.

hairless bezmalu-, kails.

hairy (fjS'Re) matains; spalvains.
Haiti (fiei'te) npr.

Haite.

halberd (HZ'lfMb) āva.

halcyon 1. zivju dzenis.

2. klušs, mierīgs.
hale (Ijeif) vesels, spirgts.
half (has) 1.

pus-; . a crown —

puskrona (= 2 s. 6 d.)\ a pound

and a . — pusotras mārciņas;

F not .
— īsti ne, pavisam ne.

2. puse; by halves — ne pa-

matīgi ; to go halves — dalīt

uz pusēm.
half-blood (hū'fblsob) pusasiņu-;

.-bound (.b;ūmb)pusādā;.-breed

(.bßīb) mesties, maislis; .-crown

(jßáîm) puskrona (=2s.6ii.);
--hearted(.s)ārt£'b)gurdens;.-moon

(.mūn) pusmēnesis; .-pays.pei)

pusalga; .penny (Ijei'pene) 1.

puspenijs. 2. puspenija vērts ;
.-sovereign ( ha'ffsowvßim ) de-

smitšiliņu gabals; .-witted(.wï-
tê'b) aušīgs.

halibut (r)ā'l«6žt) ichth. āte.

hall (fjajf)tilpne; zāle; priekšnams;

tiesas zāle; kungu nams; ēdam-

Hallelujah (HMlū'ja) alelūjā.
halliard sk. halyard.
hall-mark (sjaa'lmotf) zīmogs (zelta

un sudraba īstenumam).

haloo (Ijalû') 1. a-ul klau! elē! 2.

uzsaukt; darīt uzmanīgu,
hallow (HZ'lo») svētīt; iesvētīt.

Hallowmas (Ijä'lo'mtäf) visu svēto

diena. [(prieksnamā).ļ
hall-stand (bāj'lttānb) pakaramie)
halo (Ijet'lO") dārzs (ap mēnesi un

sauli); svētstarojums.
halt ļ(l)ājlt) 1. apstātne; atpūta.

2. apstāties, pieturēt; klibot;

vilcināties. 3. klibs,

halter (fjæ'lt3 ') apauši; valgs,
haltingly (s)à3'ltîiwle) klibs; lens,

halve WW) l. dalīt uz pusēm. 2.

.s Mws) [pl no half] puses,
ham (Ijām) gurns; šķiņķis,
hame (helm) sakas,

hamlet ciems, sādžiņa.
hammer (fjä'mor) 1. veseris, āmurs.

2. sist ar āmuru, kalt; to
.

at

— neatlaidīgi strādāt pie.

hammock (J*ï) šūpotņa tīkls,

hamper (ī)3'mpBt) 1. nastu grozs;

grozs ar pārtikas vielām. 2.

sasiet; kavēt; fig. apgrūtināt.
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hamster zo. lM'mşi»-) kāmis,

hamstring (-ftßÏmi) 1.paceles dzīsla.

2. pārgriezt paceles dzīslu, darīt

klibu.

hand (Pub) 1. roka; rokraksts;

plaukstas platums (=4coii.);

puse; (zirga) priekškāja; (pulksteņa)

rādītājs; palīdzība; vīrs, strād-

nieks, matrozis; rokas kārtis;

at .— pa rokai; at first
.

—

no pirmās rokas, tieši; to be a

good . at — būt izveicīgs; to

bear a .
— ātri palīdzēt; to

bring up by .
— uzaudzināt

bez mātes piena; to change .s

— mainīt īpašnieku; to have a

.

in — būt dalībnieks (kāda lieta);
in

-
— darbā; to lend a .

—

sniegt palīdzīgu roku; to keep

a firm
- over — stingri turēt;

off
.

— nekavējoties; nesaga-

tavojies; to take a th. off a p.'s

.s — kādam ko nopirkt; .s off

— rokas nost; on .
— rokās;

krājumā; on all -s
— no visām

pusēm; on the one.
— nb vie-

nas puses, vienup; on the other

—
— no otras puses, otrup; out

of
.

— tūliņ; second
.

— pa

vecam, no otras rokas; to one's

.
— gatavībā; to come to

.
—

ienākt; the
upper .

— virsroka;
with a strong

.
— ar varu. 2.

iedot (rokas), pasniegt; to
.

about

sniegt apkārt,
hand-oarroai (P'nbbZßo») ne-

stāvas; -bell (~bè() galda zvaniņš;
.bill (.bll) (apdrukāta) Zīmīte;

(reklāmas) paziņojums; .breadth

(.bßebfA) plaukstas platums; .-

cuff (.fàsf) 1. roku dzelži. 2.

uzlikt roku dzelžus.

handed (p'iuVb) ... roku-.
handful (p'nbfìil) sauja; riekšava;

pilnas rokas

hand-glass (P'ttbglaf) rokas spo-

gulis; stikla kupols.

handicap (.befap) liendikeps.
handicraft (.fßaft)amats; rokdarbs;

.sman (.kßaşļşmm) amatnieks.

handiness ( p'tib^mf ) izveicība ;
ērtība, piemērība.

handiwork (.iviZrf) rokdarbs.
handkerchief (P'nŞ-tşchtf) kaba-

tas drāniņa, mutautiņš; kaklauts.

handle (HZndl) 1.rokturis; osa; spals;

kloķis, 2. satvert, aizskart, ap-

taustīt; ķerties pie; vadīt; ap-

ieties; runāt(par tematu),apspriest,
iztirzāt.

handmaid (Ka'ubine'b) kalpone; .-

post (.pouft) ceļa rādītājs; .-rail

(.ReU) margmala,parocis; .-saw

G (.fāo) rokas zāģis; .-spike G

(-spals) vedga.
handsel (P'nbf6!) 1. rokas nauda.

2. pirmo reizi lietot (vai darīt);
dot rokas naudu; fig. iesvētīt.

handsome □ (P'n[bjī°iu) skaists,

glīts; augstprātīgs; .ness (-nes)
skaistums, glītums.

handwriting ( P'nbßaìtìniî) rok-

raksts.

handy (P'ub") parocīgs.

hang (ham) I. [irr.] v\a. kārt; pa-

kārt; tapsēt; -it! — pie joda! lai

velns parautu! v\n. kasāties;
nokārties; noslīpt; nokārt (galvu);
vilcināties; to

.
about — slaistī-

ties, slinkot; piekļauties;to. back
— atturēties, negribēt ķerties

klāt. 2. nogāze.

hanger (P'ngOr) pakaramais; me-

dību duncis; (mežu apaugusi) no-
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.kalne;.-on(P'ität'Rao'n)piekritējs
(-ja); liekēdis(-de).

hanging (p'mlnä) 1. pakarams;
karātavu-. 2. nokarens; .s (.Īriss)
tapetes,

hangman (bZ'n«m>M) bende,

hank (HZngk)škīpsnis, pāsma (dzijas),
hanker (HZ'ngfSr) ilgoties, dzīties;

(after, for—p6C) -ing (-foRĪItS) I.

□ ilgu pilns. 2. ilgošanās; ilgas.

Hanover (hā'ttSrM) Hanovera; .ian

(HZnSwl'RĶn) l.hanoveriešu-.2.

lianoverietis(-te).
Hanse (Ijā'uf) lianza; .atic (HSnşi-

ä'tìî) lianzeatisks.

hansom divriči (ari .-cab),
han't (hānt, Am. heint)— P have

not; has not.

hap S. ( hap ) nejaušs gadījums;

hapless (HZ'pfèş) nelaimīgs.
hapiy S (P'pfe) nejauši; varbūt.

ha'p'orth F kaiitkas pus-

penija vērtībā;niecīgsdaudzums.

happen (Hāpn) notikt gadīties; he

.ed to be at home — viņš bija

nejauši mājās; Am. to . (up-)
on — nejauši atrast (acc.)

happily (P'pe(e) par laimi.

happiness (-ên*f) laime, laimība;
veiksme; daiļums.

happy n (P'pe) laimīgs; veikls,

attapīgs.
harangue (tMg'm) 1. runa, uzruna;

apsveikums. 2. (svinīgi) izrunāt;

apsveikt.
harass (p'RÌÏj) apgrūtināt, nogur-

dināt; nomurdzināt.
harbinger (hār'blnbschvr) l. vēst-

nesis. 2. paziņot.
harbour (HoVbOr) l.osta;patversme.

2. dot pajumti, uzņemt; aiz-

sargāt, paglābt; sajust, lolot;

.age (.bSßebsch) pajumte, pa-

tversme; .er (.b<?Rk>R) pajumtes

devējs, paglābējs; .less (.lēs)
bezpajumtes-, neaizsargāts.

hard (p'b) 1. a. ciets; grūts; no-

spiedošs; stingrs, bargs; nelaipns,

cietsirdīgs, nežēlīgs; netaisns;

sīksts; skops; krietns; rupjš;
skāņš, negaršīgs;. of hearing—

pakurls; to deal.with— grūti
iztikt ar; to be

. upon ap. —

darīt kādam pāri. 2. adv. stipri;

čakli; krietni; ļoti; ar pūlēm; .

by — it tuvu; .up — spaidos;
to be

. up for — būt ķēzā dēļ.
harden (hiîŞ> rūdīt (dzelzi); tapt

ciets, sacietēt(ies); nocietināt(ies);

darīt cietsirdīgu, bezjūtīgu; tapt

cietsirdīgs, bezjūtīgs.
hard-featured (hār'bfītfchvrb) ru-

pjiem vaibstiem; .-fisted (.sifted)
skops; .-hearted (.hivied) ciet-

sirdīgs.
hardihood (pr'bèhiib) drošsirdība.

hardiness (.ne f) zaļoksnība; droš-

sirdība, pārdrošība.
hardly (hin'ole) stingri, bargi; ar

pūlēm; tikko,gandrīz ne; nelāgi.
hard-mouthed (.utauc/Ab) niķīgs

(no zirgiem).
hardness(.tte f)stingrums,bargums;

gfūtība.
hard-set (.set) apspiests; stingrs,

nelokāms,

hardship ( .şchîp) grūtība, spaidi;
cietsirdība; apspiešana,

hardware (.war) dzelzs-, tērauda-,

metāla preces,

hardy n (.be) drošs, drošsirdīgs,
dūšīgsi stiprs; nejūtīgs,

hare (fjfir) zaķis.
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hare-brained (haVbßemb) neapdo-
mīgs ; vieglprātīgs,

hare-lip (.l!p) zaķu lūpa.

harem (hâ'Rem) harems,

haricot (hā'Rēko») barikots (aunu

gaļas un sakņu ragus); (ari . bean)
turku pupa.

hark (fjSrf) 1. klausītie* 2. klau!

harlot (HiZr'iSi) mauka; .ry (.Re)

maucība.

harm (Ijctrm) 1. kaitējums; nela-

bums, ļaunums. 2. kaitēt; darīt

pāri; .ful □ (bčtr'mfnl) kaitīgs,
neizdevīgs; .fulness (.mş) kai-

tīgums; .less □ (.ies) nekaitīgs;

nevainīgs.
harmonic (hārmao'nīf) 1. (% .

al □,

.nêfoi) harmonisks. 2. .ies /

harmonijas mācība; .ica (.6fa)
harmonikas; -ious O (Hormo"'-

harmonisks (ari fig.); .ize

(f)ār'm»niī)) saskaņot(ies); har-

monizēt; .y (Hāt'mūne) harmo-

nija; saskaņa; saticība.

harness (Hftr'mf) 1. zirglietas; S

bruņas. 2. aizjūgt.
harp (hcttp) i. kokle; arfa. 2. koklēs;

fig. dziedāt vienmēr to pašu
dziesmu; .er (ha-'pk>r), .Ist (.ptşt)
koklētājs.

harpoon (Hmpū'n) 1. harpūna. 2.

harpunēt.
harpy (Hār'pe) plēsoņa.
harridan (HZ'RèdSn) veca ragana.

harrier (Hä'Re-Br) zaķu suns.

harrow (Hā'RO") 1. ecēšas. 2. ecēt;

Harryl (hä'Re) Indriķis.
harry 2 (.) izlaupīt; izpostīt; to

.

out of — padzīt no.

harsh □ (hSrşch) raupjš; skarbs;

skāņš; nepatīkams; bargs; .ness

(hār'schmf) raupjums; skāgums;
bargums,

hart (I)ād)briedis .shorn (har'tshmn)
briežrags,

harum-scarum F (siä'RSmffS'ROm)
straujš, ātrs, neapdomīgs,

harvest (hâr'wêşt) 1. pļauja; ievā-

kums. 2. pļaut, ievākt (labību);

.er(.rrj2ftft)pļāvējs;pļaujmašīna;

.-home (hm'wêşihoum) pļaujas

svētki.

Harwich (hä'Ri-bsd)) npr.
Haredža.

has (hās) 3. sg. pres. md. no have.

hash (Pfdļ) 1. kapāta gaļa; fig.
maišķis; to make a .

of — sa-

putrot kādu lietu. 2. (sa)kapāt.
hasp (hasp) 1. kāsis; bulta. 2.

aiztaisīt.

hassok (hā'fof) (ceļgalu) spilvens,
hast (Hāft) 2. sg. pres. md. no

haste (heift) steiga; to make
.

—

steigties.

hasten (He>fn) steigties; steidzināt;

.er (Heif'nOr) pasteidzinātājs;
veicinātājs.

hastiness (Hei'ftsmf) steidzība; pār-

steidzība; karstums, straujums.
Hastings (hei'ştìngs)npr. Hastingsa.
hasty □ (.te) steidzīgs; pārstei-

dzīgs; karsts; .-pudding (.pud-
Ins) miltu pudiņš.

hat (Hat) cepure, platmale.
hatchl (hatfch) 1. izperinājums;

izšķīlums ; pusdurvis ; t, lūka ;
under .es — ieslodzīts. 2. iz-

perināt (ari fig.).
hatch"2 (.) šrafēt.

hatchet (ha'rşchey cirvis; cirvītis;

to bury the .līgtmieru; .-face

(.feif) seja ar izteiksmīgiem
vaibstiem.
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hatchway (HZ'ifchwei) lūka.

hate ('tjeit) 1. naids, ienaids (to,
towards — pret). 2. ienīst, ie-

nīdēt.

hateful □ (hei'rful) ienīsts; ienī-

stams ; naidīgs ; .ness (.nèş)
naidīgums.

hater (Ijei'tSr) nīdējs, ienaidnieks.

hatred (Ijei'tßeb) naids.

hatter (liā'tūr) cepurnieks, plat-
malnieks.

haughtiness ( Hsū'tSnes) lepnums;

augstprātība; ~y □ (.te) augst-

prātīgs.
haul (Iļājl) 1. vilkšana; loms. 2.

vilkt; to
.

down * — nolaist;
to

.
up — uzvilkt,

haunch (hānfch, hsonşch) I. ciska;

haunt (fjāttt, Hīvitt) 1. uzturēšanās

vieta; midzenis. 2. bieži apcie-
mot; apgrūtināt;parādīties, spo-

koties; .cd —spoku vajāts; .er

(fļā'tttfr, hzg'ntvr) pastāvīgs cie-

miņš, vienmērulis.

hautboy (ho»'bôì) oboja.
Havana (ņäroS'rta) Havana; liavana

(cigars).

have ( haw ) [irr.] v\a. but, turēt,
valdīt; dabūt; paciest; atļaut;
likt; vajadzēt; I

.
my hair cut

— es lieku nogriezt sev matus;
I would

.
you know — jums

jāzin; to
.

advice — iet pēc
padoma (pie ārsta x.); to

-
rather

— turēt par pārāku; I had

better — būtu labāk, ka es ...;

.
atyou! tas ir pret tevi! pie-

sargies; to.on —valkāt; v\aux.

būt.

haven (Ijeirtm) osta (ati fig.); pa-

jumte, paspārne.

haven't (HZwnt) = have not.

haversack ( ņā'roorflf.) X mugur-
soma i maizes kule.

having ( hâ'wìng) 1. sk. have. 2.

manta.

havoc (P'rrjOï) 1. izpostījums;
slaktiņš; to make

.

of a th. —

izpostīt ko.

hawl % (h») vilka drīcekle, mež-

roze.

haw 2 (.) 1k krekošana. 2. stostī-

hawflnch ( hāū'finsch) orn. rozis,
Lakstiņš.

haw-haw ( hāS'hāz') 1. balta! 2.

sirsnīgi smieties.

hawkl (H«k) vanags; piekuns;
blēdis; .ing (M'fînâ) piekunu
medības.

hawk 2 (.) krekot.

hawk 3 (.) tirgoties uz ielas (ar
avizSm 2C.).

hawse * (Ijāof) kluza (ari .hole).
hawser t. (hāū'sSr) kabeļtauva.
hawthorn * (hao'lAom) paērkšķis.
hay (hei) 1. siens. 2. vākt sienu;

.cock (bei'fæf), .rick (.RÌf), .-

stack (.stās) siena kaudze; .-lost

(.Īsoft) sienaugša.
hazard (hā'sSrb) 1. nejaušs gadī-

jums; risks; laimes spēle. 2.

iedrošināties, riskēt; .ous □ (hâ'-
sorbà?ş) riskēts, bīstams.

haze (heis) dūmaka, bula gaiss.
hazel (heisl) 1. lazdāji. 2. brūns

(kā rieksts), rieksta brūnumā; --

nut (hei'sļnLt) (lazdu) rieksts.

haziness (hei'şinèş) miglainums;
nenoteiktība.

hazy (.se) miglains, tumšs.

H.B.M. abbr. = His (Her) Britan-

nic Majesty.
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he (In) l. viņš; tas; -who — tas,

kurš. 2. (salikteņos) tēviņš.
head (Ijeb) l. galva; prāts; (pēc

skait|iem).vīrs, gabals; priekšnieks;

virsaitis; vadonis; krīze (slimības);

noda]a, nodalījums; galvenā
daļa;postenis (rēķinos); augšgals;
virsa; priekšgals; avots; to

come io a .
— pūžņot; to

gather .
— ņemt virsroku, at-

kopties; -(s) or tail(s) — ērglis

vai raksts; .
over heels — pa

galvu pa kaklu; to make
.

against — turēties pretīm, likt

ragus pretīm; on this
.

— par

to. 2. galvenais, virs-. 3. v\a.
vadīt; priekšgalā stāvēt; iet pa

priekšu ; likt virsrakstu ; v\n.

t, turēt kursu; Am. izcelties

(no upes).
headache (he'beik) galvas sāpes,
head-dress ( He'bbßēf), head-gear

(.gşi) galvas rota.

headed (fè'bêb) 1. sk. head 3;-
.

by — vadīts. 2.
... galvu-;

cool
■. — aukstām asinīm.

header (sie'bfr) arch, sienamais

akmens; galviņlicis; vadonis;

galvas lēciens.

headiness (Jrnčf) skurbinātājs.

heading (.ìn<i) (naglu) galviņu lik-

šana; virsraksts; rubrika; galva.
headland (Bê'bHnb) (zemes) rags,

kārslis.

headless (Jef) bezgalvas- (ari fig.);
bez vadoņa.

head-/ig«r (.laīt) galvas laterna

(lokomotīves); .long (.lams) kraujš;

nevaidams; neapdomāts, pār-

steigts; adv. pa galvu pa kaklu;

.-master (hê'bma'ştSr) direktors,
skolas priekšnieks'; .-mastership

(-fdjfp) direktora vieta, direk-

torāts; .-miner (He'bmáìnOt) virs-

uzraugs (raktuvē); .-mistress (.-

-mt'ftßčf) skolas priekšniece; .-

money (.nia3ne) galvas nauda;
.most (.inouşt) priekš- (sev. pie

kuKiem); .-piece (.Pìş) ķivere;
pieres siksna (pie iemauktiem);
F galva ; prāts; .-quarters X

(-twaar'tstj) pl. galvenais mite-

klis; .ship (.schîp) galvenā loma;

vadītāja vieta; .sman (Ijē'bjuiān)
bende; .-stall (īje'bftāūl) galv-

gabals; .strong (.ftßaonii) stūr-

galvīgs, tiepīgs; .way (.wei):

to make .way — tikt uzpriekšu;
.-wind (.wìnb) pretvējš.

heady (.e) skurbinošs.

heal (hit) dzīt; dziedināt; samie-

rināt; to
.

up — aizdzīt; .able

(HI1»bl) dziedināms; .ing (hi'-
Itrtfl) 1. □ dziedinošs. 2. dzie-

dināšana.

health veselība; the soul's

.
— dvēseles glābiņš; board

of
.

— veselības departaments;
.ful □ (ïjè'lfAfûl) vesels, sveiks;

veselīgs; .iness ve-

selība; .less (J*f) slimīgs.
health-resort (.Reject) veseļotava.
healthy □ (Ijē'lrAe) vesels, sveiks.

heap ( hip ) 1. kaudze; drūzma,
bars. 2. kraut kaudzē, savelt.

hear (htt) [irr.] dzirdēt; (no)klau-
sīties i pakļausit; noklaušināt,

nopratināt (lieciniekus); pārklāti-

hearer (Hï'Ra 0 klausītājs.

hearing (.Rimt) dzirde; noklausī-

šanās; noklattse; audience; no-

pratinājums; dzirdes (jeb dzirda-

mais) tālums.
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hearken ( Hcntit ) klausīties ; sa-

klausīt.

hearsay (hşi'şei) baumas, valodas,

hearse (Ijßff) līķu rati; bēres (ar

zārku).

heart (Ijif't) sirds (ari kāršu spēlē);
sirsniņa; draugs; serde, vidus,

kodols i to have at
.

— uzbu-

dināties, būt nemierīgs; by. —

no galvas; for one's
.

— lab-

prāt ; in good .
— labā sa-

stāvā ; outof
.

— bezdrosmes-,

sašļucis; to speak from one's

.
—

runāt vaļsirdīgi; with all

my .
— no visas sirds.

heartacrte ( Ijčn'teif) sirdssāpes ;
.break (.bßeif) sirdsēsti; .-brea-

king (.bßeifins) sirdi plosošs;
.-broken (.bßouftt) ar satriektu

(jeb sagrauztu) sirdi, dziļi nosku-

mis ; .-burn(-ing) (.bs<n[tna])

grēmas; naids; .-complaint(ljčn't-
fo'mplèmt) sirdskaite.

hearten (Ijarfn) uzmundrināt, pa-

mudināt.
heart-felt (Hār'tfelt) dziļi sajusts.

hearth (IjīnrA) pavards; fig. pa-

jumte; .-rug Mr'r/ißs?g) tepiķis

(kamīna priekšā); .Stone (.ftO«ll)
pavarda akmens,

heartiness (hiļr'fàêş) sirsnība;
drosme.

heartless □ (hā-'tlčf) bezsirds-;

mazticīgs, sašļucis: .ness (ķş)
bezsirdība.

nari-rending (.Rênbmtf)sirdiplo-
sošs ; .-searching ( .sMfchtng )
sirdi izdibinošs; .sease (Hār'tfīf)

apmierinātība; F sirdsstiprinā-
jums (šņabis); F atraitnītes,

bezdelīgu actiņas.

heartsome (ņāt'tffm) uzmundri-)

nošs. [vība.ļ
heartstrings (.ftßUisj) pl. piekļā-
heart-whole (.ho"l) bezmīlas-, ar

neaiztiktu sirdi; fig. spirgts ;
nepadevīgs; vaļsirdīgs.

hearty (ha-'fe) t □ sirsnīgs, vaļ-
sirdīgs; spirgts; drosmīgs; .

eater — dūšīgs ēdējs. 2. mīļš

heat (hit) I.karstums; rosība, de-

dzība; dusmas; (sportā) skrējiens;

dead » — neizšķirta skriešanās.
2. kurināt; sasildīt, sakurināt;

heath (HttA) silājs; virši; .-cock
(hî'fÀîauî) teteris.

heathen (Ķi'dhm jeb Ņdhn) 1. pa-

gāns. 2. pagānu-, pagānisks;
.dom (-bßm) pagānisms; .ish l i
(I)ï'rfA6nïfdj) pagānisks; mežo-

nisks; _ism (.-nìfm)pagānisms;
mežoniskums.

heather (ïjê'dÄol) silājs; virši; .-bell

5 (.bêl) viršu zieds.

heathy (Ķi'th*) viršiem aizaudzis.

heave (Ijlro) 1. pacelšana; pamp-

šana; nelaba dūša. 2. [irr.] v\a.

pacelt; pampt; nopūsties: to
.

the anchor — pacelt enkuru;
to

-
out — izmest; v\n. cilāties,

viļņoties; taisīties uz vemšanu;

to -
for breath — elsot; * to

„
in sight — nākt redzams,

parādīties redzes aplokā; * to

- to — brasēt, piegriezt; * to

~
down — apvelt (kuģi).

heaven (Heron) debesis; Jy(hè'rtmle)
debešķīgs, debesu-; ~ward(s)

(.wvrbjsj) uz debesīm.

heaver (hi'wor) pacēlējs; svereklis,
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heaviness ( hē'rrjēnēf) smagums,

svars, spiediens (ad fig.); lē-

nums, lempība; grūtsirdība.
heaving (Hī'rDtna) cilāšanās; viļņo-

šana; elsošana.

heavy v ( he'we ) smags; lēns;

grūtsirdīgs; miegains; drūms;
nospiedošs; stiprs; grūti sagre-

mojams; tauks; drēgns.
hebdomadal! (hēbbL'mĢl), .ry

(.bORe) iknedēļas-.

Hebe (hī'bī) Hebe.

Hebraic, S .al □ (hēhßei'tk, .efoī)
ebreju-, ebrejisks.

Hebrew (hī'bßū) 1. ebreju-, ebre-

jisks. 2. ebrejs; ebreju va-

Hebrides (hē'bßēbīf) npr. Hebridas.

hecatomb (he'M-vm, .tūm) lieka-

tombe.

heckle (heki) sk. hackle.

hectic Jje'ltïî) 1. hektisks; no-

murdzinošs; diloņa-. 2. di-

lonis;
.

fever — delamais dru-

Hector i (he'ftSr) Hektors.

hector 2 (.) 1. lielībnieks, bal-

mutis. 2. v\a. iebiedēt; v\n.
lielīties, plātīties,

hederaceous (hebOßei'fdjuf)efejvei-
dīgs.

hedge (hēbfch) 1. žogs. 2. iežogot;
aptaisīt; aizsargāt; to

. up —

nosprostīt.
hedge-W/J şije'bschbtl) dārza nazis;

.hog (Jjàôg) ezis; .row (.RO»)
žogs, dzīvs žogs; .-school (.-

ffūl) kakta skola (neatjauta, slikta

skola); .-sparrow (.spZRO") pļav-
svilpis.

hedonic (IjC'bæ'ntf) hedonisks, uz

izpriecu attiecīgs.

heed (hid) 1. uzmanība, vērība;

to take .of — piesargāties no.
2. ievērot.

heedful □ (Hl'bful) uzmanīgs, vē-

rīgs; piesardzīgs; .ness (.-n6 f)
uzmanība; piesardzība.

heedless □ (.lef) neuzmanīgs, ne-

vērīgs.
heell (Hit) 1. papēdis; * (masta)

apakšgals; to be out at .s —

staigāt ar caurumiem zeķē; fig.
dzīvot trūcīgos apstākļos. 2.

uzlikt papēdi.
heel 2 a (.) nosvērties sāņus.
heeling (hļ'lļm) papēžu atjauno-

heel-tap (hī'ltZp) papēžgabals; at-

likums (glazē); no .! — iztuk-

šots !

hegemony (hī'bfchēm»ne) hegemo-
nija, virsvaldība; politiska va-

Hegira (hē'bfchēßa) Hedžra (Muha-

meda bēgšana 622).

he-goat (h!'go»t) āzis.

heifer (he'for) tele.

heigh-ho (haī'hou, Hei'-) ai, ak!

height (háìt) augstums; pakalne;
galotne; augstākā pakāpe; .en

(háitn) paaugstināt (ari fig.); pa-
lielināt; uzlabot.

heinous □ (he>'nvş) riebīgs; ne-

gants; .ness (.nēf) negantība,
heir (fir) mantnieks; to be

.
to —

mantot ko;
.

apparent,
.

at law

— likumīgs mantnieks; .ess

(fi'Rēf) mantniece; -less (fir'fêş)
bezmantnieku-; .loom ( .turn )

mantojams gabals; .ship (-fcsiìp)
mantojums,

held (hēlb) pret. un p.p. no hold 2.

Helen (sie'fan) Liene.
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helical (hşşW gliemēžveidīgs.
he110... (Hķ'lêS...) (salikteņos) saules-,

helio-; .graph (-QRaf) helio-

grafs;spogujatelegrafs;.graphic
( fjìlSôgßâ'fìf) heliografisks; .-

gravure (.gße>'wiur, hêlêSgßÌiwir')
heliogravira; .trope (hi'leSfßoup)
ast., % min., surv. heliotrops.

helix at (fie'liff, Hl'.) pl. p.td. .ces

(.efif) gliemēžlinija, spirāle;
anat. auss krimstala.

hell (del) elle.

hellebore 5 (Hè'fèbSt) cūku zāles.

Hellene (hè'tin, IM'it) hellenis,

grieķis.
hellish □ (He'llşch) ellisks.

helm 1 (helm) stūre (ari fig.).
helm - (.), .et (Helmet) ķivere.

helmsman » (Helmsman)stūrmanis.

help (help) 1. palīdzība; līdzeklis;

palīgs, palīdzētājs; Am. apkal-

potājs; kalpone; lady's . —

nama mātes palīgs. 2. v\a. [irr.]
palīdzēt; uzlabot; atturēties;

(pie galda) likt priekšā, pasniegt;

. yourself! — esat tik laipni,

ņemat! I could not
. laughing

— es nevarēju citādi: bija jā-

smejas; v\n. sniegt palīdzību,
būt palīdzīgs.

helper(hē'lpvr) palīdzētājs; palīgs.
helpful (.flit) palīdzīgs; derīgs;

.ness (.rtêf) derīgums.
helpless □ (.lef) bezpalīga-, pa-

mests; .ness (.ut's) bezpalīga
stāvoklis.

helpmate (hê'lpmeit), .meet (.utii)
palīgs; palīdze.

helter-skelter (he'ltSrşļe'Wr) tarara!

helve (Hēlro) 1. kāts, spals. 2. pie-
taisīt kātu. [šveiciešu-, j

Helvetic ( helwe'tiî) helvetisks.ļ

heml (hem) 1. vīle. 2. vīlēt; to

-

in — aptaisīt.

hem 2(.) 1. krekot. 2. hm!
hematite (sje'matáît) hematits, sar-

kanais dzelzsakmens.

hemicvc/e (Hê'mDşáîkl) pusriņķis;
-ptera ( hemt'ptußa ) pl. pus-

spārni; .sphere (he'inSfffr) pus-

hemlock ( He'mlaof) velna rutki,

suņa stiebri.

hemorrhage ( he'ntîbfch) asiņu
noplūdums; .olds sk. haemor-

rhoids.

hemp (hemp) kaņepāji; .en (hempn)
kaņepāju-.

hen (Hen) vista; (putnu) mātīte.
henbane * (hē'nbem) melnās dri-

ģenes; fig. nāveklis, ģifts.
hence (Hens) projām; no tam; tā-

lab; no šī laika; .! projām!;
a year . — no šīs dienas par

gadu i .forth (fļè'itffoiyA), .for-

ward (rjêuffot'wûtb) no šī brīža

henchman \ (Ije'nfdjmSn) pavadī-
tājs ;piekritējs.

hen-pecked (Hē'npēīt) zem tupeles
stāvošs.

Henry (Bê'rtße) Indriķis.
nepar Ot (hl'lķ) aknas.

hepta... (hē'ptZ...) (salikteņos) septiņ-,
piem. .gon (.gain) septiņstūris.

her thvr, HNr) viņu, to; viņai, tai.

herald (I)ē'R«lb)'l. herolds, sau-

cējs. 2.pasludināt; .ic tljēßā'lblf)
heraldisks ; .ry (hê'ROlbße) he-

raldika, bruņogu zinātne.

herb (HStb) zāle.

herbaceous (hļ>'be>'şchvş) zālei li-

herbage zāle; ganība.
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herbal ( hgr'b°l) herbārijs, zaļu

grāmata, zājnīca.

herbalist (hv-'b-itlst) zāļuzinātnieks,

herbarium MķĢm) herbārijs,

herbary (HS'ĢR>-> zāļu dārzs,

herbescent (B6tbè'f«nt)2âleilīdzīgs,

herbivora (.ln'wi>Ra) pl. zāļēdēji.
herbivorous (.Rasf) zāļēdējs-.

Herculean (HS'kjîî'lĶn) herkulisks,

milzīgs; .8 (HSr'ļMis) Herkuls.

herd (B6'b) 1. ganāms pulks; bars

2. v\a. ganīt (lopus);
v

v\n. iet

baros; .sman (H6r'dsnà) gans.

here (hit) še, šepat, šurpu; .'s to

...!
— uz ...

veselību!

herea&ouf (hî'R-ibáu't)še apkārtnē,
šaī apvidū; .after (Bīßa'ftor) l.

nākošs. 2. nākotne; .at (.ä't)

pie tam; (fjubâî') ar šo.

hereditary ( H^Re'd-toße ) manto-

jams; pārraidāms; .y(.t«)pār-
raidība.

herein (Ijißt'n) šaī ziņa'; .of(.-ào'ro)
no tam ; .on (.āZ'n) uz to, pēc

heresy (he'RSse) ķecerība.
heretic (ljè'R6ttf)'l. (ari .al □,!)«-

Rē'tsfai) ķecerisks. 2. ķeceris.
herero (hirt'ū') pie tam; .tofore

(.tusor') senāk; kādreiz; .upon

(hißķipģz'n) pēc tam; .with thî'-
wì'cfA) ar šo.

heritable (be'RĢvt) mantotspējīgs;

mantojams; .ge (.t>-dsch) man-

tojums.

hermetic(al □) (HNrmē'tik, Ģt) her-

mētisks.

hermit (ho-'mlt) vientuļnieks; .age

(.mêtedsch) vientuļniecība.
hernia eg (HSr'nèa) trūkums; .1 (.-

rşil) trūkuma-.

hero (tji'Ro'i) varonis; .ie (Said)

(lMou'ik, .s{B[) varonīgs, va-

roņa-; .me (rjè'Rôïn) varone; .-

ism (.Ism) varonība.

heron (hē'Rvīt) zivju kāmis.

herring (be'Rtnsi) siļķe.

hers (Ms) viņas-.

herse (hgrs) nolaižamie trelliņi.

herself (hiZ-se'lf) viņa pati; viņai

pašai; sev.

hesitate (Hê'şie>t) vilcināties, ne-

zināt ko darīt; stostīties ; .ion

(hesêtei'şchôn) šaubīšanās; sto-

stīšanās.

heterodox (t)e't«R"bàoff) citticīgs,
nepareizticīgs, maldticīgs; .y

(-baikşc) viltusmācība.

heterogeneous < het»Rvbschl'rşiş)
svešāds.

hew (Tijū) [irr-] cirst, test; G ap-

cirst; to
.

out — izcirst; tēlot.

hewer (ftjū'or) cirtējs ; malkcirtis.

hewn (hjūn) pp. no hew.

hexa... (be'lŗä...)ješ-.
hexagon (ņè'îfägam) sešstūris; .al

(heksa'gSnSl) sešstūra-.

hexameter (heksa'm>-tvr) heksametrs.

hey (hei) ci! eidū!
heyday (ījei'bei) 1. urā! 2. jautrība;

saviļņojums.
hhd(s)- O abbr.

— liogshead(s).
hiatus (háîe>'t»ş) hiats.

hibernate (hai'b»-neit) pārziemot.
hiccup, ari hiccough (ht'kLp) I.

žagas. 2. žagoties, rīstīties, gul-
dzīties.

hickory * (Hl'ļuße) hikorijs.

hid (hid), hidden (silbn) sk. hide:<.

hide1 ļháld) hufa (zemes mSrs).

hide 2 (.) 1. āda. 2. F izpērt,
hide '(.) [irr.] noslept(ies); to play

(at) .-and-seek — slēpties.
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hidebound (IļáTbbáunb)šaursirdīgs.
hideous □ nesmuks, rie-

bīgs, neģēlīgs; -ness (~näf) ne-

ģēlīgums.
hiding F (îjáì'btnä) pēriens; --place

(-pie's) slēptuve.
hie (Ijáì) (p.pr. hying) steigties.
hierarchy (tjáî'Oßcnfe) hierarchija,

priestervaldība.
hieroglyph (T)á7'BR»g,[ìf) hieroglifs;

-ic (I)lìBßôg[ï'flf) l.hieroglifisks,
hieroglifu-. 2. -ies pl. hiero-

gtJft.
higgle (tjtfil) iznesat preces; kau-

lēties ; -r (ht'glSr) sīkstulis,

ftigh (há>) I. a. □ augsts; stalts;

lepns; cēls; iedomīgs; pikants;
dārgs; liels; stiprs; pārmērīgs;
with a -

hand — ar stipru roku;

bez žēlastības; to be in - spi-
rits —būt labā omā; H- Church

— anglikāņu baznīca; - life —

augstmaņi; -
tea — tēja ar

gaļas ēdieniem ; -

time
— pē-

dējais brīdis; -
wind — stiprs

vējš;
-

words
— strauji vārdi;

on
-

— augstumā. 2. adv.

augsti; stipri; lielā mērā.

h\gh-altar (hm'āMr) galvenais

altāris; --backed (-bäft) augst-

atzveltnes-; --born (.Bsm) augst-
dzimis ; --coloured ( -kāMrb)
spilgts; .-day (--bei) svētku

diena; -land (_l3nb) augšzeme;
-lander (-k>r) augšzemnieks.

highly (I)āī'(e) augsti; daudz; ļoti.
high-minded ( hal'maimVb ) augst-

sirdīgs.
highness (.n«f) augstums; fig.

augstība.
high-road (-RO"b) lielceļš; --step-

ping (-şteplns) kratulīgs (zirgs);

-way (-wei) lielceļš; -wayman

(.man) razbainieks.

H. I. H. abbr =His (Her) Imperial
Highness,

hilarious □ jautrs, prie-
cīgs.

hilarity (helZ'Refe) jautrība.
hill (HII) pakalne, kalniņš.
hilliness (hi'lenês) kalnainums.

hillock (-Of.) pakalnīte.
hilly (1)1 Ie) pakalnains, kalnains.
hilt (hiļt) spals; up to the

-
—

līdz spalam; -cd (hļ'lfêb) spalots.
him (him) viņu, to; viņam, tam.

himself (hîmşe'lf) viņš pats; viņu
pašu ; viņam pašam ;of

-
—

no sevis; by -
— viens pats,

par sevi.

hindl (hainb) briežmāte.
hind 2 (-) kalps,
hind i(-) pakaļējs, pakaļ-,

hinder 1. (Hai'nbSr) pakaļējs, paka]-.
2. (hl'nbOt) kavēt, uzturēt.

hind(e)rance (Hl'nbvßSnf, -bß^nf)
kavēklis; kaitējums,

hindmost (hái'nbmouft) pakaļējais,
pēdējais.

Hindoo, -v (hl'nbū) hinduss.

Hindustan (hinbuştä'n) Hindostanà;

-i (-ftā'nī) hindostanisks.

hinge (hlnbsch) 1. durvju celtne;

fig. kodols. 2. to
-upon fig. —

grozīties ap.

hint (hint) 1. mājiens. 2 dot mā-

jienu, norādīt uz.

hinterland (hî'ntLrtanb) aiznovadi.

hipi (hip) gūža, gurns.

hip 2 %(-) vilka drīcekle, mežroze.

hip 3(.) darīt grūtsirdīgu,
hipi (-): int. -! .! hurra(h)! —

ura! ura!

hip-bath (hî'pbûl/i, -bafA)sēdvanna.
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hippedl (htpt) krustos stīvs.

hipped 2 F (-) melancholisks, gŗût-
sirdīgs.

hippophagy zirggalas

hippopotamus (hîpSpàZ't-iinà?ş) pĻ
J (.mat), .uses (.màZşès) upes

hip-roof (siì'pßîîf) slīpjumts.
hip-shot (.fdiaot) krustos stīvs,

hircine (HS-'şttt, .fáîn)āzim līdzīgs,
smirdošs kā āzis.

hire (fļáìr) 1. īrēšana; īre; procenti;

(darba) alga. 2. īrCt; piekuku|ot;

to
.

out — izīrēt.

hireling (Ijáìr'ïïns) 1. algādzis. 2.

pērkams, piekukuļojams,
hirsute (sioVfjūt) spalvains, pin-

his (his) viņa-.

hispid (hi'şpid) sarains.

hiss (hîş) 1. šņākšana; šņākoņa. 2.

histV)'ft) >. est! klusu! 2. rīdīt,

historian (hìşto'Rè»n) vēsturnieks;

ic(al □ ) (hiştsZ'Rlk. .ek»t) vē-

stures-, vēsturisks; .iographer

vēsturnieks; .y

(rjt'ftoße) vēsture,

histrionic (htştßeàZ'nìk) aktiera-;
teatralisks.

hit ( hit ) I. sitiens i grūdiens;
laimes gadījums. 2. [irr.] sist;

grūst; atdurties; uzķert; to . a

p. home — pamatīgi noraidīt

kādu;. or miss —uz labu laimi;
to

.
off— sīki tēlot; to

. upon—

nejauši atdurties, nejauši atrast,

hitch (hitşch) 1. āķis; * mezgls;

grūtība; kavēklis. 2. v\a. pie-

, turēt; piesiet; piestiprināt; v\n.
kiibot; būt pieāķēts.

hither (hl'ķ) 1. adv. šurpu. 2.

a. šaipusējs; .to (.tu) līdzšim.

hive (háìw) 1. strops; spiets; fig;
bars. 2. likt stropā; dzīvot kopā.
.s pl. krups.

H. M.S. abbr.=His(Her)Majesty's
Ship (Service).

*

ho(a) (Hon) ci! pag!
hoar (hūr) sirms.

hoard (hūrd) 1. krājums; manta. 2.

krāt; to
. up — sakrāt, sataupīt.

hoarding (HSr'dļnķ) krāšana; aiz-

taupījums.
hoar-frost (IjOr'fßæft) sarma.

hoariness (ìjo'Rèm'f) sirmums.

hoarse □ (hūrf) aizsmacis; .ness

(hor'şnķş) aizsmakums.

hoary (hū'Re) balts, sirms.

hoax (ho"kş) 1. mānīšana. 2.mānīt,

hob (s)àjh) (riteņa) rumba.

hobble (hêobl) 1. lurnpačošana,
klibošana; ķeza. 2. v\n. lum-

pačot, klibot; (ari fig.); v\a. sa-

pīt (kājas).
hobbledehoy (hai'bldi-hôl) lempis,

pusaudzis.
hobbler (hai'Mr) lumpačotājs.
hobbling □ (Jlns) lumpačīgs.
hobby (.e) fig. jājamais zirdziņš,

vājā puse.

hobgoblin (hso'bgsoblin) draiskulis.

hobnail (-ue>l) pakavnagla.

hobnob (hau'bitsob) saskandināt (uz-

dzerot); kopā dzert vai tērzēt.

hock 1 (ha>k) 1. paceles dzīslas. 2.

pārgriezt paceles dzīslas.

hock'2 (.) reinvīns.

hockey (siau'fe) hokejs.
hocus (Ijou'fof) i. krāpnieks. 2.

piekrāpt, piešmaukt; viltot (dzē-

rienu); .-pocus (.pOM'fof) māņi.
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hod (siaob) merteja sile.

hodge-podge (hall'bsd)pa>bsch) mai-

šķis; sk. hotch-potch.
hodman (fjao'bntSu) rokas puisis.
hoe (bo>i) 1. kaplis. 2. kapāt.
hog (lja>g) 1. cūka; skrāpis; prasts

tēviņš.

bogged (ha>gd) liekts.

hogget (hàu'gêf) divgadu kuilis,

auns vai kumeļš.

hoggish □ (fjao'gtfd)) cūcisks; rijīgs:
.ness (-n*f) cūcība; rijība.

hogshead (hao'gseb) ūkšis; muca.

hogskin (.fffu) cūkāda.

hogwash (.wæfd)) samazgas.

hoist (Ijôlft) 1. lifts, uzvelkamais;

(buras) gaŗums. 2. uzvilkt; to

.

out a boat —izlikt laivu.

hoity-toity (sļôTtê'tôTte) ļ. jautrs,
draiskulīgs. 2. tavu brīnumu!

hold (s)o»lb) 1. turēšana; tveršana;

tvereklis; vara; iespaids; atbalsts;
cietums; apcietinājums; midze-

nis; * dibentelpas (kuģi); to get
.of — apķert: to lay .of

—

satvert. 2. [irr.] v\a. turēt; sa-

turēt; atturēt; pieturēt; sastādīt;

izturēt; aizturēt; aizstāvēt; to .

an argument — disputēt; to
.

one's own — noturēties; to
. a

wager — derēt; to
.

water —

nelaist ūdeni cauri; to
»

out—

izstiept; to
- up — turēt augšā;

pabalstīt; ieteikt kā paraugu;

v\n. turēt, būt stiprs, būt lie-

tojams; (. out) noturēties; to
.

forth — turēt runu, izteikties; to

- good — būt dibināts, apsti-
prināties, izrādīties par labu;

to
.

in— ieturēt; atturēties; to

-
off — klīrēties; to

. on —

pastāvēt; turēties; to.out against

— turēties pretim; to up —no-

turēties.

hold-all (sļoii'ībāoī)vistvere; mugur-

holder (hou'llM) turētājs; nomnieks;
tvereklis ;

.
of shares — ak-

cionārs.

holdfast (s)oB'lbfaft) 1. krampis,
āķis. 2. izturīgs.

holding (Jim) turēšana; arende;

valdījums.
hole (f)0"i) 1. caurums; dobums;

bedre; ala. 2. izrakt bedri; iz-

dobt ; iespēlēt caurumā (uz bß>

holiday (îhNŅei) i, svētku diena;

.s pl. brīvdienas. 2. svētku-,

brīvdienu...

holiness (fjo»l*n6f) svētums; svē-

tība

holla, hollo (Ija/la, Ijæ'lo") 1. v— ū!
elē! 2. uvināt;

//olland (f)ào'|Bnb) Holande; brown

h.— nebalināts audekls,

hollow (Ijào'lo") 1. caurs, dobjš,
tukšs; neīsts, nevērtīgs. 2. F

adv. (ari ail .) pilnīgi. 3. ala;

bedre; dobums; G grope. 4.

izdobt; -ness (~iief) tukšums,

holly * (i)au'se) īidenslape.
hollyhock 5 (.èljaof) kāršroze.

holm (siomn jeb houlm) saliņa (upē);
krastmale.

Holmes (ho»lms) pnr. Holms,

holocaust (HL'lâttSst) dedzināmais

upuris; sadedzināšana,

holster (fio»'(ftat) pistoles maksts.

Aoly (hou'le) svēts; H. Thursday
— debessbraukšanas diena; H.

Week — klusā nedēja; .-water

(bou'lêwàMr) svētīts ūdens.

homage (HL'mŞsch) cildinājums;
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uzticības zvērests; to do '(pay
jeb render) .

— cildināt.

«ome (houm) 1. māja; dzīvoklis;

dzimtene; at
.

— mājās. 2. a.

mājas-; iekšzemes-; krietns; H.

Depaitment — iekšlietu mini-

strija; H. Secretary — iekšlietu

ministrs; .trade— iekšējā tirdz-

niecība; 3. adv. uz mājām;at-

pakaļ;pie lietas;pavisam; krietni;

to come .
— nākt mājās; that

comes
.

to you — tas zīmējās

uz jums; to hit (jeb strike) .

— aizskart vārīgu vietu.

home-baked (hou'rnbe'kt) pašcepts.
home-felt (.felt) dziļi sajusts, sir-

homeless (.lef) bezpajumtes.
homeliness (.lêns f) vienkāršums;

neaptēstība.

homely □ (.le) mājas-, mājulains;

vienkāršs; pašaudzināts; neap-

tēsts, neizglītots; nesmuks.

home-made (.meib) mājās izga-
tavots (vai cepts); .-rule (-Rūl)
pašvaldība; .-sick (.flī): to be

.-sick —ilgoties pēc dzimtenes;

.-sickness (.jtktņ) dzimtenes

sēras; .spun (.şpZn) 1. pašvērpts;
/(şŗ. pašaudzināts. 2.pašvCrpums;
.stead (.fteb) mājas vieta, mājas,
dzīvoklis (ar klāt piederīgu zemi);

.ward(s) (.vrbļsļ mājup,uz mā-

jas pusi.
homicide ( Ijæ'imfaib) slepkavība;

slepkava. [sprediķis.)
homily (rjào'm*!*) pamācījums,)
hominy Am. (.ejie) maisu putra.

homoeopathic (ho«mêSpL'/âtk, f)æ-

me.) homeopātisks; .Ist (.àô'pa-
fAìft), homeopāts; .y
homeopātija.

homogeneous ( ho»mSbschl'm-'Sf )

vienādīgs; .logy (HSmL'lvdsche)
saskaņa.

Hon. abbr.
—

honourable; hono-

hone © (Ijoim) 1. galoda; 2. asināt,

honest □ (A/mft) godīgs, taisns,

vaļsirdīgs; cienījams; .y (ao'-

n«ste) godīgums, taisnums,

honey (I)as'ne) medus; my .! —

sirsniņ mīļā!

honeycomb (IjaVnefouju) šūna; .cd

(.fo"mb) šūnains, caurumains,

honeyed (~ gb) salds kā medus,

medus saldumā,

honeymoon (hL'ni-mūn) medus

mēnesis.

honeysuckle % (.şâZkl) sausserži,

kazlape.
honied sk. honeyed.

honorarium (aouūßfi'Rp3|U ) hono-

rārs ; .y (ao'nfßOße) goda-,
honour (æ'nfc) 1. gods; cienība;

cieņa. 2. godāt; pagodināt; O

samaksāt; .s pl. goda vietas;
pagodinājumi.

Honourable □ (ào'nô'Ro'bl) goda
pilns, slavens; cienījams; cie-

nīgs, godāts ; .ness (.mş) go-

dīgums.
bonourleSB (au'notlef) bezgoda-; ne-

godāts.
Hood 1(Hub) npr. Hūds.

hood 2 (.) kapuce; vāks (ari ©);
univ. talāra pārmetnis; .cd (fjii'-

bb)i apsegts; fig. aizsegts.

hoodwink (Hu'bwļitsk) aizsiet kā-

dam acis; mānīt.

hoof(Ijūf)nags; ,cd (būft) nagains,

nagots.
hook (bus) 1. āķis; krampis; sirpis;

.s and eyes — āķi un cilpas ;
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by . or by crook — tā vai tā.

2. v]a- aizāķēt; makšķerēt; v\n.
liekties; pieķerties.

hooka(h) (s)ū'Īa) liuka (austrumnieku

ūdensplpis).
hooked (tjûft) āķveidīgs, liekts.

hooker A (rjìt'ÎOr) liukars (holandiešu

divmastu kuģis).

hooligan (hu'lêgän) huļigans, ielas

lempis.

hoop (tjūp) 1. stīpa; stīpaslindraki.

2. (ap)stīpot.
hooper (ņū'pfr)stīpnieks, mucnieks.

hooping-cough (hū'pmgkaif) garais

klepus.
hoopoe (fjū'pou, .pū), hoopoo (bū'-

pū) orn. bada dzeguze, pupuķis.
hoot (rjūt) 1. kliedziens; klaigas.

2. v\n. kliegt; to .at — iz

svilpt, izzobot; v\a. izkliegt;
.er (tjū'tOr) (automobiļa) Svilpe,

hop l (t)àop) 1. % apiņi. 2. apiņot.
hop 2 (.) l.Jēciens. 2. lēkt, lēkāt.

hop-bine (Ijao'pbiîn) apiņu stīga.
hope (Ijoup) 1. cerība. 2. cerēt;

to
.

in — paļauties uz; .ful n

(Şou'pfìil) cerību pilns i -less □

. (hou'plef) bezcerību-; -r (r)o«'por)
cerētājs(-ja).

hopper (rjào'por) miltpiltuve; ent.

siersmidzis.

horary (fjū'Rēße) stundu-.

horde (fjfl'b) bars, pulks.

horizon (si/'Rai'ļļOļn) apvārsnis, re-

dzes aploks, horiconts; .tai □

(Ijæßefao'ntS'O horicontals, līme-

nisks, apvāršņa-.
horn (Horn) rags ; ent. tausteklis ;

dzeramais rags; stag's .s pl.

ragi; .of plenty _ pilnības
rags.

horn-book (hgr'nvuk) ābece.

horned (homd) ragots, raga-, rag-

veidigs.
hornet (ļoi'nčt) sirsenis.

hornless (Ijor'nisf) bezragu-.
hornpipe (hû-'npáîp) raga svilpe;

(ari sailor's .) jūrnieku deja.
horny (.n c) ragains, raga-.

horologe ( r)æ'R°læbfcf) ) stundenis.
horrible □ (Hæ'Rtbl) šausmīgs;

.ness (.n«f) šausmība.

horrid □ (hsū'Rib) briesmīgs, rie-

bīgs.
w

horrify (fjao'Rčfai) šausmināt.

horror (gæ'Rd') šausmas.

horse (ho-ş) i. zirgs; jātniecība,
kavalerija; steķi; to take .

—

uzsēsties, sēsties zirgam mu-

gurā. 2. aizjūgt; jāt; aplēkt

(ķēvi).
Horse-Artillery (ho-'şartì|oße) jāt-

nieku lielgabalniecība; .back

(.bāf): on .back — jāšus; to

be (jeb go) on .back — jāt; to

get on .back — uzsēsties; .-

box S (.bauff) zirgu transporta
vagons; .-breaker (.bßeifor) ie-

jādītājs; .-car Am. (.{3O zirg-
dzelzsceja vagons; .-collar (--

-īa>[Br) sakas; .-dealer (.bîl«r)
zirgu tirgotājs; H.-Guards (.-

garbs) dI. gvardijas kavaleriias

pulks (Anglijā); .-laugh F (.las)
zviegšana (smejoties), skaļi, prasti
smiekli; .man jātnieks;
.manship (.fdjtp) jāšanasmāksla,

jājamā māksla; .-play (.plei)
rupjš joks; .-pond (.pamb)zirgu
peldinātava; .-powers.Páuor)zir-

ga spēksizirgspēks; .-race(.Re>t)

zirgu skriešanās; .-radish * (.-

Râdîşch) māirutks'; .shoe (.fchū)
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pakavs; .whip (.[fjjwïp) jājama

pātaga ; .woman (.wumOrt) jāt-

horsy (IjSt'fe) zirga-; zirgu spor-

tam nodevies.
hortative (.tättro), hortatory (.ta-

pamudinošs.

horticultural (hū-ti-kZ'lt'-bORSI)
dārzkopības-; .c (I)St'teîàs[tî*3r)
dārzkopība: .ist (hortekL'lfschS-
RÌft) dārzkopis.

hose ((jons) (gara) zeķe; © šļūtene.

hosier © (hou'schkAr, .schSr) zeķu

pārdevējs, zeķnieks; .y © (fjou-
yd)e-BĶe,.ļ'd)or<e)zeķnieku preces.

hospitable (hao'şpefSbl) viesmīlīgs;
.ness (.ng f) viesmīlība.

hospital ( ha/spĢl) slimnīca ; .

nurse — slimnieku kopēja; .

Sunday — svētdiena nabagu
kolektei.

hospitality (rjæfpstS'iefe)viesmīlība.

hospital(l)er (rjao'fpêtälot) slimnīcas

uzraugs; kopējs(-ja).
hostl (houşt) viesmīlis; nama tēvs;

viesnīcnieks.
host 2 (.) karaspēks; liels dau-

dzums; pūlis; Lord of -s —

debessdraudzības kungs.
host 3 (.) ccci hostija, dievmaizīte.
hostage (h«/stedsch) ķīlnieks.

hostelry (fjaj'ft<3[Re) viesnīca.

hostess (ho"'şt,êş) saimniece; vies-

nīcniece.

hostile □ (îjào'ftfl, .ftáîl) naidīgs,
hostility JTļasftt'iete) naidība.

hostler (æ'por, art hàá'şlSr) zirgpui-
sis, sētas puisis,

hot (ņaot) karsts; straujš*; dedzīgs;
ass, sīvs.

hotbed (HNtoed) lecekts; fig. dē-

stītava.

hot-blooded (hL'tblLdêd) karsts,

karstām asinīm, ātrs, dedzīgs.
hotchpotch (Haz'tşchpNtşch), hotchpot

(.pa>t) maišķis; skot.sakņu zupa.

hotel (I)ôte'l) viesnīca.

hot-house (Hao'tHáuş) siltumnīca.

hotness (fjæ'tnSf) karstums.

hot-press (fjæ'tpßef) (papiru) presēt,
satinēt; (drānu) dekatēt.

hotspur (.şpgr) karstgalvis.
hough (īiaof) —

hock.

hound (I)āTinb) 1. medību suns;

fig. suns (lamas vārds). 2. medīt

(ar suņiem); rīdīt.

hour (Mr) stunda; laiks, pulkste-
nis; what's the .? — cik pulk-
stenis? .s pl. cccl. stundu lūg-

šanas.
hour-glass (áïït'glaf) smiltenis

(pulkstenis).
hour-hand (.ījānb) stundu rādītājs,

hourly (áîìt'le) ikstundas-; pastā-

vīgs.
house 1. (Iļáuf), pl. .s (bau'fej)

nams, māja ; dzīvoklis; cilts,

dzimta; © veikals, tirdzniecības

nams, firma; tautas vietnieku

nams, parlaments; tobring down

the
. — aizraut publiku. 2.

(IjāTif) v\a. ievietot, nogādāt
(drošā vietā); v\n. māļot.

house-ôoar(l)áu'fbout) laiva, nam-

laiva (ar jumtu, namam līdzīga); .-

breaker (.bßeifSt) kramplauzis;
.hold (.ljo"Ib) 1. namturiba ;
King's .hold — karaliska galm-

turība. 2. nama-, ģimenes; .-

.holder (.houfM) nama tēvs;
saimnieks; .keeper(.īīpor)nama

māte, saimniece; .keeping (.Ïl-

pïns) 1. saimniekošana. 2. mā-

jas-; .-leek % (.llf) kaulu zāles.
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houscles (.īss) bezpajumtes-.

house-warming(.waarmtiis) jauna

dzīvokļa iesvētīšana, iegaitas
dzīres; -wife (Ijáu'fwai'f, Hàs'-
sļwļif) nama māte ; saim-

niece; šujnīca; -wifery (-Re)

mājturība; saimnieciskums;
mājas dzīve.

housing l (háusing) novietojums;
pajumte; noliktavas nauda.

housing 2 (.) sābraka, sedlsega.
hove (Ijomp) sk. heave 2.
hovel (hN'wel, hao'wi-l) nojume;

hover ( hsK'wSr, Ijào'rnîJr) karāties

(pār ko); lidināties; Šaubīties,

svārstīties.

how (siau) kā;
- large a room! —

kas par lielu istabu!; .belt (t)áu-

bī'īt) lai būtu kā būdams, katrā

ziņā; .ever(_ê'n>0t) 1. adv. laikā;

2. conj. tomēr; .soever (Ijáu-
foue'w8-) kā ari.

howitzer (sjáu'ïtjOt) haubica.

howl (haul) 1. kaukšana; kaukoņa.
2. kaukt.

howlet jfjsiau'let) pūce.

hoy (hoi) 1. ci! oi! 2. bordiņš.
hoyden (hôl'den) draiskule.

h. p.= horse-power.
H. R. H. His (Her) Royal High-

ness—viņa (viņas) karaliska

augstība.
hub (Hàsb) (riteņa) rumba; rokturis;

spals; fig. centrs.

hubbub P(l)as'ba36)troksnis, ņudzis.
huckaback ( hL'MSk) kamčatka

(audekls).
buckle (hsSkl) gūža; .berry (hL'kl-

bčße) (amerikāņu) melnene, brūk-

lene ; .bone (.bo»n) politika;

gūžas kauls.

huckster (fjŞ'îftSr) l.[.ress(.ftßi-jļ)
krāmu pardevējs(-ja), 2. pārdot
sīkas preces.

huddle (Hasbl) v\a. samētāt, izsvai-

dīt; pavirši izdarīt; to .on — kā

nekā apmest (drēbes); v\n. drūz-

mēties.

hue1 (hjū) krāsa; nokrāsa; noēno-

hue 2 (.): .and cry — bļaušana.
huff (HŽf) 1. saskaišanās; īgnums;

uzpūtība. 2. v\a. aizskart, ap-

bēdināt; nopūst (kauliņu); v\n.
uzpūsties; skaisties, pukoties;
.ish (hL'fişch) uzpūtīgs, lielīgs,
tiepīgs; viegli aizkaŗams; .iness,

.ishness (.fcn6f, ~fïfdsjuCf) uzpū-
tība, lielība.

hug 1. (Hàîp,) apkampieni, skavas.

2.v\a. apkampt, apskaut; glāstīt;
lolot (ari fig.); to.o. s.— prie-
cāties; būt mierā; v\n.: 6 to

.

to the wind (land) — turēties

Cieši ar Vēju (pie krasta).

huge □ (hjūdsch) ļoti liels, milzīgs;
-ness (.nes) milzīgs lielums;

milzīgums.
hugger-mugger F (hL'gSrmL'gur>

in
.

— paslepšus, zagšus; ne-

kārtībā.

Huguenot (hjū'gensot) hugenots.
hulk * ( HLlk ) hulks (vecs kuģis,

dzīvoklim lietots).

Hull (fiàOl) npr.
Hulla.

hull (.) 1. miza; *rumpis. 2. mizot,

hum (t)àsm) 1. dūkšana ; dunoņa;
humbugs. 2. hm! 3. dūkt;
dudināt; murmināt; to .

and

haw — Stostīties (runā).

human □ (hjū'nt»n) 1. cilvēcisks;

-ly speaking — cilvēciski ru-

nājot. 2.F cilvēks; -c n(hiīimei'n)
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cilvēcīgs, humans; -c learning —

humanioras; .ism (rjjū'māntjnt)
humanisms; .ity (.HjūmZ'mte)
cilvēcība, humanitāte ; .ization

.náì.) cilvēci-

skojums; .ize (~STļ) cilvēciskos,
humanizēt; .kind (s)jû'm3ttîáìttb)
cilvēce.

humble (Ijàßmbl) 1. n zems; paze-

mīgs; your.servant — jūsu pa-

devīgais kalps i to eat . pie —

nolūgties, pazemoties. 2. pa-

zemināt; pazemot.
humble-bee (siāī'mMbT) kamene.

humbleness (.mş) pazemība.

humbug (f)à3'mbäsg) 1. humbugs,
krāpšana, pārspīlēšana, blēņas.

2. krāpt, šmaukt; āzēt.

humdrum ( HZ'mbßZm ) muļķīgs,

garlaicīgs.
humectation (hjūmektei'fch°n) ap-

slavinājums.
humeral (W'mvßuT) pleca-.
humid (Ijjū'mfb) slapjš, drēgns; .-

Ity(rj)fimt'b*te),-ness(Hjû'mîbneş)
drēgnums.

humiliate (Siûmï'lêeit) pazemot; .-

ion (I)iìimÏÏeei'td)8n) pazemojums.
humility (simml'fefe) pazemība.
humming-Direr"( HS'mļmbSrb) ko-

librijs; . top (.taop) vilciņš.
humorist ([l)]jū'm3Rtft) humorists.

humorous □ (-R*f) humoristisks,

asprātīgs; untumains; .ness(.ms)
humors; untumainïba.

humour ([sijjū'mor) 1. drēgnums;
(miesas) sula; temperaments; sa-

jūsma; untums; gara stāvoklis;
humors. 2. iztapt.

hump (Hàsmp)kuprs; .back, .backed

sk. hunchback.
humph (siàômf) rial

humpy ihL'mpe) kuprains.

hunch (HLnşch) 1. sk. hump; liels

gabals. 2. liekt; grūst; .hack

lHàZ'nşchbZk) kuprītis (-te); .-

backed (.bäît) kuprains.

hundred (I)às'nbßêb) 1- simts. 2.

s. simts; (senāk) simtniecība, ie-

cirknis; .fold(.fo»Ib) simtkārtīgs;
.th (hìS'nbßêbr'i) simtais; .weight
(.weit)(angļu) centners (=ll2angļ.

mārc.=so,B kg).

hung (hàZnņ) sk, hang 1 ; kaltcts,

žāvēts;
.

beef — žāvēta gaļa.

Hungarian (hàggA'ļşin) 1. un-

gāru-. 2.ungārs (-rietej;.y(hL'ns-
gvße) Ungārija.

hunger ( s)a3'nfig8t) 1. bads; izsal-

kums. 2. ciest badu; būt izsalcis;

salkt (for. after- pēc).

hungry □ (HZ'mgße) izsalcis; ne-

auglīgs, noplicināts (no zemes).

hunk F (haGnsif) liels gabals.
hunt (sižmt) 1. medības; the

-
is

up — medības atklātas. 2. v\a.

dzīt, gaiņāt; izmedīt; to.out—

izokšķerēt; v\n. iet medībās,

hunter (HZ'nfur) mednieks; medību

hunting (.tfrts) 1. medīšana; medī-

bas; rīdības. 2. medību-; .-box

(.bæff) medību namiņš.
huntress (Ş'ntßèş) medniece.

huntsman ( hâZ'ntfnt^n) mednieks ;
piķieris; .ship (.şd)tp) med-

niecība.

hurdle (Ijstbl)režģis, klūgu pinums;
pīts žogs; frt. fašina; .-race

(Ijorblßeif) skriešanās ar kavē-

hurdy-gurdy ( hflr'benēt'be) leier-
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hurl (ījotl) 1. sviešana. 2. v\a.
sviest (ar lielu sparu); fig. uz-

kliegt; dusmīgi izteikt; vln. ātri

kustēties, griezties.

hurly-burly (hor'isbgr'le) ņurdzis ;

hurra(h) (I)"Rā', ari ho.) urā!

hurricane (HiS'Rèfeiti) auka.

hurried DJljaVßeb) ātrs, pārsteigts.
hurry (Haô'Re) l. steiga; steidzība;

nemiers, ņurdzis. 2. v\a. pa-

mudināt, paskubināt; steigšus

izdarīt; paātrināt, pasteidzināt;

to . away — steigšus aizsūtīt,
aizvest; to

.

into — iespiesties;

to.on — skubināt; v\n. steigties,
pasteigties; .up! — pasteidza-

ties! to
.

over a th. — ātri ko

nodarīt; .-scurry (.ffäS'Re) 1.

jukas; mudžeklis. 2. juku jukām.

hurt (bOt) l. ievainojums; kaitē-

jums. 2.[irr.] ievainot; aizskart;
pāri darīt; kaitēt; v\n. sāpēt.

hurtful □ (I)st'tfìtl) kaitīgs; .ness

(.mş) kaitīgums.
hurtle (HS'tl) grūst; sviest.

husband (HZ'sb-md) 1. vīrs, laulāts

draugs; ship's .
— kuģa saim-

nieka aģents. 2. taupīgi rīkoties

ar i.less (.les) bezvīra-; .man

(~tnsn) lauksaimnieks; .ry (.Re)

lauksaimniecība, zemkopība.
hush (I)àsfdj) 1. klusu! 2. klusums.

3. v\a. apklusināt; apmierināt;
to

.
up — notušēt; v\n. klusēt.

hush-money (siàß'fdjmàSne) klusamā

nauda.

husk (haZsk) 1. $ pāksta; miza. 2.
izlobīt; mizot,

husky (Ş'şļ>) aizsmacis,

hustâiess (Ş'şkênèş) aizsmakums,

hussar (HLsZr') huzars.

hussy (I)£ô'je) palaidnīga meitene;

šķelme.
hustings ( hsZ'ştìms) pl. vēlēšanu

tribīne.

hustle (hLşl) v\a. grūstīt; to
.

off

— aizgrūst; v\n. grūstīties,

spiesties.

huswife_= housewife.

hut (IjaM) būdiņa ;X baraka.

hutch (Hastsch) kaste; abra.

huzza (hii- jeb bOfo') nu tikai!

hyacinth (Îjáì'äfïn/A) hiacinte.

hyæna sk. hyena.
hybrid (hafbßid jeb ht'bßtd ) 1.

bastards. 2. bastarda-.

hydrawr (hai'dßvnt) hidrants ; .te

(.bßät) hidrats.

hydraulic (háidßso'lìf) hidraulisks;

~s pl. hidraulika.

hydro... (hái'dû...) ūdens-; .gen

(.bðbjd)ēn) ūdeņradis; .pathic
(I)áîbßopâ7Áîf ) 1. hidropatisks.
2. (ari .pathic establishment)
ūdensdziedinātava; .pathy (hái-

ūdensdziedniecība;

.phobia (báidß"fo"'bêa)suņu tra-

kums; .-statics (.ftā'ttff) pl.
hidrostatika.

hyena (siaïma) hi jena.

hygiene (haidschèj'n) higiēna.
//ymen (s)áì'ms n) 1. Himens (lau-

lības dievs). 2. h. poet, laulība,
kāzas; anat. jaunavas plēvīte;

.eal (I)áïmênï'°l) 1. kāzu-. 2.

kāzu dziesma.

hymn ( him) 1. himna; baznīcas

dziesma. 2. dziedāt slavas

dziesmu, cildināt; .al (Hi'mtM),
.ic (.nļk) himnas-.

hyperbole ( HáipcZr'boll 1 pārspīlē-

jums, hiperbola; .bolic(al □)
(fļáìpîîrbàô'lìf,.efai) hiperbolisks;
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.bolize (hál'Pgr'bolálf) pārspīlēt;

.critical □ ( rjáìpOrÎßÏ't-fOf) hi-

perkritisks, pārāk ass; .trophy

(Hai'pOt'tßôfe) hipertroiija.
hyphen (siáì'fen) kopojamā zīmīte.

hypnotic ( liìpnao'iif) hipnotisks,
iemidzinošs. 2. iemidzināmais

līdzeklis; .sm (hì'pn°tïfni) hip-

notisms; .ze (.tais) hipnotizēt.

hypochondria (háip»-, HÌp»kso'n-

bßea) hipochondrjja, gŗûtsirdîba;
.chondriac (.äf) 1. hipochon-

drisks, grūtsirdīgs. 2. hipo-
chondrs, gŗûtsirdis; .crlsy (sie-

paS'fßēfe) liekulība; .crite (hi'-
pôkßÌt) liekulis, lišķis, svētulis;

.-critic(al □) !(hipsļßrtik, .«!»!)
liekulīgs; .stasis (Ijai-, hêpaz'-

pl. .stases (.fif) pamats;
.thecary ( -pa/rAefSRe) ķīltie-

sisks i .thecate (-îe>t) ieķīlāt;
.thesis (.fîf), pl. .theses (.fif)
hipotēze; .theticsal □) (Ijáìpô ,
hipôr/ie'tik, .efoi) hipotētisks.

hyssop % (hi'fop) izapes.
hysteric, al □ (hişte'RÌļ, .6{o[) hi-

stērisks; .spl.histerisksa lēkme.

I

I (áì) es.

iambic (äìä'mbìf) I. jambisks. 2.

jambs.

ib. abbr. = ibidem (ìbáì'bOm) tur-

ibex (áì'beîf) kalnāzis.

ice (áîf) 1. ledus; saldējums. 2.

saldēt i pārcukurot (kūkas); vē-

sināt (vīnu).

iceberg (ái'şbSrg) ledus kalns

Oūsā); .-bound (.báunb) iesalis;

ledus iesprostots; .-cream (.-
-ißîm)saldējums; .-house(.Ijáuf)
ledus pagrabs; .-safe ( .şeif)
ledus skapis.

Iceland (A'Dnb) Islande; .er (.-

lanbOi) islandietis!-te).
ichthyology (Ifr/iC'æ'lobfcfje) ichtio-

loģija, zivju zinātne, zivniecība.

icicle (áï'tìft) ledteka, stangala.
iciness (áì'ffim'f) ledus aukstums.

iconoclast (aifæ'noflaft) bilžu po-

icy (ai'fe) ledains (ari fig.).
idea(áìbî'a)ideja, jēdziens, priekš-

stats; doma; .1 (áîbï'Ol) 1. □

ideals, iedomāts; domu-, ideju-;

priekšzīmīgs. 2. priekšzīme,
ideals; .lism (.Sllfm) idealisms;

.list (.lift) idealists; .lize (.láìf)
idealizēt.

identical □ (aibe'ntŞl) identisks,
vienāds; .calness (.nes) saska-

nība, tāpatība; .fy (-tsfai) iden-
tificēt; .ty(.te) identitāte; sk..-

calness.

idiocy (i'bèofe) plānprātība, idio-

idiom (.i>fim) idioms, izloksne;

idiotisms; .atic (ìbê°mi'tìf) iz-

loksnes-.

idiosyncrasy (IbWfì'nÎßÏfe) idiozin-

krazija.
idiot (ï'be-t't) plānprātis(-te), idiots

(-te) i .ic(al □) (IbeS'tit, .esoi)
plānprātīgs, muļķīgs, idiotisks.

idle(áîbl) 1.kūtrs, slinks, slaistīgs;
veltīgs, tukšs. 2. slaistīties,
slinkot; .ness (ii'blmf) kūtrums,

slinkums; vaļas laiks; .r (ai'bM)

sliņķis.
idol dieveklis, elks; ater

(áìba/lätOr) elka kalps ; .atress
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i.tßêf) elka kalpone; .atrize (.-

-ìätßaìf) kalpot elkiem ; fig. die-

vināt ; .atrous □ (.tĢf) elka-;

.atry (~tße) elkdievība; dievi-

nājums; .ize =-atrize.

idyl (áì'bïi) idile.

i.e. abbr.
—

id est (ib est) tas ir

(that is),

if (if) ja i lai gan; vai.

igneous dedzīgs,

ignis fatuus l-'gnļş fS'tîĶş), pl.

.es, .1 (.nïf .j"áî) malduguns,
spīgana.

ignite (tguaì't) aizdedzināt; aiz-

degties.
ignitible (-tïbl) aizdedzināms.

ignition(ignï'fd)3n) aizdedzināšana.

ignoble □ (tgnou'bl) zems (no dzi-

muma) ; zemisks, prasts; maz-

vērtīgs i .ness (.ms) zemums;
prastums.

ignominious □ (îgnSmî'nĶf) kau-

na- ;negoda-; -y (ï'gn°mîn-)
kauns, negods.

ignoramus (igiioßei'mof) ignorants,
nezinātājs, nepraša.

ignorance (i'gnoßßnf) nezināšana.

ignorant (.Rant) nezinātājs-, neiz-

glītots.

ignore (tgnoi') ignorēt, neievērot.

Iliad (i'le-ttb) iliade.
111 (îl) 1. a.un adv. slikts, nelabs,

jauns; slims; .
at ease — ne-

ērti; adv. tikko, ar pūlēm.
I'll (ail) = I shall.

ill-advised nelāga pa-
doma iespaidots; neapdomāts.

ill-affected ( t'lafe'it«b ) ļaunu no-

domājis.
illative (i-lei'tiw. i'Mw ) secinošs,

gala-. [domājis.)
ill-disposed (î'ibişpou'fb) ļaunu no-)

illegal □ (ell'g8l) nelikumīgs; .ity
(H ggä'l6te) nelikumība.

illegible □ (Slè'bfájtbi) nesalasāms.

illegitimacy ( tT-bfct)l't-roïfe) liegi-
mitate, ārlaulīgums; nelikuml-

gums; .te □ (.māt) ārlaulīgs,
ārlaulībā dzimis, ārlaulības-;

nelikumīgs.
\\\-fated (ì'ifei'fêb) nelaimīgs; .-

favoured ( .toSrb ) neglīts, ne-

smuks; .-feeling (I'lfl'Ilm) ne-

lāga sajūta, saīgums; .-gotten

(l'lgao'tn) netaisni iegūts.
illiberal □ (M'bîķl) skops; šaur-

sirdīgs ; .ity (efībSßā'lste) sko-

pums; šaursirdība.
illicit □ (čli'fīt) neatļauts.
illimitable □ (-st'mïtfbl) neapro-

bežojams i bezgalīgs.
illiterate □ (eit'rSßāt) nemācīts,

neizglītots.
ill-matched (t'lmā'tfcfit) nesaderīgs.
ill-natured(t'lttet'tWtb) ļauns,ļaun-

prātīgs.
illness (t'lučf) jieveselība; slimība,

illogical □ (Èlao'bfdļfifoi) neloģisks,
ill-starred (i'lftāt'b) nelaimīgs,
ill-timed (ï'ltáì'mb) nevietā esošs,

neparocīgs.
illume (i-ljiļū'm) apgaismot,
illuminate (e[[i]ū'm-neit)apgaismot

(ari fig.); iluminēt (ēkas 2C); paint.
kolorēt; ilustrēt; .ion (èlļijûim-

nei'şchSn) apgaismojums; ilumi-

nācija; ilustrācija; .orşi[iļû'ķ-

neitft) apgaismotājs; iluminē-

illumine (el[i]û'mîn) = illuminate,

illusion (S|[iļū'schan) ilūzija, māņi.

illusive (.şiw), .ory (.(°Rc) iluzo-

risks, mānīgs,
illustrate (I'lSftßei't jeb eiàs'ftße it)
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apgaismot; paskaidrot; ilustrēt;

.ion (Ìtsftßei'fdjfn) paskaidro-
jums[; ilustrācija; .or

tOr) paskaidrotājs; ilustrētājs.

illustrious □ slavens;

dižs; .ness(.nsf) slava; dižums.

ill-wilļ (l'Iwl'I) nelabvēlība.

I'm (aim)
—

I am — es esmu.

image (t'm-bfdj) 1. bilde, tēls;
statuja; iedoma. 2. notēlot; ie-

domāties i .ry .-

i-dschße) notēlojums; dzīvs tē-

lojums.

imaginaô/e □ (êmâ'dschênubi) ie

domājams; .ary (.naRe) iedo-

māts; .ation (einâdschimei'şĢn)
iedomība, iedomspēja; -ative

(ēmā'bfdjčnatirr)) iedomas-, iz-

domīgs, asprātīgs; .c (-mä'-

dschin) iedomāties; izdomāt, iz-

gudrot.
imbecile (Ì'mbefîi jeb ì'mbefii) garā

vajš, vājprātīgs; .ity (ïm&efï'i-
6te) gara vājums, vājprātība.

imbibe (Ìmbái'b) iesūkt.

imbricate(i'mrjßčfat)kārniņveidīgs.
imbroglio (tmbßOn'tjou) juceklība,

sarežģītība.

imbrue (imbßû')aptraipīt, apslapi-
nāt; izliet (asinis).

imbue (ïmbjû') samērcēt; nokrāsot;

fig. iedvēst.
imitaWe veiglojams; .te

(ftnt-teit) veiglot, darīt pakaļ;
.tion (Ìmêtei'fdjstn) veiglojums;
.tive □ si'mêtZtiw) veiglojošs;
pakaļdarīts; .tor (.te>'t°r) vei-

glotājs.
immaculate □ (Smā'īiSiāt) neap-

traipīts, tīrs, šķīsts.
immanent (l'mšnēiit) iemīlošs; pa-

stāvīgs.

immaterial! I (i'm-U'R--"!) nemie-

sisks; nesvarīgs.
immature (îmätjm') negatavs; .ity

({mātjū'Rčte) negatavība.
immeasurable □ (e niê'bfct)>Jßû'bl) ne-

izmCrījams.
immediate □ (-ml'b-St) netiešs;

nekavējams, acumirklīgs.
immemorial (irn'-mč'R'Ķl) neat-

cerams.

immense U (.gme'nf) bezmērīgs,
neaptveŗams,milzīgs; Jtyt-meVn-
fčtej bezmērība, neaptveramība;

.urability ( emeusi"Räf3l'iet<-) ne-

izmērojamība; .urable (Cme'n-

şjuëbl) neizmērojams.

immerge (c'moi'b)"cņ) iemērkt, no-

gremdēt.

immerse (c nist'f) iemērkt, nogrem-

dēt; fig. iedziļināties, nogrem-

dēties; .ion (êmķìr'şchSn) iemērk-

šana; fig. nogremdēšanās.
immigrant (i'im'gßûnt) ieceļotājs;

.te (.gßeīt) ieceļot; .tion (Itm-

gßei'fcb°n) ieceļošana.
imminence (l'm-nenf) nenovērša-

mība; .t □ (.nčnt) nenovēršams,
draudošs.

immiscible (Smì'fsbl)nesamaisams.

immitigable (2«tl'tcQ
86I) neapmie-

rināms, nesavaldāms.

immobility (Im6bì'lste) nekusta-

immoderate □ (6mæ'be RSt) pār-
mērīgs; .ness (.ms) pārmē-

immodest U (£màs'b6ft) nepie-

klājīgs; bezkaunīgs; .y (.c )

nepieklājība; bezkaunība.

immolate (l'm°Teit) upurēt; .ion

(ini"lei'fd)On)upurēšana; upuris;
.or (l'môteitSt) upurētājs(-ja).
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immoral □ (êma/ROI) netikumīgs;
.ity (tmajītā'tēte) nelikumība.

immortal □_(ēms<'tsi) nemirstams;

.ity (tmæ'tSlC'te) nemirstamība;

.ize (SmOt'taláîf) darīt nemir-

stamu.

immovable (emQ'tt>B&l) 1. □ neku-

stams; nesatricināms. 2. .s pl.
imobilijas, nekustami īpašumi.

immunity (emjū'nste) svabadība;

atsvabinājums; priekšrocība;

mcd. imunitāte.
immure (Cntjūr') ieslodzīt (cietumā).

immutab//iY_y(CmjīītSbt'lete) negro-

zāmība; .Ie (šmjū'tsbl) negro-

Imp (Imp) nerātnis, velnēns,

impact (i'mpāft) grūdiens; sadur-

impair (ìmpät') vājināt (veselību);
mazināt, kaitēt.

impale (ìmpei'l) uzspraust mietā,

pāļot; iežogot.
impalpable (tmpā'lpsbl) nesajūtams,

nesataustāms; fig. neaptverams.

impan(n)el (tmpā'nel) ievest sa-

rakstā, sastādīt sarakstu.

imparity S (Impā'Rete) nevienādība.

impart (īmpāt't) dot.

impartial Li (Impāt'fdļjoT) bezpar-
tejisks; .ity (ImpSrfdhêâ'lête)
bezpartejiskums.

impassable □ (impä'fObl) neejams.

impassible n (ïmpä'fïbf) nejūtīgs,
bezjūtu; vienaldzīgs.

impassion (fmpa"fdi°n) kaislīgi uz-

budināt, aizkustināt, aizgrābt;

.cd (.b) kaislīgs.
impassive (ìmpâ'fìro) nejūtīgs;

.ness (~nef) nejūtība.
impatience (Impei'fdjmf) nepacie-

tība; neiecietība; -t (.fchent) ne-

pacietīgs; neiecietīgs; kārīgs
(for - pec).

impawn (impāā'n) ieķīlāt.
impeach (impi'tşch) apsūdzēt; ap-

vainot; saukt pie atbildības;
apšaubīt; -able(iuipl'tfchobl) ap-
sūdzams; apšaubāms; peļams;
.rneni (ìmpî'tfd)ment) apsūdzība;

apšaubīšana; paļa.
impeccabt'/irj/ (ìmpèfäßÌ'lete) bez-

grēcība; nemaldība; .Ie (tmpe'-

îobl) bezgrēcīgs; nemaldīgs.
impecunious (Īmpšfjū'n^f) bez-

naudas-, bezlīdzekļu-.

impede (tmpī'b) kavēt,apturēt, likt

šķēršļus.
impediment kavēklis,
impel (împê'l) pamudināt, pasku-

impend (tmpe'nb) karaties pār;
draudēt, būt sagaidāms; .ent

(impē'nbSitt), .ing (.bum) pār-
kāries; sagaidāms, draudošs.

impenetrabt/irj» (tmpem'tÊbt'lčte)
necaurejamība, necaurlaidība;

.Ie □ (Īmpe'nčtßBbl) necaur-

ejams, necaurlaidīgs; fig. neiz-

dibināms; fig. nejūtīgs.

impenitence(tmpê'mtenf) grēku ne-

nožēlošana; .t □ (.tent) grēkus
nenožēlojis.

imperative (impe'RNw) 1. □ pa-
vēlošs; pavēles-. 2. pavēlamā
izteiksme. ļttbl) nemanāms.!

imperceptibj7i'r_yi(tmp3tfeptebl'l«te)l
nemanamība; .Ie □ (ttitpotfê'p-l

imperfect U (tmpGr'feït) nepilnīgs,

trūcīgs; . tense —nepabeigtapa-

gātne,imperfekts;.ìon(tmpfčī'-Br-
şchdn) nepilnība; fig. vājība.

imperial (Impl'işil) I. □ ķei-
zarisks, ķeizara-; valsts-; virs-.



Imperialism — imposition 283

2. ūsas; imperials (papirs);

.alism (.rşMsm) imperialisms;

Am. aneksijas politika; .alist

(Jfft) imperialists; .ousC!(tmpl'-

Rifîf) pavēlniecisks, despotisks,

uzmācīgs, augstprātīgs.
imperil (ïmpe'RÏt) apdraudēt.
imperishable □ (Impe'RčfdjObl) ne-

iznīcīgs.
impermeable □ ne-

piemirkstams; .ness (~n ef) ne-

piemirkstamība.
impersonal U (Ïntpf>r'fBnBl) bezper-

sonīgs; .liv (Ìiitp3tfBnâ'l«te) bez-

personība.

impersonate (uupOr'f&neit) personi-

ficēt; .lon (Ìmpsr'fonei'fd)Bn)per-

sonifikācija.
impertinence, .cy (ImpŞftì-ttènf,

.nenşs) nepiederība;nekaunība;

.t □ (.nSttt) nepiederīgs, ne-

vietā esošs; nekaunīgs, rupjš.

Imperturbabi7/r_y (tmPi>Şoàbt'l-te)
nesatricināmība; .Ie □ (.tôt'-
-6a61)a6I) nesatricināms.

impervious □ (tmpoi'rrje-of) necaur-

ejams, bezceļa-.
impetuosr'rj' (intpetinS'fete) strau-

jums; dedzība; .ous □ (fm-
pe'tifKif) straujš; dedzīgs; .s

(ï'ntpètaof) pamudinājums; dzi-

impiety (tmpáì'Ste) bezdievība ; ne-

cienība.

impious □ bezdievīgs;
bezcienības-.

Implacabi/ifj/ (ļmple'Mf'l-t-) ne-

samierinamība; .ie □ (împlei'-
W6I) nesamierināms, nepielū-
dzams.

implant (Impll'nt,.pla'nt) iedēstīt;

iedvest; iepotēt.

implement (ì'mplêmênt) rīki; palīga
līdzekļi.

implicate (t'mpiefeit) iejaukt, iepīt;
.ion (tmpK-fei'fd)Bn) iejaukšana;

secinājums, slēdziens.
implicit □ (ïmplì'fìt) visādā ziņā

darāms;
.

faith — akla ticība;

sk. implied
implied (împlál'b) piedomājams.
implore (tmplor') pielūgt; izlūgt.

imply (tmpláî') saturēt, aptvert.

impolicy ( ìmpàs'lêfe) negudrība;
neapdomība.

impolite □ (ìmp°ìál't) nelaipns ;
.ic(al □) (ïmpàô'iettf, .tŞI) ne-

politisks, negudrs, neprātīgs.

imponderable(ìmpàj'nbßßßbi) l.ne-

sveŗams. 2. .s pl. nesveramas

lietas, imponderabilijas.
import 1. (ì'mport) © ievedums,

imports; nozīme, svars. 2. (ìm-

pūr't) v\a. ievest, importēt; no-

zīmēt ; atteikties ; .able (.1861)
ievedams ; .ance ( ìmpot'tSnf)»/
svarīgums; svars; iespaids; fig.
lielīšanās; .ant □ (.fBnt) sva-

rīgs; iespaidīgs; .ation (tmpOr-

tei'fd)Bn) (preču) ievešana; ieved-

preces; .er līmpūr'tSr) ievedējs,
importētājs.

importunafe U ( ìmpor'tiunät) ap-

grūtinošs, garlaicīgs, uzmācīgs;

.c (fmpiottjū'ii) apgrūtināt, uz-

mākties; .ity (.tjū'nčfe) uzmā-

impose (Impou'ļ) v\a. uzlikt, uz-

kŗaut; v\n. to
. upon — pie-

šmaukt.

imposing □ ( tmpou'ftns) imponē-
jošs, iedvēsīgs.

imposition (Ìmpost'şchBn) uzlikšana;

(vārda) pielikšana; nodoklis; mesli;
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soda darbs (skola); šmaukšana,

mānīšana.

impossibiïirj; (impàûşèbî'lete) ne-

iespējamība; neiespējamais; -Ie

□ (ìmpL'şîbl) neiespējams.

impost j_t'iiipo"ft) nodoklis; -or

(īmpao'ftot) krāpnieks; -ure (.-
tschvr) krāpšana.

impotence, -cy (f'mp°tètif, -tēitje)

nespējība, nespēks; impotence;

■ -t (-tènt) nespējīgs, nespēcīgs;

impotents.
impound (ìmpáu'nb) iedzīt laidarā;

ieslodzīt.

impoverish ( tinpæ'uioßtfcf) ) darīt

nabagu, grūst nabadzībā; no-

plicināt (zemi).

impracticabi7iYy (fmpßāftēfābt'leie)
neizpildamība; -Ie □ (Īmpßā'f-
têfßbl) neizpildāms, neiespējams;

nesaticīgs, nepiekāpīgs;neeja ms,

nebraucams.

imprecate ( t'mpßêfeit) nolādēt;

-ion (ìmpßèfei'fd)Bn)nolādējums;

-ory (t'ntpßs fä'tô'Re) lāsta-, no-

lādējuma-.

'impregnability ( tmpßegnābt'lēte)
nepārspējamība; -hie □ (tm-

pßē'gnfbl) nepārspējams; neie-

ņemams; -te (-neit) piegulēt;

apaugļot; chm. piesātināt;

-tion (intpßegnei'şdM) piegulē-
jums; piesātinājums.

imprescribtible (tmpß-ffßl'ptfbl)
nenoilgstams.

impress 1. (t'mpßèf) nospiedums;
iespiedums; fig. zīmogs; ie-

spaids. 2. (tmpßè'f) iespiest;
zīmogot; iespaidot; t, pieņemt

matrožos (ar varu); -ed with—

pārliecināts no, iespaidots no;

-ion (împße'şchiin) iespaids; tup.

nospiedums, novilkums; me-

tiens (grāmatu izdevuma eksemplāru
skaits); -ionable (-Onfbl) iespai-

dojams; -ive □ (Impßê'fìrn) ie-

spaidīgs, aizgrābīgs; -ment (.-

imitt) * matrožu ņemšana.

imprimis (tmpßai'mlf) pirmkārt,
vispirms.

imprint 1. (tmpßt'nt) uzspiest; tup.
iespiest. 2. (t'mpßÏnt) spiestu-
ves firma.

imprison (ïmpßt'fii) ieslodzīt (cie-

tuma) i -ment (.ment) ieslodzī-

jums ; apcietinājums.

improbabi'Wrj; (fmpßæbabt'lete)ne-

ticamība ; .Ie O (ļmpßso'b»bl)
neticams, nevarbūtīgs.

impromptu ( tmpßæ'iitfpjtjD ) im-

provizācija, mirkļojums.

improper □ (fmpßaa'por) nederīgs,
nepiedienīgs, nepieklājīgs; ne-

īpatnējs; kļūdains; .riety (tm-

pßopßaī'ēte) nederība; nepieklā-

jība; nepareizība; neīpatnējība.
improvable □ (ķmpßū'lvobl) uzla-

bojams; kultivējams.
improve (impßū'lv) v\a. uzlabot;

papildināt, pakrietnināt; izlietot;

kultivēt; v\n- uzlaboties; spert

soļus uz priekšu; .ment (.ment)
uzlabojums; papildinājums; iz-

lietojums; izglītojums; attīstība,
sekmes; .r (tmpßū'luSr) uzlabo-

tājs(-ja); volontars (veikalos).

improvidence (Impßæ'niebenf) ne-

apdomība i .t □ (-bent) neap-

domīgs; bezrūpīgs.

imprudence (împßû'dêns) neprātība.

imprudent □ (-dent) neprātīgs, ne-

impudence □ (t'mpifibênf) bezkau-

nība.
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impudent □ (.dênt) bezkaunīgs.
impugn ( lmpM'N ) apstrīdēt, ap-

gāzt; .able (impjū'nd'bl) apstrī-
dams ; .er (.n8t) apstrīdētājs,
pretinieks, oponents.

impulse ( i'uipaZlş), .ion (tmpàS'l-
şchî>n) impulss, pamudinājums,
iedvēsums; .ive □ (ìmpàS'lfìlu)

impulsīvs, pamudinošs, ierosi-

nošs; .iveness (.ix6 f) uzbudina-

mība, ierosinamība.

impunity ( nupjū'mre) bezsodība ;
with

.
— nesodīts.

impure □ (fmpjm') netīrs; .ity
(.pjū'Rt'te) netīrība; nešķīstība.

Imputable (ļmpjtZ'tvbl) pieskai-
tāms, pielīdzināms; .ation (tm-
pjiitei'schSn) pielīdzinājums; ap-

vainojums; .c (īmpjīī't) pieskai-
tīt, pielīdzināt.

in (In) 1. prp. iekš;
.

the name

— vārdā; uz; iz; no; ar; pie;
pēc ; dēļ; aiz ; . friendship —

aiz draudzības. 2. adv. iekšā;
pie tam, piedevām; to be

.
—

būt mājās. 3. s.: the .s pl. F

valdītāji, ministri.

inability (tnïfcl'l-te) nespējība.

inaccessibiM'fj/ (lnïïfèf«bt'l-te) ne-

pieejamība ; .Ie n (ïnâîfè'fÏ6l)
nepieejams.

inaccuracy (mä'fi-ißäfe) nenoteik-
tība; nolaidība; .te □ (.Rat) ne-

noteikts; nepareizs; nolaidīgs.
inaction (inā'ffdjOu) bezdarbība ;

-ve □ (.the) bezdarbīgs, kūtrs;

neiespaidīgs; .vity (ïnäftì'rrj«te)
bezdarbība.

inadequacy (Ìnä'b-Iwäfe) nepiemē-
rotība ; nepietiekamība; .te □

(.fwāt) nepiemērots; nepietie-
kams; .teness (.n-f) == .cy.

inadmissibi/irj/(nşidmiffoiTete)ne-

pielaižamība; .Ie □ (tnäbmì'fîbl)
nepielaižams.

inadvertence, -cy (ìnķdwSŞnş, .-

tnfe)6 nevērība; pārskatīšanās;
.t (.te nt) nevērīgs ; nolaidīgs ;
.tly f.tšntle) aiz pārskatīšanās.

inalienable □ (ïnei'lienObl) neatsa-

vināms.

inalterable □ (fuæ'ltOßOßl) nepār-

grozāms.
inamorata (ìnäm*>RS'ta ) mīļākā;

.o (.to«) samīlējusies persona;
mīļākais.

inane (ïnei'n) tukšs, niecīgs.
inanimate (Ìnâ'n-m3r) bezdvēseles-;

nedzīvs.
inanition (mani'schSn) tukšums; no-

gurums, nespēks,

inanity (mā'mte) tukšums; niecī-

inapplicabi'Wrj; (iuâplêļ-bl'l>-te) ne-

piemērojamība; .Ie (ina'pl>Şbl)
nepiemērojams, nelietojams.

inapposite (înâ'p"sil) nederīgs, ne-

piedienīgs.
inappreciable 11 (înïpßï'fd^-"M)

nenovēitējams, nenoteicams; ne-

pamanāms.

inapproachable (inäpßou'işchSbl)ne-

pieejams.

inappropriate □ (Īnāpßo»'pëāt)
nederīgs.

inapt □ (Īnā'pt) nelietojams, ne-

piemērots; .itude, .ness (tnā'p-
t>-tjūd, înZ'ptnèş) nepiemērotība;
neveiklība.

inarticulate □ (Îiisrtì'fi«l3t) ne-

skaidrs; neartikulēts; .ness (.-

-n-f) neskaidrums (izruna).

inasmuch (mäfmäS'tfd)); - as —

tādēļ ka.
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inattention (iMê'nşchdn) neuzma-

nība ; ~ve □ (-tìrrj) neuzmanīgs,

nolaidīgs.
inaudible □ (maā'btbl) nedzirdams.

inaugural (_gi«Rol) iestāšanās-; .te

(.Re't) svinīgi ievest, iesvētīt;
iesākt; .tion (tnægi"Rei'fcr)nn)
ievešana; iesvētīšana.

inauspicious □ (lnazfpl'şchsş) nelab-

vēlīgs.
inboard * (ī'nbāmb) kuģa telpās,
inborn (ï'nbôm) iedzimts, dabisks,

inbreathe (fnbßi'ciA) iedvest,

inbred \ (ï'nbßêb) iedzimts,

dabisks.

incalculable O (mka'lMlvbl) neap-

rēķināms, neizmērojams.
incandescence (fnfänbe'fênf) balt-

kvēle; .t (--nt) baltkvēlošs;
.

light —kvēlgaisma.
incantation (lnkZnte>'şchk>n) burvība;

burvības vārdi.

incapability (mfe'päbï'lête) nespē-
jība; nederīgums; .ble □ (In-
kei'pSbl) nespējīgs; nederīgs;
bezspēcīgs; .citate (tnlāpā'fsteit)
darīt nespējīgu; .city (.te) ne-

spējība.
incarcerate (mkcn'şķ>ye>t) ieslodzīt,

iesēdināt cietumā; .ion (înîä>-
şk>Re>'şchvn) ieslodzījums.

incarnate (ïnictr'nät) iemiesojies;

par miesu tapis; miesas krāsā,

sārts; -ion (tnlāmei'fc&on) iemie-

sošanās; pārvēršanās cilvēka

miesās; fig. personifikācija.
incase (înfei'ş) ==encase.

incautious □ (fnfaZ'şchoş) nepie-
sardzīgs, bezrūpīgs; -ness (-mf)
nepiesardzība.

incendiary l. uguns-

pielicēja-; uzmusinošs. 2.uguns-

pielicējs, dedzinātājs; uzmusi-

nātājs.

incense' (t'nşinş) 1. vīrāks. 2. kvē-

pināt.

incense 2 (tnfê'nf) uzbudināt; sa-

niknot, sakaitināt.

incentive (.tīro) 1. uzbudinošs.

2 pamudinājums.
inceptive (īnfč'ptīro) iesākuma-.

incertitude (fnfor'tčtjūb) nezina-

mība; nenoteiktība.
incessant □ (ìnşê'şOni) nepārtraukts;

nerimstošs, pastāvīgs.

incest (ī'nfēft) asinsgrēks, nešķī-

stība (tuvu radu starpā); .UOUB □

(Înşê'ftjĶf) asinsgrēka-.
Inch (mfdj) colla (2,54 cm); fig.

sīkums, nieks; by .es — col-

lām ; pamazām; at an .— uz

matu; noteiktā laikā; -cd (Infdjt)

inchoative (tnkou'Nw) iesākuma-.'
incident (ī'nftbēnt) 1. nejaušs, ne-

gaidīts; parasts, īpatnējs; gr.

atkarīgs; . proposition — palīga
teikums. 2. nejaušs gadījums;

notikums; starpgadījums; bla-

kus apstāklis; -al □ (ïnfêbê'n-
fk>l) nejaušs; negaidīts, maz-

svarīgs, [pelnos.j
incinerate (īnfī'noßeit) pārvērsti
Incipience (ïnft'pè-s nfe) iesākums;

.t (-ž-ēnt) iesākumā.

incision (tnşt'şchOn) iegriezums.
incisive (înşát'stw) iegriezīgs; fig.

ass, dzēlīgs.
incisor (.ffr) priekšzobs.
incitation (īnf-tet'fd)8n) ierosi-

nājums
incite (tnfáì't) ierosināt, paskubi-

nāt i.ment (.ment) sk. incitation;

.r (.8r) ierosinātājs.
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incivility (înşiwî'iete) nelaipnība,

nepieklājība.
inclemency (inkle'mênşê) nežēlība,

cietsirdība; bardzība; (laika) ne-

mīlība; .t (-ent) nežēlīgs; ne-

inclination ( inWnei'schSn) (galvas)

noliekšana; noslīpums; inklinā-

cija; fig. tieksme.

incline (ìnfláì'n) 1. v\n. liekties,

noliekties; fig. iet uz beigām ;
tiekties; v\a. liekt, noliekt; fig.
piedabūt. 2. noslīpums, nogāze.

inclose (mīļo"')'), include (tnflljjū'b)
ieslēgt; ieskaitīt; saturēt; ap-

inclusion (infl[i]ū'sd)°n) apžogo-
jums; aizgalda; .ve □ (-şļw)
ieskaitot; terms .ve — cenas

iesk. apgaismojumu un apkal-
pojumu.

incog (Inlaj'g) .nito (.n-tc-u) 1. ne-

pazīts, zem sveša vārda. 2. ne-

pazītība; .nizance (-j°nf) nepa-
zīšana ; .nizant (.fBnt) nepazī-
stošs; nepazīstams.

incoherence,.cytlnfSlji'RSnf,-Rēnsc)
nesakarība; nesavienojamība;
pretruna; -t □ (.R^nt) nesa-

karīgs, [nesadedzināms.)
incombustible □ (infSmbšs'fttb[)|
income (l'ntaum) ienākums; .r(.Or)

pienācējs; pēcnācējs; .-tax (.tätf)
ienākuma nodoklis.

incoming (.Ing) iestāšanās; pienāk-

incommensurability (lnļk>menfchu-
Ri&i'lčte) neizmērojamība; .Ie lH

(.mê'nfdiûßSbl) neizmērojams.
incommode (Int8mo»'b) apgrūtināt;

-ious D (.mou'bĶf) neērts, ap-
grūtinošs.

incommunicaot/iYy (mk»mjunêksbļ'-

lête) nepaziņojamiba; .hle □

(.mjū'mfsbl) nepaziņojams; ari

— -tlve □ (.ļatļw) neizpaudīgs,

incommutable Ū (tnkBrnjū't8bl) ne-

izmaināms.

incomparable □ (Infàô'mpä'Ro'bi) ne-

salīdzināms.

imcompatib(7t7y (ink«mpatēbļ'lēte)
nesavienojamība,nesaticība; .Ie

□ (.pâ'tìbl) nesavienojams; ne-

saticīgs.
incompetence, .cy ( ïnïao'mp-têiif,

.tènfe) nespējība; nepietieka-
mība; nepiekritība; .t □ (.tênt)
nederīgs, nespējīgs; nepietie-

kams; nepiekritīgs.
incomplete □ (IntOmpll't) nepil-

nīgs.
_

incomprehensibiWfy(Intaampßs)en-e-
şèbļ'lête) nesaprotamība; Je □

(.Ijē'nflbl) nesaprotams.

incompressibt7t'jfy ( tnfOmpßefSbl'-
I6te) nesaspiežamība; -Ie (.ļJßê'-
şļbl) nesaspiežams.

inconceivable □ (Inkonsi'nMl) ne-

saprotams.
inconclusive O (tnlBntl[i]ū'fīrn) ne-

pārliecinošs; -ness (-ttSf) nepār-
liecinamība.

incongruity (mt«ngßD't'te) nesaska-

nība; nesamēriba; nepieklājība;

.ous □ (InkL'nsgßĶş) nepie-
klājīgs, nederīgs^

inconsequence (tnfæmfsfwènf) ne-

secība; .t(ial) □ (.twênt,ïnîşon-
fêfwê'nfdjOl) nesecīgs.

inconsiderao/e □ (înksznfi'd8RobI)

neievērojams, nevērtīgs; .te P

(.Rāt) nepārdomāts, neapdomīgs;

nevērīgs, nesaudzīgs (towards —
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pret); -teness (-tt*f) neapdomība;
nesaudzība.

inconsistency (ìnïBnft'ftênfe) nesa-

vienojamība; nesecība; apla-

mība; pretruna; -t □ (~t6 nt) ne-

savienojams; nesecīgs; pret-
runīgs ;aplams.

inconsolable □ (tnkBnşo"'lBbT) ne-

iepriecināms.
inconspicuous □ ne-

pamanāms.
inconstancy (titfæmftBufe) nepastā-

vība; dažādība; -t □ (-ftBnt)
nepastāvīgs; mainīgs.

incontestable D (mk Bnte'st8bl) ne-

apstrīdams.
incontinence (ïntào'ntènènf) neat-

turība; neatturamība; nešķīstība;
mcd. (mīzalu) tece; -t O (-Nent)
neatturīgs; neatturams; nešķīsts;
nekavējoties, tūliņ.

incontrovertible □ ('mtæntðtooV-
tlbl) neapstrīdams, neapgāžams.

inconvenience (tiiī°nrm'niēnf) neēr-

tība; gŗûtîba; kavēklis. 2. ap-

gfūtināt; -t U (.njênt) neērts;

neparocīgs.

inconvertibility (tntBnrrjsrtēbīTšie)8nrrj5rtēbīTšie)
nepārvēršamība; negrozāmība;

O neapgrozamība;Je □ (-wļZr'.
tìW) nepārvēršams; negrozāms;
© neapgrozāms, nekonvertē-

inconvincible □ (tnîBnu>ï'nfìbi) ne-

pārliecināms.

incorporate 1. (tnïor'pôßeit) v\a.

pievienot; savienot; dot korpo-

rācijas tiesības; v\n. sajaukties;

apvienoties. 2. (-Rāt) pievie-
nots; savienots; -ion (tnïorpô-
Rei'şchSn) pievienojums; savie-

nojums; sajaukums.

incorporeal □ ne-

miesisks, nevielisks; -ìty (-IBÌ
poßï'ête) nemiesiskums.

incorrect □ (tnfBRe'fi) nepareizs,

kļūdains; maldīgs; .ness (mf)
kļūdainība; nenoteiktība.

incorrigibility (înkNßèbschêbiVt>)
nelabojamība; -Ie □ (intar/Rš-
dsdjlbl) nelabojams.

incorrupt □ (tnrBRŠs'pt)8RŠ5'pt) nesamai-

tāts; nepiekukuļojams (a. fig.);
-ibility (-Ra3ptčbt'l6te) nesamai-

tātība; nepiekukuļojamība;-ible

□ (-Ras'ptibl) nesamaitājams;

nepiekukuļojams; -ion (-fd)8n)

neiznīkstamība; nesamaitātība.

(ari -ness, -nêf).

increase 1. (Intßī'f) v\n. augt;

celties (no ūdens); palielināties;
attīstīties; v\a. vairot, palielināt;
paļaunināt. 2. (ī'nīßīf) augšana;

uzziedēšana; augļi, labums,
peļņa.

incredibility (tiifßèb-bt'l-t-) net!-

camība; -le □ (mÎße'blbl) ne-

ticams.

incredulity (ïniîß-Wû'l-te) neticība;

-ous [J (Infßč'bi-laSf) neticīgs.
increment (imĪßimtēnt)pieaugums.

incriminate(ìnfßÏ'tmnett) apvainot.
inerust (titfßas'ft) iekrustot, pār-

klāt ar garozu, rūsu 2C.; -ation

(tnĪßasftei'fd)8n) inkrustācija;pār-
valks; furnējums; katlakmens.

incubale (i'nfjfibeit) (iz)perēt; --

ation şinMbei'şchOn) perēšana;
-ator (ì'iiîi"beitfr) perināmais
aparāts; -us (-bàsf) lietuvēns.

inculcate (tiiīās'lteit) piekodināt;
-ion (Ìntasl!ei'fd)8n) piekodina-

inculpate (tiiïàl'lpeit) apvainot;
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apsūdzēt; -ion (turàslpei'fd)On)
apvainojums; paļa; .ory (Înfàs'l-
pätOße) apvainojošs; paļājošs;
apsūdzības-.

incumbency (ïnîâs'mbènfe| pienā-

kums; -t (-bēnt) 1. □ uzlikts;

pienācīgs; to be -t on a. p. —

kādam pienākties.
incunabula (inkjunā'biula) pl. pirm-

iespiedumi; orn. perinātava.
incur lînļiZr') dabūt.

incurabiïifj/ (înfjûûbì'lête) nedzie-

dinamība; -Ie (utījū'Ro'bl) 1. □

nedziedināms. 2. nedziedina-

mais(-mā).

incursion (inkkîr'şchSn) iebrukums;
sirojums.

incurve (ìnïôt'm) liekt.

indebted (titbe'teb) parādos iestidzis;

fig. pienākuma-; -ness (-mf)
iestigums parādos; pienākums.

indecency (Ïnoî'f-Ttfe) nepieklājība;
-t □ (if6nt) nepieklājīgs.

indecipherable (htô-f3'f-,R-%I) nesa-

lasāms, neskaidrs.

indecision (Jnb«fì'ļdjOn) šaubība;
-ve □ (-fāi'ftro) nenoteikts, šau-

bīgs, svārstīgs.
indeclinable (ïnbèïlaì'nubl)nelokāms.
indecorous □ (tiibefO'ROf ļe b Inbe'-

f"Ra3f) nepieklājīgs; -ousness

(.n*f) -um (fiuVfO'Rflm) ne-

pieklājība.
indeed (tnbī'b) patiesi, ja; tā?, ne-

var būt!

indefatigable □ (Ittbefā'tegvbl) ne-

noguris, neapnicis.
indefeasible □ (mbefl'slbl) neaiz-

tiekams; neatceļams; negrozāms.

indefensibi'Krj; (lnb-fĒnf6fjvl*te) ne-

aizstavamība; -Ie □ -fL'nftbl) ne-

aizstāvams.

indefinable v (ïnbsfáì'nSbl) neno-

teicams.

indefinite (tnbè'fïnït) nenoteikts;
neierobežots; -ness (Ì4t*f) ne-

noteiktība.

indelibi'Wty (Inbeßbl'iete) neizdzē-

šamība; -Ie □ (tnbe'ltbl) neiz-

dzēšams.

indelicacy (-Cflfe) nesmalkums, ne-

rātnums; -te □ (-kāt) nesmalks,

nerātns; prasts.

indemni/icarïon
_

(ìnbèmmfefei'-
fd)"n) atlīdzinājums; -fy (iu-
bē'mmfai) atlīdzināt; -ty (-te)

bezsodība; zaudējuma atlīdzi-

nājums; sk. -fication; act ot .-

ty — amnestija.
indent (mbe'nt) 1. ierobīt; izrobīt;

ieŗaukt (rindiņu); jur. noslēgt lī-

gumu. 2. iegriezums, ierobi-

jums; ieŗaukums; ©pasūtījums;
-ation (lubeutei'fdjfn)iegriezums;
uzrobis; -ure l. R.

gums, kontrakts; mācības ap-

liecība. 2. dot mācībā.

independence (ļnd«pê'nd-ņf) neat-

karība; patstāvība; iztikšana;

manta; -t □ (-bēnt) 1. neat-

karīgs, patstāvīgs; -t means—

paša manta. 2. rel. independents.
indescribable □ (inbeskßai'b«bl) ne-

aprakstāms, [postāms. I
indestructible □ (.ştßZ'ktlbl) neiz-i
indetermïnao/e □ (înd-tļZ-'m-rtļ>bl)

nenoteicams; -te n (-nāt) ne-

noteikts; -teness (-nlf) neno-

teiktība.
index (ì'nbeîf), pl. -exes un

-ices (-bèffêļ. -deşls) 1. rā-

dītājs; ceļa rādītājs; satura rā-

dītājs; rādītājs pirksts; math.

eksponents. 2. reģistrēt.
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India (t'nbia) Indija; -man (-tttīn)
Indijas braucējs.

Indian (l'nbiūn) 1. Indijas-, indiešu;
indiāņu-; -corn — maisi; - sile

— rindas gājiens; Am.
-

sum-

mer — atvasara. 2. indietis;

indiānis.

Indiana (înb-A'na) Indiana.

india-rubber (ī'nbiaÎSbOr) gumija;
kaučuks.

indicate (ï'nbsfeit) uzrādīt, norādīt;

-ion (ïnbêfei'fd)Bn) norādījums;

zīme, pazīme, zimptoms; -ive □

(hibi'Jätïni) norādošs;
-

mood—

īstenības izteiksme; .or (ï'n-
b«ïèitBt) rādītājs; -ory (.M«R-)
norādošs.

indices pl. sk. index.

indict (tnbáî't) apsūdzēt; -able

(-8bl) apsūdzams ; -er (înbáî'tOt)
apsūdzētājs; -ment (mbá~ì'tm6 nt)
apsūdzība.

Indies (t'nbef) pl. Indija.

indifference ( tubs'faßênf) vienaldzī-

ba; bezpartejiskums; .tD(.Rent)
vienaldzīgs; bezpartejisks; vi-

indigence ( i'ubebjdjen)) trūcība,

nabadzība.

indigenous (īubi'bschēnsks) vietējs,

turienes-.

indigent □ (i'nb-bfdjênt) trūcīgs,
nabadzīgs.

indigested* (lubebfdļê'ftèb)nesagre-

mots (ari fig.); -ible □ (-tìbl )
nesagremojams; -ion (.tfdj&n)
sagremošanas vājums.

indignanr i (īnbig'nSnt) saīdzis,

noskaities; .ation

īgnums, sapīkums ; -ity (ïnbf'g-
nšte) apvainojums, aizskārums.

indigo (t'nbēgou) indigs.

indirect □ (Inbeßg'ft) netiešs; ne-

taisns; ,ness (-n-f) netiešums;

šķīdums; netaisnums.

indiscernible (lndêsg-'nlbl) nema-

indiscreet □ (ïnbìffßi't) indiskrets;

neapdomāts; neapdomīgs.
indiscretion (ïnbtffßè'fdjOn) neap-

domība; vieglprātība.
indiscriminate □ (fnbtffßĪ'm-nāt)

bezstarpības-; sk. -ing; -ing,-ive

(«nettĪns, .n-ltlw) kas nedara ne-

kādu starpību; -ion (-fßÏmênei'-
frJņSn) starpības trūkums, neiz-

šķiramība.
indispensable □ (-pē'nfobl) nepie-

ciešams.

indispose (ļnbifpo»'f) atsvešināt;
darīt nederīgu; -cd (.po>>'fb)
nevesels; nelabvēlīgs; -ition (.-

pfi'fd)°ii)s nevēlēšanās; nevese-

lība.

indisputable □ (ïnbï'fpifit"W) ne-

noliedzams, neapgāžams.
indissolHOiïìYy (mbsfl'>l[ijnbī'l-t-)

nesaškīdinamība; fig. nesarau-

stamība; -üble □ şindļ'fSWļZdlZ
nesašķīdinams, neatšķaidāms;

fig. nesaraustāms, nešķirams;
-vable (īnbčfao'miO'bl) nesašķī-

dinams, neatšķaidāms.
indistinct □ (inbtftt'itsft) neskaidrs

(jēdziens); -ness (-Uēf) neskai-

drums; sajukums.
indite (inbáî't) uzrakstīt; sastādīt;

sacerēt.

individual (lnbîwļ'bişil) I. □ per-
sonisks, īpatnējs; sevišķs; at-

sevišķs. 2. indivīds, īpatnis;
-ity (_hilbi«a'lète)individualitāte,

īpatnība; -ize (-roï'bi"-láìf) in-

dividualizēt.
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indivisibktt'iy (-luīfēbī'lēte) nedalā-

mība; -Ie □ (-roi'ffbl) nedalāms.

indocile (tnbo»'fáît jeb ïnbao'fït)
grūti mācams; nesajēdzīgs; ne-

lokāms; -ity (īnb°ft'tēte) nesajē-

dzība; neapķērība.
indoctrinate (īnbaVftßēneit) pamācīt.

indolence, .cy (t'nb°lenf, -lēnfe)
kūtrun;s, indolence; .t □ (-lent)
kūtrs, jlaistīgs; mcd. bezsāpju-.

indomitable ( inba/me tob[) nevajā-

indoor (t'nbor) a. mājās esošs;

mājas-,istabas-; - s(īnbor'j) adv.

mājās.
indorse, &c. = endorse, &c.

indubitable □ (īnbjū'bētsbl) neap-

šaubāms, drošs.

induce (tnbjū'f) pamudināt, pār-
liecināt, pierunāt; .d current —

indukcijas stiāva; .ment(.ment)

pamudinājums.
inducible (-fïbt) panākams; pierā-

dams; pierunājams.
Induct (mbàß'ft) cccl. ievest, iecelt

(amata); -ion (īnbās'ffd)3n) ieve-

šana, iecelšana; phys. phis, in-

dukcija; -Ive □ (-tīro) pamudi-
nošs; pavedinošs (to — uz); phys.,
phis, induktīvs, indukcijas-.

indue (.bjîì') apgādāt, sarīkot.

indulge (īnbas'tbfd)) v\a. būt sau-

dzīgs (pret); atvēlēt; izlutinās

padoties; to
- o.s.— būt pārāk

saudzīgs pret sevi; sev atļau-
ties; to

. a p. in a th. — iz-

turēties pret kādu saudzīgi;
v\n. to

-
in — atvēlēties; no-

doties; -nce (-ēnf) saudzība;

izlutinājums ; apmierinājums;
labvēlība; © paildzinājums; .-

nt □ (.ēnt) saudzīgs, lēns.

indurate (ï'nbiSßeit) sacietēt; sa-

cietināt; apcietināt (sirdi); ion

(ìnbiìÌßei'fd)3n) sacietējums.
industrial □ i rūpnie-

cisks, rūpniecības-; .ous D (.-
-tRê-Bf) čakls; strādīgs.

industry (f'libOj/tRe) čaklums; strā-

dība; rosība; rūpniecība.

indwelling (ï'nbwèlftw) l.iemītošs,
sirdī mītošs. 2. iemītība.

inebriate 1. (tnl'bßēeit) piedzirdīt.
2. (.āt) piedzēries; žūpa; -ion

(inìbßêei'şchS»)dzērums, skurba.

ineffable □ (Tnê'fObl) neizsakāms;
-ness (.mf) neizsakamība.

ineffaceable (inefei'şMl) neizdzē-

ineffecttoe (utēfe'ītfrrj),-ual

□ beziespaida-; veltīgs.
inefficacious □ (meffkei'schSs) ne-

iespaidīgs; .y (ìnè'fèļâŗe) neie-

spaidīgums, veltīgums.

inefficiency(ttièff'fd)G nfe) nespējība;

bezsekmība; -t □ Ļhit) nespē-

jīgs; bezsekmīgs.
inelegance, .cy (ìiie'legSnşjej) ne-

glaunums, bezgaumība; t (.-

gOnt) neglauns, bezgaumes-.
ineligibtïtfy (iiķbschķlits) ne-

vēlamība; .Ie □ (Tite'iebj'cbibl)
nevēlams.

inept □ (Inè'pt) \ nespējīgs; au-

šīgs i .itude (.tetjūb), .ness sa-

ites) nespējība; aušība.

inequality ( tmfwao'lt'te) nevienā-

dība; nesamērība; nelīdzenība;

nepietiekamība.

inequitao/e (tne'f netaisns;

.y (.te) netaisnība; pārestība.

inert □ (īnbvt) kūtrs, nedarbīgs;
.ia (ïnôr'fdjêa), .ness (ïiiôr'tnêf)
kūtrums.
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inestimable □ (Īnē'ft-mObl) nevēr-

tējams.

inevitable □ (Ine'wĢbl) nenovēr-

šams; -ness (.nēf) nenovērša-

inexact d (Inêgjâ'ît) nenoteikts;

nepareizs; .ness (.mf) nepa-

reizība.

inexcusable □ (ķkşkjû'sSbl) neaiz-

bildināms, nepiedodams; .ness

(-n-f) nepiedodamība.
inexhaustibility (htègjļriļâļft-'bt'l-i.e)

neizsmeļamība ; -Ie □ ( mg-6-

sjbjāļ'ftibll neizsmeļams.
inexorable □ ( niè'ff°RObl) nepie-

lūdzams; .ness (-u-f) nepielū-

dzamība.

inexpediency (m-Ifpî'b---nf-) nolū-

kam nepiemērotība; nepieklā-
jība; .1 □ (.b-ênt) nolū-

kam nepiemērots, nederīgs, ne-

ieteicams.

inexpensive (imkfpe'nfiw) lēts, ne-

inexperience tinē īfpī'Rē -6»tfj nepie-
redze ;.d ( -RMnft) nepiere-
dzējis, nepiedzīvojis.

inexpert (ïn£ïfpsr't) nepiedzīvojis,
neievingrinājies; .ness

nepieredze, nesaprātība.

inexpiable □ (ìne'kfpĶhl) nesalī-

dzināms, nesamierināms.

inexplicable □ (ine'kfplĢblj neiz-

skaidrojams.
inexpressible (Tne îfpßè'ftbl) l. □

neizsakāms. 2. .s F pl. bikses.

inexpressive (.iw) neizteiksmīgs;
.ness l.uLş) neizļeiksrnība.

inextinguishable I: (.Mmşiêfşbl)
neizdzēšams.

inextricable □ (ļnê'kşitzèļM) ne-

atrisināms.

infallibility (ļnMķl«t«) nemal-

dība; .Ie □ (i'ufā'lībl)nemaldīgs;

infamous □ (ì'nfàmiSf) negodīgs;
kauna pilns; neslavā esošs; .y
(.me) negodīgums; negods; ne-

infancy (i'rşnfe) bērnība; jur. ne-

pilngadība; .t (t'nf«nt) 1. bērns;

nepilngadis(-de). 2. bērna-,, bēr-

nišķīgs; nepilngadīgs;jaunības-,
jauns. [infants.)

infanta (ïnfa'nta) infante; .c (.te)(
infanticide (Inflmtèfáìb)bērna slep-

kavība; .le (t'nfOntáìl jeb .til)
bērnišķīgs; .ne (.tain jeb .tin)
bērna-.

infantry (l'nf°ntße) kājniecība, in-

fanterija.
infant-school (T'nfBntffūl) mazbērnu

skola.

infatuate (Ìnf3'ti«e't) apmuļķot, ap-

stulbināt; Jon (Īnfāti»ei'fd)Bn)
apmuļķošana.

infeasiblè (ìnfl'şibl) neizpildāms.

infect (tufê'ft) pielipināt (ari /??.);

sasmirdināt (gaisu 2C.); .ion (in-

fe'kşchàn) pielipinājums; sain-

dējums; pielipināmāviela; inde;

.ious (-fd)Bf) lipīgs ; .iousness

(.n>-ş) pielipinamība.
infelicitous (Ìnf-n'f-tàsf)nelaimīgs;

mazlietojams; .y ( -t«) nelai-

mība, nelaime, posts; nederīgs
vārds; nederīgums.

infer (ïnfSi') secināt, slēgt; .able

(mfS'Rk>bl) secināms; .ence (ī'n-
secinājums; slēdziens;

.ential (ļnf»Re'nfchvl) secināts;

.entially (.«) adv. secinot.

inferior (tnfpße-or) 1. pakārtots,
zemāks; mazvērtīgs; vājāks.
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2. apakšnieks(-niece); -ity (in-

sikŞ'işie) zemāka pakāpe; pa-
kārtojums; mazāka vērtība; ze-

mums, [pazemes-. ļ
infernal □ (ìnfst'n°l) elles-, ellisks;)

infest (ìnfe'ft) modināt nemieru,

mocīt; uzbrukt; izpostīt; pār-
pludināt.

infidel (ļ'nfêdel) 1. neticīgs. 2. ne-

ticīgais(-gā); -ity (insēde'lete) ne-

ticība; neuzticamība.

infiltrate (ïufi'ltßeit) izsūkties; ie-

spiesties.
infinite n (ï'nfhtït) bezgalīgs; ne-

skaitāms; -eness(-n-f) bezga-
lība; neskaitamība; -ive (infl'-
nêtļw) nenoteicamā izteiksme,
inlinitivs (ari -ive mood); -ude

(-tjūb), -y (-te) bezgalība; bez-

galīgs lielums, daudzums.

infirm □ (ïnfSr'm)bezspēcīgs, vājš,

sanīcis; nedrošs; -ary (htfoV-
mfße) slimnīca; slimnieka istaba;

-ity (-mete) vājība (an fig.);
nespēks.

infix (înfi'kş) iegrūst, iedzīt, iedurt;

piestiprināt; fig. iedvest.

inflame (ïnflei'm) aizdedzināt; sa-

viļņot (asinis); sajūsmināt(ies);

kaitināt; iedegties; iekaisēt;
iekaist.

inflammaotttty(infläm-'rjt'l-t-) aiz-

dedzinamība; -ble ū (-flā'm"bl)
aizdedzināms; -bles pl. viegli

aizdedzināmas vielas; -tion (īn-
flāmei'fdjOn) aizdedzināšana; ie-

kaisums; -tory (tnflā'm-tORe)

iekaisīgs; dumpīgs.
inflate (ïnflei't) uzpūst (ari fig.);

-cd (-cd uzpūsts; -ion (-flei'-
fdj°n) uzpūšana; fig. uzpūtība.

inflect (infle'ft) liekt; Sr. locīt;

Jon, inflexion, (ìnflê'ļşch"it) liek-

šana; gr. locīšana; (balss) mo-

dulacija.

inflexib//ïf_y (ļnflêļşibļ'lêtH nelo-

kāmība (ari fig.); Je □ (tnfle'f-

şlbl) nelokāms; nepielūdzams.
inflict (tnfll'ft) uzlikt (upon a p.

— kādam); -ion ( inflì'kşch»n)
soda uzlikšana, sodīšana; pie-
meklējums.

inflorescence ( ïnfloßè'fênf) uz-

ziedēšana; ziedu stāvoklis.

influence (i'nfl«ēnf) 1. iespaids
(with - pie, [up]on - uz). 2. iespai-

dot; Jial □ (influe'nşdM) iespai-

dīgs; .za (.fa) influenca.

influx (i'nftàZkş) ietecēšana, ieplū-

šana; G ievedums, pievedums;
saplūdums.

inform (rnfoVm) paziņot; uzrādīt,

denuncēt(against ap.
— kādu); .al

(ïnfor'm0!) bezveidīgs; ne pēc tor-

mas sastādīts, ne pēc dotiemno-

teikumiem darīts; .ality (ļnfàZr-
mä'lète)bezformība.tormas notei-

kumu neievērošana, formas kļū-

da ; .ant (infS('nt°iit), .er (tnfS-'»
m

B-) paziņotājs;apsūdzētājs, uz-

īādītājs; .ation (tnfL'Mei'fchvll)
pamācīšana;uzziņa, norāde;ziņa;

ziņoju ms;pieredze;ļur.apsūdzība.
infraction (iiifßā'ffd)°n) lauzums;

pārkāpums.
infrequency (īnfßĪ'lw*nf«) retums;

.t □ (.fwênt) rets.

infringe (ļņfņî'ndsch) lauzt (līgumu),
pārkāpt (likumu); to . upon —

ierobežot; -ment (.ment) pār-

kāpums; neizpildījums.

infuriate (infjū'Rēeit) I. v]a. sa-

niknot, satracināt. 2. a. (.Reāt)

nikns, saniknots.
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infuse (infjū'j) iedvest; chm.,

pharm. -— iemērkt; uzliet; .ion

(infjū'jdjOn) uzlējums; fig. ie-

dvCsums; .oria (infi-fô'Rêa)pl.
infuzorijas, uzlietņi; .orial (.-

infuzorija.
ingathering (tngS'ķliļm) ievāk-

ingenious □ (īiibīd)i'ne-<>f) asprā-
tīgs; .uity
tība;.uous □ (ïnbjd)è'ni»-of)vaļ-

sirdīgs.
inglorious U neslavens,

nepazīstams; kauna pilns.

ingoing (i'iigo«iiw) I. ieiešana; ie-

stāšanās. 2. iestāšanās-.

ingot © (ì'lWfļSt) stienis (metāla).

ingraft (litgßa'ft)= engratt.
ingrain ( ìitgßei'n) vilnā krāsots;

fig. iesakņojies.
ingratiate (ïngße«'fd)-eit); to o.s.

— pieglaimoties (with — pie).

ingratitude (iiigßS'tetjūb) nepatei-
cība, [daļa.ļ

ingredient (îngßi'bè-ênt) sastāv-j
ingress (I'ngßēf) ieiešana, ieeja,

iestāšanās.

inguinal slj (t'nsgwenOl) cirkšņu-,
ingurgitate (ingoVbfdjeteit) norīt,

inhabit (tnhā'btt) apdzīvot, dzīvot;

.able (.ētobl) apdzīvojams; .ant

(.êtOnt) apdzīvotājs,

inhalation (trit)-ïe''fd)Ojt) ieelpo-

inhale ( insiei'l) ieelpot; .r (.Or)
ieelpotājs; respirators,

inharmonious i i (inhct>ino»'u> "s)
neharmonisks.

inhere (tnhn') būt (iekš Ka), būt

klātesošs; pielipt; .nee, .ncy
(intii'Rênş, .Rènşe ) pielipšana;
.nt □ (.R6nt)pielipīgs; iedzimis.

inherit (Tnnê'RÏt) mantot; .able □

(.etObl) dzimts-; .ance (~t«nfj
mantojums; .or (.tor) mant-

nieks ; .ress .rix (.tßiff)
mantniece.

inhibit (inhi'btt) kavēt; aizliegt;
.ion (inhêbi'şchOn) kavējums;
aizliegums; .ory ( ïnfjì'betSße)

kavējošs, kavēklīgs.
inhospitao/e □ (InhÄ'şpŞbļ) ne-

laipns, maz viesmīlīgs; .lity
(ïnsiàjfp-tä'l-te) nelaipnība (pret

viesiem).

inhuman □ (in&jū'mOii) necilvēcīgs;
.ity ( ïntji«mS'n-t-) necilvēcība.

inhumation (infiifimei'fdjOn) apgla-
bāšana.

inhume (inhjū'm)apglabāt,apbedīt,
inimical □ (ĢmŞ) naidīgs,
inimitable □ (inl'inĢbt) nevel-

glojarns.
Iniquitous □ (fnt'fw~tàßf) netaisns;

divkosīgs; noziedzīgs; .y (.te)
netaisnums; noziegums.

initiai (ênļ'şchst) 1. iesākuma-. 2.ie-

sākuma burts; .te (.eeit) iesākt;
ierosināt;ievest;iestāties; iepazī-
stināt i .tion ( enifdļčei'fcrjOit)
ievešana; iepazīstināšana; -tive

(enï'fdje-ätfir) 1. ievadošs; iepa-

zīstinošs. 2. ievešana; ierosa,
iniciative; .tory (.tBRe) ievadošs;

iepazīstinošs.

inject (inbschē'kt) iesviest; mcd.
iešļircināt; .ion (inbsche'kşchOn)
iešļircinājums.

Injudicious □ (inbschubi'şä)Oş) ne-

prātīgs; .ness (.nes) neprātība.

injunction (inb)d)às'it!i!fd)0n) pieko-

dinājums; pavēle.

injure (l'nbfd)or) sabojāt; kaitēt;

pāridarīt; vājināt (veselību); aiz-
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skart; -er (i'nbfcr)°R8t) aizskā-

rējs(-ja); Jous U

kaitīgs; .y (i'nbsdMe)pārestība;
kaitējums; zaudējums; aizskā-

injustice (ļndfchìk'stļf) netaisnība.

ink(ïn9î) I. tinte; iespieduma
krāsa. 2 melnot (ar tinti); no-

smērēt.

inkhorn (i'ngkhom) tintnīca.

inkiness (ī'n«l*n-'f) melnums.

inkling (Aim) valodas; mājiens;
nojausma.

inkstand (.stand) tintnīca; rakstam-

inky (i'usfe) tintains, tintes-; tin-

tes melnumā.

inland (f'nlānb) 1. iekšzemes-; .-

trade — iekšzemes tirdznie-

cība. 2. zemes iekšiene, iekš-

zeme; .er (.8r) iekšzemnieks.

inlay (We) [irr. (lay)] ielikt; par-
ketēt; .ing (Jmi) ielikšana.

inlet (t'ttlēt) ieeja; pieeja; līcis.

inly (ï'nle) iekšējs; slepens.

inmate (ï'nmeit) iemītnieks; līdz-

iedzīvotājs; mājnieks.
inmost (t'nmouft) visdziļākais, vis-

slepenākais.

ķ'nn (in) viesnīca ; krogs; iebrau-

camā vieta; I.s pl. ol Court

— vecās tieslietu zinātņu sko-

las (Londonā).

innate 1 (hutei't) iedzimis.

inner (i'itOr) iekšējs; slepens; .-

most (.motift) sk. inmost.

innings (l'nlngs) rinda (pie spēles).
innkeeper (t'nîlpor) viesnīcnieks

(-niece).
innocence (l'nôfènf)nevainība; vien-

tiesība; nekailība; .t (.fēni) 1. □

nevainīgs; vientiesīgs; plān-

prātīgs; nekaitīgs. 2. nevainī-

gais(-gā); viem"iesis(-se).
innocuous li (Brt»'fiiP9f) nekaitīgs.
innominate (tna/mSnāt) bezvārda-,

nenosaukts.

innovate (ī'ii°n>eit) ievest jauni-

nājumus, jaunināt; -ion (ïnôrr>ei'-

fc£)3n) jauninājums; -or (ī'n°-
we>tvr) jauninātājs(-ja).

innoxious □ (čnnāa'tfdjSf) nekaitīgs.
innuendo (tnifiē'nbo") mājiens.

innumerable □ ( šnjū'mOßūbl) ne-

skaitāms.

innutritions (f'ttifltßi'fd)efj 'nebaro-

jošs, nespēcīgs (no barības),

inoculate ( mæ'fjfileit) (ie)potēt,
okulēt; -ion (ïnàoîiûlei'fcrjOn) (ie)-
potējums, okulējums; -or(tnao'-
{jfileitOr) potētājs, okulētājs.

inodorous (mo»'bBßasf) bezsmakas-,

nesmaržīgs.
inoffensive □ (tnæfe'nftrrj) neaiz-

skarošs; nevainīgs, labdabas-;

-ness (-rt-f) nevainīgums,

inofficial □ (tnæft'fd&ei) neoficiāls,

inoperative ( ) bezie-

spaida-, spēkā neesošs,

inopportune □ (maSpfldjū'n) ne-

laikā esošs, nevietā esošs,

inordinacy (tnoVbSnāfe) nenokār-

totība; bezmērība; -te □ (-nāt)
nenokārtots; nekārtns; bez-

mērīgs.
inorganic (inszrgZ'nīķ) (adv. -ally),

inorganized ( tnor'ganiìjb) neor-

ganisks.
inosculate (inaj'ffi«te>t) anat. v\a.

savienot; v\n. ietecēt.

in-patient ( i'npeifch^nt ) iestādes

(slimnīcas) slimnieks,

inquest (t'nîwèft) izmeklē, tiesas

nopratinājums.
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inquietude (infwaì'c-tjûb ) nemiers,

inquire (tntwatV) v\n. vaicāt, tau-

jāt ! apvaicāties (about, after, for

—pēc); to
.

into — izmeklēt,
izdibināt; .er (ïutwîì'Rdf) tau-

jātājs; izmeklētājs; nopratinā-

tājs; -ing □ (-Rtits) pētošs; .-

y (.Re) apvaicāšanās (*. O); pie-

prasījums; izmeklē,

inquisition (insweft'fdjSn) izmeklē;
inkvizīcija,

inquisitive □ ( ïnlwt'jêtïro) ziņkā-

rīgs; kārzinīgs; -ness (-nes)
ziņkārība; kārzinība.

inquisitor (-fft) izmeklētājs, ties-

rneklis; inkvizitors, tincinātājs;

-ial (tntwtjêto'Rè-f'l) inkvizito-

risks, tincinošs,
inroad (i'nßoub) (ienaidnieka) iebru-

kums, sirojums; aizskārums;

piesavinājums.
insalubrious (tufal[i]D'bße-«f) ne-

vesels.

insane U (tnfei'tt) ārprātīgs; .ity
(fnfä'ttete) ārprātība.

insatiaw/tYy (înşeifdşábļ'lete) ne-

pieēdinamība; .ble □ (tnfei'-
şchê-8bl). -te (-şşst) nepie-

ēdināms ; neapmierināms,
inscribe (iitşkßáî'b) ierakstīt; uz-

rakstīt; veltīt; math, iezīmēt;

fig. iedvēst, iespaidot,
inscription (tnffßt'pfd)stit) ierakstī-

šana; ieraksts; uzraksts; vel-

tījums.
inscrutabïïrïy (înffßûtabt'lête) ne-

izdibinamība; .Ie □ (mffßū'-
t8bl) neizdibināms,

insect (ï'njeft) inzekts, kukainis,

smūdzis, robis.

insectivorous (mfèftï'w°Rà6f) ku-

kaiņēdējs-.

insecure U ((nf-tjū-') nedrošs; -ily
(iufēljū'Rēte) nedrošība,

insensate (înşe'nşât) neprātīgs;
nejūtīgs; -ibility (mşênşebi'.
lete) nejūtība i nejēdzīgurns;
.idle □ ( mşe'nfibl) nejū-

tīgs; nesamanīgs; nemanāms;

vienaldzīgs; -ible of (jeb to) the

danger—briesmas nemanot,

inseverable □ (īnfē'pSßObl) nešķi-

rams; .ness (.ne f) nešķiramiba.
insert (infS-'t) ielikt, iestarpināt;

sludināt; .ion (uifO('fd)«n) ieli-

kums; sludinājums,
inshore a (Ynfdjor) piekrastes-,
inside (ì'nfaib) 1. a. iekšējs. 2. adv.

iekšā. 3. prp. iekšpus. 4. s.

iekšpuse; iekšas; fig. kodols,
insidious □ (hiffbeof) blēdīgs,

viltīgs.
_

.
insight (ï'nfáìt) prašana ; asprātība;

novērība.

insignificance, -cy (ìnftguï'fefOnf,

-ffnfe) niecīgums; -t (.font) nie-

cīgs, nenozīmīgs; nicināms,

insincere □ (tnştnştt') nesirsnīgs,
maz vajsirdīgs; liekuļots; -ity

(ïtifiufè'Rête) nesirsnība.

insinuate (Tnfï'niûeit) v\a. zagšus
ielikt; aplinkus aizrādīt, likt

manīt; iečukstēt; to
.

o.s. into

— ielabināties; v\n. \ nema-

not iespiesties; -ing n (-edins)
glaimīgs i -ion (īnfmi"ei'fd)8n)

ielabināšanās; iečukstējums; mā-

jiens.

insipid □ (ïnft'ptb) negaršīgs, bez-

garšas-; fig. sājs, nodilts; -ity

(tnfêpï'bC'te) negaršīgums; fig.
sājums.

insist (uift'ft) pastāvēt ([upļon —

uz); likt svaru ([upļon — uz);
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.ence (lnsf'şfênş) pastāvēšana
(uz); .ent □ (.tent) pastāvošs

(uz); stingrs.

insobriety (ļşbŞ'-te) nesātība.

insolence (î'nşilênş) bezkaunība;
.t □ (-lênt) bezkaunīgs.

insolubi/irj» (ļnşiSljì-bl'l-t-) nešķī-

dinamība, neatšķaidainība; ne-

atrisināmība; .Ie (tufao'li'mi) ne-

šķīdināms, neatšķaidāms; neat-

risināms.

insolvency (inşas'lwenfe) maksāt-

nespēja ; .t (.Irènt) maksātne-

spējīgs.

insomnia (fnfas'mnea)bezmiedziba.
insomuch (l'uşoiiiâZ'tşch) tādējādi;

tik ļoti, ka
...

inspect (tnjpè'ft) aplūkot; uz-

raudzīt; .ion (tnspe'ļschvn) ap-

lūkošana; uzraudzība; for .ion

©ieskatam; .or (.t°') uzraugs,

pārluks, inspektors.
inspiration (ïnfpêßet'fd)8n) ieel-

pojums; iedvēsme, sajūsminā-
jums; .c (ìnfpan') ieelpot; fig.
ledvest; sajūsmināt; .ing (tiif-
pii'Riiig) sajūsminošs; .it (īn-
fpì'RÌt) sajūsmināt, paskubināt.

inspissate 1. (mfpl'fe't) sabiezināt.

2. (.āt) sabiezināts.

instability (ïnftïbï'l-te) nepastāvība.
install (fnttao'l) iecelt; ievest; .-

ation (fnftāūlei'sd)k>n) iecelšana;

ievešana; (elektriska 2C.) ierīce.

instalment (i'nftæ'Un-nt) daļas mak-

sājums; by .s — daļām.
instance (ï'ttftOnf) 1. neatlaidīgs

lūgums; piemērs; for
.

— pie-

mēram; in the first
. — pirmo

reizi; at the .of—uz... pamu-'
dinajumu. 2. pievest (kā pie-

instant □ 1. tagadējs, te-

košs; on the lOtii
.

— šī mē-

neša 10. dienā. 2. mirklis, acu-

mirklis; .aneous □ (ïnfwttei'-
nĶş) acumirklīgs, acumirkļa-;

-ly (i'njtäutle) tūliņ.
instate (ìnftei'r) ielikt; ietērpt.
instead (tnftē'b) taī vietā; .

of —

... vietā. [kājas virsa.)
instep (ï'njtèp) kājas locītava;)

instigate (l'ttftcgeit) pamudināt;
sagumdīt; .ion ( rnşt>-gei'schvn )

sagumdījums; .or (t'uftcgeitor)
sagumdītājs.

instil(titfti'l) iepilināt; fig. iedvēst;

.lation (tiiftciei'fd)Sn), .ment (iii-

ftl'lmčntiiepilināšanaīiedvēsums.
instinct 1.(ï'nftïnflft) instinkts, da-

bas dzinulis. 2. (ïnftï'nutt) pa-

mudināts, sajūsmināts; .ive

(fnftì'ngftïtu) instinktivs, nevilšs;
nojautas-.

institute (ī'nft*rjūt) 1. zinātnieku

sabiedrība; institūts (ari ēka).
2. iestādīt; nodibināt; ierīkot;

rīkot; .ion (tnfterjn'fdjOit) iestā-

dījums; ierīkojums; rīkojums;

likums; statūti; (.e) institūts;

.or (I'nftētjūfSr) rīkotājs; dibi-

nātājs.

instruct (lnftßsZ'kt) mācīt, izglītot;
dot rīkojumus; .ion (tnştßsrZ'k-
fd)8n) priekšraksts; instrukcija;

pamācījums; mācība; uzde-

vums; .ive □ (.tīro) pamācošs;
.or (.tor) skolotājs; .ress (.-
-tßêş) skolotāja.

instrument (i'nftëniênt) instru-

ments, rīks (ari/;£.); i (mūzikas)

instruments; jur. dokuments,

akts; .al (īnftßūmē'ntsf) kā rīks,
kā līdzeklis noderīgs; derīgs;
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instrumentāls; .ality (.mşntâ'-
lete) līdzdarbība; līdzeklis.

insubordinate (insSlwr'benZt) nepa-

klausīgs; .ion (.ūrbSnei'fdjfn)
nepaklausība.

insufferable (înşàZ'fSßSbl) nepane-

sams; riebīgs.

insufficiency (mşş'şchànşe) nepie-

tiekamība; nespējība; .t □ (.«nt)
nepietiekams; nespējīgs.

insular □ (ì'nfi«L0') salas-; .rity

(insiulā'Rēte) salas stāvoklis; fig.
noslēgtība; -te (î'nfÌÄe't) darīt

par salu; izolēt (ari phys.); .tion

(īnfiūlei'fdjBn)atsevišķošana;izo-

lācija; .tor (t'nfiäleitor)izolators.

insult 1.(ï'nfàßlt) apvainojums, aiz-

skārums; nozākājums. 2. (tn-
şâZ'lt) apvainot, aizskart; nozā

kāt; -ing □ f.ïnfl) aizskarošs.

insuperaWZirj/ (tnfjupSßäbT'iete) ne-

pārspējamība; .Ie □ (īnfjO'pa-
Rvvl) nepārspējams.

insupportable n (ļnsopc>-'tSbl) ne-

panesams, neciešams.

insuppressible (uifOpßê'fïbl) neap-
spiežams, neatturams.

insurance (īnfchīī'RSnfi apdrošinā-

insure (iuschū-') nodrošināt; apdro-

šināt; .r (infd)ū'R3r) apdroši-
nātājs.

insurgent (înşô-'bschi-nt) 1. dumpīgs.
2. dumpinieks.

insurmountable □ (tnf»niiáû'ntObr)
nepārkāpjams; nepārspējams.

insurrection (tnfaßē'ffdj°'n) dumpis,
sacelšanās, sacelsme.

insusceptible (înşOfe'ptîbl) nejūtīgs,

nespējīgs sajust.

intact (ìntä'ft) neaizskarts, neaiz-

tikts; vesels.

intaglio ( Întä'ljo") griezts dārg-
akmens.

intangibirtrj» (tkulndschsbşiļ-ts) ne-

sataustamïba; .le □ (-bfdjlbl)
nesataustāms; Jeness (~mf) sk.

-ility.
integer (.'nt-dschvr) vesels, vesels

skaitlis; -ral (-gR°I) 1. □ viss,

pilnīgs; vesels; math, integral-.
2. veselums, pilnīgums; math.

integrals; .rant papil-

dinošs, vesela daļu sastādošs;

-rate (.gßeit) papildināt; .ration

( mtêgßei'fcfļOn) papildinājums;

.rity (tntē'gßete) pilnīgums; in-

tegritāte; taisnums, godīgums;
skaidrums.

integument (întè'gifimènt) apvalks;
segai plēve.

intellect (ï'nte lèît) prāts, sapraša;
.ual □ (tnteiē'ftifrai) prāta-,
prātīgs; .uality (.lēfti-ā'iete)sa-

prašas spēks.
intelligence (Īntē'lēbjdbēnf) inteli-

ģence, prāts, sapraša; saziņa;

vēsts, ziņa; uzziņa; ziņojums;

1.-Department(-bSpiJttm-nt) ziņu

departaments; -r (-bfdjēnjOr)
ziņnesis.

intelligent □ (.bjdjent) inteliģents,
prātīgs, sapratīgs, gudrs.

intelligibility (ìnteK'bjcņèbï'lête) sa-

protamība; skaidrums.

intelligible n (īntē'tebjchībl) sa-

protams; -ness (.nLş) sk. intel-

ligibility.
intemperance (tntē'mpOßBnf) neat-

turība; nesātiba; .te □ (.Rāt)
neatturīgs; nesātīgs; kaislīgs.

intend (īntē'nb ) būt nodomājis;

gribēt; .ant (.b*mt) pārzinis;

thea. intendants; .ed 1. no-
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domāts, paredzēts; izredzēts;

.ed husband — līgavainis, brūt-

gāns. 2. Fizredzētais, līgavainis;
līgava, brūte,

intense □ (ïntè'nf) stiprs, inten-

zivs; grožs; pārmērīgs; .ness

.n>-ş) stiprums; grožums.

intensification (mtênşêftîei'şchSn)
pastiprinājums; .y (īiitē'nfsfai)
pastiprināt(ies).

intensity (tnte'nfčte) augsta pakāpe;

phys. intenzitate, stiprums.

intensive □ (ìnte'nşlw) intenzīvs,
pastiprināts, grožs,

intent (tntē'nt) 1. □ vērsts, vir-

zīts(uz). 2. nodoms.

intention (īntē'nfdjOn) nodoms, no-

lūks; .al □ (-şchait"t) nodomāts,
tīšs; .ed (.fd)°nb); well .cd —

labi domājošs.

intentness ( tntē'ntnēf) uzmanība,
rosība.

inter (ìntOr') apbedīt, aprakt.
inter

... starp-; savstarpējs.
interact 1. (ļ'ntvßZkt) cēlien -

starpa. 2. (tntoßā'kt) savstar-

pīgi iespaidoties; .ion (.3'kşchSn)
savstarpēja iespaidošanās.

interbreed (īntn-bßī'b) [irr.] (breed)
krustot(ies).

intercalary ('tiitar'fä[Oße) iestarpi-
nāts; .te (.led) iestarpināt; .-

tion ((ntEîtîätei'fcrjOn) iestarpi-
nājums.

intercede ( Mşi ) iestāties (par

kādu), aizlūgt; .r (.°r) starp-
nieks, aizrunātājs.

intercept (.fē'pt) uzķert, aizturēt;
pārtraukt; aizsprostot; .or (.-

fê'ptfr) uzkērējs(-ja); aizturētājs
(-ja).

Intercession (-sē'fdM) aizrunā; .or

(.fè'fOr) aizrunātājs; .ory (-SRe)
aizrunās-.

interchange 1. (ïntO'tfdjei'tibfd)) v\a.
izmainīt, mainīt; v\n, mainīties.
2. (i'ntvrtşche>nbsch) izmaiņa;
maiņa; © maiņas veikals; .able

(întSrtşchei'nbschiZbl) izmaināms.

intercommunion (httūrf<imjū'ni°n)
savstarpēja satiksme.

intercourse (ļ'iĶksş) satiksme.

intercurrent \ ( tntOifaS'Rčnt) pār-
ejošs, nejaušs.

interdict l. (īnMbi'kt) aizliegt;
Izslēgt (no draudzes). 2. (i'nft-

bīkt). .ion (ÌntBrbì'lfd)on) aizlie-

gums; izslēgums.
interest (i'nfSßēft) 1. dalība, daļa;

interese; pejņa; vara, iespaids;

© dalība; © procenti, augļi.
2. pievilkt; modināt interesi, in-

teresēt; attiekties; pamudināt

piedalīties; I am .cd — es esmu

piedalīgs, man ir interese; to .'

o.s. in — interesēties (par);
.cd (.Rēftšb) interesēts, pieda-
līgs; savtīgs; .ing □ (.Rēftīmi)

■ interesants, pievilcīgs.
interfere (intO'fiV) iejaukties; būt

par starpnieku; nākt starpā; sa-

durties;stātiespretīm;to-with—

traucējoši iedarboties (uz), kaitēt

(kādai lietai); .nce (-fi'RC'iif) iejauk-

šanās; phys. interference; kai-

tējums, [samaisīt. 1

interfuse (mtorfjū'ļ) liet starpā;|
interim (ī'ntBRĪnt) 1. starplaiks;

inteiims; ad
-

in the
-pagai-

dām. 2. pagaidu-.
interior (ļntī'Rs ) 1. D iekšējs;

iekšzemes- (ne pie jūras-). 2. iekša,
iekšiene; iekšzeme.
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interjection (tnt»rdsche'kşch-m ) iz-

saukums, interjekcija; -al (-01)
iestarpināts (vārds 2C.).

interlace (intsdei'f) izpīt cauri, sa-

pīt i krustoties.

interlard (-lār'b) speķot (ga)u); sa-

interleave (Jī'm) starplapot.
interline (-laf'n) rakstīt starp rin-

dām; typ. starplistot, starpināt;

-ar starprindu ; -ation

( -limei'sch6n ) starprakstīšana ;
starprakstījums. [kļauties.ļ

interlock ( -læ'f ) saķerties, sa-ļ
Interlocution ( ntt6ch>fjū'schon) sa-

runa; -or (Ìtit0rlào'îiûtBr) līdzru-

nātājs; -ory ( -ļ«Re) sarunas

veidā; starp-.

interlope (fntOrIo»'p) iemākties;

kaitēt (otram); © sadārdzināt

(preces); nodarboties ar kontr-

bandu; -r (-Io«'p"'r) iemākulis;
kontrbandists.

interlude (i'utf)dlj]ūb) starpspēle.
intermarriage (lntkKinA'Ģsch )

starpprecība (starp četrāmpersonām

no divām Ķimenēm); -y (.tltā'Re)
stāties starpprecībā.

intermeddle (.mê'dl) iejaukties; -r

(-mē'bisr) neaicināts(-ta); starp-
nieks(-niece).

intermediary (-iiu'b c-'sRc) 1. starpā

atrodams, starpējs, vidējs.
2. starpnieks; © starpnieks; -te

□ (-mî'bêät) vidū esošs, vidus-,

interment (ïutsr'mênt) apbedīšana.
intermezzo ( iut^'ine'dso" ) inter-

mecs, starpspēle.

interminao/e □ (ïntoVņiŞnB6r) bez-

gala-, bezgalīgs; -te ĻnM) ne-

aprobežots.

intermingle (lnt«-mi'nâgl) samai-

sīt(ies).
intermission (.mî'şchSn) pārtrau-

intermit (-mì't) pārtraukt; -tent

(-ê)it) 1. ar pārtraukumiem.
2. aukstais jeb purva drudzis,

-tingly (-lugle)ar pārtraukumiem.
intermix (tntfmï'îf) v\a. piemaisīt;

v\n. būt samaisīts; -ture (-t"*3r)
piemaisīsana; maisījums; pie-
maisījums.

intern (lutr><'n) ieslodzīt, ieslēgt.
internai ū (fntôr'nO') iekšējs; iekš-

zemes-.

international (ttitnma',dj'uiol) starp-
tautisks, internacionāls; .

exhi-

bition
— pasaules izstāde;

-

-
law — starptautiskas tiesības.

interpellate (-pe'le't) pieprasīt (lai
dotu paskaidrojumu)! -lon (-pêlei'-
fcïļOjt) ieruna; pieprasījums; in-

terpelacija; jur. aicinājums.
interpolate ( intôr'pôfeit) iestumt,

iestarpināt; -ìon (tiitoipû(ei'fd)Bn)
iestarpinājums.

interpose ( intorpou's ) v\a. likt

starpā; nākt starpā; liktiesstarpā;

iejaukties; -ition (.pôjVfd)°ït)
iejaukšanās; starpniecība.

interpret (tnttir'pßčt)iztulkot, tulkot;

tēlot (lomu x.); -ation (fntiirpßē-
tL'i'fdjOit) iztulkojums; tēlojums;
-er ( tntOt'pßCtūt) iztulkotājs;
tulks; tēlotājs.

interrogate(ïnte'Rôgeit)vaicāt; jau-
tāt; iztaujāt; nopratināt; -ion

(iiiteßôgei'fcfjOii)iztaujāšana; no-

pratinājums; jautājums; note

jeb mark of -ion — jautājamā
zīme; -Ive □ ( vitBRæ'gatt)rj )

l. jautājošs, jautājuma-. 2. jau-
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tājamais vārds; .ory (.t<jße)
1. jautājošs. 2. jautājums; no-

pratinājums.
interrupt (mtOßas'pt) pārtraukt;

traucēt; nodalīt; .cd (.Ràs'ptêb)
pārtraukts; traucēts; .edly (J>)
ar pārtraukumiem; .er (.Ras'p-
t<īr) pārtraucējs; .ion (.şchSn)
pārtraukums; traucējums.

intersect (ïnt°rfe'ft) pārgriezt;

šķersoties; .lon ( ļntcrfê'kfchbn )
caurgriezums; caurgriezurna

punkts.
interspace (>'nto>şpeiş) starpa,

intersperse (ïnt8-ft>B-'f) iekaisīt;
piejaukt.

interstellar ( .ftê'lHr) starpzvaig-

interstice (liitßr'fttf) starpa; .tial

(intiîrşti'şd)»!) starpējs, starpas-;

pamazītnējs.
interstratified ( fntflrftßa't-faJi) )

starpslāņu-.
intertwine '(-twáì'n), intertwist (.-

twl'ft) sapīt.
interval (ï'nt"rh-8r j starpa; atsta-

tums; starplaiks; / intervals.

intervene (ûit'JniH'n) nākt starpā;
likties starpā, būt par starp-
nieku; gadīties;.tion (.we'nfchk>n)
iejaukšanās; intervencija; starp-
niecība.

interview (l'ntSrwjû) 1. satikšanās,

saruna, apciemojums (ar iztau-

jas nolūku). 2.(ìntStŗnjû') iztaujāt
(apciemojot); .er (.Or) iztaujātājs

(priekā avizēm).

interweave (intOrwi'tī))[i>-.](weave)]
ieaust; fig. iepīt.

intestacy (itite'fräfe) testamenta

neatstāšana: .te (.tāt) bez te-

stamenta.

intestinal (.t-itOI) iekšu-, zarnu-;

.c (.tin) 1. iekšējs; dzimtenes-.
2. .es (.tilts) pl. iekšas.

intimacy (i'ntèmsşe) sirsnība; tuva

draudzība; .te 1. (.meit) likt

manīt. 2. (.māt) □ sirsnīgs,

draudzīgs; uzticīgs; sirdsdraugs;
.tion ( Iniemei'şchim) mājiens;

norādījums; pasludinājums.
intimidate (Tiitï'mebeit) iebiedēt; .-

ion (intîmebei'şchun) iebiedējums.

into (t'nta) prp. iekš.

intoleraôle □ ( httao'lOßObl ) nepa-

nesams; .bleness (-n-f) nepane-

samība; .nce ( .Rûnŗ) neiecie-

tība; .nt □ (.R°nt) neiecietīgs.
intonarr'on (liitänei'fdjfii) s into-

nācija; uzsvērums;.e (tnto"'n),

.ate (ļ'itt»ne>t) uzsākt dziedāt.

intoxicate (ïntào'ff-ïeit) piedzirdīt;
apskurbināt (ari fig.); .ion (ļn-
-lauffêtei'ļd)°ii) piedzirdinājums;

apskurbinājums(ari fig.); skurba.

intractabt'ttfy (intßāktabi'ļete) ne-

valdamība; stūrgalvība; .Ie □

(ïntßä'ltObl) nevaidams; stūr-

galvīgs; nepiekāpīgs.
intramural ( ïtttßàmjû'R»! ) mūru

iekšpusē esošs.

intransitive ((ntßa'nşiļw) 1. □ ne-

pārejošs, intranzitivs. 2. nepā-

rejošs darbības vārds.

intrepid □ ( īntßē'ptb ) bezbailīgs,
drošs, nesabaidams; .ity (ļn-
tßèpì'bSte) bezbailība.

intricacy (t'ntßêïïfe) sarežģītība;

grūtība; .te □ (.fat) sarežģīts;
gsūts.

intrigue (intßÌ'g) 1. intriga; sarež-

gīšanās ; mīlestības dēka.

2. intriģēt; >r (ïntßl'gä') in-

trigants.
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intrinsic(al □) (īutßi'nfif, _fefoi)
iekšējs; īsts, patiess.

introduce (tntßôbju'f) ievest; iepa-

zīstināt; ievadīt; .tion (.dìo'ļ-
şchSn) ievešana; ievadījums,

ievads; priekšvārdi; iepazīsti-
nāšana; letter ot

.—

ieteikuma

raksts; .tory (.biße) pagaidu-.
introspection (.şpe'ļşch'm) pār-

baude; .ve (.tīro) apcerīgs.
introvert (.rogr't) koncentrēt, vērst

uz vienu punktu.
intrude (īntßū'b) iespiest(ies); to.

upon ap. — traucēt kādu; .r

(tntßū'dLr) uzmākulis, traucētājs.
intrusion (.schvii) uzmākšanās; uz-

mācība.

intrusive □ (-fīro) uzmācīgs; -ness

(-nes) uzmācība.

intrust (īntßas'ft) uzticēt.

intuition (tnti"ì'fd)°n) intuīcija; -ve

□ ( īntjū'Stīro) intuitīvs, uz-

skatams,

inundate (ï'nänbe't) pārpludināt;
.ion (tnBnbei'fct)an) pārpludina-
jums, plūdi.

inure (injur') pieradināt(ies); no-

inutility (iniutī'l-t-) veltīgums.

invade (Inroei'b)iemākties, uzbrukt;

.r (tnroei'bOr) uzbrucējs.
invalid 1. (īnroā'llb) nelikumīgs.

2. (î'nroìilîb jeb .lib) dienestam

nederīgs; slimīgs, nespējīgs;
slimnieks; X, * invalīds; .ate

(ìnroä'isbeit) vājināt; jur. iznī-

cināt, darīt par nederīgu; .ation

(lnroMbei'schi>n) vājināšana; iz-

nīcināšana i .ity (ftuwï'bête) vā-

jums; nederība.

invaluable □ (înroâ'liĶbl) neno-

vērtējams, loti dārgs.
"

invariable □ (mroS'Re-obl) negro-
zāms; pastāvīgs.

invasion (inroe!'schBn> iebrukums;
uzbrukums; laupījums; (slimības)

lēkme; .ve (.şiw) uzbrūkošs,

uzbrukuma-.

invective (īnroe'ftīro) 1. □ aizska-

rīgs; noķengājošs. 2. noķen-

gājums, nozākājums.

inveigh (înroei') v\n. lamāties, ķen-
gāties; to . against — lamāt,

gānīt; uzstāties pret.

inveigle (ļnwļ'gl) pavedināt, aizvi-

lināt, piemānīt; ment (.m-Ttfì
piemānījums.

invent (īnroē'nt) izgudrot; sado-

māt; -ion (.ïnhie'nfcfjOji) izgu-

drojums; sadomājums; meli; .-

ive □ (-tīro) izgudrošanas-; as-

prātīgs; .iveness izgu-
drība, izgudrošanas spēja; .or

izgudrotājs; sadomātājs;

.ory (ī'ntrjCntfße) i. inventārs; in-

ventūra. 2. inventarizēt.

inverse □ (înnŞ'ş) otrāds, ap-

griezts, pretējs; .ion (îimŞ'-

frfy'n) otrādība; gr. inverzija.

invert (mroSr't) apgriezt; apgāzt;
~ed (īnrtiūr'tēb) apgriezts; ač-

gārns; -ed commas pl. — pē-

invertebrate bezmugur-

kaula-; fig. svārstīgs, bez mu-

gurkaula.
invest (īnroe'ft) ietērpt; iecelt; X

ielenkt, apsēst; noguldīt (naudas
investigate (.ISge'l) izdibināt, iz-

pētīt; .ion (lnroeştègei'schân) iz-

pētījums; .or ( īuroe'ft-'ge'to'r)
pētnieks.

investiture (īnroe'M'chSr) invest!-
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investment (tnhie'ftm-nt) ietērpums;

naudas noguldījums; X ie-

lenkums.

investor (īntoē'ftOt) naudas nogul-

inveteracy (ïuluè't3Ráfe) iesakņo-

tība; .te □ (.Rāt) iesakņojies.
invidious □ (mwi'dĶş) naida pilns,

naidīgs; -ness naidīgums.
invigorate (mrtrì'g°Reit) spēcināt,

stiprināt, sasparot; .ion (ļnwì-

gôßei'fdļSn) stiprinājums.
invincibility(ïnn?tnf-bt'l*-fe) nepār-

spējamība; .Ie □ ( mwi'nşìbl)
nepārspējams; .leness = -ility.

inviolability < tntpiì°lä'bt'[ête > ne-

aizskaramība; .ble P(ìnn)áì'ôltibl)
neaizskarams; nepārkāpjams; .-

te (Jāt) neaizskarts.

invisihi/kty (inwîsêbl'lcte) neredza-

mība; .Ie (mrol'fībl) neredzams.

invitation (lnn.i>3tei'fd)ôii) aicinājums,
ielūgums.

invite (ìnroái't) aicināt, ielūgt; uz-

aicināt; izaicināt.

inviting n (.Ina) aicinošs; vilinošs.

invocate (I'nwSke't) piesaukt; -ion

(iuw"ke>'şchì>n) piesaukums; uz-

saukums.
invoice (i'nwôlf) 1. faktūra, preču

rēķins. 2. uzrakstīt rēķinu.
invoke (Inwou'k) piesaukt;' lūgt.
involuntariness ( uiftào'l«ntßß6nêf)

nelabprātība; .y □ (.Re) 1. a.

nelabprātīgs; nevilšs. 2. adv.

nelabprāt, gribotnegribot; ne-

involute* (ī'nluolļiļūt) ietīts; .ion

(lnwsl'ijû'şchSn) potencējums!

gr. iesprausts teikums.

involve (lnwào'lw) ietīt; saturēt;

fig. iepīt; iejaukt; samudžināt;

sajaukt; math, potencēs; -d in

debt — parādos iestidzis,

invulnerability (mwàSßSbì'lèle)
neievainojamība; .Ie □ (mwà?'l-
uBrB6l) neievainojams,

inward ( t'ltwOrb ) 1. a. iekšējs;
iekšzemes-; fig. sirsnīgs. 2. adv.

iekšup, uz iekšu. 3. s. sirsnība;
.s pl. iekšas; .ly (.Ie) iekšķīgi
(ari fig.)',uz iekšu,

j inweave (ïnwî'ju) [irr.] ieaust; fig

: inwrap
— enwrap.

inwreathe (mnī'dh)apvaiņagot.
iodic (áìao'bif); joda-; .dc (aì'°bïb,
! .baib) joda savienojums; .ne

(.bin, .bain) jods.
lonia (ïïou'nea) lonija; .an (nion)

1. jonisks, joniešu-. 2. jonietis

(-te); .c (áîàj'uïf) joniešu-.
iota (áîo'i'ta) gabaliņš.
10 U (áìo'ijû) )— 1 owe you] pa-

rādzīme.

ipecacuanha5(ìpïfäfiaä'na)vemja-
mā sakne.

Iran (ißā'n) npr. lrana.

irascibility (MZfiblM») uzbudi-

namība, dusmu kaisle; .Ie □

(áÌßä'ftbl) uzbudināms, dusmās

kaislīgs.
irate (iißei't) dusmīgs, nikns.

ire (ālr) dusmas.

ireful □ (áìt'fiil) dusmīgs, nikns.

Ireland (álr'lZnb) Īrija.

iris (āī'RĪf) anat. varavīksnene;
varavīksne; 5 zobenveidīga li-

lija, zobene.

Irish (Ä'Rişch) 1. īru. 2. The
.

—

iri; iru valoda; -ism (-ism)
irisrns; .man (.mM) iris; .ry

(.Re) irība; f >fu tauta; .wo-

man (.wum8n) iriete.
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irk (drk) p.I. d. v\impers. kaitināt,

sarūgtināt.
irksome □ (fb'ffBm) garlaicīgs, no-

gurdinošs; -ness (-n-f) gaŗlai-

iron (aì'Om) 1. dzelzs; gludeklis,

pleteklis; _s pl. dzelži, važas.

2. dzelzs-; fig. ciets, nelokāms.
3 gludināt, pieiet.

iron-ooand (áì'Ombáunb) dzelžots;

ar dzelzi apkalts;» klintains; --

clad (-tläb) 1. bruņots. 2. bruņu
kuģis; -day (-īlei) m/n. dzelzs-

akmens.

ironer (ai'Ontft) gludinātājs(-ja).
iron - foundry (áì'Smfâìinbße)

dzelzslietuve; -hearted (.hatted)
fig. cietsirdīgs.

ironic(al □) (îÏßao'nìf, -H-tdl) iro-

nisks, zobgalīgs.
ironing (áî'Oniìnŗj) 1. gludināšana.

2. gludināšanas-.
iron-master (iì'BmmaftSr) dzelzs-

cepi.aīpašnieks; -monger(-màg-

gvr) dzelzstirgotājs; -mongery

(-gOße)dzelzstirdzniecība;dzelzs-

tirgotava; dzelzspreces; --mould

(-mo»id) rūsas traips; l.sides

(-fáìbf) pl. dzclzsvīri, jātnieki;

-work (-wsrf) dzelzs dajas; --

works G (.ş) pl. dzelzsceplis.

irony (āī'RSnē) ironija.

irradiance, -cy r^R€,'b*-srrf,
fe) stari, staru spožums; -t

(-b<s-Bnt) staru-, starojošs.
irradiate (ap)starot; fig.

apgaismot; -tion (SReibêei'fdjOn)
starošana; phys. apstarojums;
f'g- apgaismojums.

irrational □(«-Rā'fcfļfnOl) neprātīgs;
moth, iracionāls; -ity (êßâfd)"-
-nā'iete) neprāts, bezprātība.

irreclaimable □ ( tei'mO&l) ne-

atgūstams; neizlabojams.
Precognition (SRèfàognî'fdjOn) ne-

pazīšana; neievērošana; -zable

(SRē'laognāīfSbf) nepazīstams.

irreconcilable □ (eßêtBnfái'l«6l) ne-

samierināms; nesavienojams;
ness(-nēf) nesamierinamība; ne-

savienojamība.

irrecoverable □ (ÏRs f-B'mBR«M) ne-

atgūstams;neatdabujams;-ness

(-nčf) neatgūstamība.
irredeemable □ (ÏR6bî'mslbl) neat-

pērkams; nedzēšams; neatda-

bujams.

irreducible (ĪRčbjū'fībl) nereducē-

jams; nepārvēršams.

irrefragabt'/tīj) (i-Refß-igahl'tste) ne-

atspēkojamība, neapgāžamība;
-Ie (ÊRe'fßagobl) neatspēkojams,
neapgāžams.

irrefutable □ (ißSfjū'tvbl) neap-

gāžams.
irregular (c-Re'giutSr) 1. i i nekārtns;

nekārtīgs; nepareizs. 2. -s pl.
ārkārtas kara pulki.

irregularity (C'Rēgifilā'Rēte) nekārt-

nums; piedauzīga dzīve.

irrelevancy (êßè'l6ro<hife ) nesvārī-

gums: nepiemērojamība; -t □

(->v"»t) nesvarīgs; nepiemēro-

jams; jur.pie lietas nepiederīgs.

irreligion (ÏRètî'bjdļOu) neticība; --

us □ (-Of) neticīgs; bezdievīgs;
-usness (-n-f) sk. -n.

irremediable □ ( rßSmr'b^>bl ) ne-

dziedinams; neizlabojams.
irremovable □ (-mû'wobl) neat-

statāms; neatceļams.

irreparabiWfy (SRèpOßÌibï'iete) ne-

izlabojamība ; -Ie□ (êßê'pOßObļ)

neizlabojams; neatgūstams.
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irreprehensible □ (êßêpßêhe'nsļbl)
nevainojams, nepeļams; .ness

(.ms) nevainojamība.

irrepressible □ (tßêpßè'ftbl) neap-

spiežams; nevaidams.

irreproachable □ (-pßou'tşchobļ) ne-

paļājams; .ness (-nef) nepaļā-
jamība.

irreprovable n (-pßū'w«bl) sk. ir-

reproachable.
irresistibt'Wrj' (ÏR*fïft*6ï'l-te) nepār-

spējamība; .Ie □ (ÏRêjt'ftïbl) ne-

pārspējams,
irresolute □ (SRe'fčtjjļūt) neapņē-

mies, šaubīgs, nedrošs: .eness

(.n«f), .ion (BRēj°l[i]ū'fct)Sn) ne-

apņēmība. (sinams.ļ
irresolvable 11ißSsL'lwvbl) neatri-ļ
irrespective □ (ÏRefpe'ftïm) bez

ierunas izpildāms,

irresponsibjïtrjr ( iß<%amf6bt'iete)
neatbildība; -Ie □ (ÏRêfpàô'n-
fïbl) neatbildīgs,

irretentive (Ïßêtè'ntìtu) atmiņā vājš,
neatminīgs.

irretrievable □ (ißêtßt'wSbl) neat-

vietojams; neatlīdzināms; -ness

(-nêş) neatvietojamība; neatlī-

dzinamība.

irreverence (SRe'wkißenş) necienība;
-t□ (-Rent) necienīgs, maz god-
devīgs.

irreversible □ (ÌR-roSr'fïbl) neap-
griežams, negrozāms.

irrevocable □ (eße'wSk«bl) neat-

saucams, negrozāms, neatce-

ļams; .ness (.nķş) neatsauca-

irrîgate (t'Rêgeit) apūdeņot; .lon

(îßêge>'şchon) apūdeņojums.

!rr!taà's> ( ) kairina-

mība; .ble □ (t'Rêt»bl) kairi-

nams; .nt (.tBnt) 1. uzbudinošs.

2. kairināmais līdzeklis; .te (.-
te<t) mcd. kairināt; uzbudināt;

sarūgtināt; .tion (ÌRêtei'fcņon)
kairinājums; sarūgtinājums,

irruption (6Ras'pt"d)Bn) iebrukums;
uzbrukums; .ve (.tīro) iebrū-

Irving (bVnnW) nor. Irvings.
is (ïf) (3. pers. sg. präs. md. no to

be) ir I that-
.

to say — tas ir.

Isaac (aï'fSl) Izaks.

isinglass (āi'finaglaf) zivju līme.

Islam (t'ļläm, i'şlZm. ļslā'm) is-

lams.

island sala; .er (áì'länbär)
salinieks,

isle poet, (ail) sala.

islet (āi'l-t) saliņa,
isn't (îsnt)—is not.

ÌSO...(áîfô) (salikteņos) ÌZO-.

isolate (áTf°te't jeb ï'fôte't) atšķirt,

atdalīt'; phus. izolēt; .ion (3f«-
lei'şchSn) izolācija.

Israelite izraeiietis(-te);
.ie (îļßSelï'tïï) izraēliešu-.

Issue (l'fd)[i]R) 1. iznākšana; iz-

plūšana; iztecēšana; notecējums;
su-F. tontanela; izeja; klajā lai-

šana; izdošana; izdevums; iz-

laidums; izdalīšana; pēcnācība;

jur. iztiesāšanas beigas; panā-

kums; iznākums; (zvērināto) sprie-
dums; to die without . —mirt

bez bērniem; to join . with a

p. — kāda uzskatus apkarot; at

.apstrīdams; pretrunīgs; point
at

. —apstrīdams punkts. 2. v\n.
iznākt; iziet; izplūst; iztecēt;

celties; beigties; v\a. izlaist (pa-

vēli, naudu); emitēt; izdot; iz-

dalīt.
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issue-department ()'fch[i)udi-pltrt-
mmt) papīrnaudas nodaļa (An-

glijas banka).

issueless (.lēs) bezbērnu-, bezpēc-

nācēju-.
issuer (.6r) izlaidējs, izdevējs.
isthmus (ï'f[t]mBf) zemes šaurums.

it (tt) tas; how is
.

with you? —

kā jums klājas?; to lord .
—

uzstāties kā kungs; F to foot

.
— dejot; F to go . —riskēt;

F go .! — tikai uz priekšu!;
we had a very good time of

.

— mēs ļoti labi papriecājāmies.
Italian (Sfl'liSn) 1. itāļu-;

. ware-

houseman — materialpreču pār-

devējs. 2. itālis, italietis(-te).
3. itāļu valoda.

italics (ķtķl'lļkşl kursivi burti.

Italy (stale) Itālija.
itch (Ifşch) I. kašķis, niezulis.

2. niezēt; to . after — alkt

pēc; .ing ( ì'ischlng) niezēšana;

fig. kāre; .y (f'fşche) kašķains.
Item (áì'fem) 1. tāpat. 2. priekš-

mets, gabals. 3. piezīmēt.

iterate (t'tBReit) atkārtot; -ion (ït3-

Rel'şchdn) atkārtojums.
Itinerant □ (áìtf'noRBnt) ceļojošs,

klīstošs; ceļa-; .ry (.RORe)

i. ceļa vadonis (grāmata). 2.ceļa-;
-te ( Reif) ceļot; klejot.

its (its) viņa-, viņas-, viņu-.
it's F (Its) = it is, it haš.
itself (itsē'lf) pats; of

-
— pats no

sevis; by -
— par sevi, atse-

l've F (áìw) — 1 have,
ivied (á?'w>-b) ar efeju apaudzis,
ivory (iî'luoße) 1. ziloņkauls. 2. zi-

loņkaula-,
ivy % (ai'irje) efeja.

J

jabber F ( dschS'b8- ) 1. pļāpāt,
terkšķēt. 2. pļāpāšana, pļurk-
stēšana.

Jack1 (dschāļ) Ansis;
.

Frost —

ziema;
.

and (Zili — Ansis un

Grieta; * Ketch — bende; -Pud-

ding — āksts;
-

Tar — matrozis.

jack- (.) āksts; tēviņš; kalps (karšu

spêis); trice; puļķis; steķi; cepeša
grozāmais; zābaku noaunamais;

līdacēns.

jack-a-dandy žāksts,

pļēgurs, pintiķis,
jackal (dschā'kāZl) šakals.

jackanapes (bfdjā'fineipf) švauksts,

vīzdegunis, rezgalis.
jackass (.as) ēzelis; fig. muļķis,
jack-boots (-būts) pl. jātnieku

zābaki; ūdenszābaki,

jackdaw (-div) orn. kovārnis,

jacket (dschā'kēt) jaka, kamzoļi,
jack-in-the-box (dschâ'kînļ//lêbà?'kş>

turzas vīriņš, turzulis.

jack -o' - lantern ( bfdjā'f°la'ntom )

malduguns, spīgana. [kūlis.ļ
jack-straw (-ftßās) salmkūlis; nie-ļ

Jacob (dschei'kub) Jēkabs; -in(dschZ'-
k«b)n) jakobinis; -ite (-bait) ja-
kobits.

jact(it)ation(bschāk[teļte>'fchon)svai-

dīšanās; lielīšanās.

jade1 (dsdzeid) 1. sterva; draiskule.

2. nodzīt, nogurdināt.
jade- (-) nefrits, rūgtakmens.
jag (bschāg) 1. robs. 2. robīt.

jagged (dschāgd. dschā'gēd), jaggy
(dscha'ge) robains, izrobīts.

jail(dscheil) cietums; .-bird (dsche>'l-
bLrd) cietumnieks.
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jailer (bschei'lSr) cietumuzraugs.
jail-fever (.fîwSr) cietuma drudzis.

jaml (bschārn) marmelāde,
jam- (.) 1. spiešana; spaidīšanās;

drūzma. 2. spiest; spaidīt; ie-

Jamaica (bsdMnei'ka)npr. Jamaika,

jamb (bschārn) stendere.

James (bsche>ms) Jēkabs.

Jane (bschem) Johanna.

Janet (bschā'net, Am. skot. bschäne't)
Anniņa.

jangle (bschānsgl) I. nejauki skanēt;

čērkstēt; ķildoties. 2. nesaskaņa;
ķildošanās,

jangling (bschā'ngglrm) 1. nejauki
skanošs; spalgs. 2. sk. jan-
gle 2.

janitor (bschā'netLr) vartnieks.

janizary ( janičars.
January (bsdrā'niuvl<e) janvāris.
Japanl ( bschKpZ'n ) 1. Japāna. 2.

japāņu-.
japan2(.) laka; lakojurns. 2. lakot.

Japanese(bfrf)āp3nī'ļ,.nīf 11 .japāņu-.
2. japanis(-niete);japāņuvaloda;
pl. (F the Japs) japāņi.

japanner (bschspZ'r>or) lakotājs.
jarl (bfdļSr) krūze; Leyden

.
—

Leidenes pudele.
jar2(.) čērkstoņa; ķilda. 2. v\n.

čērkstēt; ķildoties; v\a. kratīt.

jar ' (.) s: on the
.

==ajar.
jargon (bfdiaVgon) žargons.
Jas. abbr. =James.

jasmin(e) (bfcsiä'fmfn) jasmins.
Jasperi (bschā'spSr) Kaspars.
jasper 2 (bjchā'fpor) opals.
jaundice (bschâ'nbìş. bfchà-'nblş)

dzeltenā kaite; .d (.blst) ar

dzelteno kaiti sasirdzis; neno-

vēlīgs; aizspriedumu pilns.

jaunt (dschiZnt jeb dschàt) I. iz-

braukums, ceļojums. 2. klejot;
.iness (.enes) dzīvums, mun-

drums; .y (.te) mundrs; košs.

Java(bjcbā'rrja)Java; .nese(bschâwà-
nl's, .nî'ş) l.javanu-. 2. javanis

(-niete).

javelin(bschZ'wêltu)metamais šķēps,

jaw (dschaz) 1. Žoklis; mūlis; P

gānīšanās; pļurkstēšana; .s pl.

rīkle. 2. v\n. pļāpāt, pļurkstet;
gānīties; v\a. P uzbļaut; .-bone

(dschS'boun) žoklis,

jay (bjcftei) orn. sīlis,

jealous □ (bsche'lļîs) greizsirdīgs
(oļ a p. — uz kadu); neuzticīgs;

norūpējies; .y (-°fc) greizsirdība;
neuzticība; rosība; rūpes,

jeer (bj'djî') 1. zobošanās. 2. zo-

boties; izzobot; .er ( bļdp'Rär)

zobgalis; .ing (.Inu) zobošanās;

.ingly (.Ie) zobgalīgs,
jejune □ (bschebschū'n) izsalcis,

tukšā dūšā i tukšs ; .ness (.-

-n-f) tukšums,

jelly(bfdļè'le) receklis; želeja; .-fish

(.ftşch) medūza,

jemmy (bjcfjê'm-) vedga.
yenny ( bsche'n°) Anniņa ;J. G

vērpjamā mašina.

jeopard (bsche'pSrb), .ize (.Srbáìs)
riskēt; .y (.bè) risks; bīstamība,

jerk (bschīi-k) 1. grūdiens; lēciens;

sitiens; by .s — grūdieniem; a

.
—piepeši. 2. grūst; aizsviest;

v\n. trūkties,

jerkin (bfcbOt'îtn) kamzoļi,

jerky (b)d)tit'f>) grūdieniem;nepa-

cietīgs, untumains,

jerry-built (bfdrjē'RC-bīlt) slikti bū-
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Jersey(bfdjOr'fe) npr. Džersija (sala);

j. smalka vilnas dzija; austa

Jerusalem (bschêßû'şilêrn) npr. Je-

ruzaleme.

jessamine (bjdļē'famln)— jasmine.

jest (dfchêşt) 1. joks. 2. jokot; .er

(bfdjē'ftfr) jokotājs.
,/esuit (bfdjē'fiūtt) jezuīts; j.ic(al

□) (bfdjSfiūĪ'ttf,.efof) jezuitisks.
lesus (dschl'svs) Jēzus.

jetl (dschet) gagats, melnais dzin-

jet'i (.) 1. strūkla; caurule. 2. v\a.
izmest; v\n. izcelties (uz āru),

jet-black (dschê'tblâk) melns kā

ogle, kā piķis,
jetsam j. (~fOm) izmesli (jūrmalā),

(bojā gājuša kuģa) paliekas.
jettison (.esvn) mešana pār malu

(uz kuģa).
jetty (dschē't-) ostas dambis; arch.

izcilnis.

Jew (bfdjū) žīds; / .'s harp —

vargans,
rūcenis.

jewel (dschū'i-1) 1. juvelis. 2. iz-

pušķot ar juvejiem; .ler (.Ş-)
juvelieris; .lery (.ē(Re) juveji,

dārgakmeņi.
Jewess (bfdjū'ef) žīdiete.

Jewish (bschū'lfch) žīdisks, žīdu-.

Jewry (bfdļū'R-) žīdība.

jibl * (bsdjìb) klivers.

jib-(.)niķoties, nestāvēt uzvietas;
.ber (bsch)'bS-) niķīgs, tramīgs

jib'* (bschļb), jibe (bschâîb) -i. ap-

griezt busas. jbomis.)

jib-boom * (bfdļì'bbûm) kliver- /

jiffy F (bfdbi'fe) acumirklis,mirklis.

jig ( bfchtg > 1. džigs (aeja). 2

džlgoļ; lēkāt.

jigjog (bschì'gbschaog) grūdiens;
grūdieniem, kaneka.

jilt (dschilt) 1. koķete. 2. koķetēt,
lakstoties.

Jim(my) (bschi'in'ej dim. no James.

jingle (bschì'nngl) 1. skandināšana.

2. skandināt; žvadzināt; link-

šķināt; trokšņot.
jingo (dschî'nâgo») šovinists; P by

-! — pie joda!; -ism (.gSîsm)
šovinisms.

Joan (bschoun) Johanna.

Job 1(bscho»b) Ijabs.
job 2 (bschaob) 1. (sīks) darbs; akorda

darbs; veikals; lieta; spekulā-

cija; by the
.

— gabaliem; uz

akordu; F that was a
.

— tas

bija grūts gabals; to make a

good -of it — kautko labi iz-

darīt; a bad .! — ta ir nelāga

lieta; to do odd .s — izdarīt

gadījuma darbus. 2
a. ~

horses

pl. — īrēti zirgi; .
lot—maz-

vērtīga prece, brāķis; . printer
— akcidencu iespiedējs;

.
work

— akorda darbs. 3. v\a. — (iz)-

īrēt; viskop pirkt; v\n- strādāt

uz akordu; nodarboties kā mā-

kleris; zirgus vai ratus (iz)-

īrēt. •

jobber (b]d)m'b°') akorda strād-

nieks; rokas puisis; mākleris;
komisionārs; kukujnieks; spe-

kulants; sk. jobmaster; .y (.ORe)

negodīga izturēšanās; a piece
of ~y -- norunāta lieta.

jobbing (Jus) akorda darbs; bir-

žas spekulācija; .-business (.-

bîsnêş) māklera veikals.

job-horse (.ho-f) īrējams zirgs.

jobmaster (-master) zirgu (vai ratu)

izīrētājs.
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jockey (bîdfjìào'ïe) l. džokejs, jājējs;

krāpnieks. 2. krāpt, piešmaukt;

jocose O(bfdjôîou'f) jautrs, jocīgs,
komisks; -ness (-nes) jocīgums.

jocular (bschL'kiŞ-), -ity (bftbæf-
jiilä'Rète) sk. jocose(ness).

jocund □ jautrs, prie-
cīgs.

Joe (bscho») dim. Jazepiņš.
Jog (bsdjaig) 1. grūšana, kratīšana.

2. v\a. grūst, kratīt; v\n. (p.l.d.
to

-
along, on) meimurot.

toggle (bschazgl) 1. v\a. kratīt, pu-
rināt; robīt; v\n. purināties.

2. grope.
John (bfcftæn) Jānis, Ansis; -Bull

— anglis, angļu tauta,

lohnny (bschàá'ne) Ansītis.

join (bscholn) 1. v\a. savienot, pie-

vienot; piebiedroties; iestāties;

to
-

the army — iestāties armijā;
to. battle — sadurties; to-com-

pany (with) —piebiedroties; to

- issue with —apkarot kāda uz-

skatus; to
-

a ship — panākt
kuģi; v\n. savienoties; piebie-
droties; saiet kopā, pierobežo-
lies, būt robežās; to

-

in — pie-
dalīties; 1 -with you — esturos

ar jums. 2. punkts; līnija; sa-

vienojums.

joinder(bfcfjol'nbēt)jur. savienojums,

joiner (bfcf)ôTn°r) galdnieks; -y (--

-nvße) galdniecība; galdnieka

joint (bschôlnt) I. savienojums;
vira, šarnieris; anat. locītava;

% mezgls; gurns, gabals (gaļas);
to put out ol — izmežģīt: out

of
-

— pavisam sajucis. 2. sa-

vienots, kopējs, līdz-; - heir —

līdzmantnieks. 3. savienot; sa-

locekļot; .cd (bschôl'nfed) loce-

kļains; % mezglains; -ed doll —

marionete, locekļu lellis.

jointly (bjd)(Ti'rdle) kopā.

joint-stock (-ftajf) akciju kapitāls;
-company — akciju sabiedrība.

jointure (~t'*o<) atraitnes daļa.

joist (bschôìst) ļ. sija. 2. likt sijas.

joke (bscho»f) 1. joks. 2. v\n. jokot;

v\a. ķircināt.

joker (bfd)o«'I0r) jokotājs.
joking □ (Jìm) jocīgs, pa jokam.
jole sbschoul)=jowl.
jollification (bfdjāol-fefei'fdjon) pa-

jautrinājums.

\o\tiness ( b|dja)'l-n-f), -ty (-te)
jautrība.

jolly (bschsz'le) 1. a.
□ jautrs, prie-

cīgs; F lielisks. 2. adv. F ļoti,

milzīgi.
jolly-boat (,bo«t) laiviņa.

jolt (bschoult) l. grūst, kratīt.

2. grūdiens.
Jonathan (bjdia/naf/ion) Jonatāns;

Brother
-

— amerikānis.

jonquil 5 (bfd)às'ns-, bschàz'nâkwil)
džonkila, (savāda) narcise.

jorum (bfdjo'Rūnt) dzēšams trauks,
alus (vai punša) glāze.

ioseph (bschou'jef) Jāzeps.
Joshua (bschL'şchiia) Jozuus.

joss (bschsaş) ķīniešu elks.

jostle ( bjdjajfl ) v\a. grūst; aiz-

grūst; v\n. atgrūsties (against —

pret).

jot (bschàZt) 1. sīkumiņš. 2. (p. id.

to
- down) īsi atzīmēt,

jotting(bfdjau'tlmi)atzīme, piezīme,

journal (bsd,o-'n"l) žurnāls (O, *);

dienas grāmata; dienas avize;

laikraksts; Jsm ( bschSr'„a|lsm)
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avīžniecība; rakstniecība; -ist

(.līst) žurnālists; -īstie (bsdM.
nSlt'ftïï) žurnalistisks.

journey ( bschgr'ne) 1. ceļojums.
2. ceļot; -ing (-Ina) ceļošana;
-man (.män) palīgs; --work (.-

wôtl) dienas darbs,

joust, just (bschūst, bschLst) 1. turnirs.

2. cīnīties turnīrā.

Jove (bscho«w) Jupiteris; by -! —

nudie! patiesi!

jovial □ (bschou'wê-'ļl) jautrs; -ity

(bsd)o"wêg'lète) jautrība,

jowl (bscho«l) vaigs; cheek by
.

— cieši kopā; -er ( bscho«'M )
medību suns, kveksis.

joy (bschôi) prieks; līgsmība.
joyful □ (bschôl'fìil) priecīgs, prieka

pilns, līgsms; .ness (.nêş) līg-
smība.

joyless O (J-f) bezprieka-: maz

iepriecinošs, nepatīkams.

joyous □ (-kîş) priecīgs, līgsms;
-ness līgsmība.

jubilanr (bschū'bĢnt) gavilējošs;
-ate (-le>t) gavilēt; -ation (bschū-
bēlei'fd)8n)gavilēšana; -cc(bschū'-

belī) gaviļu gads, gaviļu svētki.

Judæa, -ea (bsdjvbī'a) Jūdeja.
Judaism (bschû'bìîîsm) judisms.

Judas (_bSf) Judass; nodevējs;

j.(-hole,~f)o>il)skatāmais caurums

(cietuma durvīs).

judge (bschLbsch) l. jur. tiesnesis;
šķīrējtiesnesis; lietpratējs.2.v\n.
spriest; v\a. tiesāt; apspriest;

uzskatīt kā.

judgeship (bschaVbschschtp) tiesneša

amats.

/udgment ( dschàHbschment) sprie-
dums; spriežamā spēja, prāts,
domas, tiesa, tiesas vara; Dieva

tiesa; a man ol great . — ļoti

asprātīgs cilvēks; to give jeb

pass .
- dot spriedumu; to sit

in
- — spriest tiesu; J- Day —

pastardiena.

judicature ( bschû'bêkätşchLr) tiesā-

šana; tiesa; tiesas vara.

judicial □ (dschud!'şchk>l) tiesas-.

judicious □ (~bï'fd)Sf)prātīgs, gudrs,
asprātīgs; -ness (-.n-f) prātība.

jug (bfdjsog) 1. krūze. 2. sutināt

(gāju); .ged hare — zaķa ķidas.

juggle (bschLgl) 1. māžošanās; krāp-

šana. 2. māžoties; krāpt; .r

(bfd)às'jļlft) māžs; krāpnieks; .ry

(-Iflße) māžošanās; krāpšana.

jugglingly (.lìnale) blēdīgs.
jugular (bschū'giūlv-) rīkles-; -vein

—
kakla dzīsla.

juice (bfdjūf) sula; -iness (bfdjū'-
şêmş) sulīgu ms ; -y (.se) sulīgs.

jujube((bsd)ū'bschūb) krūšogu koks;

krūšbonbons.

julep (dschū'lep) spirdzinošs dzē-

lulia (b'schū'lia), Juliet (-[ē-c-t) Ju-

JuliUS (bl'd)Ū'[e <'ļ) Jūlijs.

July (bschLtáî') jūlijs.

jumble (dsckiZmbl) 1. jukas, nekār-

tība. 2. v\a. sajaukt; v\n. būt

sajucis.

jump (bschàip) 1. lēciens; to give
a . —lēkt; 2. v\n. lēkt; lēkāt;
kratīt; saskanēt; to

-
at— prie-

cīgi ķerties klāt; v\a. pārlēkt;
-er 'dschàZ'mpor) lēcējs; akmeņ-
urbis; siera smidzīs.

junction (bļch'aū'nalfdiOn) savieno-

šanās; krustošanās; S krustotne;

-ure (bfchtļļ'nsļtrchdr) savienotava;

rieva; vīle; kritisks brīdis.
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June (bschūn) jūnijs.

jungle (bschLmgl) džunglis, pur-
vains biezoknis.

junior 1. jaunāks; Am.

univ. -
class,

- year — trešā

klase, trešais gads;
-

department

—
priekšskola;

-partner — jau-

nākais dalībnieks. 2. jaunākais
(-kā); zemāk stāvošais(-šā); Am.

univ. trešā gada students; he

is my
-

by a year — viņš ir gadu
jaunāks par mani.

juniper* (-m-par) paeglis, kadiķis,
junk 1 4 (bschsrZngf) džonka (ķīniešu

kuģis).

junk2 (-) 4 vecas tauvas; krāmi;

sīksta sālīta gaļa.
junket ( dschZ'ngket) 1. dženkets

(balts siers ar krējumu) I dzīrošana.
2. dzīrot, mieloties; F-ing party
— pikniks.

junta (bjdjž'nta) junta; -o (-to»)
sazvērestība.

jurisdïcri'ow (bfdbûßlfbî'ïfdjon) tie-

sāšana; jurisdikcija; tiesas ie-

cirknis; .prudence (-pßū'benf)

tieslietu zinātne; jurisprudence;
-prudent (.bênt) tieslietu zināt-

nieks(-niece).
juror (bfdjū'ROr) zvērinātais.

jury. (-Re) zvērināto tiesa; džurija,

godalgu piespriedēji; --box (--
baotf) zvērināto sols; -man (--

māli) sk. juror.

jury-mast 4(-mast) pagaidu masts.

just □ (bscha?st) 1.
a taisns, godīgs;

pareizs; patiess, īsts. 2. adv.

taisni, uz matu; nupat; gandrīz;
ar mokām;

- as— pašlaik kad;

— now — nupat, taisni tagad;
but- — nupat kā; -

let me see!

— parādi jau!

/ustice (bschàs'ştlş) taisnība; tiesa;

tiesnesis; J- of the Peace (abbr.
J. P.) — miertiesnesis; -ship (-
şchìp) tiesneša amats,

justifiable □ (bschìS'ftêfátSbf) at-

taisnojams; -ness (-nêş) attat-

snojamība.
justification (bfd)àsftefefei'fd)ou)

attaisnošana; -ory (bfd)às'ftefêfä-
fSße) attaisnojošs,

justifier (bschL'stēfātvr)attaisnotājs,
justify (-fáî) attaisnot; typ. justēt,

nolīdzināt,

justly (bsd)L'ştle) taisni; sk. just 1.

justness (-ms) taisnība; pareizība,

jut (bsch-Li) izcelties (ari . out).
Jute1 (bschūt) jits(-tiete).
jute2 (bschūt) džuta,

jut-window (bschàî'twmbo») izciļņa
logs.

\uvznescent (bsd)uw>-ne'sent) pa-

jauninošs; -lie (bfchû'lrjênáîl) 1.

jauns, jaunības-, jauneklīgs. 2.

jauneklis; -ility (bschuivent'lefe)
jauneklība,

juxtaposition (bschsrZ'fstāpSsi'schvn)
sastāte.

K

Kaffir(fS'fOr)kaferis; .raria (fäfßS'-
Rča) Kafrija.

kale (fed) virziņu kāposti.

kaleidoscope (faláî'b»fîo"p) kalei-

doskops.
kali (fei'lejebtāle) $ sālszāle; chm.

kangaroo (kāmgāßū') ķengurs.
Kansas (kā'nfāf) npr. Kanza.

kaolin (fa"'-, fei'olin) min. kaolins.

Kashmer (kâşchrnir') kašmirs.

Kate (fed) Kātiņa.
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Katherine (kā"l/>o«'n) = Catharine.

K. C. abbr =Knight Commander

— komturs, lielmestrs; King's
Counsel — slepens justicpadom-

K. C. B. abbr.=Knight Comman-

der of the Bath.

kedge * (kêdsch) I. vieglenkurs. 2.

varpēt.
keel 4(fit) māte,ķīlis; poet,kuģis; .-

age * (fi'lebjd))enkurnauda; .ed %

(slid) ķīļveidīgs; .haul * (ki'lhazl)
mercet jûŗâ; .son * ( fl'lfOn,
ke'lşSn) ķilsons.

keen □ (flu) ass; rosīgs; stingrs,

bargs; Stiprs, liels(piem. no ēstgri-

bas); fig.sīvs; .-edged (kî'nedschd)
asi slīpēts; .-eyed (.aid) skadrs.

keenness (ki'iims) asums; strau-

jums; stingrums; sīvums; as-

prātība.
keen-witted (fi'nwïteb) asprātīgs,

keep (sip) 1. F uzturs; barība;

gādība;(galvenais) tornis, citadele;
pilscietums. 2. [irr.ļ va. turēt;

paturēt; uzturēt, dot pārtiku;
apgādāt; atturēt no; paglabāt;

izpildīt (noteikumus, solījumu); Vest

(grāmatas 2C.); palikt (gultā); ie-

vērot (gavēņa laiku), svinēt (svētku

dienu); to
- company —būt kopā;

to .one's temper— savaldīties;
to

.
time— iet pareizi (no pulk-

steņa); s X ieturēt taktu, soļus;

to
. one waiting — likt kādam

gaidīt; to . away — turēt(ies)

atstatu i to .

down — tuiēt(ies)
zemē; noturēt (cenas zemu); pa-

zemot, nospiest; palikt apakšā;
to

.
from — atturēt(ies); ap-,

aizsargāt (pret); to
. a th. from

a. p. — noklusēt kādam ko;

neizteikt kādam ko; to
.

in —

aizturēt; neiziet; savaldīt; to
.

in money — apgādāt ar naudu;
to

_
in repair — uzturēt labā

kārtībā; to
.

in view — paturēt

acīs; to
-

off— atturēt; nepielaist;
novērst; to.on— paturēt (drēbes

mugurā, cepuri galvā); to
.

Out —

nelaist iekšā, izslēgt; to.up —

turēt taisni, augstu; būt nomodā,

negulēt; uzturēt; v\n. uzturēties,

palikt, būt, dzīvot; turēties; to

. in with — labi satikt, palikt
labvēlībā; to. off—palikt atstatu,

netuvoties; to.on— turpināt; he

kept on talking— viņš joprojām

runāja; to
.

out — palikt ārā;

palikt projām; to .to — turēties

pie, palikt pie; to.up —nezau-

dēt dūšu; palikt nomodā.

keeper (fl'por) turētājs; uzglabā-
tājs; uzraugs, sargs; cietum-

sargs; aizsarga gredzens.
keeping (fl'pïnn) uzglabāšana; uz-

raudzība; apsardzība; uzturs,

pārtika; to be in.with...— sa-

skanēt ar.

keepsake (fl'pfeif) piemiņas zīme;

almanachs.

keg (leg) muciņa.
kelp (ïelp)sālszāle; jūraszāle; chm.

ķeipis.
ken (fēn) redzes aploks.
kennell (fē'nel) renstele.
kennel' 2 (.) ļ. suņu kūts. 2. mi-

tināties) suņu būdā.

Kentucky (fèntàS'fe) Kentukija.
kept (kept) pret un p p. no keep 'i

kerb(stone) sk. curb(stone).
kerchief (kSr'fşchff) galvas lakats;

.cd (.işchift) aizplīvurots.

kermes (fOr'miļ) ķerms.
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kernel (lor'nei) grauds; mcd. dzie-

dzeris; fig. kodols.

kettle (sēti) katls; -drum (fè'tl-
bßaom) vara bungas.

key (Īī) atslēga; ķīlis; (klavieru)
taustiņš; klape; elect, slēdzējs;

j toņu kārta; fig. tonis.

keyboard (îi'bôtb) klaviatūra.

key-bugle (-bjūgl) kornets (mūzikas

keyed (kid) taustiņots.

keyhole (fi'fio"!) atslēgas caurums;

-map (.īitāp) pārskata karte.

key-note (îï'nout) pamata tonis.

keystone (.ftomt) spriešļu akmens.

khaki (tfl'fe) putekļkrāsas-.
Khedive (kedl'w) ķedivs.
kick <ķîk) 1. spēriens. 2. v\a. spert;

to
. down stairs — nosviest pa

trepēm lejā; P to - up a row

— sacelt traci; v\n. spert (ar

pakajkājām); atsist (no šautenes);

to
.

against — sacelties pret.
kid (kid) 1. kazlēns; P — bērns.

2. atnesties (no kazām).

kid-glove (kļ'dglà) glazè-cimds.
kidnap (.näp) zagt, laupīt (bērnus);

•t ņemt spaidu kārtā; .per (.Br)
bērnu laupītājs; .ping (.Ina)
bērnu, cilvēku laupīšana.

kidney (fì'bne) niere; F suga,

šķirne, cilts; .-bean (.bin) turku

kill ("fîi) nonāvēt (ari fig.); kaut

(lopus).
killer (ki'iS-) slepkava.
killing (kļ'iina) l. nāvīgs; nepār-

spējams, pievilcīgs, daiļš. 2. no-

nāvēšana.

kill-joy (.bfdiôl) traucētājs.
kiln (ftl) kaltējamā krāsns; ceplis.
kiln-dry (It'lbßaî) kaltēt.

[kilt (flit) ķilts (īsi svārki, Skotijai

kalnos).

'kin (fin) (asins) radniecība,

ļ kind (kaļnd) 1. □ laipns. 2. suga;
dzimums; daba; tieksme; to

pay in
.

maksāt precēs; fig.darīt

pret darītu,

kind-hearted laipns,
labsirdīgs,

kindle (kindi) aizdedzināt; aizdeg-
I ties; uzliesmot; modināt.

■kindliness (fáì'nblênêf) laipnums,
kindling (ki'nblina) aizdedzināšana,

kindly (ïáì'nbie) laipns, labvēlīgs,
labdarīgs,

kindiness (.nêf) (act of .) laipnums,
i labsirdība; pakalpība,
kindred (lî'nbßèb) 1. radniecīgs;

vienādīgs. 2. radniecība; radi.

kinematograph (kaim- jeb fïnêmä'-

! t»gßaf) ķinematograls.
kinetic (îáì-, fêne'ttî) kustinošs,

motorisks.

' king (king) karalis, ķēniņš; dama

; (damspēlē).

kinņ-craft (fì'nafßaŗt) valdīšanas

māksla; .-cup 5 <.kà?p) gunde-

gas, gaiļa pēdas.
kingdom (.dSm) karaliste; valdība;

novads.

kingfisher (.fîfdjûr) zivju dzenis,

kinglike (.tais) karalisks,

kingliness (.ienes) karaliskums.

kingly (.le) karaliski,

king-post (.vo"ft) carp, čukurs,

kingship (ki'naşchip) karalība.

kink * (final) cilpa.

kinsfolk (ft'nffo'if) radi; .man (.-
--j mSn) radnieks ; .woman (.wit-

mßn) radniece.

jkipper (fÌ'por) 1. (dūmosžāvēta) Siļķe.

I 2. viegli žāvēt un iesālīt(sijķes x.).
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kirk (fflrf) skotu baznīca,

kirtle (fērt!) vamži; apakšsvārki;
linu sainis,

kiss (ļlf) 1. skūpsts, bučiņa. 2.

skūpstīt, bučot.

kit 1 (Ist) (liela) pudele; slaucene;

(kareivja) uzkabe; darba rīki.

kit 2(.) ģimene, saime.

kit 3 (.) (maza dejas) Vijole.
kitchen (kì'tşchên) taupāmā krā-

sniņa; .garden (.gâà) sakņu
dārzs; .maid (.meid)ķēķa meita;

.-range (.Remdsch) pavards; .-

stuff (.staZs) ķēķa atkritumi.

kite (fáìt) orn. lija; fig. plēsonis;
(papira) pūķis; O P pagrabvek-

kitten (îïtn) 1. kaķēns. 2. atnesties

(no kaķa).

Kitty (ff'te) Kātiņa.
kleptomania (flèpt°mei'ni'a) klepto-

mānija, zagtgriba.
knack (nāf) paņēmiens; veiklums.

knacker (nā'lOr) vecu zirgu uz-

pircējs; netīrumu nokopējs.
knag (nāg) zars (kokā); .gy (nā'ge)

zarots; grubuļains;fig. rupjš.

knapsack (nā'pfāf) mugursoma.
knave (neiru) blēdis, nelietis; šķel-

mis; kalps (kāršu spēlē); .ry (nei'-
w»Re) nelietība.

knavish □ (nei'wişch) nelietīgs; šķel-
mīgs; .ness (-mi) nelietība.

knead (ulb) mīcīt; masēt.

knee (nī) celis.

knee-cap (nl'fäp) (ceļa) skriemelis;

uzcēlis.

kneel (nil) [irr.] locīt ceļus, me-

sties ceļos,
kneeler (nl'lflr) ceļos nometies cii-

knee-pan (.pan) (ceļa) skriemelis.

knell (ne!) 1. kapa zvans. 2. zva-

nīt mirušam.

knelt (nelt) pret. un p.p. no kneel.

knew (ujīī) pret. no know.

knicker(bocker)B (nļ'f6r[bLfSr]s) p[.

ceļgalu bikses.
knickknack (nī'fnāf) rotaliņa; .ery

(~ūße) nieki.

knife (náìf) [pl. knives] nazis; .-

rest (náî'fßêft) naža paliekamais;

.-tray (-tße<) nažu groziņš.
knight (náît) l. bruņnieks; zir-

dziņš (Sachā). 2. celt bruņnieku

knight-errant (náì'têßont) klai-

knighthood (.had) bruņniecība.
knightliness (Jem's)' bruņnieci-

skums.

knightly (Je) bruņniecisks.
knit (nït) [irr.] adīt; to

.
the

brows — saŗaukt pieri.
knitter (nï't3<) adītājs(-ja).
knitting ( nl'tntg) 1. adīklis. 2,

adāms, adīšanas-.

knives (náìrrjf) pl. no knife.
knob (naob ) poga; pumpa; .bed

(naobb), .by (.«) ar pogu.
knock (næf) 1. sitiens; klaudziens.

2. v\n. sist; klaudzināt, klauvēt;

dauzīt; to
.

about — dauzīties

apkārt; to.at the door— klauvēt

pie durvīm; to
.

under — pado-
ties; v\a. dauzīt;grūst; to.down

— nogāzt gar zemi; (izsolēs)
piesist; to

.
in — iesist; to.on

the head — izjaukt (planus) ; to

.up — uzsist; fig. nogur-

knocker (nsZ'kSr) klauvētājs(-ja);
klabiķis, klauvis (pie durvīm).
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knock-kneed (.md) līkkāju-; fig.
klibs.

knoll1 ( no"! ) pakalnīte ; uz-

kalnis.

knoll2 zvanīt (bērēs).

knot (næt) 1. mezgls (ari *) %

pumpurs; cilpa;grūtība. 2. v\a.
mezglot, mest mezglu; fig. sa-

vienot v\n. % laist pumpurus ;
savienoties.

knotted (na/fed) mezglains; sa-

knottiness (-ê
n

êf) mezglainums;
gŗûtums.

knotty (.e) mezglains; fig. sa-

režģīts, grūts.
knout (náîtt jeb nūt) 1. pātaga. 2.

sist ar pātagu.
know (nou) [irr.] zināt; pazīt; iz-

zināt ;to come to
.

— dabūt

zināt; to come to be .n —

iepazīties; to make .n—iepa-

zīstināt.
knowable (ito"'Sbl) pazīstams.
knowing □ (.ttts) 1. veikls; viltīgi

gudrs; prātīgs. 2. zināšana; Jy

(.Ie) veikli; tīšām.

knowledge ( uao'Kbfd) ) zināšana;
ziņa; pazīšanās (of — ar).

known (no»n) p. p. no know.

Knox (tuoff) npr. Nokss.
knuckle (ītaoft) 1. skrumslis. 2.

to.down or under —piekāpties,
padoties.

knur(l) (nerļl] zars (koka).

kodak (īou'bāf) phot. 1. kodaks. 2.

kodakot.
Koran (fc'Ron, fôßct'n) korāns.

Korea (foßī'a) Koreja.
kraal (îrSI) krāls, liotentotu

kudos (fjfi'bàof) gods, slava.

L

L (el) =50; abbr. — Lake; Latin;
Liberal ; Libra ; (£) mārciņa

sterliņu (bet pēc: /., piem. £ 50,

bet 50/.); Latitude; League.
laager (lā'g°r) nometne.

label (lei'bèl) zīmīte, etiķete; ko-

dicils. 2._etijcetet.
labia/ (lei'be»I) 1. lūpu-. 2. lū-

penis, lūpskanis; .te "V (.āt) lūp-

veidīgs.
laboratory (lä'bôßäto'Re) laborato-

laborious □ grūts; strā-

dīgs; .ness (.nes) grūtums; ča-

klums.

labour (lei'fM) 1. darbs, pūles,
piepūlējums;piespiešanās; dzem-

dešanas'sāpes; hard.— pārmā-
cības nama darbs. 2. v]n. strā-

dāt ; nopūlēties; 4 zvājoties,

tricināties; to
.

under — ciest;

cīnīties; to
.

with child — mo-

cīties dzemdējot; v\a. izstrādāt;

izgatavot; apstrādāt (zemi).

labourer (lei'bOßor) strādnieks; al-

gādzis.
labouring (.tīts) strādājošs, darba-;

.
breath —

elsas,

labyrinth (J&'bïßÏnth) labirints;

lan, .ine ( ~thìn,
-tharn) labirintisks.

lac (tis) 1. laka. 2. leks (īooono

rūpijas).
lace (leif) 1. mežģīne; lente; trese;

aukla. 2. auklot; apšūt; .d

boots — šņorzābaki.
lace-bobbin (lei'fba>b e n) ķimpulis.

lacerate 1. (lä'fOßeit) saplēst; sa-

plosīt. 2. (.Rāt) noplīsis; .ion
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(lâMei'şchSn) saplēšana ; plī-

lacerta (IšfSr'ta) ķirzaka.

laches (I3'tşch°s) jur. nolaidība.

lachryma/ (IS'tßentS!) asaru-; .ose

(.mouş) raudulīgs.
lack (lāf) I. trūkums; vajadzība.

2. v\a. vajadzēt; v\n. ciest trū-

kumu ;trūkt.
lackadaisical □ (13kZbe>'sVl) sen-

timentāls; ilgu pilns, salkstošs.

lackey (lä'fs) sulainis.

lack-lustre (Jàsft°r) nespožs, ne-

skaidrs.

laconic M-v'nlk) lakonisks, strups.

lacquer (lā'fOr) 1. laka. 2. lakot.

lactation ((aftei'fdiSn) zīdīšana.

lacteal (I3'fte°() pienains, piena-;
~s pl. anat. piena trauciņi.

lacunar (lāfjū'nSr)spriešjoti griesti.
lad (I3b) puisēns, zēns.

ladder trepes, redeles, ka-

penes ; fig. pakāpes ; * virvju

kāpenes.
lāde (leib) [irr.] kraut, apkŗaut;

lading (lei'bfna) krava, krautiņš.
ladle (leibl) 1. smeļamā karote,

kauss, pavārnīca; lāpsta, (riteņa)

spārns. 2. smelt, izsmelt.

lady (lei'be) dama, kundze; lēdija;
laulāta draudzene; my .

— cie-

nīta kundze; ladies! — kundzes!;

.'s maid — istabmeita.

lady-o/rd (.bô>b), .-bug (Jbàßg)
zīlīte, Dieva gotiņa; --killer (--
-fllflr) siržu laupītājs; .like (.láìî)
dāmai līdzīgs; labi audzināts;

maigs; -love (.làßrr) mīļākā.
ladyship (lei'bêşchip) her

>
- cien-

māte; your .
— žēlīga kundze,

jūsu žēlastība.

lag (lāg) vilcināties; palikt pakaļ.
lagerbeer (lā'gO'bīr) nogulējies alus.

laggard (13'goib) 1. lēns, kūtrs. 2.

vilcinātājs
lagging (.ïns) gauss, tūļīgs.
laic (lei'H) I. pasaulīgs. 2. lajs.
laid (leib) pret. un p.p. no lay 4.

lain (lem) p. d. un lie2 2.

lair (Ifir) (zvsra) midzenis, miga.
laird skot. (Mb) (muižas) kungs.
laity (lei'ete) pasaulnieki.
lake > (leif) ezers.

lake 2 (.) lakas krāsa.

lake-dwellings pl. ( lei'rbweltiwf)
pālu būves.

lakh (131) = lac 2.

lamb (lām) 1. jērs. 2. atnesties

(no aitas), apjēroļies.
lambent (I3'mbênt) mēlītēs kā-

pjošs (no liesmām); mirdzošs.

lambkin (13'mlìn) jēriņš.
lamblike (-láìf) jēram līdzīgs, lēns.

lame (le>m) 1. □ klibs; trūcīgs,

nepilnīgs. 2.sakropļot, izķēmot;

padarīt tizlu.

lamella Oi (lamē'la) lapiņa; platīte;
.r, .te Ä (13'mŞr. Jāt) lapains.

lameness (lei'mmf) klibums.

lament ((äme'nt) 1. žēlabas, rau-

das, sēras. 2. sēroties, apraudāt;
.able □ (lā'mēntMl) nožēlojams;

.ation (lāmēntei'fcfjSn) žēlošanās,

raudāšana; gaudas.
lamina » (13'mèna) platīte; .r (.-

-nB') platītēs esošs; .te, ted (.-

nāt. lapains; .tion (lä-

mšne''fd)Bn) plakanošana, stiep-

lamp(l3mp) lampa;.lighter (.'laìtä')
laternu aizdedzinātājs, later-

lampoon (lāmpū'ti) 1. paskvila, no-
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ķengājums. 2. noķengāt; .er

(.pū'n3r)paskvilnieks, ķengātājs,
lamp-post (I3'mppo"ft)' laternas

lamprey (13'mpRe) ichth. nēģis,
zutiņš.

lanate (lei'nSt) vilnains.

lance (lanf) 1. šķēps; free
.

—

laupītājs; to couch a -
— aiz-

stāvēt. 2. atgriezt.
lance-corporal X ( la'nffßrpoßoi )

dižkareivis.

lanceolate % ( IZ'nfeo(at) blietvei-

dīgs.
lancer ulans; -s pl. šķēp-

nieki (angļ. deja).
lancet (lā'nfet, la'n.) blietīte; .-

arch (īa'iifčtSrtfdtj) spriešļu aug-
stums; gotiski spriešļi; .-window

t-wtnbou) gotisks logs.
lanch f (lāntfd)) — launch.
land (länb) 1. cietzeme; zeme;

augsne ; gruntsgabals ; zemes

gabals i muižā ; krasts. 2. iz-

kāpt (jeb izcelties) malā : A Iz-

kŗaut (preces); izsēdināt (pasa-
žierus)

landau (13'itbī») landauers.

landed (la'nbeb) zemes-.

land-force (.sūrs) sauszemes ka-

raspēks.
landgrave (.gßeiiu) landgrafs.
landholder (.l)0«lbūr) muižnieks.

landing (lā'iiblmi) izcelšana malā;
izkraušana; atelpis (uz trepēm),

kāpņu plakne; .-net (.net) du-

kurs ; .-stage (-fte'bfdtj) (peldoša)

piestātne.

fonàlady (lā'nbleibe) muižniece;

saimniece, viesnīcniece; .-league

(.lïg) zemesliga (irijā); .loper
(JoupSt) klaidonis; .lord (.loch)

muižnieks; saimnieks, viesnīc-

nieks; .mark (.mcM) sev. * ze-

mes zīme; robežakmens; .scape

(.ffeip) ainava, skats; .slip (.-

flip) zemes nobrukums; .-sur-

veyor (.şSrweWr) mērnieks; .-tax

(.tāss) zemes nodoklis; .ward

(.wBrb) krastup.
lane (lem) celiņš.
langsyne skot. (lānsfai'n) senpagā-

juši laiki.

language (lā'mgv/ēbsch) valoda; iz-

teicieni, vārdi; izteiksme.

languid □ (13'iwgwlb) gurdens;
sašļucis; O nepastāvīgs; .ness

(.ms) gurdenums.
languish (.gwïfdb) nogurt; tvīkt;

nīkuļot; O neveikties; .ing □

(.şchfng) tvīkstošs; O nepastā-

vīgs.

languor ((ä'nsg[w]Br) nogurums,

vājums.

lank □ (lānsķ) tievs, slaiks, kal-

snējs; ļegans; plāns (nomātiem);

.ness (lä'nsfnêf) slaikums ; kal-

snējums; .y (.fe) kalsnējs, pus-
līdz slaiks, garš un tievs.

lansquenet & (lä'tiffenèt) karavīrs;
landsknechts (kāršu spēle).

lantern laterna; arch.

(caurumots) tornītis I dark
.

—

(slēpjama) laterna; .-jawed (.-

bschāob) ar iekritušiem vaigiem.
lanyard * (lä'itiorb) talreps.
lapl (lāp) 1. klēpis; vidus; stēr-

bele; ©pārjume; izcilnis; riņķis.
2. salikt; pārlikt; ietīt.

lap - (.) 1. lakšana; šļakstēšana.
2. lakt, uzlakt; šlakstēt, atsi-

Sties (no viļņiem).

lap-dog (13'pbæg) klēpja suns.

lapel (lape'l) atloks.
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laths

lapful (lā'pful) pilns klēpis,
lapidary I. akmeņa-, la-

pidars. 2. akmeņgriezis; juve-

lapper (.ar) uztinējs; lacējs.
lappet (-H) stērbele; lente.

lapse (lāpf) 1. aiztecēšana; kri-

šana, grimšana; grēkos krišana;
ecd., jur. atdabūšana; klupšana,
pārskatīšanās, vaina. 2. krist,
slīdēt; aiztecēt; grimt (morāliski);

klupt; atdabūt.

lapwing (iä'pwlnä) ķīvīte.
larceny (lār'fēne) zādzība.

larch % (liîrtşch) Vāczemes egle.

lard (lā'b) 1. (kausēti) cūku tauki.
2. speķos.

larder (liļr'ļM) ēdienu pielieka-
mais, pieliktava.

larding-needY*? (litVdļmnļdl), .-pin
(.pin) speķojamā adata.

large □ (lārbsch) liels; plašs; ba-

gātīgs; at
~

— brīvi, svabadi;

plaši; vispār; to talk at . —

runāt tiku tikām bez jēgas; .-

ness (lâr'bschmş) lielums; pla-

largesB(e) (liir'bschSf) devība; dā-

larkl (Iflrl) cīrulis

lark 2 (.) 1. blēņas. 2. blēņoties,
trakuļos.

larkspur %(M'fşpo-) zilauši, piesīši.
larva (lāi'roa) kāpurs, .ae (.Un) pl.

gari, spoki,
larynx (Iš'Rtnsff), pl. ,ges (lāßt'n-

dschìs) gāmurs.
lascivious □ ( iJfi'roe-Bf) alkatīgs,

mieskārīgs; .ness(.mf) alkatība,

mieskārība.

lash (lāsch) 1. (pātagas)aukla; (pātagas)

cirtiens; rīkste; sk. eyelash. 2.

pātagot, cirst ar pātagu; fig.
pelt, strostīt; to

.
to — piesiet;

to -

out — spert,

lashing (la'schins) pātagošana; «

sienamā tauva,

lass (las, IZf) meiča, jaunava; mī-

lassitude (lā'fc-tjūb) gurdenums.
last l (fast) a. pēdējs, iepriekšējs;

pagājis; galējs; augstākais; ze-

mākais; mazākais;
>

but one —

priekšpēdējais, aizpēdējais; at

. — beidzot; to breathe one's.

—

mirt i adv. beidzot. »

last - (.) ilgt, turpināties; turēties;

pietikt; izturēt.

last 3 (.) liste.

last l (.) laste.

lasting (la'ftlns) □ izturīgs, pastā-

vīgs; .ness (~mf) izturība.

lastly (ta'ftlej beidzot.
latch (iātfdj) 1. kliņķis. 2. aiz-

kliņķēt.
latchêt (iä'tfdjê') kurpju siksna,

latch-key (lā'tfdļfī) nama (durvju)

atslēga.
late (leU) vēls; novēlojies; nose-

bojies; nesenmiris; bijis,pagājis;
nesens; of

.
— nesen; nesen

atpakaļ; of.years —nesen atpa-

kaļ; jau dažus gadus kamēr;

to keep .
hours — palikt vēlu

augšā; pārnākt vēlu mājās.
lately (iei'tie) nesen; nupat kā.

latency slepenība.
lateness vēlums; nove-

lojums; jaunums.

latent □ slepens, tumšs;

saistīts (no siltuma).

lateral □ (lä'toßôT.) sānisks, sānu-.

lath(lSrA),pl. .s (IflrfAf) 1. lakts,

kārts. 2. aplaktot.
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Is'ne (leirfA) virpas, dreijas.
lather ( \a"dhP* ) 1. (ziepju) putas.

2. v\a. ieziepēt; P sapērt; v\n.
putot.

Latin (I3't6 n) 1. latīnisks, latiņu-.
2. latiņu valoda; -ism (-ffm)
latinisms.

latish F (lei'tlfd)) pavēls.
latitude (13'tētjūb) platums (ari geog.,

astr.); apjoms; izplatījums; pla-

šums; svabadība; -mal (I3(6b-
jū'drnSl) platuma-; -inarian (13-
-ļètjûdênä'kê »n) 1. neaprobežots,
brīvs; brīvprātīgs. 2. brrvdo-j

latten (I3'tên) misiņš. [mātājs.j
latter (13'tOr) vēlāks; jauns, jaun-

laiku-; pēdējais (no diviem); the

-end —beigas,gals; --day (~be<)
pēdējā laikā; Jy (-Ie) nesen.

lattice (13'tlf) 1. trelliņi. 2. aiz-

trelliņot.
Latvia (IM'tvc-ea) Latvija; -n (-īrje"n)

!. latvis. 2. latvju-; Latvijas-,
laud (Mb) slavēt, cildināt; -able

□ (lā3'bBbl) slavējams; -ableness

(-nes) slavējamiba.
laudation (læbei'fd)°n) slavēšana;

-ory (lāo'bātSße) cildinošs,

laugh (ISf) 1. smiešanās, smiekli.

2. smieties; fig. būt skaidrs,

krāšņs, smaidīt;to-at— smieties

par; to - a p. — izsmiet kādu;
to.off

— aizsmiet ko, ar jokiem
tikt kam pāri.

laughable □ (IS'fObl) smieklīgs;
-ness (.nes) smieklīgums.

laugher(lā'fOr)smējējs; smieklinieks.

laughing (.sins) 1. smiešanās. 2.

jautrs; .-stock (.-
ft»f) apsmiekls,

laughter (lā'ftSt) smiekli,
launch (lānfct)) 1. * nolaidums

(ūdeni); i. barkasa. 2. v\a. sviest;

nolaist (ūdenī); fig. izsūtīt, iz-

stumt; v\n. doties.

laundress < Ičī'nbßēf) mazgātāja,
veļiniece; .ry (lā'nbße) mazgā-

tava, velētava.

laureate (læ'ReSr) 1. lauriem vai-

ņagots. 2. = poete laureate.

laurel (lao'Rê() lauru koks; lauri.

Laurence (lâo'Rênf) Labrencis.

lava (lā'rna) lava.
lavatory < 13'w^fvRe ) mazgātava;

skalotava; public .
- atklāta

atejas vieta.

lave (lei)u) mazgāt(ies); apskalot;

.r (lei'rrjfr) mazgājamais trauks.

lavender (fā'luenb0') lavandula.

lavish (13'wlsd)) 1. □ izšķērdīgs;
nevaidams. 2. izšķērdēt; .ness

(.nes) izšķērdība.

law (tā>) likums; priekšraksts; tie-

sība; prāva, process; tieslietu

zinātne; to go to
~

— iet tiesas

priekšā.

lawful □ (læ'ffil) likumīgs, derīgs,
spēkā esošs; .ness (.ms) liku-

mība.
lawless □ (.les) nelikumīgs; pat-

vaļīgs ; nevaidams.

lawn' (labu) mauriņš.
lawn- © (.) batists.

lawn-tennis (lao'ntē'nlf) launleniss.

Lawrence (lao'Renf) Labrencis.

lawsuit (laū'fjūt) prāva, process.

lawyer (fæ'jOr) jurists, advokāts.

lax □ (13fş) ļegans, slābans, vaļīgs;
nenoteikts; mcd. ar caureju sa-

slimis. [nOŠS (līdzēklis).ļ
laxative (13'kMw) caureju velci-)
laxity (13'kşêfe), laxness (-nes) ne-

noteiktība; slābums; fig. nogu-
rums; mcd. mīkstvēderība.
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lay1 (lei) pret. no lie'2 2.

lay 2 (-) vieta, puse; dalība (pie

uzņēmuma).
lay 3 (-) poet, dziesma.

lay 4 (-) pasaulīgs; laju-,

lay' (-) [irr.] v\a. likt; nolikt; iz-

likt; izdzīt (garus); Stādīt (puķes);
apklusināt; apmierināt (izsalkumu);

likt priekšā; derēt uz (to); to
-

bare — atklāt; to
-

by — atlikt;

to
-

down — nolikt; uzstādīt

(principus); to.hold of — satvert,

sagrābt;to -

in— iepirkt,iegādāt;

to
-

off— nolikt; to . on— uzlikt

(krāsas); uzskaitīt (sitienus); to
-

a command on — piekodināt;
to-out— izstādīt; ierīkot (dārzu);

to
- o. s. out — pielikt visus

speķus, uzupurēties; to
-up —

uzglabāt; krāt (naudu, ziņas); at-

stāt papuvē; darīt slimu; * no-

takelēt; v\n. dēt; to-about one

— sisties; F to-(it) on—dauzīt,

pērt.

layer (lei'Or) licējs(-ja); dējēja (vista):

kārta, slānis; hort. durteknis.

lay-figure (-ftfjao manekens (ari
fig-)-

laying (-tna) likšana; dēšana; dē-

jamais laiks,

layman (-man) lajs, pasaulnieks.
lazaret(o) (lāMe'tjouj) slimnīca,

laziness (īe«'ī6nef) slinkums,

lazy (-se) slinks, kūtrs; lēns.

Ld(p). abbr =Lord(ship).
lea (II) pjavu zeme, pjava; lauks.

leach (Iltşch) 1. izsārmot. 2. pelni
(izsārmošanai).

leadl (led) 1. svins; * lode; typ.

starpeni; -s pl. svina plates;
svina jumts. 2. apsvinot; typ.

starpeņot.

lead - (lid) 1. vadība; priekšroka

(kāršu spēlē); izlikums; iespēlē;
iesākums; to take the

-
of a p.

—tikt kādam priekšā. 2. [irr.]
v\a. vadīt; izspēlēt (kārti); v\n.
iet priekšgalā, būt vadonis; to

-off —iesākt.

leaden (ledn) svina-; lempīgs.
leader (lï'bSr) vadonis, vadītājs;

pirmais; barvedis; ievadraksts;

-ette (llboßē't) ievadiņš.
leading (li'btna) I. vadošs, galve-

nais, priekšgala-; - article —

ievadraksts; © ejoša prece. 2.

vadīšana;--strings (Iî'bînaftßÏmî)

pl. vadulis.

lead-pencil (le'dpenşêl) zīmulis.

leaf (līs) [pl. leaves] lapa; (durvju)

leafage (Il'fêdsch) lapas, aplapojums.
leafiness şşşin-ş) lapainums, ku-

plums.
leafless (.lêş) bezlapu-.
leaflet (II'M) lapiņa.
leafy (lî'fc) lapots, kupls.
league (lig) 1. a) savienība, sa-

biedrība, liga; b) sabiedroties;

-r (Ij'gvr) sabiedrotais(-tā). 2.

(jūras) jūdze (4,8 km).
leak (Ilk) 1. sūce; to spring a -

—

dabūt sūci. 2. sūkties, tecēt;

to
-

out — iztecēt; fig. izpau-

leakage (lī'īsbjd)) sūce; © notece,

leaky (li'fe) ar teci esošs, tekošs.

lean 1 1. liess. 2. liesums.

lean 2 (-) [irr.] piesliet(ies); tiek-

ties uz.

leanness (li'iims) liesums,

leant (lent) pret. p. p.
no lean 2.

lean-to (li'ntū) piebūve,

leap (tip) 1. lēciens; by -s —

le-
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eieniem. 2. [irr.] v\n. lēkt; iz-

šauties; to- on — gāzties virsū;

v\a. pārlēkt, lēkt pār; aplēkt;
lecināt.

iesper (li'pfr) lēcējs.

leapt (lept) pret. un p.p. no leap 2

leap-year (li'pjî') starpgads.
learn (Ithn) [irr.] mācīties; pie-

dzīvot; izmācīties; to
»

from —

redzēt no; .ed piedzī-
vojis, pieredzējis; mācīts; -er

(-uBr) mācībnieks(-niece); -ing
(-nlna ) mācīšanās ; zinātni-

skums.

lease (lis) 1. iznomājums; noma,

īre; nomas, īres līgums; to take

a-

of — nomāt; to let (out) on

-—iznomāt. 2. nomāt; iznomāt.

leasehold (lî'şho»ld) 1. nomājums.
2. nomas-; -er (-8t) nomnieks.

leash (llsch) 1. suņu saite. 2. sa-

siet kopā (suņus).

least (lift) a. mazākais; adv. vis-

mazāk; at (the) -— vismaz.

leather (It'dW') 1. āda. 2. ādas-;

-n (-°m) ādas-; -y (-SRe) ādai

līdzīgs.
leave (lirv) 1. atļauja; (ari -

of

absence) atvaļinājums; atvadī-

šanās. 2. (irr.) v\a. atstāt; no-

vēlēt; atļaut, atvēlēt; to-off —

mitēties; atmest (parašu); v\n.
aizbraukt, aizceļot; aiziet (no

vilciena); beigties.
leaved (liwd) lapots, ...

lapu...

leaven (lêwn) 1. raugs (ari fig,).
2. raudzēt; pielipināt,

leaves (llws) pl. no leaf,

leavings (lî'totruf) atliekas,

lecher (le'tschs-) izvirtulis; -ous

(-ORŠBf) izvirtis; alkatīgs; -y (.-

ORe) izvirtība; alkatība.

lectern (le'ft»ut) lasāmais galdiņš
(baznīcā).

lection (fê'ïfdjCn) iztulkojums, va-

riants; bibeles lasīšana (dievkal-

pošanā); -ary (-schvnu'Re), ccc(.

kolektu grāmata.
lector (.for) lasītājs; lektors.

lecture (-tī*orj ļ, priekšlasījums,
priekšnesums, lekcija; rājiens;
sk. curtain--. 2.v\n. nesipriekšā,

turēt priekšnesumus; v\a. dot
rājienu, norāt; .r lek-

tors; profesors; palīga spredi-
ķotājs; -ship (-tŞrşchlp) lektora

vai palīga sprediķotajā amats;

univ- profesūra.
led (led) pret. un p. p. no lead'2 2.

ledge (ledsch) rinda; kārta; mala;

dzega;-of rocks
—

klinšu rinda

(zem fldens).

ledger O (lê'bjdjOr) galvenā grā-

leel * (11) aizvēja puse.

Iee 2 (-) (sev. -s pl.) padibenes;
mieles.

leech (liifdi) 1. dēle; S ārsts. 2.

likt dēles; -craft % (ll'tschkßaft)
dziedniecība.

leek Sr (Ilf) loki.

leer (lit) I. skatiens sāņus. 2.

greizi skatīties, šķielēt.
leeward -i (lī'wBrb) ì.

a. aizvēja-.
2. adv. zem vēja.

leeway (lî'wei) novirziens; fig. at-

pakaļrāpulība.
left1 (left)pret. un p. p. no leave 2.

left 2
(.) 1. a. kreiss; adv. pa kreisi.

2. kreisā puse.

leg (leg) kāja; gurns; (zābaka) liels.

legacy (lê'gäfe) novēlējums.

legal □ (li'g°l) likumīgs, legāls;
-ity (lēgā'lēje) likumība; -iza-
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tion Jáì.) liku-

mojums, legalizācija; .ize

láîf) likumot, dot likumīgu
spēku, legalizēt.

legate (lē'nSt) (pāvesta) legats.
legatee (legäti') mantojuma saņē-

mējs, mantnieks%

legation (lêgei'ŗdjOn) legacija, sūt-

niecība.

leg-bail (lē'gbeil) mukšana; to give

.
— aut zaķa pastalas, mukt.

legend (lē'bschSnb, ari ļi'bschênb) le-

ģenda, teika; uzraksts i .ary

(le'bfdEļēnbfße) 1. leģendārs, teik-

smains. 2. leģendu grāmata.

legerdemain (lèbîcņOrbêmei'n) acu

apmānīšana; pirkstu veiklība.

legged (legb) ... kāju-.
leggings şşgtnâs) pl. kamašas.

Leghorn (le'gljom, legoVn) Livorna;

I. (ita)u) salmene.

legibility (lebschebl'lête) salasamība.

legible (le'bschlbl) salasāms; .ness

(-ti*f) salasamība.

legion (lī'bfcfļOn) legija, liels dau-

dzums; .ary (~°R<o leģijas-.
legislate (lê'dschļşle't) dot likumus;

.ion (lēbjd)Tflei'fd)On) likumdo-

šana; .ive (IS'bschlMiw) likum-

devējs- ; .or likumde-

vējs ; .ure (.tW') legislatura,
likumdevēja vara.

legitimacy (Isbfcfjï'tentSfe) likumība,

leģitimitāte; .te 1. (.meit) dot

likumīgu spēku, leģitimitēt (ari
legitimize, .mals). 2. (.māt) le-

gitims, likumīgs, īsts; .tion (lē-
dschìtême>'şchSn) leģitimācija.

legume (te'gjūm, legjū'nt) pāksta ;

.es pl. pākstaugi; .inous ((êgju'-
mênOf) pākstu-.

Leicester (le'ftOr) npr. Leistera.

leisure (lē'schvt jeb li'schoy l. vaļa,
vaļas laiks; to be at

.
— būt

vaļīgs. 2. vaļīgs, svabads, vaļas-;
.d — nenodarbināts; .ly (.le)
nesteigdamies.

Leman (ll'm°n): Lake
.

— Žeņevas

lemon (lē'mOn) citrons; .ade (lem n-

ttei'b) limonāde; .squash (le'-

mOuftwæfd)) citrona dzēriens.

lend (lend) [irr.] aizdot; palīdzēt;
.er (lē'nbOr) aizdevējs.

length (lêmth) garums; izplatījums;

ilgums; at ~
— beidzot; plaši;

to go to great .s — iet ļoti

tālu; this .
— līdz šai vietai;

.en Ģ&mthn) pagarināt(ies), iz-

platīt(ies); .wise (le'narAwâìj)
garumā, gareniski; .y □ (lè'mthe)
grūts.

\en\ent □ (H'nient) maigs, lēns;

.ence, .ency (.niênfļeļ), .ty(lê'-
itete) maigums, lēnums; .tive

(.thu) remdinošs (līdzeklis).
lens (lēns) lēca.

lent l (lent) pret. un p. p. no lend.

Lent- (.) gavēnis, gavēņa laiks.

Lenten (lè'ntèn) gavēņa-.
lentica/ar S (lentl'fiolfr) lēcvei-

dīgs (ari .form,lS'ntWnn)! lēcu-.

lentil % (le'ntìl) lēca.

Leonard (le'nO'b) Leonhards.

leopard (le'pßrb) leopards.
leper (lē'pOr) spitalīgais(-gā).
leprosy (.R°fe) spitālība.
leprous (-R°f) spitālīgs.
lese-majesty (lļ'smS'dscheşt-) jur.

majestātes apvainojums.
lesion (lī'schSn) ievainojums, vaina.

less (lēs) a. un adv. mazāks, ma-

zāk; no _
than — tikpat kā; no

.ap. than — cits neviens kā.
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lessee (lêļî') nomnieks, īrnieks.

lessen (leftt) v\a. pamazināt; sa-

šaurināt; v\n. pamazināties.
lesser (le'şşr) mazāks.

lesson (lē'fOji) lasāmais gabals (no
bibeies); uzdevums: lekcija; pa-

mācījums; priekšraksts; bāriens.

lest (left) lai ne; aiz bažām, ka.

letl (let) [irr.] v\a. laist, atļaut,

pielaist i izīrēt, iznomāt; to
.

alone
—

likt mierā; to
. fly —

laist vaļā; to
.

into — ielaist;

iepazīstināt; uzticēt noslēpumu;

to
.

off — izlaist; atsvabināt;

izšaut; to
.

loose — laist vaļā;

to
. on F — izlikties, itkā; v\n.

tikt iznomāts, izīrēts.

let 2 (.) s.: without .orhindrance
— nekavēts.

letch (letşch) sk. leach.

ll)(lêsASr'bjdļìf, .bsche-
fū[) miegains, letarģisks (ari fig.);
.y (lē'rA3'bjd)e) miegainība, le-)

Lethe (lī'rAe) Leta. [tarģija.j
Lett (iet) latvis (-viete).
letter (Ič'fOt) 1. burts; tips; vē-

stule; burtiskums; .s pl. litera-

tūra; zinātne; by .
— rakstiski;

to the
.

— burtiski. 2. iezīmēt

burtiem; likt tituli (grāmatai); .-

box (ICtOrbaoff) vēstuļu kastīte,

pastkaste; .-carrier ( JtURRh )
pastnieks. [zinātnisks.)

lettered mācīts, izglītots;)
letter-/o««der(lē'torf;īiuib3r)burtu

lējējs; .-mark (.tncbk) pastzīme;

.press (.pßef) tup. iespiedums;

.-press (.) kopējamā prese; .-

weight (.weit) spiedulis,
Lettic, Lettish (lê'tlf. .ttşch ) I.

latvju valoda. 2. latvju-.

lettuce (lè'ttf) latukas, salāti.

leuco... » (Ifiļū'R..) balts.

Levant l (lêwZ'nt) npr. Levante,

austrumzeme.

levant 2 (.) sl. aizšmaukties.

levee 1 (le'ļvl) rīta pieņemšana (pie
augstmaņiem).

levee 2 Am. (.) krasta dambis.

level (lē'trjēl) 1. horicontals, līme-
nisks, līdzens; samērīgs. 2. lī-

menis; līmeņrādis; līdzenums;

virziens; fig. mērogs, mēraukla;
on a

.

with — vienādā aug-
stumā (ari fig.); dead

.
— līdzena

virsa i fig. vienmuļība. 3. nolī-

dzināt; surv. līmeņot; fig. pie-

mērot; virzīt, vērst, mērķēt (at
— uz); to

.

with the ground —

pagalam nopostīt; to
.

down —

pazemot; to . up —

paaug-

leveller ( >Wk ) surv. līmeņotājs ;

fig. nolīdzinātājs.
levelling (_*ltnB) nolīdzināšana.

lever (li'lcOr) svira.ļ
leverage (ll'ni°R 6bļci)) ceļamā spēja.

leveret (lē'uMet) zaķēns.
lever-watch (li'trjOtwàátfd)) cilindra

pulkstenis.
levigate (lê'hrègelij saberzt.

Levitt? (li'roáît) ievīts; .icus (l*t»l'-
tïà6f)e Mozus trešā grāmata.

levity (le'wêje) vieglums; viegl-
prātība.

levy (lē'Vrje) 1. ņemšana; vākšana.

2.ņemt (rekrūšus); Vākt (nodok|us).
lewd □ (Ijiļūd) palaidnīgs, nego-

dīgs, nešķīsts; .ness(.mf) pa-)
Lewis (Iļiļū'tf) Ludis, [laidnība |
lexicographer (letfsfæ'gßafOt) lek-

sikografs; vārdnīcas sastādītājs.

liability QS&bVVH') atbildība ; sai-

stība; tieksme (uz ko).



liable □ (IZ'Lbl) atbildīgs; saistīgs;

padots; .

to duty — muitojams.

liar (lai'Qr) melkulis(-le).
libation ( láìbei'fdjSn) dzeramais

upuris.

libel ( lai'M ) 1. paskvila, noķert-
gājums; jur. sūdzības raksts. 2.

rakstiski celt sūdzību pret; ar

rakstu noķengāt; .ler (lāi'bĢr)
paskvilants, neslavas cēlējs; .-

lous (làsf) neslavas-, ķengāšanas-.
liberal □ (ll'BbROt) devīgs; brīv-

prātīgs; vaļsirdīgs; pol. liberals;

.ism (.Rältfm) liberalisms; .ity
([lboßā'lete) devīgums; brīvprā
tība.

liberate (It'bOßei't) atsvabināt (from

— no); laist uz brīvām kājām

(vergus) i .ion (lìPßei'fdjo'n) at-

svabinājums; .or (lì'b^Reiffr)
atsvabinātājs.

libertine (li'Mtm) izvirtulis; brīvā

atlaistais; .ism (.feinsm) izvir-

tība.

liberty (It'bOrte) brīve, brīvība,

svabadība; priekšrocība; atļauja;
brīviecirknis; to take -ies —

atļauties; tobe at
-

— būtbrīvs.

libidinous □ (lebt'benàsf) nešķīsts.
librarian ( lálbßâ'R^jt) bibliote-

kārs ; .y bibliotēka.

lice (liìļ) pl. no louse.

licence (láTfenf) atļauja; koncesija;
nevaldamība, bezmērība.

license (.) 1. sk. licence. 2. izdot

atļaujas zīmi, atļaut; dot kon-

cesiju, atvēlēt ; cenzēt (grāmatu

2C.); -er (.f8t) koncesijas de-

vējs; cenzors; .ing (-ftna); .ing
act — cenzūras edikts.

licentiate (laifē'nfdjēat) licenciats.

licentious □ (~fd)°f) nevaidams,

trakulīgs, palaidnīgs; .ness (.-

ņef) nevaldamība; palaidnība,
lichen H (laì'tm) % ķērpis; mcd.

ēde. [sētas vārti.)
lich-gate gandrīz f (lî'tşchgeiy kap-ļ
lick (lik) 1. laizīšana; Am. sāls-

laize; plāna kārtiņa, paviršs uz-

smērējums; sl.belziens, pēriens.
2. laizīt; lakt; F sadot pa di-

benu; to
.

the dust — nomiit;

to . into shape — dot pareizu

licker (tt'lOr) laiža; G ieejļotājs.

lickerish (It'foßÌfd)) kā rigs; fig.
vilinošs.

licking (.tufi) laizīšana; sl. to give

a p. a good .
— sadot kādam

krietni pa dibenu,

licorice (It'ISRÌf) — liquorice,

lid (lib) vāks; plakstiņš.
liel (láî) 1. meli; to give the

.

to a p. — pierādīt kādam melus;
white

.
— klizmas meli. 2.

lie 2 (láì) 1. vieta, stāvoklis. 2.[irr.]
atrasties; būt; sastāvēt; atslie-

ties i here .s —še dus; to
.

by — stāvēt nelietots ; atrasties

blakus; to
-

down —nogulties;

to
_

in — būt nedēļās, būt

dzemdējusi; to
.

in wait for —

uzglūnēt kādam ; to
» over ©

— tikt termiņā nesamaksāts;

tikt atlikts; * to
.

to — stāvēt

aizvējā; to
-

under — būt zem

iespaida, būt padots.
lies gandrīz f (Hf) labprāt.

liege (Übsch) vasalis.
lien (un jeb láì'C'ii) ķīltiesība.

lieu (l[i]ū): in
. of —

..
vietā.

lieutenancy (leftē'n&nfe) leitnantība;

vietturība; leitnanti.
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lieutenant (. ont) leitnants; .-colonel

(leftè'uo'ntfôr'nel) pulkvedis-leit-

life (láìf) [pl. lives] dzīvība; dzīve;

dzīves veids; dzīves apraksts;
dzīvums; arods; persona.

Wft-annuity ( lai'fanjūete) mūža

rente; -belt (.belt) glābjamā

jozta ; .-boat (.bo»t) glābjamā
laiva; .-guard (.fuub) miesas

sargi i .-insurance (.Infcrjūßonf)
dzīvības apdrošināšana.

lifeless □ (lâì'flêf) nedzīvs, bez-

spēcīgs, gurdens (ari/īg.); .ness

(.nes) nedzīvums.
lifeWfee (.láìf) kā dzīvs; .long (.-

lasns) mūža-, uz visu mūžu ;
-preserver (IZ'fpßesginM) pel-
damā jozta; runga, bendes boze;

-size (.faìj) dabiska lieluma-;
.time (.taint) mūžs.

lift (lift) 1. celšana; lilts, brauca-

mais krēsls; ceļamā mašina '<
svira; atopnants; to give a person
a . — palīdzēt kādam; Jaut
kādam braukt līdz. 2.[irt] celt;
pacelt (ari fig.).

lifter (H'ftdr) cēlējs(-ja).
lifting (.ìng) !. celšana. 2. ©

ceļams.

ligament saite; saišķis.
ligation (láì'fiei'fdjSn) siešana; ap-

siešana.
ligature (li'gatŞr) saite; surg. ap-

sējums; Jligatura; -M>. ligatura,
divburts.

light' (láìt) 1. gaisma (aii fig.);
diena(s gaisma); apgaismojums;

viedoklis; to come to
.—

nākt

dienas gaismā. 2. gaišs, skaidrs;

spožs. 3. [irr.] v\a.' apgaismot;

aizdedzināt ; v\n. būt gaišs,

spīdēt.
light 2 (liìt) 1. a. viegls; viegli sa-

gremojams; tukšs; s. sk. lights.
2. to

.
on — atdurties uz; no-

mesties i sk. alight.
lighten 1 (láîtn) zibēt, mirdzēt; no-

skaidroties.

lighten 2 (.) atvieglināt (ari fig.);
a izcelt enkuru.

lighterl (iīi'tOt) aizdedzinātājs.
lighter 2 a (.) bordiņš.

ïïahX-fingered (.fïnsgOtb) zaglīgs;

.-headed samulsis;

vieglprātīgs; .-hearted (.hinted)
jautrs; .-heartedness (.mf) jau-

trība ; .-horse X (.Ijorf) vieglā

jātniecība; .house (.Hauf) bāka.

lightly (.(e) viegli; pavirši; viegl-
prātīgi ; daudz nedomājot.

light-minded (láî'tmiînbeb) viegl-

prātīgs, vējgrābslīgs.
lightness (.n*f) vieglums; viegl-

prātība ; vējgrābslība.

lightning (lii'tutim) zibens; .con-

ductor (.ki'ndZkinr), .-rod (.R3jb)
zibeņnovedējs.

lights ('iáîtf) pl. (kustoņu) plaušas.
ligneous (ii koka-, kokains;

.ite (.náit)brūnogle; .um (.»vm)

likable laipns.
like (liii) 1. a. vienāds, līdzīgs ;

varbūtējs;
.

a man —ka viens

vīrs ; he is - to die — viņš
laikam mits; such

.
— tamlī-

. dzīgs. 2. tāpat; tas pats, ta pati;
his

. — viņam līdzīgs. 3. v\a.
ieredzēt; būt patīkams; v\n.
vēlēties, gribēt,

likelihood (lZ'Mhttd) varbūtība,

šķietamība.
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likeliness (.ms) Sk. likelihood; pa-
tīkamība.

likely (láî'fle) varbūtējs; patīkams;

liken (láìfn) salīdzināt (to — ar).
likeness (láî'fmf) līdzība ; notēls ;

portreja; veids; to have one's

.

taken — likt sevi gleznot vai

fotografēt.
likewise (.wáìj) tāpat.
liking (larlms) tieksme, patika.
lilac (láî'lìif) 1. mēļš 2.5 kliedeŗi.
lily % (If'le) lilija; . of the valley

— kreimenes, spīdzenes.
limb (lìm) 1. loceklis; zars; šķel-

mis; .cd (Itmb) 1. locekļots. 2.

limber (lļ'mbvr) 1. lokans; fig. pie-

kāpīgs. 2. dīstele; artill. (liel-

gabala) priekšrati.
limbo (ft'mbo») priekšelle; fig. elles

mokas; sl. cietums; <>/, grabaž-

lime1 (lāīm) 1. līme, putnu līme;

kaļķi. 2. kaļķot, ar kaļķiem
mēslot; līmēt; fig. ķert.

lime2 (.) liepa; (— .-tree, láì'mtßÎ)
liepas koks.

lime:s (.) limons, citrons (koks un

auglis); .-juice (lii'mbfcfjūf) li-

mona sula.

lime-fti7« (láì'mîîl) kaļķu ceplis;
.light (.laìt)kaļķu gaisma; .-rod

(.Raob), .twig (.twìg) līmrīkste;

-stone (.fto»n) kaļķakmens.
limit (ti'mît) 1. robeža, robežlīnija.

2. aprobežot; ierobežot; noteikt;
.ation ( [ïmêtei'fdjOtt) aprobežo-

jums; ierobežojums; .cd © (lì'-
metêb) (abbr. Ltd.) aprobežots
(to - uz); .less (lï'mìtlêf) neap-

robežots, bezrobežu-.

limn poet, (lïm) kolorēt, gleznot;
-er poet. (li'lHltar) (portreju) glez-

notājs.

limpt (limp) l. klibot (ari fig.). 2.

klibošana.

limp 2 (-) vājš, slābs,

limpid (ll'mplb) skaidrs, caurska-

tams ; -ity ( .ncss

(ļî'mpnêf) skaidrurns, caurska-

tamība.

limy siai'me) līrnaīns; kajķains.
linch pin (l'ī'iifdjptii)(ass) tapa.
Lincoln (ll'nĢu) npr. Linkolns.

linden (li'nbc ii) liepa (ari --tree

-ÌRl)^
linel (lain) 1. līnija; rinda; rindiņa;

strīpa; sliedes; dzelzsceļa līnija;
tvaikoņu līnija; aukla; ekvators;

uzmetums; vēstulīte, zīmīte; fig.
mērauklis, paraugs; cilts; X

kājnieki, inlanterija;-of battle

— kaujas līnija; that is not in

my — tas neattiecas uz manu

arodu; fig. ar to es nenodar-

bojos; -
of business — veikala

nozare; ship of the-—līnij-

kuģis; hard -s pl. gfūts liktenis.

2. norobežot zemi; X * nostā-

ties līnijā, rindā; to
-

with —

pierobežoties pie.
line 2 (lain) izoderēt; apšūt.
lineage (It'nşêdsch) cilts; dzimta.

lineal □ (.Ķ() līnijām, taisnā lī-

nijā ; garuma-.
lineament (.eminent) vaibsts, pants;

rakstura zīme.

linear (-êè) lineārs, linijas-, taisnā

linen (It'mu) 1. (tinu) audekls; veļa.

2. linu-, nātns; -draper (.bßetpor)
veļas tirgotājs,

liner pasta, pasažierukuģis;
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šmoks, slikti s.imaksāis avīžu

rakstnieks; sk, penny-a--.

lingl (Iļn«) ichth. jūras vēdzele.

ling 2 5 (.) virši.

linger (līnagSr)vilcināties, kavēties;

nomocīties; -ing □ (.RÌus) lēns;

grūts.
lingo (If'iiâgou) žargons.
lingual (-gvk>l) mēles-.

linguist (It'nagwïft) valodnieks; -ic

(lìmgwï'ftîf) valodniecisks,

liniment (Iì'nemènt) mcd. smēre,

lining (láì'nîna) oderēšana; odere;

apšuvums.
linkl (Unas) 1. (ksdes) loceklis;

saite. 2. saķēdēt; savienot.

link 2(-) lāpa. ' [nesējs (
linkman (It'nsknà) lāpnieks, lāpas j
linnet (li'mt) orn. kaņepu putniņš,
linseed (li'nfīd) linsēkla; --oil (-oil)

lineļļa.
linsey-woolsey © (H'nf«wtt'lfe) pus-

vilnas drāna.
lint (lint) lini; šarpija.

lintel (li'nfêl) arch, palodā.
lion (lái'Sn) lauva (ari astr. un fig.);

-s pl. of a place — vietējie

retumi; -ess (-Smş) lauvene,
lauvu mātīte; -ize (»>»ais> rādīt

vai apbrīnot vietējos retumus;
darīt par dienas varoni; --like

(láì'fnláîf) lauvas-,lauvai līdzīgs.
lip (lïp) lūpa ; mala ;mute ; va-

lodai bezkaunība.

lipped (lipt) lūpains; 5 lūpveidīgs.
liquation şivve>'şch»n) kausēšana.

liquefaction (lïïwefl'ffdjtin) kau-

sējums; kusums.

liquefiable (-fáînbl) kausējams.
liquiefy (lt'fķfai) v\a. kausēt; v\n.

kust.

liquid (ll'fwlb) 1. □ šķidrs, tekošs;

fig. svabads (no naudas); skaidrs.
2." šķidrums; gr. pl. plūdeņi,

liquidate (-w*beit) © likvidēt,' sa-

maksāt (parādus); -ÌOn (lļkķdei'-
fd)8n) likvidācija, nokārtojums;
-or (It'fw6beit°r) likvidators,

liqour (lï'ÎSr) šķidrums; alkoholisks
dzēriens; liķieris; in.— pie-
dzēries.

liquorice (lï'fOßÌf) saldsaknis, lakri-

cas koks.
Lisbon (It'jbOn) Lisabona.

lisp (Hjp) 1. šļupstēšana. 2. šļup-
stēt, svepstēt, šņākāt.

list Mt) 1. mala; līste; strēmele;
saraksts; liste. 2. ierakstīt; sk.

lishn (līfn) klausīties; noklausīties;

paklausīt; -er (lī'fnOt) klausi-

tājs(-ja).
listless □ (li')tKf) nevērīgs; vien-

aldzīgs; kūtrs; -ness (-mf) ne-

vērība; kūtrums.

lit (līt) pret. un p. p. no lightl 3.

litany (īstām) litānija.
literal □ (Il'tußūl) burtisks, burtu-;

-ness ( mf) burtiskums.

literary (-R
0R«) mācīts; literarisks;

-te (-Rāt) 1. mācīts. 2. zināt-

nieks; rakstnieks; -ti (litBRei'tai)

pl. literati; zinātnieki; -ture

pt'tVļMchvr) literatūra, rakstnie-

cība; zinātniecība.

litharge (It'rABrbjd)) chm. masikots,

svina skāblis.

lithefsome) (láì'o'/i[fam]) lokans;

-ness (-iìêf) lokanība.

lithograph ((I'tA°gßaf) 1. litogrāfija.
2. litografēt; -er (leŞ'gĢr)

litografs; -ic (Ilr/iogßā'fīf) (adv.

-ically) litografisks; -y

BRäfe) litogrāfija.
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litigant jur. (ll'tegOnt) i. prāvas-.

2. prāvnieks; .ate (.geit) prā-
voties; -ation (IftSgei'fcfjOn) prāva,

process; -ious □ (lett'dschSf) strī-

dīgs, ķildīgs; apstrīdams.

litmus (lï'tmuf) lakmuss.

litter1 (lî'tOt) 1. nestāvas; pakaiši;
drostalas ; grabažas; izmētātas

lietas (uz grīdas); nekārtība; in

a-—nekārtībā. 2. kaisīt pakai-
šus (topiem); savest nekārtībā.

litter2 (.) 1. atnešanās. 2. at-

nesties (no kustoņiem).
little (liti) 1. a. mazs, mazsvarīgs,

neievērojams, niecīgs; īss (no

laika); neilgs; a
.

one— mazulis,

bērns; adv. maz, mazliet; a -

red — iesarkans, mazlietsarkans.

2. mazumiņš, sīkums; by -and

- — pamazām.
littleness ([films) mazums; niecī-

gums; zemums.

littoral (lï'tôßol) l. krasta-. 2. pie-
kraste.

liturgy <li't»>dsche) liturģija.
live 1. (liru) dzīvot; uzturēties; pār-

tikt; izturēt; to
.

to see — pie-

dzīvot; to-down— ar savu dzīvi

atspēkot (apmelojumus zc.>. 2. (lálw)
dzīVS, dedzīgs;kvēlošs (no oglēm);
-d (láîwo) dzīvojošs.

livelihood (láî'wlèhiib) uzturs.

liveliness (-n6 f) dzīvums.

livelong (lì'wlàZm) ilgi pastāvošs.

lively (lâì'wle) dzīvs, mundrs, de-

dzīgs; stiprs (no ticības); dabisks,
ļoti līdzīgs.

liver l (lï'roîir) dzīvotājs; a last. —

uzdzīvotājs.
liver 2 (-) aknas; -ed (-Orb) ...

aknu-;

milk--ed — bailīgs, bābisks.
livery (li'wvße) 1. jur. pārdevums;

livreja; amatdrēbes, amatuz-

valks; to keep horses at
-

—

pieņemt zirgus mīlināšanai; iz-

īrēt zirgus. 2. ieģērbt (livreja);
--stable (-fteibt) īrnīca.

livid (-Īd) zilpelēks, bāls; -ness

(.n*f) zilpelekums; līķa bālums,-

living (-titii) 1. dzīvs, darbīgs;
tekošs ; kvēlošs. 2. dzīve;

pārtika; dzīves veids; draudze

(ar lenākumiem) I .-rOOIN (.Rūm)
dzīvojamā istaba.

Livonia (lewou'ma) Vidzeme,

lixivium S (lēksi'rcĶm) chm.sārms,

lizard (lļ'sS'd) ķirzaka,
llama (liī'ma) lama.

Lloyd's (lôlds) kuģu birža (Londonā).

lo (ton) paskat! lūk!

loach (lontşch) ichth. šmerliņš,
smērdele.

load (lo"d) l. nasta (ari fig.); kŗava,
krautiņš; šāviņš (šaujama rika). 2.

[irr.] kŗaut, piekŗaut; šāviņot
(šauteni K.Y, apgrūtināt (ari fig.);
pārpildīt (vēderu); -ed dice pl.
— neīsti kauliņi,

loader (lou'b&'r) krāvējs; šāviņotājs.
loading (lon'MnS) 1 kraušanas-. 2.

kraušana; šāviņošana; krautiņš;
šāviņš.

loadstone (lou'bsto'm) magnets.
loafl (Iouf) [pl. loaves] klaips;

galva (cukura).

loaf 2 (-) slaistīties, palaidņoties,
loafer (lou'fSr) slaists, palaidnis,
loam (Io«m) 1. māli. 2. apsmērēt

(māliem); .y (lo'i'llte) mālains.

loan (Io«n) 1. aizdevums; aizņē-

mums; aizdošana; aizņemšanās;
to put out to.— aizdot. 2. Am.

aizdot.
•

[vēlīgs.ļ
loath □ (lo'irTi) negribošs, nelab-j
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loathe (loi'dTi) sajust riebumu (pret),
novērsties ar riebumu.

loathing (lou'aVifrtfl) riebums.

loathsome □ (lou'aVifStīt) riebīgs,
ienīsts; -ness (-mf) riebība.

loaves <lo"ivs) pl. no loaf.

lob (tæb) lempis; pika.

lobby (lao'be) priekštelpas; pari.
kuloari; thea. foajējs.

lobe (lo«b) anat., 3r lēvars; - of

the ear— auss ļipiņa.
lobster (la/bftar) omārs, jūras vēzis;

co. kājnieks.
local □ (lo'i'fol) vietējs.
locality (lôfi'lête) vieta, vietība.

localize (lo'i'rtlalf) lokalizēt, vie-

tējos.
locate (lofeit jeb lo«'fe't) pārvietot;

Am. nospraust robežas; Am.
noteikt vietu; to be -d — at-

rasties ; būt apmeties.
location (lôfei'fcņûn) pārvietošana;

nospraušana; Am. ierādīts zemes

gabals; apmetne; dzīves vieta;

vieta; jur. izīrējums.iznomājums.
loch ezers; līcis.

lockl (làof) atslēga; aizslēgs; slū-

žas. 2. v\a. aizslēgt; ieslodzīt;

cieši apņemt; bremzēt (riteni);

apslūžot; v\n. (aiz)slēgties; ie-

ķerties.

lock- (-) sproga; vilnas kušķis,
lockage (Isz'kêbsch) slūžas; slūžu

naudaj_slūžu augstums,
locker (lao'fOr) skapis; kaste,

locket (lao'fēt) medaljons.

\atW-gates (-geitf) pl. slūžu vārti;

--jaw (-bfchsū) žokļu krampji;
-

out (-áut) lokauts; -smith <--
fmtrA) atslēdznieks; --up (-àsp)
policijas cietums,

locomotion (lo»kSmo»'şd>8n) vietas

maiņa; vietas maiņas spēja;
aerial

.
— gaiskuģa brauciens.

locomotive (-tīiv) l. kustīgs. 2.
-

(engine) lokomotīve, tvaicene.

locust (loii'foft) 1. sisenis. 2. %

neīsta akācija (ari --tree).
locution (ISijll'şchSn) runāšana; iz-

teiciens.

lode (Io«b) rūdas dzīsla; -star

(lou'dstSr) pola ceļa
rādītājs; -stone sk. loadstone.

lodge ( lLdsch ) 1. būda, būdiņa;
namiņš, sargnamiņš, vārtnamlņš;
vasarnīciņa. 2. v\n. dzīvot; ie-

griezties (lai pārnakšņotu); būt

apmeties (no karaspēka); būt sa-

kritis veldre; v\a. likt zemē;

gāzt veldrē ; dot naktsmāju ;X

novietot; iedzīt; iekalt; iemaksāt;

-ment sk. lodgment.
lodger (lao'bfd)°r) īrnieks(-niece).
lodging (Iso'dfchļns) dzīvošana, uz-

turēšanās; dzīvoklis; -s pl. me-

blētas istabas; --house (-hāuf)
meblētu istabu nams.

lodgment (læ'bfdjmCnt) © deponē-

jums, noguldījums, iemaksā-

jums; sakrāšanās; fort, apvaļ-

ņojums.
lost (làôft) bēniņi; mergas (baznīcā);

(nama)

loftily (læ'fteie) augsti, cēli.

loftiness (.mf) augstums, cēlums,

lepnums.
lofty (lao'fte) augsts, cēls, stalts,

lepns; uzpūtīgs.

log (Isog) bluķis, klucis; i. laga,

ātruma mēriklis; lāgas grāmata,

kuģa žurnāls; (ari - book, laô'g-

bstf); --cabin (iL'gkZbln) bluķu
būda.

logged (laogb) piesūcies.
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loggerhead ( lao'gSrpb ) muļķis,

muļķa desa; to be at -s — ķer-
ties matos, kauties.

log-fto«se (-báîìf), --hut (~I)à5t)
bluķu_nams.

logic (lao'bfdjïf) loģika; -al (.esot)

loģisks; -ian (l»bscht'şchSti) lo-

ģiķis.

logomachy (lôgìo'mafe) vardu skal-

dīšana, vārdu cīņa.
log-roll Am. (Iào'gRo»l) kopīgi rī-

koties ; noslēgt karteli.

logwood (-wiib) kampešoks, zil-

loin (loin) gurns, filejs; gurna

gabals; nieres gabals,
loiter (lôi't80 vilcināties, slaistīties,

tūļāties; to-away — nopļēgurot
(laiku); -er (-foRSt) slaists, tūļa.

101l(laji) izkārt (meli); atspiesties

(uz elkoņiem);valstīties; slaistīties,

lollipop F (lao'(epæp) kārumi, sal-

Lombard (lào'mbOib) lombards.

London (læ'nbOn) Londona.
lone □ (lomi) vientulīgs; Jiness

(lon'iilemf) vientulība; .ly (-le),
-some (.f°m) vientulīgs.

longl (laog) 1. garums; ilgums;
gaŗS balsiens. 2. a. garš; ilgs;
lēns, tūļīgs; © at - date — ilg-
termiņa-; in the-run

—
beidzot;

adv. ilgi; - ago, - since — ilgu
laiku atpakaļ;ere-—drīzā laikā,

drīzumā; -er (læ'mtgSr) ilgāki;

vairāk; no -er — vairāk ne.

long 2 (.) ilgoties (for — pēc).
longevity (laonbfdļē'roete) ilgmūžī-

gums; ilgs mūžs. [burti.)
longhand ( laj'mtfjSnb ) rakstāmi ļ
longing flào'às) 1. □ ilgu pilns

2. ilgas; karsta vēlēšanās.

longish (lai'mgļşch) garens, pagarš.
longitude ( iL'nbschetjūb) geogr.

garums; -mal (lsundschētjū'd«nvl)
gaŗuma-.

\ong-lived (læ'nslairob) ilgmūža-;
-shoreman (-fdjormSn) reidas-,
ostas strādnieks; -sighted (-fīīteb)
tālredzīgs; ilgtermiņa- (vekselis).

looby ilū'tje) lempis.
look (Ittf.) 1. skats; izskats. 2. v\n.

skatīties, lūkoties; uzmest acis;

aplūkot, pārbaudīt, apsvērt; rū-

pēties, gādāt (par ko); izskatīties;

izlikties; to - after — vērst uz-

manību, pielūkot; to
-

at — uz-

skatīt, uzlūkot; to
-

for — sa-

gaidīt; meklēt; to-forward (to)
— lūkoties uz priekšu; priecā-

ties uz; to - out for — apskatī-
ties pēc; piesargāties no; to

-

over — izskatīt (piem. rēķinus);

pārskatīt; to
-

to — noskatīties,
pielūkot; to

-
up — pacelt acis;

skatīties uz; ©celties (no cenām);

v\a. to-s.o. in the face — ska-

tīties kādam vaigā ;to
-up —

apciemot.
looker-on (liifôßào'n) skatītājs.

looking-glass ( Jnnglaf) spogulis.
lookout (lu'îaut) izskate; sargs.
loomi (lūnt) austuve.

100m2 (-) parādīties (tālumā).

100n1 (Ifljt) palaidnis.
loon 2 (.) orn. nira, slīce.

loop (lūp) 1. cilpa; (upes 2C.) lī-

kums; osa. 2. v\a. cilpot; to.

up — uzspraust (drēbes X.); v\n.

locīties; -hole ([ū'pbo"l)slēptuve;

X šaujamais caurums; iz-

locīšanās,

loose (lūf) 1. vajējs; slābans;
svabads, nepiesiets; plašs; ne-
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sakarīgs; palaidnīgs. 2. atrisināt,
atsiet; laist vaļā; to.one's hold

on a th. — laist ko vaļā.
loosen (llîsn) atsiet; irdināt

(zemi); veicināt caureju; fig. at

svabināt; v\n. atrisināties, iet

looseness (Hī'fnSf) irdenums;pa-

laidnīgums; mcd. caureja.

loot (hit) 1. laupīt. 2. laupījums.
lopl (ļsup) izšķibīt (kokus).

lop'2 (.) nokārt(ies); . ears pl. —

nokārušās ausis.

loppings ( (àô'pïmf) pl. nošķibīti

loquacious (I«îwei'fd)Of) pļāpīgs;
~ty (lôfwâ'fète) pļāpība.

lord1 (lorb) 1. kungs; lords; my
~

— cienīts kungs. 2. to
~

it —

uzstāties kunga lomā; to
.

it

over — valdīt par kādu, būt

kādam par kungu.
Lord 2 (lord) Kungs Dievs, Kristus;

.'s Day — svētdiena; ~'s Prayer

— tēvreize; ~'s Supper — va-

karēdiens.

lordliness (IfJtWttff)) augstums,
cieņa. [dziņš.j

lordlirig (Io«'MTnB) lordiņš; kun-|
lordly (Idt'ble) augstmanīgs, kā

lords; lepns, kundzisks.

Lordship (lôt'bfdjìp) lordība.

lore (lot) mācība; zināšana.

Lorraine (laoßei'n) Lotringa.
lorry S (lao'Re) (va]ējs) preču va-

lose (lūf) [irr.] <v\a. zaudēt; pa-

spēlēt; izšķērdēt; nopļēgurot

(laiku) ; v\n. krist (no cenām);
palikt pakaļā (no pulksteņa).

loser (lū'jot) zaudētājs(-ja); paspē-

lētājs(-ja).

loss (īsos) zaudējums; paspēle;
at a - — ķezā.

lost (saost) pret. un p.p. no lose.
lot (lajt) 1. liktenis; daļa; © par-

tija (preču); F daudzums, kaudze;
Am. būves vieta, zemes gabals;
F a

.

ot people— daudz ļaužu;
to draw .s — vilkt lozes, lozēt;
mest žerbiņu. 2.izlozēt; sadalīt

partijās; piešķirt.

lotion < lou'fchķîn ) nomazgāšana;
mazgājamais līdzeklis; skaistu-

ma ūdens. [jums.)
lottery (la/toße) loterija; izlozē-j
Lotty (lao'te) Latiņa.
loud n (lāub) skaļš; skanīgs;

spalgs; .ness (láu'bnèf)skaļums;
troksnis; savādums.

Louisa (IW'fa) l.uize.

lounge (lāutibsch) 1. slinkot, slai-

stīties i atdusēties. 2. atdusas
vieta; kušete.

lounger (láu'nbfcņOt) sliņķis, slaists.

lour (lāu'dr) sk. lower".

louse (láûf) [pl. lice] uts.

lousy □ (láu'je) utains, utu-; prasts.
lout (láut> lempis, laidaks, rup-

ausis; .Ish (láu'ttfd)) lempīgs.
lovable (lafj'tii°bl) laipns, mīlīgs.
/ove (IšBtt)) 1. mīlestība, mīla; mī-

lestības saites; mīļākā, drosta-

liņa; mīļākais; (L.) Kupidons,
mīlestības dievs; for the

.

of Qod

— no Dieva
puses; to play for

—
— spēlēt par velti, ne uz

naudu; four (to) . — četri pret

neko (uz biljarda); in
.

with —

iemīlējies; to make
.

to — lak-

stoties; neither for ~ nor money
— ne par naudu, nedz par la-

biem vārdiem. 2. mīlēt ; būt

iemīlējies.
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lugger

love-affair (láS'rnïffir) mīlas dēka.
love-bird (IZ'wbVrb) mīlas putns.
loveless (.lc f) bezmīlas-, nejūtīgs.
loveliness (Jems) laipnums.
lovely (làô'rnle)mīlīgs, daiļš; laipns.

love-making (lìS'nmtei'fïng) lak-

stošanās; .-match (.ntatfd)) pre
cešanās aiz mīlestības; .-potion

(.poufd)t>n) mīlas dzēriens.

lover (las'niot) mīletājs(-ja); cienī-

tājs(-ja).

love-ser (.sēt) nulles partija; .-

suit (.tjūt) mīlas tieksme; .-

token (.tonsn) mīlas ķīla.

low 1 □ (lo") zems; dziļš; sekls

(adens); mazs, niecīgs, nabadzīgs;

kluss;sig. noskumis; vājš; prasts.

low 2 (lo») baurot, maurot. 2. bau-

rošana.

lower1 (loii'Or) 1. zemāks zc. (comp.
no low 1); apakšējs, apakš-. 2.

v\a. nolaist; pazemot, mazināt;
pazemināt (cenas); v\n. krist (no

cenām).

lower 2 (laû'fr) drūmi izskatīties;
saraukt pieri; .Ing □ (.fRĪna)
drūms; apmācies,

lowermost (lo«'*tmo»ift) viszemā-

lowland (Jānb) zemums; lejas

zeme, lejiene.
lowliness (.iênêf) pazemība.

lowly (foii'fe) zems, mazs, niecīgs;
pazemīgs.

low-necked (lo"'nēkļ) izgriezts.
lowness (lou'nēf) zemums; naba-

dzība; i dziļums; .
of spirits —

' skumīgums.
low-pressure (.pßefdjOr) zemspie-

diens. [skumīgs.)
low-spirited (.fptßefeb) noskumis,)

loyal □ (Isī'o[) lojāls, uzticams;

.Ist (-8Ilft) lojālists, uzticams

piekritējs; .ty (.î>lfe) lojalitāte,
uzticamība,

lozenge (la>'ss»dsch) rombs; mcd.
pastila, krūšu bonbons.

Ltd. © abbr. = limited,

lubber (laZ'lM) lempis; .ly (.te)
lempīgs.

lubricanr (t[!jū'bßēkB
nļ) smērviela;

.ate (.feit) smērēt; .ation (t[i]ū-
liÚfei'fdjfn) iesmērēšana; .ator

G (l[i]ū'fjßčfeit3r) smērnīca; .ity

(([iļubßî'şete) slidenība ; fig. ne-

šķīstība.
luce (I[i]ūf) līdaka.

lucerne * (l[i]«ŗst'n) lucerna.

Lucia (I[iļQ'fcf)ēa), Lucy (.fe) Lūcija.
lucid □ (Iļiļū'fld) gaišs, spožs,

skaidrs; .Ity (f[i]a fï'b6 te), .ness

(I[i]'ftbnC'f) gaišums, skaidrums.

/.ucifer (Iļiļū'fēfOr) rīta zvaigzne;

sātans; I. (match) sērkociņš.
luck (làsf) laime, laimes gadījums;

liktenis; good .
— laime; bad

~
ill .

— nelaime; .ily (làs'ïè(e)
par laimi; -mess (.nèf) laime;

.less (taZ'ktēf) nelaimīgs; .y
(tas'fe) laimīgs, izdevīgs, laimes-.

lucrative n ([[iļū'fßāthu) ienesīgs.
lucre (t[i]ū'fOr) peļņa.
lucubrate ([ļiļū'fiūbßed) izstrādāt

pa nakti; .ion (l[i]Qfifibßei'fd)°ii)
naktsdarbs.

ludicrous □ (l[i]û'beÎßasf) smie-

klīgs, jocīgs, komisks; .ness(.-

nèf) komiskums.

luff i. (làsf) 1. vēj puse. 2. iet pa

vējam, pret vēju.

lug (tàsg) 1. vilkt; raustīt. 2. osa.

luggage (làs'n>'bfd)) saiņi, bagāža.
lugger * ĻO') luge ris.
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lugubrious □ bēdīgs,
sērīgs; -ness (.nêf) bēdīgums.

lukewarm (l[i]ū'iwāūrm) remdens

(ari fig.); -ness (-ms) remdē-

lul (là5() 1. iemidzināt; apmierināt.
2. klusums, rāmums,

lullaby (làS'lìibai) šūpļa dziesma,

lumbago (hSmbei'go») krusta sāpes,
lumber (IsZ'mbSr) l. grabažas; Am.

būvkoki, lietkoki. 2. v\a. kā-

nekā uzkraut; v\n. trokšņot;
vilkties; -

room (-Rūm) grabaž-

luminary (I[iļū'iuc
n

nRe) spīdeklis;
-ous □(-itsSş) spīdošs; gaismas-;
skaidrs.

lump (Ižmip) 1. gabals, pika; -ol

sugar — gabals cukura; in the-

— viskop. 2. salikt kopā; ņemt

viskop; -ish (laZ'mpìşch)neveikls;
muļķīgs; -y ( -p°) gabalains,
pikains.

lunacy (lļjļū'itlife) mēnešsērdzība;
ārprātība.

lunar (~n0t) mēneša; -
caustic —

elles akmens.

lunatic (-nSt)î) 1. ārprātīgs. 2.

ārprātīgais(-gā);-asylum — ār-

prātīgo nams.

lunch (iLnfch) 1. brokasts, lenčs

(ari luncheon, las'ufd) un). 2. bro-

kastot, uzkost.

lunette (I[i]ouē't)mazs pusmēnesis;
X lunete; opt. brilles.

lung (lāSitii) plaušu spārns; (a pair

of.) -s pl. plaušas.

lunge (iLnbsch) 1. uzbrukums (parī-

kojot). 2. uzbrukt.

lupine $ (I[i]ū'pfn) lupina.
lurchl ( torts d)) 1. -t zvāļa. 2. -t.

zvāļoties.

lurch- (-) s.: to leave in the-
— atstāt ķezā.

lurcher (lO'rtfcftSr) kveksis.

lure (t[i]Q') 1. ēma; labeklis. 2.

pielabināt. [drūms, tumšs.)
lurid ( ([jļū'RĪb ) tumšdzeltens ;)
lurk (lots) glūnēt; būt apslēpies;

- ing-place fM'kmtpļeHslēptuve,
luscious □ (lsS'fchvs) ļoti salds; fig.

pretīgs; .ness (.m'j) pārāk liels

saldums.

lush (làSfcsi) sulīgs.
lust (làßft) 1. patika, tīksme; alka-

tība. 2. alkt.

lustful Li (làß'ftfiil) alkatīgs; -ness

(.mf) alkatība.
lustiness (-t*n*f) zaļoksnība.

lustration (laoftßei'tdjun)šķīstīšanās
(upuris).

lustre (laa'ftvr) spožums; žuburenis,

kroņlukturis.
lustreless (.les) nespožs, nespīdīgs.
lustring O (liô'ftßÎiu) listrins.

lustrous (lL'stß"ş) spožs, spīdīgs.
lustrum (IZ'stßSin) lustrs.

lusty I :(laO'fte) zaļoksnējs.
lutel (Iļijūt) kokle.

lute 2 (.) 1. kite. 2. aizķitēt.
Lutheran (([iļûW'R'iu) 1. luterāņu-,

2. luterānis; -ism (.RÏnffmJ lu-

terisms.

lutist ([[ijū'ttft) koklētājs.
luxate (IZ'kşe't) izmežģīt; Jon

(là?kşe>'şd)k>n) izmežģījums.
luxuriance, Jancy (hoctfju'Ri "nt,

-Rē-"nfe) pārpilnība; Jant □(--
R^'"nt) pārpilnīgs; kupls; Jate

(-Rēeif) kupli augt; dzīvot pār-

pilnībā, zaļi dzīvot; Jous D (--

Rê^Sş) izlepis, izšķērdīgs; -y

(IZ'ksiiiße, J;d)Bße) greznums;

lepna dzīve.
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yceum (láìfî'Om) licejs.
Lydia (fl'bta) 1. Lidija; .n(It'b^it)

1. lidiešu-. 2. lidietis.

lye (lai) sārms,

lying (láî'ïmi) sk. liel un 2.
lying-in (.t'ii) radības;, hospital—

dzemdetava.

lymph(Itntf) limfa;poer.avota ūdens;

.atic (Ifmfä'tlf) 1. limfatisks. 2.

limfas trauciņš,

lynch(linsch) linčot; .-law (ll'nfcrjlæ)
linčtiesa.

lynx (lïnff) lūsis

lyre (lair) iira. [dzejolis.)
lyric ([t'RÌf) 1. lirisks. 2. lirisks)

M

M (êm) ---1000.

ma (ma) māmiņa.

M.A. abbr.= Master of Arts.

ma'am (main jeb mäm) =madam.

Mab (māb) Maba (feju karaliene).

macadamize ( m-ifa'd->máis) maka-

damizēt.

macaroni (mäîäßcu'ne) makroņi.
macaroon (.Rū'n) makronis.

Macbeth (mMbä'th) npr. Makbets.

Maccabees smā'fābif) makabeji.

mace (ineif) runga; vāle; zizlis;

muskata zieds.

macerate (inS'foßeit) nomocīt; iz-

mērcēt; .ion (mZşußel'şchon) no-

mocīšana; iemērcēšana.
machination (mäfêiiei'fdjSļi) machi-

nacija; .s pl. intrigas.

machine (mäfdjî'n) mašina; F

braucamais ritenis; .ery (mäfchï'-
nfiße) mašinērija; mechanisms;
.ist (-uift) mašinu būvētājs;
mašīnists.

mackerel (iiiā'fSßel)makrele, skum-

brija; .-back, .-sky (.bāī, .şkáì)
aitiņas (mākoni).

mackintosh (mä'fSntàofd))makintošs

(nepiemirkstams mētelis).
macro... » (mäfßô...) liel-, ilg-.
maculate (mZ'fiule't) aptraipīt.
mad □ (māb) ārprātīgs, traks,

nikns; F iekarsis; (after, for —

uz) to go.
— zaudēt prātu, tapt

traks; to drive
-

— padarīt
traku, satracināt.

madam (mä'b3m) cienīta kundze,

cienīta jaunkundze.
mādcap (mā'bfap) 1. traks. 2. tra-

kulis, [niknot.)
madden (mābn) satracināt, sa-ļ

madder (mā'bur) madaras, krāps.
made (iwib\pret. unp.p. no makel.
Madeira (mabl'Ra, .ba'.) Madeira;

Madeiras vīns, madeira (madera).
Madge (mādsch) Grietiņa.
madhouse (mā'dhaus) trako nams.

madman (.min) ārprātīgais.
madness (mā'bmf) ārprātība, tra-

Mag (māg) — Maggie.
magazine preču nams;

laikraksts.

Magdalen (mā'gbā(ēn) grēku no-

želotāja; M.(c) (.tēit, .Int) Mag-
dalēna, Madaļa.

Maggie, Maggy (īnā'ge) Grita, Grie

maggot (mā'gut) kāpurs, tārps
(augļos); fig. untums; .y (.c>t-)
tārpains; untumains.

Magi (mei'bschái) pl. magi, gudrie.
magic (mZ'bschìf) 1. (ari .al □, .-

ēfai) maģisks, burvīgs. 2. ma-

ģija,burvība; .ian (mâbschl'şchdn)
burvis.
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magisterial □ ( mabschestl'R^Sl )
maģistrāta-; valdības-; pavēlošs;

lepns ; -racy ( mZ'bschSştßâşe)

maģistratūra;virsniecība; priekš-

niecība; -rate (-ftßāt) mierties-

nesis i priekšnieks.
magnaninuYy(māgnāiif'me te)augst-

sirdība; -ous □ (mägnä'nemasf)
augstsirdīgs.

magnate (mā'gttāt) magnāts.
magnesia S ( mägnî'fdjêa) chm.

magnēzija.
magnet ( mS'gnļt) magnets ; -ic

(māgnē'tif) (.ally adv.) magnē-

tisks; -ies pl. (-fff) mācība par

magnētismu; -ism (iiiā'gmttjm)
magnetisms; -ization (mägnefe-
sei'şchkîn, -táï-) magnetizējums;
-ize(mä'gnêtiìf) magnetizēt; --

izer (taifOr) magnetizētājs.

magnificence ( tnāgnl'fē fēnf) krā-

šņums; -t □ (-sent) krāšņs, lie-

magnifier(mā'gnēfāīBr)palielināmais
stikls; cildinātājs.

magnify (-fáì) palielināt; cildināt;

-ing glass —
palielināmais stikls.

magniloquence (mägnï'lâfwenf) lie-

lība, uzpūtība; -t □ (.îwent)
lielīgs, uzpūtīgs.

magnitude (mā'gnētjūb) lielums;

svars, nozīme.

magpie (mā'gpii) žagata.
mahlstick sk. maulstick.

mahogany mahagonijs

(-ja koks, galds).
Mahomet ( ntJhso'imt, mū'HSmēt)

Muhameds; -an (m2hæ'ms tBn)
muhamedānis.

maid (meib) meiča; jaunava; kal-

pone; old
-

— vecmeita.

maiden (meibn) 1. = maid. 2.

jaunavīgs; meičas-; neprecēju-
sies; tīrs, svaigs, jauns, pirmais;

- speech — pirmā runa (parla-

mentā); -hair % (mei'bnïjcìr) saus-

stiebris; -head(-heb), -hood (--
hub) jaunavība; -like (-lail), -ly

(-l>) jaunavīgs.
maigre (mei'gOr) gavēņa-.
maill ( nteU ) dzelzs gredzens;

bruņas ; coat of
-

— bruņu
krekls.

mail 2 (-) 1. vēstuļu soma; vēstuļu
pasts. 2. sūtīt pa pastu.

mail-feag' (mei'lbä'g) vēstuļu soma;

--boat * (bo"t) pasta kuģis; --

clad (inei'lflSb) bruņots; --coach

(-koufsch) pasta rati; --train (--

-tßem) pasta vilciens.

maim (nteiitt) sakropļot.
main (mem) I. galvenais, pirmais;

by -
force — ar visu spēku. 2.

galvenā daļa; vairums; pasaules
jūra, okeāns ; galvenā caurule;

in the
-

—

pa lielākai daļai;

with might and
-

— ar visiem

spēkiem.
mainland (mei'ntärtb) cietzeme.

mainly (mei'nle) visvairāk.

mainmast (mei'iimaft) lielmasts;

-spring (-fpßÏns) pulksteņa at-

spere i fig. galvenais dzinulis;
-stay (-stei) t, lielstags; fig.gal-
venais atbalsts.

maintain (miņtèf'n, utein-) uzturēt;

piepaturēt; aizstāvēt; -able (--
ķ>bl) uzturams, aizstāvams; -er

(-8t) aizstāvētājs.

maintenance (mei'nteiißnf) uzturē-

šana ; uzturs^
main-top * (-tam) lielmarss.

maize % (meis) maisi.

majestic (mäbfcsiè'frìî)(adv. -ically)
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majestātisks; cēls; .y (mä'-
bsd)ēste) majestāte; cēlums,

major (rnei'bschvr) 1. lielāks; / .

third — lielā terce; . key —

durs. 2. majors; pilngadis(-de);
phh. virsteikums; .ity (ntä-
bjdjao'Refe) majoritāte, vairums;

pilngadība; majorība (ari .ship,
mei'bjd)orfcf)ìp); to join the .ity
— mirt.

make (nte'l) 1. [irr.] v]a. darīt;
izdarīt; izgatavot; veidot; radīt;
ražot; panākt; likt; sastādīt;

iegūt, nopelnīt; ciest (zaudējumus);

slēgt (mieru, draudzību) ; turēt

(runu); to
. good — izpildīt (ap-

solījumu); turēt (vārdu); pierādīt
(faktu); aizstāvēt (cietoksni): uz-

turēt (cīņu); atkauties (no ienaid-

nieka) ; atdot, atlīdzināt (zaudē-

jumu); laimīgi izdarīt; * to
.

the land — ieraudzīt zemi; to

. one — piedalīties; *to
. a

port — iebraukt ostā; to
.

shift

— izlīdzēties ; dabūt gatavu ;
to

.
sure of — uzskatīt kā

drošu; pārliecināties; to
. way

— tikt uz priekšu ; to
. way

for — atkāpties; to
.

out —

saprast; uziet; salasīt (r.krakstu);

sastādīt; pierādīt; nokārtot; to

. over — uzdot, nodot; to
.

up — pabeigt; (. good) atdot;

papildināt; salikt; sastādīt; no-

slēgt (rēķinus); samierināt; izga-
tavot i to

. up one's mind —

apņemties; v\n. darīt iespaidu;

iestaties; doties uz; gāzties uz;
to

. as if — izlikties, itkā; to

. after — dzīties kādam pakaļ;

to
. against — kaitēt kādam ;

runāt pret; to
. at — uzmāk-

ties kādam; to
. away witli—

izšķērdēt; nobendēt, to
-

for —

doties uz; derēt; to
.

off —

aizšmaukties; to
.

towards —

tuvoties ; to
_

up for — atvietot;

to
. up to— tuvoties. 2. (miesas)

būve i forma, veids ; piegrie-

make-believe (mei'fMīrrj) I. ie-

gansts. 2. šķietams.
maker (mei'fOt) radītājs (Dievs);

izgatavotājs, fabrikants.

makesft//r (-fdjtft) 1. izpalīdzētājs.
2. izpalīdzīgs, pagaidu-; .up

(.àsp) uzposums; ziestējums;

.weight (-weļt) piesvērums.
malachite (mā'lSfai't) malachits.

maladministration(mâläbmïm'ftßei'-
fdfjOn) slikta pārvaldība, nelāga
saimniecība.

maladroit (mā"l«bßoTf,) neveikls.

malady (mä'läbe) slimība.

malapert □ (mä'lSpgrt) nerātns,

vīzdegunīgs; rupjš.
malapropos (mäiapßôpo»') nelaikā,

nevietā.

malaria (mäK'Rèa) purva gaiss;
purva drudzis, malārija.

Malay (m&lei') malajs; malaju-

(ari .an, .On).
malconformation (mSlfamffmtci'-

fcfjSn) nekošums; kroplīgums.
malcontent (mä'lfontent) 1. saīdzis.

2. īgņa.
male (meil) l. vīriešu-;. child —

puisēns. 2. vīrs, vīrietis; tēviņš;
skrūve.

malediction (mälebï'ffd)«n) lāsts;

nolādējums.
malefactor smZ'lîfSŞr) ļaundaris.
malevolence ( nâe'wnienş) ļaun-

prātība; .t□ (.lēnt) ļaunprātīgs.
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malformation (mälfao'mei'fdjon) ne-

košums; kroplīgums.
malice (mS'lìf) ļaunprātība; naids.

malicious n (rnM'şdi8ş) ļaunprātīgs,
ļauns; -ness (-mf) ļaunprātība.

malign (Jiì'n) l. □ kaitīgs; ļauns;
naidīgs; ļaundabas-. 2. naidīgi

izturēties; apmelot, nogānīt; --
ancy (m3ll'guBnfe) ļaunprātība;
(augoņa) ļaundabība; (likteņa) ne-

labvēlība; -ant □ (-nOnl) 1.

ļaunprātīgs; ļaundabas-, 2. ļaun-

prātis; ļaunvēlis; -er (mSláî'rtfr)
apmelotājs; -ity (mķgnete)
ļaunprātība; ļauns prieks; ļaun-
dabība.

malinger (m^lf'nggB-) izlikties slims;

-er (-gvßvr) zimulants.

malkin (mæ'fln) smulē.

malil (māvi) 1. vāle. 2. izpērt,
mali- (māl jeb mèl) gatva (atklātā

malleability(mā[£ābt'fete)kaļamība.
malleable kaļams,

mallet (mā'lcf) vāle; piestala.
mallow % (mS'Io") malva, kaķu

malmsey ( mā'nife) malvazietis

malpractice ( mātpßā'fttf) nozie-

gums;nelikumīga rīcība; nelāga

ārstēšana.

malt (m»It) 1. iesals;
-

liquor —

iesala dzēriens; alus. 2. diedzēt

iesalu; pārvērsties par iesalu.

Malta (māj'ita) Malta.

maltreat (māltß'it) slikti izturēties

(pret kādu); -ment slikta

izturēšanās.

maltster (māo'ltftOr) iesalnieks.

malversation (mālwBrsei'sch8n) no-

blēdījums.

Mameluke (mä'mCsûf) mameluks.

mam(m)a (mHrnß') māmiņa.
mamma/ (inā'mOl), .ifer(.êffjr) zī-

dītājs (dzīvnieks).

mammon (-îm) mamons.

mammoth (ma"n\t>th) l. mamuts.

2. milzīgs.
mammy F (mâ'ms) māmuliņa.
man (māli) 1. [pl. men] vīrs, vī-

rietis; cilvēks; cilvēce; ļaudis;
sulainis; apakšnieks; vasalis;

figūra (šacha spēlē); to a
-

— līdz

pēdējam vīram. 2. X * ap-

bruņot; apgādāt ar vajadzīgo
karaspēku.

manacle (nīZ'iM) 1. roku dzelži.

2. likt rokas dzelžos.

manage (mS'nêbfdt)) v\a. lietot;

vadīt (veikalu); lerīkot, ievadīt;
iejādīt; pieradināt, vāļāt; he

just _d to get through— viņām
vēl izdevās tikt cauri; v\n. uz-

raudzīt, vadīt (veikalus); ierīkoties;

.able Lj (mā'mdsdMl) parocīgs;
lokāms, vadāms, paklausīgs' --
ment ( -ebfdjmēnt) lietojums ;
pārvaldība; valde; pārziņa; vei-

klība; paņēmiens; -r (- ebjd)nr)
pārvaldītājs, pārzinis, vadītājs,

direktors, režisors, uzņēmējs,

imprezarijs, labs namturis.

managing (iuZ'itadschîm) 1. veikal-

vedējs-, rīcības-. 2. veikalve-

dība, pārvaldība.

man-at arms (mSn&toVtnf) pilnīgi
apbruņots karavīrs.

Manchester ( mâ'utşchêstSr) npr.
Mančestra.

mandamus (utāiibei'm8f) pavēle.
mandarin (iiiānbaßĪ'n, m9'nb*Rtn)

mandarins.

mandatary (mS'nbsfSße) jUr. man-
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datars; .ory (.) 1. pavēlošs. 2.

sk. .ary; .c (.dāt) mandāts.

mandible (mä'ttbtbl) žoklis.

mandolin(e) (.b°lln) mandolīna.

mandrake (ìnä'nbßeiî) alrauns.

mandrel © (ina'nbßêl) zosne.

mandrill (.bRÏ() mandrils.

mane (mem) krēpes; .d (»te>nb)
krēpains, krēpots.

man-eater hna'nītßr) cilvēkēdējs.
manège (mJnei'sch) jātuve, icjādī-

šana; jājamā māksla.

manes (mei'nis) pl. māni, mirušu

dvēseles.

manful □ (mā'nfiil) vīrišķīgs, dro-

smīgs; .ness(.nes) vīrišķīgums.
manganese (ma'neganf'f; -f) man-

gāns; .ic (māminā'nif) mangānu

saturošs, mangāna-.

mange (membsch) kraupis.
manger (tnei'itbschvr) sile; F to live

at rack and
.

— izšķērdīgi
dzīvot; F to leave all at rack

and
. — visu pamest.

manginess (me>'nbschênêş) kŗaupai-

manglel (mämigl) 1. veļas rullis.

2. rullēt veļu.

mangle' 2 (-) saplosīt;sakropļot.
mangier (mā'itrjglSr) veļas mīlētājs.
mangling (-gllrni) veļas mīlēšana.

mango (ma"mgo») mango-koks,
mango-oga.

mangy (iiiei'nbfdje) kraupains; no-

driskāts.

man-hater (mā'nbeitOr) cilvēku

naidnieks(-niece).
manhood (.htib) vīrība; vīrišķība;

vīra gadi; cilvēcība,

mania (mei'nià) ārprātība; mānija;
-c (mei'niäf) 1. ārprātīgais. 2.

(ari .cal □, mâitáì'äfoi) ārprātīgs.

Manichœaw, ari -can (mân*li'otf)
li manicheisks. 2. manichejs.

manifest (ma'nSfêşt) I. □ acīm-

redzams, skaidrs. 2. * kŗautiņa
saraksts. 3. parādīt; pasludināt;
paskaidrot; .ation (nàsfeştei'-
fdj°ti) parādījums; pasludinā-
jums; .o (.sesto»), pl. .oes (.s)
manifests.

manifold □ (mā"uēfo»lb) daždažāds;

.-writer (-Rait<Jr) pavairojamais
aparāts.

manikin (mā'mtfn) cilvēciņš; pun-

duriņš, locekļu lellis.

manipulate (mäut'pioieit) rīkoties,

lietot, apstrādāt; -ion (.tiìpiulei'-
fd) 8n) rīkošanās, lietošana ; -er

(iuäni'piûle!tSr) apstrādātājs; tel.

nosūtītava.

manitou (mā'iiētū) Manitus (indiāņu

dievība).

mankind (rnZnkāi'nb) cilvēce; (mā'n-

fáìnb) vīrieši.

manlike (mà\'nlálf) vīriešu-; vīri-

šķīgs.
manliness (-lenês) vītišķīgums.
manly (.!«-) vīriešu-, vīrišķīgs.
manna (mä'na) manna.

manner(iuā'nBr)veids;paraša paint.

v. c. maniere, stils; .s 01. ma-

nieres; tikumi; in a -
— savā

ziņā;no-ofdoubt—bez šaubām;

-cd (.°'b) tikumisks; -ism (--

ORÌfm) tikumiskums; -liness (.-

Orjèijef) godprātība; -ly (.1«)
godprātīgs.

mannish (ntZ'msch) vīrietīgs.
manaeuvre (mānļjjū'rnOr) 1. X ma-

nevrs; paņēmiens. 2. manevrēt;

likt manevrēt.

man-of-war a (inZ'nSwwsâr') kaŗa-
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manometer ( m-inaz'imt.or) mano-

manor bruņnieku muiža;
lord ot the

.
— muižnieks; .-house

(m3'nsltī)āuf) kungu nams; pils;
.lai (utīnū'RPßl) muižas-.

nianse skot. (uiZiif) mācītāja nams.

man-servant (mā'nfOiitifnt) sulainis.

mansion ( mā'nfd)°n ) dzīvoklis;
kungu nams.

manslaughter (mā'nftārJt0') nogali-
nājums.

mantel (māntl) kamīna apjums (.
ol a chimney).

mant(e)let (mä'ntêlêt, .lst) mantija;
apmetnis; X aizsargvalnis.

mantilla (mSiitt'la) mantija.
mantle (mantl) 1. mētelis; fig. plī-

vurs; pārvalks; aizsargs; zeķīte.
2. v\a. pārklāt; v\n. pārklāties,

pārvilkties.

mantua (ma'ntiûa) (damu) mētelis.

manual (mÄ'ņiĶl) 1. rokas-; paš-

rocīgs. 2. rokas grāmata, ma-

manufactory (mânißfä'ttOße)fabrika.

manufacture (.liĢ) l. fabrikācija;
fabrikāts. 2. fabricēt; izgatavot;

apstrādāt; .er (.tf*t>RBr) fabri-

kants; .ing (.RÏmi) fabrikas-.

manure (mäiijûr') 1. mēsli. 2.

mēslot.

manuscript (mā'niūfißĪpt) manu-

skripts.

many (me'm) 1. daudzi;, a —

dažs, dažs labs. 2. daudzums;

.-sided (mā'mfaibšb) daudzpu-
sējs, [uzzīmēt.)

map (mäp) 1. zemes karte. 2.)
maple * (meipt) k[ava.
mar (mčū) samaitāt; izpostīt; sa-

kropļot; izjaukt.

marabou (mlßÏ&tì') marabus.

maraud (utaßao'b) izlaupīt; .erĻ®')

izlaupītājs, sirotājs,
marble(mcttbl) 1. marmors; statuja;

marbliši (bumbiņas). 2.marmora-;

fig. ciets. 3. marmoret.

March 1 (māttfd)) marts,

march- (.) 1. maršs; gājiens;

progress, sekmes, attīstība. 2.

v\n. X maršēt, iet, soļot; X

lo
. past — iet garām; v\a.

likt maršēt,

march 3(.) 1. robeža, robežnovads;
.08 pl. (mSr'tfdjêj) robežzemes.

2. pierobežoties.
marching-orders smSr'tşchļnsSĢs)

pl. pavēle maršēt,

marchioness (mlļr'şdşilSfi marķīze,

marchpane (mā-'ischftein) marci-

marconlgram (mārfou'mgßZm)mar-

konigrama. [avīžu pile ļ
mare (mflt) ķēve; .'s nest fig.\
Margaret (māt'gāßč-r) Margrieta,
margarin (mât'gäßÌn) margarīns;

.c (.Rīti) margarine.

Margery (mm'dschvße) Grietiņa.
margin (.dschên) mala; pārākums;

.alD (.bschêniil) malas-; .al note

— malas piezīme,

margrave (.gßeiw) markgrals.
Maria(nàái'a) Marija; .n ( mS'-

RfOtt) Marijas-; .nne (mSßēā'ņ)
Marianna,

marigold (mā'Ri?go"ld) purenes,

marine l.jûŗas-, marines-;

. boiler — kuģa katls. 2 jūras
zaldāts; marine; jûŗas glezna;

.r (mā'RčnSr) jūrnieks,
marital (.5101) vīra-,

maritime (mä'RètÎm,ari .táîm)jūŗas-;

.
aftairs pl. jûŗas lietas.
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marjoram 5 (mfit'bjc&aßom) majo-

Markl (mark) Markus.

mark- Ļ.) mint marka.

mark 3 (-) l.zīme, iezīme; ©cenu

saraksts; (cenu) izzīmējums; fa-

brikas marka; rēta; krusts (pa-

raksta vieta); cenzūra (skoia); mēr-

ķis; a man of
- —- ievērojams

vīrs; up to the
»

— lietpratīgs;
to hit the

-
— trāpīt mērķī;

sasniegt mērķi; speaking within

the
-

—- vismaz; we are within

the -msaying that
...

— mums

tiesība apgalvot, ka
...

2. v\a.
zīmēt; iezīmēt; atzīmēt; ievērot;

izzīmēt (preces) I v\n. griezt vē-

rību; -! — uzmanīt!; -cd □

(lltārft, adv. JUär'îeble) acis krī-

tošs.

marker (māt'ffr) marķieris; lasāmā

market (mār'fēt) 1. tirgus; tirgus
laukums ; tirdzniecība ; pārdo-

šana. 2. iet uz tirgu ; iepirkt;
pārdot; .able (.fêto&I) pārdo-
dams; .ableness (.mf) pārdoda-
mība; .ing (-Inu) tirgošanās.

marking (.lins) apzīmējums; .-ink

(Jnäf) apzīmējamā tinte; --iron

(.M>n) dedziklis.
marksman (mfir'ffmSn) (labs) šāvējs.
marl (mfid) 1. merģelis. 2. mer-

ģe|ot.
Marlborough (mar'lb»R», mao'lbß")

npr. Marlberus.

marmalade marmelāde,
marmose (.mo«f) somainā žurka,

marmoset (_mefêt) zīda pērtiķīlis,
marmot (.m°t) murkšķis,
maroonl (maßū'n) kastaņbrūns,

kastaņu brūnumā.

maroon - (.) nēģeris vergs (bēglis),
marplot (māt'plaot) miera traucē-

marque (nis«ï); letter of
-

—kapera
liecība.

marquee (mS'îï') (virsnieka) telts,

marquess, .is (miîr'fwêf) marķīzs,
marquetry ( ntm'fetße ) mozaīkas

marquisate (.fwêfât) marķiziba.
marriage (mâ'Rêbļ'd)) precības; lau-

lība ; laulības kārta; kāzas;
able (.ēdschvbl) precējams; .able-

ness(.ms) precējamība; .-portion

(.pmşchSn) (sievas) pūrs.
married (mā'Reb) laulības-; pre-

cējies.
marrow (mā"Ro»)(kaulu) smadzenes;

fig. kodols; vegetable
.

— ol-

veidīgs ķirbis; .-bone (inà'R»-

-bo"n) smadzeņu kauls; F celis;

.y(.Se)smadzeņains, smadzeņu

pilns.
marry (mä'Re) v\a. precēt; izpre-

cināt; salaulāt; v\n. precēties;
apprecēties.

marsh (mā-sch) purvs.
marshal (mSr'fdjOi) 1.maršals; Am.

tiesiecirkņa ierēdnis, šerifs. 2.

kārtot, vest kārtībā; vest; .ler

(.8r) kārtotājs; .ship (.schip)
maršaliba.

marsh-fever (ma-'schfiwvr) purva
drudzis.

marsh-gas (-gaf) purva gāze.
marshiness ( mm'schemf ) pur-

vainums.

marsh-mallow ( -titālo» ) samta

pēpele.
marshy (mär'şche) purvains,

marsupial (mārfjū'pe-«l) 1. somai-

nis. 2. somaiņa-.
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mart (mknt) tirgus.
martagon % (mSr'tāgSn) martagons.
marten (.t*n) caune.

Martha (mcn'/Aa) Marta.

martial (mS«'fc&<>l) kareivisks, kaŗa-;
.

law — kaŗa likumi;
.

music

— kaŗa muziķa.

martinL čurkste.

Martin 2 (.) Mārtiņš; St. -'s sum-

mer — vecu bābu vasara.

martinet stingrs virsnieks,

martingale (.tirtāged) martingals.
Martinmas Mārtiņa diena,

martyr (māt'tfr) 1. moceklis(-le).
2. mocīt, spīdzināt (līdz nāvei);
.dom (.bOm) moceklība.

marvel (mS''ro«l) 1. brīnums. 2.

brīnēties (at — par),
marvellous □ (.mÊ làsf) brīnišķīgs;

neticams; .ness (.nf f) brīnišķi-

masculine (mä'ffjiffln) I.LI vīriešu-;

vīrišķīgs, stiprs, sparīgs. 2. gr.
vīriešu-.

mash (māfdj) 1.maisījums; mistrs.

2. maisīt; saspiest, saspaidīt;
darīt (alu) i .ed potatoes pl. —

kartupeļu biezputra,
masher (mä'fc&Or) mieturs; sl.

švauksts, āksts,

mashing-tub (.īngtaZb)iejava kubls,
mask (mass) 1. maska, vieplis;

maskerade. 2. maskot(ies), vie-

pļot(ies), noslēpt(ies); izlikties;

.ed (masks) maskots, masku-;
X aizsegts; .er (ma'ffot) maska

(persona).
mason (meifn) mūrnieks; sk. free.;

.ic (māfaa'nff) brīvmūrniecisks;

.ry (mei'fiiße) mūrniecība.

masque ( mass ) sk. mask; .rade

(māffSßei'b) 1. masku balle;

pārģērbšanās. 2. staigāt ma-

skojies; iet masku balle.

mass 1 (mās, maf) miša.

mass 2 (mās, ari maf) I. masa,
daudzums; galvenā daļa;kaudze.

2. v\a. salikt kaudzē; uzstādīt

(daudz kareivju); v\n. lasīt mišu.

massa (mā'fa) kungs (nēģeru valodā).

Massachusetts (māfātfchū'fi-tf) *Ma-

sačuseta.
massacre (mā'fāfOr) l. asinsizlie-

šana. 2. apkaut.

massage (māfā'fch) 1. masāža. 2.

masēt; .Ist (māffī'fdjtft) masē-

tājs(-ja).
massive □ (mâ'şiw) masīvs, blīvs;

tīrs; .ness masīvums.

massy (.«) masas-.

mastl i, (ntaft) 1. masts. 2. ap-
mastot.

mast 2 (.) 1. barojams. 2. barot.

masterl (ma'ffr) 1. meistars, saim-

nieks, kungs, īpašnieks ; vald-

nieks ; skolotājs; priekšnieks;
kapteinis; stūrmanis; Master of

Arts — (brīvo mākslu) maģistrs.
2. spēt (ko) i pārvaldīt.

master2 t,Ļ)s. (salikteņos) ...
mast-

nieks; three-- — trijmastnieks.
master-attendant (ma'ffĢtē'n-

bi>nt) ostas meistars; .builder

(ma'ftOrljîlbOr) būvmeistars; .ful

(.ful) kundzisks, pavēlošs; mei-

starisks; .-key (-fī) galvenā at-

masterless (-I£, f) bezsaimnieka-;

nevaidams.

masterliness meistarība,

masterly (.!«) meistarisks; pavēl-

niecisks, despotisks,
master-mind (.máìnb) liels gars,

ievērojams cilvēks.
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master-passion (tiia'ftorpäfd)3n)gal-
venā kaisle.

masterpiece (.pīs) meistara darbs.

mastership ( -şchip ) meistarība ;
skolas priekšnieka amats ; sko-

lotāja amats.

master-stroke ( .jtRO«I) meistara

paņēmiens.

mastery (ina'ftOße) kundzība, val-

dība, vara ; priešrocība ; mei-

starība.

mastic(h) (mâ'ştik) mastiksa sveķi.
masticate (mā'ftefeit) gremots; .ion

(mäftèfei'fdļo'n)gremošana; .ory
(ma'ftctátfße) gremošanas-.

mastiff (ma'ļtìf) ķēdes suns.

mat (māt) 1. maša. 2. aplikt ar

mašām; sapīt(ies).

match 1 (mfltfrf)) sērkociņš, skaliņš;
ii deglis.

match - (.) 1. vienādais; līdzīgais;
noderīgais; partija; mačs; sa-

cense; precības; to be a .
for —

būt vienos spēkos; to meetone's

.
— atrast sev pretinieku. 2.

v\a. līdzināties, atsvērt; salikt,

pielīdzināt; sacensties (ar); sa-

precināt; v\n. precēties; savie-

noties; kopoties, pāroties.
matchless □ nesalīdzi-

nāms, vienīgs; .ness (
r
n*f) ne-

salīdzināmība.

match maker (.nieifOr) precinieks
(-niece); savedējs(-ja).

mate > (mcd) (šachaj: mat.

mate 2 (.) I. biedris; laulāts draugs;
laulāta draudzene; tēviņš, mā-

tīte(pie kustoņiem); palīgs; * māts.

2. via.savienot; saprecināt; v\n.
pāroties. [viens pats.)

mateless ( ntei'tb f) bez biedra, |
material Q (inäti'Rê-»!) 1. mate-

rials, vielisks; svarīgs. 2. viela,
sastāvdaļa; .ism ma-

terialisms ; .Ist (.fist) materia-

lists I .istic ma-

teriālistisks ; .ize (mätï'Rê:S[áì()
materializēt.

materia medica (mīrī'R&a
ārstniecības līdzekļi; mācība

par ārstniecības līdzekļiem.
materna/ n ( niW-'nSl ) m.ītes-;

.ity (.nê'te) mātība; dzemdētava

(ari .ity hospital).
mathematics/ □ (ntärA6m3't*!Blì

matemātisks; .ian (.mN'scha»)
matemātiķis; .s (.mā'tiff) ma-

temātika.

Mathew (uifl'/Aju) Mateus, Matīss.

matin (mä'tin) 1. rīta-; agrs. 2. .s

pl. rīta miša.

matrass (inä'tßäf) retorte.

matricide (mā'tßēfaib) mātes slep-
kavība ; mātes slepkava

matriculate (mätßÌ'fifiied) imatri-

kulēt(ies); .ion (.tßÌfiû(ei'jdìr>n)

imatrikulācija.
matrimonia/ ū ( niātßēmoii'ii^i)

laulības-; .y (mä'tßêm°nc) lau-

lība.

matrix (mei'tßÌÎf) dzemde; matricai

X dzīsla; pamatkrāsa.
matron (mer'tßOn) matrona; nama

māte, priekšniece (skola vai slim-

nīca); -ize (jttei'tßûnáì)) rūpēties

(kā māte); .ly (.Ie) piedzīvojusi,

godā tikusi (no vecākām kundzēm).

matter (mā'tOt) 1. būt ievērojams,
nozīmēt. 2. matērija, viela,

pūžņi; materials; priekšmets;
saturs; cēlonis; lieta, darīšana;
F aptuvēja zuma; fy/?, salikums;

manuskripts; what's the .? —

ap ko lieta grozās?; what's the
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.
with you? — kas jums kaiš?; i

no .
— tas neko nenozīmē;

.

of fact — fakts; no
.

which
..
i

— man vienalga, kas ...; ,-os-

course ( ntMßvwkm'f ) pats par
sevi saprotams; .-of-fact (-fā'ft)

faktisks, patiess; praktisks, pro-
zaisks.

matting (mZ'tīmi) mašas; mašu

materials.

mattock (.of) kaplis.
mattress (.Re f) matrace.

maturation (mātiūßei'fdjSn) noga-

tavošanās; pūžņojums.
mature 1. □ gatavs. 2.

gatavināt ; nogatavoties; pū-
žņot i O nākt maksājams.

maturity (ķļjū'Rete) gatavība; O

maksājamība.
matutinal (mātiutai'uoi) rīta-.

Maud (mābb) Lienīte.

maudlin (mārj'bli'n) apmiglojies, pa

pusei piedzēriesf; salkans; -ism

(.[ènïjm) raudulība.

maul (ntæl) — mall.

maulstick (māū'lftlf) gleznoklis.

maunder (māo'nbOr) bubināt, aušīgi

Maundy Thursday (iiiāū'nb° rASr'jbe)
zaļā ceturtdiena,

mausoleum (m»f*lf'°m) mauzolejs,

mauve (mourn) malvu krāsa.

maw (lllï) (lopa) kuņģis ; (putna)

yuza.
_

mawkish □ (mao'flşch)riebīgs; no-

dilis; .ness (.neī) riebīgums ;
bezgaumība.

mawworm (mab'wßrm) cērme.
maxim (mā'fflm) princips, pamat-

likums; .um (.feuiaOm) maksi-

mums.

May l (iile') Māriņa.
AJay 2 (.) I. maijs; fig. ziedonis;

m. 5 — paērkšķis. 2. m. —

svinēt (pirmo) maiju ; to go a

maying —. iet uz maija svēt-

may3 (.) [irr.] varčt, drīkstēt,

maybe (mei'be) varbūt.

May-oasA (.luifd)), .-flower (.fláu-
vr)paerkšķis; .-day (.bet)pirmais

mayhap (me'ljā'p) varbūt.

May-morn (mei'mom) maija rīts.

mayor (mei'f', mil') pilsētas galva,
mērs; .alty (mei'Oßolte,mfl'R"lte)
mērība; .ess (-Rc'f) mēriene.

May-pole (mei'po»l) maijkoks.

maze(uie>f) maldudārzs, labirints;

samulsums; to be in a
. — sa-

mulsis; .y (mei'fe) labirintisks;
sajucis.

me (nu) mani; man.

mead (inib) I. miestiņš. 2. poet.
= meadow.

meadow ( me'bo" ) pļava ; .grass

(.b»gßaş) maura ska rene; .-ore

(.s') pļavu rūda; .saffron (-fäf-

Rfii) pļavas safrāns; .y (.e)

pļavains, pļavām bagāts.

meagre □ (mi'got) liess; neauglīgs,
noplicināts; vājš; .ness (.mf)
liesums; neauglīgums.

meal' (mīl) ēdiens; pusdienas;
vakariņas.

meal'2 (.) nebīdelčti milti; .ies

(M'lķs) pl. maisi.

mealiness (mî'Ierte f) miltainums.

meal-time (ml'ltáļm) ēdamais laiks.

mealy (.Ie) miltains; .
mouthed (.-

mSudhb) kautrīgs.
mean\ nļ(niīii) prasts, zems; trū-

cīgs; nekrietns.
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medicine

mean2 (,) I. vidējs; viduvējs; caur-

mēra-;
-

lime— vidējs laiks; in

the
.

lime
—

meantime. 2. vidus;

viduvējība; .spl. līdzekļi; manta;

ceļš (uz mērķi); by all .s' —

kātrā ziņā; by no .s — nekādā

ziņā; by this .s— ar šo; by .s

ot — ar.

mean> (.) [i>r.ļ domāt, būt nodo-

mājis ; nozīmēt.

meander (mSā'nbOr) 1. likums. 2.

aizlocīties.

meaning (ini'nïus) 1. n ievērojams,
zīmīgs ;well-. — labvēlīgs. 2.
domas, uzskats; nolūks; nozīme;

.less (.Ief) nenozīmīgs.

meanness (mï'im*f) prastums; ze-

mums, trūcīgums.
meant (mènt) sk. mean3.

meantime (mî'ntáìm), .while (.-

jhļwáìl) pa tam.

meat\ed (mlflb) putraimains (no cū-

kām); .es(misis) masalas; svēdras

(kokā);putraimi (slimība);.y(m?'sie)
svēdrains; putraimains.

measurable □ ( me'sd)BRo'bi ) mē-

rījams; mērens; .ness (.n6f)
mērījamība.

measure (mē'fcf)°r) 1. mērs(ari/ī>.);
samērs; mērogs, mēraukla; i

takts ;. of capacity — tilpuma
mērs iin some

.
— savā ziņā ;

in agreat .— pa lielākai daļai.
2. mērīt; izmērīt; novērtēt; .-

less (.lēs) neizmērījams; .ment

(.imni) mērīšana.

measuring (me'sdMim) mērīša-

meat (mīt) gaļa; ēdiens; roast
.

— cepetis; . tea — tēja ar auk-

stiem uzkožamiem; .-safe (mi't-
feif) ēdienu skapis.

mechanic 1. (ari .al □,

.ŞI) mechanisks. 2. amatnieks;

mechaniķis; .alness (.efoinef)
mechaniskums; .ian (mèfänl'-

fd)°n) mechaniķis; .8 (m6lā'nlff)
mechanika.

mechanism (mê'ïWfm ) mecha-

nisms.

mechanist (.nìft) mechaniķis, ma-

šinu techniķis.

meconium Ä (mķko«'nkom) meko-

nijs, bērnu piķis.
medal (ntē'bsi) medaļa; .lion (m£

bä'liOn) medaljons; .list (mc'-
■ dlilist) medalists.

meddle (mēdi) iejaukties; nodoties;

.r (mè'biOr) uzbāzīgs cilvēks,

vidnieks ; .some ( me'dşm )

uzbāzīgs i .someness (-nef)
uzbāzība ; tieksme iejaukties
svešās lietās.

mediaeval= medieval.

medial (mī'bPSl)vidus-, vidū esošs.

median (wï'bî-on) vidus-.

mediate 1. būtpar starp-

nieku. 2. (.St) vidējs I netiešs.

mediation (mlb*el'fct)*ïi) starpnie-

cība; aizlūgums.
mediator ( rni'd^eiiSr ) starpnieks,

vidutājs; .lai □

starpniecisks; aizlūguma-,

medical □ (mē'bĢl) medicīnisks,

ārstniecisks.

medicament (.kameni) zāles, ārst-

niecības līdzeklis.

medicate (.ke>t) ārstēt, dziedināt;

.ion (mêbèîei'fdļOn) ārstēšana;

.ive (mē'b6fätlro) dziedinošs.

medicinal □ (imbl'şêM) ārstnie-

medicine (me'bļčļfln) medicīna!
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medieval (mibêl'liifll,mêî>s>) vidus-

laiku-; Jsm (.wiîllsm) viduslai-

mediocre (nu'b«o«fot) viduvējs; .-

ity (inïbêaa'Îßête) viduvējība.
meditate (me'bèteit)v\n. pārdomāt,

apcerēt; v\a. domāt (uz ko), būt

nodomājis; Jon (mèbêtei'frîļOn)
pārdomāšana; apcerējums; .ive

□ (iuê'bÈtStîro) domīgs; .iveness

(-nes) domīgums.
Mediterranean (iuebetOße>'işin)

VidusjOŗa (ari .Sea).
medium pl. ari media

(.bga) 1. vidus; vidus ceļš; lī-

dzeklis I phys. medijs; math.

vidus loceklis; phls. vidus tei-

kums. 2. vidējs, vidus-, caur-

medlar 5 (me'b(or) mispulis.
medley (nte'bW maisījums.
medulla (imbiS'la) smadzenes; .r

(.Or), .ry (.ORe) smadzeņu-,
smadzeņains.

meed (mïb) alga, atalgojums.

meek m (mii) lēnprātīgs; pazemīgs;

.ness (mt'fuCf) lēnprātība; pa-
zemība.

meerschaum ( mtt'schsmn ) jūras
putas; jûŗputis.

meet' (mīt) derīgs, noderīgs,
meet 2 (.) 1. [irr.] v\a. satikt; O

apmierināt (pieprasījumu); izpildīt
(pienākumu); Samaksāt (vekseļus zc,);

atdurties (uz); dabūt; v\n. sa-

tikties; naidīgi sadurties, sākt

kauties; sanākt; to . with —

pārciest; to
.

with one's match

— atrast sev pretinieku ; to
.

with an accident — krist ne-

laimē ; they are well met —

— viņi saderkopā; tomake(both)

ends
. — iztikt ar saviem ienā-

kumiem. 2. satikšanās,

meeting (mî'tïnfl) mītiņš; satikšanās

vieta; sapulce; sēde; .-place (.-

pleif) sapulces vieta.

Meg (men). Meggy (me'ge) Grieta,

megrim (mi'gßÌm) migrēna;untums;

.s pl. grūtsirdība.

melancholic (iitelZitkao'llk) sk. .y 2;

.y (mê'lähîaole) i. grūtsirdība.
2. grūtsirdīgs; bēdīgs; drūms.

Melbourne [mè'lbU'u)npr.Melburna.
mêlêe (sr. mfilE') dūru cīņa.
meliorate (mi'liôßeit) izlabot(ies};

.ion (miliôßei'ŗdjOn) izlabojums.

melli/erous (mêlî'fOßsSf) medu ne-

sošs, medus nesējs-; .fluence

(.fluenş) medus saldums; .fluent,

.fluous ('fluent, .fl°asf) medus

devējs-; fig. salds kā medus.

mellow (mē'lou) 1. □ mīksts; dru-

pans; irdens; ienācies: sulīgs;
fig. maigs; iesviķojies. 2. v\a.
gatavināt; irdināt (zemi); mīk-

stināt ; v\n. nogatavoties, ie-

nākties; .ness (.°nêf) gatavums;
mīkstums; maigums.

melodious□ (mêlou'bĶş)melodisks,

labskanīgs; .ness (.nêŗ) me-

lodiskums.

melodist (me'lSbìşt) dziesmu kom-

ponists, dziesminieks.

melodrama (mel»bßā'ma) melo-

drama.

melody (me'l<>be) melodija.
melon 5 (mē'lOn) melone.

melt (mêlt) kausēt; kust; to.down

— izkust; to.away —izzust; to

.
into tears — mirkt asarās.

melter (me'ltOt) kausētājs.
melting (melnus) 1. kausēšana;

kušana; fig. aizgrābšana. 2. kau-
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sējošs; kustošs; fig. aizgra-

member (mē'mjfj*) loceklis; tautas

vietnieks; .ship (.fdjïp) locek

līda.

membrane * (uie'mbßein) plēvīte;
.ous (.brūnais) plēvains.

memento (mēme'ntou) piemiņas

memoir (mè'mwàjt)piemiņas raksts;

.s pl. memoari.

memorable □ (.6R°bl) pieminams;
.ness (.nêf) pieminamība.

memorandum (mêm°Rä'nbô'm) me-

morands.

memorial (rnēmū'Rē-ol) \. piemiņai
noderīgs. 2. piemineklis, pie-

miņas zīme; lūgumraksts; .ist

(.lift) lūgumraksta iesniedzējs;
.ize (.láis) iesniegt lūgumrakstu.

memorize (mè'm°Raif) uzzīmēt;
(ie)mācīties no galvas.

memory (mē'm°Re) atmiņa; pie-

miņa; to commit to . - (ie)

mācīties no galvas ; beyond

(within) the
.

of man — cik

tālu var atminēties.

men (men) [pl. no man (sk. to) vīri;

cilvēki.

menace 1. draudēt. 2.

draudi; .ing (Jffna) 1. □ drau-

došs. 2. draudēšana.
menagerie (ķnā'dschvße) zvērnīca,

menažerija.

mend (mend) labot; izlabot; darīt

labāk; paātrināt (so|us); v\n. la-

boties; atveseļoties.
mendacious O (menbei'şchkis) me-

līgs i .ty (.bä'fêfe) melība.

mender (me'ndOr) izlabotājs ; lā-

mendicuuey (mê'ndŞņşà) diede-

lēšana ; -ant (.I«nt) 1. diedelē-

šanas-. 2. diedelnieks, übags;
übagu mūks ; .ity (mēnbi'fēte)
diedelēšana; nabadzība.

menial (rni'n^Sf) I. □ mājas-;
zems, prasts. 2. sulainis, kalps;
kalpone; .s pl. — saime, die-

nestnieki.

meniscal (rmni'fffl) mēnešsirpvei-

dīgs.
menses (me'nfīf)pl. mēnešstarpas;

.trual (.ftßfi-«I) mēneša-; .trua-

tion (rnenftßûei'şchc>n) menstruā-

cija.

mensuraoi/irj ( menfiaßabï'lète)
mērījamība ; .ble (me'nfiußfbl)
mērījams; .tion (menfifißei'fdjOn)
izmērīšana; mērīšanas māksla.

mental □ (mē'ntoi) garīgs; gara-,
prāta-, galvas-.

mention (mè'nfdjOn) 1. pieminē-

jums. 2. pieminēt; .able (.fd)°-

-nObl) pieminams.

mentor (mè'ntoŗ)mentors, vadonis.

menu (mē'njū, sr. mOnu') menijs,

ēdienu kārta.

mephitis (mēft'tif) mefitisks, smir-

dīgs, smacīgs; .air — pie-

smacis gaiss; .s (rnêfál'tiş) sma-

cīgs iztvaikojums.
mercantile (mSt'fSntáïl, .til) tirdz-

niecisks, veikalisks.

mercenariuess (ms«'fBnOR*n6f)
pērkamība; .y (.Re) 1. □ pēr-

kams; salīgts; mantkārīgs. 2.

derēts kareivis.

mercer (môtfo») olekts preču, zīda

preču tirgotājs; .y (~f°Re) olekts

preču, zīda preču veikals.

merchandise (mot'tfd)°nbáìf) pre-
cei».

merchant ( .tfdfjOni) 1. tirgotājs,
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komersants. 2. tirdzniecības-;

tirgotāju-; .-like (Jail) tirdznie-

cības-; tirgotāju-;.man *(.män)
tirdzniecības kuģis,

merciful □ (miZr'şêşM) žēlsirdīgs;
Žēlīgs (no Dieva); .ness (.Ilêş)
žēlsirdība; žēlastība.

merciless □ (jc-ş) nežēlīgs; ciet-

sirdīgs; .ness (~nļļf) nežēlība.

mercurr'a/ ( mOtfjuV"! ) dzīvsu-

draba- ; fig. dzīvs, veikls; .y

(mOi'fifiße) Merkurs; dzīvsu-

mercy (nis>'fe) žēlsirdība; žēla-

stība; to be at s.o's . — būt

kādā varā; at the
.

of the

waves — viļņu varā atdots;*it

is a .
that

... — ir patiesi liels

labums, ka
...

mere (mir) o vienīgs, vienkāršs,

meretricious □ (mêß>dßÌ'fd)af) ne-

šķīsts, maucīgs; vilinošs, pave-
dinošs ; neīsts.

merge (m5rbfd)) v\a.nogremdētiies);
apvienot.

meridian (m&'Rt'b^n) 1. □ pus-
dienas-. 2. meridians; pusdiena;

fig. augstumi, augstākā pakāpe.
meridional (.esM) pusdienas-,

dienvidu-; .ity (iuaßtbBôttâ'l£te)
stāvoklis (jeb virziens) pret dien-

vidiem.

merit (nte'Rtt) 1. nopelns; vērtība;

.s pl. galvenie punkti; būtība.

2. nopelnīt.

meritorious □ (meßetū'RĶf) no-

pelna-; nopelnu pilns; cienīgs,
godājams; -ness (ķf) nopelni;

merle' (insd) melnais strazds; .in

(utOr'lln) kukaiņu vanags.

merlon (Ja n) uzrobis.

mermaid (.me>d) jûŗas jaunava.
merman (.inän) tritons, ūdensvīrs.
merriment (mē'Rčmēut) jautrība.

merry □ (mē'Re) jautrs, priecīgs;
jocīgs; to make

.
— būt jautrs;

.-andrew (.ā'ubßū) āksts; .-go-

round ( .go"Ráu'nd) karuselis;

fig. virpulis; .-making (.me<Hn«)
izprieca, godi, dzīres; .thought

Ļthāāt) (vistas) krūteža.

mesh (tnefct)) 1. cilpa; tīkls. 2. ie-

dabūt cilpās; .-work(uie'fd)wr>d)
cilpas.

mesmerism (mè'fmfßÏfm) mesme-

risms, kustoņu magnetisms;
.ze (mē'fntaßaif) magnetizēt.

messl (mē>) nekārtība, jukas; ne-

mess'2 (.) 1. ēdiens, porcija; X

virsnieku kopgalds. 2. kopā
ēst.

message (me'fēsjfd)) vēsts; sūtījums,

messenger (JHŪ)ļd}*') vēstnesis.

Messiah (mffáì'a) mesija.
Messieurs (mē'sch">s, mč'fi&f) p.i.d.

Messrs. kungi,

messuage ( ) dzīvojams
nams (ar zemi).

met (met) pret. un p.p.no meet2 1.

metage (rru'tSbfd)) ogļu mērīšana;

mērījamā nauda.

metai (mē't al) metals; grants;

grantējums; sk. mettle; F the .s

— sliedes; .lie metā-

lisks; metāla-; .line (ntê'tfláïn)
metāla- ; .list (.lift) metālists,

metāla strādnieks; .lurgy (trìS'-
tflSrbfdje) metalurģija.

metamorphose (ntètamôi'fo»f) pār-
veidot, pārvērst; .is(.f

a flf) pār-

veide, metamorfoza.
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metaphor (mê'tŅ') metafora; .-

ic(al □) (mètafaa'RÌf, .êï«ŞQ pār-

nests, līdzībā teikts.

inetaphysic (metäfï'fïf) 1. (p.i.d. .al

□, .êk»i) metaiizisks. 2. .8 (.-
iks) metalizika.

mete (mīt) mērīt; to
.

out — iz-

mērīt; piemērot.
meteor meteors (ari fig.);

Jc (mitēao'RĪf) meteora-; .ite

(mî'tè°RÌìt> aerolits; .ology (ml-
têôßao'lobfdje) meteoroloģija.

meter (inl'M) mērītājs.
methinks (m6rAt'n3fj) \pret. me-

thought] man šķiet.
method metode; zistema;

.ic(al □) (m«fAas'bif,
~

& W) me-

todisks; .ism (me'r/i°bij"m) cccl.

metodisms; .ist (.bişi) meto-

diķis; cccl. metodists; pietists;

.ize (mē'rAu'biif) metodiski

dēt spalvas; fig. atjaunoties'<
v\a. mest spalvas; iesprostīt.

mewl (mjūl) kaukt, bļaut,

mews (mjūf) karaliski staļļi; ieliņa
ar staļļiem.

Mexican (me'kşŞn) 1. meksikāņu-,

2. meksikanis(-niete).
miasm (mā'Sfm), -a (máìä'fma)

miasms.

mica (māī'fa) min. glimeris, kaķa
sudrabs; .ceous (mïïfei'fdiOf)
glimerim līdzīgs; glimeŗa-.

mice (máìf) pl. no mouse.

Michael (mai'Mf je b mai'fOi) Mi-

Michaclmas (mt'ff(iuSf) Miķeļi,
Miķeļu diena,

microbe (máì'fßonb, mi'Îßo»b) mi-

krobs, baktērija.

micrometer (máìfßao'imtflt) mikro-

metrs; .phone (máì'fßôfo»n) mi-

krofons; .scope (.şko»p) mikro-

skops ; .scopic(al □) (ntáìfð-
şkàZ'piļ, .efSi) mikroskopisks,

mid (mìb) vidējs; vidus-,

mid-air (mi'bstt): in
. — brīvā

gaisā; -day (-bei) 1. pusdiena.
2. pusdienas-; --heaven (-hewn)
debesu vidus; -hour (.aut) pus-
dienas stunda,

midden prov. un skot. (mibu) mēslu

kaudze, mēslu bedre,

middle (iiiibi) 1. vidus; centrs. 2.

vidējs; vidus-; M. Ages pl.
viduslaiki.

methylated
. spirits

— denaturēts splits,
metre (ml't8*) metrs; pantmērs.
metric(al □) (me'tßÏf, .Rêf°l) me-

metropolis (mêtßso'pSlÌş) metro-

pilsēta; -tan (me-

ißûpàZ'lêtLn) I.galvas pilsētas-;
M, Railway —Londonas apakš-
zemes ceļš. 2. virsbīskaps.

mettle (meti) pamatviela; uguns,
dedzība, spars, drosme; to put

a p. on his
-

— pamudināt
kādu darīt, kas vien iespējams;

horse *o\
- — straujš zirgs; -d

(mētlb), -some ( mē'tlfOm) de-

dzīgs, drosmīgs.
mew l (mjū) kaija.
mew - (-) i. ņaudēšana. 2.ņaudēt.
mew 3 (.) 1. sprosts. 2. v\n. zau-

middle-aged ( mt'blei'bfdjb) vidēja

vecuma-; --class (-flaf) vidus

kārta; -man (-m-n) vidutājs;

aģents, komisionārs; -most (-

(-monft)centrals; .-sized (-fáìfb)
vidēja lieluma-.

middling (mt'blïuä) a. vidējs; vi-
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duvējs; caurmēra; .ly (.Ie) adv.

puslīdz.
middy F (mī'be) — midshipman,
midge (mlbsch) ods; .t (mï'bfdjèt)

odiņš, knislis; nieciņš,

midland (inl'blZnb) iekšzemes-.

Mid-Lent (.lent) gavēņu vidus,

midnight (.nait) 1. pusnakts. 2.

pusnakts-,
midrib (.Rib) vidējā dzīsla (tapa),
midriff (.Rlf) diafragma, šķirtne,
midshipman .t. ( .şchlpmìin ) jîìŗas

kadets, mičmanis.

midships * (.şchlpş) kuģa vidū.

midst ( midst) 1. vidus. 2. adv.

midsummer (.fšßmOr) vasaras saul-

grieži ; M. Day — Jāņu diena;

.holidays pl. — suņu dienas,

vasaras brīvlaiks,

midway (.wci) 1. pusceļš, 2. a.

vidū, pusceļā esošs; ad's, pus-

midwife (.wáîf) bērnu saņēmēja;
.ry (.Re) bērnu saņemšanas
māksla.

midwinter (.rDĪntOf) ziemas saul-

mien (min) izskats.

miff F (mis) īgnums.
might (malt) 1. vara, spēks; with

.and main— ar visiem spēkiem.
2. pret. no may: ily (máì'ièle)

■ vareni; strauji; ļoti; .iness (.nes)
vara; .y (mai'te) a. varens, spē-

cīgs, liels; adv. F ļoti, visai.

mignonette % (miniSnē't) rezeda.

migrate(mái'gßelr.) aiziet; aizlaisties;

.ion (maigßei'fdjOn) aiziešana;

.ory (máTgßaifJße) gāju-; stai-

guļu-.

Milan (mt'l&ït, mķn) npr.
Milāna.

milch (inìl[t]fd)) slaucams, piena-;

. cow— slaucama govs.
mild □ (máìtb) maigs,
mildew (tnl'lbjū) 1. rūsa (labība);

drēgnuma traips. 2. apmesties

ar rūsu.

mildness (máî'lbmş) maigums,
mile (mail) jūdze; .age (mD'lZosch)

jūdžu skaits; jūdžu nauda,

milfoil % (rnl'lfôil) pelašķi,
militancy (mf'let&nfe) kaŗa stā-

voklis,

militant (.t&nt) karojošs,
military (.efOße) 1. militarisks;

kara-. 2. militārs, kareivis,
militate ( teit) uzstāties (against —

pret).

militia (mêlï'fc&a) milicis, zemes

milk (mīts) 1. piens. 2. slaukt.

milker (ntlWr) slaucējs(-ja); slau-

cama govs.
milkiness (ml'lfsncf) pienigums;

fig. maigums, lēnums.

milk-pap (mt'lfpāp) pupa gals.
milksop (mï'lfŗaop) mīkstčaulis.

milkwort % (.wô't) krusta zāle.

milky (.fe)pienīgs; pienam līdzīgs;
~ way — putnu ceļš.

mill1 (mii) 1. sudmalas, dzirnavas,

maltuve; fabrika; vērptuve;

spiednis. 2. malt; kalt (naudu);

rentēt; velt (vadmalu).

mill2 (.) tūkstošdaja (Am. =1
h,

centa).

millboard (ml'lbotb) papes vāks.

millenarian millen-

nial (nķiĶ) tūkstošgadu-.
millenary (tnl'lenvße) 1. tūkstošais.

2. gadu tūkstotis.

millennium ( imle'n^Sm ) Kristus

tūkstošgadu valsts.
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milleped(e) (uu'lepēb, -pīb) zo.

tūkstoškājis.
miller (ntt'lSr) sudmalis, miltmalis.

millesimal (mèle'şêuM) tūkstošais;

tūkstoškārtīgs,
millet $ (mī'let) prosa,

milliard (JO'b) miljards,
military (-e-°Re) jūdzes-,

milligram (-egßäm) miligrams,
millimetre (.mļt»r) milimetrs,

milliner (inļ'lênSr) modiste, jnod-

millinery modes preces;
modes preču veikals.

million (nnWn) miljons.
millonaire (.iūuflr) miljonārs.
millionth (Js\\th) miljona-.

millstone (mt'lftou n) dzirnakmens;

F to see through a -
— būt

skadrām acīm.

millwright (mï'lßaìf) sudmalu bū-

vētājs.
milt1 (intlt) (zivju) pieņi.

milt2 (-) liesa.

milter (tnPltth) (zivju) tēviņš, pienis.
mime (máîiu) minis.

mimic (iuf'mïf) 1. mimisks; pa-
kaļdarīts. 2. mims, aktiers. 3.

darīt pakaļ.
mimicry (-Re) ākstīšanās; Ä zo.

mimikrija.

minaret (uri'naßet) minarets.

minatory (-taRe) draudošs.

mince (mìnş) 1. v\a. sakapāt, dru-

pināt; piepušķot; he does not
-

matters — viņš nekautrējas; to

-one's words — runāt piepu-

šķojot; v\n. klīrēties. 2. kapāta
gaļa (ari -d meat jeb .-meat);
--pie (mï'ufpáì) gaļas, pastēte.

mincing □ (mfnftnfl) afektēts, klī-

rīgs; sadrupināts; paviršs; .-

machine (.nilşchin) kapājamā
mašina.

mind (mlìnb) prāts; gars; sapraša;
uzskats; nodoms; tieksme; pa-
tika; griba; atmiņa ;to bear a

th. in
.

— paturēt kādu lietu

prātā; tohave ato
-

—tiektiesuz;

to make up one's. — apņemties;
to put in

.
of — atgādināt ko.

2. ievērot; nodarboties ar; rū-

pēties par; never _!
— nekas

par to!; I don't.(it)—man nav

nekas pretim.
minded (máì'nbêb) tieksmīgs.
mindful □ (máî'nbfiil) atminīgs;

uzmanīgs; .ness (-nes) uzma-

mindless (Jèf) neatminîgs; neuz-

manīgs ; neprātīgs; muļķīgs.
minel (miîn) 1. mans; manējs. 2.

manēji.
mine 2 (.) 1. raktuve; mina. 2.

rakt; intriģēt.

miner (maì'no'r) kalnracis; minieris.

mineral (mt'u&'Ro'l) 1. minerals. 2.

mineralisks; -ize (-Sīaff) mine-

ralizēt; pārakmeņot;-ogy (mī-
nk>RZ'lSbsche) mineraloģija.

mingle (inïuflgl) (sa)maisīt(ies).
miniature(ntf'nêti*B'jeb

1. miniatūra. 2. miniatur-.

minikin (aif?n*!ïn) 1. niecīgs. 2.

kniepadatiņa.
minim (mï'nîm) i pusnote; piliens;

-ize (.emáìf) sadrupināt; sama-

zināt; -um (.êmasm) nieciņš.
mining (mA'ntnş) 1. raktuves-. 2.

kalnrūpniecība.
minion (mt'niSn) luteklis, mīlulis;

tup. kolonels.

minister (ml'msM) sulainis; fig.
rīks; priesteris; pol. ministrs;
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sūtnis. 2. v\a. pasniegt, dāvāt;
v\n.kalpot, apkalpot; piepalīdzēt;
noturēt dievkalpošanu.

ministerial □ (iittnèftï'Rc |3l) mini-

strijas- ; garīgs, garīdzniecisks,
baznīcas-; .Ist (.Rè-ālīft) mini-

strijnieks.
ministrant (inl'jiêftðnt) kalpojošs.
ministration (uiinèştßei'şchSn) kal-

pošana i kalpojums.
ministry (mt'mftße)dienests; amats;

ministrija.
minium slf meniķis.

miniver (mï'n*ft>t>') Sibirijas vāvere;
vāveres āda.

mink (mīnus) zo. ūdrs.

minnow (mī'nou) ichth. grundulis.
minor (iitáï'u0') 1. mazāks; jaunāks;

niecīgs, neievērojams; apakš-;
t mols. 2. nepilngadis; phls.
apakšteikums; .ity (im-, arimīī-

na>'Rēte) mazākums; nepilnga-

minster (mī'nft0 ') klosteris; kate-

drāle.

minstrel (mī'nstļķM) spēlmanis;

dziedonis; .sy (.f>) spēlmaņa
dzeja; koris,

minti % (ntīnt) mētra.

mint 2 (.) l. kaltuve; Fļ?- avots. 2.

kalt (naudu).

mintage (utî'ntêdjch) kalšana; kalta

nauda; kaltuves nodoklis.

mint-sauce (utī'ntfsūf)(skāba) mētras

mērce.

minuet (mt'niuēt) menuets,

minus (maî'n°f) mazāk; co. bez.

minute 1. (ntenjū't, ari miīnjū't) v

ļoti mazs; neievērojams; ļoti

noteikts. 2. (mī'mt) minute;

fig. mirklis; īss uzmetums; .sPl.

protokols; to make a.of— no-

protokolēt; piezīmēt. 3. uz-

zīmēt;piezīmēt; .eness(mènjû't-

h*f) sīkums; maziskums; noteik-

tība iJa (mênjû'şchêa), pl. .iae

(.fchī) sīkums.

minx (mīnskf) draiskule.

miracle (mī'Rafl) brīnums.
miraculous D (ķßa'WlìrZs) brīni-

šķīgs; pārdabisks; .ness (.mf)
brīnišķīgums. ļļojums j

mirage ļmĪßa'fd)) gaisa spogu-j
mire (man) dubļi; dūņas.
mirky (mßt'le) tumšs."
mirror (mï'Rûr) 1. spogulis. 2.

atspoguļot.
mirth (mOifA) jautrība, prieks.
mirthful □ (msr7Af«l) priecīgs,

līgsms; .ness (.rt*f) līgsmība.

mirthless (.les) bezprieka-.

mìry (tnáì'Re) dubļains; dūņains.
mis... (priedēklis, kurš apzīmē ko ne-

labu, nepareizu, kjūdainu).
misadventure ( mişidwê'iitşà )

liksta, nelaimes gadījums,

misalliance (.älaì'Onf) nelāga pre-

misantprohe (mt'fänrÄßoup), .Ist

(mìfä'm/ißûptft) cilvēku naid-

nieks; .ielai D) (mïfSni/ißÌo'ptf,
.Şl) cilvēkiem naidīgs;.y(mīf-
â'nrÄß)epô cilvēku naids.

misapplicatfora (mifapl°ke!'şchSn)
aplams pielietojums; .y (.Spláî')
aplami lietot.

misapprehend (mifāpßēsiē'itb) pār-
prast; .Bion (.r)e'nfdj8n) pār-
pratums.

misappropriate ( nitfāpßo»'pßēeit)
netaisni piesavināties; noblēdīi;

nelikumīgi lietot; .ion (.pß-ô-

pßeei'fchvn) nelikumīga piesavi-
nāšanās.
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misarrange (.Rei'nbfd)) nepareizi
vai nelāgi rīkot.

misbecome (mtfbefS'iu) nepieklā-
ties; .ing (.un') nepieklājīgs.

misbegot(ten) (mif&èQa/t[nj) ār-

laulībā dzimis; nelāgi dzimis.

misbehaves,hei'w)nelāgi uzvesties;

.iour (-Ijei'rDÌOr) nelāga uzve-

šanās.

misbelief (.Iff) maldticība.
misbelieve (.Ifm) maldīgi ticēt; .r

(.Or) maldticīgais.

miscalculate (mtffā'lfifi(eit) aplami
rēķināt; .ion (mişkâlkiì>le>'fchc>»)
rēķina kļūda, misēklis.

miscarriag-e (inlfkā'Rēdsch) ne-

veiksme; nelāga uzvešanās; ne-

lāga radības; .y (.e) neizdoties,

neveikties; pazust; nelāgi dzem-

dēt.

miscellaneous □ mai-

sīts; sajaukts; daudzpusīgs;.ness

(.nes) maisītība; dažādība.

miscellany (mffēlaiie) maisījums;
.ies pl. — dažādi raksti, sīkumi.

mischance (miştşcha'ns) nelaimes

gadījums.
mischief (mfstşchtf) nelaime; ļau-

nums; zaudējums; kaitējums;

F draiskulis, velns; .-maker F

(.meilßr) ļauns cilvēks, post-

mischievous □ (.tşchêwiLf) kaitīgs;
ļaunprātīgs; draiskulīgs; .ness

(.m-ş) kaitīgums; ļaunprātība;
draiskulība.

misconceive (.mīsf«nffto) aplami
saprast, uztvert; .ption (.fē'p-
fd)°n) aplams uztvērums.

misconduct 1. (inïffàj'nboft) ne-

lāga uzvešanās; slikta pārval-
dīšana. 2. ( mï,ïBnbàs'ft) v\a.

slikti pārvaldīt; v\refl. nelāgi
uzvesties.

misconstrueit'o/i(mTffonftßas'ffd)on)
aplams iztulkojums; .c (mif-
īāJ'nftßū) aplami iztulkot.

miscount (.láû'ut) 1. aplami rē-

ķināt; pārrēķināties. 2. pārrē-
ķināšanās.

miscreant (mi'ff.RS-°iit) 1. nelietis.

2. nelietīgas, riebīgs.
misdate (mtfbei't) 1. aplams da-

tums. 2. aplami datēt.

misdeal (mlfbī'l) pārdoties (kārtis

dodot). [darbs.ļ
misdeed (mïfbï'b) nedarbs, ļaunsļ
misdeem ( mlfbl'm ) nepazīt, ap-

lami spriest.
misdemean (mlfbêmfn) slikti iz-

turēties (art.o.s.); .our(.mi'ii B-)
slikta izturēšanās; pārkāpums.

misdirect (mïfbSßè'ft) nepareizi

rādīt (ceļu); aplami virzīt; ne-

pareizi adresēt; .ion(.Rē'lfdjOn)
aplams virzījums; nepareiza
adrese.

misdoer (mlfbfl'Ut) ļaundaris; .ing
.Irts) pārkāpums,

misdoubt (mîşbátļ't) v\a. apšaubīt,
neuzticēt; v\n. šaubīties,

misemploy (tnìfmitplof) nepareizi
lietot; nelietīgi valkāt; .ment

(.ment) nepareizs lietojums,
miser (máì'jOr) skopulis,

miserable (mffBR8bI) □ posta-,
nelaimes pilns; .ness (.mf)

miserly (maì'furle) skops,
misery (mfjOße) posts, bēdas,
misfeasance (mtffi'īOnf)pārkāpums,

misfit (mfffft) nepielaicība.
misfortune (.fo-'t>chSn) nelaimes

gadījums; nelaime.
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misgive (mļşgî'w) [irr (give)] likt

manīt ļaunu; my heart misgave

me — es nojautu, ka nebūs

labi; .ing (.tīts) (p.i. d.pl.) ļauna

nojauta.
misgovern (mifn,a3'itio>ii)slikti val-

dīt; .ment (.ment) slikta val-

dība; slikta uzvešanās.

misguidance ( .qal'bonf) maldinā-

jums; .c (.fiáî'b) maldināt.

mishap (mìşhZ'p) nelaimes gadi-

mishmash (mf'şchmÄşch) jukumi.
misinform (mļşmfS>'m) aplami zi-

ņot; .ation (.fo'mei'fd)on) ap-
lams ziņojums.

misinterpret (mlfïnt6>'pŖ«f) nepa-

reizi iztulkot; .ation (.tS'pßètei-

fchvn) nepareizs iztulkojums.

misjoin (mîşdschoi'n) slikti savienot.

misjudge ( in)fbjd)as'b)d) ) aplami
spriest; .ment (.tnēnt) nepareizs

spriedums.

mislay (ntïflei') [irr. (lay)] nolikt

nevietā.

mislead (mlfli'b) [irr. (lead)ļ mal-

dināt i novest no ceļa.

mismanage (.mZ'n«dfch) slikti pār-
valdīt; .ment (.ment) slikta pār-
valdīšana.

misnomer (unfitou'mOi) aplams no-

saukums.

misogynist (mêşL'dschķnļst, .fa/g6.)
sieviešu naidnieks; .y (.e) sie-

viešu nīšana.

misplace (niìfplei'f) nolikt nevietā.

misprint ( miŗpßt'nt) 1. nepareizi

iespiest. 2. iespieduma kļūda.

misprision ( mffpßÌ'fdjOn) pārkā-
pums; nokavējums; nolaidība

(amatā); (paziņojuma) neizdarīšana.

mispronounce (mtfpß<Wá~â'nf) ne-

pareizi izrunāt; .unciation (.-

iiaZnsēei'schcin) nepareiza izruna.

misquotation ne-

pareizs pievedums (citējums); .c

(.{won't) nepareizi pievest.
misrepresent (ratsßêpßêfê'nt) sa-

grozīti .ation (.feiitei'fdļOn) sa-

grozījums.
misrule ( mlşM'l) I. nekārtības:

jukas: slikta valdība. 2. slikti

miss 1 (mīs) jaunkundze ; cienīta

jaukundze.
miss'2(.) 1. zaudējums; netrāpi-

jums. 2. netrāpīt (mērķī), nošaut

garām; nomaldīties; nedabūt;
izlaist; to

.
sire — -nesprāgt

(no Šautenes); to . on'es fooling
— izslīdēt,

missal (mt'fûl) mišu grāmata,

misshapen (iii)sschei'pn) neglīts, ķē-

missile (tut'fīl) metamais šāviņš.
missing (Jfat) promesošs, neesošs.

mission (mt't'drii) sūtījums; uz-

devums; arods; dzīves mērķis;

sūtniecība; rel. misija; .ary

(mf'fd)°nr>Re) i. misionais. 2.

misijas-.

missive (mì'fïiu) sūtījums; vēstule.

misspell (mlfspe'l) [irr. (spcil)j ne-

pareizi burtot; nepareizi lakstīt.

misspend (.fpe'nb) [irr. (spend))
nevietā izlietot, izšķērdēt.

misstate (.şļe>'t) nepareizipaziņot;
.mens nepareizs pazi-

ņojums.

missy (mï'fe) jaunkundzīte.
mist (mi ft) 1. migla; fig. in a. —

samulsis.

mistakable (niïftei'f'Hil)samaināms.

mistake (.tei'f) 1. [irr. (take)j v\a.
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samainīt, nepazīt, maldīties;
pārprast; to be .n — maldīties;

v\n. maldīties. 2. maldīšanās;

pārskatīšanās; .n Cn) maldīgs,

mister (mī'ff,0 kungs (vienmēr Mr.).
mistily (mf'ftele) acļv. miglaini;

fig. neskaidri,

mistimed (mijtáì'mb) nelaikā esošs,

mistiness (mt'sti-nef) miglainums;
fig. neskaidrums.

mistie (intsl) = mizzle,

mistletoe -V (tuï'ļ(toii) āmuļi, vēja

slotas.

mistranslate (mīftßāitflei't) aplami
tulkot.

mistress (utï'ftßèf) kundze; nama

māte; skolotāja; mīļākā; mei-

stariene, lietprate ; cienīta kun-

dze (abbr. Mrs., mi'fêf).
mistrust (mlştßÄ'fr) 1. neuzticēt.

2. neuzticība ; .ful □ (.fiil) ne-

uzticīgs.
mis'y (mf'fte) a. miglains; fig.

tumšs, neskaidrs.

misunderstand (utlsLttbo-stā'nb)
[irr. (stand)ļ pārprast, aplami

saprast; ing (.fmi) pārpratums;
nesaskaņa.

misuse 1. (utlfjū'f) nepareizi lietot;
lietot nevietā vai ar ļaunu no-

lūku. 2. (.jū'f) nepareizs lie-

tojums.
mitei imail) smidzis.

mite- (.) sīkums, nieciņš; bērniņš,
mazulītis.

mitigate (mï'tSgeft) mīkstināt; rem-

dināt (anfig.y, .iontmïtêgei'fdjdn)
mīkstinājums.

mitre (máî'iOr) 1. mitra; biskapa
cieņa. 2. mitrot; iecelt par bī-

skapu; savienot 45° leņķī.

mitten (tnl'ten ) dūrainis (cimds);

F to get the
-

— tikt atrai-

dīts.

mix (niïff) (sa)maisït(ies); to - in

society — pazīties sabiedrībā;

.ed pickles pl. — marinēti dār-

zāji ; .ture (.ml'kştŞl) maisī-

jums, mikstūra.

miz(z)en * (mïfn) bezans.

mizzle (inlsl) I. līņāt, smidzināt.

2. smalks lietutiņš.

mnemonic (nemao'nff) 1. innemo-

nisks, atmiņas-. 2. .s ( .iks)
mnemonika.

moan (mo«n) 1. stenēšana. 2.

stenēt.

moat (moiit) pils grāvis (,ir ūdeni);

.ed (moii'tēb) ūdensgfāvja ap-

mob (utàub) 1 pūlis. 2. trokšņaini
uzbrukt; -bish (ntào'blfd)) prasts,

zems, rupjš.
mob-cap (.fāu) rīta aube.

mobility (môW'lete) kustīgums;
veiklums.

mobilizar/on (t>iā>bēlēse>'sck,«ii) mo-

bilizācija; .c X (mæ'beliij) mo-

bilizēt.

mob-law (mæ'blaa) linčtiesa.

moccasin (mao'fäfïn)indiāņukurpe.

mocha (tnou'fa) Mokas kafija,

moka sari .-coffee).
mock (utauf) 1. izsmiekls. 2. māņu-,

neīsts, pakaļdarīts. 3. zoboties,

izzobot; darīt pakaj; mānīt.
mocker (inau'fot) zobotājs; ņirga;

krāpnieks; .y (.°Re) zobošanās;

krāpšana.
mock-heroic s mào'fhèßou'lk) ko-

miski varonīgs.
mocking ( .fits ) zobošanās, iz-

smiekls; .-bird (.bS'b)Amerikas

strazds; .ly (.Ie) par izsmieklu.
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mock-king (.îlitfl)karalis vārda pēc.
mock-turtie (.tô'tl); . soup —

moktertlzupa (neīsta bruurupuča

modal (mo«'bfl) uz formu attie-

cīgs.
mode (mo«b) veids, forma; paraša,

mode ; s toņu kārta ; gr. iz-

teiksme.

modei (ntao'b(eļf) 1. modelis; pa-

raugs; priekšzīme. 2. modelēt;
veidot.

modeller (màj'bļeļliir) modelētājs.
moderate I. □ (mao'baßät) mērens;

atturīgs, sātīgs; vidējs, vidu-

vējs. 2. (.Re't) remdināt; saval-

dīt; atturēties; .ness (màu'bä-
Rätnêf) mērenība; atturība; vi-

duvējība.
moderation (utæbfßei'jWm) saval-

dīšanās; atturība; M.s pl. univ.

otra pārbaude (Oksfordā).

moderator (mào'bOßei't0r) vadītāj-;

priekšsēdētājs.
modern (mL'bv'n) moderns, jauns;

-ize (.5?)) modernizēt.
modest □ ( mào'bsft) pazemīgs;

kautrīgs: pieklājīgs; .y (.èftej
pazemība; kautrība.

modicum (niaj'bèfásut) mazumiņš,

drusciņa.
modifiao/f pārgro-

zāms, pārveidojams, modificē-

jams; .cation (ina>bēfēfei'fd)Bii)

modifikācija, pārveidojums; ie-

robežojums.
modify (niāj'bt'fāi) modificēt, pār-

veidot; ierobežot, mīkstināt.

modish □ (iitou'bìfcf)) modes-.

modulate (ma/bifißtt) modulēt.

Mogul (m»gà6'l): the Great (jeb

Grand) . — lielmoguls.

Mohammed (m°Tia'm«b) sk. Maho-

met ; .an l.ēdvn) I. muhame-

dānis. 2. muhamedāņu-.
moiety (ntoi'ête) puse; daļa.

moil (moil)
_

pūlēties, mocīties.

moire (m°ār) mors (ūdensspidums
drānās; drāna).

moist (niiTi)t) drēgns, mitrs; .en

(motfn) mercet, slapināt; .ness

(môl'ştnc-s), .ure (môTftt^Sr)
drēgnums.

molar imo"'[or) dzerokslis (. tooth).

molasses (môla'fêf) sīrups.
mole (ino»l) 1.kurmis. 2. iedzimta

zīme. 3. mcd. dzemdes ķēms;
mols, ostas dambis; arch, mau-

zolejs.
molecule (mao'lēfjūl) molekula.

mole-hill ( mo't'lrjll) bedeklis,
kurmja rakums.

molest_(m°le'ft) apgrūtināt; .ation

(majlī'ftei'fdjdn, rao«.) apgrūti-

nājums i .er (m°le'ftBt) apgŗû-
tinātājs, traucētājs.

Moll (mæl) Māriņa.
mollifì (mao'lêfáT) remdināt; mīk-

stināt; fig. aizgrābt.

mollusca (m°las'ffa), .ks (mà?'l»şkş)
pl mīlstmieš.

Molly (mao'te)
moloch (mo«'læf) molochs.

molten (mo»Itu) kausēts.

molybdenum (maillbdi'iiih») mo-

libdens (metals).

moment ( mo«'m6nt ) moments,
mirklis; svars; sk. .um; .ary

□ (mou'msntOße) mirkļa-, acu-

mirklīgs ; .ous □ (mômê'ntdf)
svarīgs; .um (.t"m) mech. spēka
moments.

monachism (maî'iÄļsm) mūcisms.

monad (mao'näb) monada.



356 monarch - moonlighter

monarch (nia/nO'f) inonarclis; .-

ic(al) ( m*na*'tfī, .fêfî>[) mon-

arehisks ; .y (maj'uOrfe) mon-

arch! ja.

monastery (J-flflß*) (moku) klo-

steris; .ic(al □)(m»na,fllf, .tefoi)
klostera-, mūku-.

Monday (inaô'nbe) pirmdiena.

monetary (.eb'iße) naudas-.

money (miStie) nauda; ready .

— skaidra nauda; to make
.

— nopelnīt naudu; .cd (uiiL'mb)
naudīgs, bagāts; .-changer (.-

tfdjeiubtdjOr) naudas mainītājs;

.-order (.orbor) pasta orders;

.'s-worth (.ejuiir//,) naudas vēr-

tība, pilna vērtība.

Mongolian (mà«gcm?k?n) 1. mon-

goļu-. 2. mongolis(-liete).
mongrel ( inL'iuigß'i) 1. bastards.

2. bastarda-.

monition (mûnì'fd)on) mājiens, bie-

dinājums i pamācījums ; .or

(mao'iiet»<) pamācītājs; skolas

palīgs; * monitors.

monitory ( uiä>'ne|Bße) pamācošs;
atgādinošs.

monk (utšbmif)mūks; .ery (iuas'ii!if-
-Br*), .hood (.fiiib) mūku lietas,

imicisms.

monkey (miS'nflfe) pērtiķis
zveltnis; sl. 500 mārciņas; P

.'s allowance — vairāk pēiiena
nekā maizes.

monkish (maViMfifd)) mūku-. -
m0n0... — vien-; .cle (inau'naofi)

monokls; .cular ( nonas fflOr)
vienai acij ; .gamy

(uf'iia/g-une)vienlaulība, mono-

gamija;.gram(mas'hôflßSm) mo-

nograms; .logue (.laofļ) mono-

logs; .mania (maumunci'uča)

fiksa ideja; .maniac (~niltì
prātā jucis cilvēks; .plane(mài'-
»»plem ) vienplāksins ; .polize

(m°iiàj'p"[aif)monopolizēt;.poly

(.le) monopols; .syllabic(al)
(i»ām"sē(ā'blk, .èfo|) vienzilbigs;

-syllable (mL'näşļl«bl) vienzil-

bīgs vārds; .theism (uiàu'ii'rAi-
ism ) monoteisms ; .tonous 11
(ni'Uiä)'t"itasf) vienmuļīgs; .tony

(.ne) vienmuļība.

monsoon (ttûonfD'n) pasats (vējš).

monster (ma/nft"') monstrs, ērms,

briesmonis.

monstrosity (M»nstßļ»'şie) brie-

smonis, nezvērs;.us □ (iiia/u-
--ftßff) milzīgs; briesmīgs.

months < maouth ) mēnesis ; -ly
(iuàs'nrAle) I. mēneša-. 2. mē-

nešraksts.

monument (maj'nif'mēiit) piemine-
klis; -al □ (maonifimē'ntot) mo-

numentāls, pieminams.
moo (i»ū) I. maut (no govs). 2.

maušana.

mootl1 (mūb) gr. izteiksme; J toņu

kārta.

mood - (.) sajūsma, gaiastāvoklis,

moodiness (mu'bêmf) untums,

moody i i (-be) untumains; saīdzis;

melancliolisks.

moon (umn) 1. mēnesis. 2. klīst

(bez mērķa).

mooned (niūnb) mēnesim līdzīgs;
mēnešots.

moonish (inū'msch) pārvērtīgs (ka

mēnesis).

moonless (-les) bezmēneša-.

moonlight (-(alt) 1. mēneša ap-

gaismots, mēneša gaišumā. 2.

mēnesnīca ; mēnešgaistna.
moonlighter ĻO') mēnesnīcnieks.
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moonshee (.schi) valodas skolotājs
(Indijā).

moonshine (mU'nfchám) mēnesnīca,

blēņas.
moonstruck ( .ftuaSf ) menešsēt-

moony (uiū'ne) mēneša-; mēne.š

veidīgs; mēnessērdzīgs; F ap-

miglojies, sajucis.
Moor1 (miji) maurs; moris.

moor - (.) purvs, purvājs; silājs.

moor ! (.) .!. pietātivot(ics).

moorage (mO'R«bfdj) enkurvieta.

mooring (-RÌnâl pietauvošana ; .s

pl. ostas enkuri; enkurvieta.

Moorish (-R(fd)) maurisks, mauru-.

moose (mūs) briedis (ari .-deer).
moot (uiūt) 1. tautas sapulce. 2.

a.:
. case, .

point — diskusijas
priekšmets. 3. diskutēt.

mopl (mæp) 1. noberžamā lupata.
2. noslaucīt.

mop- (.) 1. grimasa, ģīmja šķo-
biens 2. šķobīt ģīmi.

mope (mo'ip) h fig. sapņotājs. 2.

būt vienaldzīgs; būt grūtsirdīgs.
moping □ (iuou'pìmi), mopish (.-

pļfch) sapņains, sapņu-; saīdzis.

moppet (mo'i'pet) lellītis (ari fig.).
moraine (njoßei'n) morēna.

moral (mau'ROl) 1. I I moral-, mo-

rāles-, morālisks, tikumisks. 2.

morale; slepens nolūks, nozīme;

-s pl. tikumu mācība; tikumīga
izturēšanās; tikumi; -Ist (.list)
moralists; .ity (ķßā'lēfe) ti-

kumu mācība; tikumība; .Ize

(ma/Rālaif) moralizēt, līkumot

(upon - par); .izer (.lalfOr) mo-

ralizētājs, tikumotājs.

morass (m°Rā't) purvs.

Moravia Moravija.

morbid □ (iiioi'b'fb) slimīgs; .ity

lmSchi'Me)» .ness (imM'Mbm'f)
slimīgums,

mordant (m«3«'bBnt) 1. kodīgs. 2.

kodināmais līdzeklis,

more (mot) 1. vairāk; adv. vēl

klāt; atkal; once .
— vēlreiz;

so much (jeb all) the
.

— jo

vairāk; . and
.

— vienmēr

vairāk. 2. vairākums,

morel' (m§s'R*t, nv'Rē'l) 1. tumšs

(no krāsas). 2. H naktsskātes.

morel - (.) kreveles, rumpuči.

moreover (mêßv«'Wdļ) bez tam;
tālāk.

Moresque ( m;>ke'ff) 1. maurisks,
mainu-. 2. arabeska.

morganatic (môrgä«ä'rìt-) morga-

natisks.

moribund (uiàs'Re-liisnb) mirstošs.

morion (nto'H0 ,Ju) ķivere.

Morisco (jnôßÏ'ffo") maurs; mauru

valoda; moŗu deja.

morling (mSr'lfttt) mirulis (sev. ne-

dzīva aita); miruja vilna.

morn poet. (mū'ii) tīts; nākamā

morning (msr'nļns) I. tīts; in the

.
— no rīta; to-morrow . —

rīt agri; good
.

— labrīt, sveiki!

2. agrs, rīta-,

morocean(m°Rsä'ïoji) marokanisks.

Morocco (.so") Maroka.

morose p (uiôßou'ş) saīdzis; .ness

(nèf) īgnums,

morphia (mflr'fêa), morphine (hkm'-

ftii) morfijs. [to-. — rīt.j
morrow (uiào'ROu) rīts; rītdiena;|

morsel (mOi'ļêj) kumoss; drusciņa,

mortal (uiūr'tūl) 1. n mirstams,

mirstīgs; nāvīgs; cilvēcīgs;

stiprs; šausmīgs. 2. mirstams
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cilvēks; -ity (rnrJ'tä'lete) mir-

mortar (luoi'iOi) piesta; mortira;
mertelis, java.

mortgage (mS.'gčbfdj) 1. hipotēka;
ķīlu zīme (ari .-deed, -bib). 2.

ieķilāt; -c liipoteku

kreditors; -r (mûr'iļìibļrfiî'') ķīlu
parādnieks,

mortification (mSŗşşke>,'şchSn) mcd.

gangrena; miesas merdejums;

pazemojums; apbedinājums; sa-

šutums.

mortify ( mSr'têfái ) mērdēt

miesu; apspiest; pazemot; ap-

bēdināt; kaitināt; v\n bojāties;
pamirt.

mortise (-tīs) 1. tapas caurums.

2. ietaisīt tapas caurumu; sa-

mortmain (miZi'tmem) mirusi roka,

nepārdodama manta.

mortuary ( mSr'tiîßiße) I. līķa-,

beŗu-. 2. beru nauda; novēlē-

jums baznīcai ; līķu kambaris.
mosaic (ul"se>'ik) mozaika-.

Mosaic(al >) (uu'seī'if, .efoi) Mo-

zus-, (zāle.)
moschatel * (mL'flļtSl) mošus)
Moselle (umjel) Mozele.

Moslem ( mau'f- jeb mLşşin) 1.

mtizclmaņu-. 2. muzelmanis,
muhamedānis.

mosque (mSuff) mošeja.

mosquito (màoffitou), pl. -(e)s (.-

-to»s) moskīts.

moss (mauj) % sūna; -iness (mào'-
şeuêş) sūnainums; apsūnojums;

-y (-c) sūnains; apsūnojis.
most (mo»ft) I. o. lielāks; adv.

pa lielākai daļai; visvairāk;

visai. 2.vairākums; lielākādaļa.

mostly (mou'ft(e) pa lielākai daļai,
mote (ntouf) atoms, saules pute-

klītis.

motet (m»te't) motets.

moth (mx>th) kods.

mother1 (>uàK'<Ģ>) māte
mother 2 (-) chm. etiķmāte.
mothernoocf (-Hub) mātība; .-in-

law (-fßÌulâu) sievas māte; vīra

mātei .less (-ļ>Pş) bezmātes-;

-liness (4«n*f) mātišķiba; -ly

(Je) mātes-, mātišķs; --of-pearl
( -oRk>wpļid) perlenes vāks; .-

water (.o-vvaulvr) atsāhiis.

mothery (mšs'a7if,Re) mielains.

mothy (mao'rAe) kodains.

motion (mou'şchCn) 1. kustība; gā-
jiens (ari G): pamudinājums;
ierosinājums; priekšlikums; mcd.

caureja, atpūtes. 2. likt priekšā;
dot mājienu.

motionless (Jef) nekustīgs; neku-

stināms.

motive (mo»'tïro) 1. kustinošs; ku-

stināms. 2. motīvs, cēlonis. 3.

motivēt, pamatot; -less (-H)
bezpamata-.

motivity (iu"ti'wè|e) kustināmā

motley (mào'ļle) raibs.

motor (mou'tvr) 1. motors. 2. mo-

tora-, 3. braukt ar automobili;

.bicycle (.báìftfl) motora ritenis;

-cab (.fSb) motora rati; .-car (.-

fār) automobilis; -lai (mSfo'RĶI)
kustības-, motora-; -ing (mo»'-

automobiļa braukšana;

.Ist (.Rtft) automobilists.

mottled (tttaotlb) lāsains.

motto (mauto»), .es (.)) devize,

kodols.

mould 1 (moi'lb) 1. melnzeme; dārza
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zeme; pelējums; rūsas traips.
2. pelēt; likt pelēt.

mould - (.) l. lejamā forma; ša-

blons. 2. veidot, formēt; liet.

moulder1 (mo«'IbB<) veidotājs, for-

metājs.

moulder2 (-) v\a. sadrupināt, iz-

putināt; v\n. sadrupt.
mouldiness (.dķş) sapelējums.

moulding (Jn-3) veidojums; formas;

arch, dzega ; .-machine (.u>u-

fdjīn) veidojamā mašīna.

mouldy (uto'i'lbe) sapelējis, diēgns.

moult ļmoult) 1. spalvu metamais

laiks. 2. mest spalvas (no put-

mound 1(niauiib) zemes uzbērums,

dambis, valnis.

mound 2 (.) valstsābols.

mount (matiņi) 1. kalns; kalniņš;

valnis; kartons; jājamais zirgs.
2. kāpt; uzkāpt; jāt; sēdināt

zirgam mugurā; apkalt; uzvilkt;

montēt (lielgabalus).

mountain (mau'nten) 1. kalna-,

kalnu-. 2. kalns; .s pl. kalnājs;
.cer (māunt enīi') kalninieks;

-ous (máû'ntenäSf) kalnains;

kalnu-; milzīgs.
mountebank (iiiáu'ittêbänot) šarla-

tāns, āksts.

mourn (mom) sēroties, apraudāt;
-er (mot'nOr) sērotājs; -ful □

(uior'nful) seru-; sērīgs; -fulness

(-nêf) sērīgums; -ing (mūt'nhta)
1. □ sērojošs, sēru-. 2. sēru

apģērbs.
mouse 1. (ntáuf) [pl. mice] pele.

2. (máïïf) ķert peles, peļot;
(māŪ'so>) peļotājs.

moustache (miiftā'fd)) ūsas.

mouth (máûrA) 1. pl. -s (mSudh\)

mute; mūlis; grīva; piemutnis,
iemutis, mutes gals; caurums;

grimasa, ģīmja šķobiens. 2.

(máïïdA) ņemt mutē; izrunāt;
kliegt, bļaut; lamāt; -ful (mattrTi'-

fttl) pilna mute; -piece (-pis)
piemutnis; barvedis, priekšstāvis.

movable (mo'm"bl) 1. kustināms.
2. -s pl. kustama manta; -ness

(-nèş) kustamība.

move (mūru) 1. v\a. kustināt; aiz-

stumt; pamudinātuz;uzbudināt;

aizgrābt; sakaitināt; likt priekšā,

iesniegt; v\n. kustēties; sākt

kustēties; pārkravāties; vilkt. 2.

kustība; (šacha) vilciens; fig.

movement (mii'numiit) kustība ; s

temps, (pulksteņa) mechanisms.

mover(mū'tnft)kustinātājs; ieku-

stinātājs,pamudinātājs; priekšā-

licējs i dzinējs spēks.
moving □ (mū'rotnfl) kustinošs;

kustināms; aizgrābjošs.
mowl (mati) (siena) kaudze; stirpa;

šķūnis.
mow 2 (moii) [irr.] pļaut.
mower (mou'Or) pļāvējs.
mowing (.Inti) pļaušana; pļava; --

machine (-mşichļn) pļaujamā
mašīna, pļaujmašīna.

M. P. (ent pi) abbr. = Member of

Parliament.

Mr., Mrs. sk mister, mistress.
MS. abbr.= manuscript.

much (mZtsch) a. daudz; adv. ļoti,

visai; gandrīz; as-more jeb as

-again — otrtik; as-as— tikpat

kā; not so.as—pat ne; -less
—

ne vēl; I thought as-—to jau

domāju; to make
.

of — dau-

dzināt, cildināt, lolot.
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multure-

muchness F daudzums;

much of a-
— gandrīz tas pats,

mucilage gļotas,
mucilaginous (mjûftla'oļdļêitaôŗ)gļo-

muck (mass) l. mesli (ari fig.). 2.

mēslot.
mucky (màs'fe) netīrs, neķītrs.
mucous (mju'k"s) gļotains,puņķains
mucus (•) puņķi.
muti (maSb) dūņas; dubļi; māli.

muddiness (iiiìL'bemş) dūņainums,
duļķainums.

muddle (inàsb[) 1. v\a. sajaukt;
dujķot; samulsināt; apdzirdīt,
apskurbināt; to.avay — izšķēr-
dēt; v\n. vandī-

ties, būt samulsis. 2. jukas;
samulsums.

muddy (uiāi'be) l. □ duļķains,
netīrs; saīdzis; samulsis. 2.

dujķot.

mud-guard (.gīī'b) dubjvairis (pie
riteņiem).

muff1 (ntsßf) 1. F muļķis, nepraša.

2. saķēzīt,
muff- (.) roksildis; .etee (utaOpti')

muffin (màß'fïu) veģis (p I d.grauz-

dēts un ar sviestu apsmērēts); .cer

(iuasfeniV) sālnīca; cukurnīca.

muffle (inaSfl) l. chm. mufelis. 2.
v\a. ietīt; aptīt; remdināt; v\n.
murmināt; .r (màß'ftOr) (vilnaina)
kakla saite; boksa cimds; i

klusinātājs, remdeklis.
must! (iuàs'fte) mtiftijs; civildrēbes;

in
.

— civilā,

mug (niasg) 1. krū/:e; kauss. 2.
P mute, ptims.

muggish (mw'ņlşch), muggy (.ge)
drēgns; sasmacis.

mulatto (iniiìia'to»), pl. .es (.s)
mulats.

mulberry (mŽ'lueße) mīklene.

mulct (ntàslft) 1. naudas sods. 2.

aplikt ar naudas sodu.

mule (mjūl) mūlis, zirgēzelis;
mūle, vērpjamā mašīna (art .-

jenny).

muleteer (mjūl-W) mūldzinis.

mulish ! 1 (mjiTli)rf)) tiepīgs, ni-

ķīgs.
_

mull (niaol) 1. (skot ) karslis. 2. O
mulls. 2. karsēt ar vircēm.

mulled (iuaslb): .

ale — siltalus;
.

wine — karstvīns.

mulle(i)n % (inati'Kii) vilnas zāle,

karaļzizlis.
mullet (nias'[et) ichth. sapals.

multi/an'oas □ ( "j)

dažādīgs; .form (maVltēfūrm)
daudveidīgs; .lateral (ma3ltelā'-

tĢl) daudzpusīgs; .millionaire

(.iitT'fidnSr, .mMnaV) multi-

miljonārs; .pie (uiāš'lfipl) daudz-

kārtējs; .plieand (.pfsfānb) mul-

tiplikands, reizināmais; .plicate

(.fät) daudzkārtējs; .plication

( uiàslteplêfei'ļ"d)o it) vairošana;

reizināšana, multiplikācija; .

table — vienreizviens; .plicator

(.ptefeitfi) multiplikators, reizi-

nātājs ; .plicity (.plt'fēte) dažā-

dība; daudzums; .plier (ntàs'lte-
plâìfr) vairotājs; reizinātājs; .-

ply (.pfáï) vairot(ies); reizināt;
.tude (.tjūb) daudzums; pūlis;
.tudinous ( ntaMtetjû'benàßf) □

lielā skaitā esošs; .valve (.itiāliu)
1. daudzčauļu-. 2. daudzčaulis

(glietnēzls).
multure (iuas'lh'*fr) malšana; ma-

lums; maļamā nauda.
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mum (māsin) 1. kluss. 2. est!

klusu ! ne vārda!

mumble (maSmbl) murmināt; ņem-

mummer (uiaS'ni"') maska, ķekat-
nieks; āksts; -y (."Rej pārģērb-
šanās; ākstīšanās.

mummify (.ejai) iebalzamēt; .y

'(uiL'uie) mūmija; potvasks.

mump (maSuip) 1. murmināt; sku-

bināt, apgrauzt; diedelēt. 2. .s

pl. mumss; in the .s —saīdzis;

.ish (mL'mpļfch) saīdzis.

munch (uià?iisch) čāpstināt.

mundane n (niļL'ndeīn) pasaulīgs,
pasaules-.

Munich (mjn'utf) Minchene.

municipal (mjSnì'ftpojl) municipals:
pilsētas-, sabiedrības-; .ity (rnitt-
nìfêpä'bte) pilsētas iecirknis.

munificence ( miSiu'ftfenf ) devī-

gums i .t □ (.sēni) devīgs.
muniment(mjìî'nķmènt)dokuments.

munition (m«ìļ'Lchvn) munīcija;
kaŗa krājums.

mural (nijsi'R* l!) uniŗa-.
murder (moYbOt) >. slepkavība. 2.

noslepkavot; fig. saķēzīt; .er

(.bfßBr) slepkava; .ess_(.b«Rèf)
slepkave; .ous □ slep-
kavīgs; asiņains.

muriatic (mjūßeā'ttf):. acid — sals-

murky I 1 (niQi'fe) tumšs, drums,

apmācies.

murmur, (mÔr'mOi) l. murmināšana;
kurnēšana. 2. murmināt; kur-

nēt (against, at - par);.er(.iiiOrOi)

murga, verkšķis.
murrain ( miS'Rfu ) lopu sērga,

purna un nagu sērga.
muscatfe/ (wÄ'ffïbèT), .dine (.din),

.t (-fat), .tel (Jhêî) muskat-

vlns; muskatbumbieris.

musc/e (ìiiiôft) muskulis, spējoklis;
.ular ( mas'ļ"fi»|oi > muskuļu-;
muskuļains.

Muse1 (mills) muza.

muse'- (utjūļ) 1. pārdomā. 2. pār-
domāt.

muser (mjv'si-r) sapņotājs.
museum (inistfi'Ojit) muzejs.
mush (māSfcsi) miltu putra; .cd

(mZscht) noskumis.

mushroom (maVļdißūm)
fig laimes bērns. 2. sēņu-; fig.
nojauna uznācis; piepeši radies.

music (Mjll'sîk) muziķa; skaņu
māksla; mūzikas gabals; notes;

.al □ (nijū'ji-'fai) muzikalisks;

labskanīgs; .-book irnjū'sifbiif)
nošu grāmata; .ian (mi-.jl'fd)"ii)
muziķis; .paper (iujū'fTfpeip3<)
nošu papirs;

.
pen (.pên) ra-

musk (mžfī). mošus, bizams; (ari

.-deer, ntaVffbi')

musket (ntaVffet) šautene.

musketeer (msSffeti-') musketieris.

musketry (mjB'ft*iß*,) rokas šau-

jamie ieroči; šauteņu zalve.

musket-shot (.fdiaul) šautenes šā-

musky (iuàs'ffe) mošus-.

muslin O (uiL'sliii) muslins,

mussel (miSfl)jŗliemene.
Mussulman (ntk>'f»lnim) 1. tnuzel-

manis. muzelmaņu-.
mustl (mao)t) vajadzēt; I. —man

vajaga; 1. go —man jāiet; 1.

not — es nedrīkstu.

must 2 (-) mostS (jauns vīns).

mustache (niàof- jeb musta'sch), .-

io (.ta'fdjļêļo») ūsas.



mustard (mkVftOtb) sinepes.

muster (màfj'ftfr) 1. X skate; sa-

raksts; to pass laist cauri.

2. via. X skatīt, pārraudzīt; sa-

dzīt; v\n. sanākt, sapulcēties.

mustiness (tnžJ'ft-mfcf) sapelējums;
sasmakums,

musty (,|e) sasmacis.

mutability (injfìtabì'lete) nepastā-

vība; svārstība.

mutable □ (mjfl'tdbl) nepastāvīgs,

grozīgs; svārstīgs.

mutation (mitttei'fdj<m) grozījums;

gr. pārskanis.
mutel (mjnt) I. □ mēms. 2. mē-

mais(-mā);statists; skatītājs(-ja);
kapkopis; i klusinātājs, rem-

deklis; gr. slēdzenis.

mute- (.) izkārnīties (no putniem).

muteness (~n«fj mēmums

mutilate (mjū'teleit) sakropjot (ari

fig.); .ion (mjûtèlei'fdj'm)sakro-

pļojums.

mutineer (-t*nl-') dumpinieks; .-

ous n (ntjū't<tusf) dumpīgs; .y

(mjīī'tSue) 1. sacelšanās. 2. sa-

celties, dumpoties.
mutter (maS'tf') ļ. murmināšana.

2. murmināt; kurnēt.

mutton (ntäStn) auna gāja; .-chop
(mtS'tutjdjaop) auna ribiņas.

mutual □ (mjū'tt*rt-ol) savstarpējs;
kopējs; .ity (iujūti*i'3'K'te) sav-

starpība.

muzzle (niaSjl) 1. mūlis; purns;

caurums; uzpurnis. 2. v\a. uz-

likt uzpurni; fig. aizbāzt muti;

v\n. ošņāt.

muzzy sl. (ntào'fe) apskurbis.
my (máì, ari me) mans.

myology (máìai'l»bsche) muskuju
mācība.

myopy (mâi'»pe) tuvredzība.

myriad (ml'Reāb) I. miriade. 2.

neskaitāms.

myrrh (mot) mirre.

myrtle (mSdi) mirte.

myself (maìfe'lŗ jeb m*fê'lTļ espats;
sevi; man; mani.

mysterious □ fmW'lļĶş) noslē-

pumains, mīklains; .ness (.nş)
noslēpumainums.

mysteryl noslēpums;

mystery- (.) mistērija (drama).

mystic (mi'ftif) I. (ari al □, M<Ķ\
mistisks, noslēpumains, zimbo-

lisks. 2. mistiķis.
mysticism (.têfiîm) misticisms.

mystification (mļştêfîle-'şchSnj mi-

stifikācija.

mystify (ml'ft«faì) mistificēt, mal-

dināt, āzēt.

myth (m\th) mits, teiksma; satlo-

mājums.

mythictal) (mVth% mītisks.
teiksmains; sadomāts,

mytholog/rcai) imir/-»ļêo'dsd>ik, .-

ēfdl) mitoloģisks; ,y (tm(/>à>'-
I°bfd)e) mitoloģija.

N

N. abbr. == nortll.

N. A. abbr
—

North America(n).
nab F (nib) noķert, notvert,

nabob (nei'baob) nabobs, Krezs.

nacre (nei'ffi) pērlenes vāks; .ous

(nei'kņŞş) pērlenes vākam lī-

zemā-

kais stāvoklis,

nag 1 (uāg) zirģelis.

362 mustard —nag
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nag- (.) ķircināt; kaitināt.

Naiad (nei'iäb, najade.
nail (neil) 1. nags; nagla. 2.naglot;

pienaglot; aiznaglot; to.down

— aiznaglot; pienaglot,
nailer (nei'lBt) naglkalis.

nailery (Jfße) naglu fabrika,

naīve (unī'ir) naivs; .tê (fr. nairote'),
-ty (mli'wfe) naivitate.

naked Li (nei'feb) pliks, kails; fig.
neaizsegts; poet, vājš; .ness (.-
mf) plikums, kailums.

namby pamby (uä'iubêpä'mbe) au-

šīgs. .

name (neiin) 1. vārds; nosaukums;

palama; titulis; slava; Christian

. — kristāmais vārds; family.
— ģimenes vārds, uzvārds. 2.

nosaukt; pieminēt; noteikt.

nameless □ (iKi'ntl*f) bezvārda-;

neslavens, nepazīstams; neap-

rakstāms; .ness (.mf) bezvār-

namely (nei'mle) proti, ar vārdu,

name-plate (-pleit) durvjtt platīte.

namesake (rtei'mfeif) vārda brālis.
Nanry (na'nfe), ,ny (■.«) Anniņa.
nankeen (nl'ntln,näufi'ii) nankins;

.s pl. nankina bikses.

napl (uap) pluksne.
nap - (.) 1. snaudiens. 2. snaust;

to catch a p .ping — negaidot
kādam uzbrukt,

nape (neip) pakausis,

napery -j jeb skat. ( nei'pslße) ļimt

naphtha (uā'fVAa) nafta.

napkin (nä'pîfn) servjete; .-ring (.-

Ring) servjetes gredzens.
Naples (iteiplj) Neapole,
napless (nä'plèf) nodilis; noval-

narcotic (ŞkL'tìk) 1. naikotisks.

2. iemidzināmais līdzeklis.

nard (innd) narde.

narrate (näßti't) stāstīt; .ion (nä-
Rei'fdjfu) stāsts; .ive (nä'RÌÎttm)
1. stāstošs. 2. stāstījums; .or

(iiâßei't0') stāstītājs.

narrow (uä'Ro») 1. □ šaurs; mazs,

īss, aprobežots, saspiests; šaur-

sirdīgs, mazisks; sīks; to make

a.escape — tik tikko izsprukt;
to bring into a

.compass — īsi

saņemt. 2. aiza; .s pl. jūras
šaurums. 3. sašaurināt(ies); ap-

robežot; iešaurināt; nolaist (ari

dot); .ness ( mf) šaurums; ap-

robežotība; Un fig); skopums;
.-minded ( maìnbèb) šaursirdīgs.

narw(h)al (iuīt'ļf)ļw<'i) zo. narvals,
jūras vienradzis.

nasal I. nazals, deguna-.
2 nāsenis; .ity Jnäja'Kte) naza-

litate; -ize (nei'sälais) tunāt caur

degunu.
nascent (nā'jf-nt) topošs.

nastiness (na'ftfinčf) netīrība ; ne-

ķītrība.
nasty (ua'fte) netīrs, neglīts, ne-

ķītrs, riebīgs.
Natal şâ'y npr. Natala.

natal(iiei't°l) dzjmum-,dzimšanas-.
Natatores (nc-tStS'RÎf) pl. peldētāji

(putni).
nation (rtei'fdjBn) nācija, tauta.

national n (nā'schimoi > nacionāls,

tautisks, tautas-1 valsts-; vis-

pārējs, atklāts; .ism (.lïjnt) na-

cionālisms; .ity (nāfdjOna'lčte)
nacionalitāte, tautība; .Ize (."-

i)S(āif) nacionalizēt.

native (nei'tïro) 1. □ dabisks; tīrs

l (metāls); dzimis! dzimtenes-,
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. tēva-, mātes-; radā-. 2. ic-

dzimtnieks, turienietis; mākslīgi
audzināta austete.

natron (nei'tßfn) natrons, zoda.

natterjack («3't"rbfdj3f) krustru-

natty d F (nS'fe) smalks, košs,

natural (n3'tï*OßOl) 1. D dabisks;
iedzimis; nepiespiests; ārlaulībā

dzimis; „ philosophy — fizika,
dabas mācība. 2. idiots; / at-

risināmā zīme; .ism ( -līfin )

naturalisms; dabas stāvoklis;
.Ist (J<3|īft) naturalists, dabas

pētnieks; .ization (nBtf<->BR-ll«fe>'-
.fdjfln, .lai.) naturalizācija; .ize

(na'tt4«RÌláìî) naturalizēt; akli-

matizēt; .ness (.ROlmj) dabi-

skums.

nature (ņei'tffW'J daba.

naturcd (.tī*»tb) dabas-; good-.
— labsirdīgs, iii-.— ļaunprātīgs.

naught (īiSt) 1. niecīgs, nevērtīgs,

izvirtis. 2. nulle; nekas; to

come to.— iznīkt; ciest neveik-

smi; to set at.— necienīt, nici-

nāt. 3. adv. nekādā ziņā, ne

par ko; .iness (uæ'temf) nerāt-

nība; .y (uāo'te) nerātns, nepa-

klausīgs.
nausea ( næ'fdjea, .fêa) jūras sli-

mība; nelaba dūša; riebums.

nauseate (.eft) v\h. sajust riebumu

(at — pret); v\a. nicināt, neie-

redzēt; to be .d — sajust rie-

nauseous11 (n«Hchşiş, şķļş) rie-

bīgs.
nautical 11 (īia/feM) nautisks,

jfiŗas-, jūrniecības-; . mile —

jūras jūdze.

naval (nei'rooT) jūras- ; kuģniecī-

bas-, marines-.

navel (uei)u) (baznīcas) vidus.

nave- (.) rumba.

navel (neirot) naba; fig. vidus.

navicular (ņļlwļ'MlB ') kuģveidigs,
laivai līdzīgs.

navigable □ ļAiS'wêgBbl) kuģojams,
braucams; .

balloon — grozāms

gaiskugis.
navigate (.gelt) kuģot; apkuģot;

stūrēt (kuģi).

navigation (iiillvegei'sd>c>n) navigā-
cija, kuģošana, kuģniecība.

navigator (nā'toefleifr) kuģnieks;
stūrmanis.

navvy (nä'toe) zemracis.

«avy (nei'uie) marine, kaŗa flote;

N. League — flotes biedrība.

nay (uef) 1. nē; pat. 2. ne (nobal-

sojot); noraidījums.

Nazare/ie (itSf&RÎ'n) nacarenis; .th

Nacarele.

naze (iieif) kārslis, zemes rags.

neap (nip) bēgums, ūdens visze-

mākais stāvoklis bēguma laikā

(ari .-tide).
neaped (m'pt): to be . — bēguma

laikā uziet sēklī.

Neapolitan (niHpL'lĢnl 1. neapo-
liešu-. 2. neapolietis(-ta).

near (ul>) 1. a. tuvs; taisns (ce|s);

tuvu rada-; noteikts, pamatīgs;
skopulīgs; kreiss (no jātnieka);.

at hand — tuvu klāt; -horse —

rokas zirgs. 2. adv. tuvu; gan-
drīz. 3. prp. pie. 4. tuvoties.

nearly (nM*) tuvu; ap, gandrīz.
nearness (ņi>'n«f) tuvums; tuva

radniecība; noteiktība.
near-sighted (.fáìtêb) tuvredzīgs.
neat1 (nit) l i glīts, tīrs, spodrs, košs.
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neat- (.) \ raglops; .s-foot oil

— nagu tauki.

neatness (nl'{fi*f) glītums, spo-

drums, košums.

neb (neb) knābis; purns.

nebula (ne'tViKfa) miglas plankums;

.r (.I°') miglveidīgs.
nebulosity (neviuls/se>) miglai-

nebulous (nē'biSfŽf) miglains.

necessary □ (ne'fêfOße) i. vaja-

dzīgs; nepieciešams; nenovēr-

šams. 2. vajadzība; aleja; .ies

(.R6f) pl. vajadzības.

necessitate (nēfe'fēte>l) prasīt; da-

rīt vajadzīgus piespiest.
necessitious (.tàsf) trūcīgs.
necessity (nêfê'şie) vajadzība; ne-

pieciešamība; spaids; trūcība,

nabadzība.

neck (nek) kakls; kakla gabals
(no auna); kakliņš; fig, galva;,

of land — zemes šaurums; . and

.
—kopā; P

.
and crop — pavi-

sam ; F. or nothing — visu vai

neck-band (nè'fbänb) (krekla) ap-
kakle.

neckcloth (Jlanh) kaklauts,

neckerchief (.o'tfduf) kakla lakats

(sieviešu).

necklace (.tīfi kakla rota.

necktie (ne'ftáì) kravate.

necro/ogy (nekßw'l"bsche) mirušo

saraksts;nekrologs;.mancy (ne'-

fi<"māitfe) melnā māksla, bur-

nectar fits'ftB') nektārs.

Ned (neb), Neddy (ue'be) Eduards.

nèe (nei) dzimis.

need (nib) t. vajadzība; tiūkums,

nabadzība, posts; if.be— vaja-

dzībns gadījumā. 2. būt vaja-
dzīgs; vajadzēt.

needful (nī'bfiil) l. n vajadzīgs.
2. F vajndzīgums.

neediness (ntVcWfj trūcība, naba-

needle (nībl) adata; .-case(rtl'dlielfj
adatnīca; .-gun (.slàsu) central-

sitēja šautene; .-maker (ms't°r)
adatnieks.

needless □ ( uī'blc'f) nevajadzīgs,
veltīgs; .ness (.tūf) nevajadzī-

nttute-telegraph (nl'dlļêl«gliaf)
adatas telegrafs; .woman (.-

wuim'ii) šuvēja; .work (.ws'f)
šuvums.

needs (uibf) visādā ziņā.
needy : : (ni'be/ trūcīgs,' nabadzīgs.
ne'er (nìî')=never.

nefarious □ (ne fä'Rè »f) negodīgs,
nekrietns, neģantīgs.

negation (nêBei'fo>*n) negācija, no-

liegums.
negative (riê'ģîllttJ) I. Û negatīvs,

noliedzošs. 2. negācija; phot
negatīvs. 3. teikt nC; noliegt;

atspēkot.
neglect (negle'ft) 1. nevērība, no-

laidība. 2. iztuieties nevērīgi,

nolaidīgi; nerūpēties (par ko).

neglectful (.ful) nevērīgs, nolaidīgs.
negligence (nê'glŞbfdjènf) nevērība,

nolaidība; □ (.bfdjēnt) nolaidīgs;

.t of — vienaldzīgs pret_.
negotiaft/a'rj/ (nego>şiiĢişi« >

pārdodamība; .die D (itego»'-

fdjĶbl) pārdodams, apgrozāms;

laižams apgrozībā; .te (.ļdļēeit)

v\a. pārdot, laist apgrozībā;
diskontēt; v\n. vest sarunas;

.tion (uēooi'fdjčei'fdļt'u) pārdo-
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šana; diskonts; sarunas; .tor

(nēgou'fchēeitvr) sarunu vedējs,

starpnieks.

Negress (ni'gßef) neģeriete.
negro (iii'gßo"), pl. .es(.s) nēģeris.
negūsl (nī'gff) karstvīns.

Negūs' 2(.) negūs.

neigh (ne>) I. zviegšana. 2. zviegt.
neighbour (nei'bfr) 1. kaimiņš

(-ņiete); tuvākais(-kā). 2. saiet

robežās, būt kaimiņos; .hood

(.hiid) apkaime; .ing (nei'&Oßinu)
kaimiņu-; robežu-; apkaimes-;

.ly(.bf'le) draudzīgi,kākaimiņš.
neither jeb nï'a7iBr) ne-

viens (no abiem);
. ... nor — ne

...
ne; nor ... .

— ari ne.

Nell (nēl). .ie, .y (nē'(c) Lienīte.

Nelson (ne?tf°n) npr. Nelsons.

neologism (nēau'lodschisin) neolo-

ģisms (jauns vārds).

neophyte (nî'»fáit) jaunatgrieztais
(.tā); novics; iesācējs,

nephew (nē')pjū) brāļa dēls; māsas

dēls.

nepotism ( nê'pôtlsm) nepotisms
(krustdēlu būšana).

Neptune (nē'ptjūn) Nepttins.
Nereid (ni'Rè(o) nereida.

nerve (ns'hi) nervs; cīpsla; stiegra;

(tapas) dzīsla; spēks, drosme;

.d (nOtrob) dzīslots; - less (nor)n'-
lêş) bezspēcīgs, vājš.

nervine A (nô-'win, .wáin) nervus

spirdzinošs; zāles, kas nervus

stiprina.
nervous □ (nS>'Wi>ş) nervu-, ner-

vains, stiegrains; spēcīgs; ner-

vozs,iekairināms; kautrīgs; .ness

(-nēf) nervainums; nervozitāte;
kairinamība.

ness (nēf) kārslis.

nest (nest) 1. lizda; slēptuve;
.

of

boxes — garnitūru kārba; taisīt

lizdu, perēt.
nestie (nŠft) taisīt lizdu, perinā-

ties, ieperināties, ieviesties; pie-

kļauties.
nestling (nē'fļtļltnii) putnēns; .-egg

(.eg) padēKlis; grasis nebaltam

dienām.

net 1 (net) l. tīkls (ari fig.); tils,

muslins. 2. mest tiklu; kert

tīklā; tīklot.

net- (.) 1. tīrs, nesto. 2. ienest

tīru peļņu.
nether (nè'dh°t) apakšējs, apakš-;

N.lands (.lands)pl.: the.lands —

Nīderlande, Holande; .most (.-
moiift) apak ējais. viszemākais.

netting (nē'tlna) tīklu mešana;

tīklojums (acains adījums); tīkls.

nettle (nets) I. nātia. 2. dzelt (no

n.itras);kaitināt;.-rash (nē'tlßājd))
nātru izsitumi, nātru drudzis.

neuralgia (niußā'ldschēa) neiralģija,
nervu sāpes.

neuritis (.Raî'tìf) nervu iekaisums.

neurology (.Rao'lSdsche) neiroloģija,
nervu mācība.

neuropter (.Rao'pt"') tīklspārņi.
neurotic (.Raa'lïf) 1. nervu-. 2.

nervu slimība; nervu zāles.

neuter (njū'tSi) 1. neitrāls; gr. ne-

katrs, nepārejošs. 2. neitrs, ne-

katras kārtas vārds.

neutral (.tßî>l) 1. v neitrāls; (ari

chm.); fig. vienaldzīgs. 2. s.

neitrāls, neitrāla persona; .ity

(ni»tßā'lēte) neitralitāte; .ization

(iijūtßi|ēsei'sd)«n, .lai.) neitrali-

zācija (ari chm.); .ize (itjļO'tß--*
láìj) neitralizēt (ari chm); darīt

par spēkā neesošu.
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never(nē'itiOr) nekad; nekādā ziņā

ne ; . so — ari vēl tā ; .-

theless (nèiiii>'<f/jêlè'f) tomēr; ar

visu to.

new (njū) a. jauns, svaigs, jaun-
laiku-, nesens; nepiedzīvojis.
2. adv. nupat.

Newcastle (njūtā'fl) nnr. Ņukastle.
new-comer ( njū'fāŠm"') jaunpie-

newfarigled (njufS'imnlb) uz jauni-

nājumiem kaislīgs; jauns, jaun-
modcs-.

Newfoundland (iijûfâu'nbläiib, njū'-

fiSublä'nb) Jaunfundlande.

Newgate ( njū'gSt) Ņugate (senāk

kriminalcietutns Londonā).

newly (njūle) nesenI no jauna,
newness (~n*f)' jaunums ; nepie-

New Orleans (njū ûr'lşinsjeb ū-ļi'ns)
nor. Jaurorleana.

news (njūj) jaunums, vēsts, zina;
what's the -? — kas no jauna?;

.-agent (njQ'f£>bfdļ«nt) avižu

pārdevējs; --boy (bol) avižu iz-

nēsātājs ; -monger ( -mäSmigOt)
jaunzinis, okšķeris; .paper (.pe'-
por) 1. avīze. 2 avīžu-;

. room

(-Rūm) lasāmā istaba ; .vender

(.rrenbOr) avižu pārdevējs; .-

writer (.RaìtOr) reporters.

newt (njūt) ūdensķīrzaka.
Newton (njū'tOu) npr Ņūtons.
new-year (ujū'jh) jaunsgads; New-

Year's Day — jaungada diena; .'s

gilt — jaungada dāvana.

New York (njū jūt) nor. Ņujorka.
New Zealand ( njū fl'l-mb ) Jaunzē-

next (nēffr) l. a. nākošais; . but

one — priekšpēdējais; . door

— blakus i
.

door to — tuvu

klāt; gandrīz; .

to nothing —

gandrīz nekā. 2. adv. pēc tam,
tūliņ pēc.

Niagara (nai'ā'goßa) npr. Niagara.
nib (itlb) 1. knābis; (spalvas) gals.

2. uzasināt.

nibble (nïM) (ap)grauzt; apsprie-
delēt.

nibbler (iti'Mr) grauzējs; sprie-
delētājs.

nice □ (niìf) glīts, košs; garšīgs;

pareizs; smalks, glezns,izlasīts;

kutelīgs, grūts ; grūti apmieri-

nāms; .ness (nSĪ'fnēf) smal-

kums; glītums, košums; jiarei-
zums; gleznums; .ty (nai'fete)
smalkums, asums; pareizums;
noteiktība; toa .ty — uz matu.

niche liiltsch) niša.

Nick - (nik, P Old
. — velns.

nick - (.) f. ierobs, iederīgs mir-

klis. 2. ierobīt.

nickel (nï'fH) 1. niķelis. 2. apni-
ķelēt.

nick-nack (nī'fnāf) sk. knick-knack.

nickname (ni'knemi) 1. palama. 2.

dot palamu, iesaukāt.

nicotin(e) (nt'fûtïn) nikotīns,

nictitate (ui'ktsieil) mirkšķināt,
niece (nīfj brāļa meita; māses

niggard (nk'gv-b ) f. skopulis. 2.

□ skops ; skopulīgs ; .(li)ness
(.[lê!nêj)skopums,

nigger P (.ni'gOr) nēģeris,
nigh (náì) a. tuvs; adv. tuvu;

gandrīz; well
. — bez maz.

night (náït) nakts; vakars; by ~

in the
.

— pa nakti, nakts

laikā; .cap (naī'tlāp) naktscepure;

naktsmalks; .fall (.fæl) nakts
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uznākšana; -gown (.gaini) nakts

uzvalks (sieviešu).

nightingale ( uai'tluge'l) lakstīgala,
nightly (.le) 1. a. nakts-. 2. adv.

nakti; katru nakti,

nightmare (.mii>) lietuvēns,

night-school (.ffiil) vakara skola,

nightshade * (.şcheid) nakts-

nihilism (iiáì'l)êltļui) nihilisms.

nimble I! (nimbi) žigls, veikls,

mudīgs; .ness (nì'ntblttef) ži

glums, veiklums.

nimbus (iti'mWf) nimbs, svētsta-

rojums; lietu mākonis.

nincompoop F (nī'nsļffmpDp) plān-
prātiņš, muļķis.

nine (nam) 1. deviņi; .day's won-

der — (dienas) galvenais noti-

kums. 2. devītnieks.

ninefold (naì'nfo"lb) a. deviņkārlējs
P ; adv. deviņkārt.

nine-pins (.puis) pl. ķegļi; bumbo-

nineteen (náì'ntî'n) deviņpadsmit,
nineteenth(.H'iuĀ) deviņpadsmitāis.

ninetieth deviņdesmitais,
ninety (uáì'nte) deviņdesmit,

ninny F (ni'ne) muļķis,
ninth (náî'nrA) 1. devītais. 2. de-

vītdaļa; i nona.

ninthly ( |c) devītkārt.

nipl (nip) 1. kniebiens; kodiens.

2. [irr.J kniebt; nokniebt, nokost;
to.in the bud — dīglī apslāpēt.

nip 2 (.) malciņš.
nipper (nt'pOr) F zēns; (zirga) priekš-

zobs I (vēža) spīles ; * zciziņš ;
.s pl. knaibles.

nipple (ntpl) pupa gals; pupiņš
(pie bērna pudeles),

nipt (nipt) pret. un p p. no nipl 2.

nit (nit) gnīda.
nitre (nai't"-) zalpetrs.

nitric (.tßif):- acid — zalpelrskābe.

nitrogen (.lûdsd)e») slāpeklis; .ous

(náàau'dschê.ià?f) slāpēkļalns,
slāpēkli saturošs,

nitrous (uáì'tßf)) zalpetiains.
nix (nìff) ūdensgars; nāra.

no (no") 1. a. nekāds; adv. nē;

ne. 2. s. ne, noraidījums; .es

(no»)) pl balsis pret kadu

priekšlikumu.
nob1 (uaïïb) P galva; G poga.
nob2 (.jaugstmanis, smaļks kungs;

-by (nao've) smalks, glaims,

nobility (n»bi'|ēte) muižniecība;
dižciltība,

noble(no"i'l) 1. □ dižciltīgs; krāšņs;
krietns; cēls. 2. muižnieks,

nobleman (iio»'blm%) muižnieks,

nobleness (no»'blnêş) dižciltība,

noblewoman (.wi-moii) muižniece,
nobody <no"'v"de) 1. neviens. 2.

niekalbis, nulle (neievērojama per-

nock (uàjf) sk. notch,
nocturnal (uæfH>('ntt() nakts-,

nod (naob) 1. mest ar galvu, māt;
to.off—iesnausties. 2. māšanā)

mājiens,
noddle F (tiæbt) contp. galva,

noddy F (uau'be) muļķis,

node (uo«b) mezgls; uzkaulis.

nodosity (nBb»'f*t«) mczglainums.
nodular (nìo'biWr) mezglains,

mezglam līdzīgs,
nodule (nāVbjūl) mezgliņš,
nog

noggin (uæ'nhi) (koka) kanniņa,
fogging (.Ina) mūra starpsiena.'

noise (nôìf) 1. troksnis; dārdoņa;
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ņudzis; brēka. 2. to
-

abroad

— izkliegt.
noiseless I ] (itiTi'jltj) beztrokšņa-,

kluss; .ness (-uts) klusums.

noisiness (nol'ffņSfJ troksnis; trok-

šņainība.

noisome (itoi'fOm) neveselīgs; kai-

tīgs; pretīgs, riebīgs; -ness (--

nêf) kaitīgums; riebīgums.

noisy □ (not'fe) trokšņains.

nomad (nao'māb) staigulis; Je

(nŞntl'bïfj staiguļu-; -ize (na>'-

mlbilf) staiguļot, nomadizēt.

nomenclature ( no«mžrrffcitī*B« )
nomenklatura, vārdu saraksts.

nominal □ (naa'mSnSl) vārda-, no

minals; -ly (-c) vārda pēc.

nominate (-ueit) iecelt; nosaukt;

ieteikt kā kandidātu (velēšanās);

-ion (iiaimênei'schiîn) iecelšana;

tiesība likt priekšā; to be in

-ion for — būt ieteikts (ka kan-

didāts); -ive (itau'ķiistiw) gr.
nominativs; (ari -ive case); -or

(-itei'tOr) iecēlējs.
nominee (iiaomenī') izredzētais,

kandidāts (uz amatu).
aon (naon) ne-.

non-acceptance (Jffe'ptOnf) nepie-

ņemšana.
nonage (n'ao'nebsch) nepilngadība
nonagenarian ( iiàjnìibfd)èïis'ReTnii)

deviņdesmitgadis (sirmgalvis).
nonagesimal ( .bfdje'fCmof) deviņ-

desmitais (grāds).

nonagon (naa'nägàôn) deviņstūris.
non-appearance jur.

neatnākšana, neatnāce.

non-attendance (itàonatê'iib"iif)
prombūtne.

nonce (nàunf); for tlie
-

— tikai šim

gadījumam.

nonchalance (nàS'nfdjSfOņf) nolai-

dība, vienaldzība; .t li (.I«iit)

nolaidīgs, vienaldzīgs.
non-commissioned (najiif«inl'şchSnd)

nepilnvarots;
_
officier — apakš-

oiicieris.
non-committal ĻlOmftOĪ) sevi ne-

saistošs, neitrāls.

non compliance ( ne-

labprātība, nepiekrišana.

non compos mentis (uàïïn fa/mpof
mê'nttf) jur. nepieskaļtams.

non-conductor (ua)nt<Inbarj'ftO')e/erf.
slikts vadītājs.

nonconformist (-f»nfo<'iiiift) (angļu)
disidents.

nondescript (nso'ndc-skiiipl) vēl ne-

aprakstīts; abnornis.

none (uäsn) neviens; nekāds; adv.

it nebūt; .the less —tomēr.

nonentity (īiaine'iikU) nebūtība;

neievērojams cilvēks.

non-essential ne-

svarīgs.

nonesuch (iiàs'iifàstfrî)) nesalīdzi-

non-existence (iia»n 6 gsl'st6 ns) ne-

esamība

nonjuring ( .bfdjū'RĪnct) zvērestu

liedzošs.

non-observance (.i!bşiu'tv»nj) ne-

ievērošana.

nonpareil (.pärļc'l) 1.nesalīdzināms.

2 tup. nonpatels.
non-payment (»J)e''rttBnt) nemāk-

non-š a.

-performance (-.pBrfc-V'mflno ne-

izpildīšana.
nonplus (naj'nplŽf) 1. samulsums.

2. samulsināt.

non-resident (iiauiißē'ļčbēntJ prom-
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nonsense (itL'nfenf) blēņas; .ical

(itaonfē'nfēfol) bezprātīgs, au-

šīgs.
_

nonsuit (uao'nsjut) sūdzības norai-

dījums.

noodle F (nūbl) muļķis; Am. .s

pl. nudeļi.
nook inìif) kakts.

noon (nīiu) I. pusdiena (ari .day,

.tide,uū'nbei,.ta7b).2.pusdicnas-.
noose( itūs jeb rifl.f) l. cilpa; la-

matas. 2. taisīt cilpu; ķert la-

matās.

nor (iu>r) vēl; ari ne.

norm (norm) norma; noteikums;

paraugs; .al □ normals;

pareizs; priekšzīmīgs; geom.
svērtenisks.

Norman (nOr'mftn)[pl. .s] normanis.

north (īifī'r/i) 1. ziemeļi. 2. zie-

north-east (not'//ii'ft) i. ziemeļ-

austrumi. 2. ziemeļaustrumu-
(ari .ern).

northerly (nS«'rfABrle) ziemeļu-.

northern (.t/Aor ii) ziemeļu-; .er

(.o<) ziemeļnieks.

northing (.r/ìïrH) * ceļš pret zie-

meļiem, vietis.l
Northman (tiorVAntān) skandina-1
northward(ly) (iioiV/jvvUrbļleļ) zie-

meļu- i ziemeļup.

north-west (no"rVAwè'ft) 1. ziemeļ-

rietumi. 2. ziemeļrietumu- (ari
.-western, .-westerly).

Norway (uOt'wei) Norvēģija.
Norwegian 1. nor-

vēģu-. 2. norvēģis.

nose (nous) deguns; purns.

nose-bag (nou'sbāg) tarba (zirgiem).

nose-band (.bānb) degunsiksna
(pie iemauktiem).

nosed (iio«ļb) degunains.

nosegay (noii'ļ'gej) puķu pušķis.
nostalgia » (ttaoftā'lbsdjča) nostal-

ģija, ilgas pēc dzimtenes; .v

(.bjcfļìf) nostalģisks.
nostril (iiæ'ftß I) nāss.

nostrum (.tn'mt) slepens ārstēja-
mais līdzeklis.

not (nàot) ne.

notability (noutSbî'lête) ievēroja?
mīda i ievērojams cilvēks,

notable (no»'t»bl) 1. □ ievērojams;
F (p. i. d gudrs; čakls.

2. augstmanis, augstas kārtas

persona.
notarial (m>iâ'Re-<>l) notariāls; no-

tariāli apliecināts,

notary (no«'t"Re) notārs,

notation (u»te''fdr>n) uzzīmējums,

notch (nàotfd)) 1. ierobījums. 2.

note (uoiit) zīme; zīmīte; iezīme;

piezīme; J note; pol. nota; O

rēķins; .s pl. piezīmes. 2. ap-
zīmēt; atzīmēt; uzrakstīt; pie-

zīmēt; protestēt (vekseli).
noted (iio'i'tēb) slavens; ļaunā slavā

nācis; Jy t (~Ic) uz matu

noteworthy (nou'twsft//ie) levēro-

nothing (iiaD'r/itiut) 1. nekas; for
.

— par velti; good for
.

— ne-

derīgs; next to
-

— tikpat kā

nekas. 2. adv. nekādā ziņā ne;

.ness (-mf) niecība; nekas;

blēņas.
notice (noii'ttf) 1. pamanījums;

uzmanīna; piezīme; vēsts; uz-

teikums; biedinājums; ziņojums;

at a moment's
.

— katru acu-

mirkli; to give s.o. . —
uzteikt

kādam. 2. pamanīt, redzēt; pie-
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lūkot; pieminēt; F izturēties

ar uzmanību; .able n (no«tE'-

f°bl) pamanāms; ievērojams;

.-board (no"'t!fvo-d) melnā taiele.

notification (no»tēfēfei'fd)3n) pazi-
ņojums; pasludinājums;mājiens.

notify (no»'t6fā7) paziņot, darīt zi-

notion (no"'fd)°n) jēdziens; priekš-
stats, iedoma; uzskats; nolūks;

airy .s pl. tukšas domas; .al

(.fchvndl) fantastisks; gara-.

notoriety (noutôßai'ete) vispārzina-

mība i tālu pazīstama lieta (vai

persona).
notorious □ (notô'R^Sf) vispār

zināms; nelabā slavā esošs; .-

ness (.mf) vispārzinamība.
notwithstanding (uautwìr/ifta'nbïim)

prp. neskatoties uz; ej. tomēr.

nought (uāūt) sk. naught.
noun (náuu) lietas vārds, zub-

stantivs.
nourish (nàs'RÌfch) dot pārtiku,

uzturēt; kopt; audzināt; .er (.î>r)
pārtikas devējs(-ja); uzturētājs
(-ja): .ing (.ln«) barojošs; .ment

.ment) barība; barības līdzeklis.

novel (ua/inēi) 1. jauns; neparasts.
2. romāns; short

. — novele;
.ist (uao'liiesiļt) romānu rakst-

nieks; .ty (iiaj'itH-(te) jaunums.
November (u"wē'inlM) novembrs.

novennial (.toè'n*-8!) deviņgadējs.

novice (næ'nuf) jaunulls; nevies.

novitiate (mmn'schèal) māceklība;
noviciats, pārbaudāmais laiks.

now (náu) tagad; pašlaik; drīz;

just
.

— nupat; before
.

—

jau reiz.

nowadays (náû'ïbeif) šobiīd ; mūsu

dienās.

noway(s) F (iio«'wē>|f]) nekādā

nowhere (no"'ļs)]\vâr) nekur,

nowise (nu«'wáïf) nekādā ziņā.
noxious kaitīgs,
nozzle (na>fl) purns; snuķis,
nubile(njû'oìl) pieaudzis (precēšanās

gados).

nucleus (njû'klşiş) kodols.

nude (iijud) kails; jur. spēkā ne-

esošs; paint, the
.

— kailums.

nudge F (naZdsch) slepeni (vai lē-

nām) piegiūst.

nudity (njrrbfte) kailums; .ies pl.
kailas da|as; paint, kailas (i-

-nugatory aušīgs, bēr-

nišķīgs; tukšs.

nugget (nA'ciM (zelta) gabals.

nuisance (njûşnş) kaufkas nepa-
tīkams, apgfūtinošs, kaitīgs;
kaitīgums; mēris;
nedarbs; a public atklāts

skandāls; commit no .! — šo

vietu nedrīkst pieķēzīt.
null (nasl) spēkā neesošs, nederīgs.
nullification (nLlêşike>'şchon) nulli-

fikacija, jitcelšana.
nullifier (njrj'lèfáìor) atcēlējs.

nullify (nêd'ièfai) atcelt, iznīcināt,

par nederīgu darīt.

nullity (.te) nederīgums.
numb (naûm) 1. sastindzis; nolirpis.

2. sastindzināt; notirpināt.

number (nsS'iiilM) I. numurs;
skaitlis (ari gr.); daudzums;
burtnīca; .s pl. poet, ritums;

panti; dzeja. 2. skaitīt, rēķināt;

' numuros.

numberless (.let) neskaitāms,

numbles (usombif) pl. iekšas

(brieža).
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numbness (náJ'mHŞf) sastingums;

notirpums.
numeraô/e (nju'mSßOsil) skaitāms;

.i (.Rûi) 1.0 skaitļa-. 2.skaitļa
zīme. cipars; skaitļa vārds; --

tion (niūntt-Rei'fd)3 n) skaitīšana;

-tor (niū'mC'Reitfr) skaitītājs.

numerical □ (niumê'RŞl) skaitļa-,
skaitļa ziņā.

numerous □ ( njū'mnßasf) liels

(skaita ziņa), lielā skaitā ; -ness

(,n«f) liels skaits.

numismatic (njnmlftnS'tlf) numis-

matisks, monētas-; .s (-Iff) nu-

mismātika (monētu un medaļu zi-

numskulj F (naā'mffžīt) muļķis,
nun (ffntt) mīiķienc; orn. zīle.

nunciature (rķnşchê-i!tşchk>r) nuncia-

nuncio (nŽ'ttfdjšou) mtncijs.

nunnery (riàs'nfiße) mūķieņu klo-

nuptial ( itàs'pfd)°[) 1. kāzu-, lau-

lības-. 2. -s (-fdjtīf) pl. kāzas.

nurse (nil's) 1. zīdītāja; aukle 2.

zīdīt; auklēt; lolot; izaudzināt;
to

-
a cold — saaukstēšanās

dēļ palikt istabā.

nurse-maid (ndVfme'b) bērnmeita.

nursery (nôf'f*Re) bērnistaba; au-

dzinālava, augu māja; --gover-
ness (-a,àsru«,mèf) bonna; -man

(.mán) mākslas dārznieks;
rhymes (.Rainis) bērnu dziesmas.

nursing (-flniiV (slimnieka) kopšana;
--bottle (-bætt) zīžamā pudele.

nursling (nīh'fllmi) zīdainis; au-

dzēknis; mīlulis.

nurture (niīi't'*"') 1. barība; audzi-

nāšana. 2. barot, dot pārtiku ;
audzināt, audzēt.

nut (nàßt) 1. rieksts; uzgrieznis;
F to be -s for — but kādam

patīkams. 2. šķīt riekstus, riek-

stot; to go -ting — iet riekstos.

nutation ( nittfci'fajSn ) nutacija,
svārstīšanās.

nutcracker (uas'tfßāfor) riekstlobis

(ari a pair of -s).
nutgall (-cjSI) gallābols.

nutmeg (-meg) muskatrieksts.

nutriment (tijū'lßēmēnt) barība.

nutrition ( ni«tßt'fd)«n ) barošana;

nutritious (-Of), nutritive (ujū'tßē-

liw) barojošs, gausīgs; -ness

(-nêļ) pausīgums.
nutshell (naZ't-st-hel) čauntala(ari/^.).
nylghau (iii'lgao) zo. nilgava.
nymph (nuns) nāra.

O

o (on) ai!
0. abbr.= Ohio; Order; Oxygen.
0' abbr. ~ Oi (iru npr. priekšā),
o/a abbr. — on account (of),
oaf (o"f) muļķis ; .ish (ow'fïfdjj

muļķīgs.
oak (o»î) 1. ozols. 2. a. — oaken

(oiifit) ozola-,
oakling (ou'îlfm) ozoliņš,

oakum (ou't flm) pakulas; drīve,

oar (or) 1. airis; F airētājs. 2.

airēt, irties; .ed (orb) airu-, ar

airiem,

oarsman (Ģ'snà) airētājs,

oasis ( f'ei'fif ), pl. oases ( »e>'fis)

oast (oust) apiņu kaltētrtva.

oat (out) auzas (p. l. d. .s); to sow
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one's wild >s — tērēt jaunības
speķus, iztrakoties.

oaten (o"tn) auzu-,

oath (o«rA), pl. oaths (o"dh\) zvē-

rests ; to administer jeb tender

an . to a p. — piespiest kādu

ko zvērēt ; to take an .
—

zvērēt.

oatmeal (ou'lnti!) auzu milti.

Ob. abbr. ----- obiit — miris.

obduracy ( ) tiepums ;
cietsirdība; nepielūdzamība; .te

U (.Rāt) ietiepies; cietsirdīgs;

nepielūdzams.
obedience ("bī'bē-enf) paklausība;

It tu (.dņ„t) paklausīgs.
obeisance ("be- jeb "bī's"ns) god-

devība; paklanīšanās.

obelisk (àu'(H-[ift) obelisks.

obese ("bî'f) tukls; .eness (~n«f),
.ity (ûbe'fete) tuklums.

obey ("bei') paklausīt; izpildīt

obfuscate ( aubfaS'ffeit) aptumšot.
obit (o-i'bìt jeb æ'bit) nomiršana,

nāve; bēres.

obituary (<>&i'ti"- ŗ,Re) 1. mirušo

saraksts. 2. nāves-; -
notice —

nāves ziņa.

object l. (aS'bbfdjsft) objekts,
priekšmets; mērķis; gr. papil-

dīt ijs. 2. ("bbjdjè'ft) stādīt pre-

tim, sastatīt; pārmest; ie-

bilst.

object-glass ( «'bdsķttglaş ) °Pl-
objektīvs.

objection(»bdschê'kfchķ>n) iebildums;

there is no . (to it) — pret
to nav neka ko teikt; .able

(-°bl) apstrīdams.
objective (.ttlu) 1. □ objektīvs,

lietišķs. 2. (. case) papildītajs,

akuzatīvs; X mērķis; opt. ob-

jektīvs; .ness (.mş), objectivity
(aubbfdjeftl'ltiête)objektivitāte,

objectless (SJ'dbschektlch bezpriekš-

meta-, bezmērķa-.
object-lesson (Jèfjbļn), .-teaching

(.tītfdļtmt) uzskatamā mācība,

objector (Sbbschê'Wr) pretrunātājs.
objurgate C»bbsĢ>'geit) pārmest,

bārt; .ory pārmetumu

oblate (àobtei't) noplakanots (pie

poliem); .ness (.mf) noplakano-

oblation (.lei'frf)"u) upuris, upu-

rējums.
obligation (-Ddl^gei'sch 3» ) pienā-

kums; saistība; ©obligācija;
to be under an

.
to a p. —

būt kādam pateicību parādā.

obligatory (æ'blfstjjtOße) saistošs.

oblige ("t'laī'bsch) saistīt, piespiesti
uzlikt

par pienākumu; iztapt;

to .ap.•— iztapt kādam ar

ko; much .d — ļoti pateicīgs;
sirsnīgi pateicos.

obliging i I (OblaTbļdjīmi) iztapīgs;
.ness (.ms) iztapība.

oblique a (Obit's, "bļáì'k) šķībs,
slīps; netiešs; atkarīgs; fig. maz

vaļsirdīgs, divkosīgs; .eness

(.nes), .ity (Oblt'fwète) slīpums;

novirzīšanās; divkosība.

obliterate ("Mi't"Reit) nodzēst; iz-

strīpot; iznīcināt; .ed pulse —

ļoti vājš pulss; .ion (3blïtßei'-lî-
fd)oii) nodzēšami; iznīcināšana.

oblivion ("bli'lt'e "„) aizmirstība ;

aizmāršība; amnestija; .ous li

(Bblf'ttrFSf) aizmāršīgs; aizmir-

stinols.

oblong (a/blanni) 1. garens. 2. taisn-
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obloquy (æ'bl°twe) nozākājtims;
pārmetums; negods.

obnoxious n (aotmao'lfdjOf) ienī-

stams; peļams; .ness (.mf) pie-
dauzība; ienīstamība.

oboe s (o«'b°e, .boī) oboja.
obscene □ (bfiff'n) nekītis, cūcīgs;

.Ity (BB'fè*n*te) neķītrība, cūcība.

obscuration (aobffiûßei'fdjfu) ap

tumšojums; apstulbinājums.

obscure («bffjūt') li. □ tumšs (ari

fig.); nepazīstams; nesaprotams;
slepens, paslēpts. 2. aptumšot;
apstulbināt.

obscurity (ûbŗfjû'Rête) tumsa (ari

fig.); neskaidrība; slepenība.
obsequies (æ'ltf«twsf) pl- bēres.

obsequious [j ("bfī'hv iztapīgs,

pakalpīgs; padevīgs; kalpisks,
verdzisks; .ness (-mş) padevība.

observable □ <k>bsS>'wvbl) pama-

nāms; ievērojams; .ance(.tuoļif)
ievērošana, izpildīšana; godde-
vība; paraša; noteikums; .ant□

(.luOnt) ievērīgs, uzmanīgs; god-

devīgs ; .ation (aubfS'itiei'fcfjOn)
ievērošana, izpildīšana; piezīme;
.atory < »dsm'w-it"Ro) zvaigžņu
lūkotava; .c (ObfoVm) ievērot;
izpildīt, pamanīt; pielūkot; pie-

zīmēt,teikt;svinēt; .er (.jSr'tpfJr)
ievērotājs.

obsolescence (äJuî"(è'f<mf) noveco-

jums; .t (.ent) kas noveco;

dilstošs.

obsolete (ao'lifûļìt) novecojis; vairs

nelietojams; vecs; sanīcis; ne-

attīstījies.
obstacle f-f$ll) kavēklis.

obstetrics (Obftē'tßĪtf) bērnu sa-

ņemamība.

obstinacy (a>'bft<mäfe) stūrgalvība;

-te n (.tiat) stūrgalvīgs; neat-

laidīgs; ieviesies (no slimībām).

obstreperous (obftßē'p°Rāsf) trok-

šņains; pldsīgs.
obstruct (obftÎ'ft) aizbāzt; aiz-

sprostīt; kavēt; aizcietināt (vē-

deru); .ion (Obftßas't)d)Bii) aizbā-

šana; kavējums; pari, obstruk-

cija; kavēklis; .ive □ (.tīro)
kavēklīgs.

obtain (Ofctei'jt) v\a. iegūt, dabūt,

sasniegt; v\n būt lietošanā, uz-

turēties; .able (.M) iegūstams;

dabūjams; .ment («m«nt) iegu-

vums, sasniegums.
obtrude (Bbtßū'b)uzbāzt(ics); .sion

(.tßū'jd)Bn) uzbāšana; uzbāzība;
-sive □ (.silu) uzbāzīgs.

obturate æ'fiti"Reit) aizbāzt.

obtuse □ (°btjū'f) truls; fig. ne-

jēdzīgs, plānprātīgs; . angle—

platleņķis; .ness (,n«f) trulums;

fig. nejēdzīgums.
obverse 1. ( 3bwb>'s) adj. apgriezts;

(uz otrupusi) attiecīgs. 2. (āo'6rD°'f)
otra puse.

obviate (a>'bn>èeU) novērot.

obvious □ skaidrs, acīm-

redzams; .ness ( acīmre-

dzamība.

occasion (Lkeī'sd)»») l. gadījums;
izdevīgs brīdis; cēlonis; nejau-
šība ; vajadzība. 2. būt par cē-

loni, celt, ierosināt; .al Q (-c l)

gadījuma-, nejaušs.
Occident (àu'ffêbênt) rietumi; rie-

tumzeme; .al (Şïfebè'nt8!) rie-

occult □ (æfa3'lt) slepens, paslēpts;
.ation («kMei'şdM) paslēpšana;

.ness (ajfaS'lttief) slepenība,

occupancy (aa'fiflpOnfe) iegūšana;
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.ant (.p°ut) ieguvējs; turētājs;

iedzīvotājs; .ation (aofiupei'fdv'ii)
iegūšana; ieņemšana, okupācija;

'nodarbošanās; .ier

ieguvējs; turētājs; .y (ao'fifipáì)
iegūt, aizgūt, sagrābi; X ieņemt;
valdīt; turēt; izpildīt; apdzīvot;
nodarbināt; to -y 0.5., to be

.led with (in)—
nodarboties (ar

ko), strādāt (pie).

occur (àufot') notikt, gadīties; ie-

šauties (prata); .rence (āofaū'Rēnf)
būšana; gadījums; notikums.

ocean (pu'fdj&n) oķeans, jūra; O.ia

(ouschêe>'ma) Okeānija; .ic (o«-

-fcheZ'nfk) jūras-.
ocellate(d) ( æ'feleitjeb]) % un zo.

aeraibots (piem. pāva astē).

ocelot (o«'fe|æt) pardelis.
ocher, ochre (o«'f') okrs.

o'clock ("kļsu'fi—of the clock.

octagon ( æ'ftHflaun ) astoņstūris;
.al (æfta'tjßnOl) astoņstûŗu-.

octave (ào'fte'iu, .|sw) oktāva; .0

(aoftei'too») oktavs (formats x.).

October (àôflo"'l>or) oktobrs.

actonagerian (

astoņdesmitgadis, astoņdesmit-
gadu sirmgalvis.

ocular □ (L'fiMr) acu-; acīmre-

dzams; .ate (.lät) adj. acots; .ist

(.Ist) acārsts, acu ārsts.

odd n (æb) nepāra-; atsevišķs;
lieks, virsskaita-, neieskaitīts;
savāds, dīvains ; there is still

some
. money — ir atlicis vēl

drusku naudas ; to do at
.

times — šad tad ko darīt; sal.

oddity (àz'bêfe) savādība, dīvai-

nība ; F oriģināls, savādnieks.

oddments (æ'btmntf) pl. atlikumi,

atkritumi.

odds (aobf) sjpl. nevienādība; ne-

vienāda derība; pārākums, pār-
svars; priekšrocība; varbūtība,
šanse; at ķildā;

-

and ends —

droslalas, atkritumi; the
. are

on his side — varbūtība ir

viņam par labu; to give a p..
— dot kādam ko priekšā (spēlei;
to take

, — ņemt priekšā ; to

take the
. — ielaisties uz ne-

vienādu derību.

ode (o«b) oda.
odious □ (on'bcof) ienīstams, rie-

bīgs; .ness (-ne f) ienīstamība,

riebīgums.
odium ( o"V"in ) ienaids; nīsta-

mība; pārmetums.

odentelogy » ( o»d»ntL'lidsch« )
odontoloģija, zobu zinātne.

odoriferous n (o«b«Ri'f"Ra3f) smar-

žīgs; .ness (.ncf) smaržība.

odour (o»'bor) smarža; fig. slava;

.less (Jčf) bezsmaržas-.

oeconom... sk. econom...

o'er (ot) — over.

of (autu, dm) prp. no; iz; starp;

priekš; par; pec; iekš; uz; ap;

pie; he awoke . himself —

viņš pats pamodās; to be
. a

party — piederēt pie sabiedrī-

bas; to be proud būt lepns
uz: the battle

.
Quebec —

Kvebekas kauja; all
.

them —

viņi visi; the city .
London —

Londonas pilsēta; to complain

.
— žēloties

par; to die
.

—

mirt ar; that is
.

his doing —

to viņš darījis; the fear
. —

bailes no; a friend
.

mine —

viens no maniem draugiem; .
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one's own accord — pats no

sevis;
-

an afternoon — kādā

pēcpusdienā; .
late — nesen; .

necessity —

visādā ziņā; vaja-

dzības spiests ; .

old — sen;
to think

.
— domāt pie; this

world
.

ours — šī mūsu pa-

saule; . yore —
senāk; citkārt;

to remind
.

— atgādināt; north

.
— ziemejiem no.

off (æf, a)f) 1. adv. prom, tālu, at-

statu; līdz turienei, no šejienes,

no; far
. — tālu projām ; he

had his shoes
.

— viņš bija

noāvis savas kurpes; the affair

is
. — lieta beigta ; .

and on

—

šur tur išā tā; te labi, te

slikti; well
.

— turīgs; 1 am

. — es tagad eju. 2.
prp. no;

.

hand — nesagatavojies; sva-

badi i . duty — no dienesta

svabads; two miles
.

the town

— divas jūdzes no pilsētas. 3.

a. vistālākais; labs (no puses);

eye — labā acs (pie kustoņiem);
the . side — labā puse. 4.

int. projām ! nost!
offal (aj'ŗi'l) atkritumi; grabažas.
offcast (æ'ffaft) izmetiens.

offence (ļfê'nf) apvainojums; pie-

dauzība; pārkāpums; grēks; no

.! — neņemat par ļaunu!
offend (i'fe'nb) apvainot, aiz-

.skart; sakaitināt; v\n. apgrēko-
ties, slikti izturēties pret; no-

ziegties; >er (fifē'ubūr) apvai-
notājs; grēcinieks.

offense sk. offence.

offensive (Ofè'nffto) 1. D piedau-
zīgs; riebīgs; uzbrūkošs, uz-

brukuma-. 2. ofenzīve; .ness

(.nef)piedauzīgums; pretīgums.

offer (ai'f'ii) 1. piedāvājums; pie-

solījums; solījums; solīta cena;

mēģinājums; bildinājums. 2.

v\a. piedāvāt; piesolīt; upurēt;

aizrādīt (uz iemesliem); solīt (cenu);

izsolīt; mēģināt; to . violence

to a p.
— lietot varu pret kādu;

v\n. gadīties; rādīties; piedā-

vāties; he .ed to strike me —

viņš taisījās man sist; .er(au'ff-

RtJr) piedāvātājs; piesolītājs;
.ing (.RÏnc) upuris; piesolījums;

priešlikums.
offhand F (æ'fljaub) sk. olf.

office (æ'fif) pienākums, amals,

dienests, arods, veikals; diev-

kalpojums; birojs, kantoris; mi-

nistrija; .spl. blakusēkas: staļļi,

saimes istabas, pieliekamie,

officer (àu'fefi'r) ierēdnis; oficieris.

official U (ufi'fchi'l) 1. oficiāls;

amata-. 2. ierēdnis; .ism (.-

Älşiļi) ierēdnība ; birokrātisms;

veikaliskums.

officiate (.èeit) izpildīt dienestu;

noturēt dievkalpojumu.
officinal («st'fķnvH Joficinals, ārst-

niecisks.

officious □ ļ bfi'fchvf 1 uzbāzīgs,

par daudz pakalpīgs,
offing ( aj'fiu'i) plaša jūra; juras

offish F (ào'fìfd)) attuiīgs.
offscouring (.ffáìißlnfl), offscum

(.ffa3m) mēsli; padibenes.
offset (ao'ffet) © pretrēķins; iz-

cilnis; leraša; % atvase.

offshoot (ao'ffcftūt) atvase.

offspring (.fpßÏin) pēcnācējs; pēc-
nācība. [vaļa )

off-time ( àô'ftáìm) brīvs laiks,|
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often (æfn), \ oft (Sft) bieži,

daudzkārt. [uzskatīt.)
ogle (o"ļtO mīļi aplūkot; zagšus)

ogre (bu'gvr) eilvēkēdējs (pasakās);
.88 (o"'n,Rēf) cilvēkēdēja.

oh (ou) ai!

Ohio (ofļáì'ou) Oheia.

oil (oil) 1. eļļa. 2. eļļot.
oilcloth (<7i'lflào/A) vasku drāna.

oiliness (oi'K'mf) eļļainums; tau-

kainums.

oil-painting (.pemtīmt) eļļas glez-

niecība ; eļļas gleznojums.
oily ((Tile) eļļains; taukains; fig.

glaimojošs.
ointment (oi'tttimut) smēre.

old (o»|b) vecs; of
~

in times of

. — senāk; senatnē; a friend

of
.

— vecs draugs; . age —

sirms vecums; sat. elder, eldest.

olden (oiilbn) vecs.

old-fashioned (oûfbfl'fdjdrib) vec-

modes-.

oldish (ou'lblşch) pavecs.
old-maidish (o»lbmei'bïfd)) vecmei-

oldness fo»'lbnßf) vecums,

oleaginous (o"l*3'b)\l)c'nasf) eļļains;
svinīgs,

oleander oleandrs,

oleograph (o"'|c-"gßaf) oleografija.
olfactory (aolfā'ftOße) ožas-, ožams,

oligarchy (aj'lSfjnrfe) oligarchija.
olio (oii'fčo") popurijs.
olive (ao'lim) olīva; .-branch (.-

-bßanfd)) eļļaskoka zars.

Olympiad ("lī'mpe;ib) olimpiāde,
omber, ombre (au'iiibo-) lombrs.

omelet (L'mļêt) omeletc, olu

omen (ou'm*n) omens, iepriekšēja

ominous I i (a/nunàßf) kļūmīgs.
omissible ("mf'tlbl) izlaižams.
omission (<>mt'ttf)r,u) izlaidums;

nokavējums; neizpildījums; sin

of
. — nevīžības grēks.

omit ("mì't) izlaist; nokavēt; ne-

izpildīt.
omnibus (æ'nmt'baSf) omnibuss,

omnipotence (æmnl'p"tenf) visva-

renība ; .t □ ( .tent ) visva-

omnipresence (àjiuiu'pßê'j£iij) visu-

riba; .t (-e nt) visurējs.
omniscience (aumni'fd)c eiif) viszi-

nība; .t D (.«=-snt,-*nt) viszinīgs.

omnivorous (.nì'iuCßaäf) visēdējs-.
on (arm) I. prp. uz; pie; iekš; pai;

no;
.

ceitain conditions — zem

zināmiem nosacījumiem ;
.

the

contrary — pavisam otrādi;
.

fire
—

liesmās ;
.

the first of

April — pirmā aprīlī; .foot —

kājām; .
hand — krājumā; .

high — augšā; .

horseback
—

jāšus; . our part — no mūsu

puses; . purpose — tīšām; .

receipt of — saņemot, saņēmis;

. a sudden — piepeši. 2. adv.

augšā; uz priekšu; tālāk; pro-

jām. 3. int. uz priekšu ! ātrāk I
once (wa3nf) reiz; kādreiz; vienreiz;

vēlāk-kādreiz; at- — tūliņ; all

at.— uzreiz; .for all—reiz par

visām reizēm; this. — šoreiz;,

more — vēlreiz.

one (waOn) 1. viens; vienīgs; as .

man —kā viens vīrs; his
.

care

— viņa vienīgās iūpes;.day —

kādu' dienu; reiz;. Mr. Miller —

kāds Millera kungs;. knows —

to zin; any. — kautkāds; every

.
— katrs; no

.
— neviens; a
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large dog and a little ~
— liels

suns un mazs. 2. 5. viens,

oneness(wS'iimf)vienība;tāpatība,

identitāte. [gfūtinosš.ļ
onerous □ (w'itk>R»j) gŗûts, ap-1
oneself (wà3iifê'lŗ) (ari one's self)

pats; sevis x.; of. —pats no

onion (B'nitļn) sīpols.
onlooker (æ'nliifOr) skatītājs(-ja).
only lou'nle) a. vienīgs; adv. tikai;

. yesterday —
tikai vakar;

-

think! — iedomājaties tikai!

onset (ào'ufèt), onslaught (.slābt)
uzbrukums.

Ontario (amtS'Rêou) npr. Ontarija
(province); Lake Ontarijs
(ezers).

onward (ao'nwOib) a. uz priekšu

ejošs; progresīvs; adv.uzpriekšu;
tālāk.

ooze (ūj) 1. dūņas; ādmiņu sīve.

2. lēnām notecēt; sūkties; to.out

fig. — nākt dienas gaismā; iz-

pausties.
oozy (ū'fe) dūņains.
opacity ("pâ'ļète) necaurskatamiba.

opal (ou'pol) opals.
opaque(°pei'f)a. necaurskatāms; .-

ness (.nêş) sk. opacity.

open (o'lpn) 1. □ va|ējs; atklāts;

neapsegts; publisks; maigs; ©

tekosš (rēķins); acīmredzams;

neizšķirts (jautājums); vaļsirdīgs;
.to conviction - - gatavs ļauties,

pārliecināties; in the.air—klajā;

in. court — atklāti; tiesas priekšā;
2. v\a. atdarīt, atvērt; atklāt,

uzsākt; to
. negotiations — uz-

sākt sarunas; © to.an account

— atklāt kontu; v\n, atdarīties,

atvērties; parādīties; iesākties.

opener (o»'p»Sr) atvērējs; atklājējs,
opening (o«'pnluā) atvēršana; at-

klāšana; caurums; iesākums; iz-

openness (.mf) vaļsirdība; skai-

drība ;maigums.

opera (ao'poßa) opera; .-cloak (.-

floiif) teātra mētelis; -dancer

(.dansVr) baleta dejotājs(-ja); .-

hat (.pt) saliekama
cepure.

operate (ao'pOße't) darboties; da-

rīt iespaidu; operēt, rīkoties;
.ion (aopOßei'fdjOn) darbība; iz-

dare; iespaids; surg. X operā-

cija; .ive <ao'pc>RZtiw) 1. darbīgs.
2. strādnieks; .or (.Rei'tOr) dar-

binieks; surg. operators.
ophthalmia 0? (æfrAS'ltma) acu

iekaisums; -c (.mff) acu-;-c

hospital — acu klīnika.

opiate (011'pï'ät) 1. iemidzināmais

līdzeklis. 2. iemidzinošs.

opine ("paì'n) domāt.

opinion (āpt'niOn) domas, uzskats;

spriedums;atzinums; in my.—

pēc manām domām.

opinionated ( Vpi'Ģneitķd). opio-
nlonative □ ietiepīgs,

stūrgalvīgs; neatlaidīgs; -ness

(-ms) ietiepība.

opium (o"'pè-kim) opijs.

opossum (ôpàu'fflm) somainā žurka.

opponent (Opo«'n*nt) 1. pretimslā-
vošs;pretējs.2.pretinieks(-niece),
oponents(-te).

opportune □ (ao'psrfjū'jt) parocīgs,

ērts, izdevīgs; .ity (ajpfrtjū'n«te)

izdevīgs brīdis; īsts laiks.

oppose (spoil's) v\a. sastatīt; ie-

bilst; apkaŗot; v\n. pretoties;
oponēt; .r (.fr) pretinieks; opo-
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opposite (æ'pofU) l. □ pretim,
iepretim stāvošs; pretējs; nai-

dīgs;,to—iepretim. 2. pretpuse;
otrādība; pretinieks; ienaidnieks.

opposition (auposi'şch«n) pretīm-
stāvēšana; pretestība; pretstats;
pretruna; © sacense, konkurence;

pari, opozīcija; kavēklis.

oppress (Opßē'f) apspiest; nospiest;
spiest; .ion (°pßē'fd)čm) spie-
diens; apspiešana; posts; ciet-

sirdība, stingrums; nogurums;
skumjas; mcd. žņaugas; .ive n

(opßē'fftv) apspiedošs, spaidu-;
varmācīgs;. iveness (.ms) spaids;
.or (.ii') apspiedējs.

opprobrious □ (»pßo»'bßĶş) kauna

pilns,negodīgs, negoda-; riebīgs;
.ness (.nes) riebīgums.

opprobrium negods;
kauns.

oppugn (iipjn'n) apkarot; apstudēt,
optic, .al U (ào'ptïf, ,tēfB[) optisks;

redzes-; .ian (a»ptī'fct)°n) optiķis;
.s (aj'ptfff) optika,

optimism (æ'ptenufm) optimisms,
option (ai'pschSn) (brīva) izvēlēšana,

opcija; © prēmiju veikals; at .

— pēc patikas; .al (ao'pfdjSnfl)
fakultatīvs, patvaļīgs, paša gri-

opulence (æ'pi«lenf) bagātība; .t
□ (.lent) turīgs, pārticis, (ļoti)
bagāts.

or(or) jeb, vai; either — vai...

vai...; (p?c negācijas) ne ... ne ...;

.
else — jeb citādi

oracle (aj'RÌSfl) orākuls; F to work

the .
— citus izlietot sev par

oracular □ (SRZ'kiĢr) orākula-;
fig. divdomīgs, tumšs.

oral (o'R«l) mutisks, mules-.

Orangel (ao'Renbsd)) I, Oranija. 2.

Oranje (upe),

orange- (ao'Renbsd)) l. oranža, apel-
sins (ari svcet.); oranžu koks.

2. oranžu krāsā; .ade (āußen-

bschei'b) oranžu limonāde,

orang-outang (»Rā'itāūtā'n<i) orang-

oration (iîņel'şchyn) runa.

orator (a/Rät»r) runātājs; .leal []

(àj'Ratao'Rèfoi) runātnisks, runas-,

oratorio t (æ'RSto'RSo") oratorija.

oratory (aa'RätOße) runas māksla;
lūgtava.

orb (O'b) riņķis;pasaules ķermenis;

poet acu zīle, acu raugs,
orbed (o-bb. poet. riņķvei-

dīgs; apaļš; ietverts, apdarināts,
orbicular □ (SķkiVk, orbiculate

(.iiifāt) riņķveidīgs,
orbit (ū>'btt) orbita, planētas ceļš;

acs dobums; orn. acu plēve,

orchard (Sr'tschvrb) augļu dārzs;
.ing (.ļiiii) augļkopība.

orchestra (ĢPstßa) orķestrs; .1

(.siûl. grke'ftßvl) oiķesļrals;

orķestra-,
orchid (Sl'kìb) orchideja; .s (Jtff)

dzeguzenes; ķērmenes.

ordain (Stbet'n) rīkot, pavēlēt; dot

(likumus); ordinēt (priesteri).

ordeal ū''bīl) Dieva sods;

(nevainības) izmēģinājums ; fig.
stingrs pārbaudījums,

order (īīt'bSi) 1. kārtība; rīkojums,
pavēle; noteikums, priekšraksts;

© pasūtījums, uzdevums; pari.

ielaižamā zīme; brīvbiļete; pa-

raša; klase, šķira; ordenis; to

take (holy) .s — iestāties ga-

rīdznieku kārtā; in
.

to ... 1ai...;
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to make to
.

— pagatavot pēc

pasūtījuma; to rise to
.

— runāt

pie darīšanu kārtības; standing

.s — negrozāma darīšanu kār-

tība. 2. kārtot, ierīkot; rīkot;

pavēlēt; © pasūtīt; to .

about

— sūtīt šurpu turpu ; to .

down(up) — likt nākt lejā, likt

iet augšā.

orderer (jSt'oOrOi) rīkotājs.
ordering (CPrĪjis) rīkošana, pa

vēlēšana.

orderless (~Iēf) nekārtīgs.
orderliness (~K'mf) kārtnums; kār-

tīgums.
orderly (.!>-) 1. kārtīgs; mierīgs;

labas dabas-; kārtus; metodisks;
X dežūras-; X

.
book — vār-

dolu jeb pāroju grāmata; X
.

room — dežūras istaba. 2. or-

donance.

ordinal |(ôr'beii°l) 1. kārtības-. 2.

kārtas skaitlis; rituals.
ordinance (.mmf) rīkojums, pavēle;

paraša; reglaments.
ordinary (.n»Re) 1. v parasts; ik-

dienišķs; prasts; ©
.

debts pl.
grāmātā ierakstīti parādi. 2.

parastums; ikdienišķīgs ēdiens;

ēdienu nams; kopgalds; kop-

galda viesnīca, kārtējs tiesnesis;
in

.
— miesas-; galma-.

ordinate (.nät) 1. kārtus. 2.geom.
ordinate.

ordination (g'd«ne>'şchi>ii)ordinacija,
(priestera) iesvētīšana.

ordnance X * artilērija,
lielgabali; .-survey (.fOnrei) ofi-

ciāla zemes izmērīšana; .survey

map — ģenerālštāba karte.

ordure (o-'Mr) mēsli, netīrumi.

ore (or) rūda, metals.

organ organs, rīks (ari

fia ); balss; ; ērģeles; -ic(al □)

(SrgZ'nlk, .èfoi) organisks; .ism

(ôr'rjänfļm) organisms ; _ist (.-

(līst) organists, ērģelnieks; .-

ization (Krgiļnêsei'şchk>n, .uaï.) or-

ganizācija, ierīkojums; .ize(o>'-

gķnāis) organizēt, ieiīkot; .izer

(.nalsor) organizators.

orgy (ot'bjcb?) orģija.
oriel (p'R«BJ) erkeris.

orient ( I. austrumu-;

gaišs,spožs. 2. austrumi; orients,
austrumzeme. 3. orientēt; to.

oneself — orientēties; .al (iißè-

ē'nt"l)I, L] austrumu-; austrum-

zemes-. 2. austrumnieks.

orifice (ào'Rêfïf) caurums; mute.

origin < B'RHschln ) Sākotne, sā-

kums; celšanās.
original (»Ri'bsd)ēn"ī) I. □ sākot-

nējs; īpatnējs; īsts; iedzimis;

- sin — iedzimts grēks. 2. ori-

ģināls; pirmtēls; .ity (ôßÏbfdjfŞ-
nŞ'lête) oriģinalība.

originate ( ûßt'bfdieneit) v\a. dot

iesākumu, celt, ražot; fig. di-

bināt, likt pamatu; v\n. celties,

sākties; .ion ("Rtbjrtjeuei'tdjo'n)
ražošana; fig. celšanās; sākums;

.or (ûßÌ'bfd)<meit"r) cēlējs(-ja);

dibinātājs(-ja); radītājs(-ja).
oriole (ô'r2o"l) vālodze.

Orleans (Sr'Mns) npr. Orleana.

orlop * (or'læp) orlops.

ormolu (gr'iuSlū) zelta bronza.

ornament (St'namēnt) I.ornaments,

izrotājums. 2. izrotāt, izpušķot;

.al □ (ūmāme'ntoi) izrotājuma-,

ornate 1J (S''ne>t, āntei'i) izpušķots;
skaists.
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ornithology » ( o'n*/Aæ'l°irfjij« )

putnu zinātne.

orography ( ûßào'gnSfe) orografija,
kalnu aprakstīšana.

orphan (ū>'fk>n) 1. bâŗa bērns, bā-

riņš, bārene. 2. par bāriņu pa-
licis ; bāriņu- (.iri .ed); .age

( s»'f 6n*bfdj) bārenība ; bāriņu

nams; .-asylum (Jfail'fiu) bā-

riņu nams.

orrery (ào'R»Re) planetārijs.

orris * (.if) zobenlilija, zobene.

orthodox ll (<>i'f/i»bàjff) pareizti-

cīgs i stingrlicīgs; .y (.baoffe)
ortodoksija; pareizticība.

orthogon (sr^Aegasn) taisnstūris;
.al ( BrfAaVflonßl ) taisnstūra-,

taisnstūrains.

orthographi'cfaJ n) (s'<Ā°flßB'fīf,
.ctpl) ortogrāfisks; .y (o'thaj'-
flßÌife)ortogrāfija,pareizrakstība.

orthopaedic ( f>rrA»pi'bif ) ortope-

O.S.
5

066/-._= old style.
oscillate (ao'fēßit) svārstīties; vē

zēties; fig. šaubīties, nezināt

ko darīt; .lon(āofelei'fd)On) svār-

stiens ; .ory ( àj'fè[3t«Re) svār-

osculate (àp'ffiWeU) skūpstīties;
geom. pieskarties.

osier %(o»'fd)o', -fd) Î'",-ļ c "r) klū-

dziņu vītols.

osprey (aa'fpße) jūras ērglis.
osseous (auşnf) kaulu^
Ossian ( æ'fd)Bn, ştchşil) npr.

Osians.

ossify (-efáì) pārkauloiies.
ossuary (L'siĶve) kaiilti kam-

ostensible (èoftè'itfìbl) šķietams;
acīmredzams.

ostentation (Şsft&ntei'fdjBn) lielīša-

nās ; greznošanās.
ostentatious □ (.schSf) lielīgs; grez-

nīgs; .ness (.ņ*f) lielība.

ost.ology Ol (LftLsv'b'dfdjc) anat.

osleoloģija, kaulu zinātne.

ostler (ào'fl'i') zirgu puisis, sēt-

nieks (= hostler.)
ostracize (a/fißáfai'fjaizdzît trimda.

ostrich (-tßitfdi) orn. strauss.

other (a3'c//ifir) otrs; (its; the
.

day — šinīs dienās; the
.

mor-

ning — nesen no rīta; every .

day — dienu no dienas; each

. — viens otru ; somebody or

.
— viens vai otrs; .wise (.-

waif) citādi.

otiosity (o«fd)êào'f#te) vaļa, vaļas
laiks; slinkums; paviršība.

otter (Èo'tO') ūdrs.
ought (aāt) 1.

— aught. 2. 1
.

to

do it — man tas īsti būtu jā-

dara; you .
to have done it —

jums to būtu vajadzējis darīt.

ouncel ( alms ) unce (— 2 totes);
by the

.
— pēc svara.

ounce2 (.) zo. Am. jaguars.

our (áu') mūsu-; .s (áu'f) mūsēji;
.self (iurfêif) mēs paši; .selves

( áu'fe'lrrjj) mēs (ja viena persona

runā par sevi daudzskaitli).

Ouse (ūj) Uza (upe Anglijā).

oust (áûft) izdzīt; atcelt; atņemt
(īpašumu).

out satīt) 1. adv. ārā; nav mājās;

nav dienestā ; nav (vairs) mini-

strijā; vājā; līdz beigām; dikti;
svabadi; pirmās šķiras-; izīrēts,

iznomāts ; the secret is .
—

nos'ēpums izpaudies ; the lire

is .
—

uguns izdzisusi; the

time is
.

— laiks pagājis; tlie
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wine is .
— vīns izdzerts; the

story is . — stāsts pabeigts;

. ot place — bez vietas; tobe

.
— nebūt vairs pie stūres; to

be
. maldīties;

.

and .—vi-

sādā ziņā ; way .
— izeja ; -

upon him! — kauns viņam! 2.

5, tijp. izlaidums; pari, the .s

pl. opozīcijas locekļi; sl.
.

and

.er — velna zellis. 3. prp. (p.i.d.
-

of) iz ;no ; bez ; pret; .of

money — bez naudas. 4. int.

ārā; projām!
out... (.) iz...; pār...; .balance (aut-

bā'lduf) būt smagāks, būt pā-
rāks; .bid (.bid) [irr. (bid)|
pārsolīt; .brave (.bßei'irj) būt

drošāks; spītēt; -break (áu't-

bßeif) izsišanās (no masalām X.):
-building (.lnibim') piebūve; .-

burst (-borst) uzliesmojums;

sprādziens; -cast 1. (áìitfa'ft)
[irr. (cast)] izstumts, padzīts.
2. (áu'tfaft) izstumtais; ttimdi-

nieks; -come (āTi'tfaOm) iznā-

kums; -cry (.Îrîïï) kliedziens;
iekliegšanās (aiz dusmām); -do

(áutbû') [irr. (do)] pārspēt, -door

(áû'tbor) a. ārējs; ārpus mājas
esošs; klajā; -doors (.bin's)adv.

ārā i ārpus mājas,

outer (áu'fSr) ārējs, ār-; -most (.-

utoi'ft) galējs, no centra vistā-

out...: -face (áTitfei'f) rādīt pieri,
nebīties; samulsināt; -fall (áu't-

fāul) izteka; .fit (.fit) sarīko-

jums, sagādājuins; .fitter(.fïtot)

kungu drēbniecības īpašnieks;
-flank X (āutflā'nnf) apiet; .flow

(āU'tflūt) iztecēšana; .go I. (aut-

go«') [irr. (go)] pāriet, iešanā

pārspēt, tikt priekšā; pārspēt;
pārspēt viltībā, piešmaukt. 2..

(aīi'tfio") izdevums (naudas); .-

going (áû'tgo»ïn;i) 1. aizejošs;

aizceļojošs. 2. iziešana; izeja;

pl. izdevumi; .grow (āuio.RO»')
[irr, (grow)] izaugt; pāraugt;
.house (áu'thâûs > sētas nams.

outing (áTJ'tïnä) izbraukums (zaļu-

mos); pavizināšanās; pastaigā-
šanās, pastaiga.

0ut...: .landish ( áutla'ndişch ) ār-

zemes-; dīvains, savāds; .last

(.la'ft) pastāvēt ilgāki, pārilgt;

.law (au'tlāū) 1 izstumtais,
trimdinieks. 2. izstumt; nostā-

dīt ārpus likuma; Jawry(.laķ)

izstumšana; trimda; .lay (Jejj
izdevums, aiztikums; .let (-let)

izeja; noteka; .line (.lam) 1.

kontūra; skice. 2. skicēt; .Uve

(aulll'w) pārdzīvot; .look (au't-

liif) izskate; izrcdze; .lying (.-

lalinii) tālumā esošs; ārējs, ār-

pusējs ; .march (iiulmâ>'ļfch)
maršējot pārspēt; .most (au't-

mo"ft)galējs; .number(āTitiiāS'in-
bOr) skaita ziņā pārspēt; .-of-

door (.omboi') ārpus mājas;
klajā ; .pace (.pei'ş) atstāt ai?

sevis ; .post (āu'tpo"ļt) priekš-
sargi; .pouring (.pûßfiiii) izplū-

dums ; .put (áû'tput) izmanto-

jums i ienākums.

outrage (āu'tßt-bfdi) 1. varmācība;

nozākājums. 2. apvainot, no-

zākāt; laupīt godu; .ous ū (Sūt-
Rei'bjdļOf) apvainojošs; riebīgs;

šausmīgs; pārspīlēts,pārmērīgs.
0ut...: .ride (áutßál'b) [irr. (ride)j;

pārjāt, jājot tikt priekšā; .rider

(.Rái'îM) prickšjājejs; .right
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(áìi'tßaì't) taisni acīs; tūliņ; pil-

nīgi, pavisam; .run láutßZ'n)

[irr. (run)]pārskriet, likt priekša;

pārspēt; .set (āu'tfēt) iesākums;

.shine \irr. (shine)] (áut-fd)áì'n)
pārstarot, būt spožāks; spīdēt;
.side (aû'tfáì'b) 1. ārpuse; ga-

lējība; at the
.

— visvairāk;
ja daudz. 2. a. ārējs; adv. ārā;

prp. ārpus; .sider (.şard«r) ār-

pusnieks; .sit (āutfi't) [irr. (sit)]
ilgāki sēdēt kā; .skirt (au'tffô't)
robeža; priekšpilsēta; .spoken

(áìt'tfpoiifti)vaļsirdīgs; .standing

(āutstā'nolng) nesamaksāts, ne-

dabūts; .stay (.ftet') ilgāki pa-
likt kā; .stretch (.ftße'tfdj) iz-

stiept; izplatīt; .strip (.slßt'P)

apskriet; tikt priekšā (m\ fig.)\
.value (.mä'ljû) būt dārgāks;

.vote (.won't) dabūt balsu vai-

rākumu.

outward (au'twS'b) 1. a. □ ārējs;
theol. miesīgs, 2. adv. (ari .s,

.s) ārpus, uz ārpusi.
out ..: weigh (áûtwei') būt smagāks,

būt pārāks;.wit(.wī't)apšmaukt;
.work (áu'twGif) ārējais apcie-

tinājums.
ouzel (ūsl) melnais strazds.

oval (ou'wvl) 1.ovals, apaļisks. 2.

apaļiskums.
ovary (o«'rnOße) olnīca; % sēklotne.

ovation (Lwei'fchvn) ovacija.
oven (a3nm) cepamā krāsns.

over (ou'roār) 1. adv. pāri; virsū;

garām; visai; pārmērīgi; caur un

cauri, pavisam; no iesākuma

līdz beigām; vēlreiz;.and above

— bez tam; . again — vēlreiz;
. against — iepretim ; . and

. —

reizi no reizes; fifty times. —

piecdesmit reiz no vietas; lo

read — izlasīt. 2. prp. pār; pa;

virs; uz; all
_

the town — pa
visu pilsētu; . night —pa nakti;

.
a glass oi wine — pie glāzes

over... (o<i')t>or) pār...; .act (si«rrj3R-

ä'ft) pārspīlēt; .all (o»'wî>R»l)

virsdrēbes; .al\s pl. — virsbikses;

.anxious □ (o"woßā'mfschos) pā-
rāk bažīgs; .arch (.cu'tsch) pār-

velvēt; .awe (.äo') turēt lielās

bailēs; .balance (o"tcfrbā'lonf)
1. pārsvars. 2. dot pārsvaru ;
.bear (.bär') [irr] (bear)] pār-
spēt; uzvarēt, apspiest; .bearing
□ (.bS'Rlmt) uzpūtīgs; .bid (.-
(.bl'd) [irr. (bid)] pārsolīt; .-

board (o"'roß'bStb) pār malu;
.boil (ouwvrboi'l) pārvārīl(ies);
.burden (.bd>'b[èjn)pārkraut, par
daudz uzkraut; .cast 1. (.fast)
[irr. (cast)] pārvilkt, apklāt;
aptumšot; šūt pārmaļis 2.(o»'rrM.

fast) apmācies; pārmalas (vīle);

.charge 1. (ouwvrtsd)it>'dsch) par

daudz apkraut, apgrūtināt; pār-
prasīt, ņemt par daudz dārgu

cenu; likt pārāk lielu šāviņu.
2. (oii'tufrtfdjflibfd)) prākfāvums;
pārprasījums; .cloud (o«h)tlr-
îtáu'b) apklāt pavisam ar mā-

koņiem, aptumšot; .coat (o"'-

--trj8rfo"t) virssvārki, mētelis; .-

come (o«n)t>'îas'm) [irr. (come)]
pārspēt; .-confidence (-fao'n-
fēdēns) pārmērīga uzticība; pār-

drošums; .-confident n (.bēnt)

pārmērīgi uzticēdamies; pār-
drošs; .crowd (O»)l>orfßáu'b)
pārpildīt; .do (.bn') |j>r. (do)]
par daudz darīt; pārspīlēt; pār-
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vārīt, pārcept; .done (-bas'n)

pārspīlēts; pārvārīts, pārcepts;

.draw (.bßàû') [irr. (draw)] pār-
spīlēt; © par daudz trasēt; ne-

ieturēt sava konta robežas; .-

dress (.bßē'f) par daudz grez-

noties; .drive (.bßai'iu) [irŗ. (dri-

ve)] par daudz dzīt, nodzīt;
.due ( onirtOtbjū') nokavēts, ©

nesamaksāts; .estimate (c»it>oßē'-
fK-inert) par daudzaugstu novēr-

tēt; .-fatigue ( ouwo-M'g) I.

par daudz nogurdināt. 2. pārāk
liels nogurums; .feed (fī'b) [irr.

(leēd)] pārbarot; .flow 1. (o»wur.

flo»') [irr. (tì'ow)] pārtecēt, pār-

plūst (pār malu) 2. ( o»'ri>f>>flo» )

pārplūdums; plūdi; .freight
(o»'iiit>'fße't) pārkravā; .grow

(oMtoStgßjau') [irr. (grow)] pār-

augt; par daudz augt; .hang
l>"wtt>hg'ml) [irr- ( bang)] pār-
karaties; -haul (-hāb'ļ) pamatīgi

izmeklēt; no jauna izskatīt (rē

kinus); 1 panākt, noskriet (kuģi);

.head (JŞè'b) augšā; .hear (.-
bī>') [irr. (liearj] nejauši dzir-

dēt; .issue (o"iu'ißĪ'fc{)[i|ū) par

daudz izdot; -joy ( bfdioi') sa-

līgsmināt; -land ( o»'mOdäiib)
sauszemes-; .leap (-lip) [irr.

(leap)] pārlēkt; -load (-Io»'b)
par daudz apkŗaut; -look (.-

(Ju't) pārskatīt; lūkot cauri,
izskatīt; pielūkot; nepamanīt

(kļūdas X.); -lord (o»'wļ>do>b)
virskungs; -master(oiini'Trma'ftOf)
pārvarēt; -much (.inaZ'tfch) par
daudz; -pay (-pei') [irr, (pay )j
samaksāt par daudz; -peopled
(.pī'plb) par daudz apdzīvots;

-plus (o»'ii)Brptšßf) pārpalikums;

-power (o"ii)Orpau'ûr) pārvarēt;
-rate (-Red) pārvērtēt; -reach

(-Ri'tfch) izcelties pār; pie-
šmaukt; ieķerties (ar pakaļējo pa-

kavu priekšējā); -Hde (-Raī'b) \irr.

(ride)] pārjāt, jājot tikt garām;
sajāt; apgāzi; .rule (-Rū'l) pār-
valdīt; jur. atmest kā nederīgu,
noraidīt; -run (-Rao'n) [irr. (run)]
noskriet; apklāt, aizaugt; -see

f-fr') [irr, (see)] pielūkot; -seer

(-fît') uzraugs; -set (-fē't) [irr.
(set)] apgazi(ies); .shadow (.-

frf)3'bo») apēnot, aptumšot; aiz-

sargāt; .shoe (o»')cOifd)ū) virs-

kurpe, kaloša; -shoot (o»tt>3r-
fd)ū't I [irr. ( shoot )] aizšaut

(mērķim) gaŗâm, netrāpīt (mērķi);

to - o.s.— pārrēķināties, iet par

tālu;. shot (-fchaô't) uzlejošs;

-sight (o»'niOrf-îît) uzraudzība;
pārskatīšanās; -sleep (o»n)a'fU'p)
[irr. (sleep ] aizgulēt(ies); .spent

(-fpē'nt) pārāk noguris; -spread

(.fpßē'b) [irr. (spread)j izplatīt-
(ies), apklāt(ies); .state (.ftei't)

pārāk augstu uzdot; par daudz

uzsvērt; -step (.fte'p) iet par

tālu, neieturēt robežas; .stock

1. (o»'u)B'ftauf) pārpalikums. 2.

(o»')ußrfta>'f) pārpildīt; -strain

(-f(Rei'n) pārpūlēt(ies); .supply

(o»'wvrfk>ptâî) bagātīgs apgāds.
overt (o»'ii)0r) atklāts, skaidrs,

publisks.
over...: -take (oatu&dei'f) [irr. (take)]

panākt; pienākt, pieķert: -tax

(-tā'ff) uzlikt pārāk augstus
nodokļus; fig. pārāk apkraut;
-throw 1. (0»t0 slrr7ißo»') [irr.
(throw)] apgāzt (ari fig.); iznī-

cināt. 2. (o»'niOrfAßo») apgā-
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šana; izpostīšana; iznīcināšana;

kritiens; X sakaušana; .time

(ou'nifttáìm) virslaiks (pie darba);

.tire (outDOrtáìr') pārāk nogur-

dināt, nomocīt; .top (-tao'p) pār-
sniegt; fig. atstāt ēnā.

overture (ou'nMtĢr) j uvertīra,

priekšspēle; priekšlikums.
over...: .turn (o»irj3rtār'n) apgriezt;

apgāzt i .value (.wļî'ljti) pārāk
augstu novērtēt; pārvērtēt;
weening (.wï'nîna) iedomīgs;

.weight (ou'liMweit) pārsvars; .-

whelm (o")uBrļlj]wē'lm) nospiest;

satriekt; apbērt; -wise (.wáì'j)
pārgudrs; .work (.wSt'f) [irr.
(work)]pārstrādāt(iesj;-wrought
— pārāk uzbudināts.

oviform, (ou'hjêfomi) olveidīgs.
oviparous ("lui'paßæf) dējošs.

owe (on) būt parādā; būt patei-
cību parādā.

owing (ou'inâ) parādā (esošs), mak-

sājams;.to— dēļ, pēc; to be.

to — nākt no.

owl (áìil) pūce; .et (áïï'let) pūcēns;
-ish (.llşch) pūcains.

ownl (o>m) 1. savs, paša-; īsts;

sirsnīgi mīlēts ;my -
self —es

pats;
.

brother to a p. — kāda

īstais brālis; the King's Own

— 4. kājnieku pulks (Anglijā). 2.

s. īpašums i to hold one's
.

—

turēties. 3. piederēt.
own 2(.) atzīt; apstiprināt; F at-

owner (ou'n°t) īpašnieks; .ship (.-
şchtp) īpašums; īpašuma tiesības.

ox (aoff), p[. oxen (aoffn) vērsis.
oxalic (aoffā'lff); .

acid — oksal-

skābe.

Oxford (L'kffļ>rb) npr. Oksforda.

Dravnieka Angju-latvju vārdnīca.

oxidate, -ize (æ'ffebeit, .dais) ok-

sidēt, skābļot; -c (ao'ffáìb)oksids,
skāblis.

Oxonian (aokşon'itşin) oksonianis

(Oksfordas univerzitates loceklis).

oxygen (»'ksēdschēn) skābeklis,

oyer (ou'jSr) nopratinājums; no-

klause.

oyster (ôTftOr) austere,

oyez % (ou'jēf) klau!

oz. abbr.
—

ounce,

ozone (o»')o»in) ocons, ozons.

P

pa F (pS) papiņš.
Pa abbr. ----Pennsylvania.
pabulum (pa''bi>Uàsm) barība.

pacaofe (pei'īß6l) saticīgs, mier-

mīlīgs; -tion (pSlei'fct)Bn) samie-

rināšana.

pace (peif) l. solis; gājiens; ai-

dinieka gājiens; (sporta:) to set

the- —but par iesojotāju. 2. v\a.

nosoļot; iet vienādos soļos; v\n.
soļot; iet aidinieka soļos; -d

(peift) (salikteņos:) slow-~d —

lēnām soļojošs; thorough-.d—
norūdīts,

pace-maker (pei'şmeikSr) soļdaris.
pacer (pei'fOr) soļotājs; aidinieks.

pacha
—

pasita.

pachydermata ( pZļēdg-'m^ta) pl.
biezāži.

pacific(al □) (pîîşļ'flk, -êffl) mier-

mīlīgs, lēns, kluss; Pacific Ocean

—Klusais okeāns.

pacification nomie-

rināšana.

pacifier (pä'fèfïìor) nomierinātājs
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pacify (pS'fêfáì) nomierināt; ap-

klusināt.

pack (pot) 1. sainis; baķis; maiss

(vilnas); SpSle (kāršu); pāris (kopā

sasietu suņu); banda, blēžu bars;

.of nonsense— blēņas vien. 2.

v\n. (ie)saiņot; (- »iļ) sūtīt pro-

jām; partejiski sastādīt (parla-

mentus.); v\n. saiņot, būt iesai-

ņojams; to send a p. -ing—aiz-
ttenkt kādu.

package ( pā'fēosch) sainis; -s pl.
saiņojumi, saiņi.

packer (pZ'M) saiņotājs.

pac,ket(pā'fst) sainītis;pasta kuģis.
pack-horse (-I)Srf) vezumzirgs; fig.

nastnesis.

packing (-iris) saiņošana.
packthread (.fARēb) sienamais

diegs; saiņojamais diegs.
pact (pāft) līgums; Jonai (pā'f-

şchvni>l) līguma-, nolīgts.
padl (pZd) l.popis; silksnis; spil-

vens. 2. v\a. izpopēt; vatēt.

pad' 2 (-) zirgs, jājamais zirgs.

padding (pā'Mns) izpopējums; va-

tējums; fig. ielāpiņš, robpildis

(no mazvērtīgiem gabaliemlaikrakstos)

paddle (pādl) 1. airis; mieturis;

lāpsta (ari --board). 2. airēt;
pluncities; glāstīt,

paddle-box (pâ'blbaokş) riteņa ap-

paddler (pā'blßr ) airētājs ; pluncis.
paddle-steamer (pā'blftīmor) rata

tvaikonis; --wheel (-(f))wil) lāp-

stenis.

paddockl f (pa'bef) krupis.
paddock 2 (.) aploks.

Paddyl (pä'be) [dim. no Patrick]
pedijs (iru palama).

paddy 2 (pā'b°) risi.

padlock (pä'blaof) priekškaramā
atslēga.

pad nag (pā'bnāg) aidinieks.

pagan (pei'g«n) t. paganu-. 2. pa-

gans ; -Ism (pei'gOnlfm) paga-
nisms, paganība.

page 1 ( peibsch ) pažs ; jauns su-

lainis; Am. tiesas izpildītājs;
ladies'

- — uzsprauslis.

page
2

(.) 1. lappuse; lapa; raksts;
grāmata. 2. paģinēt.

pageant (pā'bschont jeb pe>'bschSnt)
gieznums (ari -ry, -Re); grezna
parade.

pagination (pâbschêne>'schon) paģi-
nacija.

paid (peib) sk. pay 2.

pail (peil) spainis.
paillasse (pāljā's) matrace.

pain (pelu) 1. mokas, sāpes; bē-

das; sods; -s pl. ciešanas; pūles;
on jeb upon -

of — sodot ar;

to be in
- — ciest; to be at -s

— pūlēties, rūpēties; to take

-s — pielikt pūles, pūlēties. 2.,

painful □ (pei'nfūl) sāpīgs; grūts.
painless (-l Èf) bezsāpju-, nesāpīgs.

painstaking (pei'njteifins) 1. strā-

dīgs; rūpīgs. 2. strādigums.

paint(perns) 1.krāsa; zieste, smiņķe.

/! wet .I;— nupat krāsots I 2.

gleznot; krāsot; ziestēt, smiņķet;
fig. iztēlot, aprakstīt.

painterl (pei'ntār) gleznotājs(-ja);
krāsotājs(-ja).

painter 2 a (-) piesienamā tauva.

painting (.tins) glezniecība; glez-
nojums, glezna.

pair (pS') 1. pāris; a carriage
and

_
— divjūga rati; up three

a. of stairs —trīs trepes augšā.
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2. pâŗot(ies); savienoties; sa-

laist kopā I aiziet pa pāriem

(ari to
. ofl).

pal d. lpāl) biedris.

palace (pā'lSf, jef) pils.
palæology (peile-, se-

natnes zinātne.

palanfeeen, -quin (pālonfi'n) ne-

stāvas.

palatable n (pZ'lZt»bl) garšīgs; .-

ness (-nêf) garšīgums.
palatal (.t°l) 1. augšlēju-. 2. pl.

augšlējeni.

palate (pā'lāt) augšlejas; garša;
fig. gaume.

palatinate falcgraliste;
the P- — Falce.

palatine (pS'Mnjeb -táìn) falcisks,
Falces-; Count P. — lalcgrafs.

palaver 1. saruna; pļā-
pāšana. 2. pļāpāt, terkšķēt; ap-

palel (peil) 1. □ bāls. 2. nobālēt.

pale 2 (-) 1. pālis, stabs, miets;
mietu žogs; apjoms; novads;

the (English) P. — Peile (angju

novads Īrijā). 2. pāļot.
paleness (pei'lnSf) bālums.

Palestine ( pā'lēftāin) npr. Pale-

palette

3

(pä'l*t) palete ; --knife (--

naif) lāpstiņa.
palfrey (pāo'l- jeb pä'lfße). (damu)

jājamais zirgs ; parades zirgs,

paling ( pei'ltna) mietu (jeb pālu)
žogs.

palisade (pMsei'd) 1. vabiņu (jeb

mietu) žogs. 2. apmiet.
pali l (pāol) 1. sega; līķauts. 2.

ietīt.

pali 2 (-) v\a. fig. garlaikot,sariebt;
v\n. tapt negaršīgs, novadēties;

zaudēt interesi (upon a p. — priekš

palladium ( plfei'b^m) palladijs;
fig. patvērums.

pallet l (pa'iet) palete; (podnieka)
ripa.

pallet 2 Ļ.) salmu maiss, salmu

palliate (pä'lêeit) saudzīgi slēpt;
aizbildināt; piepušķot; mīksti-

nāt; Jon (pMsi'fchvn) piepu-

šķojums; mīkstinājums; -Ive

1. piepušķojošs;
mīkstinošs. 2. piepušķojums;
paliti vlīdzeklis.

pallid □ (pā'līd) bāls; -ness (-n«f)
bālums.

pallium pallijs, omofors.

pall-mall (pēlmē'l) pelmels (bumbu

pallor (pā'lOr) bālums.

palm (pām) 1. delna; sprīdis; (en-

kura) lāpsta; $ palma; fig. uz-

vara. 2. aptaustīt; paslēpt rokā,
likt pazust; to

-
off upon a p.

— piešmaukt kādu ar ko.

palmar (pâ"lm°r) delnas-.

palmate (pā'lmāt) plaukstveidīgs;
zo. pleznains.

palmer (pS'inB
*) svētceļnieks.

palmiped S (pa'lmSpēb) zo. plez-

palmistry (-mTftße) chiromantija,

rokas zllniecība; F rokas vei-

klums, [palmkoks.ļ
palm-tree % (pa'mtßi) palma,j
palmy ( pS'me ) palmām bagāts ;

fig. uzvarām bagāts, laimīgs.
palpability (paipäbì'iet*), palpable-

ness ( pâ'lpoblnêş) taustamība;

fig. acīmredzamība, rokāmtau-

stamība.
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palpable □ (.p"bl) taustāms; fig.
acīmredzams, rokāmtaustams.

palpitate (.pête>i) pukstēt.
palpitation (p3lpète>'şchon) sirds-

pukstēšana. [kas ķerts.l
palsied (pæ'lfeb) paralitisks, trie- (
palsy (.se) 1. trieka; tizlums. 2.

darīt tizlu; paralizēt.
palter blēdīties; neturēt vār-

du; piešmaukt.
paltriness (.tß<m«f) nabadzīgums;

niecīgums.

paltry □ (.tR«) nabadzīgs; niecīgs;
slikts, nederīgs; nelietīgs.

paludai (paljijū'bßl), .inous (.dênâîş)
purvains.

pampas s.f.pl. pampas.

pamper (pā'mpst) piebāzt; pilnīgi
apmierināt; lolot, lutināt; to

.

o.s. — sev neka neliegt.
pamphlet (p3'mflet) pamflets; bro-

šūra; .cer (pSmfletī'') pamfle-
tists ; papīra smērētājs.

pan (pän) panna.

panacea (pSnäfi'a) univerzallidze-

klis, brīnuma zāles.

pancratic (p3nīß3'tlf) atlētisks.

Pandects (pā'nbeftf) pl. pandekti.
pandemonium (pānbēmou'n^Sm)

elle; elles troksnis.

pander (p3'nbî>r) 1. veicināt; save-

dināt, saprecināt. 2. savedinā-

tājs, saprecinātājs.
pane (pent) rūte; aile; gabals.
panegyric (p3nêdschî'Rtî) cildinā-

jums; .st (.RÏft) cildinātājs; .ze

(pā'nedscheßais) cildināt, slavēt.

panei (pâ'ml) 1. panelis; galdiņš;
pildijums; jur zvērināto sa-

raksts; zvērinātie. 2. panejot,
galdiņos; .ling pane-
ļojums.

pang (pina) piepēšas sāpes; bailes,

mokas.

panic (pā'iuf) paniskas bailes,

panicle 5 (pS'nìfl) skara,

pannage (.êdsch) barošana ar ozolu

zīlēm; mežbarība.

pannier (nesams) grozs, mu-

gurgrozs.

pannikin (.eftu) panniņa; kanniņa,

panoply (p3'n°ple) pilnīgs bruņo-

panorama (p3n°RcVma) panorama,

pansy Se (p3'nse) atraitnītes,

pant (pZnt jeb pant) grūti elpot;
elsot; pukstēt; kaislīgi vēlēties,

pantaloon (pāiMū'n) āksts; .s pl.
bikses.

pantheism a (p3'n/Aèìfm) pante-
isms ; .tic (panĢi'ftîk) pante-
istisks.

panther (p3'nr/ior) panters.

pantile (.tail) kārniņš.
pantograph (.t»gßaf) pantografs;

gandrknābis.
pantomime (.máim ) pantomīma,

vaibstu spēle; pantomims; de-

korāciju luga; .ic(alS □) (pān-
tSmi'mik, .čfoi) pantomimisks.

pantry (pā'ntße)pieliekamā istaba.

pants (pāntf) (kungu) apakšbikses.

pap l (pāp) pups; pupa gals.
pap- (.) putra; putriņa; (augļa)

mīkstums.

papa (päpS') papus, tētiņš.

papacy (pei'pafe) pāvestība.
papal (pei'psi) pāvesta-.

papaverous (pāp3'mBßasf) magoņu-,
magoņveidīgs.

paper (pei'pBr) 1. papīrs; avīze;

sainītis (adata «.): tapete; raksts,

sacerējums ; © vērtspapīrs,
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banknote, vekselis; -s pl. pa-

pīri, vēstules, dokumenti, akti;

to read a
-

on—lasīt par, turēt

priekšlasījumu par. 2. papīra-;

plāns. 3. tapsēt; papīrā ietīt.

paper-, --credit O (.fßēbīt) vekseju

kredīts; --hanger (--hāngvr) tap-
sētājs;

- hangings ( -Hangings )

pl. tapetes; - mill (-mil) papīra

fabrika /; --stainer (.jtemßr) sā-

pētu fabrikants; -weight (-wed)
vēstuļspiedis.

papier-mâchè (pâpiê'maşchķ') papjē-
mašē; papīrmīkla.

papilla (pSpi'ta) pupa gals.

papist (pei'ptft) papists; -ic(al)
(pïpì'ftìf, -tšIBI) papistisks; ,ry

(pei'pîştße) pāvestība.

pappy (pā'pe) putrains.
papula (pā'pjūfa) pūtīte.
par (pār) vienlīdzība; O parī;

above, below
-

— virs, zem pari;
at

-
— uz parī, vērtībā līdz;

to be on a -
with — būt kādam

līdzīgs.
parable (pä'RBbl) parabola, līdzība.

parabola (pZßā'bula) geom. para-
bola; Jc(al□) (pāßābao'lfl, .efai)
līdzībā teikts; geom. parabo-

parachute (pā'Rafchūt) krītenis.

parade (päßei'b) 1. greznums; X

parade; parades laukums; pro-
menade. 2. greznoties; uznākt,
likt uznākt parādē; fig. spīdēt

(ar ko).

paradigm (pS'Rabīm,-báìm)paraugs,
piemērs.

paradisaic(al □) (pZßZbeşe>'îk, --

êfBf) paradizisks, paradīzes-,
paradise (pā'Rābīīf) paradīze.

paraffin(e) (pā'RĪftn) parafīns.

paragon (pa'RSgæn) paraugs.
paragraph (pā'Rāgßaf) paragrāfs;

atrindis; īss avižu raksts.

parallel l. paralēls, līdz-
teku-; fig. attiecīgs, līdzīgs. 2.

paralēle; platuma grāds; līdz-

teku virziens; līdzība; salīdzi-

nājums; līdzīgs gabals. 3. lī-

dzināt; būt līdzīgs; atbilst; salī-

dzināt; .ism (pā'Mēilsm) para-

lēlisms; .ogram (päßälê'lôgßänt)

paralelograms.
paralyse (pā'Ralīīļ) paralizēt, darīt

nespējīgu; darīt tizlu;»sis(pāß3'l-
efls) tizlums; -tic (pâßälï'tìf) 1.

tizls. 2. tizlais(-lā).

paramount (pä'Rämáunt) 1. galve-
nais, augstāks. 2. virskungs.

paramour (pā'Rāntūr) mījākā; drau-

ģelis(-le).
parapet krūšu valnis;

margas, trelliņi.

paraphrase (pa'Räfßeif) 1. iztēlo-
jums; izskaidrojums. 2. iztēlot;

izskaidrot.

parasite (_afált) parazīts (ari
ent.); Jc(al □) (pāßāft'tll, -6181)
parazītisks.

parasol (pâ'Räfào'l) saulsargs.
parboil (pfb'bôll) pa pusei izvārīt;

likt rasties izsitumiem (uz ādas).

parcel (pāVfpļl) 1. gabals, daļa;

sainis; partija; kaudze; dau-

dzums; by -s — gabaliem; ©
bill of -s — invoice. 2. sadalīt

gabalos; .post (.pouft) saiņu

parcenary līdzīpašums

(mantojot).

parch (pêî-isch) cept; kaltēt; izkal-

tēt; izkalst; .edness (psr'tfd)ebn«f)
sausums.
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parchment (pkî-'tşchinênt) perga-

pardon (pfiVb[BJn) 1. piedošana;
apžēlošana; cccl. atlaižas. 2.

piedot; apžēlot; .able □ (.»bl)
piedodams; .ableness (.nêş) pie-

dodamība; .er (.8t) piedevējs;
atlaižu pārdevējs.

pare (pcu) apgriezt (nagus 2C); mi-

zot (ābolus 2C.); fig. pamazām at-

ņemt, pamazināt.
parent (pS'Rênt) tēvs, māte; fig.

cēlonis; -s pl vecāki; .age
(pä'Rêntèdsch) celšanās; ģimene;
.al □ (paßê'ntBl) vecāku-.

parenthesis (paßē'nrA«fīf), pl. .ses

(.fif) parenteze, iekavas; .tic(al

□ ) (pāßčnMe'tĪf, iestar-

pināts.
parentleBS (pii'Rêntlèş) bezvecāku-,

parget (piî-'dschey 1. apmetums.
2. apmest (kaļķiem).

Pariah (pā'Rča) pārijs; fig. p.

—
izstumtais.

parietal (iMai'stnl) I. sienas-. 2.

anat. galvvidus kauls.

paring-knife © ( pâ'Rinmálf) mi-

zojamais nazis; kurpnieka

parings (.RĪms) pl. dtostalas.

parish (pā'Rtsch) 1. draudze. 2.

draudzes-; -loner (päßÌ'fd)BnBt)
draudzes loceklis.

Parisian paßÏ'fêT>n) 1.

a. Parizes-. 2. parizietis(-te).
parity (pā'Rēte) vienādība.

park (pad) 1. parks (ari X), ap-

stādījumi. 2. artill. nostādīt

pari. abbr. — parliament,
parlance (paj'lBnf) saruna; runa.

parley (.le) 1. apspriede; sarunas

2. vest sarunas; X zignals, ka

vēlas vest sarunas.

parliament(pSi'lèmènt) parlaments;
.ary parlamenta-;
S .ary train — lēnais vilciens.

parlo(u)r (pār'lOr) pieņemamā, dzī-

vojamā, runājamā istaba.

Parmesan (piZ-mSsZ'n):
.

cheese —

parmezansiers.

parochial draudzes-,

parody (pa'Rôde) 1. parodija. 2.

rakstīt parodijas,
parole X parole, vārdols;

vārds, goda vārds,

paroxysm (pā'Roffljm) paroksisms,
lēkme.

parquet (pctrfē't) thea. parkets; .
(Iloor)=r.ry (pāVfetße) parkets

(grīda).

parrakeet (pä'Räfît) papagailītis.
parricida/ (pâß6fáì'bBl) tēva, mātes

slepkavības-; .c (pā'R 6 faib) tēva,

mātes slepkava; tēva, mātes

slepkavība,

parrot (pā'Rķ>t). 1. papagailis. 2.

runāt kā papagailis,
parry (.e) 1. fenc. parade. 2. at-

sist, parēt.

parse (Ms) analizēt (gramatiski).
Parsee (pä'fi', pär'şi) parzs, uguns-

pielūdzējs,
parsimon/oas □ (pct>şSmo»'işiş)

taupīgs; skopulīgs; .iousness (.-

nèş), .y (pār'fēmone) taupība;

skopulība,
parsley (pā>'fle) pētersīļi,

parsnip $ (pāVfnfp) pastinaka.
parson (pā'f[B]u)garīdznieks;contp.

mācītājs; .age (pa-'şiebfch) mā-

cītāja vieta; mācītāja nams; mā-

cītāja alga.
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part (part) 1. daļa; gabals; dalība;

puse; partija; pienākums; amats;
loma (thea. un fig.); burtnīca; j

balss, partija; -s pl. apvidus;

gara dāvanas; to take-in a th.

— ņemt dalību kādā lietā; to

take in good (ill)-— ņemt par
labu (par ļaunu); for my- —kas

uz mani attiecas; for the most

-
— pa lielākai daļai; in- — pa

daļai; to do one's- — darīt savu

pienākumu. 2. pa daļai. 3. v\a.
iedalīt; izdalīt; šķirt; chm. sa-

dalīt; v\n. šķirties; aizbraukt;
to-with —šķirties no.

partake (pitdei'k) [irr. (take)] pie-
dalīties; est, baudīt (of); -r (--
-tei'lQr) dalībnieks,

partial □ (pS-'şch»f) partejisks;
aizspriedīgs; -ity (piļrşchèl'lête)
partejiskums.

participant (pSdt'f«pBļtt) dalīb-

nieks; .ate (-peit) piedalīties;

-ation (pûdtsèpe>'şchk>n) dalība;
ial (pgrtêst'pĶl) participials; -le

(pSt'têflpt) particips, divdabis.

particle (pa-'tlkl) daļiņa; gr. par-
tikula, nelokāms vārdiņš.

particular (psrtt'īifi(B>) i. □ sevišķs,
atsevišķs; dīvains; savāds; ārkār-

tējs; plašs; noteikts; prasīgs;

iegribīgs; gŗûti apmierināms. 2.

sevišķība; atsevišķs punkts, ap-
stāklis; -s pl. tuvāki apstākļi,
tuvākas ziņas; in

-—sevišķi;
-ity ( -tīfifilā'Rete) noteiktība;

sevišķība; plašums; -ize (--
-tl'fififBßaif) minēt atsevišķi jeb

sīki; -ly (pMì'WlMe) sevišķi.

parting (povime) 1. dalīšana;

šķiršana; sadalīšana; atvadi-

šanas; (matu) celiņš. 2. atvadī-

šanās-.

partisan (par'fes-m) 1. piekritējs;
partizāns; partijas biedris; -ship
(.şchlp) partijas gars.

partition (pSdî'şdM) 1. dalīšana;

šķērssiena; aizgalda; plaukts.
2. dalīt; izdalīt.

partitive □ ( p<sr't°tlw ) partitivs.

partly (pcî-'tle) pa daļai.
partner (pin'tnSr) dalībnieks;

biedris; dejotājs( ja); O kom-

panjons, biedris; laulāts draugs,
laulāta draudzene; -ship (.şchtp)
dalībniecība; tirdznieciska sa-

biedrība, kompānija; to enter

into-shipwith—sabiedrotiesar.

part-owner (pco'to'inSr) līdzīpaš-

part-payment(.peimmt)daļasmak-

sājums, nomaksājums.
partridge (pgr'tņtdsch) irbe.

part-song (pSr'tfaona) vairākbalsu

dziedamais gabals.
party (pcn'te) partija; dalībnieks;

puse; F vīrs, persona; sabiedrība;

Xbogs; --coloured(-faîlBrb)raibs;
-•wall (-waot) starpmūris, starp.

parvenu (Pcï-'wenjû) laimes luteklis.

pashal (pā'ffßl) lieldienas-.

pasha (pg'şcha, pa'şcha) pašā.

pasquil (pä'ffwu"), -n(ade) (-Iwìn,
pāskķnei'd) paskvila, ķengā-
šanas raksts.

pass (pas) 1. aiza, kalneja; pase;
brīvkarte, brīvbiļete; sastāvs,

(kritisks) stāvoklis; fenc. grū-
diens, dūriens; caurtikšana (ek-

sāmenā) ; univ. (parastais) grādsI
braucīšana (magnetizējot X.). 2.

vln. kustēties (uz priekšu), (no
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vienas vietas uz otru) iet, braukt,

ceļot (from ...
to

...
— no

...
uz ...):

iet cauri, braukt garām; aiziet,

aiztecēt; būt kursā, būt ejošs;

tikt cauri, pastāvēt (eksāmenā);

notikt; fe"c. uzbrukt; pasēt (kārtis

spēlējot); to come to
-

— notikt,

nākt; to-away — aiziet; mirt; to

-by —iet garām; to-ior — tikt

uzskatīts par; to-into—pāriet

(ar lok.); to
-

into law — tikt

pārlikumu; to-on — aiziet; v\a.
iet, braukt; jāt, ceļot, celt pār,

iet pār; pavadīt (laiku); nodzīvot;

gādātprojām; iekustināt; izkāst;

sijāt; dot tālāk; laist cauri;

izturēt (pārbaudījumu); pārspēt;
pielaist, pieņemt; dot (likumu);

izgatavot (spriedumu) : to
-

one's

hand over — pārlaist roku pār
ko; the bill has not yet .ed

the house —likumprojekts par-
lamentā vēl nav gājis cauri; to

-an act —dot likumu; to-one's

opinion upon — izteikt savas

domas par; © to
-

to account —

likt uz rēķinu; -(me) the salt,

please — lūdzu, sniedzat man

sāli; to-one's word — dot savu

vārdu; to-by — neievērot, ne-

pamanīt; to
- o.s. off for — iz-

doties par.

passable (pa'ffßt) ejošs; apgrozībā
esošs; panesams.

passage (pâ'şêbsdj) caureja; caur-

brauktne; pāreja; pārbrauktne;
jūras brauciens; caurbrauciens;

caurgājiens; eja, koridors; ceļš;

(likuma) cauriešana; t pasāža;
vieta; --boat (-bout) pasažieru

kuģis; .money (.iiußn*) pārbrau-

camā nauda.

pass-bill (pa'fbìl) --check (.tfchek)
caurlaižamā zīme; --book O

(-bīif) kreditētu preču grāmata;

privatkonta grāmata,

passenger (pZ'sSnbschSr) pasažieris,
ce|inieks(-niece); garāmgājējs
(-ja); .-pigeon (-pibsch°n) gāj-

balodis f; .-train (.tßain) pasa-

žieru vilciens. H a)-\
passer-by (pa'f9tbiì) garāmgājējs)
passerine (pâ'jo-RÏn, -Rain) zvir-

bulim līdzīgs; zvirbuļu-,

passing (pa'şins) 1. caureja; (likuma)

cauriešana, izvešana; (naudas) iz-

došana. 2. pārejošs; garām-

ejošs; paviršs; ļoti, visai; .bell

(.vel) mirušo zvans,

passion (vā'schSn) ciešana (Kristus);

kaislība; dusmas; to be in a .

— būt dusmīgs; .ate □ (pä'-
sch»nāt) kaislīgs; .ateness (-us f)

kaislīgums; --flower (-flátwr)
ciešanu puķe; .less (-şi) ne-

kaislīgs, bezkaislības-; dzestrs;

P
-

Week (-wis) klusā nedēļa.
passive □ (Pā'fiļv) pasivs, cieša-

nas-, cietējs; -ness pasi-

vitāte; pacietība.

pass-key (pa'ffl) galvenā atslēga.
Passover (pa'şo"w»r) žīdu liel-

dienas; p lieldienu jērs.

passport (pa'şpôd) ceļa pase; pase.

password (-wf>>b) lozungs.

past (past) 1. a. pagājis; adv. ga-

rām; to rush
. — steigties

garām; prp.
— pēc; par; pār;

half
.

two — pustrīs; it is
.

comprehension— tas nevar būt,

tas nav vairs saprotams; -hope
—

bezcerību-. 2. pagātne,
paste (peist) 1. mīkla; klīsteris.

2.klīsterēt, lipināt; -board (pei'şt-
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bt>rd) I. papes-. 2. papes vaks;

paste? lpa'şM) vaida; pastelzī-
mulis; pastelbilde.

pastern (pä'ffin) skrumslis, naris;

-joint (.dscholnt) skrumšļa locī-

pastMpS'ftìlì, Je (päftï'l) kvēpi-
nāma svecīte; pastelzīmulis; pa-

pastime (pS'ftimt) laika kavēklis.

pastor \ (pa'ftvr) gans; mācītājs;
-al (pa'ftfßOl) 1. gana-; mācī-

tāja-.; -al stats— biskapa zizlis.

2. gana dzejolis.
pastry (pei'ftße) tortes cepumi;

pastētes; -cook (-kuk) pastel-

pasturage (pa'ftMOßčbfd)) ganīšana;

ganības.
pasture (pa'ftWSr) 1. ganības; ba-

rība. 2. ganīties,
pasty (pei'fle) 1. mīklains. 2. pa-

pat (p3t) I. viegls sitiens, grū-
diens;

-
ol butter — piciņa svie-

sta.2.pačabināt. 2. ērts, noderīgs,

patch (pâtşch) 1. ielāps; gabals
* zemes; skaistuma plāksterītis.
*J2. lāpīt; saķēzīt; to - up — sa-

t lāpīt; steigšus nodarīt; fig. pie-
pušķot.

catcher (pā'tfcņo') lāpiķis; saķēzī-
tājs, nepraša,

patchouli (pātfd)ū'[e, p3'tfdji»>) pa-

patchwork (p3'tschwS>k) salāpījums;
savārstījums,

patchy (pā'tfcfie)salāpīts;ielāpains;

fig. savārstīts,

pate P (peit) galva; galvas kauss,
~

pauris,

paten bjoda.
patent (pei'tcnt, p3't«nt) 1. vaļējs;

vispārzināms; patentēts; -
fa-

stener— spiežamā podziņa;
.

fuel— spiestas ogles;
- (leather)

boot —lakzâbaki. 2. patents;

privilēģija. 3. patentēt; -cc(pe>-

tSntî' jeb pātentī') patentnieks.
paterna/ □ (pät6Vit»T) tēva-, tēvi-

šķīgs; -ity (-ttèfe) tēvība.

path (pār/,), pl. paths (piWÄf) taka;
ceļš (ari fig.).

pathetic(al □) (pärAe'tïf, -Ş1) pa-

tētisks, aizgrābjošs.
pathless (pā'rAlēf) bezceļa-.

pathology (pätAào'lôbfdje)pataloģija.
pathway (pfl't/iwei) ceļš (ari fig.),

kājceliņš; trotuārs.

patience (pei'fdj&nf) pacietība; iz-

turība; pasjanse; -t (pei'schvnt)
1. □ pacietīgs. 2. slimnieks, pa-

cients.

patriarch patriarchs; -al

(peitßfiār'JSlļ patriarchals.

patrician(patßt'fdjOn) 1. patriciešu-.
2. patricietis. [patrons) I

Patrick (pS'tßtf) Patriks (Īrijas)

patrimony (p3'ißem°ne) patrimonijs,
dzimtsmanta.

patriot jeb pa-

triots; -iC (peitße- jeb p3ļßeso'-

tīs) patriotisks; -ism (pei'tß^S-
jeb patriotisms,

patrol (pātßou'l) 1. patruļa, iziaugi.

2. patruļot, izraugos iet.

patron ipei'tßfn) patrons, aizsargs;

-age ( pā'tßSnēdsch ) patronāts;
aizsardzība; -ess (.ms) patrone;
-ize (pS'tßoniif) aizsargāt; -izer

(-nai)Or) aizsargātājs, labvēlis,

patten (pā't£ n) koka kurpe; arch.

pakāje.
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peal

patter (pZ't»r) 1. v\n. šļakstēt; to

-along — tipināt; v\a. noterk-

šķēt. 2. noterkšķējums.
pattern (-fom) paraugs (ari fig.).
Pattyl (pā'te) dirn. Mārtiņa, Til-

patty2 (-) pastetīte.

paucity (pāj'fčfe) mazums.

Paul (pābT) Pavils.

Paulina (paoláì'na) Paulina.

Pauline (pāo'laitt,- tin) Pāvila-.

paunch (pāūnsch jeb pSnfd)) resns

vēders; -y (-«) resnvēdera-.

pauper (psā'pv>) nabags; -ism (--

Rtjm) pauperisms; nabadzība;

-ize (pāo'pSßaij) darīt nabagu.
pause ( pāvs) 1. pauze; pārtrau-

kums; vilcināšanās; domzīme.

2. pauzēs; vilcināties.

pave (pe'trj) bruģēt; fig. sataisīt

pavement (pei'nmtênt) bruģis; tro-

paver (pei'rnSt), paviour (pei'rcĶr)
bruģētājs.

pavilion ( pāwī'li«n) telts; dārza

namiņš, paviljons; X flaga.
paw (pa?) 1. ķetna; nagi. 2. v\n.

kašņāt; v\a. aiztikt (ar ķetnām),

sist; glaudīt; neveikli apieties;
-cd (pāob) ķetnots, nagots.

pawnl (pSm) 1. ķīla. 2. ieķīlāt.

pawn 2(-) bandinieks (šachā).

pawnbroker (pās'nbßou{Br) aizde-

vējs (pret ķīlām).

pawner (pās'nBr) ieķīlātājs.
pawnshop (pāū'nschLp) ķīlu nams,

ķīlu kase.

pay (pei) 1. samaksa; alga;_/?#.
atlīdzinājums. 2. [irr] v\a. (sa)-
maksāt; (at)algot; parādīt (godu);

apciemot; to -

attention to —

vērst uzmanību uz; to
- away

— izdot, izmaksāt (naudu); to.
down— samaksāt skaidrānaudā;
to.off— nomaksāt; atalgot; to-

out — izmaksāt; to-up— pilnīgi
iemaksāt (uz akcijām); v\n. būt

vērts; samaksāties; a -ing con-

cern — ienesīgs veikals; to. for

— samaksāt priekš; ciest par.

payable (pei'Sbf) maksājams,
payee (peu') (vekseļa)tu rētājs(-ja).
payer (pei'Sr) maksātājs(-ja); O

trasāts(-te).
paymaster (.mast«r) izmaksātājs;

rentmeistars.

payment (sa)maksa; alga;
atlīdzinājums,

paynim (pei'nìnt) pagans; paganība.

pea (pl) zirnis.

peace (pīs) miers; klusums; to

keep the mierīgi izturēties;

to hold one's
«

— klusēt; -able

□ (pì'şubl) mierīgs; kluss; -ful

□ (pi'ffiil) sk. -able; lēns, maigs;

-maker ( .meifor) miera nodi-

binātājs; nomierinātājs; -officer

(-aofčffJr) policijas ierēdnis, kār-

tībnieks.

peachl < plişch) persiķis ; persiku

peach 2 F (-) izpļāpāt.
peachick (pi'tschīļ) pāvēns.
peacock (-fàof) pāvs.
peahen (.hen) pāvene. [jaka.)
pea-jacket * (-bschafef) matroža)
peak (pïf) 1. (kalna) gals, galotne.

2. F būt noliesojis, nīkuļot,

slimot; -cd (pīft) ass, smeils;

-y (pī'fe) ass, smeils; F slimīgs
(izskatā).

peal (pil) 1. skaņa; dārdoņa;zvana

skaņas; zvani. 2. v\a. skaļi iz-
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saukt, pasludināt; fig. apdulli-
nāt; v\n. atskanēt; dārdēt,

pear (pi!-) bumbieris; bumbieru

pearl (pS'l) pērle; .-eye (pār'lai)

nags (aci); .y (piMe) pērlēm

bagāts; pērļu-.
peasant (pē'fSnt) 1. zemnieks. 2.

zemnieku-; rupjš, baurisks; .ry

(.Re) zemnieki, zemniecība.

pease f (pīs) pl. zirņi.

pea-shooter (pi'schut"-) pūšamais
stobrs.

peat (pit) kūdra; .-moss (pi'tmàof)
kūdrājs.

pebble (pēbl) olis; .y (pe'ble) oļu
pilns, ojots.

peccable Š (pē'kvbl) grēcīgs,

peccarry (.î>Re) zO. pekarijs.

peckl (pel)ceturtdaļšefeļa(9,087 litra);

fig. daudzums.

peck 2 (.) knābt, knābāt; .er (pē'kvr)
knābātājs(-ja). ļveidība.)

pectination ta (pēfK-nei'tdfjOn)sekst-)
pectoral (pē'Īt°Ro[) 1 krūšu-. 2.

krūšu vairogs; krūšu zāles,

peculate (pē'fiū(eit) noblēdīt (naudu);

S zagt; .ion (pētiulei'fdjOn) no-

blēdijums;-or (pē'Īi«teitBr)kases

zaglis.
peculiar □ (pefjū'Pr) sevišķs, spe-

cials; savāds, dīvains; sirsnīgs

(draugs); -ity (pčfjūleā'Rete) Se-

višķiba I savādība,

pecuniary (p*rjū'nī-BR*) naudas-,

pedagogiesaļ D) .-

êt"I)pedagoģisks,audzināšanas-;
-ue (pe'd-igaug) pedagogs,

pedal (pē'bfl) 1. pedals, pamina.
2. braukt ar riteni, riteņot.

pedant (pē'bOnt) pedants; -ic (pe
bä'ntïf) pedantisks.

peddle (pēbl) iznēsāt preces pa

mājām; nodarboties ar sīku-

miem, ar blēņām.
peddling (pê'bltná) niecīgs.
pedesta/ (pē'bi-M) pakāje; .rian

(pebe'ftßPSn) i. kājas-; kājām.
2. kājām gājējs, kājnieks.

pedigree (pè'bêgßi) ciltsgrāmata.
pediment (pe'bêmettt) ģēvele.
pedlar (pē'bl°t) iznēsātājs; .y (.-

iznēsājamās preces.

peell (pil) 1. miza, čaumala. 2.

v\a. mizot; lobīt; v\n.nolobīties.
peel 2 (.) lize.

peeler F (pi'lßr) policijas kārtīb-

peep' (pïp) 1. čiebšana. 2. čiebt.

peep 2(.) 1. lūkošanās; ausma. 2.

lūkoties (pa caurumu āra); aust;
-er (pi'p Br) lūkotājs; sl. acs.

peer (p!-) vienādnieks; pērs; -age

<pl'Rêbsch ) pērība; pēri; -ess

(pi'RC-f) pēriene; -less v (plr'Rf)
nesalīdzināms.

peevish □ (pl'wlsch) saīdzis; -ness

(-it6)) drūmums, īgnums.

pegl (peg) 1. puļķis; koka nagla;
tapiņa; grāds,pakāpe;
to come down a _or two —

tapt rāmāks, piekāpties. 2. pie-
puļķot; F to

- along jeb away
— strādāt visiem spēkiem.

Pegl, gy (pēg, pē'ge) Grietiņa.

peg-top (pē'gtaup) vilciņš (rotaļas
lieta).

pels (pels) nauda, bagātība,
pelican (pē'lēfdn) pelikans.

pelisse (poll's) (damu vai bērnu) ap-

metamais,

peliet (pē'ist) bumbiņa; lode.

pellicle (.ìfl) plēvīte,
pell-mell (pēlmē'l) juku jukām.
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pellucid (ļjčl[i]ū'ftb) caurskatams;

.ness (.mf) caurskatamība.

peltl (pelt) āda; kažoks.

pelt 2 (.) v\a. mest; apmētāt; dau-

zīt; uzbrukt (ar akmeņiem)'; v\n.
gāzties (no lietus).

peltry (pē'ltße) kažokādas-,
pelt-wool (pè'ltwul) miruļa vilna,

pelvis (pè'lttuf) anat. bļoda.

penl (pen) l. (rakstāmā) spalva. 2.

rakstīt, sacerēt.

pen 2 (-) 1. laidars. 2. sadzīt lai-

penal □ ( pl'iM ) soda-, sodāms;

.
servitude — katorgas sods; --

ty (pê'n«lte) sods.

penance (pē'nSnf) grēku nožēlo-

šana; baznīcas sods.

pence (pens)pl. no penny — sk. to.

pencil (pe'nfel) I. pindzele; zī-

mulis; opt staru kūlis. 2. zī-

mēt; piezīmēt (ar zīmuli); -(l)ed
ļ-şìlb) zīmēts; opt. starains.

pendant (pē'iib<mt) auskars; pieka-
reklis; otrinieks.

pendent (.bent) nokāries.

pending ( .bins ) 1. neizšķirts; ©
tekošs, nenokārtots. 2. prp. pa

...
laiku.

pendulous (-bii>làZş) nokāries.

pendulum (,bi«làsm) svārsts, vē-

zeklis.

penetraWWrj/ (pemtßabl'lete) caur-

spiežamība; caurlaidība; -ble □

(pē'nētßObl) caurspiežams; caur-

laidīgs; .lia (pêm'tßei'lêa) iekš-

puse; fig. noslēpumi; -te (pe'-
caurspiesties; iespie-

sties; izdibināt; -tion (pêmtßei'-
fd)8n) caurspiešanās; iespieša-
nās; asprātība; -tive □ (pē'n-s-
-tßätîro) caururbīgs; ass, asprā-

tīgs; -tiveness (-nž f) asums, as-

prātība.
penholder (pè'nl)o"lb0r)spalvas kāts,

rakstulis.

peninsula (psnï'nļi«la) pussala; -r

(-I0t) pussalas-; pussalveidīgs.
penis (pl'n*f) anat. peniss.

penitence (pē'netēitf) grēku nožēlo-

šana; -t (-tēnt) 1. □ nožēlojošs.
2. grēka nožēlotājs( ja); -tial

(pēn6iē'nfcņ°n 1. D grēku nožē-
lošanas-. 2. baznīcas sodu grā-
mata (pie katopem); -tiary (--
-şchkiße) pārmācības nams.

penman (pē'nnAt) daiļrakstītājs,

kaligrafs; rakstnieks, autors.

pennant i. (pē'nBnt) vimpelis.
pennate (-3t) zo. spārnots, spal-

vots; S? —pinnate.

penniless (pē'm'lēf) beznaudas-, pa-
visam nabags. .

pennon (.k>n) karodziņš.
Pennsylvania (pēnfttoeiWa ) npr.

Penzilvanija.
penny (pē'ne) [pl. pence — atse-

višķi i pennies] (angļu) penijs
(l/i2šiliņa); sīkums; -aliner (pè'-

mälaì'itOr) avižu rakstnieks, rindu

plēsējs; -dreadful (-bßēbfīil) lubu

lapa, lubu romāns; --wise (--

wáîf) sīkumos taupīgs; .worth

(-wSrrA, P p.i.d. pē'nO'rA) penija

vērtība; lēts pirkums.

pension (pē'nfd)°n) 1. penzija. 2.

penzionēt. .ary, .er (.fd)on°Re,
.nvr) penzionars.

pensive □ (pè'nftru) domīgs, domu

pilns; nopietns; -ness ( .mf )

gsūtsirdība; nopietnurns.
pent (pent) pret un p.p. no pen 2;

.up wrath — aizturēts niknums.
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pentagon (pè'nt%àsn) piecstūris;
.al (pèntà"g°n,B[.) piecstūra-, piec-
stūrains.

Pentateuch pentateichs
(Mozus 5 grāmatas).

Pentecost (-têfàoft) vasarsvētki;

p.ai (pentčfa/fM) vasarsvētku-,
penthouse (pê'uttjáuf) aizsardzības

nojume (pret negaisu).

penumbra (penàß'mbßa) pusēna,pus-

gaisma.
penurious □ (penjū'Rf^f) trūcīgs,

nabadzīgs; neražīgs, nīkulīgs;
skops; .ness (.nef) trūcība; sko-

pums, [dzība.ļ
penury (pè'niSße)trūkums; naba-/
peony % (pilīte) peonija.
people (pīpi) 1. tauta, nācija ( D/.

.s); cilvēki, ļaudis; dienest-

nieki; iedzīvotāji; the
.

—prasti

ļaudis,ļautiņi; radi. 2. apdzīvot.

pepper (pē'psV) l. pipari. 2. pi-

peppermint (.mint) piparmētra.
peppery (pē'pflße) piparots; karsts.

peptic (pè'pttf) sagremošanas-;
viegli sagremojams.

per (pgr) caur; par; uz; .cent —

procents (*/»).
peradventure (peßadivē'iitīĢ) ne-

gaidot; varbūt.

parambulate ( poßā'mbifileit) ap-

staigāt, apceļot; aplūkot; .ion

(p°Rämbifi(ei'fd)On) apstaigāšana;

apceļošana; .or (poßZ'ntblu|eit.or)
bērnu ratiņi. [redzams.)

perceivable (porşi'wSbl) manāms,)
perceive (porşi'w) manīt, sajust.
percentage procenti;

O provīzija.
perceptiWe □ (.fê'ptibl) noģiedams;

.on (.şchdu) noģida; sajūta; uz-

skats; .ve (.ttro) noģiedošs; sa-

jūtošs; .vity (pSrfeptl'roete) no-

ģiedamā spēja.
perchl (pļZttşch) ichth. asars.

perch 2 (.) 1. mērījamā kārts (=
5,029 m); (vistu) lakta: trellis. 2.

tupēt; sēsties; lēkt laktā; fig.
būt augstā vietā.

perchance (ps-tşcha'nf) varbūt; ne-

gaidot, nejauši.
percher (por'tşchur) tupētājs (putns,

kas mēdz tupst zara galā).

percipient (porfl'pfļînt) 1. noģie-
došs. 2. noģidējs(-ja).

percolate (psr'fo(eit) v\a. izkāst,

filtrēt; v'n. izsūkties cauri; .er

(.lei'tft) filtrējamā piltuve.

percussion (pSrkâļ'şchSn) sitiens;
grūdiens; satricinājums; per-
kusija; .-cap (.kāp) pistons.

perdition (.bļ'şchSn) izpostīšana;

perdu(e)(.bjû') 1.glūnot;noslēpies.
2. pazudis cilvēks,

peregrinate (pè'Rêgßeneit) staigāt;
ceļot; klejot; .ion (pèßegßênei'-

şchon) ceļošana; klejošana.

peremptori/iess (pē'Rēm[p]tBßnt&f)
noteiktība; stingra pastāvēšana
(pie apgalvojuma); .y (-Re) noteikts.

perennial (pčßē'ne7 »!) gada-; ilg-
gadējs.

perfect (pdVfM) 1. □ pilnīgs. 2.

pabeigta pagātne. 3. (ari pOrfē'ft)
papilnināt; pabeigt; papildināt;
izglītoti pamatīgi iemācīt; .er

(poVfeftor,pBrfē'ftor) pabeidzējs;

.ibility (psrfèftebì'iete) papilnina-
mība; -ible (pStfē'fttbl) papilni-
nams; .lon (.şchSn) pilnība; .ness

(pSt'fêftnêf) pilnība; izveicība.
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perfidious □ (pt>ifî'dĶş) neuzticams;

nodevīgs; .ness .perfidy
(pßr'fefce) neuzticamība.

perforate (pbVfoßeit) izurbināt, iz-

durstīt, izcaurumot, perforēt; .-

ion (pcjrfoßei'fd)On) izdurstījums;
caurums.

perform (pBrfū-'m) izdarīt, izpildīt;
thea. J uzvest, spēlēt, nest

priekšā; .ance (,m Bnf) izdarī-

jums, izpildījums; thea. uzve-

dums; izrāde; spēle; darbs; sa-

cerējums; .er (.m8') izpildītājs;
aktieris; virtuozs.

perfume 1. (pSr'fjūm) smarža, aro-

māts. 2. (pB'fjū'm) sasmaržināt,

pariimēt; .r (pStfjū'mB') smarž-

nieks; .ry (.m8Rc) parfimērijas,

smaržvielas.

perfunctory □ (p°rfàs'n9ltBße) no-

laidīgs, paviršs.
perhaps (pftliā'pf) varbūt.
pericardium a pe-

rikardijs, sirdsplēve.

pericarp S (pē'Rēfūrp) valknis.

perigee S (-bsch!) perigejs, zemes

peril (pè'RÏI) bīstamība; atbildība;
.ous □ (.êlàsf) bīstams

period periods; laikmets;

starpbrīdis; laiks; tup. punkts;
.ic (plßēao'btf) periodisks; .ical

(.efOf) laikraksts,

periphery (pēßĪ'fBße) perifērija, ap-

periphrasis pl. .es (.-

şîs) perifraza, aprakste; .tiesai

□) (pèßÊfßä'ftff, .tetfll) aprak-

perish (pē'RĪfdfj) nobeigties, bojā
iet, mirt; nonīkt; .able □(pè'-

Rēfchvbl)nīcīgs; vieglibojā ejošs.

peristyle (.sftáfl) peristils, stabu

peritoneum « (pêßi-fSnl'k>m) vēdera

periwig (pè'R«wìa) parūks.

periwinkle (.rrjïnnfl) ziemcieši.

perjure (pOi'bfd)"') lauzt (jeb pār-

kāpt) zvērestu; to
. o.s. — ne-

patiesi zvērēt; .cd (.dschii-d>
nepatiesi zvērējis, zvērestu pār-

kāpis; .er (.dsdzuR 8-) zvēresta

pārkāpējs; .y (.Re) nepatiess
zvērests.

pērk (ps'f) 1. v\n. lielīties, degunu
cilāt; (art to

. up) — stiepties,

staipīties. 2. v\a pušķot; to.

up — pušķot. 3. glīts, košs,

izpušķots; uzpūtīgs, lepns, pār-
drošs, spītīgs; .iness (pSr'femčf)
pārdrošība; .y (.Ie) = pērk 3.

permanence, .cy (pOr'mSnēnf, .-

nēnfe) pastāvēšana; .t (.nēnt)
pastāvošs, pastāvīgs, izturīgs.

permeaW/ifj; caur-

spiežamība, caurlaidība; .ble Q

caurspiežams, caur-

ejams; .te(.m«eit) caurspiesties,

iespiesties.
permisslo/e □ (pfrmì'fibl) pielai-

žams; .on (.ml'şch 8n) at|auja;
.ve (.ntï'fïlu) atļāvīgs; atļaujošs;
% atļauts.

permit 1. (pfrmt't) atļaut. 2. (pov-
mtt) atļauja; atļaujas zīme; 0

caurlaide.

permutaWe (p Brmjū'tBbl) samai-

nāms; -tion (pSrmiute>'şchBn) sa-

mainamība.

pernicious □ <pBrnl'şchBs) postīgs.
peroration ( peR BRe>'fch8

n ) runas

slēdziens.
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perpendicular (pS-pêndî'kiul«-) 1. □

statenisks, svgrtenisks, stāvu;

-style— statenisks stils (Angiiiā),
2. stateniska Kitija,

perpetrate (pOfpstßeit) izdarīt; .-

ion (pBtp«tßei'fd)on) izdarīšana;

.or (pflr'pêtßeitfc) izdarītājs(-ja),

vainīgais(-gā), noziedznieks(-

niece).
perpetua/ □ (p8 pastāvīgs,

nepārtraukts, mūžīgs; © neuz-

teicams; .te (JBeit) darīt mū-

žīgu, nemirstamu, mūžināt; .-

tion (potpeti«ei'fd)Bn) nemirst a

mīda, mūžinājums.

perpetuity (pgrpštjū'šte) turpinā-
šanās uz mūžīgiem laikiem;
mūžība; mūža rente.

perplex ( pgrplē'ff) samulsināt;

iejaukt; .cd □ (.plē'fft) samul-

sis; .ity ( .plē'ffēte) samul-

perquisites (pS''fw6fìtf) pl. blakus

pe|ņa; nejauši ieņēmumi.
perron (pē'RBn) lievenis; pie-

brauktne.

persecute (pgr'şêfjût) dzīties pakaj,
vajāt; .ion (pg'şêfjû'şchBn) pakaļ-
dzīšanās, vajāšana; .or (pgt'-
fšījūtfr) vajātājs.

perseverance (pgrfêwl'RBns) neat-

laidība; .c (.ftm') neatlaisties,
izturēt; .ing (.wi'Rlm ) neat-

laidīgs.
Persia (pS-'şcha, .scha) perzija; .n

(.şchB
n, .sch8n) I. perziešu-. 2.

perziešu valoda. 3. perzie-

tis(-te).
persist (pBrfi'ft) palikt pie, pastā-

vēt uz; .ence, .ency (.ff'fteņf,
.tÈnfe) pastāvēšana, nepiekā'p-

šanās, neatlaidība; .ent □ (.-
tntt) pastāvīgs, neatlaidīgs.

person (pô>'t[ B ]n) persona, cilvēks;
thea. aktieris, aktrise; loma;
izskats; a kāds; no

.
—

neviens; in
.— pats; .able(ps''-

f8n8bl) labi audzis, patīkams,
skaists; jur. tiesībspējīgs; .age

(.mbsd)) personība; .al □ (.n8I)

personīgs; personisks; personai-;

aizskarīgs, dzēlīgs; .ality (pgr.

ffJnā'lčte) personisku ms; dzēlī-

gums; .ate (pSr'fOne't) izrādīt;
izdoties par;

.ation (pgşnei'-

şch8n) izrādīšana; veiglošana;

.ification (purfamêfelei'fd)Bn)per-

sonifikācija; .ity (pBrfäî'n6fáì)
personificēt.

perspective (pfrfpè'ftïirj) 1. □ per-

spektivisks. 2. perspektive; per-

spektivisks zīmējums; izskate.

perspicacious □ (pgrspêkei'şchNf)
asprātīgs; .aclty (.fā'f>'te) as-

prātība; .uity ( .ļju'êfs) skai-

drums; .uous □ ( pOrfpï'fjïßir)
skaidrs, acīmredzams, sapro-

perspirarïon ( psrtp eßei'fd)8
n

garojums;sviedri; .c (porfpalr')
izgarot; svīst.

persuade (pBrfwe<'b) pārrunāt; pie-

runāt; pārliecināt (ot, to — uz);

to be -d of — būt pārliecināts
no; .r (.b8*) pierunātājs(-ja).

persuasion ( .sch«n) pierunāšana;
pārliecība, domas; ticība.

persuasive □ (-fïro) pārliecinošs;
.ness (.nêş) pārliecinamība.

pert □ (pS't) vīzdegunīgs, drai-

skulīgs; uzmācīgs.

pertain (pfrtei'n) (to) piederēt; at-

tiekties uz.
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pertinacious □ tpS-têne>'şch<>f) ne-

atlaidīgs; ietiepīgs.

pertinacity (pSdênä'fête) neatlai-

dība ; ietiepība.

pertinence, .y (psr'te nenf, .nēnfe)
piemērotība; pieklājība.

pertinent □ (.ttēitt) piemērots; pie-

klājīgs; piedienīgs.
pertness (pSt'tmf mundrums, drai-

skums, veiklums; drošums, dro-

sme; bezkaunība.
perturb (pottor'b) darīt nemierīgu,

uzbudināt; .ation (ps'tfrbei'fd)Btt)

uzbudinājums; nemiers.

peruke (p&Rū'ī jeb pē'Rūf) parūks.

perusal (p«Rû'şi) izlasīšana; iz-

skatīšana.

peruse (pc-Rûş') Izlasīt; izskatīt,pār-
baudīt; .r (pflßū'fOr) jzlasī-

tājs(-ja).
Peruvian 1. peruanisks; pe-

ruaniešu-; .
bark —chinas miza.

2. peruanietis(-te).

pervade (pomtei'b) izspiesties cauri;

izplatīties, šanās.)
pervasion (pvrwe>'sch»n) caurspie-ļ

pervasive (.şìw) caurspiedīgs.
perverse □ (ps-wiZr'ş) izvirtis; ļauns;

dīvains; stūrgalvīgs;.ness

— perversity.

perversion (.şdM) izvirtība; sa-

grozījums

perversity (.şêt«) izvirtība; stūr-

galvība; sabojātība.

perversive (.şìw) samaitājošs.

pervert 1. (pOnuSt't) sagrozīt; pa-
vedināt. 2. (pSr'rnort) atkritējs
(-ja); .er ( pOtmSr'tot) sagrozi-
tājs(-ja); pavedējs(-ja).

pervious pieejams; caur-

ejams; caurlaidošs; .ness (.mf)
caurejamība.

pessimism (pê'şemism) pesimisms;
.t (.mist) pesimists(-te).

pest (pèft) mēris; .er (pē'ftor) trau-

cēt, gaŗiaikot; apgrūtināt; bai-

dīt.
pestiferous □ (pèftï'ffßÌßf) mēra-;

lipīgs; kaitīgs, postīgs.

pestilence (pè'fteiênf) mēris; sērga.
pestilent (.lent), .Ist lpêstêle'nşch°l)

□ mēra-, mērim līdzīgs; kaitīgs,
postīgs.

pestle (pefl) piestala.

petl (pēt) īgnums.

pet 2 (.) 1. lēns lopiņš, jēriņš; mī-

lulis. V. mīluja-; .dog — klēpja
sunītis. 2. lutināt, lolot.

petal (pe'tkil) ziedlapa, vaiņaglapa.
petard X (p«tcn'b) petarda'.
peter (pī't°o Pēteris.

petersham (.şch«m) ļlarnu drāna;

svārki (no tās).

petition ( pčt('fct)Bn) !. lūgums;
lūgumraksts. 2. lūgt; iesniegt
lūgumrakstu; .er (.fītfr) lū-

dzējs(-ja).

petrel (pē'tßč'l) vētras putns,kaupa.

petrifaction » (pētßefā'lfdļfn) pā-

rakmeņojums.
petrify (pē'tßčfīī) pārakmeņot(ies).
petroleum petroleja.

petrous (pè'tßflf |eb pī'tßff) ciets;
akmeņains.

petticoat (pē'tčfout) 1. (sieviešu)
apakšsvārki. 2. sieviešu-,

pettifogger (.fàôg"-) kakta advo-

pettiness (.mf) niecīgums.
pettish □ ( pē'tlfd)) jūtelīgs, un-

tumains; saīdzis, sirdīgs; .ness

(.ms) jūtelība; īdzība.

petty (pè'te) mazs, niecīgs.
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petulance, .cy (ps'ilMns. Jflnf» %

draiskulība; īdzība; .t(.Pnt) \

draiskulīgs; untumains; saīdzis;

saskaities.

pew (pjū) baznīcas sols.

pewit (pì'wlt) ķīvīte.

pewter (pjū't<>r) 1. alva; alvas

trauki. 2. alvas-; .er (.tBR3>)

alvlējis, alvas trauku meistars.

phaeton (fei'Ģn) faetons (rati).

phalanges (fäia'nbfcfjtj") pl. pirkstu

phantasm (fä'nsfm) spoks; .agoria
( fäntáfmägo'Rfa ) māņu tēls ;
burvju laterna.

phantom (fā'ittom) fantoms, mur-

gojums, spoks.
Pharisaical □) (fāßčfei'tl, .i-k»l) va-

rizējisks, svētulīgs.
pharisee (fä'Rèfî) vatizējs.

PharmaceurYcfa/ U) ( fctrmSfja'ttf,
.tĢI) farmaceitisks; .Ist (fov-

mäftft) farmaceiti; .y (.fe) far-

mācija, aptiekāru māksla.

pharynx (fä'Rtnäff) rīkles gals; rī-

kles dobums.

phase (feij) laža.

pheasant (fē'fOnt) fazāns; .ry (.-

-°ntße) fazanerija.
phenomenon (fenæ'mSnæn), pl. -a

(.na) fenomens, (neizskaidrojama)
parādība; fig. brīnums.

phial (fal'OI) pudelīte.
philander (f«lā'nbBr)mīlināties, lak-

stoties.

philantroptc(af □) (fetānsARæ'ptf,
.Ģl) iilantropisks; .ist lf-lā'n-

rĀðplft) cilvēku draugs, filan-

trops; .y (.pe) cilvēku mīle-

stība.

philatelist (fêlâ'teiişt) pastmarku
krājējs.

philippic (feiT'pïf) fiiipika.
Philistine (fi'ieftîn, .stain) filistrs

(ari fig.).
phîlologlcsat □) (silŞ'bschtr. .ef°l)

filoloģisks, valodniecisks; -ist

(fêlào'isbschļst) filologs, valod'

nieks; .y (-bsche) filoloģija, va-

lodniecība.

philosopher (feiàô'fôfor) filozofs; na-

tural .
— dabas pētnieks; .ic(al

□) (fïiofao'fff, .e{B[) filozofisks;

.ize (fŞ'şSfáis) filozofēt; .y (.-

fe) filozofija; natural -y — dabas

zinātne, fizika.

phiz P (fts) ģīmis.
phlegm (flēm) gļotas; flegma; .-

atic(al D) (flēgmā'tif, .ek»l) fleg-
mātisks.

Phoenician (fênî'fchêì> 1. feni-

ķiešu. 2. feniķietis(-te).
phoenix (fï'ntff) fenikss,

phonetics (fSnē'ttkf) fonētika,

phonograph ( fou'n°gßaf) fono-

phosphate (fāa'ffāt) fosfāts.

phosphorescence (fàzşfâße'şênşì fos-

forescence; .escent (.ent) fosfo-

rescējošs; -ic (fsoffào'RÌf) fos-

fora-; -us (f»'ff°Rāsf) fosfors.

photo F (fou'ro») sk. .graph; .-

engraving <fo"ļoêngßei'wîit!') fo-

togravuta, fotogrāfisks iespie-

photograph fotogrāfija
(bilde); .er (fôtao'gßafor) fotogrāfs;

.ic(al D) (fontogßā'fff,
y

.efB[) fo-

togralisks; .y soļo-

giafija (māksla).

photolithograph (.IÌ'fA°gßaf) foto-

litogralija.
phrase (fßcis) 1. fraza, izteikums;

stils; teikums. 2. izteikt.
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phraseology(fße>sŞ'lobsche) frazeo-

loģija; izteiksmība.

phrenetic (fßene'tff) sk. frenetic.

phrenology (fßênL'lSosche) freno-

loģija.
phthisic (it'stk) diloņa , ar diloni

sasirdzis,

phthisis (rAáî'ftf jeb táì'ftf) dilonis,

physic (fl'sîk) medicīna; zāles; .s

pl. fizika; .al (fl'sŞl) fizisks;
fizikalisks; .ian (fêfï'fdjOn) ārsts;

.ist (fl'sēslst, fiziķis,

physiognomy (ftjêào'gn°me) fizio-

gnomija.

physiology (.ào'isdsche) fizioloģija.
pianist (peā'nTft) pianists.

piano 1. (pèä'noi') piano. 2. (pêZ'-

-110"), ari .forte (pêZnSfgr'te) Iļlg.

vieres ; cottage .
— pianins ;

grand
.

— fliģelis.
pibroch (pi'bßæf, .bßàod)) kaŗa

muziķa (pie kalnu skotiem).

pica (páî'fa) mcd. slimīga ēstgriba;
orn. žagata; tup. cicerons.

picaroon jūras laupītājs.

pick (ptf) 1. kaplis (ari .axe); iz-

lase; izvēle. 2. knābt; kāpjot;
bakstīt (zobus);noskrubināt (kaulu);

plūkt (augļus); notīrīt (dārzājus);

plucināt (vilnu); meklēt (ķildas);

atmūķēt (atslēgu); izraudzīt sev

(ceļu); apzagt (otra kabatu): to.

out — izcelt I izmeklēt; atlasīt;

to
.up — uzknābāt; pacelt; krāt;

sameklēt.

picked (pift) ass; izlasīts.

picker plūcējs; izlasītājs;
plucinātājs x. (sk. pick)

picket (.es) 1. miets; X vērotāja
vieta; lauksargi. 2. lem iet; pie-
siet pie mieta; nostādīt kā lauk-

sargus.

picking (.ms) knābšana; plūkšana;
x. (sk. pick); apzagšana; pe]ņa;
.s pl. zagtas mantas,

pickle (pīki) 1. sālījums; iesālīti

barības līdzekļi; F nerātns bērns,

plosonis; F ķeza; mixed .s pl.
— mikspikļi. 2. (ie)sālīt.

picklock (.læf) mūķis, zagļa at-

pickpocket (.pàôfst) kabatas zaglis,

pickpurse (.po'f)=pick-pocket.
picnic (pt'futf) pikniks,

pictorial gleznotāja-;

gleznojams, skaists; ilustrēts,
bildēm pušķots,

picture (pl'ktiĢ) 1 gleznojums,
glezna; bilde; portreja, ģīmetne;
līdzašna; to draw a.of a th.—

tēlot ko. 2. gleznot; aprakstīt,
iztēlot.

picturesque □ (pìftt*Oßê'ff) skaists,
daiļš, gleznošanai derīgs.

pidgin - English (pî'bschinl'mglişch)
neskaidra angļu valoda (ķiniešu

piel (páî) pastēte; torte; to eat

humble
-

— pazemoties.

pie- (.) žagata; .bald (pāi'bāZld),
.d (páîb) raibs.

piece (pīs) 1. gabals; šautene; liel-

gabals; luga; mūzikas gabals;
figūra {Suta x.); .

of advice —

padoms;.of news—jauna ziņa;

to fall to .s —sašķīst druskās.

2. v\a. salāpīt; pielikt; izlabot;

to - out — pagarināt, salikt; to

.up — izlāpīt, izlabot; v\n. sa-

vienoties.

piecemeal (pī'fntīl) gabaliem.
pier (pīt) stabs; ostas dambis;

piestātne; izkŗautne.
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pierage (pï'Rêbjdi) ostas piestātnes
nodoklis.

pierce (pīts) v\a. izdurt; izurbt;

aizgrābt (sirdi); izdibināt; v\n.

iespiesties, ielauzties; ~r (plşr)
izdūrējs; svārpsts; īlens.

piercing □ (.slug) caururbīgs; aiz-

grābjošs i griezīgs, ass.

pier-glass (plr'glas) trimo-spogulis.

pietism (páì'ètlfm) pietisms.
piety (pai'ê(e) dievbijība; pietāte.
pig (pîg) 1. sivēns; cūka. 2. at-

nesties (no cūkas); dzīvot saspiesti.
pigeon (pi'dsdM) dūjiņa; balodis;

.hole (.Ho"!) likt plauktiņā;
tīšām nolaist, nerūpēties.

piggery (pt'goße) cūkkūts.

piggin (pl'gīu) virloks.

pig-iron ( pï'gáîSm) neizstrādāta

dzelzs.

pigment (pï'gimnt) pigments.
pigmy sk. pygmy.
pignur (pl'gnāst) zemes rieksts;

.sty (-ftai) cūkkūts; .tall (.reti)
cūkaste; bize; tabakas vī-

stoklis.

pike (páîî) X pīķis; gals; ichth.

līdaka.

pilel (piìl) 1. kaudze; liela ēka;

elect. Voltas stabs. 2. sakraut

(kaudzē). >
pile - (páìl) 1. miets stabs. 2. ie-

miet i iedzīt zemē.

pile 3 (.) mati, spalva,
pileate (pt'K-at) platmalveidīgs.
pile-driver (pai'ldßaiiiM) zveltnis,

piles (piils) pl. hemoroīdi,

pilfer (pl'lfor) zagt

pilgrim (pî'lgßÏm) svētceļnieks; .-

age (.gßêmêbsch) svētceļojums,
pill (pïl) pilula.

pillage ( pi'l-dsch ) 1. izlaupīšana.
2. izlaupīt; aplaupīt; .r (-ēsd)8<)
laupītājs,

pillar (pï'lot) pīlārs, stabs; --box

(-bàZkş) vēstuļnīcas stabs; -cd

(.b) stabots; stabveidīgs.
pillion (pï'liBn) sedlu spilvens,
pillory (pt'lBße) 1. kauna stabs. 2.

likt pie kauna staba,

pillow (pï'to«)l. spilvens; pagalvis;
© gultnis. 2. likt uz spilvenu;
pārdomāt,

pilot ļp'aī'tvt) 1. locis; pilots. 2.
vest kuģi ostā; stūrēt; -age (.-

l»têdsch) loča nauda,

pilous (páì'lkîş) pinkains, matains,
spalvains,

pimento (pême'ntou) Jamaikas pi-

pimp (pimp) 1. savedīnātājs(-ja);
saprecinātājs(-ja). 2. savedināt;

saprecināt,
pimple (p(mpt) pūtīte,

pimpled (pìinpld), pimply (pl'mple)
pūtains.

pin (pin) 1. kniepadata, kniepīte;
nagla; puļķis; tapiņa; ķeglis;
krūšadata. 2. piespraust; pie-

stiprināt; sl. pienaglot; fig. sa-

tvert, sagrābt.
pinafore (pl'nSfot) (bērnu) priekš-

autiņš.

pincers' (pt'nsS-s) knaibles.

pinch (pīnsch) 1.kniebiens; šņūciens
(tabakas); spaidi; bēdas. 2. v\a.
kniebt, knaibīt; spiest; apspiest;
izspiest; v\n. spiest; ciest tiū-

kumu; būt postā; skopoties;
.cd (pļnşcht) saspiests, šaurs,

pinchbeck (pî'nfd)bek) 1. tombaks.

2. neīsts. [ventiņš.(
pincushion (pî'nkttşchk>n) adatu spit-/
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pine l Sf (pairt) priede.
pine 2 (-) nosēroties, tvīkt (for —

pēc); to
.

away — aiz bēdām

nīkuļot.
pine-apple (pai'nāpl) ananass.

pinery (pái'rMe) siltumnīca (ana-

nasiem); priežu apstādījums.

pin-feather (pï'nfèt/ASr) jauna

spalva, pūka.
pinfold (pt'itfoulb) laidars.

pinion (pï'niBn) l. spārns; spārna

gals; © zobrats; roku dzelži.

2. sasiet spārnus; apgriezt spār-

nus; sasiet rokas, likt dzelžos.

pink l (ptnaī) 1. neļķe; sārtums;
sarkani medību svārki; aug-

stumi;augstākāpakāpe. 2. sārts.

pink 2 (.) izdurt; izrobot.

pin-money(pī'nmāme) adatunauda.

pinnace * (pi'nşi) pinase.
pinnacle (pt'nOfl) tornltis; uzrobis.

pinnate 5 (pināt) plūksnots.
pint (páînt) pinte (0,5 litra).

pioneer (pMnir') 1. pionieris; fig.
celmlauzis. 2. taisīt ceļu.

pious □ (paj'Sf) dievbijīgs, lēns,

mīlīgs, bērnišķīgs, sirsnīgs.

pipl (pip) vet. pipsis.
pip 2 (~) acs (spēlējamās kārtis).

pip 3 (~) kauliņš, sēkla (augli).
pipe (pāip) 1. caurule; caurulīte;

trūbiņa; pīpis; svilpe; putna

SVilpŠana; pīpa (vīna muca, 572,4

litra) 2. svilpot; kviekt, spiegt;
vadīt pa caurulēm,

pipe-ctoy (páî'pîlei) pīpju glūds;
.-line (.lain) cauruļu vads pe-

trolejai.
piper (páï'psr) svilpotājs; dūdi-

piping (.pļm) 1. svilpojošs; vājš,

nonīcis, slimīgs; verdošs. 2.

svilpšana; svilpiens: cauruļu
vads, cauruļu zistema; drēbju
apšuve.

pipkin (pi'pļķn) (māla) podiņš.
piquancy (pi'fdnfe) pikantums, sī-

vums, kodīgums.
piquant □ (pī'ī«nt)pikants (ari fig.),

sīvs, kodīgs.

pique (pis) 1. īgnums; naids. 2.
uzbudināt; sakaitināt; to

_ o.s.

upon — būt iedomīgs uz ko,

plātīties ar ko.

piracy (päì'Räfe) jūras laupīšana;
pakaļdtukāšana.

pirate (~Rä t) 1. pirāts, jūras lau-

pītājs; laupītāju kuģis; pakaļ-
drukātājs. 2. drukāt pakaļ.

piratical (páÌßâ'têk8!) jūras laupī-
tāju ; razbainiecisks.

piscary (pì'fffße) zvejas tiesība.

pish (pifch) fui!
piss (ptf) 1. mīzali. 2. mīzt.

pistol (pt'ftôT) pistole.
piston (~t

8n) virzulis.
pit (pit) 1. bedre; raktuve; anat.

dobums; bezdibens; cīkstētava

(gaiļu cīņā); thea. parters. 2. ierakt

(rāceņus x.); rētot; naidīgi no-

stādīt vienu otram pretim; pit-
ted with smallpox —rētains (no

bakām).

pit-a-pat (pï'täpät) 1. tiktak. 2.

sirdspukstēšana.

pitch" ( pltşch) 1. piķis. 2. piķot,
appiķot; darvot (kuģi).

pitch 2 (-) 1. metiens; punkts; pa-

kāpe; augstums; ì toņa aug-
stums; toņa apjoms; slīpums,
nokāre, nokalne, krauts. 2. v\a.

mest; iespraust (zemē), iesist; uz-

taisīt (telti); i dot pamattoni; >

skaņot (klavieres); uzmest (ar siena
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dakšām); v\n. apmesties; krist,

gāzties uz; to
-upon — izšķir-

ties par.

pitcher (pl'tşchSr) krūze.

pitchfork (.fork) 1. siena, mēslu

dakšas; j kamertons. 2. mest

ar siena dakšām; fig. piepeši
paaugstināt.

pitch-pine * (-pani) piķa priede
(Amerikā).

pitchy (pf'tşche) piķim līdzīgs.
piteous □ (pl'tĶs) bēdīgs; nožē-

lojams.

pitfall (-fāol) lamatas.

pith (pìth) serde; smadzenes (kau-

los); fig. kodols; spēks; svars

pithiness ( pï'f/i6mf) zaļoksnība,
spēks, spars.

pithy □ (pf'fAe) zaļoksnējs, spē-

cīgs.
pitiable □ ( pl'tĶbl) nožēlojams,

nelaimīgs.
pitiful □ (pl'tčfūl) līdzcietīgs; no-

žēlojams; nicināms.

pitiless v (jef) nežēlīgs.
pitman X (pi'tmLii) kalnracis.

pittance (pì'tOnf) porcija (nabagiem

dodama),mazadaļa; niecīga drus-

pituitary ( petjū'ettlße, pi'tjfiētßße)
krēpains, krēpu-.

pity (pl'te) 1. līdzcietība (on — ar);

it is a - — ir žēl; it is a thou-

sand pities — patiesi ir ļoti žēl.

2. sajust līdzcietību, nožēlot.
pivot (pf'nM) tapa; eņģe; tas, ap

ko viss grozās; X spārninieks.
placability (pleifäbl'lèfe) samierina-

placable (plei'fsbl) samierināms,

placard 1. plakāts. 2. pie-

place (pie's) 1. vieta; pilsēta; dzī-

vesvieta; dienests; amats; pa-

kāpe; cietoksnis. 2. likt, ievietot;
celt (ēku); noguldīt (naudu).

placid □ (plā'fīb) mierīgs, kluss,

maigs, lēns; -ity (pläfl'bête) lē-

nums, klusums; miers.

placket (plā'fef) šķeltne, kabata

(sieviešu drēbēs).

plagiarism pla-

ģiāts; -ÌSt (-RÏft), -y \ (-Re)

plaģiators (literarisks zaglis); --

rize (-Rais) norakstīt, nospert,

plague (ple>g) 1. mocība; sērga. 2.

plaice (pleif) ichth. āte.

plaid (plāb jeb pleib) skot. plēds,
lakats. 1. raibi rūtains.

plain (plein) 1. līdzens, gludens;
plakans; vienkāršs; parasts; vaļ-

sirdīgs; skaidrs, acīm redzams;

vienkrāsas-; nesmuks, neievē-

rojams; tīrs (attiecoties uz patiesību);
adv. tieši acīs. 2. līdzenums;

plakne; kaujas lauks. 3. līdzi-

nāt, gludināt.
plain-dealing (plei'nbïltna) godīgs,

vaļsirdīgs .2. godīgaizturēšanās.

plainness (plēnums) gludenums;
vienkāršums; skaidrums; vaļ-
sirdīgums.

plaint (pleint) sūdzība; sūdzības

raksts; žēlošanās; -iff (plei'nttf)
sūdzētājs(-ja); -ive □ (-tiw) no-

žēlojams.
plait (plāt, pleit) l. kroka; pinums.

2. krokot; pīt.

plan (plān) 1. plans, uzmetums.

2. uzmest plānu.
planel (plein) 1. plakans; līdzens,

2. geom. plakne; līdzenums;

ēvele. 3. līdzināt, gludināt;
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(no)ēvelēt; (gaisa sportā:) to
.

down — noslīdēt zemē.

plane 2 (.) platans (koks) (art

tree).
-planet (plā'mt) planēta; .ary (.-

SfOße) planetarisks,
klīstošs.

planimetry (plAtï'ntetße) planime-

planish (plā'nlfch) gludināt; polēt.
plank (plānas) 1. blanka, dēlis. 2.

apblankot, apšūt; grīdot.
plant (plant, plāni) 1. augs, stāds;

inventārs; rīki, piederumi. 2.

iestādīt, iedēstīt; apstādīt; di-

bināt (koloniju); ierīkot; uzstādīt

(lielgabalu).

plantain 5 (plā'nt<m) ceļmalītes;
pizangs; banana,

plantation (plânte>'şchon) plantācija;

fig. ievadījums,

planter (plä'ntor) plantators, kolo-

plantigrade (plā'nte gßeib) zo. pēd-

plant-louse (pla'ntláûf) lapu uts.

plaque (plaf) sprādze, agrala.
plash •(pläfch) 1. peļķe. 2, plun-

čoties.

plash 2 (.) noliekt un sapīt zarus,

plashy (plā'ftt>) peļķains, dūk-

stains.

plaster (pla'ftor) 1. pharm. plāk-
steris; ģipša java; mertelis; stu-

katura;
.

cast — ģipša nospie-

dums. 2. uzlikt plāksteri; bal-

sināt, ģipšot; .er (.tOROr) ģjp.
šotājs.

plastic (plā'fttf) plastisks,
plati (plāt) sk. plait.
plat 2 (.) sk plot 1;

bānb) puķu dobe, malas dobe.

plate (pteit) 1. (metāla) plate, plāk-

sne; sudraba trauki; bruņas; šķī-
vis; godalga (skrletuvē). 2. pl'a-
tēt; pārvilkt ar sudrabu x,; ap-
sudrabot; bruņot.

plate armour (plei'tSimfr) platu

plateau (pUto") augstiene,
plate-basket ( plet'tbaffèt) šķīvju

kurvis.

plateful (.fill) pilns šķīvis,
plate-glass (-glaf) spoguļu stikls,

plate-layer S (.lew>) sliežlicis.

platform (plā'tfomt) platforma,
platinum (.enà3m) platīna,

platitude (.«tjūd) fig. seklums,

platoon X (plātū'n) vads;
.

firing

— vada uguns.

plaudit (plāb'bit) plaukšķināšana,
plausibility (pfājfcbT'K'te) varbūtība,

ticamība; patīkamība, labs im-

plausible □ (plæ'jlbl) pieņemams,

varbūtējs; pārliecinošs; pati»

play (plei) 1.spēle r>; thea. luga (dra-

ma, bēdu luga, skatu luga, jautrības

luga, opera); izrāde; © kustība;

gaita, kustības telpa, izkuste;

sair (fotll) . — godīga (negodīga)

spēle. 2. v\n. spēlēt, spēlēties;
papriecāties, pajautrināties;nie-

koties; to
.

fast and loose with

— tīkoties divkosīgi; to -

at —

spēlēt ko (piem. at cards —kārtis);

v\a. spēlēt; thea. izrādīt, tēlot,

spēlēt.

playbill (ptei'blf) afiša, (aktrise.)
player (plei'oi)spēlētājs; aktieris,)
playful □ (.ful) dzīvs, jautrs, jo-

kalns, draiskulīgs; .ness (.n èf)

draiskulība.
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playground(.gßaund)rotaļu vieta,

rotaļatava,; .house (.hátlş) te-

atrs, teātra nams; .thing (.rAtnsi)
rotaļu lieta; .wright (.Rait) contp.

lugu (jeb dramatisks) rakstnieks;

.-writer (.Rafter) skatuves rakst-

plea (pil) iegansts, izruna, iebil-

dums; lūgums; sūdzība; prāva.

plead (plîd) v\n. tiesas priekšā ru-

nāt; to
.

for — aizstāvēt kādu;

to
. guilty — atzīties par vai-

nīgu ; v\a. izskaidrot, iztirzāt;

aizstāvēt; aizbildināties ar; pie-

vest kā pierādījumu; .er (pIF-

bOB aizstāvis, advokāts; .ings
(.dtttgs) prāvas aktis.

pleasant □ (ple'jfmt) patīkams;
mundrs, jautrs; jocīgs; .ness

(.nšļ) patīkamība; daiļums; laip-
nums; mundrums; .ry (.Re) jau-
trums; joks.

please (pils) v\n. patikt; if you .

— ja jums patīk, lūdzu;
. come

in!— lūdzu, nākat iekšā; a little

more soup? .!— vēl drusku zu-

pas vēlaties? lūdzu!; v\a. pa-

tikt, būt patīkams; apmierināt;
.yourselt! — lūdzu, darāt, kā

jums tīk; lūdzu, ņemat, kas tīk;

to be .dwith —priecāties par; .d

(pllsd) — priecīgs, apmierināts.

pleasing (pli'ffmi) □ patīkams.

pleasurable □ ( plē'sch«R»bf) patī-
kams, iepriecinošs; jautrs.

pleasure (p(ē'fd)o't) prieks; patika;
at

.
— pēc patikas; to fake .

in

— atrast prieku pie; .ground

(.gßáûnb) izpriecas vieta; pa-

staigātava.
plebeian (piebi'&n) 1. plebejisks,

plebejiešu-, 2. plebejietis.

pledge (plēdsch) 1. ķīla; galvojums;
ķīlnieks; uzdzeršana. 2. ieķīlāt;

galvot; uzdzert (kādam); he .d

himself — viņš nosolījās; .c

(plēdschi') ķīlu 'ņēmējs; .r (ple'-

bschvr) ieķīlātājs.
plenary (pl!'n»Re) pilnīgs.
plenipotentiary (plênêp»te'nşchĶņe)

pilnvarots. 2. pilnvarotais, piln-
varnieks.

pienitude (plē'netjūb) pilnība; pār-
pilnība ; pilnīgums.

plenteous □ pilns, ba-

gātīgs; .ness (.iteş) pilnība.
plentiful □ (plèit'têfitt) bagātīgs;

pārpilnībā esošs; auglīgs.
plenty (.te) pilnība; pārpilnība; to

have .of — būt pilnīgi, bagā-

tīgi; horn of
.

— pilnības rags.

pleonasm (pli'vnāsm) rhet. pleo-
nasms, lieks vārds.

plethoric ( ple/Aæ'Rlf ) pilnasiņu-;
pārliecīgs.

pleurisy ûi (plu'Rêşe) krūšu plēves

iekaisums.

pliability ( pláîìîbìlete) lokamība;

piekāpība.
pliable □ (pláï'Obl) lokāms; fig.

lokans, piekāpīgs.
pliancy (. 3iifc ) lokamība.

pliant □ (.«tit)=pliable.

plica (plāi'fa) Māras pīne, matu

lēkšķe.
pliers (.orsj pl. knaiblītes.

plightl (piáît) 1. uzticības solījums.
2 ieķīlāt, dot ķīlām (godu, vārdu),

dot vārdu, apsolīties.

plight'2 (.) sastāvs; stāvoklis,

plinth (pjhit/i) staba pamatne,

plod (plæb) nopūlēties; sl. bifelēt,

piespiezdamies mācīties,

plodder (plio'bB') bifelētājs.
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plotl (plaot) zemes stūrītis, kaktiņš
(dārzā), vietiņa; surv. karte, plans.

plot 2(.) 1. nodoms; sazvērestība;

intriga; sarežģījums, darbība

(drāmā X.). 2. v\a. sarīkot (sazvē-

restību); v\n. intriģēt.
plotter (plào'fr) kūdītājs; sazvēr-

plough (pláD) 1. arkls; gropējamā
ēvele. 2. art; univ. sl. to be

.cd — izgāzties (eksāmenā), neiz-

turēt, birt cauri; .man (pláû'-

tmm) arājs; .share (.fchiir) le-

plover (plāS'trjSr) orn. lauku tātiņš.
pluck (plàsî) 1. rāviens; (kustoņa)

iekšas; F drosme, drošsirdība.

2. (no)plūkt; raut; raustīt; plu-
cināt; univ. sl. likt izgāzties
(eksāmenā); to

.
up — izraut (ari

to-out); fig. izskaust, izdeldēt;

to .up courage — saņemties

plucky □ (plarj'fe) dūšīgs, drošsir-

dīgs.
plug (plàîg) 1. puļķis, ķimsis, svi-

ķis, tapa; spunde. 2. aizbāzt,

plum (plaSm) plūme; rozīne; ©

i- 100,000

plumage (plū'imdsch) spalvas.
plumb (plZm) 1. svērtenisks, ver-

tikāls; taisns; godīgs. 2. svēr-

tenis. 3. svērteņot, taisīt pēc
svērteņa, izmest svērteni; izpē-
tīt jūras dibenu.

plumbago (.bei'go») grafīts.
plumber (plaZ'ttM) svininieks.

plumbic (.bit) svina-.

plumbing (plàs'miu<t) svina izstrā-

dājums; svina caurules (kādā

plumbrule (-RDI) svina svērtenis.

plume (plūm) l. spalva; strausa
spalva; spalvu pušķis. 2. tīrīt

spalvas (no putniem); spalvām

pušķot; fig. plucināt spalvas; to

.

oneself on — lielīties ar.

plummet (plāS'ntSt)= plumb 2.
plumose (piū'mouf, plfimo«'f), plu-

mous (plū'mff) spalvots; 5 plūk-

plump > (plsZmp) 1. resns, tukls,

trekns; fig. neveikls, rupjš. 2.

uzpampt.
plump 2 (.) 1. plunkšķēt; neveikli

nogāzties. 2. adv. negaidot;
taisni acīs. [meli.)

plumper(plž'mpsr) uzpūlējs; rupji)
plumpness (plaoutpnēfj tuklums,

plum-pudding (plāsm'pūbtmi) plum-
pudiņš.

plumy (plūme) spalvots, spalvām
izpušķots.

plunder (plàs'nb°r) 1. laupījums;
lobiens. 2. izlaupīt; .er (.iMSr)
laupītājs.

plunge (plsZnbsch) 1. nogremdēša-

nās (ūdenī), niršana; gāšanās;

speršana (no zirga); P to make

the
.

— spert izšķirošo soli. 2.

v\a. nogremdēt;gāzt; durt (zo-
benu kratīs); v\n. nirt; gāzties;
spert.

plunger (plaZ'nbschvr) nirējs,
pluperfect (plū'pStfe'ft) pabeigta

pagātne.

plural (plū'RuT) daudzskaitlis (-

number); .ist plura-

lists; .ity (plSßā'lēte) daudzums;

vairākums.

plush (pisZfch) plišs.
plushy (plàs'fd)ej plīšam līdzīgs.

pluvia/ (plū'rueof), .ous (.nş>f)
lietains; lietus-; .ometer (plūtP6-
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N'ķtvl) lietus mērotājs, liet-

ply (pláļ) 1. kroka; līkums; fig.
tieksme, paraša; three-.—trīs-

kārtīgs. 2. v\a. čakli lietot; uz-

mākties (ar jautājumiem); v\n. no-

darboties,nodoties;(kārttgi)braukt

(no kuģiem); to
.

to windward i
— kreicēt.

Plymouth (pll'mffA) npr. Plimuta.

p.m. (plè'm) abbr.= post meri'-

pneumatic (nifitnā'ttf) gaisa-, pnei-
matisks.

pneumonia (nitimo«'ma) plaušu ie-

kaisums.

poach' (poutfdt)) v\a. zagt; iet me-

dībās uz; v\n. nodarboties ar

malu medībām.
poach 2 (.) iemīt (mīkstu zemi).

poach 3 (.): .ed eggs —mīksti vā-

rītas olas.

poacher (pou'tfdjot)malu mednieks.

pock (pàrjf) baka.
pocket (pào'fêt) 1. kabata; maiss

(vilnas, apiņu x.). 2. iebāzt; ie-

sist (biljarda bumbu caurumā). 3.

kabatas-,

pod (paob) 1. miza; čaumala;
pāksta. 2. mesties pākstās.

podagra (pso'bāgßa) podagra.
poem (po'i'em) dzejolis.

poesy (pou'čfe)
—

poetry.
poet (pou'et) dzejnieks.
poetess (po«'ēt&f) dzejniece.
poetic(al D) (poe'ttf, .6f8I) dzej-

niecisks, poētisks.

poetics (pôe'tïff) poētika.

poetize (poti'tstaìf) dzejot.

poetry (-tRe) dzejas māksla, poē-

zija; dzejojumi, dzejoji.

poignancy ( poTnOnfe) sīvums;

asums; -t □ (.n»nt) sīvs, ko-

dīgs.
point (point) 1. (naža) gals; (joka)

asums; zemes mēle; mežģines;
radējamā adata; gr., geom.,phys.
punkts; Stūrītis; (medību suņa)

stāve; t, kompasa strīpa; acs

(uz kārtīm, kauliņiem); grāds; pa-

kāpe; jautājums; lieta; nolūks;
raksturiska īpašība; S .s pl.
pārmijas; to make a .

of — uz-

ņemties ko darīt; in
.

of — at-

tiecoties uz; in
.

of fact — pa-
tiesi; he was on the

.
of com-

ing —viņš patlaban gribēja nākt;
to speak to the

.
— runāt pie

lietas. 2. v\a. (uz)asināt; vir-

zīt uz; rādīt, aizrādīt uz; inter-

punktēt; v\n. stāvēt (no medību

suņiem); to
.

at
—

rādīt uz.

polnt-blank (poTntblānsf) centra

šāviens, šāviens mērķa vidū. 2.

taisni, bez izlocīšanās.

pointed □ (pôYnteb) ass, smeils;

fig. sīvs, kodīgs; .ness (.mf)
smeile; sīvums.

pointer (psl'nt°r) rādītājs; putnu

point-lace (poTntleif) (sutas) mež-

pointless (.lēs) truls (ari fig.).
pointsman (pol'ntfmSn)pārmijnieks.
poise (pols) 1. svars; līdzsvars.

2. (no)svērt; uzturēt līdzsvarā.

poison (pôlfn) 1. inde, gifts, nā-

veklis. 2. noindēt, nozāļot; .er

(pôTfnOt) noindētājs, nozāļotājs,
nāves zāļu pagatavotājs; .ous

D (.of) indīgs, gistigs (ari fig.);
.ousness(.Bfn«f) indlgums, giftī-
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pokel (pouk) kabata, kule, somiņa.

poke' 2(-) 1. giūdiens, belziens;
Am. slaists, sliņķis. 2. v\n. tau-

stīties, rakņāties; v\a. taustīt;
uzvandīt; grūst; F to

-
fun at

— zoboties par kādu.

pokerl (pou'(Oi) bigulis.
poker 2 (-) l. Am. bubulis. 2.

po-
kers (karšu spēle).

poky (-fe) šaurs, nabadzīgs; muļ-

ķīgs, nejēdzīgs.
Poland (pou'fSnb) Polija.
polar (po«'£3t) pola-, polārs; -ity

(paiā'Rēte) polaritāte; Jzation

(poutOßejei'fdjun,-Ráì-) polarizā-

cija; -ize (pou'lZßais) polarizēt.
Polel (pout) polis(-liete).
pole 2 (-) pols (ask., phus.).
pole 3 (-) 1. miets; kārts; dīstele;

mērījamā kārts (5,029 metr.). 2.

ar kārtīm tikt uz priekšu; dzīt

laivu ar kāršu palīdzību.
poleax(e) (po«'(3ff) kaŗa cirvis.

polecat (pou'lfät) sesks.

polemic (pSfē'mik) 1. (ari -al □, --

polemisks; strīda-. 2. po-

lemiķis; -8 (-f) polemika.
police (p6li'f) policija; -man (-nà)

policists.
policy (pao'lêfe) 1. politika; gu-

drība. 2. polise. [valoda.l
Polishl (pou'lfşch) 1. poļu-.2. poļu I

polish 2 (pao'lisch) 1. politūra; glu-
dums; fig. noslīpējums, izsmal-

cinājums, iznesība. 2. v\a. po-

lēt; gludināt; spīdināt; fig. no-

slīpēt, izsmalcināt; v\n. tapt

spīdīgs; -Ing (.ins) 1. polēšana.
2. spīduma-.

polite □ ( pôfáï't) rātns, laipns,
smalks; -ness (.nêş) laipnība,
godprātība.

politic ( psoMik ) politisks, gudrs,
veikls; .ai □ (p°'lltêfs|) politisks;

valsts-; Jan (pàsl«tì_'fdiBn) valsts-

vīrs, politiķis; ~B(pæ'l6ttff ) valsis-

zinātne, politika.

polity satversme, valsts-

iekārta.

polka (pou'lfa, ari pL'lka) polka.

poll (po«l) 1. pakausis; fig. galva,

persona; vārdu saraksts; vēlē-

tāju saraksts; nobalsojums; vē-

lēšanu vieta; balsu skaits. 2.
slrupināt; apšķibīt; apcirpt; cirpt;

ierakstīt (velēšanu sarakstā); dabūt

(balsis); vln. to.tor — balsot par.

pollard (pao'lfrb) apšķibīts koks;

bezragu briedis; klijas, kliju

poll-book (poi'tbut) vēlētāju sa-

raksts.

pollen 5 (pso'lēn) ziedputekšņi.
poller (pou'lSr) vēlētājs.

ņoUina-district (Jnsbīftßllt) vē-

lēšanu iecirknis; .-place (.pie's)
vēlēšanu vieta.

poll-tax (pou'ltāff) galvas nauda.

pollute (p°l[i]ū't) aptraipīt; sagānīt;
apgānīt (ari fig.); -lon (polļjļn'-
fd)°n) aptraipīšana; apgānīšana.

Polly (pæ'le) Māriņa.
poltroon (paoitßū'u)'gļēvulis, bāba;

.ery (pa>ttßū'n»Re) gļēvulība;
bābiskums.

polygamy poligamiļa,
daudzsievība; .glot (pao'l eglarjt)
1. daudzvalodu-.2. poliglota(grā-

mata vairāk valodās); -gOU (.gaili)
daudzstūris; .gonal (p°tī'gBne l)
daudzstûŗa-; .morphous (pæl-e-

môr'fļîş) daudzveidīgs; P.nesia

(-nï'fea, .schêa) Polinezija; »»

phonic (.fL'nļk) polifonisks; .-
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p(us) (pæ'fip, -êpZş) polips; .-

syllabic (paalčfeiā'btf) daudzzil-

bīgs; .syllable (.ft'Inbl) daudz-

zilbis; .technic (.te'knîk) 1. po-

liteclinisks. 2. poļitechniska
skola i .theism ( pao'iefsitffm )
daudzdievība.

pomatum (pomei'to'm) pomade.

pome (po«m) serdes augļi: ābols,

bumbieris x./; .granate (pào'm-
gßänät) granatābols.

Pomeranian (pamtSßei'iişin) 1. po-

meraņu-. 2. pomeranis(-niete).

pommel (pàs'mêl) 1. (sedlu x.) poga;
2. sist, dunkāt.

pomology ( pSmàá'lSbsche) pomolo-
ģija, mācība par augļiem.

pomp (paīiiip) greznums, pomps;
.osity ( pàsmpàs'fête) greznība;
lielība; .ous □ (pL'mpsf) grez-

nīgs; lielīgs, augstprātīgs.

pond (paonb) dīķis.
ponder (pào'nbf') v\a. apsvērt; v\n.

pārdomāt (on, over — par); .•

ability ( paanbSßäbt'iete ) sveša-

mīda; .able ( pào'nbBßobl) sve-

ŗams; .er (RBr) pārdomātājs(-ja);
.osity (paoubfßaD'fčte) smagums,

svars; svarīgums; .ous □ (pæ'n-
bOßaßf) smags; lempīgs; svarīgs;
.ousnessJ-mf) sk. .osity.

poniard ( pao'niBrb ) 1. duncis. 2.
nodurt (ar dunci).

pontļ/5rc(pao'nttf) augstais priesteris;

pāvests; .fic(al □) (pamtì'fìf,
.«f8I) augstā priesteŗa-; pāvesta-;
.ficate (.efāt) pontifikats.

pontlevis ( pao'ntbmitf, pamtlē'tolf)
uzvelkamais tilts; (zirga) saslie-

šanās uz pakaļkājām.
pontoon (pamtū'n)pontons; .-bridge

(.hßldsch) kuģa tilts.

pony (pou'ne) ponijs, zirdziņš;
engine (.ènbjdjen) šķirojamā lo-

komotive.

P.0.0. abbr. — post-office order,

poodle (pudi) pīīdelis.
pooh (pū) ko niekus! blēņas!

pooh-pooh (pū'pū) nicinoši izturē-

pooll (pūl) peļķe; dīķis.
pool 2 (.) metiens (spēlē); pūls (spēle).

poop * (pup) 1. pakaļgals. 2. trā-

pīt kuģi pakaļgalā.
poor □ (pû') nabadzīgs; niecīgs;

trūcīgs; sauss, liess; slikts; ne-

mierīgs; .
me! — es nabadziņš;

to make but a
.

shift — kā nekā

izkulties; a .
dinner — sliktas

pusdienas;
.

health
— vāja ve-

selība.

poorness (pQi'mf) nabadzība; nie-

cība; (zemes) neauglība; plān-
prātība.

poor-spirited ( .fpÎßetèb) bažīgs,

gļēvs^
pop (paop) 1. paukšķis, plīkšķis;

ginger-
.

— ingvēralus. 2. v\a.
ātri nolikt, grūst; bildināt; v\n.

paukšķēt; ātri kustēties, kā ēna

aizlidot. 3. piepēši. 4. paukšķ!
pope (po«p) pāvests; .dom (pou'p-

dk>m) pāvestība; .ry (pou'pCße)
papisms, jrltramontanisms.

popinjay (pa/pïiibfdjei) papagailis;
zaļā dzilna; nošaujamais putns;

ģeķis, švauksts,
popish □ (pou'plfch) papistisks.
poplar (paj'plūt) papele, pēpele.
poplin (pæ'pltn) poplins (drāna)

poppet (.èf) * nolaides atbalsts;

sk. puppet,

poppy (pa/p*) magone,
populace (pào'piäiäf) ļaužu pūlis.
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popular □ (.!«!) populārs; tautas-;

viegli saprotams; .ity (paapiûlä'-
Rêfe) popularitāte, tautas lab-

vēlība; .ize (pāo'pjOlāßaif) popu-
larizēt.

populate (pào'piûleit) apdzīvot; .-

ion (p»pifl(eļ'fd)Bn) iedzīvotāji.
populous □ (pao'piŞş) bieži ap-

dzīvots; .ness (.nes) ļaužu dau-

dzums, liels iedzīvotāju skaits.

porcelain (pgr'sefen) porcelāns.
porch (pūttfdf)) portals.

porcupine (pô''fi»pá7u) ezis.

porel (pgr) pora.
pore' 2 (.) vērīgi mācīties.

pork (pūrs) cūkgaļa.
porker (pôr'fOr) cūka; baroklis.

porosity (pôßao'fête), porousness
(pô'Rofttèf) porozitate, porainība.

porous □ (pS'Rvs) porozs, porains.
porphyry (pOr'feße) porfirs.
porpoise (por'pflf) delfīns.

porridge (pào'Rèbsch) zupa; auzu

tume; .nger (pæ'RenbfdjSr)zupas

portl (port) osta.

port' 2(.) vārti.

portl (.) I. nest. 2. izturēšanās.

port 4 a (.) l.bakbords. 2. pārlikt
stūri uz kreiso pusi.

ports (.) portvīns,
portable (pOr'tsbl) nesams,

portage (.fSdsch) sk. porterage,

portal (.181) portals, galvenā ieeja,

portcullis (psrtfa3'lïf) nolaižamie

trelliņi.
Porte (pot): the Sublime. — Aug-

stā Porta.

portend (pčttē'nb) pareģot.
portent (.tē'nt, pot'tent) ļauna zīme;

.ous □ ( pô'tè'ntBf) kļūmīgs;

briesmīgs.

porter l (por'tSr) vārtnieks.

porter'2 (.) nesējs; porteris; .age

(.fBßedsch) nešana; nesēja alga;
piegādājamais nodoklis,

portfolio (pô'tfoii'lio") mape; port-

portico (pgr'têfou) portiks, stabu

portion (pSr'fdjOn) 1. daja, tiesa;
mantojuma daļa; (sievas) pūrs.
2. (sa)dalīt; piešķirt; dot pūrā.

portliness (ps<'tls n6f) staltums.

portly (pôt'tle) stalts.

portmanteau (pmtmâ'ntou) ceļa
soma; rokas soma.

portrait (por'tçt) portreja; .Ist(.-

portretists, portreju glez-
notājs; .ure (.tWr) portreju

glezniecība.
portray(pôrtßei') nogleznot (portreju);

iztēlot (vārdiem).

Porstmouth npr. Ports-

portugai (pst'tifigBl) Portugāle;
uese (pū'tiugt's, .gl'f) 1. portu-

gāļu-. 2. portugalis(-liete); por-

tugāļu valoda.

pose (pons) 1. stāvoklis, pozitura.
2. v\n. nostāties; v\a. uzstādīt;

celt (jautājumu); samulsināt; .r

(pou'fOr) stingrs jautātājs; grūts
jautājums.

position (pô)i'fd)"ii) stāvoklis; kārta;

X, ast-, * pozīcija.

positive (pàô'fetïrr) I. □ noteikts,

drošs, ticams; math., phis., elect.

pozitīvs; ietiepīgs. 2 s. pozi-

tīvs; .ness (.nSf) noteiktība.

posse (paā'fe) miliči, zemes sargi;
P pūlis.

possess (pàofê'f) valdīt, turēt (kā

savu); to
-o.s. of — saņemt, sa-
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grābt ko; .ion (paofē'fdjfn) pie-
derums; īpašums; fig. trakums;

.ive (pæfe'ffrn) piederuma viet-

nieka vārda-; -ive case—ģeni-
tivs; .or (.ft) (mantas) valdītājs,

turētājs; īpašnieks.

posset (paVfetMsavādas) sul.ņas.
possibr/irj; ( paofčbl'tčte) iespēja-

mība; .Ie □ (paa'flbl) iespējams;
adv. varbūt; if .ly 1 can — ja
tik man iespējams.

postl (ponft) stabs.

post2 (.) 1. X O postenis; vieta;

amats; pasts; pasta stacija; kur-

jers; vēstujpapirs. 2. adv. steig-

šus. 3. nostādīt (kareivjus X.);

atdot pastā (vēstules); F paziņot
kādam visu, kas kādā lietā

svarīgs (ari to. up); O pār-
rakstīt tīrā (ari to. up); v\n.
ceļot ar pastu; aizsteigties

postage ( pou'sfebsch ) pastnauda,

porto i .stamp ( .stamp ) past-
marka.

postal (.t"I) pasta-.
post-card (.febb) pastkarte.
postdate ( po»'tstbe>t jeb po"ftbe>'t)

uzrakstīt vēlāku datumu.

posterl (pou'ftSr) plakāts; plakāta
pielicējs.

poster 2(.) pasta zirgs.
posterior l, p vēlāks,

pakaļējs, pakaļ-. 2. .s pl.pakaļa.
posterity (.tè'Rêfe) pēcnācēji.
postern (po»'stc>m) pakaļdurvis.
post-haste (po»'stheist) 1.lielasteiga.

2. steigšus.
posthumous P (pN'ştiuniìrZs) pēc-

nāves-, dzimis pēc tēva (vai

mates) nāves; atstāts, pēc sace-

rētāja nāves klajā laists.

postman ( pou'ştmân) pastnieks;
.mark (māts) 1. pastmarka;
pasta zīmogs. 2. apzīmogot.

postmeridian pēc-
pusdienas-.

post-mortem ( pouftmm'tem ) pēc
nāves; līķapskate (ari. examina-

post-obit (poustou'bīt) sk. pēc kāda

nāves maksājama parādzīme.

posi-office ( pow'ftaofïf) pastkan-

toris; .-paid (.pe«b) frankēts, sa-

maksāts.

postpone (po»ftpo«'ii) atlikt; .ment

(.lmnt) atlikšana.

postprandial (.pßä'nbe °l) pēcpus-

postscript (pou'ftffßÏpt) pēc raksts

(p.i.d.

postulanr (pa»'ft>iilk>nt) lūdzējs(-ja);
meklētājs(-ja); kandidāts uz;

.te 1. (Jāt) postulāts; prasījums;

(pats parsevi saprotams) pieņēmums.
2. (.le't) prasīt; pieņemt (kāpa-

tiesu, kas nav jāpierāda); .tion

( paoftifilei'fdjfn) prasījums; lū-

gums i pieņēmums.
posture <psu'şt'chol jeb paj'ftißr) po-

zitura, stāvoklis.

posy ( poii'je) devize, uzraksts;

puķu pušķis.
pot (pæt) 1. pods, katliņš, tīģelis.

2. likt podā; iesālīt (ga|u).

potable (poii'tofil) dzerams.

potash (paî'tZşch) potaša.
potassium kālijs.

potation(pStei'şchon) žūpošana; dzē-

potato (potei'to»), pl. .es (.to»s)
kartupelis.

pot-boiler ( pao'tbollOr) (tikai naudas

de| pagatavots vai sasteigts) darbs.
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pot-boy \ (.651) alus puika (su-

laiņa puika, zēns, kas pienes alu).

potency (pou'tnife) vara; -t □ (tent)
varens, stiprs; .tate po-

tentats; valdnieks; -tial □ (pô-
tē'nfdjOl) varbūtējs, iespējams;

gr. .tialmood — potenciāls, var-

būtības izteiksme.

pother (pàs'(f/iBr) 1. troksnis. 2. v\n.
trokšņot; v\a. garlaikot; mocīt.

pot-herb ( pàz'tho-b ) ķēķa zāles,

zupas zaļumi; .hook (.link) katla

kāsis; krikumi, saskribinājums;

.-house (.hátìş) alus pārdotava,
dzertuve.

pottage (pL'têdfch) (bieza) zupa.
potterl (pao'tOr) slaistīties, slinkot

(ari to . about).
potter 2 (.) podnieks; .y (.t«Re)

podniecība.
pot-valiant ( pL'twSliont) dūšīgs

(dzērumā).

pouch (paūlfch) kabata; soma (ari

zo.); tabakas maks; patronso-
miņa; .cd (páutfctjt) somas-, so-

mains.

poulterer ( pou'llvßSr ) pulninieks(-
nlece), mājputnu pārdevējs(-ja).

poultice (.ttf) (putras) komprese.
poultry (pon'ltße) mājputni.

pounce l (pauitf) 1. bimsteina pul-

veris. 2. v\a. noberzēt ar bim-

steinu i izzīmēt cauri.

pounce 2 (.) 1. (putna) nags. 2. v\n.:
to

. Upon — gāzties UZ (no plē-

sīgiem putniem).

poundl ( paûnb ) mārciņa (lb —-
453,6g); .(sterling) mārciņa ster-

liņu (£ =20 s.).

pound- (.) 1. laidars (apķīlātiem lo-

piem). 2. iedzīt laidarā.
pound 3 (.) (sa)grūst; sist, dauzīt.

poundagel (páu'ndêdsch) provīzija
par mārciņu

poundage 2 (.') ķīlāšana; ķïlnauda.
pounder (.d«-) ... mārciņa.

pour (pār) i. v \a. liet; 'izliet; fig.
atvieglināt (sirdi); v\n. tecēt; gāz-
ties. 2. lietus gāze.

pout (páut) 1. pukošanās; puko-
ties; uzmest lūpas.

poverty (pN'wS-te) nabadzība.
powder (páu'dSr) ļ. putekļi, smel-

knes; pulveris; pūderis. 2. pu-

- derēt(ies); apkaisīt; iedalīt; .y

(pau'bSße)putekļains; saberžams.

power (pāu'or) spēks; spēja; G
kustināmais spēks; vara; jur.

pilnvara; math, potence; -ful □

(.ful) varens; spēcīgs; iespaidīgs;
.-less (Jčf) nevarīgs, bezspēcīgs.

powwow (pāu'vvssū) indiāņu prie-

steris; indiāņu deja; pūšļojums
(sev. uz slimībām attiecīgs) I Am.

trokšņaina sapulce.
pox (pàoîf) 1. P venēriska slimība.

2. pie joda!
p.p.c. abbr.

— pour prendre congè
—lai atvadītos.

practicality (pßāft«īabt'lete)ie-

spējamība; izdaramība; .die □

(pßä'îtêfSbl)iespējams; izdarāms;
ērti staigājams, braucams; lie-

tojams; iejoņojams; .1 □ (-tē-
lot) praktisks; piedzīvojis; iz-

veicīgs; patiess; .1 joke — pa-
tiess joks; .1 chemistry — prak-
tiska ķīmija.

practice (pßä'ftïf) prakse (ari mcd.)',

izdarījums; pielietojums; pa-

practise (pßä'ftlf) v\a. (iz)darīt;
(pie)lietot; ievingrināt; iestudēt;

v\n. vingrināties; praktizēt; spē-
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let; intriģēt; nodarboties ar;

pieradināties; .r (.têşSr) izdalī-

tājs; praktiķis.

practitioner (pßāktf'sdMo-) prak-
tiķis; praktizētājs ārsts.

pragmatic(al □) (pßāantā'tlī, AM)
pragmatisks; darbīgs, rosīgs; uz-

mācīgs; bezkaunīgs; vīzdegu-
nīgs.

prairie Am. (pßā'Re) prērija, zā-

ļains klajums.
praise (pßeif) I. slava, uzslava.

2. slavēt, cildināt.

praiseworthìraess (pßei'jw"ra'A6nef)
teicamība; .y □ (.wrjrrfAe) tei-

cams, slavējams.

pram (pßānt) celtuve, prāmis.
prance (pßauf) saslieties (uz pakaļ-

kājām); lielīties; lepni iet.
prandial (pßā'ndĶl) pusdienu-,

ēdiena-.

prank (pßā'nsf) 1. nedarbs, joks.
2. izpušķot (ari to

. up).
prate (pßeit) 1. pļāpāšana; tenkas.

2. pļāpāt.
prater (pßei'tSt) pļāpa.
prating ( .ting ) 1. □ pļāpīgs. 2.

pļāpāšana.
prattle (pßātl) 1. pļāpāšana. 2.

pļāpāt; .r (pßā'tlor) pļāpa.
prawn (pßadn) zo. akmeņgarnelis.
pray (pße*) v\n. lūgt; lūgties;

.

don't mention it! —ai lūdzu,

par to nav ko runāt; v\a. lūg-
šus lūgt.

prayer (pßär, ari pßei'fr) lūgšana;
lūgums; Lord's

.
— tēvreize;

Book of Common P. — angļu
galmbaznīcas lūgšanu grāmata.

prayer-book (pßfir'būl)lūgšanu grā-

mata.

prayerful □ (.fits) dievbijīgs.

prayerless (.lēs) bezdievīgs.
pre... (salikteņos p.1.d.) priekš-.

preach (pßltsch) sprediķot;.er(pßi'-

tşchSr) sprediķotājs.
preamble (pßi'ämbl) ievads.

prebend (pßē'benb) prebenda (ienā-
kuma daļagarīdzniekam) J.ary (pßē'-

bēndvße) prebendarijs, dom-

precarfouB □ nedrošs;

šaubīgs; jur. atsaucams; .ness

(.ms) nedrošums.

precaution (pßêfàz'şchSn ) piesar-
dzība: piesardzības solis; .ary

(.şchk>nî>Re) biedinājuma-; pie-
sardzības-.

precede (pßêfl'b) notikt iepriekš;
fig. stāvēt augstāk, būt priekšā;

.nce, .ncy ( enfļeJ) pārākums;
augstākums; priekšrocība; .nt

1. (.«nt) v iepriekšējs. 2. (pßē'-

fēbent) precedents.
precept (pßī'fēpt) priekšraksts; no-

teikums; rīkojums; .or (pßf-

feptû') skolotājs.
precinct (pßì'flntift) iecirknis; no-

vads; .s pl. robežas.

precious □ (pßê'şchSş) dārgs; (ari

r>o.)l dižs; .ness (.nêş)dārgums.

precipice (pße'şepļş) bezdibens; .-

tance, .fancy (pßêfJ'petdnf, .-

fvnse) steiga, pārsteidzība; tant

(.tBnt) chm. 1. steidzīgs; pār-

steidzīgs. 2. nogulsnējamais lī-

dzeklis; .tate (1. (.te<t) nogāzt
(ies); chm nogulsnēt(ies); pār-
steigties). 2. (.tāt) □ pārstei-

dzīgs. 3. chm. nogulsnējums,
.tation (pßèşfpètei'şch»n) nogā-
šanās; pārsteigšanās; chm. no-

gulsnēšana(-nās); .tous □ (pR&-

şi'pêfàSş) stāvs,kraujš; pārsteigts.



precise — pregnant

precise □ (pßčfai'f) noteikts; pe-

dantisks; .ness (-u6f) noteiktība.

precision (pßēfi'ļcf)8n) noteiktība,

precizija.
preclude (pßefl[i]ū'b) izslēgt; no-

preclusion ( pßēklsijū'schSn) izslē-

gums; novērsums.

precocious □ (.kou'şchSş) agrins;
pārgudrs; .ness (~nžf), precocity

(pßčfao'fete) agrinums.
preconceive (pßîļBnşî'w) iepriekš

izdomāt.

preconception (.şe'pfchBn) aizsprie-

preconcert (pRīfBnf6Vt) iepriekš
norunāt.

precursor (pRi-ko-'fB -) priekštecis;
iepriekšējs vēstnesis; .y (.f°R«)
iepriekšējs, pagaidu-,

predatory (pßē'batOße) razbainie-

predecease (pßībefī'f) nomirtagrāk
nekā, iet papriekšu kapā.

predecessor (pßlbsfē'ffr) priekš-
gājējs.

predestinate (pßēbē'ftSneit) iepriekš
noteikt; .ion (pßèbèftenei'fcfion)
predestinacija.

predetermine (pßîbetSi'mîn)iepriekš

noteikt.

predicable ( pßē'dĢbl ) izsakāms,

predicament ( pßēbf'lāmēnt) kate-

gorija, šķira i fig. stāvoklis,

predicate 1. (pßē'bēfeit) izsacīt, iz-

teikt. 2. (.lāt) predikāts, iz-

teicējs.
predict (pßčbī'tt) iepriekš pateikt,

pareģot; .ion (.dî'kşch8n) pareģo-
jums, pravietojums.

predilection (pßl'dê|e'ļşchBn)sevišķa

tieksme (for — uz).

predispose (pßïbìfpofi'f) iepriekš
liecināt; iepriekš rīkot; -ition

(pßìbļşpSsl'şd)Bn) Ueksme.

predominance (pßêba>'nmtBnf) virs-

rokas turēšana; pārsvars; .nt □

(.nBnt) pārsvarā esošs, visvairāk

sastopams; .te (.neit) turēt virs-

roku; ņemt pārsvaru.

pre-eminence (pß6è'm 6nènf) pacel-
šanās; pārākums; .t □ (.«nēnt)
Sevišķi ievērojams; priekšrocīgs.

pre-emption (pëe'm[pļfdjBn) aiz-

pirkums; aizpirkuma tiesības (ari

right ol .).

preen (pßln) tīrīt (spalvas).

pre-engage (pßie»gei'bsch) iepriekš
saistīt .ment (.m&iit) iepriekšējs
saistījums.

pre-exist (pßßgfi'ft) būt iepriekš;
.ence (.si'ft-nf) iepriekšēja bū-

šana; .ent (.t&nt) iepriekš esošs.

preface (pßē'fāf) 1. priekšruna,

ievads. 2. ievadīt.

prefatory (.5tBRe) ievadošs, ievada-.

prefect (pßi'f6 ft) prefekts.
prefer (pßêfSr') dot priekšroku,

atzīt par labāku; iesniegt (lū-

gumu); paaugstināt; .able □ (pßê'-

fBðbl) par labāku atzīstams;

-ence (.Rēns) pārākums; priekš-
rocība i © .ence shares pl. —

prioritātes akcijas; .ment (pß-È-
fst'mnit) paaugstinājums; goda
amats.

prefix L (pßï'fïff) prefikss, prie-
dēklis, iebalsiens. 2. (pßčfl'ff)

pielikt priekšā.

pregnancy (pßē'gnBns«) grūsnējība,
grūtniecība;fig. auglība ;-t □

<pße'gnBnt) grūsnēja, uz grūtām
kājām; fig. auglīgs; saturīgs;

pārliecinošs.
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prehensile (përjē'ņfft) tverošs,

prejudge (pßîbschàZ'bjch) iepriekš

nosodīt (lietu neizmeklējis).

prejudice ( pß^bschubîş) 1. aiz-

spriedums; pārestība; kaitējums.

2. modināt aizspriedumu; kaitēt;
-d — aizspriedumu pilns, aiz-

spriedīgs.

prejudicial □ (pßebschubi'sdM) kai-

tīgs.

prelacy (pŖê'lş) prelati; prelatība.
prelate (-3t) prelats.

prelection priekšla-
sījums; -or (-t8') lektors.

preliminary ( pßēli'ķitvße) l. □

pagaidu-, ievadošs, iepriekšējs.
2. ievadījums; -ies pl. priekš-
darbi, iepriekšējas sarunas.

prelude 1. (pßē'ljūb) priekšspēle;
ievadījums. 2. (pßēlļiļū'b) pre-
ludēļ i ievadīt.

premature agri ienā-

cies, agrīns; priekšlaicīgs; -ness

(-nSf) agrimims; priekšlaicī-

premeditate (pßēmē'bčteir) iepriekš
pārdomāt; -ion(pßčiuēbftei'fcfjOn)
iepriekšējs pārdomājums.

premier 1. pirmais. 2.

premjers, ministru prezidents;

-ship (-fchîp) premjērība.
premise 1. (pßē'mif) premisa,

pnekšteikums; -s pl. nams ar

piederumiem; gruntsgabali. 2.

(pßēmai'j) iepriekš minēt.

premium (pßî'mşim) prēmija; at-

līdzinājums; O adžio; apdroši-
nājuma prēmija; at a -

— virs

pari; stipri pieprasīts.
premonition ( pßlimmì'fdjOn ) bie-

dinājums; atgādinājums; -ory

(.pß'uiāū'uētOße) biedinošs.

preoccupancy ( pßèa/fjupunfe )

priekšieguvums; -ation ipßèaof-

jupei'fdļOn) priekšsaņemums; aiz-

spriedums; mental-ation—aiz-

spriedïba; -y ( pßeæ'tiSpii) sa-

ņemt iepriekš; vienīgi nodar-

bināt; -ied— domās nogrimis,

preordain (pßïoibei'n) iepriekš no-

teikt, [sāts (sk. prepay).)
prepaid (pßSpei'b) iepriekš samak-ļ
preparation (pßêpjßei'fd)"n)saga-

tavojums; gatavībā; preparāts;
-ive (pßêpa'Rutiw) 1. sk. -tory.
2. sagatavojums; -ory

sagatavojošs,
prepare (pßepaV) v\a. sagatavot;

pagatavot; sarīkot; v\n. saga-

prepay (pßêpei') [irr. (payij iepriekš
samaksāt; franket; -ment (-imnl)

iepriekšsamaksājums.
prepense □ (pßēpē'nf) iepriekš no-

domāts; with malice
-

—ar

ļaunu nolūku.

preponderance(pß c'pa/itb<3r<unf) pār-

svars; -nt (-R°tit) pārsvarā esošs,

pārāks; -te <-Re>t) pārsvērt, būt

pārāks.
preposition (pßêpôfl'fdļPn) satik-

smes vārds, prepozicija; -or

( pßC'pàu'jttSt) vecākais skolēns

(klasē).

prepossess (pßĪpau'e'f) iepriekš val-

dzināt; -ing □ (-ttui) pievilcīgs;
-ion (-sē'schllu) aizspriedība; akla

mīlestība.

preposterous (pëpaj'ftaßasf) ač-

gārns, nedabisks; aušīps.

Pre-Raphaelite ( pßißa'f3*>lāīt) pre-
rafaelits.

prerogative ( pßèßao'gatïm) piiekš-

rocība, pierogativs.
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presage !. (pßì'şebsch jeb pkê'fèdsch)
iepriekšēja zīme; nojauta. 2.

(PRêşe>'dsch) nojaust; pareģot.
presbyter (pßê'f-jebpßè'f& êrBr) p res-

biteris, baznīcas vecākais; P.ian

(pßêf-jeb 1. pres-
biterianis. 2. presbiteriaņu-; .-

y (PRê's- jeb pßē'fbefße) pres-
biterijs.

prescience iepriekšēja
zināšana; .t (.şchê-ênt) iepriekš
zinošs.

prescribe (pßîffßaì'b) v\a. rakstīt

priekšā; mcd. parakstīt; v\n. jur.

preseration (pßê ffRÌ'pfcrjOn) priekš-
raksts; rīkojums; recepts; no-

ilgums; .ve (~tfrn) noilguma-;

nolīdzis.

presence (pßê'fênf) klātbūtne; sa-

pulce; staltums, stalta uzstā-

šanās; he was brought into the

-
of the king—viņu noveda ka-

raļa priekšā; .-chamber (-ifchemi-
bffr) audienču istaba.

present l (pßē'ļ&nt) klātesošs; ta-

gadējs; tekošs (mēnesis X.)', ga-

tavs, esošs I gr. - tense — ta-

gadne. 2. tagadne (ari gr.); by
the

. — ar šo rakstu.

present 2 (pßèfe'nt) stādīt priekšā;
rādīt; izrādīt; O uzrādīt (vek-

seli); mērķēt; pasniegt; dāvāt;

to .
one's compliments to a p.

— atvadīties no kāda.

present 3 (pßē'fent) balva, dāvinā-

presentabie (pßä jê'ntobl) priekšā
stādams, prezentējams.

preBentation(pßēfentei'fd)on)priekšā
stādījums; priekšlikums; izrāde;

iesniegums; pasniegums, dāvi-

nājums; © (vekseļa) uzrādījums;
.copy — brīveksemplārs; vel-

tījuma eksemplārs,
presentiment (pßēfē'nK'mēnt) no-

jauta, [tam.)
presently (pßē'fenrle)tūliņ,drīz pēc)
presentment (pßèfê'ntmênt) sk."pre-

sentation; jur. apsūdzība (pašu
zvērināto celta); vajāšana tiesas

preservation (pßēs»rwe>'sch!>n)uz-

glabāšana; aizsargāšana; uztu-

rēšana; .ve (PRêsS-'wstlw) 1. aiz-

sardzības-. 2. aizsardzības lī-

dzeklis.

preserve (pßēļOr'm) 1. uzglabāt,
aizsargāt (from— no); uzturēt
konzervēt; (augļus x.) ievārīt; pa-

turēt. 2. hunt, aploks, zvēru

dārzs. 3. ievārījums, ievira; kon-

zervi; _r (.Or) aizstāvētājs, glā-
bējs; konzervējamais līdzeklis;
konzervu meistars.

preside (pßčfāi'b) prezidēt, vadīt

sēdi, būt par priekšsēdētāju.
presidency (pßē'sebēnfe) priekšsē-

dība, vadība; virsuzraudzība;

prezidentība; -t (.bēnt) prezi-
dents, priekšsēdētājs; -tial (pßē-

jêbe'nşchk>l) prezidenta-.
press (pßēf) 1. prese; spaids; spie-

šana(-nās);drūzmēšanās;drūzma;

skapis (veļai 2C.). 2. v\n. spiest;
iespiest; izspiest, izspaidīt; ap-

spiest; steidzināt; mudināt; lūg-
šus lūgt; v\n. spiest; spiesties;
dzīties; uzmākties; to

-
for —

rosīgi pūlēties; to
-on— steig-

ties uz priekšu; to
-(up)on —

uzmākties kādam.

presses (pßè'ffr) spiedējs; spieža-
mais; iespiedējs.



pressing — prevision 419

pressing □ (pßē'fīna) steidzams,

nekavējams, ļotivajadzīgs; spie-

pressman (pßē'fmSn) spiedējs; ie-

spiedējs; žurnālists.

press-mark (-tnā'l) bibliotēkas nu-

murs (kādai grāmatai).

pressure (pßē'fdļfr)spiešana;spaidi;
slogs; .

for money — naudas

press-work (pßē'fwsrf) iespieduma

prestige (pßēftļ'sch jeb pßē'ftidsch)
prestižs.

presumable □ (pßēfjū'ntfbl) šķie-
tams, domājams, varbūtējs.

presume (.sjū'm) v\a. pieņemt, do-

māt, nojaust; uzdrošināties, ie-

drīkstēties; to
. (up)on — pa-

ļauties, cerēt uz.

presuming (.fun) uzpūtīgs, bezkau-

nīgs.
presumption (pßèjàs'm[p]t"d)Bit) no-

jautums; pieņēmums; varbūtība;
pārdrošība; uzpūtība, iedomība;
-ive □ (.tīru) domājams; šķie-
tams, pieņemams; .uous

pārdrošs; uzpūtīgs, iedomīgs.

presuppose (pßişSpou's) pieņemt;
-ition ( PRişZpSsl'şchOn ) pieņē-
mums.

pretence (pßêtê'nş) iegansts,
pretenä (-tè'nb) v\a. liekuļot; v\n.

izlikties par; prasīt; .cd (.dēd)

šķietams; iedomāts; .er (-b^)
prasītājs; tīkotājs,

pretense (pëtēn'f) = pretence,
pretension (.te'nşch8n) prasījums,

pretenzija; iedomība,
pretentious (.fdtjOf) iedomīgs; -ness

(-nes) iedomība.

preterit(e) (pßè'tf>RÏt) pagātne.

pretermission (pßitî>mtl'şchvn) iz-

laidums, neievērojams.
preternatural □ (-na'tWßOi) ab-

norms, pārdabisks.
pretext (pßī'tēfft jeb pßStè'fft) ie-

gansts.

pretor (pßÏ'to') pretors; .ian (pR«-

pretorianis.
prettiness (pßî'tènêş) mīļums, ko-

šums, daiļums.
pretty (pßÎ'te) 1. a. O mīļš, košs,

daiļš, skaists. 2. adv. puslīdz;
. near — gandrīz, bez maz; .
much the same thing — kur-

mēr 'tas pats.
prevail (pßêwei'l) turēt virsroku;

būt pārsvarā; pārspēt; valdīt;

paspēt; spēt; .ing (-Ina)pārsvarā
esošs; valdošs; visvairāk sasto-

prevalence, .oy (pßē'roSlēnf,-lēnfe)
pārsvars; izplatība; iespaidība;

.t □ (.lēnt) visvairāk sastopams;

tālu izplatīts; iespaidīgs, stiprs.

prevaricate (pßfrnä'R&feit) izvairī-

ties; izturēties pret pienākumu
un sirdsapziņu; .ion (.roäßêîei'-
şchSn) izvairīšanās; patiesības
sagrozījums; amata pārkāpums;

.or (.w3'Rêke>tSr) izvairulis; in-

trigants.
prevent (pßeroē'nt) novērst, nepie-

laist, aizkavēt; -able (.rrjē'ntsbl)
novēršams; -ative (-tätlro) sk.

-ive; .er novērsējs; -ion

(pßêwê'nschdn) aizkavējums, no-

vērsums; .Ive (-t(ro) 1. □ no-

vēršošs, preventīvs. 2. prezer-

vativs, novēršamais līdzeklis.

previous □ (pßl'roĶş) iepriekšējs;
pagaidu-; .to — priekš.

prevision paredzēšana.
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prey (pßei) 1. laupījums; lobiens.
2. laupīt; gūt laupījumu; to.

on jeb upon — laupīt; izlaupīt;

rīt; fig. grauzt,

price (pßaìf) 1. cena, vērtība; to

set a.on— nolikt cenu uz; -of

labour — darbalga. 2. (no)vēr-
tēt.

priceless (~I 6f) nenovērtējams.

prick (pRÏf) 1. dzelonis (ari/??.);
dūriens, dzēliens(bites x.); punkts.

2. v\a. (iz)durt; iedurt; pamu-

dināt; durstīt; punktos; to
. up

• one's ears — cilāt ausis; v\n.
durties; niezēt, kniest.

pricker (pßt'îB') īlens.

prickle (pßtfl) dzelonis; ērkšķis
(pie auga).

prickly (pßÌ'kfe) dzeloņains; . pear
— vīģu dadzis.

pride (pßarb) 1. lepnums; greznums.
2. to -

o.s. — lepoties (on, upon

- ar)-^
prier (pßai'di) izlūks; spiegs,
priest (pßîft)priesteris, garīdznieks,
priestcraft (pßi'ftfßaft) popu blē-

priestess (pßī'ftsf) priestere(-riene).

priesthood ( pßl'şthub ) priestera

amats; priesterība.

priestly(.le)priesteru-, priesterisks.
prig (PRÌģ) ģeķis; sl. zaglis; .gish

(pßl'gtşch) iedomīgs; zaglīgs,
prim □ (pRÌm) smuks; klīrīgs.

primacy (pRáTm%) primāts,
primage* (-tttêbsch) primnatida,

prēmija.
primary pirmais; pir-

matnējs; sākotnējs; galvenais;

pamata-1 elementar-.

primate (pßaTmāt) primass, virs-

bīskaps.

prime (pßâìm) 1. a. □ pirmais,
galvenais, labākais: pirmatnējs;
©

.
cost — iepirkuma cena ; .

number- primskaitlis. 2. s. zieds;
jaunība; zaļoksnība; labākā daļa;
kodols; vislielākā pilnība. 3.

v\a. likt pamatu; uzbērt pulveri

uz; paint, paotēt, grundēt, sa-

gatavot; to.a p. — instruētkādu,

sagatavot uz ko.

primer' (pßi'iiM) ābece; great.
— tercia (burti); long.— kor-

pus (burti).

primer 2 (pßai'mB') paotētājs.
primeval (pßajiiu'rnOl) pirmatnējs,

sākotnējs.

priming (pßal'uitns) 1. paotējums;

sagatavojums. 2. pulvera-.
primitive (pßt'metim) 1. □ pirmat-

nējs; pamata-; vienkāršs, primi-

tivs. 2. pamatvārds; .ness (.-
nêş) pirmatnība.

primness (pßÏ'mm-f) klīrība.

primogeniture (pßánit»bsche'nèt>â)
pirmdzimtība; pirmdzimtības

tiesība.

primordial 1. pirm-
sākuma-. 2. pirmsākums.

primrose 5 (pßÏ'ntßouf) gailenes.
prince (pRÏnf) kņazs; princis; .like

(pßt'nflaif) kņaza-, valdi nieka-;

.ly (.le) kņaza-; prinča-; ~ss

ipßi'nşêş) kņaze(-ziene); princese.

principal (pßÏ'ufèpoi) 1. □ pirmais;
galvenais. 2. galvenā persona;
priekšnieks; rektors; principals
(firmā); kapitāls, galvenā zuma;

.ity (pßĪnfepā'lēte) kņaziste.
principle (pßÌ'nfïpl) princips; pa-

matnoteikums; cēlonis, avots;

pamats; chm. elements, sastāv-
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print (pßtnt) I. iespiedums; no-

spiedums; iespaids; zīme; gra-
vējums; forma; kopija, novil-

kums; -s 01. apdrukāts katuns.

2. iespiest, drukāt; apdrukāt;
likt iespiest; fig. iekalt.

printer (pßÌ'ntO') iespiedējs, grā-

matu drukātājs; .'s devil
—

liktuves māceklis;-'s flower —

vinjete;-'s ink — spiežamā krāsa.

printing (-tfrtfl) iespiedums; iespie-
šana; .house, .-office (-Ijáuf, --

àoŗlf) spiestuve.
prior (pßál'St) l. senāks (to —kā).

2. priors.
prioress (-°Ref) prtorc.
priority ( pßêaa'Rete) prioritāte,

priekšrocība; ©
. share - prio-

ritātes akcija.

priory (pßal'fße) priorība; klosteris.

prism (pßtjm) prismats, prizma;
.atic (pßiļutā'tff) prismatisks.

prison (pßtļn) 1. cietums. 2. ie-

slodzīt cietumā.

prisoner ( pßÏ'fnB') cietumnieks;
.s'-base (-Btfbetf) skriešanās.

pristine (pßÌ'fttn) senatnējs.
prithee F (pßÌ'dhl) lūdzu, es tevi

privacy (pßai- jeb pßl'trjSfe) vie-

natne; noslēpums; slepenība.
private (pßai'wZt) 1. U privāts,

paša-, personīgs; privat-; ne-

oficiāls; slepens. 2. X vienkāršs

zaldāts; in. — slepeni; ~spl. kau-

numa daļas, dzimuma organs.

privateer (pßáîrrjäth')kaperis (kuģis).
privateness (pßai'wZtmf) slepenība.
privation (pßaihJei'fdjon)atņemšana;

trūkums.

privative (pßi'rrMw) l. □ atņē-
mīgs. 2. gr. noliedze.

privet 5 (pßt'hjet) ligustrs.
privilege (pßi'wètedsch) 1. privilē-

ģija. 2. privileģēt.
privity (pßl'ïrjè(e) slepens; .ty (.-

te) līdzzināšana.
privy (pßt'lve) 1. slepens; līdzzi-

nīgs i līdzvainīgs; P
.

Council

— valsts padome (Anglijā); P
.

Councillor — slepenpadomnieks;
.parts pl. — kaunuma daļas;

. purse — privatkase; P
-

Seal

— slepenzīmogs; Lord- P
.

Seal

— slepenzīmogauzglabātājs. 2.

līdzieinteresēta persona, dalīb-

nieks. .3. atejas vieta.

prizel (pßáîj) prēmija, godalga; a

lobiens, prize; vinnests (loterija).

prize 2 (.) vērtēt; augsti cienīt.

pro (PRO") con 2.

probabi7ty (pßaofjä(n'lete) varbū-

tība; .le □ <pßai'b"bl) varbūtējs.
probate (pßO«'bit) 1. oficiāls ap-

stiprinājums; mantojuma leģi-
timācija. 2. (testamentu) apsti-

prinošs;
-

duty — mantojuma

nodoklis.

probation (ļpðbei'td)Uu) pierādī-
jums; pārbaudījums; term (jeb
time) of- — pārbaudes laiks;
-er ļ-nLr) pārbatideknis, novics.

probe (pRO"b) 1. pārbaude; zonde.

2. zondēt; -scissors (pßou'JjfïfOrf)
pl. vāšu šķērītes.

probity (pRa/bete) godīgums.
problem (pßao'ulent) problems, uz-

devums; -atic(al (J) (pßæble-
mZ'tlk. -eft)[) šaubīgs.

proboscis (pßôbào'fïf) snuķis.
procedure (pßûşî'diû-) procedūra,

lietas gaita; darbības veids.

proceed (pßūfī'b) turpināt;iet uz

priekšu; doties; braukt tālāk zc.;
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tikt uz priekšu; .! uz priekšu!

tālāk!; iziet, celties; sekties; rī-

koties; to
.

to —
ķerties pie kā.

proceeding ( pûşi'bfmi) darbība,

rīcība; gaita; sekmes; .s pl. iz-

tiesāšana; apspriede; ziņojumi.
proceeds (pßou'flbf) pl. ienākums;

peļņa; net
. — tīra peļņa.

process (pßæ'jef jeb pßo«'.) ku-

stība; gaita; sekmes; lieta; pa-

ņēmiens; process; prāva. 2. ai-

cināt tiesas priekšā; .ion (pð-

şê'şchdn) procesija; svinīgs gā-

jiens; sv. gara izplūšana.
proclaim ( pß"flei'm ) proklamēt;

izsaukt; .er (.ftei'm0') izsaucējs.
proclamation (pßàôfşimei'şchim)pro-

klamācija, paziņojums, pasludi-
nājums; .

of war — kaŗa pie-

teikums.

proclivity ( pßofïì'rcSte) tieksme;

cenšanās; vieglums(uz mācīšanos).

proconsulate ( pßôfao'nfi«lät) pro-

konzulats.

procrastinate (pûfßā'ftēne>t) vļa.
atlikt; v\n. vilcināties; .ion(pR"-

-kßZftene>'sd)k>n ) atlikšana ; .or

(pßôfßä'ft-'tteitOi)vilcinātājs;tūļa.
procreate (pßo"'fßCe't) dzemdināti

radīt, ražot.

procreation<pßo»kßeei'şd)o>i) dzem-

dinājums.

procreatlve (pßou'ÏëeittiD) ražīgs;
.ness < .nēf) ražība, ražīgurrts.

proctor (pRN'ļM) veikala pārzinis;

prokurators, faktors; aizstāvis,
lietvedis; univ. proktors, augst-

skolas tiesnesis; .'s man— pe-

dēlis; .ize (.toßaij) univ» sl.

aicināt proktora priekšā.
procumbent (pßofà3'mbent) pie ze-

mes gulošs.

procurable (»R°fjū'R"f>l)iegūstams,

sasniedzams.

procuration (pßaukiūßei'schdn) (otra
lietas) vešana; pilnvara; O pro-
kura. (nieks.)

procurator (pßaj'îi»Reit°r)pilnvar-ļ

procure ( pßSkjm') v\a. pagādāt;
izdarīt; panākt; iegūt; v\n. sa-

vest, saprecināt; .ment (.ms nt)

pagādājums; .r (pßôfjû'RO') pa-
gādātājs; savedējs, saprecinā-
tājs; .88 (-R 6f) savedēja, sapre-
ci nātāja.

prod (pßaob) 1. badeklis; īlens;

dūriens. 2. durt.

prodigal ( pßāZ'bēgķ>l) 1. □ izšķēr-
dīgs; bibl. the

. son —
pazudu-

šais dēls. 2. izšķērdētājs(-ja);
.ity (pßaabēflā'lēte) izšķērdība.

prodigious □ (pûbļ'bschvş) apbrī-

nojams, milzīgs. [zvērs.ļ
prodigy (pßæ'b«bjd)<o brīnums; ne-|

produce 1. (pûbjû'ş) ražot, dot,

piegādāt, uzrādīt; celt; izrādīt;

nest (augļus x.)\ izplatīt, paga-
rināt. 2. (pRa/bjūf) produkts;
ražojums; ienākums.

producer (pßSbjū'fdt) ražotājs.
producible (-fïbt) ražojams.
product (pßæ'bslft) produkts; ra-

žojums; iznākums; .ion (pð-

bàß'ffdjSn) ražošana; uzrādīšana;

produkts, ražojums; pagarinā-
jums; .ive □ (pßôbàrS'ftïru) pro-
duktivs, ražīgs, auglīgs; .ive-

ness (.mf), .ivity ( pßo»b°ftl'-
roHe) ražība, auglība.

proemial (pûi'mē-8I) ievadošs.

profanation (pßNfZnei'şdMt) profa-
nācija, sagānīšana.

profane ((pßûfei'n) 1. □ prolans;
nesvēts, nešķīsts; pasaulīgs; bez-
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dievīgs; maz goddevīgs. 2. pro-

fanes, sagānīt; nelietīgi valkāt;

.ness (.nşş), profanity (.fā'mte)
bezdievība, negantība.

profess (pßôfe'f) atzīt, izteikt; ap-

liecināt (ticību), atzīties; apgal-
vot; izpildīt; .cd □ (.fē'ft) at-

zīts, nenoliedzams.

profession (.fe'şchSn) atzīšanās;

(ticības) apliecība; izskaidrojums;
apgalvojums; nodarbošanās,
arods; kārta; .al (.8n«I) 1. □

amatniecisks, amata-, aroda-; .-

al men — arodnieki, ārsti, ad-

vokāti 2C. 2. arodnieks.

professor (.fē'fOr) (ticības) aplieci-
nātājs; profesors; .ship (.şchîp)
profesūra.

proffer (pRa/fSr) l. piesolīt. 2.

piesolījums.
proficiency ( PRSfl'schênşe) kriet-

nums; -t (.ênt) 1. veikls, ie-

vingrinājies, lietpratīgs. 2. mei-

profile(pßo«'failjebpßou'fīl) profils.
profit (pßao'fit) 1. pejņa, labums,

2. v\a. atnest peļņu; v\n. to .

by — gūt peļņu.
profitable □ (pßào'fĢbl) izdevīgs,

ienesīgs; .ness (.nSf) derīgums.
profitless (pßao'fttlêf) nederīgs,

veltīgs, neienesīgs.

profligacy (pßao'fl£gSfe) negantība;
izvirtība; .te (.gat) 1. □ ne-

gants, neģēlīgs; izvirtis. 2. ne-

ģēlis; izvirtulis.

profound □ (pßofáu'nb) dziļš; fig.
tumšs; pamatīgs; kodolīgs; .-

ness (.nēf), profundity (PRSfsS'n-
btep) dziļums; bezdibens.

profuse □ (pßSfjū'f) lieks; pārpil-
nīgs; izšķērdīgs; .eness (.mf),

.ion (pßôŗja'fdjOn) pārpilnība;

izšķērdīga devība.

prog (pßæn) 1. (iet) diedelēt. 2.

sadiedelētipārtikas līdzekļi; die-

delnieks, vazaņķis.
progeni'ror (PRôdsche'nêtSr) sencis;

.y (pßao'bjdļēne)pēcnācēji, bērni;

pēcnācība; (kustoņu) bērni, perē-

prognostic (pßZgtiL'ştîk) 1. progn-
ostisks. 2. iepriekšēja zīme;
mcd. prognoze; .ate (.tefeit)
iepriekš norādīt; pareģot; .ation

' ( .næftsfei'fdfjfn ) pareģojums;
iepriekšēja zīme.

program(me) ( pßo»'gßZm ) pro-

grama.

progress 1. (pßĪo'gßēf, pßo»'.)

progress; kustība uz priekšu;
virzīšanās uz priekšu; gājiens;

sekmes; (valdnieka) svinīgs ce-

ļojums. 2. (pßôfjße'f) kustēties

uz priekšu; sekties; uzlaboties,

papilnināties, progresēt; .ion

(pßogßē'fdjSn)kustība, gājiens uz

priekšu; math, progresija; .ionist

(°nift) progresists; .ive □ (pR"-

-gßê'şlw) progresīvs.

prohibit (pßSHi'blt) aizliegt; aiz-

kavēt; .ion (pßo»hèbļ'şchon) aiz-

liegums! .ionist (.nişt) aizsarg-

muitas piekritējs; Am. pretal-
koholiķis, atturībnieks; .ive .-

ory (pßôņï'bêtfrrj .t«Re) aizlie-

dzošs, aizlieguma-; .ory duty
— aizsargmuita.

project I. ( pßàj'bjdjèft, pßou'.)

projekts, plans. 2. (PR»dschē'kt)
v\a. mest (uz priekša); uzmest

(pianu x.), sastādīt (projektu); pro-
jicēt; v]n. izcelties (uz āru); .lie

(pßôbfcfiè'ftÏÏ) 1. projektus, šā-
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viņa bumba, granāta x. 2. me-

tams; .ion (.şchSn) mešana, me-

tiens; uzmetums; arch, izcilnis;

geom., astr. projekcija.
proletarian (pßo"lBtd'Rifßn) I. pro-

letārisks, proletāriešu-. 2. pro-

letārietis; .t(.R6T ät) proletariats.
prolific (pßûlt'flf) auglīgs.

prolix (pßou'ltff jeb pßôll'kş) pārāk
plašs, visai sīks, daudzvārdu-;
.ity (pßôlt'îļête) lieks plašums,
daudzvārdība^

prologue (pßou'læg)prologs,priekš-

prolong (pðrā>'nā) pagarināt; at-

likt ; © paildzināt, prolonget;
.ation (pßo»laongge>'şchî>n) pail-
dzinājums.

promenade (pßaomênS'b) 1. prome-
nade, pastaiga, pastaigātava;ap-

stādījumi. 2. pastaigāties.
prominence (pßao'mčnēnf) pacel-

šanās; fig. pārākums; .t □ (.-
nēnt) fig. sevišķi ievērojams.

promiscuity (pßo«mïfîju'ete) mai-

sītība; .ous (pßornl ftin of) mai-

sīts; kopējs; neizšķirams.
promise (pßao'mìf) 1. apsolījums.

2. apsolīt; .r (.e f3i) apsolītājs.

promising □ (.şļng) daudzapsološs,
cerības modinošs.

promissory □ (pßio'mčfBße) apso-

lījumu, saistību saturošs; . note

— paša vekselis.

promontory (pßZZ'mBntBße) kārslis.

promote (PR°mou't) veicināt; pa-

augstināt; dibināt; .r (.Sr) vei-

cinātājs; © dibinātājs.
promotion (.şch»n) veicināšana; pa-

augstināšana.
prompt (pßàomļpjt) 1. □ ātrs; ga-

tavs; tūlītējs. 2. pamudināt;

iedvest; suflēt; .er (pßāo'mfpļ-
fSr) ierosinātājs; pamudinātājs;
suflieris; .itude (.tetjūb), .ness

(.nšf) gatavība; ātrums; aku-

promulgate (pß'mtàs'lge>t) pasludi-
nāt, izplatīt; .ion (pßo»iinàslgei-
fd)8n) pasludinājums.

prone □(pRO"n) noliekts uz priekšu;

izstiepies ar ģīmi uz zemes;

nolaidens; .to — ticīgs uz; .-

ness (pßon'imēf) gulēšana ar

ģīmiuz_zemes; liecība (to —uz).

prong (pßaom) noasināts rīks; (dak-

šiņu) zars; .cd (pßaonsb) za-

rots.

pronominal □ (pßûnao'tmnol) pro-

nomināls, vietnieka vārda-,

pronoun ( pßou'mūSn) vietnieka

pronounce (pðnáu'nf) izteikt(ies);
pasludināt (spriedumu); turēt (runu),

nest priekšā; izskaidrot (par);
.d (.nāu'nft) skaidri redzams;
noteikts,

pronouncing (.náû'nşfm) izrunas-,

pronunciation(pëitLuşêe>'sdiSn) Iz-

proof (pßūf) 1. mēģinājums; pār-

baudījums; pierādījums; paraugs,
(parauga) novilkums; tup. korek-

tūras loksne; phot, paraugbilde;
fig. (rakstura) stingrums. 2.

pārbaudīts; stingrs, drošs; ne-

caurlaidīgs.
proof-sheet (pßū'ffdjīt) korektūras

loksne.

proof-spirit (.fplßtt) normalspirts.
prop (pßaup) 1. pabalstenis, stats,

statnis; mietiņš; fig. atbalsts,

atspaids. 2. (to .up — at-) at-

balstīt; pabalstīt; mietos.
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propaganda propa-

ganda; -te (pßào'pägeit) vairot;

fig. izplatīt; propagandēt; -tion

(pßæpSflei'jdjOn) vairošana; iz-

platīšana /; -tor (-tBt) vairotājs;

izplatītājs,
propel (pßopē'l) dzīt uz priekšu;

-ler (-3r ) propellers, dzinējs,
dzenamais aparāts; * kuģa
skrūve; skrūves tvaikonis.

propensity ( pûpe'nff te ) tieksme,

proper □ (pßao'jA) paša-; īpašs,

sevišķs; īsts; pareizs; noderīgs;
pieklājīgs; košs, stalts; -ty (-te)

īpašums;piederība;manta;muiža;

īpašība; jur. īpašuma tiesība;
thea. -ties j>l. rekvizites.

prophecy (pRa/fēje) pravietojums;
-sy (-fáì) pravietot, pasludināt,

prophet (.et) pravietis; -ess (-žte f)
nraviete; -ic(al □) (pßāfē'tff, —

ēfBf) praviešu-,

prophylactic ( pßazfetā'kttk) pro-
filaktisks (līdzeklis),

propinquity(pûpfn'<dvvēfe) tuvums;
tuva radniecība.

propitiate (pßfipt'fdjēeit) pielabināt;

samierināt; -ion (PRäplşchêei'-
fcf)°n) samierinājums; salīdzi-

nāšanas upuris; -or (pßôpt'fdjè-
eifôr) samierinātājs; -cry (--tfktße)
samierinošs; salīdzināšanas-.

propitous □ (pßôpî'fcrjOf) žēlīgs,
laipns, labvēlīgs; -ness (-uc'j)
žēlastība; maigums.

proportion (>PM'şch»n) 1. samērs,

mērs; samērība; math., chem.

proporcija. 2. samērīgi dalīt;
-able □ (-Old) samērojams: -al(--
BI) 1. □ proporcionāls, samērīgs.
2. proporcionālo; -ate (-āt ) pie-

mērots, samērā esošs.

proposal pßopou'fdl) priekšlikums;
bildinājums; programa, plans,

propose (-po»'s) v\a. likt priekšā;
izsaukt (veselības); to

.
to V.S.—

apņemties; gribēt; v\n. būt no-

domājis; bildināt (to, for);
-er (-0r ) proponents, priekšli-

kuma iesniedzējs; priekšā licējs ;
-ition (pßajpôjï'fcfjon) priekšli-
kums; phis., math, teikums,

propound (pß"páu'nd) likt (jeb celt)
priekšā.

proprietary (-PRar'Ģße) l. īpaš-
nieka-. 2. īpašnieks; -or (-êfSr)
īpašnieks; -ress (-ēfßēf) īpaš-

niece; -y (- 2te) pareizība; pie-
klājība; the -ies pl. tas, kas

pieklājas.
prorogation (pßoußogei'şchun) atlik-

prorogue (pûRo"'g) atlikt.

prosaic(al □) (pß"sei'ik, -ēfO[) pro-

zaisks; ikdienišķs.
proscribe (pðffßáî'b) pazudināt;

padzīt.
proscription pazudi-

nāšana; padzīšana; trimda.

prose (pßO'd) 1. proza. 2. pro-

zaisks; prozas-. 3. rakstīt prozā;

garlaicīgi stāstīt.

prosecute (pßao'fefjūt) izvest (pianu),
turpināt; iesniegt prasību; ap-
sūdzēt; -ion ( pßàofêfjû'fcfjOn )

(plana) izvedums, turpinājums;

apsūdzība; -or ( pßai'şêkjût»-)

turpinātājsļ^sūdzētājs.
proselyte prozelits m;

-ism (-tC'ttjui) prozelitisms, at-

griešanas kaislība; -ize (-lētās)
gūt prozelitus, piekritējus.

proser (pßo«'fOr) garlaicīgs stā-

stītājs.
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prosody (-°be) prozodija, zilbmē-

prospect l. (pßào'fpêft) izredze (ari

fig.); skats; viedoklis; to have

in
-

— būt nodomājis. 2. (pßô-
fpē'ft) apskatīt; X spraukt;
.Ive □ (.fpē'tttm) apskatīgs; tāl-

skatāms; piesardzīgs, paredzīgs;
-us (.t8f) prospekts,

prosper (pRa/fpOi) v\a. aplaimot;
v\n.veikties; izdoties, laimēties;

-ity (pßàofpe'Rète) veiksme; iz-

došanās; labklājība, turība; --

ous □ ( pßao'fpfßasf ) laimīgs;
veiksmīgs; ziedošs,

prostitute (pßæ'ftC'tjQt) I. prosti-

tuēta; pērkams cilvēks, kukuļ-

nieks. 2. piedāvāt pret samaksu;

(sev. nešķīstībai); niecināt, pazemot;

-ion (pßaoftčtjū'fdļūn) prostitū-
cija, nešķīstība, maukurība; at-

došanās (par naudu),

prostrate 1. (pßāVt'tßāt) nogāzts;

pakritis (pie nespēcīgs,
novārdzis. 2 (pßaj'ftßed) no-

gāzt gar zemi; izpostīt; -ion

(pßaoftßei'fd)3!!) nogāšana(-nās);

ceļos mešanās; (dušas) sašļukums;

nespēks, vārgums,

prosy (pßOti'fe) garlaicīgs,
protect (pßôte'ît) (aiz)sargāt.
protection ( pßôtè'ffdjOn) aizsar-

dzība; aizsargmuita; -Ist (-fd)B-

nift) protekcionists, aizsarg-
muitas piekritējs. 2. aizsarg-

muitas-.

protective (dē'ftīin) aizsardzības-;

- duty — aizsargmuita,
protector protektors, aizsargs;

-ate (.tĢt) protektorats.

protest 1. (pßo"'te ft) protests (ari

©), iebildums, ieruna. 2. (pR°-

tê'ft) v\a. apliecināt;©protestēt
(vekseli); v\n. dievoties.

Protestant 1. prote-

stantu-. 2. protestants; -ism (.-

ftsnttfm) protestantisms.
protestation (pßästèftei'fd)Bn) no-

dievošanās; protestējums.

protester (pðtē'ft Bt) protestētājs,
protocol (pßo«'tnfæl) protokols.

protoplasm (-plāfm) protoplasmats.
prototype (-táìp) prototips, pirm-

tēls.

Protozoa (pßout°fou'a) pl. proto-

coji, pirmbūtnes, pirmdzīvnie-

protract (pðtßā'ft) (no)vilcināt;
-ion (-tßā'{fd)Bit) atlikšana; -or

(-tfr) transportieris, gradloks.

protrude (pßotßū'b) v\a. stumt uz

priekšu; v\n. iziet ()eb izstumties)

uz priekšu.
protuberance (PR»ijû'b8RBnş) iz-

cihints ; t (.RB»t> izcils.

proud □ (pßáub) lepns (of - uz);

augstprātīgs; krāšņs; drošsir-

dīgs; lieka gaļa.
provable (pßū'wBbi) pierādams.

prove (pßūro) v\a. pārbaudīt; pie-
lādīt; jur. apliecināt; apstiprināt;

v\n. izrādīties; iznākt; to-true

(false)
—

(ne)apstiprināties.

provender (pßæ'irK-nbB') lopbarība.
proverb (pßæ'mO'b) paruna, sakām-

vārds; -lai □ pa-
runai līdzīgs, kā parunā teikts.

provide (pßB w'ai'b> v\a. apgādāt,
sagatavot; iegādāt, iegūt; pa-

gādāt; nolīgt, noteikt; v\n. gādāt,
rūpēties (for— par); apgādāties;

piesargāties; -d that—pieņemot
ka; ja tik.

providence aizgādība;



provident — psychology 427

piesardzība; -t □ (.bent) aiz-

gādīgs; taupīgs; piesardzīgs;

_t society — saimnieciska sa-

biedrība; .tial□ (pßajmēbē'nfcfjfl)
ar aizgādības ziņu noticis.

provider (pß<wát'bvi) (aiz)gādnieks;
piegādātājs.

province (pRa/ruīnf) province; fig.
sfēra, novads, amats.

provincial (pßuwì'nşdM) 1. provin-

cials; lauku-, mazpilsētas-. 2.

provinenieks, laucinieks; .ism

(.fdjälìjtn) provincialisms.

provision (pß"U>ï'jd)°n) 1. sagata-

vojums- rīkojums; klājums; pro-

viants, pārtikas līdzekļi; © ri-

mese. 2. apgādāt arproviantu;
.al □ (.fitOl) pagaidu-.

proviso (-ruaì'jo») ieruna, ierobe-

bežojums, nosacījums; .ry (.-
-ļ"BRe) —provisional.

provocation (pßLw»fe>'şd>Bn) iz-

aicinājums; -ive (pß"it)o"'tättro)
1. izaicinošs; kairinošs. 2. kai-

rināmais līdzeklis, kairekiis,
provoke (.rpoK'f) izaicināt; kairi-

nāt; uzbudināt; kaitināt; saiūg-
tināt; sacelt.

provoking □ ( pßôrtw'fïmi) izai-

cinošs; uzbudinošs.

provost (pßau'ninft > priekšnieks ;
rektors; pilsētas galva (Skotlia);
lauktiesnesis (kara laika); cietum-

uzraugs. (bugs.j

prow .î. (pßaii) ikuga) priekšgals,(
prowess (pßau'ēf) drosme, dūšība,

drošsirdība.

prowl (pßául) klaiņot, blandīties.

proxirnà □ (pßàu'ffèniät) tuvākais,
tiešs; -ity (pßaofft'mètej tuvums;
-o © (pßào'ffêmo») nākoša mē-

neša-.

proxy (pßao'ffe) vietnieks; vietnie-

cība; pilnvarnieks; pilnvara.

prude (pßīīb) klire, sice; -ry (pßu'-
dvßS) klīriba.

prudence (pßû'fcêftf) gudrība; pie-
sardzība.

prudent □ (.bent) gudrs, piesar-

dzīgs; taupīgs; Jal v (pß"bē'n-

fd)ol) gudrības-.
prudish (pßû'bìşck)) klīrīgs.
prunel (pßūn) žāvēta plūme.

prune - (.) apgraizīt, izšķibīt (kokus);

tīrīt (spalvas); tīrīties (no putniem).

pruning-Aooft, --knife (pßū'uitiit-
hlik, -naīf) dārza nazis.

prurience, -cy -ènfs)
niezēšana; fig. liels kārums; al-

katība; -t (-R^nt) niezošs;

alkatīgs.
Prussian (pßaVfdjītt) 1. prūšu-; -

blue — Berlineszilums.2.piūsis.
prussic (pßiß'fft): -

acid — zil-

pry (pßaî) pūlēties iespiesties; pū-
lēties ieraudzīt.

P.S. abbr. =postscript.

psalm (font) psalms, Dāvida dzie-

sma (bībelē); .Ist (fū'ltttft, fā'l-

mļst) psalmists; -ody (fā'l- jeb

ffl'ntObe) psalma dziedājums;
psalmu grāmata.

Psalter (fao'ltfr) psalteris, psalmu
grāmata.

pseudo... (fjū'b»...) pseido-, neīsts;

.nym i.nfm) pseidonīms.
pshaw (fdjæ) ko niekus! blēņas!
psora (fo'Ra) kašķis; .ic (-īf)

kašķīgs.
psychic (faì'tïf) psiehisks, dvē-

psychology (şâîfL'lSbsche) psiclio-
loģija.



pt. abbr. — pint.
pteropod Ot (tē'RSpaob) spurkājis.
pub F (pas6) viesnīca, krogs.
puberty (pjū'burje) pubertate, vī-

rïba, vīriskums.

pubescent (pjūbe'fēnt) vīrišķs, vīra

gadus sasniedzis; pūkains.
public (pàs'blìf) I. □ publisks, at-

klāts, valsts-, sabiedrisks, vis-

pārzināms; .

house (F ari .)

viesnīca;
.

law — valsts tiesības,

starptautiskas tiesības; . library
—

tautas lasītava;
.

man — at-

klātības darbinieks; . spirit —

kopības gars. 2. publika; pa-
saule, ļaudis; in

.
— atklāti.

publican (.IĢn) muitnieks; krodz-

publication (pà3blèlei'fá)Bn) publi-
kācija,pasludinājums, klajā lai-

dums; monthly.— mēnešraksts.

publicity (pZbll'şire) atklātība.

public-spirited (pæ'bltffptßeteb) pa-
triotisks.

publish (pZ'blìşch) publicēt, paslu-
dināt, laist klajā; izdot (grāmatu
2C), apgādāt; .er (.»-) publicē-

tājs; izdevējs, apgādātājs, ap-

gādnieks.
puck (pàßt) puks, elfs.

pucker (paVfSt) 1. krunka; kroka;
F samulsums, uztraukums. 2.

krunkot(ies); krokot(ies).
pudding (pu'btitìi) pudiņš; saldais

ēdiens; desa; zarna; black
.

—

asinsdesa.

puddle (pa3bl) 1. peļķe; glūda masa

(kas nelaiž ūdeni cauri). 2. © pud-
lēt, fliŠOt (cepli dzelzi pārvērst tē-

raudā); pildīt ar glūdu; duļkot
(ari fig.^

puddler (pafi'blor) (dzelzs) pudlētajs.

puddling-furnace (.līrnifSrmf) pud-
lējamais ceplis.

puerile □ ( pjū'Oßtl jeb .Rail ) bēr-

nišķīgs, puisēna-; .ity (pjû&RÌ'-
lete) bērnišķība.

puff (pa3f) 1. dvēsma, (vēja) pū-
sma; (maiznīca) vējpūsle; pufa,
izcile (kā apšuve x.); pūderslo-

tiņa; reklāma. 2. v\a. (bieži: to

. up) uzpūst (ari fig.); sadzīt

cenas augšā; par daudz salie-

līt; to
. away — aizpūst; v\n.

pūst; elsot; fig. uzpūsties, lie-

līties, (šarlatāns.)
puffer (pas'fBr)uzpūtējs; lielībnieks;)

puffiness (.cnêş) uzpūtība.

puffing (.ins) lielība, reklāma.

puff-paste (-pe'ft) lapota mīkla.

puffy (.e) uzpūties (ari fig.); ākstīgs,

lielīgs.

puggingjpās'gtng)mālu mīņāšana.

pug (paog), .dog (pas'gbàog) mopsis,
pugilism (pjū'b)d)ē((fm) dūru cīņa;

.t (.lift) boksētājs.
pug-mill ( pL'gmll) javas skrīnis.

pugnacious (pa?gnei'fch->ş) ķildīgs,
kauslīgs; .ty (.na'fêfe) ķildība,
kauslība.

pug-nose (pas'gito«f) strupdeguns.
puisne (pjū'ite) jaunāks (amata X.ļ

apakš-.
puissant □ (pjū'efslnt) varens

puķe (pjūf) vemt.

pule (pjūl) pīkstēt; vaidēt.

pull (pīil) 1. vilkšana, raušana;

vilciens, rāviens; airēšana; sl

labums; tup. salikums; strīds;

ķilda; sl.
.
at the bottle — malks

no pudeles. 2. v]a. vilkt, raut,

raustīt; plūkt (aug|us, linus); typ.
novilkt (loksnes); * airēt I to-

down— noplēst; to. in— pie i
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vilkt grožus; ievilkt; to
.

off—

noplēst; noņemt (cepuri); noģērbt

(drēbes); to
.through — izpalīdzēt

(kādam); to
. up — uzvilkt; pie-

turēt (zirgu); v\n.vilkties; *irties.

pullet (pit'lēt) vistiņa.

pulley (pit'[e ) trīsis; skriemelis;

a set of .s — trice.

pulmonary Ä ( pàs'(nt»n3Re); .ie

(pàSliuau'nït) plaušu-.
pulp (pàslp) 1. putriņa; mīkstums

(sev. augļos); (kaulu) smadzenesl

papīra masa (lupatu putra papira

izgatavošanai).

pulpit (pu'lpīt) kancele, katedrs.

pulpy ( pZ'lpe) mīksts, putrai lī-

dzīgs, sulīgs.
pulsate (pàô'lfeit) pukstēt.

pulsation (pMşei'şchbn) pukstēšana.
pulsel (paSlş) pulss; pulsa puk-

stiens.

pulse - (.) pākšaugi.
pulverization (pàsliuOßèļ"ei'fd)Bn, .-

Rai.) pulverizacija.
pulverize (paS'lmOßáî j ) pulverizes,

sasmalcināt, saberzt, [kļains.(
pulverulent ( pZlwe'Rulênt) pute-ļ

puma (pjū'ma) zo. puma, kuguars.

pumice (pāS'mif jeb pjū'mlf) bim-

steins (ari .-stone).

pumpl (pLmp) 1. sūknis, pumpis.
2. sūknēt, pumpēt; F izzināt,

izmānīt; .cd sl. (pLmpt) aizelsies.

pump - (.) dejas kurpe; .cd (.t)
dejas kurpēs.

pumpkin (pàS'iiipkiii) ķirbis.

pomp-room (paŠ'iupßūm) dzertne,

dzēšamās telpas (veseļotavās).

pun (pàsti) 1. vārdu spēle; rotā-

joties ar vārdiem.

Punch l (pZnşch) āksts, kasperle.
punch - (.) 1. G caursitis, caurtim-

sitīs; īlens. 2. izurbi, izsist

punch 3 F (.) 1. sitiens, dunka.

2. dunkot.

punch 4 (.) punšs,
punch 5 F jeb prove, resnulītis, pun-

duriņš; drukns zirgs, druknulis.

puncheon (pās'iifd)°n) īlens; muca

(apm. 300 1).

puncher (~fdi ar) caursitis; F dun-

kotājs.
punchy F (~fd)c ) īss un resns.

punctilio (pàâkti'leou) (pārspīlēta)
akurātība, punktība, formalība;
kutelība.

punctilious (~c r(f) pārāk akurāts,

punktīgs, skabrs.

punctual □ (pâZ'ngkt'chiş-iil) punk-
tuāls, akurāts; .ity (pZnâîtwä'-
Rte) punktualība, akurātība.

punctuate (pas'naftī*iieit) inter-

punktēt; .ion (pàâļt>chuel'sch<m)
interpunkcija.

puncture (pa^'nalti*o') 1. punktura,

dūriens; caurums (riepā). 2. iz-

durt. ,

pundit (paVnbīt) mācīts brāmins;
F itkāzinātnieks.

pungency (.bjdjCufe)asums, sīvums

(ari fig.); .t (.bjchLnt) ass, sīvs,
sūrstošs.

puniness (pjū'mmf) mazums, vā-

jums, .maigums.

punish (pL'tuşch) sodīt; .able (.-

ēschvbl) sodāms; .er (.fd)01 ) so-

dītājs;.ment (pāZ'iilschmēnt) so-

dīšanaj sods.

punk (paonflf) posa.
punster J jokotājs.

punt (päsnt) 1. i. šauka (plosts, laiva).

ļ 2. v\a. dzīt (laivu ar kārtim); v\n.
I braukt šaukā (uz zveju).
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puny (fjū'ne) niecīgs, vājš.
pup (pâîp) kucēns,

pupa S (pjū'pa) kūnis; kāpurs.

pupil l (pjū'pfl) anat. redzoklis.

pupil2 (.) skolēns, audzēknis; aiz-
bildneknis.

pupilage < .pelebsdj) skolniecība;

nepilngadība,
puppet (paVpet) lellis; marionete;

rīks; .-show (.şcho») leļļu teatrs.

puppy (pàs'pe) kucēns; pienzīdis,
pintiķis,

pur (psr)==purr.
purblind (pSt'blainb) pusakls; fig.

tuvredzīgs,
purchase (pst'tf*äf) 1. ieguvums;

iepirkums; pirkta lieta; © mech.
tvereklis, ceļamā ietaise. 2.

iegūt; pirkt; nopirkt; .r (.8r)
pircējs, noņēmējs,

pure □ (pjūr) tīrs, nejaukts; šķīsts,
nevainojams,

pureness (pjūr'mf) tīrība,

purgation (pBrge>'şchBn) tīrīšana;
mcd. caurejas veicināšana; jur.

attaisnošana; .ive (pSr'gätlni)
caurejas līdzeklis; .ory (.tBRe)
šķīstīšanas uguns; šķīstītava,

purge (pßrb)d)) 1. caurejaslīdzeklis.
2. tīrīt; skaidrot; attaisnot; mcd.
veicināt caureju,

purification (pjûßefêke>'şchBn) tīrī-

purifler(pjū'RefāiBr)tīrītājs; tīrāmais

līdzeklis.

purify (.fáì) tīrīt; skaidrot (šķi-

drumus).

Puritan (.tBn) 1. puritānis. 2. pu-
ritāņu-, puritānisks,

purity (pjū'RSfe) tīrība (ari fig.).
purl* (pôd) apšuve; zelta stiepule

(drāts).

purl' 2(.) 1. (upītes) burbuļošana;

(vi)nu) červelēšanās. 2. burbuļut,

Čurkstēt; červelēties; sl. ap-

gāzties (no laivas).

purlieus pl. (pS-'ljūs) apkārtējumi
(pils 2C. apkārtnē).

purloin (porlôTn) nolaupīt, zagt,
nospert; .er (.8t) zaglis.

purple (pOrpl) l. purpura-. 2. pur-

purs. 3.krāsoties purpura krāsā,

purpu roties.

purport (pCr'port) 1. nozīme; saturs.

2. nozīmēt; saturēt.

purpose (pst'pBf) nodoms, nolūks,

mērķis; nodomājums; panākums;
on . — tīšām, ar nolūku; to the

lietderīgs, piemērīgs; to

no
.

— veltīgi; .less ne-

nodomāts, bezmērķa-; .ly (.!>-)

purr (pgr) i. ņurdēt, ņurāt (no

kaķiem). 2. ņurdēšana,
purse (pOrf) 1. naudas maks; public

. — valstsmanta. 2. to .up
one's mouth — sakniebt, staipīt
lūpas; pukoties,

purse-proud (pÔt'fpßäub) uz naudu

purser a (psr'fBr) provianta pār-

zinis, kasieris.

pursiness (pôr'fênêf) smagkrūtība,
aizdusība.

purslane 5 (pv-'fl-m) portulaks.
pursuance (pBrfjū'Bnf) sekošana;

vajāšana, pakaļdzīšanās; in.of
— pēc; saskaņā ar.

pursuant □ (.8nt): .to — pēc,

saskaņā ar.

pursue (pBrfjū') v\a.sekot; turpināt;
dzīties pakaļ; censties; v\n. jo-

projām ko datīt, turpināt; .r

* (.8r) vajātājs(-ja).
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pursuit (psrfjū't) vajāšana; cen-

šanās; veikali, darbi, studijas;

pursy (pSi'fe) drukns; aizdusīgs,
dusulains; augstprātīgs.

purulence, .cy (pjū'R«lēnf[e]) pūž-
ņojums; A (.lēni) pūžņains.

purvey ( Pviwe>') v\a. apgādāt ar;

iegādāt; v\n. iegādāties, apgā-

dāties ar pārtikas līdzekļiem ;

.ance (.°uf) iegādājums; krā-

jums, aizgāds; .or (.8t) piegā-
dātājs.

purview (pOr'rojū) rīkojums; (likuma)
robežas.

push (pìişch) 1. grūdiens, stūmiens;

sitiens, dūriens;

dzinulis; kritisks brīdis; kritiski

apstākļi; spars, enerģija; he has

plenty of - viņš ir ļoti drošs.

2. v\a. grūst; stumt; spiest;
dzīt; sparīgi vadīt (veikalu); sku-

bināt; mocīt; to
. on —padzīt;

fig. veicināt; to
.

off 0 izvārdot,

pārdot par katru cenu (preces);

v\n. piespiesties, pūlēties; gāz-
ties virsū, uzbrukt; censties;

to . on — spiesties uz priekšu;
* to

.
off— atbraukt no krasta,

doties jûŗâ.

pushing (pìi'fchïna)uzņēmīgs, veikls;

uzmācīgs.
pusillanimity ( pjūf6lSnī'tn«te) (dro-

smes) sašļukums; .ous □ (pjūfē-
lā'nčmißf) sašļucis, dūšu zau-

pustule (paZ'stjūl) pūtīte. '
put (put) [irr.] likt: pieņemt (gadī-

jumu); celt, likt priekšā (jautājumu);

mest, sviest; to
.

about
—

laist

apkārt; izplatīt; apgāzt (kuģi);
to

. a p. about — samulsināt

kādu; to
. away — nolikt; aiz-

sūtīt; to
.

back — atstumt; at-

likt; to
.

by — atlikt (naudu); no-

glabāt; neieverot; novērst; to-

down — nolikt (zemē); nogāzt;
uzrakstīt; pierakstīt; pieskaitīt;
apklusināt; apspiest; atcelt;
pazemot; to

.
forth — izlikt;

likt priekšā; izstiept; plaukt

(no pumpuriem); izdot (grāmatu);

saņemt (spēkos); to
.

forward —

celt gaismā; rādīt; izteikt (do-
mas x.); to

. o.s.— izcelties; at-

šķirties ;to. in — ielikt; ievie-

tot; iestarpināt; iebāzt; iebilst

(labu vardu); galvot; to
.

in order

— savest kārtībā; to
.

a p. in

mind of — kādam ko atgādināt;
this puts me in mind — pie tarn

man iešaujas prātā; to
.

off —

nolikt; noņemt; noģērbt; nosūtīt;
nojūgt (zirgu) i atgrūst (laivu);
laist apgrozībā; atlaist; atlikt;
to

.
on —apģērbt; uzlikt (cepuri);

uzkŗaut; pielikt; pieskaitīt; mā-

nīt; to
-

out — likt ārā, izlikt;

izstiept (roku); uzspraust (karogu);
dzīt (pumpurus X.) I izdzīt; aiz-

dzīt; dot no mājās prom; iz-

dot (grāmatu); aizdot (naudu); no-

dzēst (uguni); izstrīpot (vārdu); iz-

mežģīt;fig. saīdzināt, sakaitināt;
to

.
out of — doors — izsviest

pa durvīm ārā; to
-

to — pie-
likt; piemetināt; iejūgt (zirgu);

to
.

one's hand to — pielikt
pie ka roku; to

.
a p. to it —

darīt kādam nepatikšanas ; sa-

rūgtināt kādu; to .to expense
— gāzt kādu izdevumos ; to

-

to death — nonāvēt; to
.

to

flight — aizdzīt; to . to trial

— vest tiesas priekšā; izmēģināt;
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pārbaudīt; to
. up — uzstādīt;

pielipināt; izstādīt; iebāzt (mak-

stis); uzspraust (matus); iesaiņot;

(viesmīlīgi) uzņemt; to
.

upon —

uzlikt; vn.: * to
.

forth, to.

to sea — izbraukt jūrā; * to
.

in— iebraukt ostā; to .up at
.

— apmesties; to . up for — sa-

censties uz; pieteikties uz; uz-

- stāties kā kandidāts; to. up with

— būt mierā ar; izpalīdzēties

ar; to
.

upon
. gaidīt (no kāda)

par daudz.

putative (pjū'Āiiv) šķietams, iedo-

māts, tā saucams.

putrefaction (pjūtßēfā'fschvu ) pu-

vums; .ve (.tļw) puvuma-, pu-

vigs.

putrefy ( pju'ißefai) (sa)put; (sa)-

putrescence (pi»tße'fênf) pūšana;

puvums; .t (.*mt) pūstošs,

putrid (pjûtßÌb) aizpuvis; sapuvis,

putridity (pi"tßt'bste) puvums,

putty (pā3'te) (stiklinieku) zieža, kite,

puzzle (pa3)l) l. grūts uzdevums,

mīkla; samulsums; pacietības
spēle, galvlauze. 2. samulsināt;

būt ķezā ; to
.

one's brains —

lauzīt galvu; .headed (pL'slHē-
bc-b) sajucis,

pygmean pundurisks;
~y (.me) pundurs.

pyjamas ( psb}d)s'māf) pl. nakts-

drēbes (kungiem),

pyramid (pt'Rīmii) piramide; .al

(pēßā'mebūt) pjramides-.

pyre (pār) sārts.

Pyrenees (pï'R«nï'f) pl. npr. Pire-

pyretic (paÌße'tìf) līdzeklis pret
drudzi, pretdrudža zāles.

pyro... (páÌR" jeb plR") (salikteņos:)

uguns-, siltuma-, termo-; .tech-

nic (paiRŪ- jeb pĪßūtē'fntf) pi-

rotechnisks, uguņošanas ; .-

technics (.ntfj) pirotechniska-,
uguņošanas māksla; .technist

(.itîļt) pirotechniķis, uguņotājs
Pythagorean (pèsÂäfläßl'lJn) I. pi-

tagoriešu-, Pitagora-. 2. pita-

gorietis.
Pythia (pļ'ļ/iêa) Pitija,
pythoness (pl't/i"m-f) burve, pareģe.
pyx (pits) 1. dāvānnīca, monstranca;

2. mint, raudzes kārba (naudas

gabaliem).

Q
Q. abbr. =Queen.

q. abbr. — query.

qu. abbr. =query ; question.

quack i (ïwäf) 2. pēkšķēšana. 2.

pCkšķet (no pilēm).
quack' 2'(.) 1. pūšļotājs: krāpnieks;

šarlatāns. 2. pūšļošanas-. 3. pūš-

ļot; krāpt; salielīt; .ery (fwä'-
fSße) pūšļošana; šarlatānisms.

quadrangle (fwàj'bßâiWfji)četrstūris;

pagalms (skolās) (ari quad, fwàob).
quadrant (.R c nt) kvadrants.

quadrat (-Rāt) tup. kvadrāts; .c

1. (.) a. kvadrāta-, kvadrātisks.

2. 5. kvadrāts. 3. (.Re>t) v\n.
saskanot ar, atbilst, pielīdzinā-
ties; .ic (fwaabßä'tìt) kvadrāta-,

kvadrātisks; .ure (twaa'bßati*Bi)
kvadratūra.

quadrennial □ četr-

quadrilataral (kvaobßSlā'tvßSl) četr

sānu-. 2. četrstūris.
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quadrille (fābßĪ'l jeb îwìwbßt'l) ka-

quadruped (îwào'bßûpêb) 1. četr-

kāju-, četrkājis.

quadruple (.Rûpl) l, □ četrkārtējs
(adv. -ly — četrkārt). 2. četr-

kārtējums. 3. četrkārtot.

quaff ( fwaf ) žūpot, piedzerties;

to
.

off—iztulkot.

quaggy (fwâ'fje) purvains.

quagmire (.ma!-) purvs.

quail' (fwe'l) paipala.

quail' 2 (.) zaudēt dūšu, drebēt.

quaint □ (fwemt) vecmodes-; dī-

vains; .ness (îwei'ntnef) dīvai-

quake (ïweiï) trīcēt, drebēt.

Quaker (twei'f">) kvekeris; .ism

(.îfßÏjm) kvekerisms.

qualification(fwauiefêfei'fdjOn) kva-
lifikācija.

qualify (îwao'fefáì) v\a. kvalificēt,

darīt spējīgu (uz ko); dot tiesību

(uz ko); ierobežot; mīkstināt;

tuvāki noteikt; v\n. būt derīgs.
qualitative (.tatīm) kvalitatīvs.

quality (.te) īpašība, kādība; ©

kvalitāte; augsta kārta; people
of

.
— labieši, augstmaņi.

qualm (fwänt) lēkme, sev. nelāga
dūša, ģībonis;. of conscience —

sirdsapziņas mokas; .ish (fwâ'-
tmsch) nelabā dūšā esošs, ap-

šķebinājies, nevesels.

quandary F (fwaj'nba
ße jeb ïwàon-

bä'Re) nepatīkams stāvoklis, ķeza.

quantity ( Iwao'nt*te ) kvantitāte,
daudzums; liela daļa; math.

lielums; laikmērs.
quantum (.t<un) daudzums, lielums;

kopzuma.

quarantine 1. (fwæ'RSntfn) ka ran-

tena. 2. likt karantenā.

quarrel' (fwào'Rêl) 1. ķilda, strīds;
apstrīdama vieta. 2. ķildoties,

strīdēties.

quarrel 2(-) rūte; stiklinieka di-

mants.

quarrelsome □ (.fs6m) ķildīgs; .-

ness (-tičf) ķildība.
quarryl (fwao'Re) 1. lauztuve. 2.

lauzt akmeņus; man (.uà)
akmeņlauzis (ari quarrier, .Rê^r).

quarry 2(.) medījums; (piekuna)
lobiens; dzenāts meža zvērs;

fig. vajātais.

quart (fwæ't) kvarts (1,136 1).

quartan (fwäor'tSn) četrdienu-. 2.
četrdienu drudzis.

quarter (-.tb>) 1. ceturdaļa; (gada,

mēneša 2C.) ceturksnis; pilsētas
daļa, kvartāls; (debesu) puse;

(angiu) masieris, kvarts (2,908 hi);

žēlastība; sau-

dzēšana; .s pl. patversme; dzī-

voklis; in this šeit; from

all .s — no visām pusēm ; to

have free .s — dzīvot par velti.

2. dalīt četrās līdzīgās daļās,
ceturtos; dot patvērumu, pa-

jumti; apmetināt; ievietoties;

dzīvot; .-day (.bei) gada ce-

turkšņa diena; .-deck * (.bēf)
kvarterklājs.

quarterly (.1°) 1. trijmēnešu-, gada
ceturkšņa-. 2. trijmēnešu laik-

raksts.

quartermaster X(.master)operāciju
vadītājs.

quartern (fwæt'tOm) ceturdaļpinte;

. loaf — četrmārciņu maize.

quartet(te) (fwärJ'tè't)'kvartets,
quarto (îwàjt'tou) kvartformats.
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quartz (fwaMf) kvarcs,
quash (fwaofdj) saspaidīt, sašķaidīt,

sadragāt; apspiest (dumpi); atcelt

(spriedumu); atraidīt (sūdzību).

quasi (fvvei'fai) savā ziņā, tā sakot,

quaternary (fwätsr'ttnRe) 1. no

četriem sastāvošs; ģeol. kva-

ternar-. 2. četrskaitlis.

quaver (Iwei'wOt) 1. trilleris; astot-

daļnote. 2. v\n. tricināt; v\a.
tremulet.

quay (fi) krasts, krasta iela.

quean (twin) izvirtule, ielas meita,

queasiness (fwi'ptef) nelāga dūša,
šķebība; riebums; jūtelība,

queasy (twî'fe) šķebīgs; riebīgs;
jūtelīgs.

queen (twin) 1. karaliene; (bišu)

māte; dama (šacha un karšu spēlē).
2. (šacha) bandinieku pārvērst

par damu;Jy (îwì'nle) kā ka-

raliene.

queer □ (fwh) savāds, dīvains, jo-
cīgs; F slims, nevesels.

quell (fvvel) fig. pārspēt, savaldīt,

apklusināt.
quench (fwenfdj) (iz)dzčst; fig.

dzēst (slāpes), remdēt; apspiest

(dumpi); .less (.lej) neizdzēšams.

quern f (fwGm) rokas sudmaliņas.
querulous □ (fwē'Rfi[ā)f) nemierīgs,

pastāvīgi kungstošs; ķildīgs;
bēdīgs.

query (fwï'Re) 1. jautājums; jau-

tājamā zīme. 2. (iz)jautāt; ap-

šaubīt; šaubīties.

quest (f weft) meklēšana; taujāšana;

in
. of— meklējot pēc.

question (kvvē'f-tfchSn) jautājums;

iztirzājums; izmeklē; nopratinā-

jums; neizšķirts jautājums; šau-

bas; pari. .! pie lietas!; beyond

all .
—bez šaubām; in.— pār-

runājamais; to call in.—ap-
šaubīti to beg the

. — pieņemt
jautājuma priekšmetukā izšķirtu;
that is out ot tas nekrīt

svarā. 2. (iz)taujāt; apšaubīt;
šaubīties,

questionable (.°bl) apšaubāms; šau-

bīgs; .ness (-nêf) apšaubamība;
šaubība.

questioner (.8t) jautātājs; iztaujā-

questor (fwè'ffSr) kvestors.

quibble (fwtbl) 1. izvaire; intriga;
atjautība. 2. fig. izvairīties; no-

virzīties; intriģēt; zoboties; .r

(.fwī'bl°r) garzobis; zofists.

quick (fwìf) dzīvs, kustīgs, ātrs,

veikls; pārsteidzīgs, karsts;
skadrs (no redzes); smalks (no

dzirdes); asprātīgs; to be
.

with

cliild — būt uz grūtām kājām

(jau tuvu dzemdēšanai). 2. dzīva

miesa; the. — dzīvie (prt. the

dead); to the
. —līdz sirds dzi-

ļumiem; to cut a p. to the
.

—

kādu ļoti apbēdināt.
quicken (fwiîiii v\a. atdzīvināt, uz-

mundrināt; paātrināt (solus); v\n.
rosīties; sajust dzīvību (no mates).

quicklime (îwl'fláìm) nedzēsti kaļķi.
quickly (.le) ātri; steidzīgi; tūliņ.

quick-match (.mätfdj)dūlājs, deglis.
quickness (.mf) dzīvums, smal-

kums, (prata) asums; asprātība,

ātra uztversme.

quicksand (.fānb) irstošas smiltis.

quickset (.sēt) dzēsts; dzīvs žogs
(ari .hedge).

quick-sighted (.fatfèd) skadracīgs,
skadrs.

quicksilver (.fïmjOr) dzīvsudrabs.
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quidl P (ÎWÏb) Zdēkslis (tabakas).

quid- sl. (-) mārciņa sterliņu,

quiddity ohls. (lietas) bū-

tība; skabrums, norūdīts blēdī-

quiddle prove. Jeb Am. (Iwïbl) no-

pļēguroties.
quidnunc F (kwî'bnàsk) jaunu ziņu

okšķeris, pasaku vecis; politisks

balamutis.

quid-pro-quo ( fwt'bpßo»fwo»') at-

līdzinājums, pretpakalpojums,
ekvivalents; F kjūda, pārpra-

quiescence (îwaïe'fenf) miers; gr.
mēmums; -t □ (-«nt) mierīgs,
kluss; gr. mēms.

quiet (fwai'et) 1. □ mierīgs, kluss.

2. miers. 3. apmierināt,
quietism (fwm'êttfm) kvietisms; A

Ļi\\i) kvietists.

quietness (-mf), -ude (-tjūb) miers,

klusums; mierīgums, miermīlība,

quietus (îwáîi'tof) gala kvīte.

quill (fwtl) 1. spalvas stobrs; fig
spalva; atspole; (eža x.) adata,

dzelonis; kroka; riša. 2. smalki

sakrokat; rišot.

quill-driver (twl'lbßaîrrjor) rakstnie-

ķelis, papīra smērētājs,
quilt(twu) l.stepēta sega. 2. stepēt;

-ing(fwì'lttnâ) stepēšana; stepē-

quince \ (fwìnf) kvitē.

quinine (Iwênî'n, kwênáì'n Am

fwál'náìn) chinins.

quinquennial□ (f piec-
gadu-.

quinsy (Iwï'nfe) krups.
quint (fwïnt) kvinte.

quintessence (.ê'şênş) kvintesence,
kodols.

quintuple (kvvi'uWpl) 1. pieckārtējs.
2. pieckāršot

quip (twTp) dūriens, cirtiens, bik-

stījums.

quire 1(fwáìt) —choir.

quire - (.) grāmata papīra.
quirk (fws't) izloce; izruna; niķi;

fig. biksts; arch, grope.
quit (Iwìt) 1. atstāt, pamest; at-

taisnot, atsvabināt; samaksāt,

izlīdzināties; to
. o.s—izpildīt

pienākumu; to
. scores— izrē-

ķināties, izlīdzināties. 2. kvit;

vaļā, atsvabināts; .s! — līdzīgi!
quite (Iwáìt) pavisam pilnīgi.
quittance (twt'tonf) kvīte.

quiverl (Iwt'trjO') 1. drebēšana. 2.

drebēt, trīcēt.

quiver' 2 (.) bultu maks.

quiz (twìf) 1. mīkla; ķircināšanās;
ņirga, zobgalis; F jokpēteris. 2.

izzobot, āzēt.

quizzical (îwl'jefoi) zobgalīgs; jo-

cīgs, smieklīgs.
quodlibet (fwao'blèbet) kvodlibets,

šis tas.

quoin (ïôln) 2 stūris; pakšķis; ķī-
lis. 2 (sa)ķīlēt.

quoit (kbit jeb twôlt) metama ripa;

-s pl. metamās ripas spēle.

quorum (IwO'Rfjtr) kvorums.

quota (fwuii'ta) kvote, daļa.

quotation (!wôtet'fd)8n) pievedums,
citāts; O cenu atzīmējums; ,s

pl. oi specie — naudas kursa

zīme; lamiliar .s—spārnoti vārdi.

quote (I\vo»t) pievest, citēt; G ap-

rēķināt; atzīmēt.

quoth f (fwo«r/t jeb Iwasr/i):
.

1,

.he— teicu es, teica viņš.
quotidian ikdienas-.

quotient (fwo«'fcïrnt) kvocients.
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R.

R. abbr. = Regina — karaliene;

Rex — karalis.
R.A. abbr.=Royal Academy.
rabbet (Rä'&st) 1. grope. 2. (ie)-

gropet.
rabbi (Rā'fje je b .áî) rabins.

rabbit (Ra'bît) trusis; Welsh- —

grauzdēts siers uz grauzdētas

maizes.

rabble (Raul) pūlis.
rabid □ (Râ'bìd) traks; .ness (~ņêf)

trakums.

rabies H suņa trakums.

raccoon sk. racoon.

race 1 (Reif) dzimums, cilts; paau-

dze; rāsa.

race 2 (.) 1. skrējiens; skriešanās;

braukšanās; strāva;. espl. zirgu
skriešanās. 2. v\n. skriet; skrie-

ties; v\a. likt skriet.

race-course (Rei'ffūrf) skrietuve.

race-horse (-hû'ş) skrējējs (zirgs).

raceme 5 (Räfî'm) (ziedu) ķekars.
racer (Rei'şsr) skrējēļs (zirgs).
rachitis (Räîai'tìf) rachits, angļu

slimība.

racial (Rei'şchSl) rāsas-.

raciness (Rei'şêuSf) pikantums.
racing (Rei'fms) zirgu skriešanās.

rack > (Rāt) 1. staipās, līdztekas;
stalažas, stāvs, steķi; moku sols;

spīdzināšana; karkles, redeles;

spailes; G zobota kārts; lug-

gage -
— saiņu tīkls (vagonā).

2. stiept, staipīt; mocīt, spīdzi-

nāt; to one's brains — lauzīt

rack- (.) (auna vai te)a) kakla ga-

rack 3 (-) 1. klīstoši mākoņi. 2.

klīst (no mākoņiem).

rack 4 (.) f= wrack; to go to
.

and ruin — iet pavisam bojā.

rack 5 (.) novilkt, nopildīt (vīnu :c).
racket1 (Rā'fSt) atsitnis (launtenisa

spēlē); .spl.mauriņbumbasspēle.
racket'2 (.) 1. troksnis, ņurdzis.

2. trokšņot,
rack-rent (Rä'fßênt) 1. pārmērīga

noma. 2. uzlikt pārmērīgu nomu.

rack-work (.wìZrf) zobi (maSinā).

racoon (Rafū'n) jenots.

racy (Rei'fc) Stiprs (no smakas, garšas);
savāds, pirmatnējs; asprātīgs,

sprigstošs.
raddle (RZdl) 1. vabiņa; prov. pīts

žogs, vabiņu žogs. 2. sapīt.

radial radiāls, starains.

radiance, .cy (.dĶnş.
starošana; .t □ (.b^-Bnt) staro-

jošs; starains.

radiate 1. (ņei'dŞt) (iz)starot. 2.

(.It) starains; staru-; .ion (Re>-

bêei'fdjfln)starošana; izstarojums.

radical (Râ'bèîol) 1. □ saknes-, pa-

mata-, iedzimts, iesakņojies;
pirmatnējs; pol. radikāls;

.
sign

— saknes zīme; . truth — pa-

mata patiesība. 2 saknes burts;

saknes vārds; chm. pamatviela;
pot. radikālis; .ism (.kMsm) ra-

dikālisms; .ness (.nês) radika-

lība, pirmatnība, pamatība.

radish 5 (Rā'bīfd)) rutks.

radius pl. .1 (.bc-āi) rā-

dijs, puscaurmērs; anat. stara

raff (Raf, Raf) grabažas; (sabiedrī-

bas) padibenes, plukatas.
raffle (Räfl) 1. v\a. izspēlēt (kau-

liņus metot); v\n. mest (kauliņus).
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2. kauliņu mešana; .r (Rā'flSt)
kauliņu metējs.

raft (Rast) plosts; Am. koku sa-

strēgums (upē); Am. liels dau-

dzums.

rafter (Ra'stvr) spāre.

raftsman (Ra'ftfmSn) plostnieks.
rag i (Rag) lupata.

rag - (.) min. oļains smilšakmens.

ragamuffin (Rä'gämàS'fïn) skrandai-

nis, nelietis.

rage (Reidsch) 1. dusmas, niknums,
trakums, plosa; kāre, dziņa,

kaislīga tieksme; sajūsma, līg-
sme; mode; .

for money —nau-

daskārība. 2. plosīties, trakot.

ragged v (Rā'gSb) noskrandājies,

skrandains; nodriskāts; grubu-
ļains; pinkains; klintains; žu-

burots.

ragman (.mïn) lupatlasis.
ragout (RÏgfl') ragūs.
raid (Reid ) 1. ienadnieka uzbru-

kums, sirojums. 2. sirot, iz-

rail1 (Reif) aizšaujamais, šķērs-
koks; trelliņi; sliede, sliedes;

fig. dzelzsceļš. 2. aptrelliņot;

F aizsūtīt pa dzelzsceļu.
rail - (Reif) zoboties; lamāties.

rail 3 (.) orn. grieze.

railer (Rei'lOt) zobgalis; lamātājs.
railingl (Rei'lnw) trelliņi; sklandu

žogs.
railing 2 □ (.) zobgalīgs; lamu-,

raillery (Ret'lOße S ev. Am. Rā'lOße)
zobošanās,

railroad sev. Am. (Re>'lßo»b),railway

(.wei) dzelzsceļš; .plant (.plant)
dzelzsceļa materiāli,

raiment (Rei'imnt)apģērbs, drēbes,

rain (Rem) 1. lietus. 2. līt.

rainbow (Rei'itbo") varavīksne,

rain-gauge (.getbfct)) lietmēris.
raininess (Rei'n cnsf) lietus laiks,

lietainums.

raise (Reis) celt; pacelt; sacelt; pa-
sadabūt(naudu);

vākt (nodokļus); pamodināt, celt

augšām; pamudināt, iekustināt;
uzmusināt, sagumdīt; audzēt

(stādus); kopt (labību);' Saukt (garus).
raiser (Rei'fOr) dibinātājs; aug-

kopis; lopkopis,
raisin (Re<fn) rozine.

rajah, R. (Rtī'dscha) radža (Indijas

kņazs).
rake (Reif) 1. grābeklis. 2. v\a.

saraust, sagrābt;v\n.grābt(sienu);

rakņāties.
rake 2 (.) 1. izvirtulis. 2. dzīvot

kā izvirtulis, palaidņoties.
rakish 1 (Ret'îTfrtj) pārkāries.
rakish 2 □(.) palaidnīgs, izvirtuļa-.

rallyl (Rä'le) 1. pulcēšana; (tenisā)
gājiens. 2. atkal pulcēt; apstā-
dināt; v\n. atkal pulcēties; at-

kopties (no slimības).

rally 2(.) zoboties; izāzēt.

Ralph (Rās, ari Rālf, Reif) Ralfs,

Rudoils.

ram (Rām) Ļauns; ©rokzveltnis;
avenis; mūrlauzis. 2. iesist (ar

zveltni); to
. up

— aizsist.

ramble (Rämbl) 1. klejošana. 2.

klejot, klīst, klaiņot, slaistīties;

novirzīties (no priekšmeta) I ~r

(Rā'mblSr) klaidonis, ceļinieksI
5 crimson .r — dižsarkanā kā-

pelētajā (roze).

rambling (Jblîmi) 1. □ klīstošs;
. noklīstošs (no temata). 2. klīšana.

ramification (Rāntēfēkei'fchun) izza-

rojums.
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ramify (Rä"nt sfáì) izzarot(ies).
rammer (Rä'm3r) zveltnis; artill.

šāviņoklis (ari .rod),

ramose (RÏntoU'f) zarains,

ramp (RZiup) 1. rampe. 2. celties

uz lēcienu; salēkties; plosīties,
rampage F (Rgmpe>'bsch jeb Rā'm

pèdsch) 1. plosīties, trakot. 2.

s.: to be on the .
— izplosīties,

rampancy (Rā'mpk>iise) kupla vie-

rampant (.pBnt) kas kupli viešas

un ātri ieviešas, kuplīgs; kā-

pjošs.

rampart (Rā'ntpOrt) valnis.

ramshackle(d) F (.fd)äfl(bj)gŗuvîgs,

drupīgs, ļodzīgs.
ran (Rāti) pret. no run 1.

ranch Am. (Ranşch) lopsaimniecība;

ganības; ferma.

rancid □ (Rā'nfīb) šķērms, sa-

smacis, saduzis; .Ity (Rânşi'bèfe),
.ness (Rā'nffbnēf)šķērmums, sa-

smakums.

rancorous (Râ'nsffßÌSf) naida pilns,
ļaunprātīgs.

rancour(.ko,) dusmīgs prāts, naids,
ienaids.

random (Rā'ttb°m) 1. s.: at uz

labu laimi. 2. nejaušs; .shot

— šāviens zilā gaisā.

rang (Raus) pret. no ring 2.

range ( Rembsch ) 1. rinda; (Kalnu)

grēda; (redeļu) kāpe; vāramā ie-

taise; klejošana; staigāšana;

telpas; apjoms; iecirknis; šau-

jamais tālums; plašs klajums;
ganības. 2. v\a. ierindot; kār-

tot; izklejot; izstaigāt; braukt

gar; v\n. klīst, klaiņot; stāvēt

rindā; izplatīties; to
. along —

braukt gar.

ranger (Rei'nbjdjOr) klaidonis; lau-

pītājs; mežsargs; parka sargs;

viegls jātnieks.
rank1 (Ränat) 1. rinda, līnija (ari

X); klase, šķira; kārta; the .s

pl. apakškareivji; to join the

~s — iestāties karaspēkā; to

quit the -s — izstāties no daļas;

dezertēt. 2. v\a. ierindot, kār-

tot; skaitīt (with— pie); v\n. rin-

doties, kārtoties; piederēt, skai-

tīties (with — pie); ieņemt vietu.

rank a U(.) grezns; kupls; auglīgs;

stiprs; sasmacis, šķērms; tīrs;

nepieklājīgs.
rankle (Rāimfl) iekaist, pūžņot; fig.

grauzt.
rankness (Ra'n>ifn6 f) kuplums;

šķērmums
ransack (Rā'nfSĪ) izmeklēt; izrak-

ņāt, izokšķerēt.
ransom (Rā'nfCm) 1. izpērkamā

nauda; theol. pestīšana. 2. iz-

pirkt; izpestīt.

rant (Rant) 1. tukša valoda, blē-

ņas, savārstījums. 2. trokšņot,
plosīties; balamutē!; .er (Rā'n-

toi) liels pļāpa, murgotājs; .ipole

P % (.rĀ'po«[) 1 draiskulīgs, ne-

vaidams. 2. draiskulis(-Ie); tra-

kulis(-le).
rapl (RZP) 1. Sitiens (ātrs un viegls).

2. [pret. un p.p. ari rapt] piesist;

to
. a p's lingers Jed knuckles

— dot kādam stingtu rājienu.

r«P 2 (-) fig- grasis.
rap

3 (.) [irr.] aizraut (p.i.d. fig.).
rapacious □ (RZpe>'schoj) laupīgs,

plēsīgs, uz laupīšanu kārīgs;
laupīšanas; .ness (.nēf), rapa-

city (.pā'fēte)laupība,laupīšanas
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rapel (Rep) laupīšana; laupījums;
aizvešana ar varu; jur. izvaro-

rape2 (-) rapši,

rape 3(.) berze.

rapel (-) ķekarkāts; -s pl. vīn-

ogas (vajājas).
rape-oil (Rei'pôìl) rapšu ejja.
rapid (Rā'pib) 1. n ātrs, straujš.

2. -s pl. ķegums; -ity (Räpì'-
dêjo) ātrums,

rapier rapieris,
rapine (Râ'pïu) laupījums,
rapper (Rā'pst) klauvētājs; klau

veklis.

rapt (Rlipt) sk. rap l un 3; fig. aiz-

grābts; līgsms.
raptorial laupīšanas-,

rapture (Rā"ptt*ui) salīgsminājums;

līgsme.
rapturous □ ( -tichoßZf ) salīgsmi-

nošs; kaislīgs.
rare □ (Rfi>) rets; skaists, nesalī-

dzināms; šķidrs, smalks; pusjēls.

rarebit (RaVbtt)sk. rabbit (Welsh).
raree-show (Rk'Rìşcho") retumu krā-

jums; bilžu skate.

rerefaction (Rāßēfā'ffdjSn) atšķai-
dījums.

rarefy (Râßefai) atšķaidīt(ies).
rareness (Rfir'nêf), rarity (Rä'Rête)

šķidrums; retums.

rascal (Ra'şM) 1. nelietis, blēdis.
2. nelietīgs; -ity (Raffä'Rie) ne-

lietība; -lion (iOni plukata, ne-

lietis; -ly (Ra'ffSle) nelietīgs;
neģēlīgs.

rase (Rcf) izdzēst, izkasīt.

rash l □ (RZşch) ātrs, sasteigts, ne-

apdomāts.
rasti 2 <-) ādas izsitumi.

rasher (Rā'fchor) speķa šķēlīte.

rashness (-mf) sasteigtība, neap-

domība.

rasp (Rasp) 1. koka vīlis; berze.

2. vīlēt, nolīdzināt; berzēt; ap-

bēdināt, pāri darīt.

raspberry (Ra'fbēße) avene.

rasper (Ra'spSr) vīlētājs; kasīklis.

rasping (-pinu) vīlēšana; -s pt.
vīļu skaidas.

rasure (Rei'fdjor)=erasure.

rat (Rāt) 1. žurka; F pārgājējs;
sl. streiklauzis; to smell a -

—

manīt, kas būs. 2. ķert žurkas;

pol. pāriet (pretinieka puse); sl.
strādāt par zemāku algu.

ratchet (RZ'tschsy aizturis, sprūds;

--wheel (-[!)]wil) sprūdrats.
rate1 (Reif) I. samērs, mērs, mē-

rogs; daļa; cena; novērtējums;

takse; nodoklis; grāds ; (kuģu)

klase; ātrums; gājiens; © at a

cheap - — visādā ziņā ; © par

katru cenu; -
ot interest

— pro-
centu mērs. 2. (no)vērtēt, taksēt.

rate 2 (-) tīfa. izbārt (for, about —

dej, par); v\n. bārties.

rat(e)able □ (Rei'lM) vērtējams;
ar nodokli apliekams;muitojams.

rate-payer (Rei'tpeifr)nodokļumak-

sātājs.
rather (ņā'dh"<) drīzāk; labāk; vai-

rāk; drusku; puslīdz; F-! kā tad!

ratification (Ratefèfei'fc£) an) ratifi-

kacija, apstiprinājums.
ratifies (Râ'tèfat'Or) ratificētājs, ap-

stiprinātājs.

ratify (.fai) ratificēt, apstiprināt.

rating 1 (Rei'ttns) (no)vērtējums.
rating 2 (-) bāršana; bāriens.

ratio (Rei'şchèo") proporcija; attie-

ration X racions, porcija.
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rational □ (RZ'şchSM) racionāls,

prātīgs, prāta-; .ism (.nāltjm)
racionālisms; .ist (.nMst) racio-

nalists; .ity (Rāfd)°ītā'lēte) racio-

nalība, prātība^
Ratisbon (Rā'tlfbam) Regensburga.
ratsbane (Rā'tfbeiu) žurku nāveklis.

rattle (Rāti) 1. sprakstoņa; dār-

doņa; troksnis; tarkšķis; gārg-

šana. 2. v\n. tarkšķēt; dārdēt;
trokšņot; terkšķēt; gārgt; čērk-

stēt; v\a. žvadzināt.

rattle-oraira (Rā'tlbße>n ), .head

(.Heb), .-pate (.pe>t) trokšņotājs,

balamutis; vējgrābslis; .brained

(.bßC>nb) trokšņojošs; vējgrāb-

slīgs; .snake (.şne>k) klaburene,

klaburčūska.
rattler (Rā'tlOr) trokšņotājs(-ja);

terkškis(-ķe), pjāpa; F belziens;

F skaidri (jebrokām taustāmi) meli;
Am. klaburene, klaburčūska.

rattling (.ling) trokšņojošs; F va-

rens; F lielisks; at a . pace —

pilnā gaitā.
vaucity (Rāū'fete) aizsmakums,

(balss) skarbums; .ous (Rāj'ĪSf)
aizsmacis, skarbs.

ravage (Râ'wèbjch) 1. izpostījums.
2. izpostīt; ,r (.ebjd)Bi) izposti-

rave (Reiln)trakot,plosīties; murgot,
muldēt; būt līdz nejēgai iemī-

ravel (Rāmi) v\a. samudžināt; to.

out — atpīt, atārdīt; atplucināt
(audumu); v\n. atirt.

ravenl (Rebvn) krauklis.

raven 2 (Rāltm) 1. laupījums; lo-

biens. 2. būt laupījuma kārīgs;
.ing (JtM) 1. rijīgs. 2. rijība;

.OUBQ(.a3f) rijīgs; nepieēdināms;

.ousness (.ms) rijība; nepieēdi-

namība.

ravin =raven 2.

ravine (RÏrol'rt) gravas ceļš; aiza.

ravish (Râ'wtsch) laupīt, ar varu

aizvest; izvarot; salīgsmināt,
aizraut; .er (»*fčt)Bt) laupītājs;
izvarotājs; salīgsminātājs; .ing

□ (.fdjtna) salīgsminošs, aiz-

raujošs; .ment (.Ifchmênt) lau-

pījums; aizvade; izvarojums;

salīgsminājums.
raw □ (Rāo) 1. jēls; nospraukts,

noberzts; tīrs, nemaisīts, neat-

šķaidīts; negatavs, pušs; skarbs

(klimats); neievingrinājies;nepie-
redzējis, nepiedzīvojis. 2. pu-

raw boned (Rāē'bo»nb) liess, kal-

rawness (Rāū'nCf) jēlums; skarbums;

nepieredze.

rayl (Rei) 1. stars; %,fiļ. nezāles.
2. izstarot.

ray 2(.) ichth. raja.

rayless bezstaru-.

raze (Re>s) gandrīz t=rase; iz-

postīt; X noārdīt, noplēst.

razor (Ret'fOr) bārdas nazis; .strop

(.ftßaop) trinamā siksna.

reach (Rîtsch) 1. sasniegšana; sa-

sniegums; izplatījums; atsta-

tums; gabals; (šautenes) sniedze

(šaujamaisatstatums); SapraŠa,spēja.

2. v\n. izplatīties, sniegties (to
— līdz); to

.
alter

—
pūlēties

sasniegt, censties pēc; to
.

into

— iespiesties; v\a. sniegt, pa-

sniegt; izstiept; sasniegt, panākt;
pienākt; iegūt; saņemt.

react (Rčā'ft) iedarboties; atdar-

boties; reaģēt (ari chm.).
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reaction ( R«ä'ïfd)Bn) atdarbïba;
pretdarbība;pol.,chm. reakcija;
-ary (.«Re) 1. a.reakcionārs. 2.

s. reakcionārs,

read 1. (Rīb) [irr.] via. lasīt (ari

fig.); to~

oft — nolasīt; to -

out

—dikti lasīt; lasīt līdz beigām;
to .tos.o.—lasīt kādam priekšā;
v\n. lasīt, nodarboties lasīdams,

studēt, mācīties; lasīties, būt

lasāms; it .s well — tas lasās

labi (labi lasāms). 2. (Red) a.

daudz lasījis.
readable (RĪ'dM) lasāms; .nesa

(.nēf) lasāmība.

reader (.b°o lasītājs(-ja); priekš-

lasītāj s(-ja); lasāmā grāmata;
lektors; profesors; .ship (.fchìp)
priekšlasītāja amats; profesūra.

readily adv. tūliņ, neka-

vējoties; viegli; labprāt.
readiness (.bnčf) gatavība; labprā-

tība ; ātrums;
.

of mind jeb wit

— attapība.

reading (Rï'bîitìi) 1.lasošs; studējošs,
2.lasīšana ; priekšlasījums, lek-

cija ; lektira; aplase; variants;

uztversme; iztulkojums.

readjust (RîabschaZ'şt) atjaunot, at-

kal nokārtot, atkal ievest kārtību;

-ment atjaunojums.
readmission (Rìudmì'şchSn) atkal-

pielaišana.
readmit (-mî't) atkalpielaist; -tance

(-"nfļ atkalpielaišana.

ready □ (Re'be) 1. a. gatavs, sa-

gatavots; labprātīgs; ātrs; veikls,

izveicīgs; ērts, viegls; parocīgs,
tuvs; © skaidrā naudā esošs;

2. adv. tūliņ, nekavējoties; pa-

visam; .-made (.ine>b) gatavs.

reaffirm (Rïäfiìt'm) vēlreiz apsti-

reagent (Riei'bfchênt) reaģents,
real □ (rï'£>[) patiess, reals; īsts;

. property jebestate —nekustams

īpašums,
realism (Rj'ïlïfm) realisms,

reality (Rēā'lSfe) īstenība,

realizable (Rī'īlaffOrjl) realizējams,
īstenojams; lietā liekams; naudā

pārvēršams,
realization (RlSl«fei'fd)«n) realizē-

jums, īstenojums,

realize (Rî'ätiîf)realizēt,īstenot; lietā

likt; iegādāties; pārvērstnaudā.

really (Rī'a(e) patiesi,

realm (Rēlm) karaliste, valsts,

realty (Ri'Ş) gruntsīpašums.
ream 1 (RĪm) rise (papira).
ream 2 (.) palielināt, paplašināt,
reanimate (Rêä'nêmed) atdzīvināt;

.ion (Rêän2mei'fd)Bn) atdzīvinā-

reap (Rip) pļaut (labību); ievākt

(ari fig.); .er (Ri'pSl) pļāvējs(-ja).
reaping (Ri'plnä) pļaušana, pļauja;

.hook (-bus) sirpis.
reappear(Riäpsr')atkal parādīties; --

ance(.pi'ROnf) atkal parādīšanās.

reapplication ( Rīāptefei'fdjon) at-

kārtota pielietošana.
reappoint (RîäpôTnt) no jauna iz-

redzēt, no jauna iecelt.

rear (Rb) l. pakaļpuse; aizmugure;

arjergards, pakaļpulki (ari .-

guard, .ward); to bring up the.

— vadīt arjergardu;nākt iepakaļ.
2. a. pakaļ-. 3. v\a. celt (namu);
uzaudzināt (bērnus); kopt (lopus);
v\n pacelties.

rear-admiral * (Rī'R3btii5 R0I) kontr-

admirals.
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rearrange (RĪ-lßel'nbsch) no jauna

rearward 1. (Rīt'lDāū'fa) sk. rear l.

2. (.wk>rd) a. palsai-, pakaļējs,
reascend (Rïäfe'nb) no jauna uz-

reason(Rīņt) 1. prāts; sapraša; tiesa,

taisnība; iemesls, cēlonis; pa-

mats; it stands to
-

— pats par

sevi saprotams. 2. v\n. prātīgi

domāt, slēgt, spriest; runāt dis-

kutēt; v\a. iztirzāt; pārliecināt;
to

.
away — aizdisputēt; to

,

down — ar pierādījumiem ap-

gāzt; to
- a p. out of th. —

kādu no kā atrunāt.

reasonable □ (RĪ'fnOfjl) prātīgs;
taisns; mērens; -y (Jble) pus-

līdz.

reasoner (-Or) domātājs, prātotājs.

reasoning (Jm) spriešana; pierā-

dīšana; slēdziens.

reassemble (RîSfè'mbl) atkal sapul-
cējies).

reassert (-ffit't) atkal apgalvot,
reassurance(-fdjū'Rūnf) pārapdro-

šinājums; -c (-fchūr) pārapdro-
šināt; apmierināt,

rebaptis/n (Rlbā'plism) pārkristī-
jums; -ze (RihSptSi'j) pārkristīt.

rebate 1 (Rêbei't), -ment (-itte nt) pa-
mazinājums, pazeminājums; ©

atlaids, rabats.

rebate 2
(-) sk. rabbet,

rebel 1. dumpinieks. 2.

dumpīgs; (ari Jious, Rêbe'liSş).
3. (Rēbē'l) sadumpoties-; -lion

(JOn) dumpis.

rebound (Rêbáu'nb) 1. atlēkt, at-

sisties. 2. atlēciens, atsitiens.

rebuff (Rêbàô'f) 1. atgrūdiens; no-

rādījums. 2. atgrūst; noraidīt.

rebuild (Rïbï'lb) [irr. (build)].
rebuke (Rèbju'f) 1. paja; pārmetums;

bāriens. 2. pajāt; bārt.

rebus (RÏ'&af) rēbuss, bilžu mīkla.

rebut (Rčbas't) atraidīt; atspēkot.
recalcitrant ( Rēfā'lfetß^nt) stūr-

galvīgs^
recall (Refaz'l) I. atsaukšana; at-

saukums. 2. saukt atpakaļ; at-

saukt; to
-

to one's mind— at-

gādāties; © uzteikt (kapitālu 2C.).
recant (Rèfä'nt) atsacīties; ņemt

atpakaļ (vārdu 2C).
recapitulate (Rlf3pi'ti»le't) īsi at-

kārtot, rekapitulēt; -ion (-pftiu.
lei'şchdn) īss atkārtojums, reka-

pitulacija.
recapture (Refâ'ptMSr) l. atņem-

šana; * atņemta prize. 2. ņemt
atpakaļ, atņemt.

recast (Rtfa'si) [irr. (cast)] pārliet,
pārveidot; vēlreiz aprēķināt.

recede (Refî'b) atkāpties; atteikties.

receipt (R6fl't) 1. (vēstules 2C.) sa-

ņemšana; © kvīte; (ēdiena) re-

cepts; -s and expenditures pl.
ieņēmumi unizdevumi. 2. kvitēt.

receivable (Reşi'wWl) pieņemams.
receive (Reşi'w) saņemt; ieņemt

(naudu); uzņemt (kā viesi); pie-

ņemt, atzīt; .r (Rčfl'irjo'r) saņē-
mējs; pieņēmējs; uzņēmējs; (-r
of stolen goods) — slēpējs; (no-

dokļu JC.) vācējs; phys., chm.

recipients.

recency (Ri'şenşe) jaunums, nese-

nums, nulējums.

recension (Reje'nfdjon) caurskate,

pārbaude.
recent □ (Rî'fênt) jauns, nulējs;

-ly (-Ie) nesen; .ness (.nêf) sk.

recency.
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receptacle (R*fè'psH) tvertne; %

ziedu pamatne.
reception (-fdļOn) uzņemšana; sa-

ņemšana; pieņemšana.
receptive (-tīru) uztverīgs; -ty

(Rlfètrtl'tb*t*) uztversbá\
recess (R 6fē'f) atpākaļiešana; at-

kāpšanās; brīvlaiks; vienatne;

vientulība; niša, padziļinājums
(sienā); -es pl. (dvēseles 2C.) dzi-

recession (Rêfè'fdļOn) atpākaļiešana;
atkāpšanās; attālināšanās; -al

(_onf l) aiziešanas-; aizgājdzie-
Sma (no baznīcas aizejot).

rechristen (RîÎßÏ'fn) pārktistīt, ci-

tādi nosaukt

recipe (Rē'fepl) recepts.
recipient (Rêjï'pe-ênt) saņemejs(-ja).

reciproca/ (Re ft'pR0fūl) abpusējs,

savstarpējs; -ate (-îeit) izmainīt

Savā Starpā (laimes vēlējumus 2C.);

atdarīt; -ation(Rēflpûrei'ffd)Bn)

pārmaiņu kustība; pamīšiba;

savstarpēja iespaidošanās; iz-

maiņa; -ity (Rêsepßso'şète) sav-

starpība.
recital (Refáì't8I) stāstīšana; stāsts;

priekšnesums.
recitation (Rêşêlei'şchdn) uzsacīšana,

noskaitīšana (skolā); priekšne-

sums; deklamācija.
recitative (RêfSlïtï'hj) 1. rečitativam

līdzīgs, 2. rečitativs.

recite (Rêfáì't) nest priekšā; uz-

sacīt, noskaitīt; stāstīt; -r (~°<)

priekšnesējs; uzsacītājs; stāsti-

reck (Rēf) rūpēties (of — par).
reckless □ (Re lief) bezrūpīgs, ne-

bēdīgs, pārgalvīgs; -ness (-ms)

bezrūpība,nebēdība, pārgalvība.

reckon (Refu) a. rēķināt, skaitīt;

vērtēt; turēt par; pieskaitīt
(to a p."for — kādam kā); to

-

up — saskaitīt; v\n. rēķināt;
domāt; to

- on, upon — paļau-
ties uz; -er (Rē'fiifr) rēķinātājs;
-ing (-tumi) rēķināšana; rēķins;
norēķins; aprēķins; to be out
of one's -ing — pārrēķināties
(vai būt pārrēķinājies).

reclaim (Rêkle>'M) prasīt atpakaļ,

atprasīt, reklamēt; fig. vadīt

atpakaļ (uz labāku ceļu) i labot,

atgriezt; pieradināt (kustoņus);
izglītot, Civilizēt (mežoņus); kopt,
kultivēt (zemi); -able (-8bl) uz-

labojams.
reclamation (Reklmie>'fch8u) uzla-

bojums; atprasījums; sūdzība;

iebildums; iekopums.
reclination (RēS*Mef'fd)Bn) reklina-

recline (Rèfláì'it) piesliet(ies).
reclose (RÏÏIo«*f) atkal aizslēgt vai

aiztaisīt. ļvientulis(-le).(
recluse (Rēfljiļū'f) 1. vientulīgs. 2.)

recognition (RMguî'fch»») atpazī-

šana; atzīšana^
recognizance (Refæ'[fi]nefBiif)=re-

cognition; rakstiska saistīšanās

tiesas priekšā; to enter into
-

— tiesas priekšā saištīties.

recognize (Rè'ffgnatf) atpazīt; at-

zīt; ievērot, (uz lelas) sveicināt.

recoil (Rêfoi'l) 1. atlēkties, atkāp-
ties; sisties atpakaļ. 2. atlēciens;

atsitiens.

recoin (Rifdi'n) pārkait (naudu).

recollect 1. (Rêf»le'ft) atminēt. 2.

(RĪfOlē'ft) atkal vākt; saņemt

(spēkus); -ion (Rēkķkfchvīt) at-

minēšana; atmiņa.
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recommence (RïfBme'nf) atsākt.

recommend (RèîOniè'nb) ieteikt;

ation (RèfBmênbei'jd)3n) ietei-

kums; -atory (Rèfontê'nbätoße)
ieteikšanas-. [iecelt.)

recommission (Rïf Bmì'fd)8n) atkal |
recommit (RïfOmf't) pari, vēlreiz

nodot (komisijai); to
-

to prison

atkal apcietināt.

recompense (Rē'fB mpēnf) 1. apbal-
vojums; atdarījums; atlīdzinā-

jums. 2. apbalvot; atdarīt; at-

līdzināt.

recompose (RÏfOmpou'j) no jauna
sastādīt; tup. no jauna salikt;
atkal apmierināt.

reconcilable (Rē'fOnfiīlObl) samie-

rināms; savienojams.

reconcile (Rè'fSnfáîl) samierināt;

saskaņot (with, to — ar); -r (--
şaifSr) samierinātājs.

reconciliation (RēīB nftleei'fd)8n) sa-

mierināšana.

recondite (Rē'fOnbait jeb Rèfa/nbtt)

fig. dziļš, tumšs, nesaprotams.
reconduct (RîfBttbàs'ft) vest atpakaļ.
reconnaissance, -O- (Rčfao'nčfOnf)

rekognoscēšana.
reconnoitre (RèïdnôTtOr) izzināt, iz-

lūkot, rekognoscēt.

reconquer (Riļau'nļtfSr) atkarot.

reconsider (Rïffitfi'bfîr) nojaunaap-

svērt; .ation (-ftbaßei'fd)'m) vēl-

reizējs apsvērums.

reconstruct (-şļŞ'kt) pārbūvēt, no

jauna celt; -ion (-ftßas'ffd)Bn)

pārbūve; atjaunojums.

record 1. (Rē'fOrb) dokuments; pro-

tokols; rakstisks ziņojums; per-

soniska pagātne, slava (sev.pol.);
(sportā) rekords; it is upon -

—

tas ir reģistrēts; fig. tas ir vē-

sturisks fakts; to bear
-

of —

apliecināt; to beat (jeb break)
the

-
— pārspēt līdzšinējo re-

kordu; phonographic , — fono-

grafisks attēlojums. 2. (RèfGt'b)
uzzīmēt, ierakstīt.

recorder (Refo^'b81) registrators;
archivars; kriminaltiesnesis; zin-

diks; reģistrējamais aparāts.
recount (Rêfáu'nt) sīki atstāstīt.

recoup (Refū'p) jur. norēķināt, at-

vilkt, aizturēt (daļu, lai segtu zau-

dējumus).

recourse (Rêfor'f) patvērums.
recover (Rêîái'rrjOr) atgūt; atdabūt;

atkasot; izlabot; izdziedināt; at-

svabināt; atdzīvināt; piedzīt (pa-

rādus); v\n. atkopties; -able (.-
-8R8bI) atgūstāms; piedzenams;

-y (-BRe) atgūšana; izveseļoša-

nās; -y ot damages — zaudē-

juma atlīdzinājums; past -y —

neatgūstami zaudēts; neizdzie-

dināms.

recreancy gļēvulība,
bābiskums; atkritība; -t (-Bnt).

1. gļēvs, bābisks; atkritīgs. 2.

gļēvulis; atkritējs; negantnieks.
recreate (Rē'fßčeit) v\a. atspirdzi-

nāt; pajautrināt; to
-o.s. — at-

spirgt; v\n. pajautrināties, iz-

klaidēties; -ion (Rekßèei'şchŞn)

atpūta; pajautrinājums; -ive(Rē'-
fßS-ātltD) atspirdzinošs; pajau-

trinošs, [pas.ļ
recrement (Rē'fßemēnt) sārņi; krē-ļ

recriminate (R*ĪRl'mēnelt) izteikt

pretapvainojumus; savstarpīgi

apvainot; -ion (Rēfßtiiiēnei'fdj'ui)
pretapvainojums.

recross (RîÎRa/f) atkal pāriet, no

jauna pārcelties (pār upi).
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recrudescence (Rifßube'pif) (vats)

atkalatvēršanās; (slimības) atkār-

tošanās,

recruit (Rēfßū't) 1. papildinājums;
rekrūtis. 2. v\a. atjaunot; pa-

pildināt; papildinātar rekrūšiem;

atkopt (veselību); v]n. atkopties,

atspirgt; X ņemt rekrūšos.

recruiting-officer (Relßu'ttngaofefflr)
rekrūšu ņēmējs.

rectangle (Rè'ïtâmgt) taisnstūris;
.ular (Rèftä'mibiìilflr) taisnleņķa-.

rectifìabie (Re'ftêŗáì£>bl) izlabojams,

iztaisnojams.
rectification (Reftefèfei'fdļSn) izla-

bojums; rektilikacija.

rectifier ( Rē'ftēfai'Sr) izlabotājs;
rektificētājs.

rectify (.fáî) izlabot; rektificēt.

rectilineal i taisnlīniju-.
recitiude (Re'ftetiūb) taisnums; tai-

snīgums.

rector (Re's draudzes garīdz-
nieks, mācītājs; skot. univ. rek-

tors; skot. (skolas) direktors; .-

ate (.touat), .ship (-t
8-şchtp) rek-

reqtory (.tBRe) mācītāja nams.

recumbent □ (RēfaS'mbent) atslējies;

atsliets; gulošs.
recur (Rēkti-) atgriezties; atkal

iešauties (to the mind — atmiņā);
atkārtoties; .ring decimal —pe-
riodiska decimāldaļa; .rence Rē-

fšß'Rēnf) atgriešanās; .rent (.-
ent) periodisks, atgriezenisks.

recurvate * (RW-'wa't) atliekts.

recusant (Re'fiajOnt, Rēfjū'fßnt) kas

liedzas (sev. dotzvērestu). 2. zvē-

resta nedevējs.
red" (Red) 1. sarkans; Red Book

— sarkanā grāmata (valsts adrešu

grāmata); -
deer— sarkanie me-

dījamie (brieži, stirnas); -herring

— žāvēia siļķe;. menpl. sarkan-

ādaiņi, indiāņi. 2. sarkanums.

red'2 skot. (Reb) savest kārtībā.

redaction (Rf'bā'ffd)8n) redakcija.
redan (Rčbā'n) frt. tieša.

redbreast (Rè'bbßeft) orn. sārtkrū-

tītis.

redden (Rebn) sārtot(ies); nosarkt,

reddish (Re'bïfd)) iesarkans, pa-

sarkans.

reddle (Rèbl) min. sarkanakmens.

redeem (RSbî'm) atpirkt; izpirkt;
© amortizēt, dzēst (parādu); iz-

pildīt (solījumu); izlabot; rel. iz-

pestīt; atlīdzināt; .able (Rêbl'-

i)t6()i, izpērkams; © dzēšams;

R-er (Ršbi'mOt) rel. Pestītājs.
redeliver (Ribêlf'ip3r) no jauna no-

dot (vai izdot).

redemption (Rêbemļpjşch»n) atpir-
kums; izpirkums; © dzēšana,
amortizācija; rel. pestīšana.

red-hot ( Re'bhLt) sarkankvēles-,
kvēlošs.

redintegrate (Rï'bCittectßeit) atjaunot,
atsākt; .ion (Rebtntêgßei'şch Bn)
atjaunojums.

red-letter (Re'blēt8'):. day —laimes

redness (Rē'bnēf) sarkanums,

redolence (Rê'b°ìênf) smarža; .t

(.lent) smaržīgs,
redouble (Rebàs'bl) divkāršot(ies).
redoubt (Rèbáu't) reduta.

redound (Rebāu'nb) nākt par.

redraft(RÎbßa'ft)1 .jauns uzmetums;
© pārrakstīts vekselis. 2. no

jauna uzmest

redraw (Rïbßä') sk. redraft 2; atpa-
kaltrasēt.
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redress (Rt-bßê'f) I. izlabojums;
apmierinājums. 2. izlabot; ap-

mierināt; izpalīdzēt.
redstarf(Re'bļtātt)o/7i.sārtastainais

erickiņš ; .-tapism ( .tei'pīsm )

birokrātisms; .-tapist (.pîşt)
birokrāts.

reduce novest; pārvērst;
samazināt; pazemināt (cenu); no-

vājināt (ar slimību 2C.); nomākt; re-

ducēt; surg. iemežģīt;Xdegradet.
reducible (Rèbjû'ftbt) pārvēršams;

samazināms; reducējams.

reducing-scale (.ffnaffeil) pamazi-

nāts mērogs.
reduction (RēbS'ffdjSn) redukcija;

(cenas) pazeminājums; pamazi-

nājums; nomākums; surg. ie-

mežģījums; .

of 5 per cent —

5»/n atlaida.

redundance, .cy (Rêbà3'nbonf, --

bchişe) pārpilnība; -
of words —

liekvārdība; -t □ (-bvnt) pār-
pilnīgs; lieks; plašs.

reduplication (Rebjuplèfei'fdjfu)div-

kāršojums.
re-echo (Rīē'fo") atskanēt.

reed (Rīb) niedra, stiebrs; niedras

stabule; -y (Ri'be) niedras-,

niedrains; šņākuligs.
reefl (Ris) zemūdens klints.

reef 2 a(-) ļ.refs. 2. pievākt buŗas.

reek (Rtf) kūpēt; -y (Rī'fe) dūmains;

tvaikains.

reel (Rīl) 1. tītavas; spole. 2. v\a.
notīt; v\n. ātri griezties; ļo-
dzīties; streipuļot.

re-elect (Ri'ē(ē'ft) atkal ievēlēt.

re-eligible (Rie'ieb]d)t6l) no jauna

ievēlam?.

re-enact (->mā"kt)no jauna likumos;

no jauna inscenēt (lugu).

re engage (Rīengeī'bsch) no jauna

pieņemt dienestā; atjaunot cīņu.
re-enlist (-en(t'ft)nojaunaiestāties;

pierakstīties,
re-enter (Riē'nt0') atkal iestāties;

.Ing (.fSßìiiii) ieejošs,

re-establish (RlķşiS'blļfchZ atjaunot;
.ment (.Mint) atjaunojums.

reevel ş (Rītu) policijas ierēdnis,

reeve 2 (.) orn. cīņas sloka.

reeve 3 * (.) ievērt.

reexamination (Ri6njānt enei'fd)Bn)

otrreizēja pārbaude, pāreksami-
nējums.

re-exchange (RÎèķşişchei'nbsch) at-

maiņa; © pārrakstīts vekselis.

refection )Rêsê'kşch»n) atspirdzi-
nājums, uzkožamais; .ory (.-
fSRc) ēdamistaba (klosteros x.).

refer (Rêŗsr') v\a. norādīt; nodot;

piešķirt; attiecināt; pieskaitīt;
to

. o.s. to — attiekties uz; v\n.

būt attiecībā; atsaukties; .able

(Rē'f3RBbl) attiecīgs;.cc (Rēf°Rl')
šķīrējtiesnesis; .ence (Rē'fOßēiiļ)

norāde; reference; uzziņa; uzziņu

devējs; atsauce; (gājēju) liecība;

(lietas) iesniegums (šķīrējtiesai); in

.ence to — attiecoties; works

of .ence — uzziņu grāmatas;

.ence library — parocīga biblio-

reflne (Refiī'n) v\a. izsmalcināt

(gaumi); tīrīt (metālus); rafinēt

(cukuru K.y, Šķīstīt; izglītot (prātu);

v\n. izsmalcināties; prātot; to-

on a th. — ko izsmalcināt, uz-

labot; -ment (-ment) izsmalci-

nājums; izglītība; šķīstīšana;

rafinēšana ; tīrība; .r (.«') šķī-
stītājs (ari fig. ); rafinētājs; prā-
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totājs; -ry (~8Rc ) rafinerija,
cukura fabrika.

refit (Rïfî't) no jauna izlabot; no

jauna sarīkot.

reflect (Rčflē'ft) v\a. atspoguļot;
nest atpakaļ; v\n. atspoguļoties;

krist atpakaļ, krist uz; pār-
domāt; apsvērt; ievērot; nelab-

vēlīgi izteikties; -ion (Rčftē'ffdjfn)
atspoguļojums; atspulga; pār-
domājums; apsvērums; paļa;

.ive (.tīro) atspulgojošs; pār-
domājošs; .or (~tOi) reflektors,

starmetis.
reflex l.(Rl'flēff)atliekts; refleksa-.

2. (Rêfle'kş) atspulga; .ive (R-s-

slê'ļşlw) atpakaļisks; atgrieze-

reflux (Ri'fläSff) atplūdums; bē-

reform (RSfeVjn) 1. reforma; pār-

veidojums; izlabojums. 2. v\a.
pārveidot; izlabot; reformēt; X

no jauna formēt (ari re-form,

RlfOr'm): v\n. laboties; no jauna
veidoties (p.i.d. re-form); .ation

(RefàZrmei'şchon) pārveidojums;

labojums; R.ation —reformācija;
ticības atjaunošana; .atory (rc-
for'mätoße) i. labojošs. 2. labo-

šanas iestāde; .cd (Refor'mb)
izlabots; pārveidots; reformēts;
.er (Rêfgr'iuSr) reformators.

resound (Rifáu'nb) pārkausēt, pār-
liet.

refract (Rčfßā'ft) lauzt (starus) .-

ion (Rēfßā'ffdjon) staru laušana;
-ive (.fßā'ftĪro) laušanas-; .or

(-tBr) refraktors; .oriness (.-

t«Rênêf) stūrgalvība; pretimtu-
rēšanās; chm. grūtkausējamība;
.ory (.Re) stūrgalvīgs; nepa-

klausīgs; chm. grūt! kausējams;

min. ciets,

refrain' (Refßet'n) v\a. atturēt; v\n.
atturēties.

refrain'2(.) atkārtole, refrēns.

refranglbi7if> (RêfßZnbsd)êbl'lête)
(staru) laužamība; .Ie (Rèfßä'n-
bschlbl) laužams,

refresh (.fßē'sch) atspirdzināt(ies);
uzspodrināt; .er (.3r) atspirdzi-
nātājs; F jur. papildu honorārs;

.ment (.ment) atspirdzinājums;

.mentroom (.Rūm) restoracija jeb

bufetes telpas (dzelzsceļa piestātne).

refrigeranr (.fßÌ'bjdjOßS'nt) 1. at-

vēsinošs. 2. vēss dzēriens; -te

(.Rett) atvēsināt, atdzisināt; -tion

( RêfßÏbfdjfßei'fcfjOn) atvēsinā-

jums; -tor (Rēfßi'dschk>Rs>t8r) dzi-

sināmais trauks; ledus skapis.
refuge (Rē'fiubfd)) 1. patvērums;

patversme; palīglīdzeklis; c

(Rēfiūbfd)!')patvērumameklētājs;

bēglis.
refulgence (Ri-fà?'lbsd)ènş) spožums;

.t □ (-bschènt) spožs, spīdošs,
refund (RēflS'nb) maksāt atpakaļ,

atdot.

refusal (Refjū'sU) noraidoša at-

bilde; atraidījums; liegums;

priekšroka, brīva izvēle; aizpir-
kuma tiesība.

refuse 1. (Rèfjû'f) v\a. atraidīt,

noliegt; v\n. liegties; trūkties

(no zirga) 2. (Re'fiuf) atmests,

nederīgs,slikts; atkritumi, mēsli,

brāķis; fig. izmeslis.

refutaWe □ (Refjū'fSbl) atspēko-
jams; -ation (Rēfifitei'fdjon) at-

spēkojums; -c (R6fjū't) atspēkot.
regain (Rîge>'n, R«.) atgūt.

regal □ (Ri'gB!) karalisks.
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regale (Rêgei'l) pacienāt; iepriecināt,

regalia ( Regei'lēa ) regalijas, ka-

raliskas (ari brīvmūrnieclskas) no-

regard (RêgSi'b) 1. cienība; uz-

manība; ievērība; augstcienība;
attiecība; skatiens; with

-
to —

attiecoties uz; with kind -s —

ar sirsnīgiem sveicinājumiem.

2. uzskatīt; cienīt; ieverot; ap-

lūkot; attiekties;as -s ...
—kas...

attiecas; -ing (.ing) attiecoties;

-less n (~I6 f) nevērīgs, vien-

aldzīgs.
regatta (Regā'ta) regata, laivu sa-

regency (Rl'bfdjŞnfe) valdība; pa-

valdonība; pavaldoņa iecirknis,

regenerate 1. (Rêbjdjè'nèßett) at-

jaunot. 2. (-Rāt) atdzimis; -ion

(Rêdschenußei'şchdn) atjaunojums;

atdzimšana,

regent (Ri'bfcfjt-nt) 1. valdošs. 2.

pavaldonis;univerzitatesloceklis

(Ņujorkas valstī); -Ship (.fchļp)
pavaldonība.

regicide (Re'bfchèşáib) karaļa slep-
kavība; karaļa slepkava.

regimen ( Rē'bfchemēu ) valdība;
pārvaldība; mcd. dzīves kārtība,
diete, režims; gr. papildītājs,
objekts.

regiment X (Rē'dschemēnt) pulks;
fig. bars; -al X (Rēbfdjemē'ntai)

pulkā-; -als X Ļt®li)pl. (kareivja)

ģērbs, uniforma,

region (Rl'osch»it) apvidus,

register (Rē'bsd)ēfts-) 1. reģistrs,
saraksts; protokols; vārstulis.

2. ierakstīt, protokolēt; rādīt

(siltuma grādus X.) .ed (.ftS'b)
ierakstīts; likumīgi aizsargāts;

--office (-ftSßazfis) reģistratūra;
civilstāvokļa reģistrācija; izziņu
kantoris.

registrar(-ftðr, -ftßār)reģistrators.
registration (RebfdHtßei'fdjfm) re-

ģistrēšana; ierakstīšana.

registry ( Re'bsdMße ) ieraksts;

reģistratūra; vietu birojs.
Regius karalisks, karaļa

iecelts.
regies (Rē'glet) arch, līstīte; tup.

plēksne, reglete.

regnant (Rê'gnßnt) valdošs,

regression (Rêgßè'fdjOn) atgrieša-

regret (Rēgßē't) I. nožēlošana;
žēlums; sāpes. 2. nožēlot; žēlot;

-ful □ (.ful) ar nožēlošanu; --

labie (Rēgßē'fSbl) nožēlojams.
regular ( Rē'giMr > i. □ kārtus;

kārtīgs; pareizs; akurāts; īsts;
st. pamatīgs; krietns; Xregulars.
2. mūks, ordeņa garīdznieks;

līnijas kareivis; .ity (Rēgiūlā'R&re)
kārtnums: pareizība, kārtība.

regulate (Rē'giu|e>t) vest kārtībā;

kārtot; regulēt; nokārtot .ing

screw — regulējamā skrūve;

.ion (Rēgialei'fct)Bn) 1. kārtošana;

regulēšana; rīkojums, priekš-
raksts; reglaments, 2. priekš-
raksta-, parasts; .or (Rē'gifilettSr)

kārtotājs, rīkotājs; regulators.
regulus (Jasf) astr. Regulus; chm.

karalītis.

regurgitate (Rēgūr'bfdj eteit) v'a.

pludināt atpakaļ; v\n. tecēt

atpakaļ.
rehabilitate (RīhŅ'lēteif) rehabi-

litēt, atjaunot; .ion (RïljSbftïtei'-
schvu) rehabilitācija.

rehearsa/ (RêJjch'fd) atkārtojums;
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thea., J mēģinājums, repeticija;
.c (RèfjOt'f) atkārtot, nest priekšā;
thea. mēģināt.

reign (Rent) 1. valdīšana; valdība;

valsts i vara. 2. valdīt.

reimburse (Ritmbot'f) maksāt at-

pakaļ, atmaksāt, atdot; © segt;
.ment (.mēnt) atmaksājums ; se-

gums; atlīdzinājums.
rein (Rein) 1. pavada; groži (ari

fig.).2.vadīt, grozīt;turēt grožos
reindeer (Rei'nbfr) ziemeļbriedis.

reinforce (Rîìnŗtit'f) pastiprināt;
ments (.tmntf)/?/.pastiprinājumi.

reins (Remj) pl. nieres; fig. īkstis.

reinsert (RifnfoVt) atkal ievietot.

reinstall (Rīfnftāā'l), reinstate (Ri-
tnfteļ't) atkal ielikt, atkal iecelt.

reinsure (.schū-') no jauna apdro-

reinvest (.we'şi) atkal ievest; atkal

noguldīt (naudu).

reissue (Ru'fd)|ijū) l. no jauna iz-

dot. 2. jaunizdevumš.
reiterate (Rēl'taßeit) atkārtot; .lon

(Rêļtdßei'schuu) atkārtojums.

reject (Rèbfcfjè'ît) atmest; atraidīt;

nepieņemt; atgrūst; .ion (rê-
blrfie'ttdjï'n) atmešana.

rejoice (Rēbschoī's) v\a. iepriecināt;
vln. priecāties (at — par).

rejoicing (RēbjdjoTfimi) 1. priecīgs.
2. prieks; ,s pl. izpriecas.

rejoin (Redschôl'n) î,ļa. atkal savie-

not; atkal satikt; (ari v\n.); .der

(.dv-) atbilde.

rejuvenescence (Rêbfd)Qa)«nè'f*nf)
pajauninājums.

rekindle (RÎÎÌ'nbl) atkal aizdedzināt.

relapse (Rē'lāpf) 1. recidivs; atguja.
2. atkrist; atlikt; no jauna no-

ziegties.

relate (Mei'i) v\a. ziņot; stāstīt;
vest sakarā; v\n. attiekties (to
— uz); to be .d — būt radnie-

cībā (to — ar); .r (.«') stāstītājs.
relation (Rēlei'schvn) stāsts; attie-

cība; samērs; proporcija; rad-

niecība; radnieks(-niece); .ship

(.şchip) radniecība.

relative (Rē'lMro) 1. □ attiecīgs
(to — uz). 2. gr. attiecības viet-

nieka vārds; radnieks(-niece).
relax (Ri-lā'kf) v\a. atslābināt;

mazināt, mīkstināt; nogurdināt;
pajautrināt, mcd. veicināt caur-

eju; vļn. atslābt; nogurt; .ation

(Rtlākfei'fchvn) atslābums; at-

relayl (Rē(ei') maiņas zirgi; zirgu

maiņa; fig. maiņa; tel. pārnesējs.
relay 2 (Rilet') no jauna likt.

release (Roll's) l. brīvlaišana; //>.
atsvabinājums; atteikšanās. 2.

laist brīvā (jeb vaļā); atsvabināt;
atteikties (no tiesībām).

relegate (Rē'tēgeit) izraidīt; .ion (Re-

lêge>'şchk>n) izraidījums; trimda,

relent (Rēlē'ut) piekāpties; ļauties

pielūgties; .less □ (.lēs) nežēlīgs
relevancy (Rê'lêwanş«) svarīgums;

.t (.wk>nt) svarīgs; piemērojams,

reliability (R«laiābī'l«te) uzticamība,

reliable (Rē|a!'°bl) uzticams; .ness

(.nēf) uzticamība,

reliance (Rēlai'fnf) uzticība, paļā-

reliant (.°nt) paļāvīgs, uzticības

pilns; self. —pašpaļāvības pilns.
relic (Rē'ltf) atlikums; relikvija;

.t (.īft) pakaļpalicējs(-ja); atrait-

nis(-ne).
relief (Roll's) atvieglinājums; ie-

priecinājums; atlīdzinājums;pa-



450 relieve
—

remote

balsts; H maiņa; arch. x. rel-

jefs, cilnis; fig. izcēlums,

relieve (Rêli'w) atvieglināt; ieprie-
cināt; atlīdzināt; pabalstīt, palī-
dzēt; X mainīt; atsvabināt; iz-

celt.

relievo (Rtli'rrjou) reljefs, cilnis,

religion (Rê[('bfdf)Bn) reliģija, ticība,

religious □(.of) reliģijas-; reliģiozs;

dievbijīgs; dievkalpojuma-; .lv
— (ari) apzinīgi; .ness

reliģiozitāte.

relinquish (Rïll'nsïwifdj) atstāt, at-

mest; atteikties (no); .ment (.-
mSnt) atmešana; atteikšanās.

relish (Rē'Hfd)) 1. garša; gaume;
tieksme; pagarša; aizdars; mērce.

2. labprāt ēst; atrast par patī-

kamu; did you . your dinner?

— vai pusdienas jums garšoja?
reluctance, S .cy (R«las'ftBnf, .-

tnfe)B nevēlēšanās; pretīgums;

-t □ (.tBitt) pretīgs.
rely (Rētas) (on, upon) paļauties (uz).
remain (R«mei'n) palikt; atlikt (pāri).

2. .s pl. — atlikās; mirstīgās

atliekas; .der (.b80 atlikums.
remand (Rēma'nb) saukt atpakaļ,

atsaukt; jur. sūtīt atpakaļ izme-

klēšanas cietumā.
remark (.mSr'f) ). piezīme. 2. v\a.

pamanīt; v\n. piezīmēt; taisīt

piezīmi; .able □ (.R&mār'fobl)
ievērojams; teicams; -ableness

(.nēf) ievērojamība.

remarry ( RĪmā'Re) atkal appre-

remedial izpalīdzošs,
izlabojošs. [nams.)

remediless (Re'mĢlef) nedziedi-J

remedy (.b°) 1. līdzeklis; zāles; pa-
līdzība. 2. dziedināt; izpalīdzēt.

remember (Rèm,è'mb 80 pieminēt;

atgādāties; sveicināt; dāvināt;
.

me to him!— sveicināt viņu no

manis!; .ranee(-bRBnf) atmiņa;
piemiņa; piemiņas zīme; .ran-

cer (.b'Bnf3f) atgādinātājs.
remind (Rčmii'nb) atgādināt; .er

(Rčmiī'nb8') atgādinājums.
reminiscence (Remênl'şinf)piemiņa.
remise (Rêmáî'f, .mi's) 1. atdot;

atsacīties (no tiesībām). 2. atdo-
šana ;atsacīšanās.

remiss □ (R<mtï'f) kūtrs, nolaidīgs;
.ible (-fbl)atlaižams; piedodams;
.ion (Rčmt'fdjBn) mazināšanās;

atlaišana; theol. piedošana; .-

ness (Rčmī'fnčf) nolaidība.
remit (Rêmï't) v\a. © pārsūtīt, pār-

vest (naudu); pamazinātI atsa-

cīties (no); atsvabināt; atdot;

piedot (grēkus); v\n. mazināties;

-tance ©(Rčmt'tB nf)pārvedums;
rimese; vekselis; .tent (- 6 nt)
kas pa laikam nostājas; .ter ©

(.81) pārvedējs, remitents.

remnant (Rē'mnBtit) atlikums, pār-

palikums.
remodel (Rimào'b8!) pārveidot.
remonstrance (Rêma)'nftRBnf) pa-

mācījums; iebildums; brīdinā-

jums; .t (.ftRBnt) 1. pamācošs;

brīdinošs; atgādinošs. 2. atgā-

dinātājs(-ja).

remonstrate (-ftße't) pamācīt; celt

iebildumus; .ion (RÌm°nftßei'-
fd) 8n) iebildums.

remorse (Rumor's) ļauna sirdsap-

ziņa; .ful □ (.siti) žēluma pilns;
.less □ nenožēlojošs; ciet-

sirdīgs; .lessness (.n&f) cietsir-

remote □ (Rķmou't) atstats, tāļš;
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nomaļš; .ness (.mf) atstatums;
tālums; nomaļums.

remount (Rīmāu'nt, R
e .) 1. sēsties

atkal (zirgam mugurā); X apgādāt
ar jauniem zirgiem, remontēt;

X remonts.

removal (Remū'rrjOl) aizstumšana;
noridāšana; pārkravāšanās; dzī-

vokļa maiņa; atlaišana(no amata);

atcelšana; pārcelšana; (ļaunuma)
novēršana.

remove (Rēmū'ro) 1. v\a. aizgādāt
projām; aizstumt; noņemt; at-

laist (no dienesta); pārvietot, pār-
celt; v\n. pārkf/avāties. 2. pār-
vietošana, pārcelšana; aizceļo-

šana; pārkravāšanās; attālums;

pakāpe; nodaļa (klase).

remunerate (Remjū'nOßeii) atlīdzi-

nāt, atmaksāt; .ion(Ri-mjūrMei'-
fdj«n) atlīdzinājums; .ive (Rejn-

jû'nSßätïrrj) atlīdzinošs.

Renaissance (Renei'fonf) renesanse.

renal to (RĪmol) nieru-.

renascence (Renä'fenf) atdzimšana;

sk. Renaissance; .t (.ent) atkal

augošs.
rencounter (Rēnf'āū'nt&'r) 1. sadur-

sme; kauja 2. naidīgi sadurties.

rend (Rend) [irr.] saplēst, saplosīt;

saraut, saraustīt.

render (Rē'nb»r) dot atpakaļ, atdot;

atdarīt;pakalpot; nodot (rēķinus);

pārtulkot; nest priekšā (dziesmu

-c.); celt priekšā (pierādījumus);
izteikt (pateicību); darīt; pasniegt;
izkausēt (taukus); apmest ar kaļ-
ķiem («ienu); .ing (.dvßing) at-

došana 2C.

rendezvous (Rē'n- jeb Ra'ngd°wū)

1. ierasme, randiņš. 2. ierasties

(zināmā vietā).

rendition (Rênbî'şchSn) atdošana;

tulkojums,
renegade (Rē'n<-ge>b) renegats(-te),

atkritējs(-ja).
renew atjaunot; .al (.01)

atjaunojums.
rcniform (Rè'n6 fô"rm) nierveidīgs.
rennet (Rē'mt) pienakuņģis, dzērve,

renounce (Rčnaū'nf) v\a. atsacīties;

noliegtluln.(kāršu spēlē:) nepielikt,

renovate (Rē'nSwe>t) atjaunot; .-

ion (RênSwei'şchSn) atjaunojums;

.or (Rê'närre'tßi) atjaunotājs,

renown (R«náu'n) slava; .ed (R*-

nāti'nb) slavens,

rent'(Rent) 1. sk.rend. 2. plaisa;
fig. šķelšanās.

rent 2 (.) 1. ire; noma. 2. (iz)-
īrēt; (iz)nomāt.

rental (Rē'ntfl) ieņēmumusaraksts;

īres līgums; nomas līgums,
rent-charge (.tşcharbsch) dzimts-

renterl (Rê'ntOr) īrnieks.

renter 2 (.) sašūt; aizlāpīt.
rent-free (.fRi) beznodevu-.

renunciation (R>-nà?nşchêei'şchSn, .-

şê.) atsacīšanās.

re-open (Rîou'pn) no jauna atvērt.

reorganization (Rîûrgânáìsei'şchon,
-nB.) reorganizācija; .c (rîoi'-
gänaif) reorganizēt.

rep © (Rèp) ripss.

rapair' (Rêpiît') 1. izlabojums, re-

paratura; in good .
— labā stā-

voklī; out of
.

— gruvīgs. 2.

izlabot.

repair 2 (.): to .to — doties uz.

reparaô/e izlabojams;

atlīdzināms;.tion (Replße>'sch»n)
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izlabošana ; atjaunošana; atlī-

dzinājums.
repartee (RêpSrjt') (ātra, asa) atbilde.

repass (Rlpa'f) v\n. iet atpakaļ, at-

griezties; v\a. noiet atkal garām.

repast (Rêpa'ft) maltīte.

repatriate (Rčpei'tßeeit) pārvest
dzimtene.

repay (Rêpei') [irr. (pay)] maksāt

atpakaļ, atmaksāt; atdarīt; vēl-

reiz samaksāt; .able (~°bi) at-

maksājams; .ment (.ķitl) at-

maksa.

repeal I. (likuma) atcelšana.

2. atcelt; .er (Repi'!»-) atcēlējs;

R.er (Anglijas un Īrijas ūnijas) pre-

tinieks.
repeat I. v\a. atkārtot; at-

sacīt; v\n. repetēt (pulksteni). 2.

j atkārtojamā zīme; .cd □ (.ed)
atkārtots; .er (.«-) atkārtotājs;

periodiska decimāldaļa; repe-

tejams pulkstenis; revolveris;
tel. pārnesējs.

repel (RepS'ļ) atgrūst; atdzīt; at-

sist; atraidīt; atspoguļot; .lent

(.ê nt) pretīgs.

repentl % (Ri'penl) ložņīgs, ložņu-.
repent 2 (Rčpē'itt) nožēlot.

repentance(Rēpč'nfnf) nožēlošana;

.t (.tSnt) nožēlojošs; gatavs uz

atgriešanos.
repeople (Rīpi'pt) no jauna apme-

repercussion (Rïp<Màs'fdj3it) alsi-

repertory (Rē'pßrtoße) uzšķiramā
grāmata; fig. krātuve.

repetition (Rēpeli'fchdn) atkārto-

jums; atsacīšana.

repine (Rêpaì'ii) būt nemierā; sa-

just īgnumu; kurnēt (at — par);

-Ing (.ïiifi) 1. □ saīdzis. 2. ne-

apmierinātība.

replace (Rîplefş) atkal nolikt (kur

bijis); atvietot.

replant (Ripla'nt) pārstādīt.
replenish (Rêplè'nffd)) atkal uzpildīt.
replete (Rèplî't) uzpildīts, pārpil-

dīts, pilns; .ion (Rêplf'fcfļOn) pār-
pilnība.

replevin ( R^plS'wiu ) sūdzība (lai
atdabūtu Īpašumu); (šī īpašuma) at-

došana.

replication (Rēplekei'fch<m) atbilde;

replika.
reply (Rêplái') 1. atbildēt. 2. at-

bilde.

report (RtyoVfJ 1. ziņojums; bau-

mas; (laba) slava; (šāviena) blīk-

šķis. 2. v\a. ziņot; izplatīt (bau-

mas); v\n. dot ziņojumu; .er

(Rčpor'tOr) ziņotājs, reporters.
repose (Rêpou's) 1. miers; atdusa.

2. dusēt; gulēt; paļauties (on

repository (Rïpao'fêtOße) noliktava;

glabātava.

repossess (Rîpàofe'f) re/Z. (ol) no

jauna stāties īpašumā.

reprehend" paļāt; iz-

teikt rājienu; .sible □ (Repßê-
hê'nşibl) paļājams; .sibleness (--

ms) paļājamība; .sion (.fd)°n)
rājiens.

represent (Rēpßejē'nr)stādītpriekšā;
thea. izrādīt; uzvest; tēlot; likt

pie sirds; piekodināt; pārstāvēt;
.ation (.sēutei'fchun) tēlojums;
thea. izrāde, uzvedums (lomas)
tēlojums; piekodinājums; jur.,

pol. pārstāvība; .ative □ (-jē'n-
tāttiu) 1. tēlojošs; pārstāvības-.

2. pārstāvis, vietnieks; .er (.tvr)
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tēlotājs; pārstāvis, deputāts,
pilnvarnieks,

repress (RepßL'ş) apspiest; vajāt;
-ion (Rêpßè'fdjSn) apspiešana;
.Ive □ (Rêpße'ştw) apspiedošs,
represīvs. (atlikt.)

reprieve (RêpßÎ'lti) 1. atlikšana. 2. (
reprimand (Re'pßêmanb) 1. paļā; rā-

jiens. 2. (ari Rèpßèma'nb) dot

rājienu.

reprint (RlpßÏ'nt) 1. no jauna
iespiest. 2. (bieži Rl'pßÏnt) jaun-

iespiedums.
reprisal (RêpßÌî'f"!) atdarīšana, re-

presalija.
reproach ( Repßo«'tfd)) 1. pār-

metums; negods. 2. pārmest
(s.o. with — kādam ko); .er (-fr)

pajātājs(-ja); .ful □ (.ful) pār-
metošs, pārmetumu pilns.

reprobate (Rē'pßūbāt) 1. atmests;
nekrietns. 2. atmestais(-stā); .-

.ion (RēpßSbei'fchvn) atmešana;
theol. pazudināšana.

reproduce (RĪpßSbjū'f) atražot, re-

producēt; .tion (.bL'kfchvn) at-

ražojums, reprodukcija; atkār-
tojums; .tive (.tilti) atražojošs.

reproof (R&pßū'f) pārmetums.

reprove (Rêpßû'w) pajāt, bārt; iz-

teikt rājienu; .r (Repßū'rM)
paļātājs.

reptile (Rê'pttl jeb -tail) rāpulis;
fig. ložņa.

republic (RepàS'blït) republika,brīv-

valsts; .an (JefOn) 1. republi-
kānisks. 2. republikānis; .a-

-nism (.lelänìjui) republikanisms;
republikāniska iekārta.

republication (Rīpaspleīei'fd&on)jaun-
izdevums.

republish(Rīpas'blĪfd))nojaunaizdot.

repudiate (R*t>jO'b*eit) neatzīt (pa-

rādus); atmest; atstumt; padzit
(sievu); -ion (RSpjūbēei'fd)Bii) ne-

atzīšana; atmešana; atstumšana.

repugnance, -cy (Repas'gn°nf, .-

nūttfe) netīksme, pretīgums; .t

□ (-nfnt) pretīgs.

repulse (RêpZ'lf) I. atraidījums;
(ienaidnieka) atsišana. 2. dzīt

atpakaļ; fig. noraidīt; Jon (r«-

pD'lşchbn) atsišana; phys. at-

grūšana; -ive □ (-sit») atsitošs;

fig. pretīgs.
repurchase (Rêplìr'tşchîis) I. at-

pirkums. 2. atpirkt.

reputable □ ( Rē'pifitSM) cienīgs,
godājams.

reputation (Repiätei'fdjon) cieņa,

repute (Rčpjū't) 1. gods, slava. 2.

cienīt, godāt; turēt par; -d (--

pjn'tsb) vispār pieņemts.
request (R&fwê'ft) 1. lūgums; pra-

sījums; pieprasījums. 2. lūgt;

requiem (RĪ'fw«ēm Jeb Rè'fweem)

rekviems.

require (Rêfwáìr') prasīt; vajadzēt;
.ment prasījums,

requisite (Re'îwSjft) l. vajadzīgs.
2. vajadzīga lieta ; vajadzība ;
.ion (Reîwêfï'fdjon) prasījums;
X rekvirēšana; jur. rekvizīcija,

requital (Rêfwáì'tsi) atmaksa,

requite (Rèfwáì't) atmaksāt; atdarīt,

reredos (Rir'bàZş) aizaltare.

rescind (Rčfi'nb) atcelt, iznīcināt,

rescission (.ft'jdjfn) atcelšana,

rescript (Rl'ffßÏpt) reskripts.

rescue (Rē'ffjū) l. atsvabinājums.

2. atsvabināt, izglābt; .r (-liĶr)
atsvabinātājs.
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research 1. (RēfOt'tfdj) izmeklējums,
izpētījums. 2. (RisQr'tfd)) atkal

izmeklēt, izpētīt; .er (Rêş<Zr'tşchor)
izmeklētājs, pētnieks.

reseat (Rifī't) no jauna ielikt; ap-

gādāt ar jauniem sēdekļiem.
resemblance (Rêfè'mbl&ttf) līdzība.

resemble (Rēsē'mbl) līdzināties, būt
līdzīgs.

resent (Refe'nt) ņemt par ļaunu; .-

ful D (.fill) jūtelīgs, viegli aiz

skaŗams; ļaunprātīgs, atriebīgs;

.ment (.m6 nt) jūtelība; dusmīgs

reservation (Reforrnei'fdjan) uzgla-
bāšana (aizgādam); ierobežojums;
Am. rezervacija (aizgāda paturēts
zemes gabals).

reserve (RēfOr'ro) I. sk. reservation;

aizgāds; X rezerve; atturība;
kautrība; piesardzība; with cer-

tain .s — ar zināmiem ierobe-

žojumiem. 2. uzglabāt, uztaupīt;
atturēt;-d □ (RSsiZr'wd) atturīgs,
kautrīgs; piesardzīgs; rezervēts,

aizņemts.
reservoir (Re'sorwuch) tvertne.

reset (Rīfē't) no jauna ietvert, no

jauna apdarināt; tup. no jauna

reship (Rischt'p) no jauna iekŗaut
(kugl).

reside (RSfál'b) dzīvot, uzturēties;

.nce (Rê'sêdênş) dzīves viela;
rezidence; -nt (-dent) 1. dzī-

vojošs. 2 iedzīvotājs(-ja); re-

zidents, diplomātisks aģents.
residual ( Rêsì/diĶl.) atliekošs;

.

quantity — diierence.
residuary pārpalicis; .

le-

gatee— galvenais mantnieks.

residue (Rē'fedjū) atlikums. •

resign (Rēfāi'n) atstāt (dienestu); at-

. kāpties (no amata); atteikties (no

prasībām); nodot; to
- o.s. to —

padoties; -ation (Rēslgnei'fchoni
nodošana; atteikšanās; pado-
šanās; -cd □ (Ŗèfáì'nb) padevīgs.

resilience (RêflŅnf) atlēkšana; .-

t (.«nt) atlēcošs.
resin (Rē'fln) sveķi; .ous („«nàsf)

sveķains.

resist '(RēļTft) turēties pretīm.
resistance (Rîsî'st«nş) pretīm turē-

šanās, pretestība.
resistant (-t°nt) pretestīgs.
resistless (Jef) nepārspējams.
resolute Li (Re'v>l[i[ut) cieši ap-

ņēmies, stingrs; .ness (.mf)
cieša apņemšanās, stingrums.

resolution (Rēsolļiļū'fchvn) atrisinā-

jums; sadalījums; apņemšanās;
apķērība; pari, rezolūcija.

resolvable (Rsiæ'linob() atrisināms.

resolve (RSjL'lw) 1. v\a atrisināt;
sadalīt; izšķirt (jautājumu); iz-

klīdināt (šaubas); v'refl.; pari, to

-
into a committee — sastādīties

kā komisija; v'n. nolemt; to-

on — apņemties. 2. lēmums;

apņemšanās; -d □ (.sào'lwd) ap-

ņēmies.
resonance (Re'fondnf) rezonanse;

-t atskanīgs.
resorption (Refo"r'pfd)On) uzsūce.

resort (RčfCt't) 1. satiksmes vieta;

sapulces vieta; fig. patvērums.
2. doties (kurpu); bieži apmeklēt;
to . to — tverties.

resound (Rêfáu'nb) atskanēt.

resource (Ršfm'f) palīga līdzeklis;

palīdzība; .s pl. naudas līdzekļi.

respect (Rêfpê'ft) 1. cienība; at-

tiecība; in (jeb with) .
to (% of)
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— attiecoties; to pay one's .s

to s.o. — parādīt kādam savu

godbijību. 2. v\a. ievērot; at-

tiekties; cienīt; .ability (Rčfpeft-
ibl'iete) cienījamība; pieklājība;
Ozoliditate; .able□ (RSfpe'ftObl)
cienījams; puslīdzīgs;pieklājīgs;
© zolids; .ful □ (.siti) godde-
vīgs, godprātīgs; yours .fully
padevīgi, visā cienībā; .fulness

(.n&f) goddevība; .Ing (Rēfpē'f-
tīna) attiecībā, attiecoties; .ive

0 (.silu) attiecīgs; sevišķs; .-

tvely (.le) attiecīgi.
respiration (Refpêßei'fd)on) dvašo-

respiratory (Rēfpii'RatSße) dvašo-

šanas-.

respire (Rèfplìr') dvašot, elpot.
respite (Rē'fpīt) 1. jur. atlikšana.

2. atlikt sprieduma izpildīšanu;
dot laiku.

resplendence, ,cy (R&fple'nb&nf, .-

d«nfe) spožums, krāšņums; .t

□ (.bent) spožs, spīdošs.
respond (RēfpS'nb) v\n. atbildēt

(to - uz); atbilst; Am. galvot;
v}a. jur. apmierināt, samaksāt;
.ent (.ent) 1. atbilstošs. 2. at-

bildētajs(-ja); apsūdzētais(-tā).
response (Rèfpao'nf) atbilde; re-

sponzorija.

responBi'6t7/r> (Refpænfebt'lete) at-

bildība ; maksātspēja; .ble

IRêşpL'nflbl) atbildīgs; maksāt-

spējīgs; .ve (RSspso'nşļw) at-

biidošs; atbilstošs.
rest> ( Reft ) 1. miers, atpūta;

miegs; fig. nave; atpūtas vieta;
1 pauze. 2. v\n. atpūsties; at-

dusēties; gulēt; būt; patikt; to

. up(on) jeb in —paļauties, uz;

to _ with ap. — būt no kāda

atkarīgs ;.v\a. dot atdusēt;

apmierināt; atbalstīt uz.

rest2 (.) 1. atlikums; pārpalikums;
for the

.
— citādi. 2. palikt

restaurant (Rē'ftoßans jeb .ROnt)
ēdienu nams, restorāns.

resting-place (Rē'ftīmipleif) atpūtas
vieta; kāpņu plakne, atelpis.

restitution (Rêftetjû'fdiûn)atjauno-
jums; atlīdzinājums.

restive (Rê'ştļw) stūrgalvīgs, ie-

tiepīgs; .ness (~nêf) stūrgalvība.
restless (Rē'ftlef) nemierīgs, uz-

traukts i dumpīgs; .ness

nemierīgums.
restoration (Rēft°Rei'fdjon) atjau-

nojums; atkaliecelšana; restau-

rācija; .ve (RêştS'RStiw) atspir-
dzinošs; atspirdzināmais lī-

dzeklis.

restore (Rêftôr') atjaunot; no jauna

iecelt, atdot; to —a p. to li-

berty— dāvināt kādam brīvību;

to
.

to life — atdzīvināt.

restrain (Rêftßei'n) atturēt; saval-

dīt; aizkavēt;apspiest; ierobežot;

.edly (.ed» ) ierobežojot; -t

(Rčftßei'nt) atturēšana; gūsts;

ierobežojums; spaidi.
restrict (RêftßÏ'ît) ierobežot; ap-

robežot; .ion (Rèştßļk'şchSn) ie-

robežojums; aprobežojums; .-

ive (.tīro) ierobežojošs; apro-

bežojošs.
result (R6fās'lt) 1. iznākums, sekas,

slēdziens, rezultāts. 2. iznākt

(from — no); -ant (RêssS'ltont) 1.

secināms. 2. math-, mech. re-

zultante.

resume (Rčļjū'm) ņemt atpakaj;
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retribution

no jauna iesākt; .ption (r£-

fasm[p]fd)Bn) atpakaļņemšana;
jauniesākšana.

resurrection (RēfOßē'lfdjon) aug-
šāmcelšanās; .Ist (.fd)Bnïft)kapu
zaglis (ari .-man).

resuscitate (Rêfàs'fefeit) uzmodi-

nāt; atdzīvināt; .ion (RêfàSfetei'-
şchk>n) uzmudināšana.

ret (Rèt) mērcēt (linus).

retail 1. (Rï'te'l) sīktirdzniecība;
by .

— gabaliem, mazumā. 2.

sīk-. 3. (Rštei'l) pārdot mazumā;

plaši izstāstīt; .er (R6tei'l°r)

sīktirgotājs.
retain (Rčtei'n) paturēt (prātā); pa-

sūtīt (vietu 2C.); pieņemt (advokātu);

.er (Rčtei'nOr) piekritējs; sulainis;
vasalis; rokas nauda; .ers pl.
pavadoņi.

retake (Rêtei'l) [irr. (take) ņemt
atpakaļ; no jauna iegūt.

retaliate (Rētā'lee't) darīt pret
darītu; atmaksāt; atriebties; .-

ion (Rčtālēei'fctjDn) atmaksa; at-

riebšanās; ,ory (Retä'l^ätoße):
.ory duty — ievedmuita (uz

precēm, kusas nāk no zemēm ar

aizsargmuitu).

retard (Rētcrt'b) novilcināt, aizkavēt;
.ation (RÏtarbei'fcņSn) novilci-

nājums; kavēklis,
retch (Rētfch jebRītfdj) taisīties uz

vemšanu, guldzīties.
retention (Retê'nşch«n) atturēšana;

(mīzalu) aizturēšana; (ierašu) pie-

paturēšana; .ve ū (RķļMW)
atturošs; aizturošs; .ve faculty
— atmiņas spēja,

reticence (Rê'têfenf) kluscietība;
.t (.fēni) kluscietīgs.

reticulate(d) (Reti'ījaiāt, .seised )
tīklveidīgs.

reticule (Rē't«fjūl) (damu) darbso-
miņa, ridikils.

retina (.na) tīklene (aci).
retinue (Rē'fenjū) pavadoņi.
retire (Rêtán') v\a. ņemt atpakaļ;

izņemt no apgrozības; izpirkt
vekseli; penzionēt; v\n.atkāpties;
aiziet; to

.
to rest — iet gulēt;

.d □ (.d) atkāpies; vientulīgs;

.d list X — penziju saraksts;

.ment (.ment) atkāpšanās; iz-

stāšanas (no veikala); Vientulība.
retiring (Rêtáì'Rtna) atturīgs, kau-

trīgs ; .allowance — penzija.
retort (Rêfor't) 1. atbilde; chm.

retorte. 2. v\a. dot atpakaļ,
atbildēt, atcirst; v\n. savstarpīgi
apvainot, bārties.

retouch (Rltsô'tşch)pārstrādāt; phot.
retušēt.

retrace (Rēfßei'f) no jauna zīmēt,
pārzīmēt; griezties atpakaļ; to

. one's steps — iet atpakaļ (pa
uzsākto ce|u).

retract (Refßā'ft) ievilkt (nagus);
ņemt atpakaļ; atcelt, atsaukt;
.ation (Rtißāftei'fdjon), .lon (Re-

tßā'ffdņfn) atpakajņemšana; at-

saukšana.
retreat (Refßi't) 1. atkāpšanās (ari

X); vientulība; paspārne; X

(vakara) junda. 2. atkāpties.
retrench (Rēfßē'nsch) v\a. nogriezt,

nocirst; saīsināt, atlaist; X no-

stiprinātar skanstīm,apskanstēt;
pamazināt (izdevumus); v\n. tau-

pīgi dzīvot; sašaurināties; .ment

(.ment) pamazinājums; X ap-

skanstējums.
retribution (Rētßķbjū'schoņ) at-
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maksa, atdarīšana; .ve (Rêtßt'-

bjiittw) atlīdzinošs.

retrievable (Rētßi'irjobl) atdodams,

atlīdzināms.

retrieve (R«tßī'w) atgūt; uzmeklēt;

izlabot; phtnest (no suņa); .er

pienesējs suns.

retro... (RÌlßì>...jebßètð...)atpakaļ-
jeb at-; .action (.ä'ffd)°n) atpa-

kaļiska iedarbība; .active (.-
ā'ļtliv) atpakaļiski iedarbīgs;
.cede (-fi'b) v\n. iet atpakaļ; v\a.
dot atkal atpakaļ; .cession (.-

fē'fdjOn) atkāpšanās; atkalatdo-

šana; .gradation
.gression (.fiÞ'fdjon) atpakaļ-

gājiens; .grade (RĪ'tß<>- jeb Rè'-

tðoßeīb) 1. atpakaļejošs. 2. iet

atpakaļ (ari fig.); .spect (.spēki)
atskats; .spection (RītR0- jeb

Rētßfifpē'ffdtjOu)skats uz pagātni,
atskats; pagātnes piemiņa;

.

spectlve □ (.ītrni) atskatīgs, uz

pagājušiem notikumiem attie-

cīgs i atdarbīgs.
return (RêtSt'n) 1. atgriešanās; O

(aizliktas naudas) atkalienākšanaI

(kapitāla) apgrozība i atguļa (no

slimībām); atmaksājums; atda-

rīšana; peļņa; atbilde; atsvei-

cinājums; oficiāls ziņojums;

ziņojums par vēlēšanām; vēlē-

šanu saraksts; arch, sānuspārns;
-s pl. ieņēmums; statistiski dati;

in
. — turpretim. 2. vn. at-

griezties; atkal piekrist; atbildēt;

v\a. atdot; izdarīt (apciemojumu);

atbildēt; atsveicinās; izteikt(sprie-

dumu); atkal nodot (tiesai); pie-
gādāt; Ziņot; Sūtīt (parlamentā);
atmest (pejņu).

returnable (RētSt'nobl) atdodams.

returner (*nOi)atpakaļsūtītājs(-ja);
atpakaļ[maksātājs(-ja).

returning-offìcer (.nfngàâfeso-) ve-

lēšanu komisārs.

return-ticket (.tìfet) atpakaļbrau-
ciena biļete.

reunion atkalsavieno-

šana; sapulce.
reunite (Riiûnáï't) no jauna savie-

noties).
Rev. abbr. =Reverend.

reveal (Rêwî'l) celt gaismā, atklāt.

reveille (Rčiueiļlļie, sev.Am. Rêtrjêll')
rīta junda.

revel (Rē'roel) 1. dzīres, trakulīga
izprieca. 2. līgsmoties, dzīrot,

plītēt.
revelation (RêwĢ'şchou) atklāšana;

parādīšana. [klaidonis.(
reveller plītnieks, nakts-ļ
revelry (.Re) trakulīga izprieca,

jautras dzīres.

revenge (Rêwê'ndsch) 1. atriebšanās;

revanša (spēlēs). 2. atriebt(ies);
to be .d on — atriebties pie;
.ful □ (.fīil) atriebīgs; .fulness

(.nčf)atriebība; .r(Rewe'udschor)
atriebējs.

revenue (Rē'lrjenjū) ienākums; .-

cutter (.Ïàst°r) muitas kuģis.
reverberate ( Rewô-'oSßeit) mest

atpakaļ, atstarot; .ion (RêwScho-
Rei'fdjfn) atpakaļmešana ; at-

skaņošana; .ory (ReroSr'boßätOße)
atstarojošs.

revere (Rewn') cienīt, godāt.
reverence (Rē'rD°Rēnf) 1. godde-

vība, godbijība; paklanīšanās;
Your R. — jūsu godība. 2.

cienīt, godāt.
reverend (.Rēnb) godājams; Right

R.
— augsti godājams.
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reverent (.Rênt), -lai (RēwBRē'n-'

fdjdl) □ goddevīgs, godbijīgs.
reverer (Rčrtu"ROr) cienītājs(-ja).

reverie (Rē'rDB Re) sapnis; sapņošana;
sapņainība.

reversai (RenM's8!) atcelšana, ka-

sācija.
reverse (ReruOr'f) pakaļpuse (naudai);

pretējība; pārvēršanās; likteņa
spēriens; sāpīgs zaudējums. 2.
pretējs. 3. apgriezt; atcelt (sprie-

dumu).

reversible (RemSr'fìfbl) atceļams;
apgriežams.

reversion (.fch 8n) apgriešana; at-

dabūšana; fortune in
.

— sagai-

dāms mantojums; .ary (.fdj-B-
-BRe)n mantojot piekrītošs.

revert (RewiZr't) apgriezt; atgrie-

revetment (Rèmè'tm6nt) apmūrē-

review (Rewjû') 1. vēlreizēja caur-

skate; pārbaude; (grāmatas) recen-

zija, kritika; (kritikas) laikraksts,

apskats; military.
— (karaspēka)

skate. 2. atskatīties, atkal ska-

tīt cauri; pārbaudīt; X skatīt

(karaspēku); recenzēt; .er (.k>r)
caurskatītājs; recenzents.

revile (Rèmáì'f) gānīt, zaimot, no-

zākāt; .ment (.mčnt)nozākājums.
revlsal (RGmal'f8!) revīzija.

revise (Rèwai's) atkal skatīt cauri

(grāmatu); revidēt; lasīt korek-

tūru. 2. atkārtota caurskate;

tup. otra korektūra; .r (Rèwaî'-
sk>r) pārbaudītājs; korektors.

revision (Rêwl'sch 8n) revīzija, vēl-

reizēja caurskate.

revisit (Rìnu'ttt) atkal apciemot.
revival (Rêwái'w8!) atdzīvināšana;

atdzīvošanās, uzplaukšana; rel.
uzmodinājums.

revive (Rčroai'rrj) v\a. atdzīvināt;

atjaunot; v\n. atdzīvoties.
revivify (Rêtoï'rnefâì) atdzīvināt.

revocable □ (Re'wŞbl) atsaucams.

revocation (Rew Bkei'sch8n) atsauk-

šana; atsaukums; atcelšana.

revoke (Rêrrjou'f) v\a. atsaukt, ņemt

atpakaļ; v\n. (kāršu spsis) nepie-
likt, noliegt (krāsu).

revolt (Rêwo»'li, ari .wàz'lt) 1. sacel-

sme, dumpis. 2. v\n. sacelties;
atkrist (from — no); v\a. atgrūst;
sacelt (dumpi), sakūdīt.

revolution (RēwBlļiļū'sch8n) apvēr-

sums; revolūcija; .ary (.sch B -

nße)B a. revolucionārs; apvēr-

suma-; -ist (.şchSnîşt) s. revolu-

cionārs; .ize(.nai's) apvērst; pār-
veidot.

revolve ( Rêirjaa'lro) v\n. griezties

(on an axis — ap asi); round a

centre — ap centru; aizritēt; v\a.
apgriezt; apcerēt; .r (Rêļnàa'l-
rrjfJt) revolveris.

revolving (.hītus) griešanās-.

revulsion (RêwaZl'şchSn ) (siimwas)
novēršana; (sajūsmas) maiņa; .ve

(.şîw) novēršošs.

reward 1. atlīdzinājums;
atmaksa. 2. atlīdzināt, atmak-

sāt, atdarīt; .er (.»r) atlīdzi-

nātājs.

rhapsodisr (Rā'pf"btft) rapsodists;

.y (.b«) rapsodija.
Rheims (Rims) npr. Reimsa.
Rhenish (Rē'nlsch) Reinas-.

rhetoric (Rē'tOßif) retorika; .al □

(Rštao'Rēfei) retorisks; .ian (rč-

tn)ßßf'schß runātājs, daiļrunis.
rheum (Rūm) iesnas; .atic (Rûntä'-
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tìf) reimatisks; -atism (Rû'mä-
tìsm) reimatisms.

Rhine (Rain) npr. Reina,
rhinoceros (Rainao'fūßaof) rinocers,

degunradzis.
Rhodes (Ro»ds> npr.; .la (R«M'f«a)

Rodezija.
rhododendron(Ro»bbe'nbßæn)rodo-o-

dendrons, Alpu roze.

rhomb (Rajmļbj) rombs,
rhubarb <Rū'blī>b) rabarberis.
rhumb (Rasm(b]) rumbs.

rhyme (Raim) 1. rīme; pantiņš. 2.

rīmēt(ies); dzejot ar atskaņām;
.less (Rai'nttßf) bezatskanu-'; .-

(ste)r (Rai'mļftjot) rīmkaiis.
rhythm (Ri/Änt, .iri \ūdhm) ritms;

-icial li) (Rļ'àļk. .mêk»l) rit-

misks.

rib (RĪ6) I. riba. 2. ribot.

ribald (Rl'vSlb) 1. palaidnīgs. 2.

palaidnis; izvirtulis; .ry (.»1-

bRe) palaidnība; neķītrība.
ribbon (RÏ'bon) lente, mala.

rib-grass % (Ri'bgßaş) cejines.
rice (Ráîf) rīsi.

rich □ (Ritşch) bagāts; bagātīgs;
krāšņs; auglīgs (no zemes); pilu-
skanīgs (nobaiss); trekns (ēdiens);
stiprs (vīns): brangs (joks): satu-

rīgs (stils); .es pl. (Rļ'tfcheş) ba-

gātība; bagātības; .ness (.nes)
bagātība zc.

Richard (Rt'lschS-b) Richards.
nek (Rtf) agr. (siena) kaudze.
rickets (RÌ'îetf) angju slimība; .y

(Rt'îete) rachitisks; gruvfgs; sa-

rid (Rib) [irr.] atsvabināt, atbrīvot
(of — no); to get -ol— tikt vajā.

riddance (R?d«ns) atsvabinājums;

to make a clear
-

of — pilnīgi
aizrīdāt.

ridden (Rtbn) sk. ride 2; tobe wife

-
— atrasties zem sievas pā-

riddle' (Rtbl) mīkla.
riddle2 (.) l. siets, kretulis. 2.

sijāt; izšaudīt (ar lodēm).
ride (Raìb) 1. jājiens; brauciens;

jājamais ceļš
:

2. [irr.] v\n. jāt;
braukt; lidināties; atrasties uz;

tup. atrasties viens uz otra (no

burtiem); to . at anchor — stāvēt

uz enkura; v\a. jāt; apspiest,

mocīts to
. a bicycle — riteņot.

rider (RÌì'bfr) jātnieks; braucējs;
pielikums.

ridge (Ribsch) 1. mugura; mugur-

kauls; paugurs; kalnu grēda;
paaugstinājums; arch, čukurs;

agr. vaga. 2. vagot.
ridicule (Rt'bšfjūl) 1. smieklīgums;

izsmiekls. 2. darīt smieklīgu,
izzobot.

ridiculous □ (Rêbt'kiŞş) smieklīgs;
.ness (.mf) smieklīgums.

riding (Ráì'bhiii) 1. jāšana. 2. jā-
šanas-.

rife □ (Raff) valdošs; biežs.

rifle 1 (Raisi) aplaupīt.
rifle2 (.) 1. rīpeļe. 2. rievot (stobru);

.man X (Rai'flmän) mednieks;
strēlnieks,

rift (Rtft) 1. šķirba. 2. šķelt(ies).
rig 1 (Rig): to runa . —izmuļķot.
rig 2(.) 1. * takelāža; smieklīgs

ģērbs; O to - the market -
iespaidot kursus; to

-
out —

izgreznot,
rigger (Rigor) j, takelētājs; G ripa

(pie virpām).

rigging * (Jm) takelāža.
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rise

right (Rait) 1. □ taisns; taisnīgs,

godīgs; pareizs; īsts; derīgs;
labās rokas-; to be. — būt pa-

reizi; I don't feel quite.— ne-

jūtos īsti vesels; all .! — viss

kārtībā! ļoti labi! on the. side

of50 — vēl nav 50 gadus vecs;

to set
_

—noskaidrot; nokārtot;

samierināt (with — ar). 2. adv.

ļoti, augsti (titulu priekša); .about

jeb turn! — pa labi apkārt! to

send to the.about — strupi

noraidīt; . away
— tūliņ;.on —

taisni uz priekšu. 3. taisnums;

taisnīgums; pareizums; taisns

prasījums (to-uz); tiesība;

priekšrocība; īpašums;labā puse;
in

.

of his mother—no mātes

puses; the .s pl. of a story—

īstais lietas sastāvs; by .(s) —

pēc labas taisnības; to the.—

pa labi. 4. izgādāt taisnību;

izcelt taisni; nostāties taisni.

righteous (Rai'tf*3f) taisns, taisnīgs,

godīgs; .ness (.n6f) godīgums.
rightful (RÌì'tftïl) likumīgs; taisns.

right-handed (.siānbēb) labās rokas-.

right-minded (.máiubgb) godīgs.
Tightness pareizība; taisnums.

rigid □ (Ri'bschib) stīvs, stings; ne-

lokāms; stingrs, cietsirdīgs,

bargs; .ity (Rêbschi'bêfe)stīvums;

nelokāmība; stingrums.
rigmarole pļāpība.

rigorous L"i(RĪ'fļ3Rasf) stingrs, bargs.
rigo(u)r (RĪ'gvr) stingrums.

rile F (Rail) uzbudināt, kaitināt.

rlll (Rit) upīte.

rim (Rlm) 1. mala; stīpa. 2. stīpot.
r\me (Raim) samta; .y (RaTme) ap-

sarmots,

rind (RĪīnb) miza.

ringl (Rimt) 1. gredzens; riņķis;
arena; the.—boksētāji; spe-
kulanti. 2. gredzenot.

ring 2 (.) 1. skaņa; zvanīšana.

2.[irr.] zvanīt; piezvanīt; skanēt;

atskanēt; to.ap. up — kādam

piezvanīt, kādu pa telefonu pie-

ringer (RÏ'näOr) zvaniķis,

ringleader (.lib3rj barvedis, uzsā-

cējs.

ringlet (.I6t) sprodziņa.
rink (Rings) slidotava,

rinse (Rinf) (iz)skalot.
rinsing (Rî'nşfm)skalošana;-s sa-

mazgas.
riot (Rai'ot) 1. plītēšana; troksnis,

ņurdzis; dumpis. 2. plosīties,

trokšņot; sakūdīt uz dumpi.
rioter (Rai'vtvr) plītnieks; dumpi-

riotous □ (.täsf) trakulīgs; izlai-

dies; dumpīgs.
rip (RÏp) 1. plīsums. 2. atārdīt

(vīli); to.up — atplēst.
ripe □ (Raìp) gatavs (ari fig.);

pilnīgs; .n (Raīpn) gatavoties,

ienākties; .ness (Rar'pnêf) gata-

ripplel (RÏpI) 1. červelītis; bur-

bu|ošana. 2. červelēt(ies); bur-

buļot.
ripple 2 (.) 1. suseklis. 2. sukāt

(linus).
rise (Rais) 1. kāpšana; celšanās;

(baiss) pacelšana; (cenu) paaug-
stināšana; (saules) lēkšana; pa-
kalne; paaugstinājums (ari fig.);
pieaugums; izcelšanās. 2. [irr.]
celties, pacelties; slēgt sēdi;

kāpt, iet uz augšu, tikt uz

priekšu; ienākt prātā; lēkt (no
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saules); uzdīgt; uzplūst; pieaugt;
paaugstināt; sacelties, sadum-

poties; parādīties; bibl. augšām-

celties; -r (Rai'īor) tas, kas pa-

ceļas; dumpinieks.
risibility (Risēbl'(ētc) smietspeja;

smietkāre, smiešanās kāre.

risible □ (RÌ'sìbl) smietspējigs;

smiešanās-; smieklīgs.
rising (Rai'fnu) 1. kāpšana; cel-

šanās; (sapulces) slēgšana, atlai-

šana; augšāmcelšanās; dumpis.
2. sk. rise 2; paaugošs; -ground
pakalne.

risk (Risk) 1. risks, briesmas; to

run a (jeb the)-— būt briesmās.

2. riskēt, uzdrošināties; -y (RÌ'ffc )
bīstams.

rite (Raitj rītus, svinīgs paradums,
ritual (Rl'tjĶl) l. □ a. rituals,

svinīgs. 2. s. rituals,
rival (Raì'rnOT) 1. sāncensis(-se),

līdztīkotājs(-ja). 2. sāncensīgs.
3. sacensties. -ry ( Raī'lrjSlße)
sāncensība; sacensība.

rive (Rain.) [in] skaldīt(ies), šķelt-
(ies).

river (Rt'nM) upe; strāva Unfig.).
rivet (RÎ'roet) 1. kniede. 2. (aiz)-

kniedēt; fig. piestiprināt; iespie-
sties (atmiņā).

rivulet (RÏ'roiälet) upīte; strautiņš.
roach (Ro»tşch> ichth. rauda.

road (Ro»d) ceļš («I fiß.)\ lielceļš.
•J. reida (ari -stead, Ro»'dftēd)i
-ster (Ro»'dftvr) ceļa zirgs; ku-

ģis reidā; turu ritenis.

roam (Rouiit) v\n. klejot; via. ap-

staigāt (kādu apvidu); .er (RO"'-
mSt) klaidonis; ceļinieks-.

roan (Ro"n) 1. pasarkans; sarkan-
pelēks, rūzgans; -binding— ait-

ādas iesējums. 2. sarķis.
roar (Rot) 1. bļaut; kliegt; kaukt;

rēkt; trokšņot, plosīties; dārdēt;
smieties (pilnā kaklā). 2. bļau-

šana; kliegšana; kaukšana; dār-

dēšana; -ing (Ro'Rtng) F bļau-

jošs; kaucošs; nemierīgs.
roast (Rouft) 1. grauzdēts; cepts;

-beef — vērša cepetis; -meat—

cepetis. 2. cept; grauzdēt; zo-

bot, āzēt. 3. cepetis; to rule

the-—valdīt; .er (Ro«'st«r) ce-

pējs; grauzdētājs; zīdāms si-

vēns; cepeša grozāmais (ari .-

ing-jack, (Rou'ftinsdschZk).
Robl (Raab) dim. no Robin.

rob 2 (Raob) (ap)laupīt.
robber (Rao'M) laupītājs; zaglis.
robbery (-»Re) laupīšana.
robe (RO"b) 1. ģērbs, talārs, svētku

uzvalks; (sagatavota) bifeļādaI
gentlemen of the (long)-— tie-

sas resora personas; master of

the .s virskambarkungs. 2.

ieģērbt; fig. pušķot.

Robert (Rao'bOd), Robinl (Rao'bin)
Roberts.

robin 2 (Rao'bln) zo. sārtkrūtītis.

robust L] (Ri-baZ'ft) stiprs, zaļok-

snējs; .ness (-n8ş) stiprums,

spēks; zaļoksnība.
rock' (Raof) klints.

rock 2 (-) vērkulis, ratiņš.
rock 3 (-) v\a. purināt; (ie)šūpot;

v\n. šūpoties, svārstīties.

rocket' (RN'şit raķete.
roket 2 % (-) meža sinepes; nakts-

vijolīte.

rockiness (Rào'kênêş) klintalnums.

rocking c/ķaļ> (RL'kingtşd)âr) Zū-

potņu krēsls; .-horse (-ïjo'f)
šūpotņu zirdziņš.
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—

roost

rock-oil (Ræ'lfJll) akmeņeļļa.
rocky (Rao'fe) klintains.

rococo (R°ko»'kou) rokoko,

rod (Raab) rīkste; zizlis; kārts

s>/2 yards =5,029 m).

rode (Ro"b) sk. ride 2.

rodent (Ro»'b>-nt) l. grauzējs. 2.

grauzošs.
rodomontade (Ràsb 6màontei'b) lielī-

šanās.

roe
l (Ron) (zivja) ikri.

roe 2 (-) stirna; briežu māte;
buck (ROu'baSî) stirnu tēviņš.

rogation (R°ge''şchBn) lūgums; lūg-
šana; R. Sunday— rogates svēt-

Roger (Ræ'bfd)8') Rodžers.

rogue (Ro»g) klaidonis; nelietis;

blēdis; draiskulis; .ry (Ro»'gBße)

nelietība; draiskulība.

roguish (□ (.gişch) nelietīgs; drai-

skulīgs.
roisterer ( roì'i"tB

ðr) lielībnieks,

balamutis; trokšņotājs.
roll (ro"I) 1. ritināšana; G vārp-

sta, veltenis; velmē; bulka;

saraksts; dokuments; (bungu)
rīboņa; (kuģa) zvāļošanās. 2.v\a.

ritināt; velt, valstīt; velmēt,

stiept; to.up — uztīt; ietīt; v\n.

ritināties;velties,griezties;Xrībet
(no bungām); A zvāļoties (no kuģa).

roll-call (Rou'lfæl) vārdu uzsau-

kums, vārdu nolasījums.
roller (Rou'lSt) vārpsta, velmē,

veltenis; apsējums; banga; ©

.s pl. dzelzsstieptuve.
rollick (RZo'lļk) draiskāties, plosi-

rolling (Ro«'lïns) I. ritošs; ca-

pital — rīcības kapitāls. 2. riti-

nāšana; velmēšana.

roly-poly (Ro»'lêpou'le) l. saritināts

rausis. 2. apaļš un resns.

Romaic (Rômei'if) 1. jaungrieķu-.
2. jaungrieķu valoda.

/č*oman (Rou'mB tt) 1. romiešu-; tup.
(p. i. d. r.) antikva burtos. 2.

romietis(-te).

romance (R°mā'uf) 1. romance:

romāns; sadomājums; pasaka;

romantiskums. 2. sadomāt, sa-

stāstīt. 3. romāņu-; .r (Rm3'n-B-
fot) romānu rakstnieks; pasaku
stāstītājs.

Romanesque (Roumanē'ff) romāņu-
(būves stils); romantisks.

romantic (R°mā"ntlf) romantisks;

.ism s.tsfljnt) romantisms; ro-

mantika.

Rome (Roi'nt) npr. Roma.

Romish (Ro»'mlşch) romiešu-ka-
toļu-.

romp (Rsomp) 1. trakulis; trakulība,

plosīšanās. 2. plosīties; .Ish

(RZZ'mpļfch) draiskulīgs.
rood (Rūb) krusts, krucifikss; rūda

(lauku mērs, 10,117 a).

roof (Rūs) 1. jumts (ari fig.);. ol

heaven — debesu jums; . of the

mouth—augšlējas. 2. apjumt.
roofing (Rūflns) apjums; corruga-

ted.— viļņots skārds jumtiem.
rook' (Rìif) 1. krauķis; fig. krāp-

nieks. 2. krāpt.
rook 2 (.) tornis (Šacha spēlē).
rookery (Rū'fOße) kiauķu peri; fig.

perēklis, midzenis.

room (Rūm) telpa; istaba; gadī-
jums i iemesls; in my .— manā

vietāi .iness plašums,
tilpīgums; .y □ (Rūme) plašs,
tilpīgs.

rooßt (Rūsi) 1. lakta (putniem). 2.
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sēsties laktā; tverties; -er (rû'-
fto') gailis.

root1 (Rūt) 1. sakne (ari fig.,
math., gr.); avots; pamats. 2.

iesakņot(ies); .ed iesāk-

root2 (-) v\a. izrakņāt, izvandīt;

izravēt; v\n. rakņāties.
rope (RO"p) 1. tauva, virve; * tau-

vas; (pêïļu) virkne. 2. v\a. vilkt

vai piestiprināt ar virvi; v\n.
vilkties (no bieziem šķidrumiem)

rope-dancer (Ro»'pdanfSr) virves

dejotājs,
rope-maker (-meifor) virvnieks.

ropery (Ro"'pBße) virvnīca; virv-

niecība.

rope-walk (.wsoî) virvnīca, riep-

rope-yarn (-jSm) kabeļdiegs.
ropiness (-6nèf) lipīgums.

ropy (.e) lipīgs, sīksts.

rosaceous (R»sei'şchķ>ş) rožveidīgs.
rosary (RO"'şBRe) pātaru virkne;

rožu dobe.

rose l (Rous) roze; laistekļa spurce.
rose 2(-) pret. no rise 2.

roseate (Rou'segj) rožains.

rosemary (Ro»'fmfße) rosmarins.

rosette (Rşt) rozete.

rosin (Rao'iïn) 1. sveķi; koloionijs.
2. iesveķot.

rosiness (Rou'senês) rožainums.

rosiny (Ra/fc-n8) sveķains.
roster X (RsZ'ftSr) dienesta regla-

ments.

rostral (.tROi) knābjveidīgs.
rosy (Ron'je) rožains.

rot(Ræt) i. puvums, puve; sl. blē-

ņas. 2. [ļrr.] vla. pūdēt; v\n. pūt.
rotary (Ro»'tc>Re) rotācijas-,
rotate (.teli) griezties.

rotation (RStei'sclM) griešanās;
maiņa; pārmaiņa.

rotatory (RouMSRe) Sk. rotary; pār-

maiņas, [vingrība.ļ
rote (Rout) milna, mechaniska|
rotten □ (Raotn) sapuvis; sabojā-

jies; sl. neģēlīgs; .ness (Raj'tn-

nčf) puvums.

rotund (Rôtis'nb) apaļš.
rotundity (.taS'nbšre) apaļums.
rouge (Rūjd)) smiņķe, zieste.

rough (RaZf) 1. □ raupjš; rupjš

(ari fig.); stingrs. 2. raupjums ;
rupjums; lempis. 3. asināt pa-
kavu ; to

-
it—

grūti izkulties.

rough-cast (RsrZ'fkaşt) 1. pirmais

uzmetums; pirmais apmetums.
2. uzmest; apmest.

roughen (Şfn) raupjot(ies).
rough-hewn (Ş'fhjûn) rupji ap-

cirsts; pavirši uzmests.

roughness (Ra3'fn8 f) raupjums ; ru-

pjums; (jūras) plosīšanās.
rough-rider (-RáìbSr) iejādītājs.

rough-shod (.şchaob) asiem paka-
viem apkalts; nesaudzīgs.

Romania (Rfimei'nSa) Rumānija;.n
(.n^Sn) I. rumāņu-. 2. iiima-

nis(-niete).
Roumelia (Rfimi'lia) Rumelija.
round (Raunb* 1. □ apaļš; ievē-

rojams; vaļsirdīgs; a -

hand—

lieli, skaidri salasāmi burti 2.

adv. visapkārt. 3. prp. ap...
apkārt; to come (jeb get) .ap.
—izmuļķot kādu ;pielabināties
kādam. 4. apaļums; riņķis; ap-

griešanās; kāpe; kārta; kārtas

dziesma; riņķa deja; apgaita.
5. v\a. apaļot; apiet; apbraukt

ap; to-
oil—noapaļot;v\n. apa-

ļoties; apgriezties.
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roundabout (Rau'nbäbáut) 1. plašs;
aplinkus-. 2. (ceja) likums; ka-

ruselis.

roundel (Ráu'nbei) riņķa deja; .ay

(.dêle>) kārtas dziesma.

rounáhand (.fļänb) apajraksts; .-

head(.ljēb)apaļgalvis;puritānis.

rounding (Ráïï'nbfn'i) apajojums.
roundish (.bïfdj) apajāns; .ness

(.ne f) apaļānums.
roundness (-mf) apajums; noapa-

ļotiba; vaļsirdība.
round-robin (-RaobTit)(senāk:) lūgum-

raksts.

roup (Rūp) (vistu) delamā kaite.

rouse (Rāūf) v\a. pamodināt; celt

(putnus x.); fig. uzbudināt; pa-
skubināt; v\n. pamosties.

rousing □ (Ráu'fftiä) uzbudinošs;

sl. milzīgi liels.

rout 1 (Ráut) 1. trokšņains bars,

banda, liela sapulce; sadrūzmē-

šanās; trieksme. 2. sadrūzmē-

ties; satriekt; to
. together —

sadrūzmeties.

rout 2 (.) ļ. traka bēgšana. 2. v\a.
sacelt jukas; triekt bēgšanā;
v'n. uztrūkties.

rout 3 (.) 1. troksnis, ņurdzis. 2.

trokšņot.
routl (.) izrakņāt; izdobt; izošņāt.
route (Rūt, ari Raut) ceļš;ceļa līnija.
routine (Rûtì'u) rutīna.

rove (RO"w) klejot, klīst; .r (ro"'-
itifij klaidonis; jūras laupītājs.

row 1 (ro«) (namu) rinda.

row
2

(-) 1. airēt. 2. izbraukums

ar laivu.

row 3(Rati) 1. troksnis, ņurdzis,
drūzma. 2. krietni izbārt; .dy
(Ráu'be) 1. kauslis, vazaņķis. 2.

trokšņains; kauslīgs.

rowan 5 (Ráu'un) sērmūkslis.

rowel (Ráu'C'l) 1. pieša ritentiņš.
2. vilkt naricu.

rower (Ro»'or) airētājs.
royal tß<u'o[) I. v karalisks. 2.

regalpapirs; * virsbrambura;
artill.maza mortira; .ism (Jlīfm)
rojalisms; .ist (.lift) rojalists;
.ty (RÔÌ'olte) karalība; karaliska

personība; karaliskas priekšro-
cības; nodokļi karalim; (autora)
tantjema.

Rt. Hon.jtèè/-.—Right Honourable.

rub (RaZb) 1. (no)berzēšana; fig.
dzēliens; fig. kavēklis, apgrūti-
nājums; ķeza; nelīdzenums. 2.

v\a (no)berzēt; slīpēt; to
.

down

— noberzēt; noslaucīt; nosukāt;

to
..

in — ieberzēt; to
.

otf — no-

berzēt; to.out— izstrīpot; iz-

dzēst; to
. up — polēt; fig.

atjaunot; v'n. (no)berzēties; fig.
izkulties_ārā.

rubber ( Raà'M) berzētājs; grid-
berzis; beržamā lupata; ber-

žamā drāna; gumijas riepa (brau-
camam ritenim); galoda; robers

(kāršu spēlē); ari India-., dzēš-

gumija; F .s pl. kalošas,

rubbish (RÌS'blfd)) gruži; atkritumi;

kankari,

rubble (RaM) lūžņas, gruži,
rubicund (Ŗû'l>*lBtlb) pasarkans;

sarkans.

rubric (Rū'bßĪl) 1. rubrika; litur-

ģiski notikumi. 2. sarkans;.-

ate atzīmēt ar sarkanu.

ruby (Rū'be) l. rubins; rubina

krāsa. 2. sarkans kā rubins.

ruckl © (Rasf) 1. kroka. 2. kro-

kāties; to
. up — saburzīt; F

skaisties.
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ruek 2 (.) pūlis.
rudder (RÌS'bo') stūre.

ruddiness (RZ'dêuSş) sarkanums;

sārtums,

ruddy (.d?) sāits.

rude □ (Rūd) grubuļains; fig.rupjš,
nelaipns,bezkaunīgs;bargs, ciet-

sirdīgs; spēcīgs; plosīgs; neiz-

glītots.
rudeness (Rū'bmf) rupjība, nelaip-

nība i straujums.
rudiment (Rū'bčmēnt) pamat?, ie-

sākums; -s pl. pamati.
ruel % (rū) rūtas.

rue 2 (.) nožēlot.

rueful □ (Rū'ftil) žēluma pilns;
bēdīgs; nožēlojams; .ness (.-

n*f) bēdīgums, bēdas.
ruffl (Ra3f) krokaina apkakle; orn.

cīņas gailis.
ruff2 (.) 1. trumpošana. 2. trum-

ruffian (RZ'fiSn) 1. v negants,
zvērisks. 2. kauslis, zvērisks

cilvēks.

ruffle i (Rarjfl) 1. manšete; kakla

kroķene; nemiers. 2. krokot;

saburzīt; uzbudināt.

ruffle 2 (.) bungu ņirboņa,

ruffler (Raß'flor) balamutis; kau-

slis, bandits.

Rufus (Kū'ffj) Sarkanmatis (Anglijas

karaļa Vijuma 11. palama).
rug (Ra3(ļ) (rupja) sega; tepiķīlis.
rugged □ (RZZ'gķd) grubuļains;

nelaipns; .ness (.nes) grūbu-
lainība; nelaipnība,

rugose (Rū'go'if, Rūgo«'f) krunkains,

ruin (rū'lii) 1. počas; sagruvums;
posts. 2. izpostīt,

ruinous □ (Rū'čniSf) gruvīgs; po-

stigs; .ness (-iie f) gruvīgums;

postīgums.
rule (Rūl) 1. linijals; leņķmCrs;

noteikums; priekšraksts; mēr-

auklis; kārtība; princips. 2. v"a.

linijot; noteikt; izšķirt; valdīt

(ari to.over); v\n. pastāvēt, no-

turēties.

ruler (Rū'lSr) linijals; valdnieks

(-niece).
ruml (Rasm) rums.

rum 2(.) savāds, vecmodes-.

rumble (RZmbl) 1. rīboņa; dār-

doņa; sulaiņa sēdeklis (ratu

pakaļā). 2. rībēt; dārdēt.
ruminant (Rū'mčnont) 1. atgremo-

jošs. 2. gremotājs, atgremotājs;
.te (.neil) gremot, atgremot;
fig. prātot; .tion (Rūm*nle'fdjo"ii)
atgremošana; prātošana.

rummage (RsS'imdsch) l. rakņāša-
nās; jukas. 2. rakņāties, meklēt.

rummy (RiS'im) =rum 2.
rumo(u)r (Rū'm°>) 1. baumas. 2.

izplatīt (baumas).

rump (Ra3mp) krusti; pakoja,

rumple (Rasmpl) 1. krunka; krumpa.
2. sakrumpat, samuidzīt.

rump-steak (RŽ'mpfteif) rumsteks.

rumpus F (RŽ'ntpff) troksnis,

run (R*n) 1 [irr.] v\n. skriet; steig-
ties; 0 tecēt; būt apgrozībā;
būt rīcībā; thea. izrādīt (lugu);

palikt spēkā (no rīkojumiem 2C.);
skanēt (vārdu pa vārdam); aiztecēt

(no laika); kust (no metāliem); at-

kust (no ledus); sūkties; pūžņot;
laisties lapās, mukt; two days
.ning — divas dienas no vietas;

to.aground jeb ashore — uz-
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skriet sēklī, iet bojā (no kuģa);
to-down — notecēt; to. for —

skriet paka], pūlēties ap; to -m

— skriet iekšā; to
.

into — ie-

skriet; nokļūt; to
. low —iet uz

beigām; to
.

mad —satracināties;
sadusmoties; to. oli— aizskriet;

to
.

off the rails —noskriet no

sliedēm ; to
. on — turpināties;

to.through —izskriet; pastā-
vēt; fig. izputināt (mantu); to. up

—paaugstināties, pacelties; augt;
to .upon —uzskriet uz; nodar-

boties ar; v\a. vajāt; likt skriet,
braukt; izvest (nodomu); izliet;

kausēt (dzelzi); liet (lodes); to.

down —nobraukt, nogremdēt;
nodzīt; pārspēt; nonievāt; to.

hard — apspiest kādu, uzmāk-

ties kādam; to
.
in—likt ieskriet;

iebāzt to.into —iegrūst; aiz-

raut; to
-
off— notecināt; to-

out— izgrūst i to
. over— pa-

virši izskatīt (grāmatu ?c.): to.up
— likt celties; pacelt; likt pie-

augt. 2. skriešana; skrējiens;
gājiens; brauciens; ceļojums;
izbraukums; pieplūdums; plū-
dums; upīte; ganības; gaņģis
(dzirnavās); the common.— ik-

dienišķi ļaudis; thea. to have

a-of 20 nights — izrādīt 20

reiz reizi aiz reizes; a-upon

a bank — uzmākšanās bankai;
a.against —šajūsma pret; to

be in the -jeb .ning — vēlēša-

nās tikt ievērots; in the long .

—ūz ilgāku laiku.

runaway (Ras'nawe<) mucējs; bē-

glis.
_

rune (Run) runa.

rungl (Rasiw) sk. ring2.

rung 2 (.) kāpe.
runic (Rū'nīf) rūnu-.

runner (Ras'nBr) skrējējs; kurjers;
rikšotājs (zirgs); 5 atvase,

runnet (RāS'mt) piena kuņģis,
runt (Raßnt) ķverplītis; pundurs.
rupee (Rūpi') rūpija (apm. 2 sītiņi).
rupture (Ræ'ptWsr) 1. lauzums;

lūzums; mcd. trūkums. 2. lauzt;

lūzt.

rural □ (rū'rB[) lauku-; .ize (.-

Ršlaif) piemērot laucinieku

dzīvei; tapt par laucinieku.

rush' (Şşch) stiebri, meldri.

rush 2 (.) 1. šalkšana; plosīšanās;
grūdiens; drūzma. 2. v\n. nākt

skriešus; gāzties; šalkt; plo-
sīties; v\a. steigšus izvest; ņemt

rushy (RZ'şche) meldrains; meldru-.
rusk (Rasffj^sausiņi.
russet (Rao'fêt) 1. brūngans, ie-

brūns, tumšbrūns; fig. zem-

niecisks, vienkāršs. 2. brūnga-

Russia (RZ'şcha) Krievija; .n (.°n)
1. krievu-. 2. krievs(-viete).

rust (Rasft) 1. rūsa. 2. likt rūsēt.

rustie(RaYfttf), adv. .ally
I. lauciniecisks, lauk-; fig.

vienkāršs, zemniecisks. 2. lau-

cinieks, zemnieks; .aie (Rsô'ştê-
ïe't) v\a. izsūtīt uz laukiem;

izslēgt noaugstskolas; v'n. dzī-

votuz laukiem; .ation (RĪSftčfei'-
fd)on) lauku dzīve; izslēgšana

no augstskolas; .ity (Ģftt'şiej
lauciskums.

rustiness (RaZ'ftSnc-s) rūsainums.

rustle (RÌBt'I) čabēt, čaukstēt; šalkt.

rusty (RÌS'fte) rūsains, sarūsējis;

apbūbējis; saīdzis.
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rut1 (Rast) 1. nārsti, riesti. 2.

nārstoties, päŗoties, apskrieties.

rut 2 (.) 1. gramba. 2. iegrambāt.
Ruth (RūrA) npr. Ruta.

ruthless □ (Rū'/Mfi nežēlīgs; .ness

(.nēf) nežēlība,

rutting season (RaVttmififu) riestu

ruttish (RZ'tfşd)) alkatīgs.
rye (rìî) rudzi.

ryot (Raî'ot) nomnieks (Indijā).

S

8. abbr.=Saint; Seconds; Society;

S. A. abbr.
—

South Africa jeb

America; Salvation Army.
Sabbath (fā'bSfA) zabats.

sabbatical (sZba'fek»l) zabata-.
sable (feibl) 1. sobelis, Sibīrijas

cauna; melnums. 2. melns; poet.
drūms.

sabre (fei'M) 1. zobens. 2. cirst

ar zobenu; .tache (-tāfdt)) zo-

bensoma.
sabulous (fä'bi»làsf) smilšains.

saccharine o? (fa'taßtn, .Ram)
cukura-,

sacerdotal □ (sasS-dou'toi)priestera-.
sacki (fas) 1. maiss; īss, plašs

apmetnis; svārki (bez

stērbelēm); P un F to get (give)
Ltfie . — tikt atlaists. 2. bāzt

maisā; P
un F atlaist.

sack 2 (.) l. izlaupīšana. 2. iz-

izlaupīt.

sack-'' f (.) zekts.

sackcloth (fā'fflaīrA), sacking (sā-
ktus) maisu audekls.

sack-race (.Reif) maisā skriešana.

sacrament (fä'fßämènt, .şeì'.) cccl.

zaktaments; .al □ (fafß^me'ntoi)
zakramenta-.

sacred □ (se>'kßêd) svēts; godājams;
garīgs; .ness (.nēf) svētums,

sacrifice (fā'fßēfiifjebfáìf) 1. upuris
(ari fig). 2. upurēt; .r (.fiifor
jeb for) upurētājs,

sacrilege (.lēbfch) baznīcas aplau-
pīšana; gānīšana; dievzaimošana;
-ious (fakßēli'dfchof) dievzaimo-

šanas-.

sacristan (fā'kßēftSn) zakristans,

baznīcas sulainis.

sacristy (.ft«) zakristeja, ģērb-
kambaris.

sad □ (fäb) bēdīgs, drūms, no-

skumis; nopietns; tumšs, jauns.

sadden (fābn) noskumt; noskum-

saddV'(fābl) 1. sedli. 2. sedlot;

fig. apkraut; to . o.s. with a.

th.— uzņemtiesko;.-back(fābl'-
bāf) kalna ieplaka; .cloth (.-

-ïlao'tl)) sedlu sega.
saddler (fā'blß>) sedlinieks.

saddlery (JORe) sedliniecība.

sadness (fā'bnēf)grūtsirdība, skum-

safe (feif) 1. □ drošs; vesels;

laimīgs. 2. ēdienu skapis; nau-

das skapītis,
safe-conduct (.fào'nb°ft) droša pa-

vadonība; aizsardzības raksts,

safeguard (fei'fgā'b) aizsardzība;

aizsargi. [drošība.)
safeness (fei'fmf), safety (fet'fte)l
saffron (fā'fßSn) 1. zafrans. 2.

zafrana dzeltenumā (ari .y, .«).

sag (sag) sēsties. [gudrs. (
sagacious (şige>'fd)of) asprātīgs,)
sagacity (ftgā'fēfe) asprātība.
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sagel (feidfch) 1. tu gudrs. 2. gu-
drais, filozofs.

sage 2 Sr (.) zalvija.
sago (fei'go") žagos.
said (fed) sk. say.
sail (feil) 1. bura; fig. kuģis; brau-

ciens. 2. braukt, aizbraukt (lor
— uz); lidināties.

sailer (fei'M) burinieks (kuģis).
sailor (Jor) jūrnieks, matrozis; to

be a bad (good) . — saslimi (ne-

saslimt) ar jūras slimību.

sainfoin 5 (fet'nfôln) akles.

saint (feì'nt) 1. svētais (īpašvārdu

priekša: sent) v\n. 2. kanonizēt,

pieskaitīt pie svētajiem.
sainted (fei'nt«b) svēts; miris, ne-

saintl'iness (fel'nfl*nBf) svētums,

saintly (.(e) a. svēts, dievbijīgs,
sake (feif) cēlonis; for the .of —

...dēļ; for my .— manis dēj;
for God's

. — no Dieva
puses,

sal (fai) chm. sāls.
salable sk. saleable,

salacious (fitet'fdfjof) kaislīgs, alka-

t'gs-
.

salad (fS'Pb) salāti,

salamander (fä'lämânbar) zo. zala-

mandrs; bigulis,
salary (fä'lfße) 1. alga, atalgojums.

2. atalgot,
sale ( feil ) pārdošana; apgrozība;

public. — izsole, ūtrupe; for
-

— pārdodams.
saleable (şe>'l»bl) pārdodams, ejošs,
salesman (saleswoman) (fei'lfn&t,

-wiiiuOn) pārdevējs(-ja).
salient □ (fei'lt-«nt) lecošs; izcilus

stāvošs (arch., fig.).
saline (feilaîn, fäláï'n) 1. sāļš, sāls-.

2. sālsavots.

saliva m (fSlai'ica) siekalas, slienas;
-tion (Mwei'fchSn) mcd. siekal-

sallow 1 (fa'lou) kazu vītols.

sallow2 (.) bāls; iedzeltens; -ness

(-nes) bālums; iedzeltenums.

sally (-<-■) 1. X izbrukums; atjau-
tība; arch, izcilnis. 2.: to.
forth — izbrukt; doties (pašauts).

salmagundi (şZlmìļgsô'nde) maišķis,

salmon (fU'atOn) lasis.
saloon (fïlu'n) zalons; (viesību) zāle;

pirmā klase (uz kuģiem); Am.

dzertuve,

salt (jāālt) 1. sāls (ari fig.); vecs

jūrnieks; abowe (below) the
.

— galdaaugšgalā (apakšgalā).2.

sājš, sāhts (ari fig.). 3. (ie)sālit.
saltan! (fao'lt°nt) lecošs.

saltation(fāā[tei'fd)on)iekšana;(pulsa)
pukstēšana.

sālnīca.

Salter (fæ'ltot) iesālītājs; sāls pār-

devējs,
saltern (.torn) sālsvārītava.
salting-tub (fâô'ltlmtàßb) sālāmā

saltless (şaz'ltlêş) nesālīts,

salt-lick Am. (.lit) sālsavots.

saltnesB (.nêş) sāļums,
saltpetre (poltpî'tor) zalpetrs.
salubrious □ (f3([i]ū'£iß5rSf) veselīgs,

derīgs.
salubrity (.BRète), salutariness (fä'-

Iļiļfitāßenēf) veselīgums.
salutary (.tvð) veselīgs.
salutation (faiļiļatei'fdcjOn) (ap)svei-

cinājums.
salutatory (f3l[i]ū't3toße) sveicinā-

juma-, sveicināšanas-.

salute (.Iļiļū't) 1. sveicinājums;
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skūpsts; a zaluts. 2. (apsvei-
cināt; skūpstīt; parādīt godu.

salvage a (fâ'lwebsch) glābšana;
glābšanas nauda.

Salvation (şâlweļ'şchon) glābšana;
theol. dvēseles pestīšana; 8.

Army — glābšanas armija; S.ist

(.şchonîşt) glābšanas armijas lo-

ceklis.

salve' (fälru) glābt.
salve' 2 (saw) smēre; remdējamais,

dziedināmais līdzeklis. 2. ieber-

zēt ar smēri; remdēt, dziedināt.

salver (şâ'lnM) paplāte.

salvo (fā'too») ieruna; zalve; .r

(.rrM) glābējs.
Sam (fām) Zāmuelis; Uncle

.
—

ziemejamerikanis.
Samaritan (fāmā'Rēton) 1. zarna-

ritiešu-. 2. zamaritietis(-te).
same (şe>m):ļ the.— tas pats, tā

pati; all the.—neievērojot to,

tomēr; it is all the-to me —

tas man vienalga.
sameness <se>'ķş) tāpatība, iden-

titāte; vienmuļība.
sample (fāmpl jeb fampl) 1. ©

'paraugs; eksemplārs. 2. ņemt

paraugu; .r (fā'mpl0', fa'mplB[)
izšuvumu paraugs.

Samson (fä'mfou) Zimsons.

Samuel şşnşşļ) Zāmuelis.

sanative ( fä'nïtftrj) dziedinošs,

veselīgs; .orium (fānāto'Rpom)
dziedinātava, zanatorija; .ory

(fä'nätOße) veselīgs.
sanctification (fânaftêfefei'fdjon)

iesvētīšana! veltījums.
sanctify (fā'natcfāi) (ie)svetīt; veltīt.
sanctimonious □ (sānsktēmou'nĶf)

svētulīgs; sanctimony

xafiwe) svētulība.

sanction (şâ'ngtşchSn) 1. zankcija ;
apstiprinājums. 2. atzīt pa labu,

apstiprināt,
sanctity (.tēte) svētums,

sanctuary svētnīca,

sanctum (.t°m) svētnīca; paša
istaba.

sand (fänb) 1. smiltis; .s pl.
sēklis; smilšu tuksnesis; poet.
laiks, mirkļi. 2. apkaisīt ar

smiltīm,

sandali (fā'nb"l) zandale.

sandal2 (.), .wood (wìib) zandeļ-
koks (art sanders, .bors),

sandwich (fä'nbwttfct)) 1. aplikta
sviestmaize. 2. griezt sviest-

ielikt (between— starp);

. man (.mān) plakatnesis.
sandy (jān'be) smilšains; smilšu

krāsas-.

sane (fern) vesela prāta-, prātīgs;
.ness (fei'nnēf) vesels prāts.

sang (fäng) pret. no sing.
sanguinary □ (fä'nagwtnOße) asins-

kārīgs; asiņains; .c (.gwïn)
asinīm bagāts, asins sarkanumā;

viegli uzbudināms; paļāvīgs;
.eous (şânzgwì'n^ş) asiņu-;

sarkans kā asinis; asinīm bagāts;

fig. ātrs.

sanies (fei'mij) pūžņi.

sanitary □ (fä'nèfoße) veselības-.

sanity (fä'mte) veselība; vesels

sank (fänaî) pret. no sink 1.

Sanskrit (fä'nfÎßtt) sanskrits.

sapl (fäp) % sula; gremzdi;fig.spēks.
sap 2 (.) 1. X sapa. 2. parakt,

sapid (fa'plb) garšīgs;.ity (fapt'bē(e)
garšīgums.

sapience gudrība; .t □

(-pS-Ont) gudrs (ari ironiski).
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sapless (fä'plef) bezsulas-, sauss,
novītis.

sapling (fā'plīnfl) kociņš; stādiņš;

kurtens.

saponaceous (ş3p«ne>'şchB ş)ziepains.
sapper (f3'pū>) sapieris,

sapphire (fS'fálr, ~fOr) zafirs.
sappiness (fā'ptnčf) sulainums.

sappy (jā'pe) sulains, sulīgs; fig.
jauns, glezns.

Saracen (fā'Rāfēn) zaracenis.

sarcasm (şlZr'fZsm) zarkasms;
tic(al □) Ş-ka'jM. Ami) zar-

kastisks, kodīgs,

sardine (fSr'bin) zardine.
Sardinian(fārbi'nēf'n) 1. zardiniešu-,

2. zardinietis(-te).
sardonic ( fSrbao'nff) zardonisks,

ļaunprātīgs. [macija. ļ
Sarmatia (fannei'fd)sa) npr. Sar-(
sarmentose, .ous * (fārmē'iito«f,

.tsf) vītains.

sash l (fāfdj) loga rāmis.
sash' 2 (.) šerpe.
sash-window (fā'fd)wtnbo«) stum

jams lodziņš.
Sat (fSt) pret. un 0 p. no sit.

Satan (fei'ton) sātans.

Satanic ļMZ'nìk) velnišķīgs.
satchel (ş3'tşchê() grāmatu soma.

sate1 gandilz f (fāt, feiy sk. sat.

sate2 (feit) sk. satiate.

satellite (fá'tèláìt) piekritējs; miesas

sargs; astr trabants.

satiate 1. (şei'fchSeiy paēdināt; pie-

sātināt; pārsātināt; apmierināt.
2. (.3t) paēdis; apmierināts.

satiation (se>şcheel'fdj8u ) piesāti-
nājums, [rinātība \

satiety (fataì'ète)paēdība; apmie |
satin (fā'tfn) atlass; .et (Jfnèt,

şMne't) pusatlass.

satire (fā'tiit jeb .or) zatira.

satiric(al □) fatl'RÏf,AW) zatirisks,

satirist (fa'tčßtft) zatiriķis.

satirize (-Ralf) izzobot.

satisfaction (fātīffā'ffdjdn) ganda-
rījums;apmierinājums;samaksa;

pārliecība.
satisfactoriness (~t 8Ren&f) pietie-

kamība; .y □ (.tBRe) pietiekams; I
apmierinošs.

satisfy (fâ'tìffáì) apmierināt; pietikt;
samaksāt; pārliecināt.

satrap (fei'tßāp jeb ĪS'tßāp) satraps, ļ
saturate (fā'ti"Re«t) chm. piesā-

tināt; .ion (fāti«Rei'fct)Bn) pie-
sātinājums.

Saturday (fā'tS'be) sestdiena.

Saturn (fā'tfm) Zaturns.

satyr (fä'tfr) jeb fei'tor) Zatirs.

sauce (fæf) 1. mērce; sl. bezkau-

nība. 2. dot aizdaru; bezkau-

nīgi runāt.

saucer (fāo'fOr) apakštase.
sauciness (fæ'f*nef) bezkaunība, j
saucy □ (fsv'fe) pārdrošs; bez-

kaunīgs.
saunter (şsâ'ntor jeb sā'utor) 1. I

slaistīšanās. 2. slaistīties; .ķ5 I

(.tOR8') slaists, sliņķis.
saurian □ (fao'RêTm) zo. 1. zaurijs.

2. zauriju-. [desa.ļ ļ
sausage (ssa'febsch), p.t.d. sàz'şêbsHj
savable (fei'hjOol) glābjams; .ness

(.n6 f) glābjamība.
savage şşwebsch) 1. n mežonīgs;

nežēlīgs; nevajājams; nekopts.

2. mežonis; .ness (.ttêf) mežo-

nība; .ry (.Re) postaša.
savanna (farrjā'na) savana.

Save'(feitT))npr.Sava(Donavaspieteka).
save 2(fe')u) 1. v\a. glābt; theol

izpestīt; (aiz)taupīt; v'n būt
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taupīgs. 2. prp. un cj. bez, iz-

ņemot;
-

that—bez vien ka.

save-all (fei'rcāoll svečtaupis.

saver (şe>'hM) glābējs; labs nam-

saving (şei'wìng) 1. p.pr. un a. □

glābjošs 2C. (sk. save 2); (economi-

cal) taupīgs. 2. glābšana; -sp/.
aiztaupījumi. 3. prp. bez; -ness

k-ttêş) theol. centība uz dvēseles

glābšanu; taupība.
saving-box (Jbaoff) krājnīca.
savings bank (şei'wļnssbânsk) krāj-

saviour (şei'wior) glābējs; S- —

Pestītājs.
savor, etc. p. ia.Am.=savour, etc.
savour (fei'trjor) J. garša; smarža.

2. garšot; smaržot; Jness (şe>'-
rooßênef) (patīkama) garša;smarža;
-less (-irjOdēf) bezgaršas-; bez-

smaržas-; -y □ (.rrjoße) gar-
šīgs; smaržīgs; mīlīgs.

Savoy (färrjôT) nor. Savoja.
sawl (şģz) p,et. no see.

saw 2(-) izteiciens, piebildums.
saw 3(,) i. zāģis: 2. [irr.] zāģēt.
sawdust (fāā'baSft) zāģu skaidas.
sawn (sārZn) p.p. no saw 3 2.
sawyer (fšo'iOr) zāģētājs.
Saxon (fā'tfļfJļn) 1. zakšu-. 2.

zaksis; -y (-ne) Zaksija.
say l (J>l) 1. [irr.] sacīt, runāt;

uzsacīt; ziņot; to
. mass — lasīt

mišu; that is to
-—

tas ir; do

you -
so? — vai jūs patiesi do-

mājat?; you don't
-

so! — ko

vēl ne!; I.!—
klau!; he is said

to
—runā, kaviņš...2.runa, vārds;

he it is my - now — tagad man

rindarunāt; him have his - —lai

viņš izrunājas.

say 2 t (~) paraugs.
saying (fei'fns)runa; izteiciens.

scab (ftāb) krevelis; kraupis,
scabbard (ffä'borb) 1. (zobena) mak-

stis. 2. bāzt mākstīs.

scabbed (ffā'bšb), scabby (_e) no-

driskāts; kreveļains, kraupains.

2. skabioze, kašķa zāles.

scabrous (ffei'bßßf) grubuļains,ne-

līdzens.

scaffold (ffā'folb) 1. stalažas; ša-

fots. 2. celt stalažas; .ing (.-

Ofbïnfl) stalažas materiāli, ļcēt.)
scald'(ffā)lb)l.apdegums.2applau-ļ
seald 2 (ffāolb) kŗaupis; krevelis.

scald 3 (ffālb, ffāolb) skalds.

seale1 (ffeil) 1. zvīņa; pieviras (pie

katla); -S pl- of iron — dzelzs

sārņi, 2. v\a. nozvīņot; nokasīt;
nodauzīt (pieviras); v\n. nozvī-

ņoties; nolupināties
seale2 (~) 1. svaru kauss (p.i.d. -s

pl.) svari. 2. nosvērt; svērt.

seale3 (-) 1. pakāpes; t gamma;
skala; mērogs. 2. v\a- uzkāpt;

X ieņemt ar joni; v\n. pakā-

peniski pacelties.
scaled (ffeilb) zvīņains.

scaleless (ffei'llēf) bezzvīņu-.
scaliness (~snêf) zvīņainums.
scaling-ladder (ffei'lïnslä'b"') joņo-

jamās trepes.
scall (ffāūl) kraupis.

scallion * (ffā'lion)šarlots, sīpoliņš.
scallop (ffao'lfp) ķemmīte (zivtiņa,

gliemezis); izgriezums; izrobī-

jums; lēzena panniņa. 2.izrobīt.

skalp (ffaip) 1. skalps, galvas āda.

2. skalpēt.

scalpel (ffal'pêl) skalpelis.

scaly (flei'le) zvīņains; zvīņu-,

scamp (ffāmp) 1. nelietis. 2. sa-
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ķēzīt; -er F (fkā'mpsr) laisties

lapās, izmukt; -ish (-plfch) ne-

lietīgs.
scan (ffān) v\a. skandēt (pantus);

pārbaudīt; v\n. skandēties.

scandal (fkā'ndst) skandāls; negods;
apmelojums.

scandalize (-bsláis) dot iemeslu

skandālam; darīt negodu; to be

-d at jeb by — atrast par pie-

dauzīgu.
scandalous □ (~lāsj) nepatīkams,

piedauzīgs; kauna pilns; -ness

(-nēf) piedauzība; negodīgums.
Scandinavia (ffānbenei'rnea) Skan-

dināvija; skandināvu-.

2. skandinavs(-viete).
scant (ffänt) l. nepietiekams, trū-

cīgs, aprobežots, mazs, šaurs.

2. ap-, ierobežot; saīsināt.

scantiness (fļā'ntķf) nepietieka-
mība; trūcīgums.

scantle (ftāntl) sagatavot (būvkokus);

mazināties, sākt trūkt.

scantling (ftā'ntltna) sagatavoti
būvkoki; mērs; carp. -Spl. (ma-

zākie) savienojuma gabali.
scantness (-nēf) šaurums, trūcī-

gums; nepietiekamība.
scanty □ (-«) šaurs, trūcīgs, ne-

pietiekams.
scapegoat <fke>'bgo>d> grēku āzis.

scapegrace (.gße's) palaidnis.
scapular(y) (ffä'pißlOr, ,(or<e) l. lāp-

stiņas-, pleca-. 2. uzplecis.
scar'" (şkiZr) l. rēta; skramba;

(kauna) traips. 2. v\a. skrambāt;

v\n. aizdzīt.

scar 2 (-) klints; kraulis.

scarab (ffä'Räb), -cc (Jbi) vabole.

scarce (ftSrş) 1.
a. rets, trūcīgs,

nepietiekams; to make o.s. -
—

reti rādīties; F nozust. 2. adv]
Jy (.flāt'fle) tikko. 3. .nes

(-nes), scarcity (ffaVfste) trs-

cīgums; trūkums.

scare (fffir) l. sabiedēt; aiztrenkt.

2. panika, izbīlis; .crow (M>

īro") putnu biedēklis, bubulis

(«l fig.).
scarfl (ffflrf) šerpe.
scarf'2 (-) 1. carp, iesiešana.

scarification (ffäßêfêfei'fcfjon) asiņu
nolaišana.

scarificatior (şkâ'Rèfêkeit»-) skari-
fikators; asiņu nolaižamā biļetīte.

scarify (.fáì) asinis nolaist, liki

radziņus.
scarlatina « (ffSrfatī'na) = scarlet-

fever; -scarlet (sks>'|ef) 1. šar-

laclis. 2. šarlacha sarkanumā;
-fevre (.fīuM) šarlacha drudzis.

scarp (ffclip)1. noš[aupt. 2. nogāze,

scarred (şkiZch), .y (jfā'Re) rētains.

scathe (ffe'rfA jeb ffe'rA) 1. kaitē-

jums. 2. nodarīt kaitējumu.

scatter (ffā't>) v\a. izklīdināt; iz-

platīt; v\n. izklīst; izplatīties;
-brain (-bßein) vējgrābslis.

scavenger (şfâ'wêndschor) ielas slau-

scene \jht) skats; skatuve; luga;
darbība; teatrs; scēna; -s r>L

scenerija, kulises; -ry (fi'n"R«)
thea. scenerija, dekorācija; ai-

sceiiic(al) (jī'ntf, -iiêfol) scenisks,

dramatisks,

scent ifēnt) 1. smarža; oža, maņa;

pēdas. 2. ost; manīt;-ed(fē'n-

sēd) smaržīgs; -less şştķsj
bezsmaržas-.

sceptic (skē'ptlk) 1. (-al □, -t«!»I)

šaubīgs, skeptisks. 2. skeptiķis;
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.ism (.fêşìsm) skepticisms, šau-

bība.

sceptre (fē'ptor) scepteris.
schedule (fchē'biul jeb fļfjēbi«l) 1.

zīmīte; saraksts; jur. papildlapa.
2. uzzīmēt.

scheme (fflm) 1. šemats; plans;
uzmetums. 2. plānot; intriģēt;

.r (ffi'm8>) plānotājs; intrigants.
schism (Mm) baznīcas šķelšanās.
schist (schist) šifers.

scholar (şkao'lSr) skolēns; zināt-

nieks; univ. F stipendiāts; to

be bred a .
—būt studējis; .ly

(.1°) a. kā zinātnieks; mācīts;

.ship (.şchlp) zinātnība; stipen-

scholastic (ff»lā'ftif) l.(adv -ally)
sholastisks; skolas-. 2. shola-

schoo'l (ffūl) 1. skola; public - —

(Anglijā) augstāka puisēnu skola,

(Amerikā) tautskola; grammar -

— latiņu skola; high -
— aug-

stākā skola; primary. — taut-

skola, sk. ari board--. 2. skolot,

mācīt; dot rājienu.

school&oj/ (ffū'lbol) skolēns; .-

fellow (.fēlou), .mate (.meit)
līdzskolnieks(-niece).

schooling (şļu'ling) skolas mācība;
skolas nauda; rājiens.

schooner t. (ffū'nOr) šoners.

schorl (schorl) min. šerls.

science (fāī'ettf) zinātne; (natūrai.)
dabas zinātnes; zināšana.

scientific (fáì«ntì'fff) {adv. .ally)
zinātnisks.

scientist (fai'«ntfft) zinātnieks; da-

bas zinātnieks.
scintillate (fì'ntefeit) mirdzēt; -ion

iswteiei'fchvn) mirdzēšana.

scion (fáj'on) potzars; fig. pēc-
nācējs.

scission (şî'schSn) šķelšana; grie-

scissors (şļ'so-s) pl. šķēres, graizies.
scissure (ff'fc&Or) plaisa.
scoff (ffàof) 1. zobošanās. 2. zo-

boties (at — par); -er (ffào'fOr)
zobgalis.

scold (şfould) 1. ļauna asaka, ķil-
dīga sieviete. 2. izbārt, bārties;
.ing (şkou'ldlng) 1. □ ķildīgs.
2. bāršana.

sconcel (ffænf) apcietinājums;
galvas rota; ķivere; F pauris,

galva; univ. sl. (viegls) naudas

sconce2(.) sienaslukturis; laterna,
vējlukturis.

scone (ffo'in) (auzu vai kviešu miltu)

rausītis (ari Scotch .).

scoop (ff up) 1. kauss; lāpsta; lāp-
stiņa. 2. izsmelt; izrakt; izdobt;

fig. sakasīt.

scope (şkoup) redzes stāvoklis; iz-

platījums; svabadība; nolūks,

(gala) mērķis.
scorcn (fkd'tfch) dedzināt, svilināt;

kaltēt; sl. Šauties (ātri uz priekšu).
score (ftor) 1. ierobījums; rēķins;

20 gabali; (sportā) punktu skaits;

fig. cēlonis; -s pl. daudzi; four

.
— astoņdesmit; to run up .s

— taisīt parādus. 2. v\a. ie-

robīt, iegriezt, iezīmēt, marķēt,
atzīmēt; pieskaitīt, ierakstīt (rē-

ķinā); v\n. skaitīt.

scoria (ffo'Rêa), pl. ~æ (ffā'Reī)
sārņi; .aceous(fkūðei'fd)k>f) sār-

scorn (ffom) 1.nievājums. 2. nie-

vāt, nicināt; .er (ftor'n«r) nie-
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vātājs; .ful □ (ffôt'nfìll) nicīgs;

nievu pilns. ļskarpijs.)
scorpion skorpions,)
Scot' (flæt) skots.

scot2 (.) nodoklis; .
and lot —

vietējie nodokļi.
Scotch i (şkàztşch) 1. skotu-. 2.

skotu valoda; the .
— skoti;

they are
»

— viņi ir skoti,

scotch l (.) 1.iegriezums; skramba.

2. iegriezt; ieskrambāt.

scotch ll (.) 1. pasprauslis. 2. pa-

spraust (apturamo ķīli).
Scotchman (.man) skots.

scot-free (ffào'tfßi) bezmuitas-;

neaiztikts.

Scotland (şkao'àd) Skotija; . Yard

— galvenā policijas valde (Lon-

donā); (Londonas) kriminālpolicija.
Scots skot. (ffaotf), -man (.min)

= Scotcltļman).
Scottish (şļai'tlşch) skotisks.

scoundrel (şkáu'ndßêl) nelietis; .ly

(.e) a. nelietīgs.
scourl (skati-) noberzt, notīrīt; ātri

pārbraukt pār.
scour 2 (.) ātri skriet, braukt,

laisties.

scourge iWrbsch) I. pātaga; rīkste.

2. pātagot; šaust.

scout 1 (ffáut) 1. izlūks; noskai-

drotājs; patruļa; studentu ap-

kalpotājs; Boy S.s pl. zēnu iz-

lūki. 2. izlūkot.

scout 2 (.) zoboties.

scow (ftáu) pārceļamā laiva.

scowl (ffāul) 1. drūms vaigs. 2.

drūmi skatīties, saraut uzacis.

scrabble (fĪßābl) neglīti aprakstīt.
scrag (fīßāg) kalsnēja persona;

.(-end) of mutton—auna kakla

gabals.

scragginess (şķßâ'gŗş) kalsnējums;
kuprums.

scraggy (ffßā'ge) □ kalsnējs, no-

liesojis; nelīdzens.

scramble (ffßämbl) 1. līst; kārīgi
ķerties pēc; ķepuroties; .d eggs

pl. —olu maišķis. 2. līšana;

ķēpurošanās.
scrap (ffßāp) gabaliņš, kumosiņš;

drusciņa; bilde; izgriezums (al-

bumam); .-book(ffßā'pbuf) izgrie-
zumu grāmata.

scrape (ffße'p) šļūkšana; kašņā-

šana; neveikla paklanīšanās;
ķeza. 2. v\a. šļūkt (kājām), mi-

nāt, kašņāt; to
. together, to.

up — saraust, aiztaupīt; to
.

acquaintance with — iedrau-

dzēties ar kādu; v\n. šļūkt (kā-

jām); neveikli klanīties.

scraper (ffei'pSr) skrāpis; greblis;
ņurga; skopulis.

scraping (ffßei'pïnä) kasīšana; no-

kasās, draskas; fig. .s pl. sūri

grūti aiztaupījumi.
scrap-iron (fīßā'paiotn) kasīklis.

scratch (şkßZtşch) 1. skramba; strīpa.
2. (sa)skrambāt; to .

out— iz-

strīpot; izkasīt, izrādēs; .-race

(ffRā'tfdjßeif)skriešanās, nedodot

priekšā.
scrawl (ffßāāl) 1. skribināt, neglīti

rakstīt. 2. skribas, smērējums;

.er (ffßāo'lor) skribinātājs, smē-

rētājs.
screak (ffßïf) 1. klaigas; čīkstoņa,

2. kliegt, ķērkt, spiegt; čīkstēt.

scream (fÎRïm) 1. kliedziens. 2.

kliegt, spiegt; .ing (ffßi'mīns)
kliedzošs, spiedzošs, spalgs.

screech (fîßïtfd)) 1.kliegt. 2. spalgs
kliedziens.
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screed (ffßib) gaŗa strēmele; F

gaŗa runa; fig. bleķis,

screen(fĪßīrt) 1. (krāsns x.) aizsargs;

smilšu siets; labības siets. 2.

aizsargāt; (iz)sijāt.

screw (jfßū) 1. spiediens;

sl. alga. 2. (aiz)skrūvēt; fiŗ.
apspiest.

screw-dr/wr(ffßū'bßalit)Bt)skrūvj-
viļķis ; -propeller t, (.pßSpēlßt)
kuģa sk rū ve; --steamer*(-ftlm01 )

skrūves tvaikonis.
scribble (ffßtbl) 1 saskribinājums.

2. (sa)skribināt, sasmērēt, sa-

ķērnāt; -r (fĪßi'btOt) ķēma.

scribe (ffßaìb) rakstītājs; rakstu

mācītājs.
scrimmage (ftßÌ'imbfd)) sadursme;

ņurdzis. [skopulis.)
scrimp (sißttnp) 1. skopoties. 2.|
scrip i (ffßtp) somiņa.
scrip 2(-) zīmīte; © pagaidu zīme.

script (fïßÏpt) rakstāmi burti; rok-

Scriptural (tfßt'ptī*°*RO[) biblisks.

Scripture ļ-t'Ģ) svēti raksti,

scrofula (ffßao'fifi(a) skrofulas.

scrofulous □ (Ja3f) skrolulozs.

scroll (ffßOi'l) tīstoklis; arch.

vīteņu izrotājums,

scrotum m (ffßou't&m) pautkule.
scrub (fîßa3b) 1. krūmi, krūmājs;

(nolietota) slota; grūtdienis. 2.

v\a. un v\n. berzt; v\n. gŗûti
pulēties, nomocīties. 3. sanīcis,

scrubbing-brush (ffßas'sjīn;ibßasfd))
skrubis.

scrubby (-c) nodriskāts, noplucis,
scrumptious (ftßas'mpfd)of)ļoti labs;

sl- gŗûti apmierināms,
scrunch F (ftßaStifct)) v\a. saskrauk-

šķināt, sagrauzt; v\n. šņirkstēt.

scruple (ffßūpl) 1. skrupula (=
20 granu); šaubas. 2. apdomāties;

šaubīties,

scrupulous □ (şkßû'piulàKş) pārāk
apdomīgs, apzinīgs, bažīgs,

scrutinize (ffßū'tēnaij) izdibināt,

izpētīt, pārbaudīt; -y (ffßū'tene)
izdibinājums, pārbaudījums,

scud (sļàZd) vēja dzīts mākonis;

sl. ātrskrējējs. 2.steigties, mukt.

scuffle (şkaZfl) 1. plūkšanās. 2.

plūkties, kauties,

scull ■:• (fîàsf) īss airis; laiviņa,

scullery (ffas'[oße)trauku skalotava

(pie ķēķa); --maid (-titeib) trauku

(vai grīdas) mazgātāja,
scullion ( -iBn ) ķēķa jeb virtuves

sculptor (ffaS'lptft) 1. tēlnieks,

sculpture (ffis'lptf*or) l. tēlniecība.

2. kalt, izcirst.

SCUm (fîàsm) 1. putas; fig. (sa-

biedrības) padibenes. 2. nosmalstīt

putas; -mer(rîás'mB') sk- skimmer.

scupper * (ftàrS'pOr) sprigats.

scurf (ffOrf) krcvelis, blaugzna;

-iness (ffbr'fênêf) krevejainība;
-y (.fe) krevejains.

scurrility (ļîoßÏ'lcte) cūcīgs joks;

cūcība; -ous (ffas'Relasf) bez-

kaunīgs, prasts, cūcīgs.

scurry (ffas'Re) 1. aizsteigties. 2.

steigšanās.
scurviness (şkor'wŗf) prastums;

neģēlība.
scurvy (-W-) 1. mcd. skorbuts. 2.

kraupains; ļoti prasts.

scut (ffaot) strupaste.

scutch (ffīotfd)) kulstīt (linus).
scutcheon (şkà?'tşchvn) (bruņoga)

vairogs; atslēgas plate; vārda

platīte.
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scuttle1 (fkâZtl) grozs; sk. cool-..

scuttle 2 * (.) 1. lūks. 2. aizurbt

searching (.ifchin-i) meklējošs; iz-

pētošs.

search-light (.láìt) starmetis.

search-warrant (.wäÎßont) kratī-

šanas pavēle.
sea-sick (fi'fîf) saslimis ar jūras

slimību; .ness (.nes) jflŗas sli-

(kusil, lai to nogremdētu).
scuttle3 (-) 1. ātrs solis. 2.

steigšus iet.

scythe (falt/A) sirpis; izkapts.

sea (fî) juŗa; oķeans; banga; fig.
liels daudzums.

seaside (si'fátd) jūrmala, juras

krasts;. place — jūras peldvieta.
sea-blubber (fi'blàßbo'r) zo.medūza,
sea-board (.bord) jûŗmala.
seall (fit) zo. ronis. season (şifn) 1. gada laiks; īsts

laiks; sezona; ārstēšanās laiks;

in (good jeb due). — īstā laikā;

out of.— neīstā laikā; nelaikā.

2. v\a. gatavināt;pieradināt pie
klimata; darīt derīgu, patīkamu;

izžāvēt; v\n.gatavoties,ienākties,
izžūt; pierast pie klimata.

seal2 (.) 1. zieģelis, zīmogs; ap-
stiprinājums; apdrošinājums. 2.

aiz-, apzieģelēt, aiz-, apzīmogot.
sealing (fi'ltng) roņu zveja; .-wax

(fi'llnïiwäff) zieģellaka.
sealskin (fi'lffin) roņāda.

seam (flm) 1. vīle; ģeol. flecs,

kātta, slānis; Am. rokdarbs,
šuveklis. 2. sašūt; apvīlēt.

seasonable □ (fi'fnvbt) īstlaicīgs,
savlaicīgs; īstā laikā nākošs

vai notiekošs; laikam piemērots;
sezonai derīgs, sezonas-; .ness

(.nēf) īstlaicība.

seaman (.m»n) jūr/nieks; matrozis;

.ship (.fcfjïp) jûŗniecîba.
seamless (fi'tnPf) bezvīles-.

seamstress ( fPm- jeb fē'mftßēf)
šuvēja.

seamy (fi'me) vīlēts, vīles-; fig.
ēnas puse.

seaport (fi'pod) jûŗas osta; ostas

pilsēta.

sear (sir) 1. sauss, izžuvis, no-

vītis (ari/?#.). 2. dedzināt; iz-

kaltēt, darītnejūtīgu.
3. sausums.

seasoning (Jm) aizdars; fig. spir-

dzinājums.
seat (fit) 1. sēdeklis; fig. miteklis;

krēsls; sols; dzīves vieta;

lauku mītne, lauku māja; ska-

tuve; .
of war — kara lauks.

2 nosēdināt; iecelt; apgādā!
ar krēsliem; to .o.s.— nosē-

sties; they were .ed — viņi
sēdēja.

search (şSdfch) 1. meklēšana ; iz-

meklēšana; izpētīšana. 2. v\a.
meklēt; izmeklēt; apskatīt; to

.

out — izdibināt; v\n. meklēt

(for) pētīt (after — pēc); 10
.

into — apvaicāties pēc.
searcher (fovtfdjor) (iz)meklētājs;

izdibinātājs; zonde.

seaward (fi'wSd)) a.uz jûŗu vērsts;

adv. uz jūras pusi.

sebaceous slj (fēbe>'fch«f) tauku-,

secant S (fi'ftmt) I. griezošs. 2.

griezene, griezēja,

secede (fēfi'b) šķirties, atkāpties,
secern (fēffit'n) atdalīt, atšķirt,
secession (fēfē'fdj°n) atdalīšanās;
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šķelšanās; atkrišana; -Ist (-''nīst)
atkritējs; zecesionists.

seclude (feflū'b) atšķirt; -sion

< .klū'fctM ) vientulība; -slve

(.ftrrj) atšķirošs,
second (fē'ftmd) 1. □ otrs, cits;

nākošs; sliktāks; he is
-

to none

— viņš nav ne par vienu slik-

tāks. 2. otrais; zekuudants;

palīgs; zekunde; ©
-

of ex-

change — zekundavekselis. 2

zekundēt; palīdzēt, pabalstīt.
secondariness ( b"Rènef otrpakā-

peniskums.

secondary (-Re) 1. □ otras šķiras-,
pakārtots; blakus-;

-
school —

augstāka skola, vidusskola; -•

iever—drudzis pēc krīzes. 2.

delegāts.
second-best (-best) otrs pēc labuma;

F tocome off
-— palikt apakšā.

second-hand (fè'fOnbhänb) 1. otras

rokas-; jau lietots, nejauši da-

biits; antikvarisks; .
bookseller

— antikvārs. 2. zekundu rādī

secondly (fè'ÎOnbfe) otrkārt,

second-rate (fè'fOnbße't) otras

secrecy (fi'ļßefe) noslēpumainība;
vientulība; neizpaudiba.

secret (fi'îßêt) 1. □ slepens; no-

slēpumains; kautrīgs; vientu-

tulīgs; neizpaudīgs. 2. noslē-

pums; in - — slepeni.

secretary (fē'fßetoße) sekretārs;
rakstvedis; S- of State — valsts-

sekretārs, ministrs; -Ship (frijìp)
fakstvedība.

secrete (fefßī't) noslēpt; physiol.
atdalīt.

secretion (fèkßî'şch«n) atdalījums.

secretness (fl'fßetnef) slepenība;
noslēpumainība.

sect (fèlt) zekte,- partija.
sectarian ( feftu'R^Bn) 1. -eli-

tes-. 2. zektinieks.

section (şê'kschdn) sagriešana;
grieziens; (līķa) uzšķēršana, zek-

cija; daļa; nodaļa; pāragrais;
caurmērs; caurgriezums; -al

(-01) caurmēra-; daļas-; Am.

partikularistisks.
sector (-tor) zektors.

secular □ (fê'fïìpr) simtgadu-;
pasaulīgs, laicīgs, iznīcīgs; -ity

(fēfi"lā'Rēte) pasaulīgums, laicī-

gums; -Ize (fê'fifiláßáìi) zeķu-

larizēt, padarīt par laicīgu.
sacure (fēfiūr') 1. □ drošs; no-

drošināts; bezrūpīgs; pašpaļā-

vīgs. 2. aizsargāt; nodrošināt;

aiztaisīt (durvis sc.); nodrošinā-

ties; iesēdināt cietumā (parād-

nieku).

security (fčfjū'Rete) drošība; no-

drošinājums; aizsardzība; paš-
paļāvība,bezrūpība; galvojums;
-ies pl. vērtspapīri; public -ies

pt. valstspapīri.

sedan (-bä'n) nestāvas (ari -chair).
sedate □ (jebei't) kluss; mierīgs;

apdomīgs; -ness (.n ef) apdo-

sedative (fē'bStīrn) remdināmais

līdzeklis.

sedentariness (fē'bentoßenef) sēdu

sedentary (-Re) sēdošs; iemitina-

sedge 5 (şebfch )' grīšļi; .ary

fēbemē'ntOßē) nogulšņu-.
sedition (fèbl'fdj3n) dumpis, sa-

celsme; -ary dumpinieks.



478 seditious
— self-conceit

seditious □ (-8f) dumpīgs,
seduce (fêbja'f) pavest; .ment

(~mčnt), seduction (fēdaZ'kfchSn)
pavešana,

seducer (fc-bja'fft) pavedējs,
seductive (febàZ'kttw) pavedinošs,

vilinošs.

sedulous □ (fê'bjfiläSf) rosīgs, čakls.

seel (ft) [irr.\v\n.redzēt;ieskatīt;
I

-
— es saprotu ; to

. to — gā-
dāt par, lūkoties uz; v\a. redzēt;

uzskatīt, aplūkot, novērot; sa-

prast; gādāt; apmeklēt (slim-

niekus); to
. company — pieņemt

viesus, sarīkot viesības; to go
to

.ap.
— apciemot kādu;

I'll
. you home — es jūs pava-

dīšu mājās; we saw them off

— mēsviņus pavadījāmuz(dzeizs-

ce)u 2C.); to live to
.

— piedzī.
vot, pieredzēt.

see 2{-) (virs)biskapa (Holy S.

— pāvesta) krēsls (tronis).
seed (fib) 1. sēkla; sēja; cilts. 2.

v\a. (ap)sēt; v\n. sēkloties.

seediness (fī'benef) sēklainība;

plukatība; F paģiras,
seedling (ft'blļm) sēklinieks,

seedy (fì'be) sēklains; noplucis;
noplīsis; F paģiru-,

seeing (ft'inn) 1. p. pr. redzošs x.

(sic. see'). 2. ej. - that
— tādēļ

ka; ievērojot to. 3. redzēšana;

worth . — ievērojams,
seek (fif) [irr.] meklēt; uzmeklēt;

uziet; iekārot; censties; dzīties

(pēc); to be to
.

— būt vēl me-

klējams.

seeker (fi'f3[) meklētājs.
seeli (fil) aizsiet acis; fig. aizsegt.
seel 2 (.) zvāļoties (no kuģa).
seem (flm) rādīties, izlikties; .ing

(fi'mtnä) 1. □ šķietams. 2. iz-
skats; Jlness (fi'mlenêf) pie.

klājība; Jy (.Ie) pieklājīgs.
seen (fin) p. p. no seel.

seer (fi'°r) redzētājs; pareģis.
see-saw (fi'fæ) 1. šūpošanās; šū-

potnes. 2. šūpoties.
seethe (]idh) v\a. vārīt; v\n. vā-

segment (figment) segments,
seigniorial (şenjg'rşil kundzisks,

kungu-,
seine (fin) tīkls, vads.

seisin (fī'ffn)=seizin,

seismograph (fáì'fmogßaf) zeismo-

grafs, trīčmēris.

seize (fif) v\a. satvert, sagrābt;
iegūt; apķīlāt; apķert (ar prāta);

v\n.: to
. upon — atņemt ko,

piesavināties ko; -r (fī'fot ) sa-

grābējs; apķīlātājs.
seizin (.fïn) (īpašuma) iegūšana;

īpašums,
seizing (-find) iegūšana 2C. (sk.seize);

* bindzele.

seizure (.fch»r) sagrābšana; apcie-

tināšana; apķīlāšana; īpašums:
piepēša lēkme.

seldom (fê'lbom) 1. reti. 2. rets.

select (fčle'ft) 1. izvēlēt, izlasīt

2. atlasīts, vislabākais; -ioi

(.schon) vēlēšana; izvēle; -fil

(- t rrj) izvēles-.

selenium (şêlî'nĶm) chm. zelens.

self (self) 1 pats; tas pats. I

(pl selves, fēlmf) patība, es;

my poor . — mana neievēro-

jamā persona (mans mazumiņi!1
3. (salikteņos) paš-

se\f-abasement (fè'lf&6eifm*rl
pašpazemojums; conceit

(.lOnft't) pašgudrlba; uzpūtība
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--conceited (-îBnfl'tèb) uzpūtīgs;
.-confidence (-fsZ'nfêbênş) paš-
paļāvība; --contained (-fSntei'nb)
atturīgs; --contained house —

vienģimenes nams; --denial

(-bènaì'Bl) pašaizliedzība; --

evident(-ê'trjèbênt) pats par sevi

saprotams; -feeder G (.fib8-)

paškuris; --interest (-l'ntBReft)
savtība.

selfish □ (şe'lftşch) savtīgs.
selfishness (.nêş) savtība.

self-macķe (fē'lfmeib) paštaisīts;
.-made man— pašspeka vīrs;

.-possession (-pofè'fcf)°n) pašsa-
valdīšanās; -same (fē'lffe'itt) tas

pats; .-seeking (.fl'lms) savtīgs;
--will(fè'lfwfl) patvaļa; ietiepība.

sell (fèl) [irr.] 1. v\a. pārdot; sl.
to

.a p.—piemānīt, piešmaukt
kādu; to - a p. up — izķīlāt
kādu; v\n. tirgoties, nodarboties

ar tirdzniecību; tikt pārdots;
to

-
out © izvārdot, izbeigt

krājumu; X (senāk) pārdot savu

virsnieka vietu. 2. sl. blēdība,

krāpšana.
seller (fê'lOr) pārdevējs.
selvage, selvedge © (şe'lwêbsch)

mala (pie audumiem).

semblance (jē'mblBnf) līdzība; iz-

skats; veids,

semi... (fē'me...) pus-; -circle

(fē'mšfārll) pusriņķis; -colon

ļ-koŞn) zemikolons.

seminarist (fe'tmtMtft) zemina-

rists; ,y (fē'm6nBRe) zeminars;
audzinātava.

semiquaver s (şe'mekwe'w 8') seš-

padsmitdaļnote.
Semite (fē'mait)zemits; -Ic (fēmī'tff)

zemitu-.

semitone s (-toun) pustonis.
sempiternal (fēmpe|sr'nBl) vienmē-

rējs, mūžīgs.
sempstress ş (fè'mftRef) = seam-

stress.

senate senāts.

senator (Jtfr) senators; -ial

senatora-,

send (send) [irr.] sūtīt; nosūtīt;

to
-

word
— likt teikt; to

.
for

— sūtīt kādam pakaļ; .er

(fe'nbOt) (no)sūtītājs(-ja).
seneschal (şe'nêşch8!) (senāk) galma

maršals. .

senile (fï'nai't) pārāk vecs, aiz

vecuma sanīcis.

senility (şênt'lêfe) sirmgalvja ve-

senior i, vecāks. 2. ve-

cākais (Rados vai amatā); zeniors;

-ity ( finčao'Rčte) vecākums;

(augstāks) dienesta vecums.

sennight S. (fe'nāitjeb fē'nlt) nedēļa.
sensation (fēnfei'fd)8n ) jūtas;

iespaids;zenzacija n! -al(-şch8n8l)
jūtu-; iespaidīgs; zenzacionals.

sense (sens) jūteklis (art prāts); jū-
tas; jušana; prāts; nozīme;

ieskats; common -
— vesels

senselessD(fē'nflčf)bezjūtu-;bezsa-

maņas-; neprātīgs; nejūtīgs; -ness

(.ms) bezjūtība; bezsamanība.

sensibility (sênşebļ'lete) jutība; jū-

sensible □ (şe'nşļbl) jūtams, ma-

nāms; jūtīgs, sāpīgs; prātīgs,

gudrs; -ness (-ms) jūtamība;

jutība; prātība.
sensitive □ (-şittw) jūtīgs; smalk-

jūtīgs; jušanas-; -ness (-nêf)
jutība.
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—

serial

sensorial jūtu-,

sensual □ (fe'nfchļiļĶl) jūtek līgs;
alkatīgs.

sensualism (şe'nsdjļiļuâlîsm) zen-

zualisms; jūteklība.
sensualist (.list) alkatnieks.

sensuality (fēitfctj[i]fl3'l6te) jūteklība.

sensualize (-schjiMlais) darīt jū-

teklīgu.
sensuous ( fg'nfd)[i]i>&f) jutekļu-,

jūteklīgs.
sent (sent) pret. un p.p. no send.

sentence (fê'ntmf) 1. jur. tiesas

spriedums; gr. teikums. 2. dot

spriedumu par, notiesāt.

sententiousD(fèntè'nfct)Bf)kodolīgs;
.ness (~n 6f) kodolīgums.

sentient jūtošs.
sentiment (fè'ntèment) jūtas; sk.

sensibility; jušana; domas; .al □

(fentêmê'ntBl) jūtīgs; zentlmen-

tals; -ality (.mentāli) jūtelība.

sentinel sentry (fè'ntße)

sargs, stundinieks; sentry-box

( .bàoff ) sargbūda, sargotne.
sepal H (fe'poi jeb şl'poi) kauslapa.

separaWWrj/ (fepSßābi'ic-te), .ble-

ness (fè'poßdblnêf) Sķiŗamîba;
-ble □ (.Rļ>bl) šķirams; .te 1.

□ (fē'poßāt) šķirts, atsevišķs;

sevišķs. 2. (.Rett) v\a. un v\n.
šķirt(ies); atšķirt(ies); .tion

(şêpSßei'şchSn) šķiršana; šķir-

tiba; .tor (şê'poße>t!>r) šķīiejs.
sepia (ff'p6 a), pl. ari .ae (.ps>)

tintes zivs.

Sepoy (fl'pol) SipajS (kareivis Indija)

September (şepte'inļM) zeptembrs.
septennial □ septiņ-

septentrional (fêptè'ntßèôuSl) zie-

septic S (fê'pttf) zeptisks.

septusgensnsn(şLptjuZdschênä'Ģnj
si'ptiņdesmitgadu sirmgalvis.

Septuagint (fe'ptisäbfd&Tntj zeptua-

sepulcftra/(fčpa3'lfßBl)kapa-; .chre ļ
(fe'psifßi) kaps; .ture (.114»-)

sequel (fl'fwel) seka; turpinājums;!
iznākums,

sequence (.ļķnş) kārta, rinda, ļ

sequent (.fwênt) viens otram se-:

kojošs.

sequester (fefwê'ftOi) v\a. atšķirt; ļ
jur. zekvestret; v\refl. atsacīties,
atkāpties (from — no).

sequestration (fèï-,fifw«ftßet'fdrj*»n)

atšķiršana; zekvestracija; .or

(fē'l-,fi'fwčftßeitOr) zekvestra-

sequin (si'kvvļn) cechine.

seraglio (feßā'ljo») seralis, harems;

seraph (fê'RÌiŗ) pl. ari .im (.tm)
zerafims; .ic(al □) (sēßZ'sil,
_6{oi) zeralisks.

Serb (sorb) sk. Servian.

sere (sir) sk. sear.

serenade (fêßènei'b) 1. serenade.

2. dot serenādi.

serene (feßi'n) □ gaišs, skaidrs;

kluss, mierīgs; (kā tituiis:) S.;

Your S~ Highness — jūsu gai-
šība.

serenity (f?Rè'n*te) skaidrumsi;
klusums; S. — gaišība,

serf (ffltf) vergs; dzimtscilvēks:

.dom (şgr'fbom) dzimtsbūšana.»

serge O (forbfd)) seržs (audums),
sergeant <şâ>'bschvnt» sk. serjeant
serial (fi'Rê»l) rindas-, burtnīcas-:

periodisks.
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series (fiR[6 ]ij) rinda (ari math.);
sērija; grupa.

serious □ nopietns; svi-

nīgs; svarīgs; reliģiozs; .ness

(.ms) nopìetnums.
serjeant (fūr'bschvnt) X seržants;

tiesas (vai policijas) sulainis; .-at-

arms, .
oļ the mace — zižļne-

SÌS (parlamentā); .-at-law
—

sle-

pens justicpadomnieks; .-major
(.-meibļdjOr) pirmais apakšofi-
cieris (puika).

setmon (fSt'mßn) sprediķis; .ize

(fāt'moniif) v\n. sprediķot; v\a.
norāt, strostīt.

serous S (şi'RZş) sūkalains (no

asinīm).

serpent (şiZ>'pênļ) čūska; -ine (fSr'-
pêntám, ari .tin) I. čūsku-: čūsk-

veidīgs. 2. min. zerpentins.
serrate (fê'Rät), -d (Jt*b) zāģvei-

dīgs, izrobots.

serration (ş°Re>'şch«n) izrobojums.
serum eg (fi'ROnt) zerums, asiņu

sūkalas. -

servant (fst'iD°nt) sulainis, ap-

kalpotājs; sulaine, kalpone (ari
. girl, .-maid).

serve (şS-w) v\a. apkalpot; pār-
valdīt; pasniegt (ēdienu); celt

priekšā; apmierināt; izturēties;

palīdzēt; būt derīgs; jur. nolasīt,
piesūtīt, izpildīt (tiesas pavēles;
v n. kalpot; dienēt (kasa dienestā);

derēt, noderēt; noturēt diev-
kalpojumu.

service (.wtş) dienests; apkalpo-
jums; dievkalpojums; pakal-
pojums; ēdiena pasniegums;
galda trauki; jur. iesniegums,

pasludinājums, izpildījums.
serviceable □ (ffiVtoefobl) derīgs;

\ pakalpīgs; .ness (.mf) derī-

service-pipe (-páìp)nozaresļcaurule;
.-tree % (.ìrï) sērmūkslis,

servile □ (fôt'wìl, .wail) verdzisks,

kalpisks.
servility (şs-wf'fête) verdziskums,

kalpiskums.
serving(fOr'tuuts) kalpojošs; .-maid

(.meib) kalpone; .-man (.man)
sulainis; apkalpotājs,

servitor (fdt'rrjetor) sulainis,

servitude (-rrjètjûb) kalpība; jur.

zervituts; penal . — spaidu

sesqui... (jèfîwe...) pusotra-; .-

pedalian ( .pebei'şin) pusotra

pēdu-1 uzpūsts, klabošs.

session (şe'şchdn) sēde; tiesas, sēde:

sesija; .al (.01) sēdes-.

set (set) Ì.(r'/T.]v\a. likt; nolikt, no-

vietot; nostatīt; uzlikt; uzstādīt;
ierīkot; kārtot; stādīt; nostādīt

(sargus); uzasināt (nazi); apdari-

nāt, ietvert (dārgakmeņus); uzvilkt

(buras); nolikt (laiku); satecināt,
sastindzināt; iegriezt (izmežģītu

locekli); hunt, apstādināt; ap-
spiest; to

.

aside — likt pie

malas; atmest; atcelt; to
.

at

detiance —turēties kādam pre-

tīm; izaicināt; to
.

down —

nolikt; izsēdināt; uzrakstīt; to

.
forth — izrādīt; izsludināt;

laist klajā (grāmatu); uzslavēt; iz-

sūtīt; sarīkot; to
.

off— izcelt;

to
.

on — likt uz; uzgumdīt,
uzrīdīt; to

.
out — izlikt; iz-

stādīt; nospraust, noteikt; fig.
uzslavēt; izpušķot; parādīt; to

.up — uzcelt; nodibināt; sa-

celt (troksni); palaist (kliedzienu);



482 set-down — severe

uzsākt (veikalu); typ. to
- up in

type —salikt; v\n. sēsties; no-

rietēt; sarecēt, sabiezēt; sastingt;
tecēt; to

-
about — ķerties pie,

uzsākt; to
.

lorth, forward —

doties ceļā; to
.

in — sākt; to

. on jeb upon — iesākt; uzbrukt;

to
.

out — aizceļot, doties ceļā;

iesākties; to
~ up — apmesties,

ierīkoties; uzsākt; izlikties (for
— par). 2. nekustams; stingrs;

nolikts, noteikts; kārtus; priekšā
rakstīts; formāls; tiecīgs uz;

apņēmies uz; hard
. — lielos

spaidos; sharp .
—ļoti izsalcis;

.

form — formulārs; .speech —

labi pārdomāta runa. 3. (saules)

riets, norietējums; (suņa) stāvē-

šana; rinda; krājums; garnitūra;

galda lietas; gaida trauki; kā-

rēja (deja); metiens (spēle); at-

vase; kliķe; bars; partija; vir-

ziens; (drēbju) fasona,

set-down (jet'bāu'n) fig. stingrs
rājiens.

Set-fair (.fflr') jauks laiks (barometros).

set-off (.àof) kontrasts; izrotājums;
© ari jur. pretrēķins, pretprasī-

settee (fêtî') atzveltnes sols.

setter ifē't8') licējs x. (sk. set 1);

seteris, putnu suns.

setting (fê'tïns) likšana x. (sk. set 1);

sarecēšana; (saules) norietēšana;

(vēja) virziens; (dārgakrneņa) ap-
darene.

settle (sēti) 1. f sēdeklis; atzvelt-

nes sols. 2. v\a. noteikt; ap-

gādāt (bērnus); apprecināt; ap-

metināt (jaudis); to
.

oneself —

apmesties; novietot; norunāt;

nokārtot; samaksāt; apmierināt;

samierināt; izšķirt (strīdu); v\n.
apmesties; sēsties; sacietēt; rim-

ties; noskaidroties (no laika); ap-

ņemties; izrēķināties.
settled (fētlb) noteikts; nokārtots;

pastāvīgs.

settlement (fè'tlmSni) noteikšana;
noteikums; nodibinājums; ap-

gādājums; nokārtojums; apme-

tinājums; kolonija; apprecina-

jums; pūrs; noruna; mūža rente;
noslēgums.

settler(fē'tl"r) kolonists; izšķirošais
(vārds X.).

settling (fê'tlìmi) noteikšana; kolo-

nija; © norēķins; (strīda) no-

beigums; pl. padibenes.
set-to F (,tū) ķilda; kaušanās;

boksētāju ciņa.

seven (fēftm) septiņi; .fold (fē'rtm-
foulb) septiņkārtējs; .night sk.

sennight; -teen(şe'wntî'n) septiņ-
padsmit; .teenth (.tī'nčA) septiņ-

padsmitais; .th (fēnmtA) 1. □

septītais. 2. septītdaļa; s zep-

time; .tieth septiņ-

desmitais;.ty(fē'nmte) 1. septiņ-

desmit. 2. septiņdesmits.

sever (şe'rrM) šķirt(ies).
several □ (.3R8I) sevišķs, atsevišķs;

dažāds; vairāki, dažādi; each

. part — katra atsevišķa daja;

lour
.

armies — četri dažādi

kaŗa pulki; joint and
.

obli-

gation — zolidarisM apgalvota
parādzīme; .ly (.Rāle) sevišķi,

atsevišķi.
severance (.RBnf) šķiršana.
severe □ (şewşi') stingrs, bargs;

nopietns; stiprs (no sāpēm x.)',

nelādzīgs.
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severity (proê'R6te) stingrums, bar-

gums; stiprums; nopietnums.
sew (sou) [irr.] šūt; sašūt; iebro-

Šēt (grāmatas).

sewage (şjû'Sbsch) kloaku ūdens.

sewer' (fo»'Sr) šuvējs(-ja).
sewer 2 (fjū'fr) notekas kanāls; .-

age (.ORēbjctj) kanāla būve.

sewing (fou'fna) šūšana; .-machine

(.tnàschln) šujamā mašīna, šuj-
mašīna ; .-needle (.ntbl) šujamā

sewn (fo»n) p.p. no sew.

sex (fêff) dzimums.

sexagenarian ( )

sešdešmitnieks; sexagenary (.-

-fä'bîdjenfße) sešdesmitgadu-.
sexennial o sešgadu-,

sešgadīgs,

sextant (fê'fftont) zekstants.
sexton (fè'îftSn) ķesteris; kapracis,

sextuple (sê'kştiSpl) seškārtējs.
sexual □ (şê'kfiĶl jeb şê'kfchĶy

dzimuma-,

shabbiness (fdja'ben*f)nodriskātība.

shabby □ (şchâ'be) nodriskāts, no-

valkāts; prasts, nelietīgs,
shabrack (fchā'bßZk) šabraka, sedlu

shackle (senāti) 1. ķēdes loceklis;
.s pl. važas. 2. likt važās,

shad (fdļāb) maija zivs.

shade (şcheib) 1. ēna (ar! fig.);
(gaismas, uguns X.) atvairīs; no-

ēnojums; fig. sīkums. 2. ap-
ēnot; fig. aptumšot; aizsargāt
(from light — pret gaismu x.);
paint, noēnot; to .away —pa-
mazināt.

shadiness (şchei'bķş) ēnainums,

shadow (şchâ'dou) 1. ēna (ari fig.);

fig. iegansts. 2. apēnot, ap-

tumšot; iztēlot priekšzīmīgi
(ari

. forth) i viegli uzzīmēt;
sekot uz pēdām; aizsargāt; .y

(.če) ēnains; tumšs; ēnai līdzīgs,
fantastisks.

shady (şchei'be) sk- shadowy; aiz-

sargāts; tumšs, šaubīgs; F on

the
.

side of forty — pāri par

četrdesmitiem.

shaft (schaft) spals, kāts; šautra;

velmē, ass; stabs;; dīstele; X

šachta.

shag (schāg) 1. pinka; rupji mati;

G plišs; šegs (tabaka). 2. v\a.
sapinkāt,

shaggy (fdjā'oe) pinkains,

shagreen (fchSgßi'n) šagrenāda.
Shah (şchg) šachs (karalis Perzijā).

shake (fdjeif) 1. [irr] v\a. kratīt,

purināt; satricināt; to
.

hands

— spiest roku; vjn. trīcēt, drebēt;
tikt kratīts; ļodzīties; i tricināt.

2. kratīšana; satricinājums; trī-

cēšana; plaisa (kokā); trilleris;

.
of the hand --rokas spiediens.

shake-down F (fdjei'fbáun) pagaidu

shake-hands (şcheikhâ'nbs) rokas

spiediens,
shaken (şche'kn) 1. p. p. no

shake

2. a. satricināts,

shaker (fcfjei'fOr) kratītājs; %trīcošā

Zāle; S. - drebētājs (zektinieks).

Shakespeare (şchei'kşplr) Šekspirs.
shakiness <şche>'ļênêş) ļodzīgums;

sanīkums.

shaky (,fe) drebošs, drebulīgs;
nedrošs;ļodzīgs, sanīcis; trausls;

plaisains.

shall (schāi) [irr] v\aux. you .

do it

—jums tas jādara, jūs to darīsit.
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shallop * (fdiā'lop) šalupa.
shallot 5 (schW't) šalota.

shallow (şchâ'lo») l. sekls, nedziļš;
paviršs, muļķīgs. 2. seklums;

.ness (Jtêş) seklība; paviršība.
Shalt (şchâlt) 2.pers. sg.pres.noshall,
sham (şchâm) 1. neīsts; māņu-. 2.

māņi; meli; izlikšanās;
. fight

—manevra kauja. 3. v\a. mānīt;

krāpt; v\n. izlikties,

shamble (fchāmbl) ļenkuroties,
lumpačot.

shambles pl. (fchāmbls) kautuve,

shambling (schā'mbting) ļenkurīgs.
shame (şcheim) 1. kauns; kauna

jūtas; .!, for .1 — fui, kaunies!
2. kaunināt, apkaunot,

shamefaced □ (fcoei'mfeìft)kaunīgs,
kautrīgs;.ness(.nêf)kautrīgums,

shameful □ (.fill) negodīgs, kauna

pilns; .ness (.nes) negodīgums,
shameless □ (Jêş) bezkaunīgs; .-

ness (.ne f) bezkaunīgums.
shammy (fdjä'me)=chamois,

shampoo (şchZmpû') 1. mīcīt (miesas);

mazgāt (galvu). 2.—.Ing (.inn)

(galvas) mazgāšana un berzēšana,

shamrock (fdjā'mßaof) 5 (baltais)

āboliņš; fig. trijlape.
Shanghai (şchânshái') npr. Šangaja.
shank (şchânsļ) (kājas) liels; (auga)

stublājs, kāts; (enkura, pīpja) kāts;

to ride S.s mare jeb pony —

iet kājām,
shanked (şchânsļt) kātains.

shan't (şchant) —

shall not.

shanty (fdjā'nte) būda.

shape(fcfjeip) veids; figūra;augums;
paraugs; (ciets) pudiņš. 2. [irr.]
veidot; ierīkot, iekārtot; virzīt,

shapeless (şchei'pleş) neglīts; bez-

veida-.

shapeliness (Jènèf) staltums,

shapely (Je) stalts,

shard (fchff'b) šķēpele,suķe; čaula, ļ
čaumala.

share (fd)fir) 1. daļa; O akcija; :
original ~ primary pamat-
akcija; preference ~ preferred .

— priekšrocības akcija; to have

a .
in — būt piedalīgs pie; to

go .s — dalīt ar. 2. v\a. dalīt

(amongst — starp; with — ar); v\n.

piedalīties, būt piedalīgs (in —

Pie).

shareholder(fd)sr'l)o«lbBr)akcionārs.

sharer (fdjfi'ROr) dalītājs(-ja); da-

lībnieks(-niece).
shark (şchii'f) ichth. aizivs; blēdis.

sharp (fdjsrp) I. □ ass; smeils;
griezīgs;sāpīgs; asprātīgs; gudrs;
blēdīgs; savtīgs;kārīgs; dedzīgs,
straujš; j pa pustoni paaugsti-
nāts; F

.
— sis; look .! — uz-

manies! mudīgi! 2. ; krusts;
ar krustu paaugstināta note;
sl. blēdis.

sharpen (fdjflrpn) (pa)asināt; trīt;
uzasināt; pamudināt; kairināt

(ēstgribu); pastiprināt sodu; pa-

augstināt (noti).

sharper (fd)ā>'pBr)blēdis, krāpnieks.
sharpness (fcoSt'pn«f) asums (ari

fig); stingrums, bargums; FF.
sāpība; asprātība; blēdība.

sharp-ser (fcņār'pfēt) izsalcis; ie-

karsis (on — uz); .-shooter (.-
şchûfor) labs šāvējs; .sighted
(.fáìteb) skadracīgs; .wilted

(.wït«b) asprātīgs.
shatter (fdjā'tfr) v\a. salauzt, sa-

dragāt; izputināt (lerības); satri-

cināt (nervus); v\n.salūzt; .-brained

(.bßemb) bezdomu-, aplams,
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shave (sche>w) 1. [irr.] v\a. (skot)

dzīt (bārdu); cirpt (matus); aizskart;

P šmaukt; v\n. skūties. 2. F

bārdas dzīšana; give me a.—

lūdzu nodzenāt man bārdu;

by a -
— pa matu; a close- —

izmukšana ar lielām gŗStibâm.
shaven (şche'wn) p. p. no

shave 1;
a -

head — apcirpta galva.

shaver (şche>'iĶ) bārddzinis; mat-

cirpis i augļotājs.
shaving (.wing) 1. bārdas dzīšana;

-s pl. skaidas; drostalas. 2. bār-

das dzīšanas-; matu cirpšanas-.

shawl (şchàol) šalle; apliekamais
lakats.

shawm (şchSZm) stabule.
she (şchi) 1. viņa; she who — ta,

kuŗa. 2. sieviete; mātīte.

sheaf (şchif) [pl. sheaves] kūlis;

sainis.

shear (schh) 1. [irr.] cirpt, nocirpt;
nogriezt; plūkt; fig. plucināt,
aplaupīt. 2. nelietis; (ari pair

oļ) -s pl. dzirkles,

shearer (fdjï'Rft) cirpējs.

shearing(fd)t'Rïn3)cirpšana; cirpiens;
-spl. no vadmalas cirpta vilna,

sheath (şch?Ģ maksts; ent. uz-

sparnis; .c Ļīd)\dh) bāzt makstis.

iebāzt; apklāt; pārvilkt,
sheave G (fchiw) skriemelis; ripa;

(maizes) rika.

sheaves (şchiws) pl. no sheaf.

she-bear (fdjī'bflr) lāču māte.

shed' (şcheb) [irr.] izliet; izplatīt
(gaismu); birdināt (asaras), nobir-

dināt (lapas), zaudēt.
shed 2(-) šķūnis; nojume; būdiņa.
shedder (fchē'bSr) izlējējs.
sheep (şchip) aita; pl. aitas; fig.

muļķis.

sheep-cot (schi'pfNi), -fold (-fo"Ib);
--pen (.pen) aitu laidars.

sheepish □ (schi'pisch) aitisks, muļ-
ķīgs, plānprātīgs; kautrīgs; --

ness (-uc-f) kautrība.

sheepskin (.skin) aitāda.

sheer (fdjf') I. a. tīrs, skaidrs. 2.

adv. pavisam.
sheet (şchit) plate, lapa; loksne;

palags; plakne; * šķote.

sheeting (fdil'ttn9)audekis (palagiem).
sheet-iron (şchi'táiortt) dzelzs bleķis.

sheet-lightning (-láìtitïmt) rūsa, bula

zibens.

sheik(h) (şchlî jeb şche>ļ) šeiks.

shelf (şd)êlf) [pl. shelves] plaukts;

dzega; klints; sēklis; on the
-
—

atmests! to get on the
-—

palikt neprecēta, palikt meitās.

shell (şchel) 1. čaumala; čaula;

zvīņa; gliemežnīca; istabas uz-

cirtums; vienkāršs zārks;bomba,

granāta; vidusklase. 2. mizot;
izlobīt; bombardēt.

shellac ffchêlļk) šellaka, lapu laka.

shell-almond (fd)ē'lāmBnb) atlobama

mandele.
shelled (schēld) čaumalains.

shell-fish (fdjē'lfīfd)) čaulainis.

shell-work (-wO'î) gliemežnīcu iz-

rotājums.
shelter (şche'liSr) 1. nojume; aiz-

sardzība; paspārne, pajumte.
2.v\a. (aiz)sargāt; v\n.meklēt ap-
tverumu; -er (-t«Rot) aizsar-

gātājs; -less (.tO'lēf) bezaiz-

sardzības-, bezpajumtes-.
shelvel (fdjēllrj) apgādāt ar plauk-

tiem; nolikt uz plauktu; fig.
likt pie malas, atstāt neievērotu.

shelve 2 (-) būt nolaidens, noslīpt.

shelves (şchêlws) pl. no
shelf.
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shelving (sche'lwtm) nolaidens, no-

karens.

shepherd (fdjč'pOrb) avju gans; fig.
gans; .ess (.ēf) ganu meita.

sherbet (fcrjSt'siet) sorbets.

sheriff (fdjê'RÏf) serifs.

sherry (fdje'Re) šerijs, cheress.

shew (fdjo'i) —

show.

shield (schilb) 1. vairogs; aizsar-

dzība; bruņogs. 2. (aiz)sargāt
(from - pret)i .less (fc&i'lbl6?)bez-

vairoga, bezaizsardzlbas-.

shift (fdjfft) 1. pārgrozījums, maiņa;

pozīcijas maiņa (uz vijoles); (sie-

viešu) krekls; izvairišanās;, lī-

dzeklis; viltība; kāita; dienas

darbs; to make
.

— darīt iespē-

jamu, izpalīdzēties. 2. v\a. (aiz)-
stumt; apgriezt; pārliet; mainīt;
pārkraut; pārgrozīt. 3. pārcel-
ties (uz citu vietu); pārgrozīties;
izlocīties; to _ for o.s. — gādāt
par sevi; palīdzēt pats sev.

shifter(fd)t'tt3t )stūmējs; gudrinieks.
shifting (.ttns) sk. shiit; viltīgs,

izmanīgs; .

beach — irstošas

smiltis.

shiftless □ (şcht'stlķş) bezpalīga-;
fig. neveikls,

shifty (fcfjï'fte) grozīgs; izmanīgs,
veikls.

Shilling (fdjl'lfnt) Šiliņš (angju nauda);

the King's . — rokas nauda;

a. in the pound — pieci pro-

shilly-shally F (fdbï'lêfdfjäfe) šaubīgs,
shin (fc&in) 1. liela kauls. 2. to

.

up —līst augšā,
shindy F (fdjf'nbe) troksnis,

shine (şcháìn) 1. spīdums; F to

take the . out of — atstāt kādu

ēnā. 2. [irr.] spīdēt.

shiner sl. zelta gabals.
shingle l (şchļnâgl) 1. jumtiņš. 2.

jumt ar jumstiņiem.
shingle'2 (.) oļi.
shingles (şchtmftls) pl. mcd jost-

veidīgā ēde.

shingly (şchl'mgle) oļains.

shiny (şcháZ'nc) spīdīgs, gaišs.
ship (fchlp) 1. kuģis. 2. ņemt,

likt uz kuģi; kraut kuģī; pie-

ņemt matrožus; v\n. kuģot,
braukt; salīgt par matrozi.

shipboard (ŗdļï'pborb): on uz

kuģa.
shipbuilder (.bllbSr) kuģu būv-

meistars,

shipbuilding (.bins) kuģu būvnie-

shipment (fcņî'ptimtt) iekrāvums;

kuģa krāvs, kŗautiņS.
ship-money (.màsn<=) kuģa nodo-

klis.

ship-owner (.o«n8t) kuģa īpašnieks,
shipper (şchì'ps-) kuģa kŗautiņa

nosūtītājs,
shipping (Jns) 1. kuģa piekrāti-

šana; kuģi; tirdzniecības flote;

jūras spēki. 2. kuģa-, jūras-.

shipshape (scht'pşcheip) fig. F labā

kartība; .wreck (.Rēt) 1. kuģa

bojā iešana. 2. v\n. bojā iet;

v\a. likt bojā iet; fig. iznīcināt;

.wright (.RÌìt) kuģa būvētājs;

.yard (-jā'b) kuģu būvētava.

Shire(fd)ālt; salikteņos fdjfr jeb fdjï')

grāfiste.
shirk (şchgrf) izvairīties; F aiz-

šmaukties.

shirr (jchS-) (ieausts) gumijas pa-
vediens.

shirt (fcbôrt) (vīrieša) krekls; .ing

© (fdļOr'tīm!) širtiņš.
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shiver l (şdil'ttM) 1. šifers; drupata;

skabarga; skaida. 2.v\a. salauzt;

sadrupināt; v\n. salūzt; sadrupt.

shiver2 (-) 1. drebuļi. 2. drebēt;

-y (Brc) drebošs.

shoall (fdjoul) pūlis; bars.

shoal 2 (.) 1. sēklis. 2. tapt se-

klāks. 3. nedziļš, sekls (ari -y

fdjou'le).

shockl (fdjàoî) 1. statiņa. 2. likt

statiņās.

shock 2(.) 1. sadursme; uzbru-

kums; piedauzība; grūdiens;
satricinājums. 2. v\a. grūst;

aiztikt, aizskart; satricināt; v\n.
sadurties.

shock 3(.) pinkains suns;
-

of hair

— kuplu matu cekuls.

shocking □ (fchào'futä) piedauzīgs;
aizskarīgs; briesmīgs.

shod (şchâZo) pret. unp. p noshoe2.

shoddy (fdjæ'be) 1. mākslīga vilna;

fig. draskas. 2. mākslīgas vil-

nas-; fig. nevērt'gs.
shoe (fdjū) 1. kurpe; pakavs;

apkalums; bremze, leneklis. 2.

\irr] apaut; apkalt.
shoeo/acft (fchū'blāk) zābaku tīrī-

tājs; .blacking (.inn) zābaku

vikse;
.

horn (.Horn) kurpjāvis;
.makerj.meifot) kurpnieks.

shone unp. p. no shine.

shook (şchttļ) pret no shake 1.

shoot (şchût) 1. šāviens; atvase;
gružu kŗautne. 2. [irr.] v]a. šaut;

nošaut; aizšaut; izšaut; ātri iz-

braukt (piem. zem tilta); ātri do-

ties pār; aizšaut (bultu); izgāzt
(riču); velt (mucu); v\n. laui; fig.
sāpēt; sajust dūrēju; strauji
laisties, šauties; gāzties; plaukt;
to

-
ahead— skriet, braukt uz

priekšu; to. ahead ot— aiz-

steigties priekšā.
shooter (fchū'fvr) šāvējs, strēlnieks.

shooting (şchû'ttm) 1. šaušana; me-

dības; to go. — iet medībās.
2. dusošs; .-box (.bauff) medību

namiņš; .
star (.ftffr) krītoša

zvaigzne.
shop (şchsop) 1. pārdotava; darb-

nīca; F arods. 2. staigāt pa

pārdotavām,iet iepirkties; (p.i.d.
F to go .ping).

shop-/rortr(fd)æ'pfßasnt) skatlogs;
-keeper (fīpSr) sīktirgotājs; .-lif-

ter (.lift8') pārdotavu zaglis;
.man (.ntān) pārdotavas apkal-
potājs.

shoppy F((d)àrj'pe)pārdotavu pilns;
sīktirdzniecisks.

shore 1 (şchoy krasts; piekraste;
jûŗmala.

shore 2 (-) 1. paspaids, pabalstenis.

2. to . up— (pa)balstit.
shorn (fdjūm) p.p. no shear 1.

Short (fdjū't) l. īss; mazs (no au-

guma); nepietiekošs; drupans;
in

.
— īsi sakot; nothing.of

— ne mazāks kā, tikai; to come

jeb fall) .

of — nesasniegt; to

cut
.

— piepeši pārtraukt; to

fall
. — izbeigties(no krājumiem).

2. īsums; īss pārskats; īss bal-

siens; F .s pl. īsas bikses.

shortcake (fcrjor'tfeif) irdena kūka;

.coming (.faOmïna) trūkums;

pienākuma neizpildīšana; .-da-

ted © (.beit«=d) īstermiņa-.

shorten (şchmtn) v\a. saīsināt; stru-

pināt; pamazināt; aprobežot;
v\n. saīsināties, tapt īsāks.

shorthand (şchôr'thând) stenogra-

fija; .writer — stenografs.
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short-handed (.hânbêb) ar maz

darba spēka apgādāts,
shortly (şchôr'tlei drīzumā; īsumā.

Shortness (şchôr'tnêş) īsums; (at-

miņas) vājums; trūcīgums.

short-sžg-/zfed tuvredzīgs;
.winded (.winded) aizdušīgs.

Shot1 (şchàZt) pret. un p. p. no

shoot 2; kā a. laistošs (zīds).
shot 2 (fdjaot) šāviens; šāviņš;

lode; F strēlnieks; small. —skro-

tis; within (gun)
.

—šāviena tā-

lumā; like a . —tūliņ, zibeņa
ātrumā; to make a bad

. — šaut

gaŗâm; aplami minēt; a dead
.

— strēlnieks, kurš nekad nešauj
garām.

shot-proof (fdjao'tpßūf) pret lodēm

shotten (şchàôtn) ikrus laidis; .

herring — izķīķēta, kaltēta siļķe,
should (şchìid) sk. shall.

shoulder(fd)ou'lbSr) 1 .plecs;priekšas

gabals; izcilnums; to give ap.
the cold

.
— izturēties pret kādu

dzestri. 2. X ņemt uz plecu;
grūst ar plecu.

shoulder-6e/r(.bēlt)zobenasiksna;

--blade (.ble'b) lāpstiņa; .-knot

(-næt) uzplecis;.-straps (.ftßāpf)

uzpleči.
shout (şcháut) 1. kliedziens; gaviles.

2. kliegt; gavilēt.

shove (şchàZw) 1. stūmiens, grū-
diens. 2. stumt; grūst.

shovel (şchsZwl) 1. lāpsta. 2. rakt

ar lāpstu.
show (fdjou) 1. [irr.] v\a. rādīt;

izstādīt; parādīt; pierādīt; to .

forth — pasludināt; to
.

in—

ievest; to
-

off— parādīt labākā

gaismā; to
. up — vest augšā;

v\n. parādīties; izlikties. 2. iz.

stāde; tirgus izrāžu būda; iz-

skats; dumb
.

— pantomima;
on .

— apskatāms.
show-bill (fchou'bll) izkārts preču

saraksts.

show-card (.fā'b) paraugu karte;

veikala paziņojums.

showerl (fdjou'Or) rādītājs.
shower 2 (şchau'Sr) 1. lietus gāze;

daudzums. 2. (pār)liet; aplaistīt.
shower-bath Ļbūth) duša.

showery (fdjáu'ô'Re) lietains, lietus-,

showiness greznums.
showman (.man) iz rādītājs.
shown (şchoun) pp. no show 1.

show-room (fchou'Rūm) izstādes
istaba.

showy □ (.«) grezns, krāšņs,
shrank (fdjßānaf) pret. no shrink 2.

shrapnel (jchßZ'pnêl) šrapnelis.
shred (fcfjßēb) 1. drostala. 2. [irr.\

sagriezt.
shrew (şchßû) zo. cirslītis (ari.

mouse); ļauna asaka (sieviete),

shrewd □ (fcfjßūb) asprātīgs, gudrs,
shrewdness (şchßû'bmş) asprātība,

gudrība,
shrewish □ (şchßû'lşch) ķildīgs,
shriek (fdjßff) 1. baiļu kliedziens;

ķērciens. 2. ķērkt,
shrievalty (fctjßï'rrjOlte) šerifa amats.

Shrill (şchßtl) 1. a. (ari adv.) □

spalgs, ass, griezīgs. 2. v\a. to
.

forth — izķērkt; .ness (.mf)spal-

shrimp (şchßlmp ) zo. garnele;
pundurs.

shrine (şchßám) (relikviju) skapis;
altāris.

shrink (fdhßÏnäî) 1. (ari -ing) sa-

rukšana; izvairīšanās, atkāp-
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šanās; drebuļi. 2. [irr.] sarukt,

sarauties; mesties (no koka); to

.
at — iztrūkties; to

.
from —

ar šausmām atkāpties; .age

(şchàgkebsch) saraušanās; fig.
pamazināšanās.

shrive (şchßaîw) [irs,] sūdzēt grēkus;

noklausīties grēku sūdzēšanā.

Bhrivel(fcf)Rfro[)sarukt;sakrunkāties.
shriven (şchßtwn) p.p. no shrive.

shroud 1 (fcfjßaub) I. drebēs; ie-

terpums; līķauts. 2. apsegt;
ietīt (sev. līķi).

shroud 2 * (.) galvenā tauva.

shrove (şchßouw) pret. no shrive.

Shrovetide (şchßou'wtáid) gavēņu

Shrove Tuesday (.tjū'ībe) meteņi.
shrubl (fd)Rasb) krūms; kociņš."
shrub 2(.) (savāds) punšs,

shrubbery(schßsZ'b«R°) apstādījums
(ar greznuma augiem).

shrubby (.e) krūmains.

shrug (fd)Rasg) 1. raustīt (piecus). 2.

plecu raustīšana.

shrunk (fchßaZngk) pret. un p.p. no

shrink 2; .en (schßaZmkn) a. no-

liesojis; izdilis.

shuck (fdjàļf) 1. pāksta; čaumala.

2. izlobīt, izškīt. [drebuļi.)
shudder (fcbàô'bdr) l. drebēt. 2.1
shuffle (schsZfl) 1. stumdīt; sa-

maisīt; jaukt (kārtis); to
. away

— nemanot aizgādāt; aizprak-
tizēt; to

.
olf

—

aizstumt no

sevis; vļn. lumpačot; nopūlēties;
izkulties. 2. (kāršu) jaukšana;
paņēmiens.

shuffler (fd)àspr) maisītājs; le-

ganstnieks.

shuffling (Jinn) lumpačīgs; izvai-

rīgs; netaisns.

shun (fdjafin) izvairīties.

shunt (şchsZnt) 1. S aizgāda slie-

des; pārmija. 2. S pārvest uz

aizgāda sliedēm; novelt (on to

a p. — uz kādu).
shut (fdfjaßt) [irr.] v\a. aiztaisīt, aiz-

slēgt; aizvērt; to. in —ieslēgt;
to

.
out— izslēgt; to

. up shop
— aiztaisīt slēģi; fig. sl. izbeigt

veikalu; vļn. aizvērties; F.up!
— turi muti!

shutter (şchàS'tor) slēdzējs(-ja);
slēgts.

shuttle (fdņastl) šautuve; šķutas

(sudmalās); .cock (fd)às'tlfaof) at-

sperene.

shyl (şchai) 1. □ bikls; kautrīgs;
piesardzīgs; neuzticīgs; F to

fight
.

of — iet kādam no ceļa

nost. 2. būt tramīgs.
shy 2 (.) sl. 1. mest. 2. metiens;

cirtiens.

Shylock (şchái'làák) npr.
Šeiloks.

shyness (şchai'nêş) biklums; kau-

trība; neuzticība.

Siam (faiā'm, fiā'nt) npr. Ziama;

.ese(faflmī'f, .mi'ş) 1. ziamiešu-.

2. ziamletis(-te); ziamieši.

Siberia (faibī'Rēa) Sibīrija;.n (.on)
1. Sibīrijas-, sibīriešu-. 2. sibi-

rletis(-te).
sibilant 1. šņācošs. 2.

gr. svelpenis.

Sibyl (ff'bll) pareģe, zibile.

sibylline (ft'bēltn jeb JBn)pareģes-,
siccative (fì'fStïrrj) kaltējošs.
Sicilian (şesi'şin) I. ziciliešu-. 2.

zicilietis(-te).

Sicily (fï'fefe) Zicilija.
sick □ (fïf) slims, nevesels; ap-

sicken (jìfn) v\n. slimot; saslimt;
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to-
-

at — sajust riebumu; vja
darit slimu; modināt riebumu.

sickish (fî'kifch) pretīgs, riebīgs.
sickle (fffl) sirpis.
sick-leave ffï'ïlto) atvaļinājums

(slimības dēļ).

sickliness (.l*n*f) slimīgums; ne-

veselīgums.

sickly (_(e) slimīgs, vārgulīgs, sa-

nīcis; neveselīgs; vājš, sāpīgs.
sickness (.mf) slimība; slikta dūša.

side (said) 1. puse; sāni; krasts;

mala; nokalne; partija. 2. sānu-.

3. nostāties kāda puse; iestāties

(with—.par, against — pret); .d

(faī'bßfa) -pusSjs.

side-arms (fai'bmms) auksts ie-

rocis; .board (.omb) bulete; .-

dish (.blfch) starpēdiens.
siáe-face (şái'dfe'ş) profils; .long

(lamg) sāņus; .walk Am. (.wabf)

trotuārs; .ways (.we'f), .wise

(.waif) sāņus, sānu-.

sideriai (faibi'RiPSl) zvaigžņu-.
siding (fáì'bìmi) partijas piederība;

S pārmijas vieta.

sidle (şaidl) sāņus.
Sidney (fi'bne) npr. Sidneja.
siege (fībfdj) aplenkums.

sieve (şîw) siets.

sift (fist) sijāt.
sifter (st'ftSr) sijātājs.

sigh (fat) 1. nopūta. 2. v\n. no-

pūsties; v\a. nopūsties par.

sight (sail) redze; fig. Acs; uzskats;

skats; mērķis, grauds; P pūlis;
© uzrāde; second

.
— otra redze,

gaišredze; ; no lapas; © pēc
uzrādes; to come in

.
—nākt

redzams; to be (with)in. —būt

redzams.

sighted (fäï'tÈb) ar graudu; acīgs.

sightless (.I«f) akls.

sightliness (.lems) staltums.

sightly (.te) stalts.

s\ņ.nt-seeing (fáì'tfllns) ievēroja-
mību aplūkošana; .-seer (.sl»-) I

rēgu lis; .-singing (.finatnii) dzie- '
dāšana bez sagatavošanās.

sign (fain) 1. zīme; mājiens; iz-

kārtne; paraksts. 2. v\n. dot

zīmi; v\a. parakstīt.

signal (fi'gnA) 1. zignals. 2. □

ievērojams; ārkārtīgs. 3. zi-

gnalizēt;.ize (.nä(áìf) izcelt; darīt .
ievērojamu; zignalizēt.

signatory (.t»Re) 1. parakstītājs.
2. parakstošs.

signature (.iWi) zignatura; zīme; ;
paraksts.

sign-board izkārtne.

signer (fāī'nfr) parakstītājs.
signet (fl'gmt) zīmogs, zieģelis.
significance, .icancy (fīgnt'fēfonf,

.lOnfe) nozīme; svars; .leant □

(.font) zīmīgs; .ication (ftgne
- 1

fēfei'fdjfn) nozīme; .icative □ ļ
(fTgnì'fèfättrn) zīmīgs; .y (fl'gm-
fáì) apzīmēt; aizrādīt; paziņot;

nozīmēt; it does not .y — tas

neko nenozīme.

sign-post tfai'npoiift) sludinājumu

stabs; ceļa rādītājs.
silence (fiì'lSnf) 1. klusēšana;

klusums; .! mierā! 2. (ari X

lielgabalus) apklusināt.

silent □ (Jēnt) kluss; mēms (burts).

Silesia (fê(i'fd)êa) Silezija; .n (--

fcfjOn) I. sileziešu-. 2. silezietis

(-te).

silicate (ft'lēfāt) zilikats.

sillcious (şèlļ'fchoş) oļveidīgs.

silk (fïlf) 1. zīds; zīda drāna; zīda

talārs. 2. zīda-.
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silken (fiifn), silky (şt'lfe) zīda-,

zīdam līdzīgs.

silkiness (-fêmf) zīdainums.

silkworm (-wß'm) zīda kāpurs.
sili (fïl) sliegsnis; sija; bēģelis.
silliness (fï'lênef) aušība.

silly □ (sile) aušīgs.

silt (silt) 1. gļotas. 2. aizgļotāties.
silver (fì'lltiOr) 1. sudrabs; sudrab-

nauda; sudrablietas; German
-

— jaunsudrabs. 2. sudraba-.
3. apsudrabot; -y (-w«Re) su-

similar□ (fļ'mĢr) līdzīgs; vienāds;

-ity (siķlā'Rēte) līdzīgums.

simile (ft'inèll) līdzība,

similitude (fēmi'K-tjūb) līdzīgums;
līdzība.

simmer (si'mv-) lēnām vārīt.

simoom (fīmū'm) samums.

simper (fl'mpfr) 1. muļķīgs smīns.

2. muļķīgi smīnēt.

simple (fïntpl) 1. vienkāršs; muļ-

ķīgs. 2. vienkāršums; ārstnie-

cības augs.
simple-minded(fì'iiiplmiìnbêb) naivs.

simpleton (fi'mplton) vientiesītis;
muļķis.

simplicity (fimpll'fête) vienkāršība;
skaidrība; aušība.

simplification (şimplêfeļei'fchSn )

vienkāršojums.
simplify (ft'mp(šfaī) vienkāršot.

simply (.pie) adv. vienkārši; tikai.

simulate (fì'mißleit) darīt pakaļ;
izlikties; -ion (şimiûlei'fchî>n) iz-

likšanās.

simultaneous □ vien-

laicīgs; -ness (-nēf) vienlaicība.

sin (fin) 1. grēks. 2. grēkot.
since (fills) 1. prp. kopš. 2. adv.

kamēr, no tā laika, kamēr;

long -
— ilgu laiku; how long

-? — no kuŗa laika? how long

is it
-

— cik ilgi atpakaļ; a

short time
-

— neilgi atpakaļ.

3. ej. tāpēc ka.
sincere □ (şlnsîr') sirsnīgs; Yours

~ely — jūsu padevīgais; .ity (--

fē'Rēfe) sirsnība.

sine (fain) math, sinuss.

sinecure (fáì'n 6, jeb fî'nèkjû') bez-

rūpju vieta (ar algu, bez darba).

sinew (ft'njū) cīpsla; fig. nervs,

spēks; .y (.iue) cīpslains; stiprs.
sinful □ (fï'nfûl) grēcīgs; -ness

(-nes) grēcīgums.

sing tffnu) [irr.] dziedāt; dzejot;
sīkt; džinkstēt; F to

-
out—

izsaukt.

singe (fïnbfctj) (ap)svilināt.
singer (fļ'M»') dziedātājs(-ja).
Sing(h)aleze (finägSllf, -li'f) zinga-

singing (fï'mïns) dziedāšana; džink-

stēšana.

single (fhwgl) 1. vienīgs; atsevišķs;

vienkāršs; neprecējies; ©
-

bill

— zolavekselis; -combat — div-

kauja; book-keeping by - entry
— vienkārša grāmatvedība; -

file — zosu gājiens. 2. atdalīt,

atšķirt.

single-hearted (şļ'nsglhtļĢd), single-
minded ( -mainbsb ) vaļsirdīgs,

sirsnīgs.

singleness (.ms) atsevišķums, vien-

kāršums; godīgums,

singly (fl'nngle) adv. atsevišķi;

sevišķi; gabaliem; viens pats.

singular' (.giŅ>) 1. □ vienīgs;

sevišķs; atsevišķs; neparasts;
dīvains. 2. gr. vienskaitlis; -ity
(flmigi"lā'Rēte)dīvainība;retums.
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sinister □ (ft'n6ftOr) kreiss; nelai-

mīgs; jauns, netaisns.

sink (ffnaï) 1. [irr.] v\n. (no)grimt;
iet bojā; iespiesties (into); sa-

ļimt; v\a. (no)gremdet; izrakt;

fig. sabojāt; nomaksāt (parādu);

noguldīt(naudu); nobeigt (Strīdu).

2. mēslu bedre; izlietņu.

sinker X (fl'nŞr) kalnracis.

sinking-fund (.kimfàd) deldēšanas

sinless (ft"'nlèf) bezgrēka-.
sinner (fl'n"') grēcinieks(- niece),
sinuate (fï'ni"ät) jomots.

sinuosity (tïniìiâs'fête)izlîkumojums.
sinuous(fî'niûflf, fïni»àsf)izlîkumots,

izlocīts.

sinus (fai'n°f) līcis; anat. dobums;

ģeom. sinuss.

Lion (faì'aon) Ciona.

SiOUX (fQ) Ziuksi (indiāņu cilts).

sip (sip) 1. malciņš. 2. dzert (ma-

ziem malciņiem), Sūkt.

siphon (fáî'fOn) sūknis; zifons.
sir (for) kungs (uzrunā); Sir

— sers

(titulis).

sire (fáìr) sers, majestāte; tēvs;

sencis; tēviņš (pie kustoņiem),

siren (fai'Rēn) zirene.

sirloin (fOt'loin) gurna gabals (no

liellopiem).
sirrah f (fi'Ra) zēns.

siskin (ft'fttn) orn. ķeģis.
sister (fi'ftsr) māsa; .hood (.Hiid)

māsība; .-in-law (fī'ftOßtnlāo )

svaine ; -ly (.tflde) māsas-, mā-

sit (.fit) [irr.] v\n. sēdēt; noturēt

sēdi; to . down — sēsties; fig.
to

- on jeb upon a p. — ap-

spiest kādu; to .up—pacelties,

saslieties, sēdēt taisni; palikt

nomodā; v\n. sēdēt uz; to
. a

horse well — labi sēdēt zirgam
mugurā; to

. a th. out — palikt

līdz beigām; to
. a |p. out _

ilgāki palikt nekā kāds.

site (fait) stāvoklis, vieta.

sitter (fi'tar) sēdētājs(-ja); perē-

sitting (-mii) sēde; .-room (.Rūm)
dzīvojamā istaba,

situated <fi'ii«e>iēb) atrodams,

situation (şitjue>'fchBn) stāvoklis;

six (fits) I. seši. 2. sešacis; to

be at .(es) and seven(s) — būt

mulsā.

sixfold (fi'lffonlb) seškārtīgs.
sexteen (fi'fftin) sešpadsmit,
sixteenth (fi'fftin/A) 1. sešpadsmi-

tais. 2. sešpadsmitdaja.
sixth (fiffrA) 1. sestais. 2. sēst-

sixthly (.Ie) sestkārt.
sixtieth (fi'tfte-SfA) sešdesmitais.

sixty (.te) 1. sešdesmit. 2. seš-

desmits.

sizar (fái'fSr) (senāk) stipendiāts.
size l (fāīf) lielums, apjoms; for-

mats; augums; -d (faifb): mid-

dle-.d — vidēja lieluma.

size - (.)1. līme. 2. līmēt.

sizing (fái'ftmi) līmēšana.
skate1 (ffeit) 1. slida. 2. slidot.

skate2 (.) ichth. raja.
skater (ffei't8') slidotājs.
skating-rink (.tirtZßtmk) ritslido-

skedaddle F (ff«bā'bl) F laisties

lapās, izmukt,

skee (ski) —ski.

skein (stein) šķipsnis.
skeleton (skeleton) ģindenis, ske-
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lets; stāvs; sporta ragutiņas;
.

bill — (neizpildīts) formulārs.

sketch (şļêļşch) 1. skice, uzmetums;

apskats. 2. v\a. skicēt, uzņemt;

v\n. zīmēt.

sketchy (şfe'tşche) ātri uzmests, ne-

pabeigts.
skew (skjū) sk. askew.

skewer (ffjū'or) 1. iesms (ko ga]u

cept). 2. uzspraust iesmā.

ski (ffi) sniegkurpe, skija.

skid (fftb) 1. bremze, lēneklis. 2.

bremzēt.

skiff * (ffìf) laiviņa.
skilful □ (fït'lfitl) izveicīgs; liet-

pratīgs; -ness s.nêf), skill (ffïl)
izveicība; lietpratība.

skilled (fîììb) izveicīgs; piedzīvojis.
skim (fffm) nosmelt (krējumu, putas);

aizskart; pavirši izskatīt.

skimmer (fït'iiior) pavārnīca; kre-

jojamā karote.
skim-milk (.mtlf) nokrejots piens.

skimmings (fîl'mwtaf) pl. nokre-

jojums.

skin (ffïn) 1. āda; miza; ādas

maiss. 2. v\a. nodīrāt; nomaukt;

nomizot; v\n. aizdzīt (no vātīm).

skin-deep (ffl'iibip) paviršs.
skinflint (.flint) skopulis.
skinner (fït'rtOr) kažokpreču tirgo-

skinny (ffï'ne) ādains; liess; F sko-

pulīgs.

skip (ffìp) 1. lēciens. 2. lēkāt;
(pār)lēkt.

skipper' (fff'pst) lēcējs, lēkātājs;

siera smidzis.

skipper- (.) kapteinis,

skipping-rope (ffl'ptn9Ro«p)lecamā

skirmish (fïflt'mlfdt)) 1. sadursme.

2. apšaudīties; .er (.ntêşchSr)

apšaudītājs,
skirt (ffOtt) 1. mala; stērbele;

apakšsvārki. 2. v\a. apšūt; v\n.
būt uz robežām,

skit (fflt) zobošanās; ķengāšanās;
.tish □ (şkt'tìşch) tramīgs, niķīgs

(sev. no zirga); vieglprātīgs; ne-

pastāvīgs,

skittle (şļity ķeglis; to play (at)
.s — bumbot,

skulk (ffàSlf) līst, slēpties; glūnēt,
skull (ffàsl) pauris,
skunk (ffìSnät)zo. smerdelis, sesks,

sky (ffaì) debesis; gaiss; klimats,

sky-blue (ffiī'blū) debesu zilumā,

skylark (.lens) 1. lauku cīrulis. 2.

aušāties, jokot,

skylight (.láìr) virsgaisma; jumta

logs.
slab (flāb) plate; G nomaļa.

slabber (flä'bor) Sk. slobber.

slack (fläf) 1. slābs; Jegans; no-

laidīgs; O gurdens; æ . water,

.
tide — klusūdens. 2. * at-

šķete. 3. =
.
en; dzēst kaļķus.

slacken (şlZkn) atslābināt, atlaist;

atslābt; pamazināt.
slackness (şla'knêş) siābums; sk.

slag (flag) sārņi,

slaggy (stā'g«) sārņains.
slain (flein) p.p. no slay,

slake (fleif) dzēst; remdināt,

slam (flam) 1. piesišana; (kāršu

spēlē) ŠlemS. 2. aizcirst (durvis);

panākt šlemu; tikt šlemā.

slander (şlZ'nbo-) 1. apmelojums.
2. apmelot; neslavu celt; .er

(.bBRor)apmelotājs;.ous□ (.RsSş)
apmelošanas-,

slang (slāna) 1. sevišķa valoda
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(kārtas, sporta X.). 2. F izlamāt;

.y (flä'nse) prasts, piedauzīgs.
slant (slant) 1. □ šķībs, slīps, no-

karens. 2. nokāre, nogāze. 3.

v\a. sašķiebt; v\n. noslipt.
slantwise (fla'ntwaif) šķībi, slīpi.

slap (flap) 1. viegls sitiens. 2.

Viegli uzsist (ar roku).

slap-bang (slZ'pļà-!) blīkš!

slap-dash (.oZfch) 1. int. plaukš!
2. adv. steigšus; pavirši, no-

laidīgi. 3. s. F paviršs darbs,

saķēzījums.
slash (flāfch). 1. cirtiens (ar pātagu);

šķērsums. 2. v\a. šķērst; v\n.

kauties.

Slashing (flā'fchtlts) ass (no kritikas);

sl. rupjš.
slate (fle't) 1. šifers; šifera tāfele.

2. jumt ar šīferu.

slate-pencil (flei'tpênfèļ) grifele.
slater (ffe>'t 8-) šifera jumiķis.
slattern (fla'tCm) 1. slampa. 2.

slampīgs.
slaughter (flārj'tfr) 1. kaut, slaktēt.

2. kaušanas-. 3. slaktiņš; asins-

izliešana; kaušana; noslepka-
vošana; .er (.t8R8r) miesnieks,

slakteris; slepkava; .ous □

(flāo't BRasf) slepkavīgs.
Slav(e1) (fläro jeb flaw) slāvs.

slave' 2 (fleite) 1. vergs (verdzene).
2. nomocīties.

slaverl (flei'ro8') vergu kuģis.
slaver 2 (flā'roOr) i. slienas. 2.

slienāt.

slavery (flei'wB Re) verdzība,

slavey F (fleī'me) kalpone,
slavish □ (.wlşch) verdzisks; .ness

(.nê f) verdziskums.

Slavonian .c (.mào'-
nîk) slavoņu-.

slay (flei) [irr.] nosist, nonāvēt,

slayer (fïei'or) nonāvetājs, slēp-

sleave (fllro) 1. samezglojums,
samudžinājums(ari .-silk) plau-
ku zīds, 2. uztīt.

sled (şlêd) .gel (flēbsch) kamanas.
sledge 2 (.) kaļamais āmurs (ari

.-hammer).

sledging-party (flē'bfchfmipclrļe)ka-

manu izbraukums.

sleek (fits) 1. gludens; mīksts. 2.

gludināt; .ness (flî'fn«f) glude-

sleep (flip) 1. [irr.] gulēt; to.

away
— nogulēt; to

.
ost — iz-

gulēt. 2. miegs.
sleeper (fli'pB') guletājs(-ja); S

gulsnis.
sleepiness (şli'pênêş) miegainums.
sleeping (flT'ptnfl): . partner -

kluss dalībnieks; .-car, .-car-

riage a (.fūr, .kāßēdsd)) guļa-
mais vagons-.

sleepless n (fli'pisf) bezmiega-;

nemierīgs; .ness (.nes)bezmie-

sleep-walker (.waofOr) naktsstai-

gulis(-le). mēnešserdzīgais(-gā).
sleepy □ (şli'pe) miegains; iemi-

dzinošs.

sleet (flit) 1. krusas graudi. 2.

birt (no krusas).

sleeve (flīro) 1. piedurkne; to

laugh in one's . — smieties aiz

muguras. 2. piešūt piedurknes.
sleeveless (flī'mlef) bezpiedurkņu-.
sleigh (flei) 1. kamanas. 2. braukt

kamanām; .ing(-party) (flei'uï
[pārfe]) kamanu brauciens.

sleight (flai't) paņēmiens; izveicība.

slender □ (flē'nb°r) slaiks; tievs;
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vājš; nepietiekams;.ness (.nes)

slaikums; vājums; nepietieka-

slept (slēpt) pret. un p.p no sleep.

slew (flū) pret. no slay.

slice (fláìf) 1. rika, rieciens, šķēle;
G lāpstiņa. 2. sagriezt šķēlēs;
nogriezt.

Slid (slīd) pret. un p. p. no slide 1.

slide (fllìb) I. [irr.] v\n. slīdēt;

slidot; aiztecēt; nemanot iekļūt;
v\a. slidināt. 2. slīdēšana; sli-

dotava.

slider (fläî'bor) slīdētājs; slidotājs,
slide-rule (.Rūl) sk sliding-rule.
sliding (fiáì'bins) 1. slīdēšana. 2.

slīdošs.

slight (fláît) 1. □ plāns; vājš;

mazs, neievērojams; viegls. 2.

neievērība, necienīšana. 3. ni-

cīgi izturēties; neievērot; .ingly

(flár'tïnale) adv. nicīgi; .ness

flái'tnèf) vājums; niecīgums.
slim □ (Mm) tievs, slaiks, smuidrs.

slime (flaj'm) dūņas; gļotas.
sliminess (flii'm&n*f) dūņainums;

gļotainums.
slimness slaikums.

slimy □ (flai'me) dūņains; gļotains.
sling (slim) 1. linga; surg. saite;

metiens; šautenes siksna. 2.[irr.]
mest, sviest; a apņemt ar vir-

vēm un vilkt; pakārt siksnā.

slinki (flingk) ļi>r.j. 1. par agri
apbērnoties. 2. agrinieks (par

agri radies kustonis).
sllnk- (.) līst, paslepus aiziet;

to
. away jeb off — aizšmauk-

slipi(fi'tp) 1. [irr.) v\n. slīdēt; paslī-
dēt; aizšmaukties; klupt; pal-
amāties; F to

. up — maldi-

ties; vļa. paslidināt; nemanot

iebāzt, iestumt; to
-

in — iestar-

pināt; iespraust (piezīmi); to -

on(off) mudīgi uzvilkt (novilkt)
(svārkus 2c.). 2. slīdēšana; pa-

slīdēšana; paklupšana; pārska-
tīšanās; izmukšana; strēmele;

zīmīte; hort. durteknis; pēcnā-
cējs; sols (baznīcā); apakšdrēbes;
F a - ofagirl — slaika jaunava;

-
ofthe pen —rakstīšanas kļūda;

to give a p. the
-

— atstāt kādu

slip-knot (fll'pnæt) cilpas mezgls,
slipper (flt'pB') tupele,
slipperiness (-BRķf) slidenība.

slippery (-«) slidens; fig. nedrošs;

neķītrs.
slipshod (fll'pfdjaub) ar nomītām

kurpēm; nolaidīgs,
slipt (fltpt) sk. slip 1.

slit (flit) 1. plaisa; šķirba; šķeltne.

2. [irr,] šķelt(ies), skaldīt(ies);
iegriezt.

silver (flî'wo. jeb flai'mfr) i. no-

rauts gabals. 2. (sa)skaldīt; sa-

slobber (flao'bär) (ap)slienāt; -er

(OrSt) apslienātājs; -y (.Re)

drēgns,
sloe 5 (flo») glūme.
sloop * (flūp) šalupa.
slop- (flàop) peļķe; izlējums; -s

pl. samazgas; slimnieku zupas,

slop- (-): -s pl. lētas gatavas

drēbes; t. gultas veļa.

slop-basin (-beifn) skalojamā bļo-

slope" (flop) 1. nogāze; nojume.

2. v\a. darīt slīpu; nošķiebt; to

-
out —

izgriezt; v\n. būt no-

kārens.
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sloping □ (flou'pTnsj slīps, nolai-

sloppy □ (flàá'pe) netīrs, dubjains.
slop-shop (.şchàôp) lētu gatavu

drēbju pārdotava.

slot (flaot) (brieža) pēdas; padziļi-
nājums; plaisa; carp, koka

bulta. -

sloth (floufA, flæiA) slinkums; zo.

sliņķis, lēngaitis; .ful □ (fIo«rA-,

flao'/Afūl) slinks, kūtrs.

slouch (şláulşdj) 1. v\n. ļegani no-

karāties; galvu nokārt; ļodzī-
ties; lempīgi staigāt, sēdēt; vļa.
novilkt cepuri uz acīm. 2.

lempīga izturēšanās.

slough1 (staru) peļķe; purvs, mu-

slough.2 (flāsf) 1. (čūskas) āda;

krevelis. 2. nobrauņāties.

sloughy(fláu'e) purvains, dūkstains.

sloven (şlà?wn) ķēma; smulis(-le);
-liness (flàs'ninlè nêf) netīrība;

.ly (.le) netīrs, noķērnājies; no-

laidīgs.
slow (şlou) 1.□ lēns,lāčīgs, lempīgs;

vēls; kūtrs; my watch is ten

minutes
.

— mans pulkstens iet

desmit minutes pakaļ (jeb par

sebu). 2. lēni vilkties.

slowness (flo«'nēf)lēnums; kūtrums;

(pulksteņa) Sebums.

slow-worm (ftoVwitati) zo. gļodcne.
sloyd (flold) rokdarbu mācība,

sludge (şlàôdsd)) dubļi.
slugl (flaSg) metāla gabals(šaušanai).
slug 2 (.) zo. ceļa gliemezis,
sluggard (fláS'gfrb) 1. slinks, kūtrs.

2. sliņķis(-ķe).
sluggish' □ (-ïfdj) slinks, kūtrs,

sluice (flļiļūf) 1. slūžas. 2. nolaist

ūdeni pa slūžām.

slum (şlà?m) netīra iela; .s pl.
neslavā esošs pilsētas apvidus.

slumber (flàS'mb&'t) 1. snaudiens.
2. snaust; .ous (.b«Ģf) iemi-

dzinošs.

slump i (şlZmp) 1. sev. Am. ielūzt

(ledū); iegrimt (sniegā). 2. (cenu)
piepeša krišana.

slump 2 (.) 1. samest kaudzē. 2.
in the

.
— viskop, caurcaurim.

slung (fla?m) pret. un p.p. no sling,
slunk (îtämî)pret. un

p. p. no slink.

slur (flS') 1. traips; fig. paļā;
mājiens; rājiens; pārmetums;
j savienojuma zīme; tup. ne-

skaidrs iespiedums. 2. traipīt;

smērēt; apmelot; viegli pāriet;

.
i savienot, saistīt (toņus); savilkt

zilbes.

slush (şlàrZşch) dūņas, dubji.
slut (şlà?t) smulē'; .tish (fīsß'ttfct»

smulīgs, netīrs,
sly □ (fiai') izmanīgs, viltīgs,

sly-boots F (flal'būtf) gudrinieks,
slyness (flaì'rt ef) izmanība, viltība.

smack l (fmāf) 1. garša; pagarša;
maza drusciņa. 2. garšot (of —

pēc).
Smack 2(.) 1. Čupsts, (trokšņains)

skūpsts I sitiens, plīkšķis,

plaukšķis. 2.čūpstīt, dikti bučot;

plīkšķināt. 3. int. plaukš! .ing

(şina'kinâ) stiprs.
small (fmæf) 1. mazs, vājš, niecīgs,

sīks; plāns; šaurs; neievērojams;

smalks (lietus); viegls (vīns); to

make a p. feel
.

— apkaunot
kādu;. hourspl.— agrās stundas

(pēc pusnakts). 2. plānums.
small-arms (fntāo'lārmf) pl. rokas

šaujamie ieroči.

small-clothes pl. bikses
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smallish (fmāā'līfdg) puslīdz mazs.

smallness (-ttêf) mazums 2c. (sk.
small).

small-pox (.paoļş) pl. bakas.

small-talk (-tāīf) tērzēšana.

smalt G (fmaālt) smaile.

smart (fmS<t) 1. □ stiprs, smel-

dzošs; mundrs, dzīvs, veikls;

ass; F smuks, glauns, smalks.
2. sāpes; F švauksts. 3. sāpēt;

ciest; you shall
.

for it — par
to tu dabūsi.

smarten (şmkhtn) izgreznot, iz-

pušķot (ari
- up).

smartness (fmm'tmf) asums; dzī-

vums; glaunums.
smash (finäfdfj) 3. v\a. sadauzīt,

sadrupināt; v\n. salūzt; © sl.

to
. up — krist bankrotā. 2.

sadauzīšana; © sl. bankrots;
F all to drubazu drubazās.

smatterer (fmä'tôßot) puskoka le-

smattering (-oRÎmi) pavirša zinā-

smear (şinir) 1. smērēt, aptraipīt.
2. smēre; traips,

smell (fmēl) 1. oža, osla; smaka;
smarža. 2. [irr.] v\a. ost, ostīt;
v\n smirdēt; smaržot,

smeltl (smēli)pret. unp.p. nosmell.
smelt 2 (.) ichth. ķīsis,

smelt * (-) kausēt (ari kust),
smelter (fmè'ltOr) kausētājs,
smelting-furnace (.tMifSmķf) kau-

smile (fm'afl) 1. smaidi. 2. smaidīt,

smirch (şmS'tşch) apsmērēt,
smirk (fmSrf) smīnēt,

smite (fmait) [irr.] v\a. sist; nosist;
sakaut; fig. piemeklēt, iznīcināt;

fig- aizgrābt; sajūsmināt; skum-

dinātimy heart smote mc —

tas man deva triecienu sirdī;

v\n. sadurties; atsisties, iebrā-

smith (fmīrA) kalējs.
smithereens (fmïdABßï'nf) d. ga-

baliņi; gone to- — saplīsis.

smithy' (\m\'th<*) kaltuve, smēde.

smitten (şrnìtn) I. p.p. no smite.

2. aizgrāMs, sajūsmināts.
smock (fmajf) 1. (sieviešu) krekls.

2. apgādāt ar kreklu (vai darba

blūzi); --frock (fmao'ffßæf)darba

smoke (şrnouf) l. dūmi; F pīpē-
šana. 2. v\n. kūpēt; via. pīpēt,
smēķēt; izkvēpināt,

smokeless (şrno»'kl°ş) bezdūmu-,

smoker (şrno»'kvr) pīpētājs, smēķē-

smoky □ (fmou'fe) dūmains, dūmu

smooth (\mūdh) 1. □ gludens; fig.
tekošs; maigs; glaimīgs. 2.

gludināt; līdzināt; mīkstināt,

remdināt; to
- away

— novērst

(grūtības); -er (fmū'a7t8r) gludi-

nātājs; -ing (-c,/iļng) f. gludi-
nāšana. 2. gludināšanas-; -ness

(fittū'aVinēf) gludenums.
smote (fmo"t) pret. no

smite.

smother (şmsrZ'a'/i8-) 1. dūmi, suta,

svelme. 2. v\a. noslāpēt(ari fig.);
sutināt; v\n. noslāpt.

smoulder (şmou'lM)grūst,gruzdēt;

smudge (şmàsdsch) 1. nosmērēt. 2.

netīrumu traips.

smug (şmà?g) smuks, glīts; pašap-
mierināts.

smuggle (fmàßal) nodarboties ar

kontrbandu; -er ( imsrj'gldr)
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kontrbandnieks; -ing l-ling) no-

darbošanās ar kontrbandu.
smut (fmäJt) 1. kvēpi, netīrumi;

neķītrība; % rūsa (labībā). 2.

nosmērēt,

smutch (fmäStfd)) 1. melnot. 2.
melns traips, melnums,

smuttincss (fmas'tm6f) apkvēpums,

neķītrums.
smutty □ (-c) netīrs, kvēpains;

neķītrs, bezkaunīgs; 5 rūsains,

snack (fnS!) daļa; uzkožamais; F

to go -s — dalīt,

snaffle(fnāsi) trenze; --bit (fnā'flblt)
trenzes laužņi,

snag (fnäft) 1. zara stubenis; uz-

zobis (ari --tooth, fnā'gtūr/i);
Am. stumbrs (upe). 2. šķibīt
(koku).

snagged (şnZ'gêd) zarots.

snail (fiteill gliemēzis.
snake (site's) čūska.

snaky (fnei'fe) čūskai līdzīgs.
snap (fnāp) 1. kodiens, kampiens

(ar zobiem); knaukšķis, brīkšķis.
2. v\n. ieķerties; salūzt; v\a.
kampt (ar zobiem); to

-
One's

fingers—fig. zoboties par kādu.

snapper (ftiä'pfr) kampējs.
snappish □ (-ìfdt) ķildīgs; kodīgs;

fig. strups; -ness(-nēf)strupums.

snap-shot (.fdjaot) ātršāviens; phot.
momenta uzņēmums,

snare (Mr) 1. cilpa, lamatas. 2.

ieķert tīklā,

snarl (fnā'l) ņurdēt, kurnēt, rūkt.

snatch (şnâtşch) 1. ātrs ķēriens,
kampiens; gabaliņš, kumosiņš;
īss laiciņš. 2. sakampt,

sneak (fnîf) 1. līst. 2. līdējs,

sneer (fnîr) 1. vīpsnošana; iz-

smiekls. 2. vīpsnot; zoboties;

-er (fni'Rßr) vīpsnotajs; zob-

sneeze(fnlj) 1 šķaudīties. 2. šķau-

dīšanās, šķavas.
snick (fnīf) nogriezt.
snicker (fnt'fOr) irgot.
sniff (fnìŗ) ošņāt.
snip (snip) 1. grieziens, cirpiens,

2. griezt, cirpt.

snipe (fnáïp) 1. orn. sloka; fig.
lempis, pintiķis. 2. X nošaut

(lielā atstatumā).

snippets pl. (şnļ'pêfş) gabaliņi,
snivel (fnftul) tecēt no deguna;

slimot ar iesnām; kaukt; -ling

(fnt'rrjlìns) ar puņķainu degunu;
kaucošs; nožēlojams.

snob(jnaob) lielībnieks; filistrs;
-bery (fnao'bfße) plātīšanās; -•

bish □ (-bîşch) lielīgs,
snooze F (fnūf) 1. snaudiens. 2.

snaust, nosnausties,

snore (fnor) 1. krākšana. 2 (no)-

-krākt.

snort (snort) sprauslāt.
snot (fnaot) P puņķi; -ty (.«) P

puņķains; fig. prasts,
snout (fnáut) purns; snuķis,

snow (şnou) 1. sniegs. 2. snigt;
-y (şnou'e) sniegains; sniegabal-

snub (fnàsb) 1. bārt, rāt. 2. rā-

snub-nose (fnàß'6no«f) strupdeguns;
-d (.nousb) strupdeguna-.

snuff (fttàsf) 1.dakts galiņš; šņau-

camā tabaka; P sl. up to
-

-

gudrs, manīgs. 2. sprauslāt;
šņaukt; apošņāt; notīrīt (sveci).

snuff-box (fnaô'fbaoff) tabaknïca.

snuffers (şnàô'fķ>-s) pl. svečtīris,

sveču šķēres.
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snuffle (fnäSfl) ošņāt; šņākāt.

snuffy (fnàs'fe) šņaucamai tabakai

līdzīgs.
snug □ (fnàfSg) cieši piekļāvies;

ērts, patīkams; noslēpts, no-

slēpies; pasvēries.

snuggle (şnàogl) piekļauties.

so (sou) 1. adv. tā; tā tad; 1 hope
.

— es to ceru; I told him
.

-

to es viņam teicu; you are

tired i .am I — tu esi noguris;
es ari; F or so — apmēram
2. ej. cik; ja tik.

soak (fo«f) v\a. iemērkt; to .up

— iesūkt; v\n. iespiesties; mirkt.

soap (soup) 1. ziepes. 2. ieziepēt.
soap-boiler (fou'pbôîlor) ziepnieks.

soapy (foii'pe) ziepains.
soar (for) pacelties; lidināties; tikt

uz priekšu.
sob (fàob) 1. šņukstēšana. 2. šņuk-

stēt.

sober (foii'bO') J. □ sātīgs, at-

turīgs; mērens; apdomīgs; no-

pietns; vesels. 2. atskurbināt;
.ness (.ms), sobriety (şSbkáî'ete)
sātība, atturība; apdomība; no-

pietnība.

socage (fæ'febfdi) klaušas.

sociability (foufdjäbï'fête) saticība.

sociable □ (fou'fdjobl) 1. saticīgs,

omulīgs. 2. vaļēji četrriteņu
rati; S-veidīgs zofaj-.

social (.fchsi) sabiedrisks, zocials;
.ism (.fd)O(Tfm) zocialisms; .ist

(.lift) zocialists; .Ize (.iiīis) zoda-

lizēt, sabiedriskos.

society (fôfáì'ete) sabiedrība; bie-

sock1 (fæf) zeķe.
sock 2 (.) lemesis.

socket (fao'lêt) caurulīte, trūbiņa;

(acu x.) dobums,

socle (faofi) pamatne, pakāje,
sod (şaod) 1. velēna. 2. aplikt ar

velēnām,

soda (fon'ba) zoda.

sodden (fāībn) vārīts; savārīts; iz-

mircis; mīklains (no maizes); fig.
uzblīzis.

sodium nātrijs,
soever (şSe'wS') cik ari.

sofa (fou'fa) zofajs.
soffits (fào'fîtf) pl. zofiti.

soft (saZft) l. □ mīksts; maigs,

glezns; patīkams; liegs; 16ns;

vientiesīgs, plānprātīgs. 2.
lēnām!

soften (fæfn) v\a. mīkstināt; rem-

dināt; lutināt; mierināt; atvie-

glināt (ciešanas); aizkustināt (sirdi);

saldināt(dzīvi); v\n. mīkstināties,

tapt maigāks; .er mīk-

stinātājs(-ja); remdinātājs(-ja);
remdināmais līdzeklis.

softness ( fao'ftmf) mīkstums;

maigums; lēnums.

soil l (foil) augsne, irdne, zeme.

soil- (.) 1. netīrums, traips. 2.

nosmērēt; mēslot.
soilA (.) baŗot ar seku.

sojourn (fou'bschom) 1. uzturēšanās;

dzīves vieta. 2. uzturēties, pa-

dzīvot, pakavēties; .er_(fo"'bfd)Br-
nOr) svešnieks, viesis.

solace (fæ'lSf) 1. iepriecinājums.

2. iepriecināt,pajautrināt; .ment

(.m*nt) iepriecinājums.
solar (fou'iar) saules-.

sold (fould) pret. un p.p. no sell.

solder (fæ'bfr, şào'idSr) i. salodē-

jums. 2. salodēt.

soldier(fo«'lbfdj°T) zaldāts, kareivis;
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-like (.lark), -ly (.fe) zaldātu-;

-ship (-şchip) zaldatība; -y

(şou'ldschSße) kareivji.
solel (sous) □ viens pats, vienīgs;

jur. neprecējies.
sole 2 (-) 1. zole. 2. pazolēs.
sole3 (-) ichth. sola,

solecism (fæ'lt-fifm) valodas kļūda;
fig. kļūda,

solemn□ svinīgs; nopietns;
-ity (jule'mmte) svinīgums; lor-

malība;-ization(faolēmmfei'fcf)Bn)
svinēšana; -ize (fao'l^mnáìf)
svinēt.

solicit (foil'sft) lūgšus lūgt; to
-

attention — lūgt uzmanīt; -ant

(-ēt°nt)lūdzējs(-ja); .ation (Ml-
fštei'fd)Bn) lūgums;uzaicinājums,

ielūgums; .or (foil'ssfSr) gā-
dātājs; jur. aizstāvis; .ous □

(,tàsf) norūpējies, noraizējies;
-ude (.tjūd) rūpes; rūpība; bažas.

solid □ (fao'llb) 1. ciets; izturīgs,
stiprs; geom. kubika-, kubisks,

ķermenisks;
.

measure —kubik-

mērs; smags, masīvs; pamatīgs;
patiess, reals; fig. īsts, zolids.

2. (ciets) ķermenis; Jfy (f°ll'-
bsfai) sacietināt(ies); sabiezi-

nātas); .ity (.te)cietums; īstums;

pamatīgums; zoliditate.

soliloquy (fôlï'l°ïwe) pašruna, mo-

nologs.
solitaire (faolētoV) vientuļnieks;

SOlitars (par sevi ietverts dimants) I

untumspēle (vienai personai)

solitary □ (fæ'letoße) vientulīgs;

atsevišķs,
solitude (.tjūd) vientulība; postaša.
solo (fo»'lo«) zolos.

Solomon (fæ'l&mon) Zālamans,

solstice (.fttf) saulgrieži.

solubility (şsoliubî'lête) šķīdinamība.
soluble (şso'ljiibl) šķīdināms.
solution (fàl[i]û'fcij"n) šķīdinājums;

atrisinājums; novēršana.

solvable (şao'lwsbl) atrisināms; iz-

skaidrojams.
solve (fàotw) atrisināt; izskaidrot;

novērst.

solvency (fàol'iuenfe) maksātspēja.
solvent (.trjšnt) I. šķīdinošs; S

maksātspējīgs; parādu samaksai

pietiekošs. 2. šķīdināmais lī-

dzeklis.

sombre (fæ'mPi) □ tumšs; drūms;

grūtsirdīgs,
some (fa3m) kautkāds; kautkas;

drusku; daži; . one - kāds;

in
.degree, to

.
extent —kautkā;

.body (şL'mbàode) kāds; .how

(.hāu) kautkā.

somersaâ (fàs'utBrf»lt), .set (.jêl)
kūlenis.

something (.thhw) kautkas; time

(fäS'mtáîm) adv. reiz, kādreiz.

2. a. senāks; .times(.táitnş) daž-

reiz; .what (.(tjjwaot) drusku;
.where (.[fjļwcìr) kurp nebūt.

Bomnambulari'o« (faomnämbi"lei'-
fdf)Bn) naktsstaiguiība, mēneš-
sērdzība; .ist (.nä'iubifllìft)nakts-

staigulis.

somniferous (faomnl'foßÌßf)iemidzi-

somnolence, .cy (faj'mnSlēnf, .-

lênşe) miegainība, miega kaite;

.t (.lēnt) miegains, sasirdzis ar

miega kaiti.

son (şà) dēls.

sonant (fou'nßnt) balsīgs (skanis).

sonata (şâniZ'ta) zonāla,

song (şaons) dziedāšana; dziesma;

dzejolis; F for a mere
.

— par
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smiekla naudu; .ster (fao'ngftsr)
dziedātājs; dziedātājs putns;
-stress (-ştßêf) dziedātāja.

(fäS'nïnlso) znots.

sonnet (fa/mt) zoneta.

sonorous □ (f°no"'Rof) skanīgs, lab-

skanīgs i -ness (-ķf) labskanība.

soon (jūn) drīz; agri; labprāt; -er

(-fū'n°r) drīzāk; agrāk; labāk.

soot (fiit, sūt) kvēpi.
sooth (\ūth) patiesība; .c (fūrfA)

glaimot; lutināt; mierināt; .-

say (fū'rAfei) [irr. (say)] pareģot;
-sayer (-3t) pareģis.

sooty (fii'te, fū'fe) kvēpains, ap-

kvēpis.

sop (favp) 1. iemērkts kumoss. 2.

iemērkt.

Sophia (fofáì'a) Zolija.

sophism (fào'fïfm) zofisms, māņu

slēdziens,

sophist (.(ft) zolists;,.er (-č ft8')

(otrā vai trešā gada) Students ; --

ical □ (fôfï'ftêfB() zofistisks,

skabrs; -icate (-fêkeii) sagrozīt;
viltot; -ry (fao'fēftße) māņu gu-

drība, skabrums.

sophomore Am. (-Sutūr) (otra gada)
students

Sophy (fou'fe) Zofija.
soporiferous □ (son- jeb faopoßÎ'-

f8R8f), soporific (-)f) iemidzinošs,

soprano (fspşşnou) zoprans.
sorb % (fūrb) sērmūkslis, pīlādzis,
sorcerer (fo-'fORSr) burvis,

sorceress (-R êf) burve; ragana,

sorcery (-Re) burvība,

sordid □ (fgr'bid) netīrs; prasts;
skopulīgs; -ness(.mf)netīrums;

prastums; skopulība,
sore (for) 1. c sāpīgs, sāpinošs;

jūtams; liels, grūts. 2. sāpes;
pušums.

soreness (fin'mf) sāpīgums, sāpes;
jūtamība; kairinamība.

sorrel 1 (fao'Rēl) I. pasarkans; bers.

2. sarķis.
sorrel 2 ('-) % skābenes.

sorriness (fao'Rčnčf) nabadzība, no-

žēlojamība.
sorrow (-o») L rūpes, bēdas, rai-

zes. 2. bēdāties; .ful □ (.SM)
bēdīgs, noskumis; nožēlojams.

sorry □ (fa/Re) noskumis; nožē-

lojams; I am . lor you — man

jūs žēl; we are .
to say —

mums diemžēl jāsaka.

sort (fort) 1. šķirne; suga; veids;

klase, šķira; that
-

of thing —

kautkas tamlīdzīgs; out'of.s

— nelāga gara stāvoklī; no-

skumis, saīdzis. 2. v\a. šķirot;

izlasīt; v\n. savienoties (with —

ar); būt piemērots.

sortable (for'tobl) šķirojams; pie-

mērots.

X izbrukums.

sot (fait) žūpa i muļķis.

sottish(fao'tlfd))nodzēries; muļķīgs.
sough (fàßf, ari şáu; skot. fitch) ļ.

(vsja) gaudošana. 2. gaudot,
kaukt (no vēja).

sought (fæt) pret. un p.p. no seek.

soul (sous) dvēsele (ari fig.), gars;
.less (fou'llêş) bezdvēseles-, ne-

dzīvs; prasts.

sound1 □ (fáund) vesels (ari fig.);
Stiprs; ciets (no miega).

sound2 (.) 1. tonis; skaņa; ska-

nis; troksnis. 2. v\n. skanēt;

atskanēt; v\a. skandināt, likt

skanēt; to
-

the charge — pūst
uzbrukt.
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sound 3 (.) zunds, jūras šaurums;

(zivs) pūslis.
sound 4 (.) 1. zonde. 2. zondēt

(ari fig.)', i. mērīt ar lodi.

sounding (fáu'nbïna) mērīšana ar

lodi; -s pl. enkura dziļums.
sound(ing)-board ; (fāu'nbļtnaļbērb)

skaņas ga ld iņš.rezonances dēlītis.

soundless (.lēs) bezskaņas-, neska-

nīgs.
soundness (.mf) veselība; vese-

lums; (ticības) šķīstums.
soup(fūp) zupa,strēbiens, gaļasvira.

sour (fáût) 1. □ skābs, skāņš; fig.
rūgts; saskābis. 2. v\a. skābēt;

fig. sarūgtināt; vln. skābt.

source (sērs) avots; iesākums, ce-

sourish (fáu'RÏfdj) skābans, ieskābs.

sourness (fáur'nêf) skābums; fig.
rūgtums.

sousel (fáufj 1. sālījums; iesāli-

jums. 2. (ie)sālīt.
souse 2 (.) 1. nogāšanās, uzbru-

kums (no putna). 2. šauties no

gaisa zemē, nogāzties. 3. ne-

gaidot, piepeši.
south (fáût/i) 1. dienvidi; dien-

vidu puse. 2. dienvidu-; uz

dienvidu pusi, dienvidup.
Southampton (fáïïfA- jeb fàso7i-

[r)]3'mpr.Bn) npr. Sauthemptona.
southeast (fau'rAift) 1. dienvidau-

strumi. 2. dienvidaustrumu-.

southerly (fa3'c/A0l Ie), .ern (.8m)
dienvidu-.

southerner (.8m8r) dienvidnieks.

southernmost (.Ornmo«ft) dienvi-

diem vistuvākais.

southing (fáïï'aTitmi) dienvidu vir-

ziens; pāreja pār meridiānu ļ
(no mēneša X.).

southward (fáu'<AwBrb, F fàS'dA-
vrd) pret dienvidiem, dienvidup,

southwest (fáïï'rAwê'ft) 1. dienvid-

rietumi. 2. dienvidrietumu-; .tr

(.8') dienvidrietumu vējš, vai-

dzenis.

sovereign (şÄ'rrâên, ari fsß'.) 1,

visaugstākais; virskundzisks,
patvaldniecisks, neaprobežots;
ļoti teicams, vislabākais. 2

valdnieks; soverens, 20 šiliņt

gabals; .ty (.te) virskundzība;

suverenitāte.

sow l (fau) cūka.

sow 2 (sou) [irr.) v\a. (iz)sēt, izkai-

sīt; apsēt, apkaisīt; v\n. sēt,

sower (fou'vr) sējējs; fig. izplatī-
tājs; sējamā mašina, sējmašina

(ari sowing-machine, .înmiZschm)
sown (fo"n) p. p\ no sow2.
space (fpeif) telpa; atstatums;

starpa, pastarpe; laika sprīdis,
laiciņš, brītiņš; tup. spacijs.

spacious □ (fpei'fd)Bf) plašs, til-

pīgs, aptverošs.

spade l (fpeib)' 1. lāpsta. 2. rakt

Bpade2 (.) pl. (p.l.d. .S) pīķi (kāriu

spade 3 (fpeib) rūnīts kustonis.

Spain (fpein) npr. Spānija.
span (fpân) 1. sprīdis; jūgs (zirgs,

vēršu); īss laiciņš. 2. (pār)stiept;

(iz)merīt.
spangle t fpānggl) 1. vizulis. 2. iz-

pušķot ar vizuļiem.
Spaniard (fpā'niStb) spanis(-niete).
spaniel (fpä'iml) paipalu suns.

Spanish (fpā'nlfd)) 1. spāņu-, spā-

niešu-, 2. spāņu valoda.

spank (fpāngk) 1. dūšīgi iet; uz-

sist ar plaukstu. 2. viegls si-

tiens (ar roku).
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spanner (fpā'nSr) (šautenes) gailis;
skrūvju atslēga.

span-new (fpā'nnjū) gluži jauns.

sparl (fpflr) (jumta) spāre.

spar 2 (-) 1. X izdarīt māņu cirtie-

nus; boksēt; fig. ķildoties; si-

sties ar piešiem (no gaijiem). 2.

māņu cirtiens; boksētāju cīņa;

ķilda.
spar' (-) min. špats.

spare (fpär) 1. □ taupīgs; nepie-
tiekošs; lieks, kalsnējs; lieks;

aizgāda-. 2. v\a. taupīt; aiz-

taupīt; iztikt bez; saudzēt;

enough and to
-

— papilnam,

vairāk nekā vajadzīgs; vļn. būt

taupīgs; izturēties saudzīgi.

spareness (fpär'mş) kalsnējums.
sparerib (-Rtb) cūku ribas.

sparing □ (fpS'Rlng) taupīgs; -ness

(-n«f) taupīoa.
sparkl (Mrs) 1. dzirkstele (ari fig.).

2. dzirkstīt
spark 2 (-) švauksts; lakstotājs.
sparkle (şpS-kl) 1. dzirkstele; fig.

spožums. 2. dzirkstīt ;/?#. mir-

dzēt.

sparrow (şpâ'Rou) zvirbulis,

sparry (şpS'R-) špatains, špata-,

sparse □ (tpSrf) rets, izklaidēts,

spasm (fpāfm) krampji,

spasmodical □) (şpâsmâZ'blk. .Wl)
1. krampjains. 2. līdzeklis pret

krampjiem,
spat i (spat) čaulaiņu ikri; -s pl.

īsas kamašas.
«Pat 2 (-) pret. un p. p. no spit 2.

spathe 5 (ipei(/A) ziedu maksts,

spathic (fpa'rAìf) min. špatains.
spatter (fpā'tOr) apšļākt, nosmuļ-

lāt; -dash (.dâşch) kamaša,

spatula (fpā'tifila) lāpstiņa.

spavin (spZ'wtn) spreijas (zirgu

slimība).

spawn tsp«n) 1. ikri; zivtēni;
kurkuļi; fig. izperinājums. 2.

laist ikrus;izperināt;.er (fpæ'nßr)
ikrene; -ing (fļjao'nìna) k. ikru

laišana. 2. ikru-.

speak (fplf) [irr.] v\n. runāt; tu-

rēt runu; ; atskanēt; to
-

out

— dik.i runāt; to
-

to — ru-

nāt ar kādu; to
-

up — brivi
runāt;

- up! — diktāki!; v\a.
izrunāt; izteikt; paziņot; pa-
sludināt; to

- a p. fair — lūgt
kādu, labināties pie kāda.

speaker (spl'kor) runātājs; pari.

priekšsēdētājs,
speaking (Jutu) runājošs; to be

on - terms with— būt pavirši
pazīstams ar; --trumpet(.tßasm-
pet) runājamā caurule,

spear (fph) 1. šķēps. 2. uzdurt

šķēpā.

special (fpè'fdjOl) 1. □ sevišķs,
specials. 2. sevišķa persona;

sevišķs vilciens; -ist (-Äşf) spe-

cialists; specialārsts; -ity (fpe-
şchêâ'lêfs) specialitāte, special-

arods; sk. -ty; -ize (fpê'şdMms)
v\a. specializēt; v\n. to -ize in

— nodarboties kā specialarodā;
-ty (,£>ite) sevišķība, speciali-

tāte; jur. apzīmogota parādzīme,
kontrakts x.

specie (fļjï'fdje je b -şŞ) metāla

nauda, skaidra nauda,

species (şpî'şchîs) suga, veids,

šķirne.
specific (fpêşf'ftk) 1. (adv. -ally)

specifisks, savādīgs; noteikts;

— name— sugas vārds. 2. spe-

cifisks līdzeklis.
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specification (fpefefelei'fdjbn) spe-

cifikācija, sīks aprakstījums.
specify (fpè'fêfaì) specificēt, atse-

višķi pieminēt.

specimen (t'pê'fènièn) paraugs.

specious □ (fpi'schvs) acīmredzams;

varbūtējs; .ness (.ms) varbū-

tība.

speck (spēs) plankums, traips;
aizpuvums (augļos); gabaliņš; .Ie

(spēki) 1. plankumiņš. 2. trai-

pīt, lāsot.

spectacle (jpè'ft°fl) skats; .s pl.
brilles, acaines.

spectator (ipēftei'tOr) skatītājs.
spectral (fpè'îtðl) spokains; opt.

spektrals.
spectre (.!«-) spoks, ķēms.
spectrum (.tR"m) spektrs.
specular (.ioifr) spogulim līdzīgs.

speculate (.iule't) prātot, pārdo-

māt (upon — par); O spekulēt;
.ion <şpêki>ilei'şchļ>n) pārdomā:
O spekulācija; .Ive n (fpē'fiS-
Utltp) spekulatīvs, pētošs; O

spekulējošs; .or (.le>t»>) novē-

rotājs; O spekulants.
speculum (.iVm) (metāla) spo-

sped (sped) pret. unp.p. no speed 2.

speech (şpltşch) valoda; runa; .ity
(şpl'ļşchèfá?) malt runas, plātī-

ties arvārdiem; .less(.Rf)mēms.

speed (fpïb) 1. ātrums, steiga;
sekmes; good .! — daudz lai-

mes! 2. [irr.] v\n. steigties;
izdoties, laimēties; v\a pastei-

dzināt; steigšus aizsūtīt; vei-

cināt; -iness (fpl'bêmf) steiga.

speedwell 5 (şpl'dwêl) zemes apiņi,

speedy □ (şpi'be) ātrs, steidzīgs.

spelll (spēl) brīdis, laika sprīdis;

maiņa (pie darba).

spell- (.) 1. burvība; buramie
vārdi. 2. [irr.] burtot; fig. iz-

dibināt; pareizi rakstīt; F no-

spellbound (spē'lbāund) apburts.
speller (.or) burtotājs; rakstītājs;

he is a bad
.

— viņš neraksti

ortogrāfiski.
spelling (.ing) burtošana; pareiz-

rakstība; .-book (.-būs) ābece.

speltl (fpēlt) pret. unp.p. no spell 1!

spelt- (-) diņķeļi (kviešu pasuga).
Spencer* (fpē'nfOr) npr. Spensers.

spencer 2. * (.) gafelbura.

spend (spēnd) [irr.] izlietot; iz-

tērēt (naudu x); pakavēt (laitalC

izšķērdēt (mantu); nomurdzin.it;

v\n. tērēties; tikt izlietots; .er

(spē'ndvr) tērētājs.

spendthrift (fpè'nb/ARlft) 1. izšķēr-
dētājs. 2. izšķērdīgs.

spent (spent) 1. sk. spend. 2. «i

noguris, bezspēcīgs.

Sperm (fpsrjn) (kustoņu tēviņu) sēkl*

.aceti (fpëmSfi'tai Jeb -fē'te)sper-

macets, valrals; .atozoon (-t>

fo"'aon) sēklas dzīvnieciņš.
spew (fpjū) (iz)spļaut.

sphenoid (ffl'nôlb)ķīļveidīgs; ķū>.
sphere (ssir) bumba, (zemes) lode;

(planētas X.) riņķojums;fig. sfēra,

darbības aploks, darba lauks.

spheric(al □) (ffē'RĪf, .6{8I) sfē-

risks; bumbveidīgs.
spherics (ffè'RÌff) mācība par sfēru.

sphincter (ffl'nsftor) anat. slēdzējs

muskulis.

spice (fpálf) 1. virces; fig. pa-

garša. 2 vircot.

spiciness (fpii'fem)) pikantums.



spick-and-span — spitfire 505

spick-and-span (fpì'fonbfpä'n) gluži

spicy (şpáî'fe) vircots;/?#. pikants.
spider (.dļ>r) ent. zirneklis; trijkäjis.

spigot (spl'gvt) spunde.
spike (spat's) 1. nagla; ķīlis; vārpa.

2. aiznaglot.
spikenard * (fpáì'fnîïrb, .nord) la-

vandula; lavandulas eļļa.

spiky (jpai'fe) ass, dzeloņots.

spile (spall) 1. spunde; miets;

puļķis. 2. spundēt; miet; puļķot.
spilll ir'pîl) [irr] v\a. izliet;' iz-

bērt; apgāzt; v\n. izlīt; izbirt.

spill - (.) fidibus, aizdeglis.
spillikin (fpl'leitn) marķējamais

puļķītis; .8 pl. pacietības spēle.

spin(spill) 1.[irr J v[a.Vērpt (vilnu*.);

virpuļot (vilciņu 2C); apgriezt;

fig. izdomāt; v\n. vērpt; to
.

along — ātri kustēties; to
.

round — griezties. 2. virpuļo-
šana; F ātra kustība; ātrs brati-

spinach, spinage 5 (spl'nedsch) spi-

spinal (fpáì'nol) mugurkaula-,mu-

guras-; marrow — mugurkaula
smadzenes.

spindle (fpfnbl) vārpsta.
spine (fpáîn) mugurkauls; dzelonis,

ērkšķis (pie auga).
spinner (fpl'nOr) vērpējs(-ja).
spinning - jenny ( spk'ningbschem )

smalkvērpjamā mašīna.

spinning wheel (.[o[wïl) ratiņš (vēr-

pjamais).

spinous (fpáì'nof) dzeloņots.
spinster (şpl'nft»r) neprecējusies

sieviete; she is a
.

— viņa ir

neprecējušās.
»Pl»y (fpāl'ne) gŗûts.

spiracle (fpáì'Rofl jeb şpî'Rofl) gaisa
caurums.

spiral (fpáì'Rfl) I. □ spirals; glie-
mēžveidīgs. 2. spirāle.

spire l (span) gliemēžlinija.
spire 2(.) (torņa) gals i baznīcas

tornis; (zāles) stiebriņā.
spirit (fpì'Rft) 1. gars, dvēsele;

spoks; ģēnijs, gudrs cilvēks;
raksturs; garastāvoklis; drosme;

dedzība, dzīvums; chm. spirts;
in good .s — jautrs, labā gara

stāvoklī; in bad .s —noskumis,
sašļucis; .s pl. — garīgi dzē-

rieni. 2. to .away — aizmānīt.

spirited □ (.ēfēb) dzīvs, dūšīgs,
dedzīgs; -ness (.nêş) dedzība,
drosme.

spiritism (.êiîsm) spiritisms.

spiritist (.tìft) spiritists.

spiritless □ (-ttlēj) nedzīvs; sa-

šļucis.
spiritual (.etiĶj) gara-, garīgs;

-ism (.tivZlļsm) spiritualisms;

.Ity (şptßêtiliâ'lête) garīgums;
.ize (fpï'Rêtifiâllîi) apgarot,

spirituous ( şpļ'Rêti" os ) garīgs;

spirt (fpôjt) sk. spurt,
spiry (fpai'Re) spirālveidīgs.
spit l (fptt) 1. cepamais iesms;

zemes mēle. 2. uzdurt.

spit 2(.) 1. siekalas. 2. [irr] (iz)-
spļaut.

spite (jpáìt) I. naids, ienaids,

īgnums; in .of — neievērojot

to; par spīti. 2. kaitināt; ap-

bēdināt.

spiteful a (şpáî'ifui) ļaunprātīgs:
naida pilns; .ness (.n*f) ļaun-

prātība.
spitfire (fpì'tfáìr) karstgalvis.
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spitter (fpl'tO') splāvOjs(-ja).
spittle (şp tl) siekalas; P spļaudekļi,
spittoon (fpîttì'n) spļautuve.

splash (fplSfcf)) 1. (uzšļākts) trai-

peklis (dub|u x.). 2. (ap)šļākt.
splash-board ( fplá'fcïibfxb ) (ratu)

spārns, dubļvairis.
splasher (.<>') dubļvairis; aizsarg-

splashy (.«) apšļākts.
splay (sple>) 1. izšļaupums. 2.

ārup liekts. 3. izšļaupt; iz-

mežģīt (piecu).

spleen (şplin) liesa; liesas sērga;
īgnums; sašutums; .ful (fpll'u-
r'itl), .y (fpli'n») ar liesu sasirdzis;
saīdzis, untumains.

splendevil (splē'nbķnt) spīdošs;
spožs; .Id (.bib) v spidošs;
krāšņs; .oar (-b°') spožums;
krāšņums.

splenetic (fplēnē'tlf) 1. (ari .alū,
.têk»l) ar liesu sasirdzis, untu-

mains. 2. liipochondrs, gŗût-

splint (splint) 1. surg. lubiņa. 2.

lubiņot; .er (splint"') skabarga;
skaida. 2. sašķelt.

split (spill) 1. plaisa; fig. šķel-
šanās. 2. plaisains; sašķelts.
3. [irr.] v\a. saskaldīt; saplēst;
to

.
one's sideswith laughing—

aiz smiekliem vai plīst. 2. šķel-

ties; plīst; fig. saķildoties; .-

tina (spli'ting) ļoti ātrs.

splutter (fplsß'tOt) 1. troksnis. 2.

pļurkšķēt; bubināt.

spoil (spoil) 1. (bieži .s pl.) lau-

pījums; lobiens; fig. izman-

tojums. 2. [irr.] laupīt; izlaupīt;
izpostīt; izjaukt (nodomu); sa-

maitāt (acis).

spoiler (fpôYldr)aplaupītājs; izlau-
pīt:ij s ; samaitātājs,

spoke< (spoof ), .n (spo»kn) *

spoke- (.) spieķis; (rede|u) kāpe.
spokesman (fpon'ïfniHtt) galvēmi!

runātājs.
spoliate (fpou'Reit Izlaupīt; .In

(fpoiiicei'fd)fin) ap-, izlaupijums.

spondee (svL'nbi) spondejs.
sponge (spÄnbsd)) 1.sūklis; slauķis;

sl. to throw up the
. — atzīties

par uzvarētu. 2. >~ noslaucīt

ar sūkli; izslaucīt; v\n. pie-
sūkties; dzīvot kā liekēdis.

sponge-cake (fpaVnbfdifeif) (irdauļ

rausis.

sponger ( şpàZ'nbsd)ur) slaucltijs;
bļodlaiža.

sponginess (.bschēms) sūkļainums.

spongy (.bsche) sūkļains.
sponso/ (fpau'nfol) kāzu-; saderi-

nāšanās-; or (.svr) galvotājs;
krusttēvs; krustmāte.

spontaneity (fpamtSnl'«t«) pašno-
teikšanās; pašattistība.

spontaneous □ (şpLntei'nĶş) lab-

prātīgs; % savvaļā augošs; pa-

rādies; paš-; .neBB(.nef)=spo»-

taneity.
spool (fpūl) 1. spole. 2. spolēt
spoon (spūn) 1. karote; pintiķis:

F sl. iemīlis(-le). 2. F sl. m

pārāk iemīlējies,
spoon-bill (fpū'nbīl) orn.platknibš.
Spoon-drift (-bRÌft) (bangu) puBS.

spoon(e)y F (spū'n«) sl. ļoti ie»-

spoonful(.ful) pilna karote, karo**

pilnums,
spoon-meat (.mīt) karotes ēdieaK

putra.



sporadical
-

sprinkling 507

»poradlc(al 11) (sp"R»blk, .«f"l) spo-

rādisks.

spore (>.'•• j spora.
sport (tpO't) 1 sports; rota|a;laika

kavēklis; joks. 2. v\n. pajati-
trinātles; rotaļāties; jokot; tu.

F izrādīt; -ful U (sprī-'ļftil. .-

Ive □ (fpiit'ittu) jautrs; jocīgs;

Jng [J (-ttnfl) sporta-; medību-;

kas rotaļājas,joko; -sman(fpm't,-
män) sporta cienītājs, sports-
menis.

tpot (fp»t) traips; negods; vieta,

laukums; punkts. 2. (ap)traiplt;

lāsot; aptēst (būvkokus).

spotless [J (spao'tlêş) neaptraipīts;
.ness (.nes) neaptraipītība, šķī-

spotted (spL'tl-b) raibs, lāsains,

spottiness (.•irt) raibums, lāsai-

spotty (şpào'ic-) raibs, Iraipains,
lāsains.

spousal (şpáu'sol) I. kāzu-, lau-

lības-. 2. -S pl. kāzas.

spouse (şpáus) laulāts draugs; lau-

lāta draudzene.

spout (fpáïït) 1. izlietnes caurule.

2. izšļākt(ies); F deklamēt.

spooler (fpáu'tOi) F deklamators.

sprain (fpßem) 1. izmežģījums.
2. izmežģīt.

sprang (fpßans) pret. no spring 2.

Bprat ichth. (fpßāt) strimala, šprote.
sprawl (fpßaol) izstiepies gulēt;

staipīties; izplatīties.
•prayi (fpßei) atvase; zariņš.
spray 2 (.) smalks lietutiņš; (vi|ou)

šļakatas, putas.
spread (fpßēb) 1. [irr] v\a. izplatīt;

(ap)klāt; to
.

the cloth — klāt

galdu; v[n. izplatīties; stiepties

(no meuttem). 2. izplatīšana; iz-

platījums; apjoms.
spread-eagle F (fpßē'blal) lielīgs.
spreader (fpßē'b"') izplatītājs.
spreading (Jnn) 1. izplatīšana. 2

izplatīts, plašs.

spree (fpßl)joks; nedarbs; dzīres;

to go on the
. —letpaklaidēties.

sprig (şpRÌg) 1. atvase; zariņš;
stiebriņš; kniede. 2. izpušķot,
izšūt zariņiem.

spright f (fpßáît)=sprite.

Bprightl//te«s(fpßai'tlēnef)dzivums;
-y (.Ie) dzīvs, mundrs.

spring (şpßlns) 1. lēciens; elastība;

atspere; dzinulis; strūklaka;

avots; sākums, izcelšanās;(dieiu>)

ausma; pavasaris. 2. [irr.] v\a.
lecināt; saspridzināt: izcelt, iz-

tramdīt; to
. a leak — sākt sūk-

ties; v[n. lēkt; sākties; izcelties;
to

. up — uzšauties; pacelties;

iešauties (prau); to
.

into exi-

stence — piepēši rasties.

spring-balance (fpßÌ'mbälOnf) at-

speres svari i --board (-bā'b) at-

lēkt ne; --bolt (-bo»It) atsperes
bulta.

springe (spßļnbsch) 1. cilpa. 2. ķert

ar cilpu; fig. iepiņķēt,valdzināt.

springer (fpßpn«Ot) lēcejs(-ja).

springiness (-*nef) atsperība.

spring-tide (.iáib) uzplūdi; "S pa-

vasafa laiks.

spring-time (.tiîm) pavasaris; pa-
vasara laiks.

springy (tpßÌ'nne)elastisks;avotains.

sprinkle (t'pßtnjfl) v\a. lāsot; (ap)-

šļākt; rja. smidzināt; .ing

tfpßÌ'njfllns) lāsošana: apšļāk-
šana; F fig. nokrāsa; mazliet,

drusciņ.
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sprint(fpßÏnt) skriešanās(īsa un ātra),

sprit * (fpRÌt) sprits,

sprite (fpßait) gars, gariņš, spoks,
sprout (fpßaut) 1. augt, dīgt. 2.

dīglis; dzenolis; -S pl. kāpostu

spruce l □ (fpßūf) glīts.
spruce 2 (.) priede,
spruceness (şpßû'şn>-ş) glītums,
sprung (fpßāSng) pret. un p.p. no

spring 2.

spry (fpßaì) mundrs, žigls,
spume (fpjūm) putas; .ous (fpjū'-

mvf), .y (fpjū'nte) putains,

spun (fpasn) pret. un p.p. no spin,

spunk (şpâZngķ) posa; fig. dedzība,

drosme.

spur (fpBr) 1. piesis; fig. dzinulis;

arch, pabalstenis; (kalna) nozare;

frt. ārējie apcietinājumi. 2.pa-

mudināt; fig. veicināt; steigties.

spurge 5 (fpßrbfcrj) pienene.

spurious □ neīsts; ār-

laulībā dzimis; .ness (.mf) ne-

īstums.

spurn (fpOrit) aizspert; nicīgi no-

spurred (fpārb) piešots.
spurtl (fpsrt) 1. piepeši izšļākties.

2. izšļākšanās; uzliesmojums.
spurt 2 (.) piepēša piepūlēšanās;

rāviens; to put on a .
— pie-

peši saņemties.
sputter (fpas'lBr) 1. murkšķējums.

2. murkšķēt, neskaidri runāt.

spy (fpäì) 1. spiegs, izlūks. 2.

spiegot, izlūkot.

spy-glass (fpm'glaf) tālskatis.

squab (ftwæb ) 1. plaukš! 2. vēl

neapspalvojies. 3. kustonēns,

sev. balodēns; sēžas spilvens;
izpopēts krēsls.

I squabble (ffwàôbl)J. ķilda. 2. ķil-
doties; .r_(ffwao'btßt) ķildnieks,

squad (ftwæb) nodaļa, pulciņi,
rota; .ron (ffwæ'bß&'ii) X eskV
drona; j. eskadra,

squalid □ (ffwàj'lìb) netīrs.

squall l (flwæl) 1. bļāviens. 1
bļaut.

squall 2 * (.) beija, brāzums; .[
* (ftwæ'le) beijīgs, brāzīgs.

squalor (ffwao'lSr) netīrība.

squamous (fîwei'm°'f) zvīņains.

squander (ffwæ'nbOr) izšķērdēt;
.er (.fc-SRSt) izšķērdētājs.

square (ftwfir) 1. □ četrstūrigs,
kvadrātisks; līdzīgs; izlīdzināts;

fig. godīgs; . measure — kva-

dratmērs, lauku mērs; .milt

— kvadrātjūdze. 2. kvadrats.ļ
četrstūris; lauks; laukums; rūttļ
leņķmērs; kārtība; samērība;ot|
the

.
— godīgi; F all .s -

viss kārtībā. 3. v\a. taisīt četr-

stūrīgu; nomērīt; iekārtot; t\

izlīdzināt; piemērot; v\n. s»

skanēt.

square-rigg-ed * (flwfit'RÎgb) m

jām takelēts; .-sali * (-fe'ļl
rāju buŗa; .-toess F (.to«i
vecmodes cilvēks.

squash (şkwàzşch) I. putrainums;
plaukšķis. 2. samuidzīt.

squat (ffwæt) 1. notupies; īss v

resns. 2. tupēt;pietupties; ap-

mesties.

squatter (ffwao'tSr) kolonists.

Squaw (fîwao) sieva (pie indianieil

squeak (şkwlk) 1. kviekt; spiegt
čīkstēt. 2. kviekšana,

squeaker (şkwì'kSr) bļauris, spie

squeak (ffwil), &c.=squeak, *
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squeamish □ (ftwî'mïfd)) šķebīgs;
grūti apmierināms; .ness (.ne f)
šķebība.

squeeze lsļv/If) 1. spiest, spaidīt;
fig. apspiest, mocīt. 2. spie-

šana; stiprs rokas spiediens;
F skavas, apkampiens; .r

(ffwî'fSr) prese.

squib (fîwìb) ripenis (uguņojot),

švermeris; zatira.

squid (fîwìb) 20 tintes zivs; esma

(no metāla).

squill 5 (ffwtï) jūras sīpols.
squint (ffwtnt) 1. šķielīgs. 2.

šķielēt. 3. šķielēšana.
squire (ffwán) i.

— esquire; mui-

žas īpašnieks; lauku junkurs;
Am. miertiesnesis. 2. laksto-

squirm (ffwOrm) locīties; ķepu-

squirrel (ffv/t'Rčl, Am. skv/sS'Ģ)
vāvere.

squirt (ffwôtt) 1. šļirce. 2. šļir-
cināt; .-cucumber (ffws'tttiū-
ksKīnbSr) šļirces gurķis.

St. abbr. =Saint; strait(s); street.

stab Mb) 1 dūriens. 2. (no)durt.
stability (ftSbï'lßte), stableness

(stei'blms) pastāvība; izturība.

stable (ste>bl) 1. □ pastāvīgs; iz-

turīgs. 2. kūts, stallis. 3. likt

kūtī.
stack (stās) 1. kaudze; grēda;

skursteņu rinda; X ieroču pi-
ramide. 2. samest kaudzē; sa-

kraut.

staddle (stabi) pabalstenis; steķi;

kruķis.
staff (jtaf) 1. ļpl. staves (şteiws.

staros)] nūja, zizlis; atbalsts. 2.

!"'•
~

s ] (ģeneral)štabs; (redak-

cijas 2C.) personals. 2. apgādāt
ar štābu x.

stag (ftāg) briedis,

stage (fteibfd)) stalažas; skatuve;

(pasta) stacija; pasta rati; .-coach,

(ştei'bschkoutşch); pasta rati.
stage-ôojc (ştei'bschbazkş) proscenija

loža; .-manager (.mänäbjd)»')
režisors.

stager (ftel'bschS-): old
.

— vecs

praktiķis,
stagger (ftā'g"-) 1. v\n. ļodzīties,

svārstīties; fig. šaubīties; fig.
trūkties; v\a. pārsteigt. 2. ļo-
dzīšanās; -s pl. reibinošs, grie-
ZOniS (slimība).

stagnancy (ftl'gnonfe) apstāja; .nt

□ (.n°nt) gurdens; .te (.neit)

apstāties; .tion (ftāgnei'fdjSn)
apstāja.

stagy (şiei'bsche) teatralisks.

staid O (fteib) mierīgs, nopietns;

.ness (ştei'bnêş) nopietnība.

stain (stem) 1. traips; negods. 2.

aptraipīt, noķērnāt; krāsot.

stainless (ftei'nl6f) neaptraipīts,
nevainojams.

stair (Mr) pakāpe; .s pl. trepes,

kāpnes; sk. down-.s, up-.s.
staircase (ftS-'keif) trepju teļpas;

trepes; .-landing (.länbfnä)kāpņu
plakne, atelpis; .-rod (.Rasb)
tepiķu kārts.

stake (fteif) 1. miets; stabs; me-

tiens (pie spēles). 2. pārmiet; no-

stiprināt ar mietiem, stabiem;

izdurtarmietu; riskēt; dotķīlām.
stalactite (ştZļâ'ktáit) lāsakmens;

stalaktits.

Stale 1 □ (fteil) novadējies (no dzē-

rieniem); Saziedējis (no maizes)-

fig. nodilis, novecojies.
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stale2 (~)(šacha spsie) pats (ari .mate,

ftet'lmett).
Stale 3 (.) mīst (no zirgiem 2C.).
stateness (şte>'liteş) novadējums.
stalk1 (ftāßf) kāts, stublājs, stiebrs.
stalk 2 (.) zagšus līst, lepni stai-

gāt; medīt.

stalker (ftao'fCt) staigātājs.

stalking-horse ( ştso'kfnghb-ş) ie-

gansts, maska.

stalky (ştaz'ke) kātam līdzīgs.

stall (stabi) 1. kūts; steliņģis; tir-

gus būda, balagāns; thea.sūrosi-

ties Sēdeklis; (baznīcas) sols. 2.

likt kūtī; barot.

stallage (ftæ'l&bsd)) tirgus vietas

nauda.

stall-feeding (ftāo'īfibīits) kūtsbaro-

stalion (jtā'liou) vaislas ērzelis,

stalwart (ftæ'lwStt) stiprs, dūšīgs,
stamen (ftei'rmn) 5 putekšlapa;

(pl. .Ina, stiprs pamats,

galvenaisatspaids; izturība,

stammer (ftā'mo'r) l. stostīties. 2.

stostišanās; .er stostī-

tājs(-ja).

stamp (stamp) 1. piesišana (ar kāju

pie zemes); spiedogs; (fabrikas)

zīme; pastmarka, zīmogmarka;

kalums (uz monētas); raksturs.
2. piesist (ar kāju pie zemes); kalt;

zīmogot; sagrūst; apdrukāt

(drānu); to
. on the memory —

iekalt atmiņā.

siamp-album (ftä'tnpalb&*m) past-

marku albums; .-duty (.bjūfe)
zīmognodoklis.

stampede (stāmpī'b) 1. piepešas
izbailes (ganāmos pulkos); uz-

traukta bēgšana. 2. bēgt lielās

izbailēs; satracināt uz bēgšanu.

stamper (fta'mpOt) mīņa; zīmogo-
tājs; piestāta.

stamping-mill (ftä'inpfnsmfì) rūdas

grūstava.
stanch (ştanşch. stûnşch. ştsonşch) I.

□ drošs, krietns, uzticams. 2.

apturēt; apmierināt; Jon (ftl'n-
sch°n) pabalstenis; stabs.

stand (stand) 1. [irr] v\n. stāvēt;
atrasties; pastāvēt; apstāties,
nostāties; turēties; to

- against
— pastāvēt pret, pretoties; to .

aside —iet no ceļa; to
.

back
— atkāpties, atturēties; to

.

between —būt par starpnieku;
stāvēt ceļā; to

- by — stāvēt

klāt; palīdzēt; ■:. būt gatavs; to

.
lor—uzstāties kā kandidāts;

nozīmēt; 4 braukt uz; to
.

in-

stead of — noderēt kā; to
.

olf

— turēties atstatu; atkāpties;
.

off! — projām! atpakaļ! to.

on — paļauties uz; to
. on end

— saslieties stāvus (no matiem);

to
.

on record — būt atzīmēts

kā ievērojams; to
.

out — iz-

celties; būt nesamaksāts (no

parādiem); izturēt (against — pret);
pastāvēt (for — uz); to .

over

— būt atlikts; to
.

to—palikt
pie; it .s to reason that...-

pats par sevi saprotams, ka...;

to
.

up — pacelties; to ~ upon
— stāvēt uz; fig. pastāvēt uz;

v\a. F nolikt; izturēt, panest;
to

.
one's ground — turēties

savā vietā, pastāvēt cīņā; F

to
- a p. a dinner

—pacienāt
kādu ar pusdienām. 2. stāvo-

klis; vieta; apstāja; pretestība;
statne (nūjām 2C.), tribiņa; tirgus

būda;
.

of arms — šautene ar
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visiem piederumiem; to make

a . — pretoties.
Standard (ftä'nbO'b) 1. standarts,

karogs; stabs; normalmērs; nor-

malsvars; (metāla) raudze; droša

valuta; normalcena; paraugs,

priekšzīme, norma, mērogs; the

.is high —prasījumi ir lieli;

. of living — dzīves ideals;
-

of

value— vērtības regulators. 2.

stāvus stāvošs; augstcelma-;
priekšzīmīgs; klasisks; parauga-,

normal-; --gauge (-geibjdj)Snor-

malsliežu.

stander-by (ftä'nbB'báT) klāteso-

šais(-šā), skatītājs(-ja).
standing (ftā'nbfns) 1. □ stāvošs;

noteikts; pastāvīgs; -
dish —

ikdienišķs ēdiens; pari. - orders

pl. — reglaments, darīšanu kār-

tība. 2. stāvēšana; stāvoklis;
sastāvs; vieta; laba slava.

standstill (.şiil) klusums.

stand-up (ftä'nbàsp) a.: -
collar —

stāva apkakle ; - fight — īsta

stank (ftartsf) pres. no stink 2.

stannic (ffā'nll) alvas-.

stanza (-ja) strofa.

staplel (şteipl) 1. izkŗautne: nolik-

tava; galvenais ražojums; gal-
venaispriekšmets;(vilnas) šķiedra;
(zemes) kādība. 2. izkrautnes-.

staple 2 (.) kablis.
star (ftflr) l. zvaigzne; liktenis;

liels(-la) mākslinieks(-niece), ak-

tieris (aktrise) iordeņa zvaigzne;
-SandStripespl. - (Ziemeļamerikas)
zvaigžņukarogs. 2. apzvaigžņot;
to

-
(it) — spīdēt; thea. viesoties,

starboard * (ftūr'borb) l. stirbords,

kuģa labā mala. 2. stirborda-.

starch (ftcīrt(csi) 1.stērķeles; stīvums.

2. □ stīvs. 3. stērķelēt; stīvi-

nāt; .Iness (ştkîr'tşchênêf) stīvums;

-y (-tşch«) stīvs.

stare (ftfir) 1. rēgošanās; brīnē-

šanās. 2. izplēst acis, rēgoties;
brīnēties.

stark (stāts) ļ. a. stiprs; īsts. 2.

adv. pavisam.
starlingl (fttu'lfna) orn. strazds.

starling 2 (-) ledlauzis.

starry(ftā'Re) zvaigžņots, zvaigžņu-.
star-spangled (ftaVfpSnflglb) zvaig-

start (ftS't) 1. satrūkšanās; lēciens;
rāviens; starts; iesākums; ceļā

došanās ; priekšrocība ; to get
the -

ol a p. — tikt kādam

priekšā. 2. v\n. satrūkties, ātri

izcelties, uzlēkt; izbraukt; noiet

no starta; brīnēties; doties ceļā,
aizceļot; fig. uzsākt; v\a. iz-

trūcināt, izbiedēt; pamudināt;
celt, iztramdīt (zaķi); ierosināt

(ptanu); sacelt (ķildu); ierīkot

(veikalu); iekustināt (jautājumu);
laist darbā (mašinu); sastaipīt

(dzīslu).

starter (ftār'tßr) ierosinātājs; uz-

sācējs; iztramdītājs; iekustinā-

tājs; līdzskrējējs zirgs.
starting (.tins) noiešana.

startle (ftūrtl) sabaidīt.

startling □ (ftār'tlmā) uzbudinošs,

šausmīgs.
starvation (ftātmei'fdjOn) badā mir-

starve (ftā'trj) v\n. badā mirt; v\a.
badā mirdināt.

starveling (ftiZr'wllns) l.bada kāsis.

2. izbadojies, izkāmējis,

state (fteit) 1. stāvoklis; sastāvs;
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kārta; greznums; cieņa; valsts;

.s pl. kārtas; to be in a- —

. būt ļoti uzbudināts. 2. noteikt;

nolemt; paskaidrot; paziņot;

stateliness (ftei'tfen6 f) krāšņums;
staltums.

stately (şte>'tle) (ari adv.) krāšņs;
stalts; cēls.

statement (-tmnt) paskaidrojums;
paziņojums; sastāva saraksts;
tarifs; pārskats; iekārtojums;
-of account —rēķina izvilkums.

statesman (şte>'tşuà) valstsvīrs;

-ship (.schļp) valstsvīra nodar-

bība, valdīšanas māksla, politika.
statics (ftä'tïff) statika.
station (ştei'şchSn) l. stāvoklis;

vieta; X, 4,S stacija, piestātne;
arods, veikals. 2. nolikt, no-

stādīt;.ary (fte>'şchSttķ>Re)stāvošs;

pastāvīgs; .er (ftet'fcf)Bn°'r) rak-

stāmlietu pārdevējs; Stationers'
Hall

— grāmattirgotāju birža

(Londona); .ery (.nfße) rakstām-

lietas, kanclejas piederumi.
statistic (Mî'ştik) statistisks (ari

-al, -iêfB[); -ian (ftāteftĪ'fdfjOn)
statistiķis;-s(ftätï'ftlff) statistika.

statuary ' tēlniecība;

tēlniekadarbi; statujas; tēlnieks.

statue (-jū) statuja.

statute (jftjOr) augums.
status (ftei'tof) stāvoklis.

statute (ftā'tjūt) statūti; zemes

likumi;
-

of limitations — no-

ilguma likums.

statutory (.iut«Re) likumīgs.
staunch (ştSuşch) =stanch.
stave (fteiiu) 1. mucas galdiņš;

strofa. 2. [irr.] izsist dibenu;

t
-

off — noturēt, atgrūst; fiA
atlikt, novilcināt.

staves lşteiws) pl. no staff 1.
stayl (ftei) 1. pakavēšanās, uz-

turēšanās; pabalstenis; fig. at-

balsts; -s pt. korsets. 2. [in\
v\a. atturēt; apturēt; atbalstīt;

gaidīt, palikt; apmierināt; vjī
apmierināt; pakavēties; uztu-

rēties; gaidīt; to
. away — pa-

likt projām; to
-up — palikt

nomodā.
stay 2 4 (ftei) l. stags. 2. v|t

stagot (mastu); apgriezt (kuģi)

pa vējam; v\n. griezties,
stead (ftēb) vieta; in bis .

-

viya vietā; in
.

ot me — mani

vietā; to stand in good .

-

nākt par labu, derēt,

steadfast □ (ftē'bfaft) pastāvīgs,

stiprs, negrozīgs; ciešs; izturīgs;
.ness (ķş) pastāvīgums; cie-

steadiness(ftē'bēn6f)izturība(ari^.).
steady □ (ftē'be) I.pastāvīgs, stiprs,

zolids, drošš. 2. v\a. daril

stipru; darīt izturīgu; v\n. no-

stāties uz drošām kājām.

steak(fteif)ceptas gaļasšķēles.steks.
steal (fttl) [i>r.J v\a. zagt; to

.
into

— iezagties, iešmaukties; v\n.

zagšus aiziet, aizzagties; X to

- a march upon a p. — nema-

not kādam tikt priekšā.
stealer (ftī'lSr) zaglis,
stealth (f/tēlrA) slepenums; by

-

-

slepeni.
stealthiness (ftê'lfAenef)slepenums.

stealthy □ (ftē'liAe) zagšus.
steam (film) 1. tvaiks, suts. 2,

v\n. izgarot; izlaist tvaikus,

garaiņus; v\a. apstrādāt ar
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tvaiku; dekatēt (dianu);
-

boat

(fti'mbout) tvaikonis; --boiler

l-bôM-) suta katls; --engine

(.êndschên) tvaika mašīna.

steamer 4 (ftl'm81) tvaikonis.

steaminess tvanainums.

sk&m-launch (şt>'mliZnşd>) tvaika

barkase; --packet (-pāfčt) tvai-

konis; --tug (-tàsg) velkonis.

steamy (ftī'nte) tvaikains; tvanams.

stearin (fti'aßÎn) stearins.

Steed (ftīb) (kaujas) zirgs.

steel (ftil) 1. tērauds; cast
-

—

liets tērauds. 2. tērauda-. 3.

aptēraudot; apbruņot.
steel-clad (ftī'lflāb) ar tēraudu

bruņots.
steel-pen (-pēn) tērauda spalva,
steely (ftî'le) tērauda-; fig. ciets,

steelyard (-jfūb) bezmēns.

steep l (ftîp) 1. kraujš. 2. kraulis.

steep' 2 (-) 1. mērcējamais ūdens;
mērcēšana; sārms. 2. v\a. (ie)-
mērcēt; piesūcināt; v\n. mirkt,

steeple (ftīpl) baznīcas tornis; --

Chase (ftl'pltfcheīs) skriešanās ar

kavēkļiem,
steepness (stļ'pnêş) kraujums.
steer' (stir) vērsēns.

steer 2
(.) stūrēt; -able (stî'Şl)

grozāms,

steerage * (ştl'Rêbsch) stūrēšana;

stūrējamība; starpklājs; --way
4 (-wei) stūrējamais spēks,

steersman 4 (ftī'tfjrĀi) stūrmanis,

stellar (ftē'lot) zvaigžņu-,
stern t

(ftēnt) 1. celms; stumbrs;

stublājs, kāts. 2. atkātot.

stem 2 * (.) l. priekšvadnis. 2.

F peldēt pret strāvu (ari fig.).
stench (ştênşch) smirdoņa.

stencil(fiè'nftl)1. šablons. 2.krāsot

ar šabloniem.

stenograph (ftē'nogßaf) 1. steno-

grama. 2. stenogralēt; -er

(ftenao'gßāfSr) stenografs; -ic

(ftènôgßâ'fff) stenografisks; -y

(ftSitaa'gßSfe) stenografija.
stepl (step) 1. solis; gabaliņš(ceļa);

pēda; kāpe; pakāpe; kāpslis.
2. v\n. soļot, iet; v\a. nosoļot;

. ielikt (mastu). <■

Step 2 (-) (salikteņos: pa-, piem.) --

father şşPfiļ;') patēvs.

stereometry (stēRS- jeb stlëL'-
mi-lRe) sļereornelrija; -scope

(şte'Re- jeb ftl'Rê-Sşkoup) stereo-

skops; -type (-tiîp) 1. stereo-

tips. 2. stereotipēt.

sterile (stè'RÏl) neauglīgs.

sterility (stOßÏ'lc-te) neauglība.

sterilize (ftē'Rēlaij) sterilizēt, at-

sterling (ftßr'llns) a. īsts, tīrs, ne-

maisīts; raudzei piemērots; a

pound -
— mārciņa sterliņu.

stern t □ (ftSm) nopietns; drūms;

stingrs.
stern2 4 (-) pakaļgals; stūre,

sternal slj (stot'n&l) krūškaula-.

stern-board (stoi'nbūrb) 4 atpakaļ-
kustība.

sternness (ştļî)'nnķşl nopietnība;
stingrība,

stern-post 4 (ftOr'npo>'ft) pakaļ-
vadnis.

stethoscope ( fte'(A»rfo"p) steto-

skops.
stevedore (stļ'wLdSr) kuģa krāvējs,

stew (stjū) 1. sutināt. 2. sutināta

gaļa; F jukas,

steward (ftjū'Orb) pārvaldnieks,

pārzinis; sulainis (uz kuģa), pro-
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vianta pārzinis; .ess * (-8tbêf)

apteksne.

stickl (ştik) 1. nūja; boze; runga;
vica; pagale; kārtiņa (takas); tup.
a) pildenis; b) liknis. 2. pie-

likt mietiņus.

Stick' 2 (.) [irr.] v\n. pielipt (to —

pie); raustīties (runājot); apstāties;
atdurties; to

- at nothing— ne

no ka nebaidīties; to
-

out—

būt izslejies; to . to —

turēties

pie; to .up for — uzstāties par

kādu; v\a izdurt; nodurt; pie-

spraust; pielipināt.
stickiness (~*n*f) lipīgums.

sticking-plaster (ftï'ftmmlaftfr) pie-
lipināmais plāksteris.

stick-in-the-mud (ftl'ftnrfAetttàs'b) F

knēvelis; F sliņķis.
stickle (ftlkl) nostāties partejiski.
stickleback (fti'klbāk) ichth. sta-

gars

stickler (ftt'flfr) partijnieks, partijas

biedris, piekritējs; pedants(te).
sticky (îtl'fe) lipīgs, sīksts,

stiff D (ftīf) stīvs; grožs; nelokāms,

ietiepīgs; Stiprs (no dzērieniem).

stiffen (fttfn) v\a. darīt stīvu, stī-

vināt; sastindzināt; v\n. tapt

stīvs; sastingt; fig.tapt ietiepīgs,
ietiepties; -er (ftt'fn8') stīveklis.

stiffness (ştļ'fnêş) stīvums.

stiflel (ftaifl) vet. ceļa locītava;

ceļa pampums.
stifle 2(-) noslāpēt; fig. apslāpēt.
stigma (ftf'gma ) kauna traips,

kauna zīme; k drīksna; -tize

(.mātais) uzspiest kauna zīmi.

stile (stall) žogkāpiens.
stili1 (fttl) 1. a. kluss, mierīgs,

rāms. 2. adv. vienmēr; vēl

vienmēr. 3. ci. bet, tomēr. 4.

klusināt; apmierināt.

stili 2 (-) destilējamais aparāts; de-

stilatura, dedzinātava,

stillborn (ftf'lbôm) nedzīvs dzimis,

stillness (-mf) miers, klusums,

still-room (-Rūni) destilācijas tel.

pas; mājas dedzinātava; pie-
liktava.

stilly (ftl'(e) a. mierīgs, kluss. 2,
adv. klusi, liegi, bez trokšņi

stilt (ftìtt) ķekata.
stilted (fH'lt6b) uzpūsts, klabošs.

stimularar (ftïtni«[fnt) 1. kairinošs,
uzbudinošs. 2. kairināmais lī-

dzeklis; .ate (.leiti kairināt, uz-

budināt; pamudināt; .ation (sttm-

julei'fdj&n) kairinājums; pamu-

dinājums; .ative (fti'mi"lätto)
1. kairinošs. 2. kairinājums;

-us (.lasf) pamudinājums; kai-

-Bting (ftfttt) 1. dzelonis; dzeltens,

kodiens; tig. asums. 2. [frr.ļ
dzelt; bikstīt; fig. sāpēt.

stinginess (rti'nbfdVmf) skopulība.
stinging (ftï'näïna) dzēlīgs, sāpīgs,

stingy (ştt'nbsche) skops; skopulīgs,
stink (ştuuik) 1. smaka, smirdoņa.

2. [irr.] smirdēt.

stint (stint) 1. ierobežojums; mers.

2. ierobežot(ies).
stipend (ftāi'Pēnb)alga, atalgojums;

.iary 1. algots,
par algu pieņemts. 2. algādzis.

stipulate (ftl'pififeitì vienoties, no-

sacīt; .ion (şilpiulei'fchon) vieno-

šanās, noruna, nolīgums, nosa-

cījums.
stir (ftOr) 1. kustība; ņurdzis, ņu-

dzeklis, burzma; dumpis.
2.
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v\a kustināt; pacelt, ierosināt

(jautājumu); uzbudināt, gumdīt;
to - up - uzmusināt, uzkūdīt;

v\n. kustēties, rosīties; būt ap-

grozībā I sacelties (uz dumpi).
stirrup (ftï'ROp) kāpslis.

stitch (ftïtfcn) 1. dūriens; cilpa.
2. stepet, Šūt; brošēt (grāmatu).

Stiver (ştál'lrM) stiveris (senāk naudas

gabals HolandS).

stock (şiàzk) 1. kāts; stumbrs;

bluķis; klucis; Sieksts; (Šautenes)

laide, rezgalis; cilts; Sr levkoja;

kaklauts; klājums; lopu dau-

dzums; © pamatkapitāls, fonds,

skaidra manta; aizņēmuma

kapitāls; -s pl. akcijas; valsts-

papīri; * -s pl. stāpelis, en-

kura šķērsis;
-

on hand —

preču krājums; S rolling. —

rīcības materials; in
-

—krājumā;

to be in
-
—būt naudīgs; to take

-
— uzņemt inventūru. 2. krā-

jumā esošs; pastāvīgs;
.

play
— repertuāra gabals. 3. apgā-
dāt (sev. ar lopiem); sakrāt; sa-

taupīt; vairot zināšanas; pielikt
laidi (šautenei) ļ_likt siekstā,

stock-account (ftao'fäfáûnt) kapitāla

stockade (ffSfei'd) pāļu žogs, iepā-

ļojums.
stock-oooft (ftào'fbuf) noliktavas

(vai inventūras) grāmata : .-broker

(Jbßoufo'r) biržas mākleris; --

exchange (_6fftfdje»nbfdsj) fondu

birža, naudas tirgus; -fish (.-

fişch) ichth. rotšķēre; .hoider (--

houldSr) akcionārs
stockinet (ftàofêne't) trīkots.

stocking (ftao'ffnii) zeķe;
.

weaver

(.wìrrjoi) zeķnieks. '

stock-jobber(ftào'ķbschāobvr) biržas

spekulants; .-jobbing ( -bfdjaj-
btttfl) biržas spekulācija; .stili

(.ftīl) nekustams (ka stabs); kluss

(ka pelīte); .-taking (.teinm) in-

ventūra; inventūras uzņēmums.

stodge P jeb prove, (ftaobfd)) pie-

bāzt(ies); .y (ftaā'bfdje) resns,

nobarojies; nesagremojams.
stoic (jtou'ìf) 1. stoisks. 2. stoiķis;

.ism (.efijm) stoicisms.

stoke (ftouf) kurināt; .r (ftou'ÎOc)
kurinātājs.

stole1 (şto"l) stoia.

stole- (-), -n (ftouln) sk. steal

stolid □ (ftao'lib) ģeķīgs; muļķīgs;
.ity(ft°'lfbēte)lempība;vājprātība.

stomach (ftàs'mSï) 1. kuņģis; vē-

ders; ēstgriba; fig. tieksme, pa-

tika, kāre. 2. panest, pārciest,

aizmirst; .er(ftæ'mafdi) ņieburs;

.ic (ft"mä'fïf) kuņģa ; kuņģi
stiprinošs; kuņģi stiprināmais

līdzeklis.

stone (ftoi'n) 1. akmens; kauliņš
(augjos). 2. akmeņains. 3. no-

mētāt akmeņiem.
stone-blind (ttbu'nblafnb) pavisam

akls; .-crop % (-ÎRaop) kaulu

zāles; .-cutter (.îàstor) dzirkalis;

.-dead (-bēb) pavisam beigts;
--deaf (-bēf) pavisam kurls; .-

fruit (-i'Rūt) kauliņa auglis; --

pit (-pit), --quarry (-fwàoße)
akmeņlauztuve.

stoner (|to«'nBr) akmeņnomētātājs.
stone ware (-war) māla trauki.

stoniness ( mmf) akmeņainums;

cietsirdība.

Stony (-ne) akmeņains; fig. ciet-

sirdīgs.

stood (ftitb) pret. un p.p. no stand.
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StOOl (ftūt) krēsls (bez atzveltnes);
ķeblītis; naktssēža; mcd. caureja.

stoop (ftūp) 1. (no)liekties; zemo-

ties ; nolaisties (no putniem). 2.

liekšanās; nolaišanās.

stop (ştàáp) 1. v\a. aizbāzt; aiz-

sprostīt; apturēt; aizkavēt; ap-

spiest; nospiest (stigas); v\n. ap-

stāties; palikt; beigties; gaidīt

(for — uz). 2. apturēšana; ap-

stāšanās; pauze; kavēklis; bei-

gas; punkts; ; taustiņš; gr.

slēdzenis.

stop-cock G (ftæ'pfæf) krāns.

stop-gap (.flāp) pagaidlīdzeklis.
stoppage (ştai'pèbsch) aizbāšana;

aizsprostīšana; apturēšana; aiz-

kavējums; atvilkums (no algasX.).

stopper (.Sr) 1. bāzējs(-ja); bāzlis;

kavētājs (pulksteni). 2 aizbāzt.

stopping (-tnfl) plomba (zobos).

stopple (ftaopl) bāzlis, korķis.
stop-press (ftL'ppßēf): . news —

pēc redakcijas slēguma ienākušas

storage (şro'Rebsch) sakraušana no-

liktavā; noliktavas nauda.

store (ftūv) 1. krājums; pilnība;
pārdotava; noliktava; X un *

.s pl. kara vajadzības; in
. —

krājumā; to set great . by —

likt svaru uz. 2. sakrāt; ap-

gādāt; •:. apgādāt ar pārtiku.
storehouse (ştô-'Háus) krājuma tel-

pas; fig. mantas kambaris.

storekeeper (.tipßl ) noliktavas pār-

storer (fto'R8') krājējs.
storiedl (ftb'R&b) teiksmains; vē-

sturisks; vēsturiskām bildēm

pušķots.
storied 2 (.) ...

stāvu-.

stork (ftStî) stārks, gandrs,
storm (storm) 1. vētra; pērkoņa

negaiss. 2. ņemt ar joni, stur-

mēt; plosīties.
storyl (fto'Re) 1. stāsts; pasaka;

sadomājums, meli.

Story '2 (.) (nama) stāvs.

story-teller (-te(Or) stāstītājs; F

stout (ftaut) 1. □ stiprs, spēcīgs,

plecīgs; dūšīgs; resns. 2. stiprs

portera alus; --hearted (ftāu'trjūr-
têd) drosmes pilns, bezbailīgs.

stoutness (ftáu'tmf) stiprums.
stove (ftouw) 1. krāsns; siltum-

nīca. 2. likt siltumnīcā; sutināt.

3. sk. stave.

stow (ftou) kraut (kuģī); nokopt,
noglabāt; .age (fto»'°bsch) krau-

šanas t. kraujamās telpas; .away

a (.Swei) nemaksātājs pasažie-
ris, zaķis.

strabism (ftßei'btjm) šķielēšana.

straddle (ftßäbl) 1. izplēst (kājas).

2. (kāju) izplēšana.

straggle (Māgl) būt izklaidus; iet

atsevišķi; klejot, klīst; fig. no-

klīst; ir (ftßa'gtOr) klaidonis;

slaists; sirotājs.

straight □ (ştße>y 1. «. taisns (ari

fig.); to make things .
— no-

kārtot lietas. 2. adv. taisni;

straight-edge (ştßei'tebsch) linijals.
straighten (ştßeiiii) izliekt taisnu,

taisnot; tapt taisns,

straightforward ( ftßei'tforwB<b8<b )
taisns.

straightness (ftßei'tmf) taisnums.

strain l (Mem) 1. piepulēšanās,
spēku pielikšana; mcd. izmež-

ģījums; sagrozījums; tonis;
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meldija; veids; stils. 2. v\a.
piepūlēt izmežģīt; pār-
spīlēt; sagrozīt; savilkt; izkāst;

v\n. saņemties, (no)pūlēties,

nostrādāties; izsūkties.

strain 2 (-) cilts, suga, pasuga;
tieksme.

strainer (sißo'itSr) kāstuve, sie-

tiņš, liltrs.

strait (ftßeīt) 1. U šaurs; grūts;

' stingrs, noteikts. 2. šaurums;

aiza; (p.i.d. .s pl.) jūras šau-

rums; (bieži .s pl.) ķeza, posts;
.er (ftße'tn) sašaurināt; stiept

(tauvu); iegrūstķezā; .ness(ştßei't-

nf)È šaurums; stingrums; ķeza;
.-waistcoat (ftßei'tweft°Bt) vāļāja-

mā jaka.
strake G (Mett) riteņstīpa.
strand i (ftßānb) 1. krasts, pie-

kraste, jūrmala. 2. v\a. izmest

uz krastu; fig. likt sabrukt; v\n.
uzskriet sēklī; pārtrūkt.

strand 2(.) šķipsnis.
strange C(ftßemb)ctj) svešs; svešāds,

dīvains; vienaldzīgs, dzestrs;
-ness (ştßei'nbschnèş) svešādība;

vienaldzība, dzestrums; .r

(.bschvr) svešnieks(-niece); ār-

iesācējs(-ja).
strangle (ştßZnggt) nožņaugt; ap-

spiest; .r ftßā'nitgtfr) žņaudzējs.
strangulation (stßZnggiulei'schSn) no-

žņaugšana.
strap (ftRSp) 1. siksna; josta;

austiņa (pie zābakiem); trinamā

siksna. 2. piestiprinātar siksnu;
F pērt ar siksnu, siksnot.

strapper (ştßZ'ps-) resnule.
strapping (.trig) plecīgs.
stratagem (ftßā'tābfdbem) kara

viltība; mākslīgs paņēmiens;

~egic stratēģisks;
-egist (ftßā;t«bfcfjift) strateģis;
.egy l.dsche) stratēģija, kara

māksla; viltība.

Stratford(ftßā'tfOtb)n/pr. Stratforda.

stratify (ftßā'tefai) likt kārtās,

slāņot.
strata/n (ftßei'tSm), pl. .a (.la)

ģeol. slānis,
straw (ftßāo) 1. salmi; salms; fig.

blēņas. 2. salmu-. 3. apgādāt
ar salmiem; .berry (ftßāb'bēße)
zemene.

stray (ftße') 1. klejot, klīst; mal-

dīties. 2. apmaldījies; noklīdis.

3. paklīdis lops; .er (ftßei'o')
klaidonis, slaists.

streak (ftßīf) 1. strīpa. 2. strīpot;

-y (ftßl'fe) strīpains, strīpots.

stream (ftßîm) 1. upīte; upe; strāva.

2. v\n. tecēt; strāvot; starot;

plivināties (no karoga); v\a. iz-

mest (enkura boju); .er (ftßl'm8')

vimpelis, karogs; gaismas kūlis

(ziemeļblāzmā);.let (ftßi'mIet) upīte,

strautiņš,
street (ftßit) iela;

.
Arab — ielas

strength (ftßēnflfA) spēks, stiprums
(an fig.); X karaspēks; .en

(ftßēnurAn) v\a. stiprināt; spē-

cināt; pastiprināt; v\n. stiprinā-

ties, tapt stiprs.
strenuous □ (ftßē'ni«asf) darbīgs,

rosīgs; drošsirdīgs; .ness (.n*f)
rosība; rosīgums.

stress (ftßēf) svars; uzsvars; ne-

gaisa straujums.

stretch (ftßētfdb) 1. v\a. stiept; iz-

platīt; izstiept (roku); fig. pār-

spīlēt; v\n. stiepties; izplatīties;

piespiesties, pūlēties; samelot.
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2. izplatījums; piespiešanās; no-

zīme; at a .
— vienā laidā, ne-

atņemot elpu.
stretcher (ftßê'tfdfjOr) stiepējs;

cimdu staipāmais, cimdstaipis;
nestāvas; F samelojums. m

Strew (ftRŪ jeb ftRO") [irr.] (ap)

striate (ftßaì'St, -d ueitêb) strīpains,

strīpots; ~
in age

— labi gados,

stricken (stßtkit) panākts.

strict (ftßÌtt) stiprs, stingrs, no-

teikts ; .ness (ftßÏ'ftnêf) stin-

grums; noteiktība; .ure (ftßt'f-
tW«) mājiens; kritiska piezīme;
mcd. striktura, sašaurinājums.

stridden (ftßìbn) p.p. no stride.

stride (ftßáìb) 1. [irt.] soļot (tie-

Hem soļiem) 2. liels solis.

strident (ftßaī'bčnt) ass, spalgs;
čīkstošs.

stridulous (ītßĪ'bi"lāsf 1 čīkstošs,

šņācošs,
strife (fißaìf) ķilda; sacīkste,

strike (ftßaìî) 1. streiks. 2. [irr.]
v\a. sist, dauzīt; mest, sviest;
kalt (naudu); iespiest (grāmatu);

sodīt; pārsteigt; darīt iespaidu;

iespaidot; nojaukt (teltis); pērt;

noslēgt (veikalu); a nolaist (buras);
to

-
a balance — nolīdzināt (rē-

ķinu); to
.

oil — atrast eļļas
avotu; F būt laimes bērns; to

. the sands — uzskriet sēklī;

to . in — ieskriet; iekrist; iestā-

ties; iebilst; to
~ out —> spēcīgi

attīstīties; izsist (dzirksteles); uz-

mest (pianu); to
„up — uzspēlēt;

sākt dziedāt; rībināt (bungas);
to

. with —iedvēst (bailes); v\n.
atsisties; cīnīties; * uzskriet

sēklī; æ nolaist buras; fig. pa.

doties; streikot; sist (no pulksteni);

iespert (no zlbeņa); to
- at— sist

pēc; to-in—ieskriet; pārtraukt

(runu); to. in with — saskanēt

ar; to. up — uzspēlēt; to. upon

the ear— sasniegt ausi.

striker (ftßaï'fO') sitējs; streikotājs.
striking □ (-fïnsi) pārsteidzošs.

string (ftßÏnä) 1. aukla; lente; (stopas)

stīga, stiegra; * šķiedra, stiegra;
j stīga; tinda; bars; ~s pl. stīgu

instrumenti. 2. ]irr.] apstigot;
uzsvētt; atšķiedrot.

string-band (ftßt'tuMnb) stīgu or-

ķestrs.
stringency (şißi'nbschênşe ) stin-

grums; nepietiekamība; A D

(.bschênt) stingrs.
stringy (.bsche) šķiedrains; sīksts,

lipīgs.

strip (ftRÌp) 1. v\a. novilkt, no-

mizot; i, notakelēt; noģērbt;
aplaupīt; to.naked—kailu no-

ģērbt; v\n. F noģērbties; nolu-

pināties. 2. strēmelīte.

stripe (ftßÌìp) 1. strīpa; brūce;

šķirne. 2. strīpot; .d (ftßÌpt)
strīpains.

stripling (ftßf'pluui) jauneklis.
strive (ftßÌìru) [irr.] censties, pū-

lēties; cīnīties; sacensties; .r

(ftßaī'itislt) censonis(-ne).
strode (ftßo«b) pret. no stride 1.

stroke (ftßo'd) 1. sitiens, grūdiens;
mcd. lēkme; vilciens; -

ot ge-

nius— ģēnija uzliesmojums. 2.

glaudīt, glaimot. 3. sk. strike;

-sman (ftßo«'ffmS») priekšairē-

stroll (ftßoi't) 1. klejot, slaistīties.

2. klejošana; pastaiga; M
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(ftßo«'lfr) blandonis, klaidonis;
lauku komediants,

strong □ (ftßaonu) stiprs, spēcīgs;
kiietns, sparīgs; liels ; - box —

naudas kaste; -hold (ftßaa'nn-

ljoi'lb) cietoksnis; --room (.Rūm)
pret uguni un zagļiem drošas

telpas.
strop (ftßaop) 1. (bārdas naža) trinamā

siksna. 2. trīt, uzasināt (bārdas

strophe (ftßou'fc) strofa,

strove (ftßourn) pret. no strive.
strow(n) (ftßouļnj sk. strew,
struck (rtRŽf) sk. strike 2.

structure (şißàS'ftschor) būve; struk-

struggle (şļßLgl) 1. nopūlēties,
piespiesties; cīnīties. 2. pūlē-
šanās, piespiešanās; cīņa ; -s pl.
raustīšanās;

- for existence —

cīņa par esamību; -r (ştßsô'gl»r)
cīnītājs(-ja).

strum (stßZut). tinkšķināt.
struma eg (ftßū'ma) mcd. kākslis.

strumpet (ftßaVmpēt) mauka.

strung (ftßa3ns) sk. string 2.

strut (şißàSr) 1. lielīties, lielīša-

nas; © stats, pabalstenis.
Stuart (ftjū'Ort)

npr.
Stuarts.

stub (ftäSb) 1. celms. 2. izraut

(celmus 2C.).

ştubble (ştàSbl) rugāji,

stubbly (ftáS'bfe) rugāju-,
stubborn □ stīvs, ciets;

stūrgalvīgs; pastāvīgs; trausls;

-ness (.nêş) stūrgalvība X. (sk.

stubborn),
stucco (frŽ'fou) 1. stukatura. 2.

apstukaturot.
StUCk (ftàsf) pret. un p.p. no stick2.
stuck-up (ştàô'kSp) augstprātīgs.

stud' (ftàßb) 1. stabs; nagla; (krekla)

poga. 2. apsist; apliki.
stud'2 (-) ķčvnīca; (ķēvnīcas) zirgi;

.-book (stso'dbl-k) cillsgrāmata.
studding-sail 4 (ftas'£>ìtt-ifeit) sānu

student (ştjû'd°nt) students! te);
zinātnieks(-niece); -ship (.şchîp)

stipendija.
studied (ftàS'bêb) studēts; lietpra-

tīgs; tīšs; mākslots.

studio (ftjū'beo") studija, māksli-

nieka darbnīca.

studious □ uzcītīgs,čakls,

centīgs; .ness (-ii L'f) čaklums

(studējot).

study (ftìS'be) l. studēšana; stu-

dija; zinātne; darbistaba..2. v\n.
studēt; pārdomāt; pūlēties; v-a.

iestudēt.

stuff (stāts) 1. drāna; audums; blē-

ņas, tenkas; (mājas) rīki, trauki;

grabažas. 2. piebāzt(ies); pildīt.
stuffing (ftìß'fïns) pildījums, G po-

pējamais materials.

Stuffy (-«) sasmacis (gaiss).

stultify (ştso'ltêfai) mu|ķot.

stumble (ftáombl) l. klupšana. 2.

klupt; streipu|ot; to - upon —

atdurties uz.

stumbling-block (ştL'mbliiiMaok)
piedauzības akmens.

stump (ftabnip) 1. celms; gabals;

atlikums; slauķis; nūja (kriketa);

F iribina; -s pl. kājas. 2. v\a.
nogriezt; F samulsināt; to

-
the

country — dpstaigāt kā vēlē-

šanu runātājs; st. to
-

it —lai-

sties lapās, aizšmaukties; v\n.

P lumpačot.

stump-orator (ştÄ'mpà?Ģ»>) lautas

runātājs.
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stumpy JftaO'inpe) īss un resns.

stun (statin) apdullināt; pārsteigt
stung (ştàg) pret. un p.p. no sting.

Stunk (ştàâļ) pret. un p.p. no stink.

stunner F (fārnOt) brīnišķīgums,

lieliskums.
stunt (ftäSnt) kavēt augšanā; -cd

(ştâZ'utêd) nonīcis.

stupe (ftjūp) 1. sautējums. 2. sautēt.

stupefaction (ftjūpsfā'tfdf)Bn) no-

tirpinājums.
stupefy (ştjû'pefái) notirpināt; sa-

mulsināt; apmujķot.
stupendous □ (ftißpē'nb&f) apbrī-

nojams; -ness (-nc f) apbrīno-

jāmīda.

stupid □ (stjū'pid) muļķīgs, vāj-
prātīgs; -ity (ftifipî'bête) muļ-

ķība, vājprātība.

stupor (ftjū'pßr) notirpums; sa-

stingums; vājprātība.

sturdiness spēks, sti-

prums; drosme.

sturdy (.d«) stiprs; drošsirdīgs.
sturgeon (stS-'bschon) ichth. store.

stutter (ftaS'r.o'r) stostīties.

sty (ştá?) 1. cūkkūts. 2. v\a. liktkūtī;

ieslodzīt; v\n. dzīvot cūkkūtī.
style l (stall) 1. greblis; zonde;

stils; nosaukums; laika rēķins.
2. (no)saukt.

style- (.) stabs; rādītājs (saules

pulksteni); % auglenīca.

stylish (stai'lişch) grezns; modei

piemērots.

styptic (ftï'ptïf) 1. asinis apturošs.
2. asiņu apturamais līdzeklis.

Styria (ftt'Rēaj npr. Steirija.
suasion (fwei'fdrjSn) pārliecināšana.
suave □ (fweitrj, fwStrj) patīkams;

laipns; .ity (fwS'mête)mīlīgums;
maigums.

sub... (şM. ) (salikteņos p.i.d.) zem-,

apakš-.
subacid (faZbā'sid) ieskābs, skāņš.
subaltern (fàS'uáltôtn) i. apakš-;

pakārtots. 2. apakšoficieris.
subdean (şà?bbî'n> apakšdekans.
subdivide (.di-wát'd) apakšnodalīt.
subdivision (.iuï'fd)°n) apakšnodaļa.
subdue (fžbbjū'j uzvarēt; apspiest,

kalpināt; darīt maigāku.

subjacent (- bfd}et'f*nt) zemāk esošs.

subject 1. (şàS'bdschêļt) padots,

apakšniecisks; .
matter —(ru-

nas 3C.) galvenais saturs. 2. apaks-
nieks( niece), pavalstnieks(-nie-
ce);pr!ekšmetsio/ļ/z.Fr.zubjekļs,
mcd. slimnieks(-niece); anat.

līķis. 3. (fàsbbļd)è'ît) uzvarēt;

dabūt apakšā; darīt atkarīgu.
subjection (şà?bdsche'kşchSn) uzva-

rēšana.

subjective □ (-tīru) zubjektivs.

I subjoin (-b)djôTn) vēl pielikt pie.

subjugate (şàZ'bbschLge't) nomākt,

apspiest, kalpināt.
subjugation (şà?bdschûge>'şd)on) ap-

spiešana.

subjunctive (sàsbbsd)àZ'ngktîw) (ari

.
mood) konjunktīvs.

sublet (şZZble't) [irr. (let)] izno-

māt tālāk.

sublimate chm. 1. (fas'ble me't)
zublimēt. 2. (.māti zublimats.

sublimation (fāsbl6 mei'fid)&'n) chm.

zublimacija.
sublime (şàôbláì'm) 1. □ augsts,

cēls. 2. cēlums.

sublimity (.ll'imte) cēlums.

sublunar(y) (.I[i]ū'nBr, .nore) zub-

lunarisks, zemmēneša-,

submarine (fasbmäßl'n) 1. zemjûŗas.
2. zemūdenslaiva.



submerge
—

subterfuge 521

submerge (fžbmbvbfdņ) v\a. no-

gremdēt; pārpludināt; v\n. no-

submersion (-mSi'fdjfn) nogrem-
dešana; pārpludinājums, plūdi;

submission (-mì'fdjOn) padošanās;

padevība.
submissive □ (-ml'şìw) padevīgs;

-ness (-nêf) padevība.
submit (-mî't) v\a. vērst padotībā;

darīt atkarīgu; pazemot; atvēlēt;

likt priekšā, iesniegt; v\n. pa-
doties.

subordinate 1. □ (fiSbSt'benāt) pa-

kārtots; apakš-, 2. apakšnieks
(-niece). 3. (-neU) pakārtot.

subordination (-Brbenei'fdjOn) pa-
kārtojums; padotība; atkarība.

suborn (faObūt'n) pavedināt (uz ne-

patiesu liecību); -ation (fàSbSmei'-
frfļOn) pavedinājums (uz nepa-

tiesu liecību); -er (-Zr'riSr) sakū-

dītājs (uz nepatiesu zvērestu).

subpoena (faSbpi'na) 1. aicinājums
ar soda piedraudējumu. 2. ai-

cināt (tiesas priekša) ar soda pie-

draudējumu.
subscribe (.ffßáì'b) v\a. parakstīt;

zīmēt (zumu); v\n. abonēt (to —

UZ); piekrist (ar parakstu).

subscriber (fasbffßal'brtr) parak-
stītājs; abonents; zubskribents.

subscription (-kßi'pşch«n) parak-
stīšana; paraksts; zīmēta zuma;

abonements.

subsequence, -y (fa3'bfēīwenf[eļ)
sekošana; vēlāka ierašanās.

subsequent □ (-twênt) sekojošs;
vēlāks (to —kā); Jy (-Ie) pēc
tam, vēlāk.

subserve (ş-SbşSr'w) būt derīgs,
veicināt; -lence, -iency (fàßbfor'-

wê-ênş, .fe) derīgums; pade-
vīgums; .lenta (.rodent) derīgs;
padevīgs,

subside (fàs6fáì'b) sēsties; nokrist,

atplūst; noplakt; atslābt; no-

stāties.

subsidiary palīga-; --

ies (~RG ī) 01. palīgpulki.
subsidize (fâZ'bfebáîş ) pabalstu;

maksāt pabalstnaudu.
subsidy (.be) naudas pabalsts; pie-

maksa; -ies (-bēf) pl. pabalst-
naudas zumas.

subsist (fiSbfPft) pastāvēt; pārtikt

(on — no); .ence (fàs6fï'fte nf)pa-

stāvēšana; uzturs; iztikšana; --
ent (.t6nt) esošs, pastāvošs.

substance (fàS'bftonf) zubstance,
būte; viela; galvenā daļa; saturs,

kodols; manta; īpašums.

substantial □ (fàßbftä'nfdjul)būtisks;
miesisks; patiess; gausīgs, uz-

turam deiīgs; stiprs, zolids;

mantīgs, turīgs; -ity (fasbftSit-
fcheZ'lēte), .ness (-ftā'nfd)Bltic'f)

būtiskums; miesiskums; sti-

prums; gausīgums.

substantiate (fi6bftān'fc£i6 e't) pie-

substantive (fàs'bftäntïrrj) 1. □ zub-

stantivisks. 2. lietas vārds, zub-

stantivs.

substitute (.ştètjût) 1. likt vietā,

atvietot. 2. vietnieks, pilnvar-

nieks; surogāts.
substitution (fZbftētjū'fchou) atvie-

tojums; vietniecība.

substratum(fasbftßei'tBm)zubstrats;

ģeol. apakšslānis. [buve.|

substructure (fàîbftßÌfi'f.ti*8') pa )
subterfuge (fàrZ'bt8-fjûbsch) izvairī-

šanās; izruna.
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subterranean (fàsbt°Rei'm-an), .-

ous (.nPBf) pazemes-,
subtile □ (fäS'ļbļtïl) smalks, glezns,

subtilization (fas([jjttlēfei'fd)3n) iz-

smalcinājums; chm. izgaisinā-
jums; skabrums.

subtilize (şsS'jl'Mals) izsmalcināt;

subtility (şàSļbļtî'lête) smalkums.

subtle □ (fætl) smalks; "asprātīgs;
skabrs; .ty (şaZ'tlte) smalkums;
skabrums.

subtract (farSbtßā'ft) atskaitīt; .ion

(.tßä'fŗdiOn) atskaitīšana.

suburb (fiß'bCrb) ārpilsēta; .an

(fa3bs)t'b3n) ārpilsētas-.
subvention (sZbwe'nfchvn) zubven-

cija, pabalsts.
subversion (.wS-'şd)on) gāšana; ap-

vērsums.

subversive (.şlw) apvērsošs, ap

vērsuma-; postīgs, posta-.
subvert (şLbnŞ't) apgriezt, ap-

gāzt, apvērst; .er (.Or) izpostītājs.
subway (fàß'bwei) pazemes eja;

pazemes vads.

succeed (şsZfşi'b) sekot; laimēties,
izdoties, veikties; to . to an

estate — mantot muižu; he .s

in it —viņam laimējas.
success (fafjffè'f) panākums, sek-

mes, laime; he was a great .—

viņam bijis liels panākums; .-

ful □ (fāßffē'fful) sekmīgs, lai-

mīgs; .ion (.se'şşn) sekošana;
mantniecība; kārta; pēcnācība;
in .ion — viens pēc otra; .ive

□ (fäSffê'fïto) viens otram seko-
jošs; .or (.8t) pēcnācējs; .or to

the throne — troņmantnieks.

Succinct □ (şķSkşt'mfi) īss, saīsi-

nāts; .ness (-itef) īsums.

succory (fäS'îoße)5 cikoriņi.
succour (fas'{Ot) l. palīdzība, pa-

balsts; X atsvabinājums. 2.

palīdzēt; X atsvabināt.

succulence (fa3'îi"lènf) sulïguras;
-t □ (.lent) sulīgs.

succumb (fOfiģ'm) neizturēt, tikt

uzvarēts, palikt apakšā.
such (sàStşch) 1. a. jeb pron. tāds;

.
as — tie, kuri;

.

and
.

— tāds

un tāds; no
. thing — nekā

tamlīdzīga; .
like— tamlīdzīgs.

2. adv. tā, tādējādi.
suck (fāst) 1. zīst; iesūkt; sl. to

be .cd — tikt piešmaukts. 2.

mātes piens.
sucker (fās'f3t) sūcamā caurule;

smeceris; atvase.

sucking (.îm) zīdējs-, sūcējs-; .

pig — zīdāms sivēns.

suckle (şà?kl> zīdīt.

suckling (fäj'îlftw) zīdainis.

suction(şL'fşķn) 1. zīšana; iesūk-

šana. 2. sūcējs-.

sudatory (ļjū'bātOße) sviedrēšanās.

sudden □ (sìrZbn) piepešs; negai-
dīts; .ness (faū'bnSf) piepēšība.

suds (faZds) pl. ziepju ūdens.

sue (fjū) v\a. vajāt (tiesas ce|ā); ie-

sūdzēt; lūgt; v\n. sūdzēt.
suet (fjū'C-t) (nieru) tauki.

Suez (fūēf) Zuecs.

suffer (fas'fBf) v\n. ciest; v\a. pa-
nest; izciest; atjaut; .able C

(şà?'fvßî>bl) ciešams; panesams;
pielaižams; .ance (.R°nf) cie-

šana; ciešamība; pielaižamība;
muitas atvieglinājums; on -■

ance—tikai paciešoties.
sufferer (saZ'fSRgR) cietējs; atļāvējs.
suffering (fàS'ffßÏns) ciešana.

suffice (f°ŗáì'f, .fál's) pietikt.



sufficiency — summoner 523

sufficiency(.ŗt'fd)êttfe) pietiekamība;

derīgums; .t □ (şof('şd>>-nļ) pie-
tiekams ; derīgs.

suffix 1. (sSft'ks) piedēt. 2. (şàS'-
fļkş) gr. piedēklis.

suffocate (fž'fofe't) v\a. noslāpēt;

v\n. noslāpt; -ion (fàsf"fei'fd)fn)
noslāpēšana; -ive □ (ssrZ'sStNw)
noslāpējošs, smacīgs.

Suffolk (şìS'fok) ņpr. Sufolka.
suffragan (fàß'fß3gän) vikārs, pa-

līga bīskaps; -c (.Rčbļd)) balss

(vēlēšanās);nobalsojums; balsstie-

slba; woman's .c* — sieviešu

balsstiesība; -ette (.RZdschet)
sieviešu balsstiesības piekritēja,
sufražiste; -ist (.dschlsl) balss-

tiesībnieks(-niece).
suffuse ()nfjū'f) pārliet; pārvilkt;

-ion (fofjū'fd)°n)pārlējums; pār-
vilkums.

sugar (schū'gS-) L cukurs. 2. (ap)
cukurot; . cane (.fem) cukur-

niedra; - loaf(.touf) cukurgalva.

sugary (-«Re) salds kā cukurs.

suggest (şàôd-, şubsche'şt) iedvest;
iečukstēt; ierosināt; -ion (bfcïjê'ft-

frf)°n) iedvēsums; mājiens;
padoms; priekšlikums; zuģe-
stija; jur. liecinājums bez zvē-

resta.

suggestive o (-bjdjē'ftfm) norā-

došs; ierosinošs; saturīgs, ko-

dolīgs; -ness(.ms) ierosinājums;
kodolīgums.

suicidal (fju'efaìirOf) pašslepkavīgs.
suicide (-faīb) pašslepkavība; paš-

slepkava.
suit (fjūt) 1. rinda; garnitūra;

uzvalks; lūgums; bildinājums;

prāva. 2. v\a. (to, with) pie-
mērot; ierīkot; derēt; būt

piemērots; apgādāt; to be .cd

— but atradis ko noderīgu; it

.s its purpose — tas atbilst sa-

vam nolūkam; vn. (to, with)

saskanēt ar; derēt pie
suitable □ (fjū't°bt) piemērots;

derīgs; .ness(~mf) piemērotība.
suite (fwit) pavadoņi; rinda.
suitings (sjū'timts) drāna(uzvalkam).

suitor (fjū'tao lūdzējs; precinieks,

bildinātājs; prāvnieks.
sulk_(faslf) pukoties; .s=.iness

faZ'lki-ms) pukošanās; saīgums;

.y □ (.fe) pūcīgs; saīdzis.

sullen □ drūms, saīdzis;

stūrgalvīgs; .ness (.mf) īdzība;

stūrgalvība.

sully (faVle) 1. smērēt, aptraipīt.
2. traips.

sulphate (.jāt) sērskāba sāls.

sulphur (.for) sērs; .at (fàs'lfi«Reit)
sētot; .eous (jaOlfjū'Rē-of)sērains.

sultan (şà?'ltv») zultans.

sultriness (.iRSms) sutoņa, sma-

cīgs karstums.

sultry (.ļRe) sulīgs, smacīgs.

sum (fasm) 1. zuma; aritmētisks

uzdevums; saturs. 2. saskaitīt.

summary □ (jas'm°Re) 1. zuma-

risks, īsi saņemts. 2. īss iz-

vilkums; kodols, galvenais
saturs.

summer l (faVnior) 1. vasara. 2.

pārvasarot, pavadīt vasaru ;.-

house (.háuf) dārza namiņš,
paviljons,

summer- (.) sija.

summit (şàK'mit) augstums, gals,
galotne.

summon (şao'm»n) uzaicināt; aici-

nāt (tiesas priekšā); fig. to
. up

— modināt; .er (Jmßr) aicina-
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tājs, tiesas sulainis; .s (fàß'-
uzaicinājums; aicinājums.

sumpter (fàs'm[pjtOr) nastas lops.
sumptuary (fas'm[pJti°--ORe) grez-

sumptuous □ (-tjfFiSfj krāšņs, grezns;
dārgs; .ness krāšņums;
dārgums.

sun (fāStt) 1. saule. 2. saules-

3. sauļot(ies).

sunburn (şàZ'nbSm) 1. [irr.] saulē

nodedzināt (brūnu); saulē no-

degt (brūns). 2. brūnums (no

saules).

Sunday (fas'nb«) svētdiena,

sunder (fàß'nbSr) 1. šķirt; fig. celt

nevienprātību, saķildot. 2. in

, = asunder,

sun-down (.báïïu) (sev. Am) saules

sundry (fìß'nbße) 1. dažādi, vai-

rāki. 2. .ies (.bRSj) pl. dažādi

priekšmeti; © cost of .ies —

dažādi izdevumi.

sung (şsKnâ) pret. un p.p. no sing.
sunk (fâSnaî) oret. unp. p. no sink.

sun-lounge (fsS'nlāunbsch) saules

vanna.

sunniness (-vn6f) saulainums (ari

fig.); .y (.e) saulains, gaišs.
sunrise (şL'ußais) saules lēkts;

.set (sēt) saules riets; .shine

ļ.şchám) saules spīdums; .shiny
(.jdļame) saulains, gaišs, skaidrs;
.stroke (.ftßo"f) saules trieka,

saules dūriens.

sup (ŗa3p) 1. v\n. ēst vakariņas;
v\a. iestrēbt. 2. kulciens; malks.

super W'pvr) 1. thea.statists(-ste).
2. (salikteņos p.i.d.) pār-; .abound

(fjūpfßSbāu'nb) būt pārpilnībā;
.abundant U (.-lbL'nbSnt) pār-

mērīgs; .add (ā'b) pielikt vel

klāt; .animate (.ä'ni«ed) atlaist

vecuma dēļ; .annuation (irti»-
ei'fdjSn) nederīgums (vecuma dsļ);

atlaišana (vecuma dē]); penzija,
superb (J (siûpo-'b) krāšņs, lielisks.

supercargo .t.(fjūpBrfS''gou) preču

uzraugs ; .cilious(.f augst-
prātīgs, uzpūtīgs, kundzisks;

.ciliousness (.nêş) uzpūtība;

.erogation (sjūpBßčûgei'sch«n>
pārmēra izpildījums; .erogatory

( ) pārmēra-!
.ficial □ (fjūporfi'fdjoi) paviršs;
.ficiality (fjūparfifdE)ēā'lē(e) pa-
viršība; .flotes (şjļîpkļrfļ'şchW
virspuse; .fine (şjû'ps-fásn) ļoti

smalks; .fluity
pārmērība; .fluous □ (şjupS''-
flĶş) pārmērīgs, lieks, bagā-

tīgs; .human (fjnpBrjjjū'mBii)

pārcilvēcisks; .impose (fjûpßÌm-B-
pou'f) likt virsū: .induce (-tnb-
jū'f) pielikt; .intend (.ìntê'rä)
izdarīt virsuzraudzību pār; .In-

tendence (-fntē'nbSnf) virsuz-

raudzība ; .intendent(.īutē'nb«nt)
virsuzraugs.

superior (fiupî'ReTSr) i. □ virsējs,

augstāks, ļoti teicams; virs-;

.
to—pārāks; . oificer—aug-

stāks oficieris; of
. quality —

ļoti labs. 2. priekšnieks(-niece);
-ity (fißpîßeào'Rête) pārākums.

superiarfoe (şi«pS-'lZtļw) 1. □ ļoti
labs. 2. pārākais pakāpiens,
zuperlativs; .man (fjū'pSmtān)
pārcilvēks; .natural □ (fjūp-Bt-
iia't'*BßBl) pārdabisks; .nuttie-

rary (.njū'ntBßBße) 1. lieks, virs-

skaita-. 2. virsskaitnieks; sta-

sists; .pose (.pons) sk. .impose;
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.position (>pSsi'şchon) ģeol. slāņo-

jums; .scribe (.ftßáî'b) uzrakstīt;
adresēt; .scription (.ftßi'pfd)«n)
uzraksts; .sede (.jī'd) likt pie

malas; atcelt; atlikt; atvietot;

darīt lieku; .stition (-ftī'fdjOn)
māņticība; .stltious □ (.ftt'fdļof)
māņticīgs; .struction (.ftßas'f-
fdjo'n), .structure (.ştßàZ'ktichor)
virsbūve; -vene (.trd'n) nākt

vēl klāt; negaidot atgadīties;

.vention (.we'uşchSn) nejaušība;
nejauša pienākšana; .vise (.roīi'j)
uzraudzīt; .vision (.wt'fchSn)
(virs)ttzraudzība; .visor

uzraugs, inspektors.
supine 1. (fjū'piin) gr. stipins. 2.

(fjilpáî'n) □ atslējies; S nevērīgs;
.ness (fiûpáì'ttn6f) atsliešanās.

supper (faß'pOr) vakariņas; the

Lord's S. — svēts vakarēdiens.

supplant (jspja'nt) izspiest; .er

(-8r) izspiedējs.

supple (şìSpl) 1. 11 lokans. 2. darīt

lokanu.

supplement (fàs'pl«mètii) 1. papil-
dinājums; pielikums. 2. papil-
dināt; .al (fäjplèmè'ntoi), .ary
(.tBRe) papildinošs, papildinā-

suppleness (fž'plnef) lokanība,

suppliant (fāi'plßmt) 1. pazemīgs,
lūdzošs. 2. lūdzējs(-ja) (ari

supplicant, .lŞnt).
supplicate (.iesēd) pazemīgi lūgt,

lugšus lūgt; .ion Mpleļei'şchļ>n)
pazemīgs lūgums; lūgumraksts;
-ory (fàS'plèf'átoße) lūdzošs; lū-

supplier (fBplai't)r) piegādātājs,
supply (fopláļ') 1. papildināt; no-

vērot (trūkumu); izpildīt (vietu);

apgādāt; pagādāt; piegādāt. 2.

piepalīdzība; piemaksa; krājums;
proviants; pastiprinājums; at-

balsts*; skot.vietnieks; - les(si>pla!'j)
pl. pabalsta naudas; palīg-
pulki; proviants; © pievedumi.

support (fspor't) I. pabalstīšana;

pabalstenis; atbalsts; uzturs.

2. pabalstīt; uzturēt; aizstāvēt;
thea. spēlēt (lomu); .able □ (ft>-
por'tfbl) pabalstāms; panesams;

izturams ; .er (fapor'tor) pabāl-
stītājs(-ja); labvēlis(-le); aizstā-

vētājs(-ja); piekritējs(-ja).

suppose (şspou's) pieņemt; nojaust.

supposition (fàsp»jì'fdjott) pieņē-

mums; nojautums; .onal (.Onat)
pieņemts, hipotētisks; -tious □

(fopaoji-'ttfdjSf) iešmaukts, neīsts.

suppress (ffpße'f) apspiest; no-

slēpt; .lon (f<Jpßê'fd)Oii) apspie-

šana; .ive (fSpßē'fītD)apspiedošs.
suppurates a> (ja3'pi«Reit) pūžņot;

.ion (fa*spi"Rei'fd)ou) pūžņojums.
supremacy (fiopßē'mSfe) visaug-

stākā vara.

supreme □ (.pRĪ'm) visaugstākais;

vislielākais.

surcharge (şidşchiļr'dşih) 1. pārkraut;

pārākapgfūlināt. 2. pārkrāvums;

©virsprasījumsjportopiemaksa,
sure n (fdjūr) drošs, neapšaubāms;

to be
. (F .

enough)! — droši!
kā tad! saprotams!

sureness (fdislt'ns f) drošība; -ty

(şchûr'te) drošība; galvojums;
galvotājs; ķīlnieks. 2. gafvoi.

surf (şgrf) bangotne.
surface (şSr'feş) virspuse,
surfeit (t'Or'fēt) 1. pārēšanās; vēdera

pārpildīšana; riebums;apnikums.
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2. pārēsties; pārpildīt vēderu;

apnicināt,

surge (şdchsch) t banga; .s pl.
bangotne. 2. bangot. -

surgeon (şgr'bschSn) ķirurgs; štāba

ārsts; kuģa ārsts,

surgery (.bschvße) ķirurģija,
surgical (.bfdt)6lBl| ķirurģisks,
surliness (fSt'lCnSf)īdzība,ņurdzība.

surly □ (.Ie) saīdzis; rupjš; strups,

surmise (şA'mál's) I. nojauta; ne-

uzticība, šaubas. 2. nojaust;

neuzticēties, šaubīties.

survival (şSrwsî'rM) pārdzīvošana.
survive (şorwái'w) v\a. pārdzīvot;

v n. palikt dzīvs,
survivor (fflrmlì'mSr) pārdzīvotājs.
Susan (f[)]u'jon), Susanna(h) (fļiļl.

sāna) Zuzana.

susceptibility (fBfept«bï'lête) uztve-

susceptible □ ( fofê'pttbl), sus-

ceptive (.tīto) uztverīgs.
suspect (fofpè'tt) neuzticēties; šau-

bīties; nojaust; .(ed) (.pēdt-dj
aizdomīgs.

suspend (fofpê'nb) pa-, uzkārt; at-

likt; atcelt; pārtraukt; atstāt

neizšķirtu; izturēt (toni); daril

atkarīgu; .er (~b°<) atlicējs; -■

ers pl. — bikšu lences; zeķ-

surmount (fOmtau'nt) pacelties pāri;

fig. pārspēt; .able (jS'mau'ntobl)
pārkāpjams; fig. pārspējams.

surname (ffit'neiin) I. uzvārds;
palama. 2. dot palamu.

surpass (fOtpa'f) būt pārāks, pār-

spēt; .ing □ (.ìns) teicams, ļoti suspense (fffpē'nf) nedrošība;
šaubas.

suance (fot'pllf) sticbars.

surplus (.pU'f)pārākums; atlikums;

.age (.plof6bfdj) sk. surplus; jur.

nesvarīgs apstāklis,
surprise (fO'pßai'j) 1. pārsteigums;

uzbrukums. 2. pārsteigt; ne-

gaidot uzbrukt; fig. samulsināt;
.ing □ (.flna) apbrīnojams,

surrender (sSße'niM) ]. atdošana;
padošanās. 2. v\a. atdot; no-

suspension (.pē'nfd)°n) uzkāršana;

atlikšana; pārtraukšana; atcel-

šana;.-bridge(.bßÏbfdtj) gaisatills.
suspenses (fOfpê'nfO') surg, zus-

penzorijs; .y (.ft*Re) I. kapājošs.
2. zuspenzorijs.

suspicion (fOfpi'fcrjOtt) aizdoms; ne-

uzticība.

suspicious D (.3f) aizdomīgs; ne-

uzticīgs; -ness(.nčf) aizdomība;

neuzticība.

suspire (skispaìr') dziļi elpot, atņemt
elpu; nopūsties.

sustain (foftei'n) atbalstīt; uzturēt;

palīdzēt, pabalstīt; izturēt; aiz-

stāvēt; pasiiprināt; .able (.î>blj
uzturams.

sustenance (fàYftenons) uzturēšana;

uzturs; pārtikas līdzekļi.
sustentation (şàrZftêntei'şchOn) turē-

šana ; sk. sustenance.

dot; atstāt; v\n. padoiies.

surreptitious□(fàsßêptl'fd)Bf)slepeni
izdarīts, ar blēdību iegūts,

surrogate (fás'Rì>gât) vietnieks,

surround (fOßāu'nb) aptaisīt; ap-

stāt ; .ings pl. (.Ings) apkārtne,
survey I. (s«>wei') pārskatīt; ap-

skatīt;iz mērīt (lauku). 2. (şo-'we!)
pārskats; apskate; izmērījums;
plans; .or (s«'wei'or) uzraudzītājs;

apskatītājs; mērnieks.



sutler — sweeten 527

sutler (şsB't|t>t) marketendrs(-dre).
suture (sjū'tīĢ) vīle; šuve.

suzerain (jjū'foßēn) viiskungs, ~ty

(.Rēnte) virskundzība,

swab (fwæb) 1. slaukāmā lupata;
isvabra. 2. (uz)slaucīt;4svabrot.

Swabia (fwei'bêa) npr. Švabija.
swaddle (fwaobl) 1. autiņš. 2.

ietīt (autiņos).

swagger (fwä'gSr) i. lielīties. 2.

lielīšanās; .er(~8R8r) lielībnieks;

balamutis.

swain (t'wem) poet, gana puika;
gans; jauneklis; mīļākais(-kā).

swallowl (fwao'Io") orn bezdelīga,
swallow- (.) 1. rīkle; bezdibens;

rijība i malks. 2. v\a. norīt;

kārīgi uzņemt; ņemt atpakaļ,
atsaukt; v\n. rīt.

swam (fwâtu) pret. no swim 1.

swamp (şwaomp) 1. purvs. 2. no-

gremdēt; fig. gāzt grūtībās;

y (fwàoni'pe) purvains, mukls.

swan (swam) gulbis,
swap (jwæp) (saMainīt,
sward (fwærb) velēna,

swarm (fwaô'm) 1. spiets; pūlis;
ņudzis. 2. spietot; ņudzēt.

swarthzVzess (fwā>r'rĀenef) melnuk-

snējums; -y □ (-fAe) melnuk-

snējs, tumšs, melns,

swash (şwàôşch) I. v\n. šļāksiet;

žvadzināt; lielīties, balamutēt;

v\a. šļākt. 2. šļakstēšana,
swash-buckler (şwào'şchbàSklSt) bala-

mutis; kauslis,
swath (t'wajM, fwáorA) vāle (siena),

swathe (fweidsi) ietīt (bērnus),

sway (fwei) 1. vēziens; pārsvars;

iespaids; vara. 2. v\a. vēzēt;
vicināt; vadīt; v\n. svārstīties,
liekties.

sweal (fwîï) v\n. grūst; tecēt (no

sveces); v\n. svilināt (cūkas).

swear (swat) [,>r.j „|„. zvērēt;

lādēties; dievoties; v\a. apzvērēt;

to
. a p. (in) — zvērināt kādu;

.er (fwS'RSr) zvērētāļs; lādētājs.
sweat (fwêt) 1. sviedri. 2. [irr.]

v\n. svīst; v\a. fig. izsūkt; -cd

(swê'têd)pņr badaalgupagatavots.

sweater (fwè'tSr) svīdējs; svīdi-

namais līdzeklis; kamzoļi (airējot);
ļaužu izsūcējs; rīkles rāvējs.

sweating-system (.lugsiftēm)izman-

tojamā zistema.

sweaty (.«) sviedrains.

Swede (swîd) zviedris(-driete); .n

( şwl'den) Zviedrija; -wedtstr

(şwi'dişch) zviedru-.

sweep (fwip) 1. [irr.] v\a. slaucīt;

mēzt; tīrīt; aizskart; vilkt; to

. away (jeb off) — noslaucīt; to
.

the board — atņemt visu; v\n.
traukties; šauties (uz priekšu);

grezni noiet garām; t to
.

tor

an anchor — meklēt enkuru

(odeni) 2. slaucīšana; tīrīšana;

skursteņslauķis; līkums; izpla-
tījums;' apjoms; piebrauktne;
airis; (sudmalu) spārns; to make

a clean
. (ot) — nomēzt visu.

sweeper (jwî'pot) slaucītājs; skur-

steņslauķis.

sweeping □ (.pìm) 1. aizraujošs;
visu aptverošs; vispārīgs. 2.

s.: -s pl. mēsli.

sweet (fwìt) 1. □ salds; mīļš;

daiļš; svaigs. 2. saldums; mī-

ļākā; -s pl. saldumi.

sweetbread (~bßēb) salda gaļa, sev.

teļapiens.

sweeten (fwîtn) saldināt; darīt pa-
tīkamu, smaržīgu.
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sweetheart (f wî'tîjâtt)mījākais(-kā).
sweeting (fwl'tìna) jāņābols.

sweetish (.tļşch) saldens.

sweetness (-ne t) saldums; gardums;
smarža; daiļums; maigums.

swell (fwèl) ì.'ļirr.) v\n. uzpampt;

pieaugt;uzpūsties; palieli-
nāties; uzplūst; v\a. uzplūdināt;
uzpūst; palielināt; paaugstināt.
2. glauns, smalks. 3. paaug
stinājums; pampums; izcilums;

pakalne; uzplūdums; švauksts,
modes ģeķis.

swelling (fwe'lïns) 1. pampšana;

pampums. 2. pampstošs; uz-

swetter (swe'ltSr) aiz karstuma

beigties; svīst.

swept (swept) sk. sweep
1.

swerve (fwOrni) novirzīties; attā-

lināties.

swift (fwfft) 1. □ ātrs, steidzīgs.
2. zemes čurkste; ķirzaka.

swiftness (fwt'ftmf) ātrums.

swig F (fwïg) krietns malks.

swill (fwïl) 1. dzira, samazgas

(cūkām). 2. v\n. dzert; v\a. ap-

skurbināt; mazgāt, skalot.

swim (fvvtm) 1. [irt.] v\n. peldēt
(ari fig.); my head .s — man

reibst; v\a. izpeldēt; peldināt.
2. peldēšana; to be in the . —

būt sekojis.
swimmer (fwï'm°r) peldētājs (ari

putns).

swindle (fwtnbl) 1. piešmaukt,
piekrāpt. 2. blēdība, krāpšana;
.r (fwi'nblSr) krāpnieks.

swine (fwáîn) [pl .] cūka; .herd

(fwál'nf)Brb) cūkgans.
swing (fwïmi) 1. [irr.) v\n. šūpo-

ties; svārstīties; plivināties;

griezties ap enkuru; v\a. šūpot;
vicināt. 2. šūpošana; līgošanās;
vēziens; šūpotnes; svabadība;

tieksme, dzīšanās,

swinge (swinbfch) sist ar pātagu,
pātagot; Jng F (fwt'nbfcfjtra)
liels, milzīgs,

swing-gate (fwi'usgeit) paceļami

swinging □ (fwl'naïna) šūpojošs,
swingle G (swm-igl) 1. kulstīt (linus).

2.

swinish □ (fwál'ntfdj) cūcīgs,
swipe (fwaìp) 1. zvelt. 2. zvēliens;

P.s tāpiņš (alus); .r (fwáî'ļjO')
zvēlējs.

swirl (fwfltl) 1. virpuļot. 2. vir-

pulis; atvars.

Swiss (fwìf) 1. šveiciešu-. 2. švei-

cietis(-te).

switch (şwltsch) 1. vica; S pār-
mija; tel. pārslēgs; lieka bize.

2. pātagot; S šķirot; pārslēgt;
to

. on (off) — uz(no-)griezt
(elektrisku gaismu);.-back(fwì'tfcņ-
bāf) šlūktava.

Switzerland (.länb) Šveice,
swivel (şwìwl) grozeklis; grozāms

kuģa lielgabals,
swollen, \ swoln <şwo»ln) p.p. no

swoon (fwūn) 1. ģībonis. 2. ģībt.
swoop (şwtip) 1. v\n. mesties virsfi,

nogāzties (on, upon — uz) (no

plēsīgiem putniem); v\a. to
.

up

— nokampt. 2. uzbrukums,

swop (fwaop) = swap,

sword (sū-b) zobens.

sword-s>e7f(fār'bbēlt)zobenasiksna;

.-cutler ( .kāZtlvr) zobenkalļs,
ieroču meistars; .

knot (.nà)t)
zobena pušķis.
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swordsman (foVbfman) paukotājs;
-ship (.şchļp) paukošanas māksla,

swore, sworn (fwôtļnļ sk. swear,

swum (fwaSm) sk. swim 1.

swung (fwaonii) sk. swing 1.

sycamore (fî'fämor) vīģu koks.

sycophant ( .»fvnt) glaimotājs,
lišķis; uzrādītājs,

syllabic (feiā'bīlļ zilabisks; zilbju-,

syllable (si'l«bl) zilbe,

syllabus (şi'tZbàôş) izvilkums; īss

saraksts; mācības plans, pro-

spekts, programa.

syllogism »(si'lSbschīsni) ziloģisms,
prāta slēdziens,

sylph (fllf) zilfs, gaisa gars; .id

(fļ'lsib) zilfida.

symbol (jï'mbol) zimbols; .ic(al □)
(fïmbàô'ltt, .ēfBi) zimbolisks;
.ies (.îîf) zimbolika; .ize (fl'm-
bfliīf) zimbolizēt.

symmetrica/ □ (şêrnê'tßŞl) zīme-

trisks, samērīgs; .y (fl'm^tße)
zimetrija, samērība.

sympathciic(ai □) (ftinpär/iê'tìf,
.ēfot) zimpatisks; līdzjūtīgs; .ize

(fl'mpSiAaii)zimpatizēt; .y Ļtte)
zimpatija; līdzjūtība,

symphonic (flmfào'nìf) zimfonisks;
-ious harmonisks;

.y (jî'mfône) zimfonija;
symptom (fï'mļpļtäm) zimptoms;

fig. iepriekšēja zīme.

synagogue (şl'nagaog) zinagoga.
synchronism (fl'nskßvnlsm) vien-

laicība; .ze (.naif) v\n. būt

vienlaicīgs, laikā saskanēt; v\a.

sastādīt kā vienlaicīgu; regulēt
(pulksteni).

syndic (fi'nblî) zindiks; .ate 1.

(.b«îeit) zindikats. 2. savienot
zindikatā.

synod Jfl'nffa) zinode; .ic(al □)
(fena3'bll,.člol)zinodes-,zinodal-.

synonym (ft'n°nïm)zinonims; .ous

(sēnao'nērna?)) zinonimisks.

synoptical □ (fenao'ptčfol) zinop-
tisks, pārskatāms.

syntax (ft'ntāff) zintakse.

synthetic(al □) (fïnrAè'tìî, zin-

syphilis à'MfÌ ziļiliss.

syphon (fáì'fOn) sk. siphon.
Syria (ft'Rêa)npr. Zirija;.n (.FBn)

I. ziriešu-. 2. zirielis(-te).

syringa (ş°Rļ'ngga) 1. ceriņi; .c

(şl'Ŗiudsch) 1. šļirce. 2. iešļir-
cinat.

system (ft'ftêm) zistema; .atic(al

□)(fìftèmä'tlf, .Şyzisternatisks.

T

T (Ii) T: F to a T
— uz noteik-

tāko.

tab (tāb) kurpju siksna; oss (pie

cepures).

tabard (tä'Prb) herolda svārki.

tabby (.e) \. viļņains (no drānas);

strīpains; raibs. 2. mors (drāna);

(raibs) kaķis, raibulis;F mēlnese.
3. Viļņot (drānu).

tabernac/e (tZ'b»mZļl) l. telts,

saiešanas telts. 2. dzīvot (kadu

laiku); .ular (tābomā'kjulSr) trelli-

ņots.

tabes (tei'biļ) dilonis, mugurkaula
dilonis.

table (teibl) 1. galds;ēdiens; galda
viesi; spēles galds; tabele; sa-

raksts. 2. atzīmēt.

table /ļnen (tei'bllliiên)galda veļa;

.-plate (.ple't) galda trauki;
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.-rapping (.Räpïng) garu klau-

vēšana; .-spoon (-spun) ēdam:

karote.

tablet (tā'bfēt) (rakstāmā) tāfele; gal-
diņš, platīte; gabaliņš.

taboô (tābīī') 1. aizliegts. 2. aiz-

liegt; izsaukt par negodīgu.
tabo(u)r (lei'lM) tamburins, mazas

bungas; .et (tā'bSķt) tamburins;

taburets; izšuvumu rāmis.

tabular (tā'bjMr) galdiņveidīgs;
tabelarisks; .te (.le't) ievest

tabelēs;lēzeni slīpēt(dārgakmeņus).

tacit □ (tā'ftt) kluscietīgs.
taciturn □ (.ètSm) kluss, nerunīgs.
taciturnity (tâfetôt'mte)kluscietība.

tack (tis) 1. kniede, nagliņa; fig.
kurss, ceļš. 2. piespraust; viegli
piestiprināt; * lievēt; fig. ņemt

citu virzienu, piemēroties ap-

stākļiem.

tackle (täfl) 1. trice; * tauvas;

takelāža; rīki, piederumi. 2. uz-

takelēt; ķerties pie, tikt gatavs ar.

tact (Mt)' takts.

tactician X (taktt'şchSn) taktiķis.
tactics (tā'ftiff) taktika, kara

māksla.

tactile (tā'fttf, .tail) jūtams.

tadpole zo. (ta"opo"l) vardulēns.

taenia (tima) galvas lente; zo.

lentes tārps.

taffeta, .y (tā'feta, .te) tafts.

tag (tāfļ) 1. kniedīte, nagliņa, sprau-

slīte; piekarinājums; (piekārta)

zīmīte, etiķete. 2. uzkniedēt;

izzīmēt; pielikt, piekārt, pie-
spraust; fig. izpušķot.

tag-rag (tā'gßāg): - (and dobtail)
diedelnieki.

tail (tell) 1. aste; stērbele; pakaļ-

puse; gals; piekritēji; * sterts.

2. atdot; vilkt aiz astes; pie-
likt; piemetināt.

tailed (teilb) astots.

tailor (tei'lû') 1. drēbnieks. 2. no-

darboties ar drēbniecību; .««

(JSRef) drebniece, šuvēja.
taint (temt) 1. traips; negods; pie-

lipināšana; izvirtība. 2. v\a.

aptraipīt; samaitāt; saindēt;

mcd. pielipināt; v\n. samaitāties.

take (teiï) [irr.] v\a. ņemt; pie-,

no-, uz-, ie-, sa-, atņemt; baudit

(ēdienu); spert soļus; izlietot(gi-

dījumu); panest (apvainojumu); sa-

tvert; ķert (zivis, lapsas); saslimt;

prasīt, vajadzēt; uztvert; iz-

tulkot; turēt (for — par); to.

advantage of—izlietot sev par

labu; to - a (deep) breath-—

atņemt (dziļi) elpu; to
-care-

piesargāties; to compassion on

— apžēloties(par); to
.

adrive —

izbraukt, vizināties; to
.

effect

— stāties spēkā; izdoties; to.

exercise — pastaigāties; to
.

fire

— aizdegties; to
.

in hand —

uzsākt; to
.

heart — ņemties
drošu sirdi; to

.
to heart — ņemt

pie sirds; to . a hedge — lēkt

pār žogu ito
-

horse — sēsties

zirgam mugurā; to
.

liberties

—sev atļauties; to.ap.'s like-

ness — fotografēt kādu; to -

parts — dziedāt vairākbalsīgi;

to
-

root — laist saknes; to .

ship — sēsties kuģī; to. awalk

— ietpastaigāties; to
.

about —

vadāt apkārt; apkampt; to
-

away — atņemt; to
,

down —

nojaukt (ēku zc); pazemot; uz-

rakstīt, piezīmēt; to
-

for —

turēt par; to
. from —atņemt;
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nolaupīt; atvilkt no; to
.

in—

ieņemt; pievākt (buras); darīt

šaurāku, sašaurināt; sa-, ieraut

(šujot); turēt (avizi); uzņemt (kā

, viesi St.); saturēt; ietvert; pie-

šmaukt; to
.

off— atņemt; no-

ņemt (cepuri); novilkt (drēbes);

atcelt; aizvest; novērst; darīt

pakaļ, veiglot; to
.

out — iz-

ņemt; izraut (zobu), izraudzīt;

izvest; izdabūt; ievest (sabiedrība);

to . to — ņemt līdz uz; to
-

to

pieces — izārdīt, sadalīt; to
» up

— uzņemt; pacelt; ķerties (pie

ieročiem); sagūstīt; pieņemt (vek-

seli); uzsākt (veikalu); apmesties
(uz dzīvi); v\n. izdoties; darīt

iespaidu; atrast piekrišanu; pa-

tikt; iespiesties; aizdegties; phot.
he .s well — viņš viegli foto-

grafējams; to
«

after — līdzi-

nāties; to
.

from — atvilkt no;

atraut; to
-

on — būt ļoti aiz-

grābts; ņemt pie sirds, noskumt;
F to

, on with — ielaisties ar;

to
.

to—doties uz; nodoties;
to

. up with — piebiedroties;
to

-

with
— patikt (kādam); that

won't
.

with me —tam es ne-

piekrītu ; ar to pie manis nekā

nepanāks.
take-in (tei'ftn) krāpšana.
taken (teifn) p.p. no take; to be

-

— būt aizņemts; to be
.

with

— būt salīgsmināts no; tobe
.

ill— saslimt; .in— piešmaukts;

to be
> up with — būt nodar-

bināts ar.

take-off (tei'fàof) pakaļdarinājums,
karikatūra,

taker (tei'fSt) ņēmējs; noņēmējs;
pircējs.

taking(te''ftmi)pievilcīgs; F lipīgs;

-ness (.ms) pievilcīgums; © .s

(.kings) pl. ieņēmumi.
talc (tāls) min. talks.

tale (teil) stāsts; pasaka; teika;
skaitlis; .bearer (leil'lMvr) mēl-

nesis; uzrādītājs.
talent (tā"lent) talants, gara dā-

vanas; .cd (.ēnfēb) apdāvināts.

tales (tei'lif) pl. (zvērināto) vietnieki.

tale-teller(tei'ltēlOr) stāstītājs; mel-

kulis, mēlnesis; uzrādītājs.
talisman (tā'llfmfn) talismans.

talk (tāūf) 1. saruna; tenkas; blē-

ņas. 2. runāt.

talkative □ (tao'fätìni) runīgs; pļā-
pīgs; .ness (.ms) runība.

talker (.for) pļāpa.
talking (.king) tērzēšana; .-to F

(.tū) bāriens.

tall (tāol) gar/š, liels, augsts (cilvēks

koks 2C.); F lielisks.

tallness (tāo'lnef) gaŗums, lielums,

augstums.
tallow (tā'Io«) tauki; .y (ta'l°e)

taukains.

tally i(tä'[e) 1. burtas koks. birka;

pārnieks. 2. v\a. ierobīt; pie-

vākt (buras); vn. saskanēt (with
- ar).

tally 2, .-ho (.. .hou') 1. ho! elē!

2. hunt, medību sauciens; četr-

jūga rati.

talon (tā'tsn) (putna) nags.
talus (tei'[3j) papēža kauls; arch.,

frt. noslīpums.

tamable (tei'm3bl) pieradināms,
vāļājams.

tamarind (tâ'nàind) tamarinde.

tambour (tā'mbūr jeb tā'mbOr) 1.

tamburins; izšuvumu rāmis (ari

.-frame) arch, tamburs. 2. tam-
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burêt, izšūt, izrakstīt; .ine (tām-
būßī'n) tamburins.

tame (teim) 1. □ lēns, pieradis,
pieradināts,vāļāts; sājs; sašļucis.
2. pieradināt, vāļāt; .ness(tei'm-

mş) pieradinātība; padevīgums;
sāļums,

tamer (tet'm3') vajātājs.
tamin(e) (tā'mm), tammy (-me) eta-

mins (drāna).

tamper (tä'mpsr) (with) iejaukties,
nodoties ar; slepeni rīkoties,

vest sarunas.

tan (tān) l. rustes; dzeltenbrūna

krāsa. 2. mīt ādu; brūnināt.

tandem ( tä'nbêm ) tandems; to

drive
.

— braukt vienaizotra

sajūgtiem zirgiem.
tang l (tāmi) pagarša.
tang 2 (.) zosne, ostiņš.

tang :t (.) skarba skaņa.

tang 4 (.) jûŗas zāle.

tangent (tā'nbschent) tanģente; to

fly off at a .
— novirzīties no

priekšmeta; .(i)al (tänbfdjè'ntci,
.nşchĶl) tangential-.

tangibility (tânbschêbt'lête) jūtamība,

taustamība.

tangible □ (tä'nbfdjìbl) jūtams (ari

fig.), taustāms.
Tangier (tänbfdņïr') npr. Tangera.
tangle (tänflgl) 1. samudžinājums,

samezglojums. 2. samudži-

nāt(ies), sarnezglot(ies); samul-

sināt, samulst.

tank (tānitf) cisterna, ūdenstvertne.

tankard (tä'nsf°'rb) kanna.

tanner (tâ'nB')'ādminis.

tannery (.°Re) ādnīca.

tannic (.ïf) rustu-.

tansy $ (ta'nfe) Jsišu krēsliņi.
tantalize (tä'ntâìáìf) mocīt.

tantamount (tā'ntSmaunt) vienvīi
tīgs (to — kā),

tantrum (.tR8m) untums; slitai

gara stāvoklis.

tap l (täp) I. viegls sitiens. 1

viegli sist; pieskart.
tap 2 (.) tapa, krāns; dzēriensļ

dzertuve; G skrūves svārpsts;!
on .— no mucas, [kratisms.ll

tape (teip) lentīte ; red
.

— biro-jl
taper (tei'pfr) i. vasku svece. 11

smeils. 3. v\n. tapt smeils; v|i
uzasināt,

tapestry (tä'psftße) 1. austa tapete.
2. izpušķot austām tapetēm,

tape-worm (tei'pwOrm) zo. lentei

tap-room (tā'pßūm) krogs.
tap-root (~Rūt) mietsakne.

tapster(.ftBr)alustecinātājs;sulainis,
tar (tiZr) 1. darva; Jack Tar-

matrozis.vecs jūptieks.2. darvol.

tarantula (t§Ra'nti"la) tarantula.

tardiness (tm'beneş)lēnums; tūļība.
tardy □ (.be) lēns; tūļīgs; vēls.

tarel * (tSr) vīķi; nezāle.

tare 2 © (.) tara.

target (tūr'gžt) (§a ujamais) mērķis.
tarifs (tā'Rif) (muitas) tarifs.

tam (tām) kalnezers; purvs.
tarnish (tktr'ntşch) v\a. aptraipīt

darīt nespodru; fig. aptumšot
v\n. tapt nespodrs; noplūkt.

tarpaulin (tārpāā'lln) brezents, dar-

vota ratu sega; darvene, matroži

Cepure (no darvotas drānas).

tarryl (tä'Re) vilcināties; uztu-

rēties ; gaidīt.
tarry 2(.) darvains.

tart (tātt) 1. □ skābs; skāņš; sivs;

fig. ass, kodīgs. 2. (augļu) torte:

(augļu) pastēte.
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tartan (tfh'ton) tartans (rūtaina skotu

drāna).

Tartar1 Ļiu<) tatārs; karstgalvis;
to catch a -

— atrast īsto preti-

tartar 2 (-) vīnakmens;-ic (tflttā'-
Ril) vinakmeņa-.

tartish (tāt'ttfd)) skābans, paskāņš.
tartness (~nê f) skāņums, sīvums.

task (taff) 1. uzdevums; uzdots

darbs; dienas darbs, nodarbo-

šanās; to take to
-

tor—saukt

pie atbildības, izbārt dēļ. 2.

nodarbināt; uzdot; prasīt.
tasker (ta'fffc), taskmaster (ta'ff-

maftSr) darbdevis; strādnieku

uzraugs.
tassel (tS'fēl) 1. pušķis. 2. izpu-

šķot pušķiem.
taste (teift) 1. garša; gaume;

tieksmē; nobaudijums. 2. v\a.

nobaudīt, nogaršot; mēģināt;
baudīt; v\n. garšot; patikt; -d

Iļei'ştêd) garšīgs.
tasteful □ (tei'ftfal), tasty □ (tei'fte)

garšīgs; fig. glīts, ar gaumi.
tasteless (J«f) negaršīgs; fig. ne-

glīts, bezgaumes-; -ness (-ttêŗ)

negaršīgums; fig. neglītums.
tat (tāt): to give tit tor tat —

darīt pret darītu.

tatter (tä't«r) saplēst; -s pl. lu-

tattle (rāti) 1. pļāpāt; tērzēt. 2.

pļāpāšana; -r (tS'tfr) pļāpa;
tērzētājs.

tattool (tätû') junda,
tattoo'- (-) tetovet(ies).
taught (hot) pret. un p.p. no teach,
taunt (taont >et> tāttt) 1. izsmiekls.

2. izzobot; paļāt; bikstīt; -er

(taj'tt- jeb tā'ntor) zobotājs, pa-

ļatajs; -ing □ (-tīns) izzobo-

taurine (ræ'Rahi jeb -Rtn) vērša-,

taut (tāāt) stīvs, grožs,

tautology Ä (tsātĀ'l»dsche) tauto-

loģija.
tavern (tā'ru&'in) viesnīca; krogs;

--keeper (-fīpo[) krodznieks.

taw1 (tg) izgatavot ziemišķādu.
taw ' (tau) marmorspēle.

tawer (täo'O') ziemišķnieks.
tawniness (tio'n*jt*f) rustu krasa.

tawny (-ne) rustu krāsā.

tax (tāss) 1. nodoklis; fig nasta.

2. novērtēt; uzlikt nodokli; ap-

gfūtināt; to
-

a p. with —ap-
vainot kādu kādā lietā.

taxable (tä'ffobl) nodokļiem ap-

liekams.

taxation (räkşe>'sch"it) novērtējums;
nodokļu uzlikšana; nodoklis,

taxicab (ta'fşikab) taksametra rati.

tea (tî) tēja; high -
— (agras)

vakariņas ar tēju.

tea-canister (ti'famftor) tējas kār-

teach (tītfd)) [irr.] mācīt,

teachable (tl'tfdjffjl) vērīgs,
teacher (tî'tfd)°r) skolotājs(-ja).
teak (tīs) % tiks.

team (tīm) (ie)jūgs; rinda; kopa;

teamster (ti'mftfr) važonis,ormanis.
tearl (tāt) l. [,yr.] V a. raut;

raustīt; saraut, saplosīt; izraut;

7'n. plosīties. 2. plīsums, cau-

rums; wearand
.

— nolietojums.

tear 2(tu) asara.

fearer ttâ'ROr) saplosītājs(-ja); plo-
sonis(-ne).

tearing (-R)ng) viegli saplosāms;

plosīgs; F straujš, sirdīgs.
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tearless (ļîr'lêş) bezasaru-.

tease (tīs) 1. kārst (vilnu); sukāt

(linus); plucināt (pakulas); plūk-

Sināt (vadmalu); fig.ķircināt, āzēt,
kaitināt; mocīt. 2. (ari .r,tī'ļo>)

mocītājs(-ja).
teasel (tisl) 1. 3r asās gušņas; G

pluksinamā mašina. 2. pluk-
Sināt (vadmalu).

teat (tit) pupa gals.
technic (tè'tnìî) 1. technika. 2.

-(alū, .nĢI) technisks; .ality
(tēln<slā'le te) techniskā puse;
techniskums.

technologic(al □) (tekitSlso'dschîk,
-êfof) technoloģisks.

technology (teknà'lSdsche) teclino-

loģija.
techy (te'tfche) saīdzis.

Ted, .dy ttēb, tē'be) Edžus.

Te Deum (tibi'Om) tedeums.

tedious □ garlaicīgs; no-

gurdinošs; nepatīkams; .ness

(.mf) garlaicība; nepatīkamība;
liekvārdība.

tedlum(ti'b>^Sm)apnīkums;riebums.

teem (tīm) dzemdēt; būt uz grū-
tām kājām; valstoties; ņudzēt;

.ing (ti'ming) auglīgs.

teens (tins) pl. jaunības gadi (no

13. —19. g.), t. s. tīngadi (pēc

skaitļiem uz teen).
teeth (t\th) 1. [pl- no tooth] zobi.

2.
.

(.), -c {tìdh) dabūt zobus,

teetotal (tīto«'tfl) atturīgs, sātīgs;

.er (.talOt) atturībnieks, sātīb-

tee-totum (.torn) vilciņš, griezulis
(rotaļas lietiņa).

tegument (tē'ajfimēnt) sega; anat.

telegram (te'legßām) telegrama.

telegraph (.cjßaf) 1. telegrafs. 2

telegrafēt; .ic(al □) (tēlēgpM
.efoi) telegrāfisks; .ist (tHļ'-l

telegrafists(-ste); .y(.fiļ
telegrafija.

telephone (tēisfoun) telefons, tāl-

runis; .ic (tēlefšo'nif) telefonisks;

.ist (tē'lefountft) telefonists(-ste).
telescope (te'l«ffoup) 1. teleskops,

tālskatis. 2. iestumt(ies), vienu

(viens) otrā.

teli (tēl) I. [irr.] v\a. skaitīt; zi-

ņot, sacīt, stāstīt; izteikt; atrast

likt, pavēlēt; I have been told

— man teikts; to .
off — no-

skaitīt; v\n. runāt; stāstīt; pa-
nākt; darīt iespaidu. 2. patīkams

ziņojums.
teller (te'lor) skaitītājs; stā.tīlājs;

kases palīgs.
telling (.ing) iespaidīgs.

tell-tale (tè'iteif) 1. pļāpīgs; node-

vīgs. 2 mēlnesis; uzrādītājs,

tellurium (tēl[i]ū'Re-i>m) chm. tellu-

temerity (têmè'Rête) neapdomība;
pārdrošība.

temper (tē'mpur) 1. mīkstināt, ma-

zināt, remdināt; piemērot; mai-

sīt; taisīt javu; rūdīt (dzelzi),
l

maisījums; java; cietuma grāds;
kādība, daba, raksturs, tempe-

raments; gara stāvoklis; .ament

(.pfßSinēnt) temperaments; kā-

dība; .ance (-R Bnf) sātība, at-

turība; .ate □ (-Rāt) mērerfi

maigs (klimats); sātīgs; mierīgs;

.ature (ķīsĢ) temperatūra.
tempered (tē'mpSrb): even---

mierīgs; good-., ill-.— labā,

sliktā gara stāvoklī esošs.

tempest (tè'rnp6ft) vētra; negaiss;
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.uous (.têmpê'şt'chĶş) vētras-,

vētrains.

Templar (tē'mplor) templietis,
tempļa kungs; tiesību students

(Londonā).

temple' (tempi) templis, baznīca.

temple 2 (.) deniņi.

temporal □ (tê'mpôßul) laicīgs; pa-

saulīgs (prt. spiritual);.ities (lem-

pl. laicīgas mantas.

temporariness (te'mpoßāßenēf) lai-

cīgums.
temporary rj (.Rāße) pagaidu-".
temporization (tèmp°Rê te>'fd)Bn) iz-

devīga brīža nogaidīšana; pie-

mērošanās apstākļiem; vilcinā-

šanās.

temporize (te'mp»Ra?s) nogaidīt iz-

devīgu brīdi; piemēroties ap-
stākļiem i vilcināties.

tempt (tēmļpļt) kārdināt; vilināt;
-ation <tèmļpļte>'şchvn) kārdinā-

šana; vilcināšana; .er (tē'rnļpj-
tBr) kārdinātājs.

ten (ten) 1. desmit. 2. desmits.

tenable (te'u»bl) (no)turams.
tenacious □ (t°nei'fchvf) pieturīgs,

piekļāvīgs; uzticīgs; pastāvīgs;
sīksts.

tenacity (tina'sete) piekļāvībe; sīk-

tenancy (tē'nonfe) nomājums.
tenant (.Bnt) 1. nomnieks; īrnieks;

apdzīvotājs. 2. apdzīvot; -ry
(tè'itontße) nomnieki, īrnieki.

tench (reuşch) ichth. līnis.

tendl (tênb) 1. but virzīts (towards
— uz) i tiekties (to — uz).

tend 2 (.) sargāt; kopt (slimnieku);

ganīt (lopus); apkalpot.
tendency (tē'nb«nfe) virziens; ten-

dence; tieksme.

tenderl □ (tè'nb°r) maigs, glezns;
mīlīgs; vājš; kutelīgs.

tender 2 (.) piesolījums; piedāvā-
jums; izdevumu aprēķins.

tenderl (.) kopējs(-ja); S, * ten-

tenderness (te'iMrmf) maigums;

mīlīgums.
tendon (.b°n) dzīsla.

tendril * (.bßtl) vīte.

tenebrous (tē'mbßarSf) tumšs.

tenement (te'mrnent) nams; (īrēts)

dzīvoklis;
.

house — īrniekiem

nodomāts nams; .al (tēn&mē'n-
t»l) nomas-.

tenet sl? (tē'nēt) princips, pamats.

tenfold (te'nfoulb) desmitkārtīgs.
Tennessee (têişş') npr. Tenesija.
tennis (te'nìf) tenniss.

Tennyson (te'nêş8n) nor. Tenisons.

tenon (re'n8n) tapa.
tenor (tē'nfr) turpināšanās; saturs;

tenors.

tense1 (tens) gr. laiks.

tense 2 □ (.) grožs; .eness (tê'nf-

nēs) grožums; .ible (tē'nflbl),
.ile (.ftl) stiepjams; .ion (te'n-

şch«n) saspīlētība;
atsperība.

tent 1
(tent) telts.

tent2 (.) 1. surg. šarpija. 2. zon-

dēt, izmeklēt.

tent 3 (.) tintovīns.
tentacle (tē'nt»tl) ent. tausteklis.

tentative (.Mw) 1. □ kārdinošs;

mēģinājuma-, eksperimentāls.
7. mēģinājums.

tenter (.tst) uzstiepjamais rāmis;
.-hook (.hiik) uzstiepjamais āķis;
to be on .-hooks — būt uz

moku sola. desmitdaļa.)
tenth (tenth) 1. desmitais. 2.|
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tenthly (tè'uthU) desmitkārt.

tenuity (tēnjū'Ste)plānums;tievums;

smalkums; (gaisa) šķidrums; .-

ous (rê'niĶş) plāns ; tievs;
smalks; šķidrs,

tenure (tē'nior) īpašums; lēnis;

(īpašuma) turēšana. uzsildīt.(
tepefy (tè'pèjáì) darīt remdenu,)

tepid (.ïb) remdens; -ity (tèpî'-
b«te), .ness (te'pibneş) remdē-

tercentenary (rstfē'nten»Re) l. trīs-

simtgadu-.2. trīssimtgadu svētki.

tergiversation (tiZrbfcheworfei'şchon)
izvairīšanās; nepastāvība; svār-

stīšanās.

term (tomt) 1. noteikts laiks, ter-

miņš; mērķis; mērķis; loceklis;

jur. sesija; studiju laiks; ze-

mestrs; kvartāls, tercials (maksā-

jamie termiņi augstskolā); termins,

vārds, izteikums; .s pl. nosa-

cījumi; cenas; honorārs; skolas

nauda; stāvoklis; to be on good
(bad) -s with — labi (slikti) sa-

tikt ar; ito come to .s — vie-

noties. 2. nosaukt.

termagant (ISt'mägont) 1. □ ķildīgs;
ķildniece, ļauna asaka.

terminate (tSr'mmobl) aprobežo-
jams; nosakāms; uzteicams; .1

□ (.nvl) robežu-; % galotnējs;
.te (.ne't) v\a. aprobežot; pa-

beigt; v\n. beigties; .tion (tiir-

mčnei'fdjon)beigas; gr. galotne.

terminology (tormenæ'lobfcfje) ter-

minoloģija.
terminus (tot'tmnlSf); pl. .! (.nai)

gala stacija.
tern (tSm) orn. jūras bezdelīga.
ternary ( tS>'n«Re ) 1. triju-. 2.

skaitlis trīs.

terrace (te'Räf)terase; lēzens jumts

namu rinda (pilsētās),
terrene (toßfu) zemes-,

terrestrial ( fßē'ftß^l) zemes-;

pasaules-,
terrible □ (tè'RÏbl) šausmīgs; .ness

(.ttSş) šausmīgums.

terrier (tē'RC-or) jur. zemes grā-
mata; zemes suns.

terrific(al □) (tSßl'flk. .ek«l) brie-

terrify (te'RiSŗáì) izbiedēt,

territorial (tèßetô'Re-«l) tentorial-

territory (tē'Rētoße) novads, teri-

terror (te'R®') šausmas; .ism (.-

Rifin) šausmu valdība, terors;

.ize (.Raif) terorizēt, šausmināt.

terse □ (tôrf) gludens,tīrs, skaidrs;

.ness (tflr'fmf) (izteiksmes) skai-

drums.

tertian (tSt'fdj&n) 1. trijdienu-, 2.

trijdienu drudzis; .ry

terciārs.

tesselate (tē'fēleit) raibināt.

test (tēst) 1. pārbaude; izmeklē;

fig. pārbaudes akmens; chm.

reaktīvs. 2. pārbaudīt; izme-

klēt.

testaceous S (teftei'fcņof) Saulains,

testament (tē'ftmiLnt) testaments;

.ary (tēftāmē'ntSße) testamen-

tarisks.

testator (tēftei'tor)testators, mantas

novēlētājs,

testatrix (.ißttf) têstatore, mantas

novēlētāja,
tester (tè'ftor) baldachins (pārgultu),

testicle (tē'fti'tl) anat. pauts.

testifler(tē'ftGfaiOr)apliecinātīijs(-ja),
testify (.fá?) (ap)liecināt.

testimonja/ liecība;
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.y (tè'ftêmône) apliecība; pie-

rādījums.
testiness (te'ftčm)") īdzība.

test-paper (.pe>p»r) reaktīvs papīrs;

ekslemporals.
test-tube (te'ştjûb) chm. mēģinā-

jumu caurule.

testudo (tēftjū'bo») zo. bruņu ru-

pucis; mcd. kurmja pampums.

testy (tē'fte) stūrgalvīgs; saīdzis.

tether (tž'dh®') 1. pineklis. 2. pie-
siet; sapīt.

tetragon (te'tß%apn) četrstūris; .-

al (têtßä'flôuoi) četrstūrīgs, četr-

tetrahedron tetraedrs,

tetrarch (tē'tßčbĪ) tetrarehs, četr-

valdnieks.
tetter (lē'fvr) ēdes izsitumi.

Teuton (Ijū'tsn) ģermānis,teitonis;

.ic (tjūtao'nīf)ģermāņu-,teitoņu;

.ic Order
—

vācu ordenis.

Texan (tê'îfbn) teksietis(-te). 2.

teksiešu-, Teksas-; .s (.jās) npr.

text (tēsft) teksts. [tekstil-.j
textile (tê'îftÏÏ,.táìl) austs, aužams,)
textual (tē'fftiu-t'l) teksta-,

texture (tè'ïftWCt) audums; struk-

tūra; (miesas) audi; blīvums.

Thames (lems) npr. Temze.

than (dhSti) (pēc komparativa) ka.

thank (th'ámì) 1. pateikties. 2.-8

pl. pateicība; pateikšanās.
thankful □ (r/tā'nsffūl) pateicīgs;

-ness (.nèŗ) pateicība.
thankless □ (.lēs) nepateicīgs.
thanksgiving(</lä'nsîfgïrolnä)pateik-

šanas; pateicības svētki; patei-
cības dievkalpojums.

that (<Ķ). 1.pron.[pl. those] tas;
šis;kurš. 2. ej. ka, lai, tādē] ka.

- thatch (rAātfch) 1. jumta salmi;

salmu jumts; salmu būdiņa. 2.

salmiem jumt.

; thaw (thao) I. atkusnis; (at)ku-
šana. 2. v\n. (at)kust; v\a. (at)-

kausēt.

the (dTîi patskaņu, dhe līdzskaņu

priekšā) tas; . ....
— jo ... jo.

theatre (rAi'ätor) teatrs; skatuve;

.Ic(al □) (rneg'tßit, .RÊWI) tea-

tialisks, skatuves-; .icals (.ļ»ls)
pl. teātra izrādes,

thee (dhi) tevi; (to .) tev; of.—

tevis, no tevis,

theft (rtèft) zādzība,

theine (Min) chm. teins.

their (dhâ') viņu-; .s (dh&'i) viņējs;

theism [thVl\mj seisms,

them (dhèm) viņus; (to -) viņiem,
theme (Mm) temats; priekšmets;

uzdevums; celms,

themselves (rfAēmfē'lrof) viņi paši;
to

. — viņiem pašiem, sev

pašiem.

then (dhèn) 1. adv, tad, pēc tam;

toreiz; there and
.

— tūliņ; now

.
— nu tad. 2. ej. tad; tā tad.

thence (şenş) no šī laikai no tam,

tālab.

thenceforth (dhè'\\\]i>uh) no ta laika,

no tejienes sākot.

Theobald (r/Ti'obæSb) Teobalds.

theocracy teokratija;
-tic (rnîôfßä'tïf) teokratisks.

Theodore (M'»bm) Teodors,

theologian teologs;

.leal □ ( rAfotæ'bjctjefsi ) teo-

loģisks; .y (iA eæl°b)"d)e) teolo-

ģija.
theorem (fAĪ'°Rēm) teorēma.
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theoretic(al □) (fAìôßê'flf, -êfol)
teorētisks,

theory (fAī'°Re) teorija,
theosophy (tAèas'fôfeļ teozofija.
therapeutics Or (rAēÊpjū'tltf) tera-

peitika, praktiska dziedniecība,

there (dhä<) tur; turp;
-

is,
-

are

thereadouts) (c/TìS'RäbáutļfJ) tur

apmēram; apmēram tik; -after

(t/ASRa'fto') pēc tam; -by (-biï')
ar to; -fore (rfAaVfm) tālab; tā

tad; -in (</nfißt'n) iekš tam; šaī

ziņā; -of (-ào'tn) par to; viņa-;
-upon (-opao'n) pēc tam; tāpēc;

-with (dh&iwX'dh) ar to; .withal

(.wiJAæ'l) bez tam.

Theresa (fAeßï'fa) Terēze.

thermal □ (fA6Vmol)_silts, termal-.
thermometer (fAOmtao'imtor) termo-

these (dhi)) [pl. no this) šie.

thesis (fÀÏ'fïf), pl. -es (.sis) teze.

Thessaly (fÁê'fïle) npr. Tesalija.
they (o?Aei) viņi; .

who — tie,

thick (th\t) 1. □ resns (prt. thin);
biezs;

. fog — bieza migla;

biežs; blīvs; sajucis, duļķains

(no šķidrumiem); fig. stiprs; ne-

skaidrs (no baiss); F tuvi iedrau-

dzējies. 2. resnums; resnais

gals, gfūlākā daļa.
thicken (/Attn) v\a. darīt resnu,

resnāku, resnināt; biezināt; vai-

rot; pastiprināt; v\n. tapt re-

snāks; biezēt; vairoties; pasti-
prināties.

thicket (thì'M) biezoknis.

thick-headed (rAî'îsiêbeb) plānprā-
tīgs, muļķīgs.

thickness (.mf) resnums; biezums:

blīvums; duļķainums.
thick-set (.set) i. (with) bieži ap-

stādīts; cieši salikts. 2. ciešs

žogs; krūmājs.
thief (Mīs) pl. thieves (th\W\) za-

glis(-gle).
thieve (Mw) zagt.

thievery (rAî'rrjOße) zaglība; zā-

thievish □ (ļnî'wişch) zaglīgs; sle-

pens; .ness (.uēf) zaglīgu ms-

thigh (thai) gurns,
thill (thìl) dīstele,

thimble (rnïmbl) uzpirkstis; ;

kauŠS (tauvās ielikts metāla gredzenst
-rig (r/iì'mblßig) kausu spēle,

2. mānīt.

thin (thm) 1. □ tievs (prt. thick);

plāns; šķidrs; rets; viegls; ne-

stiprs; kalsnējs; nepietiekošs,
nesvarīgs. 2. via- tievināt; šķi-
drināt; retināt; līst (mežu); t/jn
mazināties; noliesot.

thine (dhm\) tavs; tavējs.
thing (thïm) lieta; priekšmets;

būle; -s pl. lietas; drēbes; da-

rīšanas.
think (rAtnflf) [irr.] v\n. domāt;

pārdomāt; atcerēties; nodomāt;

v\a. domāt, turēt par; to
-

out

— izdomāt,

thinker domātājs(-ja).
thinness (rAPnnčf) tievums; retums;

fig. seklums,

third (Ģrb) 1. trešais (a. s.). 2.

trešdaļa; j terce,

thirdly (Ş'ble) treškārt,
thirst (rAßift) 1. slāpes (ari /%.)-

2. Slapt (for, after — pēc).
thirstiness (tŞ'stķneş) izslāpums,

thirsty (-şt°) izslāpis; sauss.
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thirteen (MS-'tīn) trīspadsmit,
thirteenth (thw'ï\ï\th) trīspadsmi-

thirtieth trīsdesmitais.

thirty (.te) trīsdesmit.

this (Mş) [d/. theseļ šis; O te-

košs; -
day week — no šīs

dienas par nedēļu.
Thisbe (r/īī'fbī) npr. Tisbe.

thistle (fAlfl) dadzis.

thither turp.

thole t (fAo«I) dulis.

Thomas (tæ'maf) Toms.

thong (rAæns) (pātagas) siksna.
thoracic (fA°Rä'fïf) anat. krūšu-.

thoral (rAô'Rfll) laulības gultas-.
thorn (k/ičm) dzelonis; .y (rAOr'ne)

dzeloņains; gfūts.

thorough □ (rAæ'RO") pilnīgs, pa-

beigts; pamatīgs; .-bass (thàS'-
Rôbeif) ģeneralbass; .bred (.-

-bßeb) pilnasiņu- (zirgs); pilnīgi
izmācīts; izglītots; pamatīgs;

-fare(.fčo)caureja,caurbrauktne;
caurbraukšana; .-goind (.go"lng),
.-paced (.peişt) pilnīgs, pabeigts;
norūdīts (blēdis JC.).

thoroughness (.nķş) pilnīgums; pa-

matīgums.
those [sk. that 1] tie; are

- your parents? — vai tie jūsu
vecāki?

Thou (dAáu) 1. tu. 2. tuvināt, uz-

runāt ar tu (ari to thee and .).
though (dAo«) lai gan; bet, taču;

tomēr; gan; ja ari; as..— itkā;

1 see him
. — es viņu tomēr

thought(<Aæt) 1. sk. think. 2. doma;
pārdomā; uzskats, domas,

thoughtful □ (tAāo'tfūl) domīgs,
domās nogrimis; norūpējies;

vērīgs; .ness (-n«f) dziļdo-
migums; rūpes.

thoughtless (J«f) bezdomu-; ne-

vērīgs; neapdomīgs, nolaidīgs,
vieglprātīgs; -ness (-mf) bez-

domība; nevērība; neapdomība.
thousand (rnāu'fonb ) 1. tūkstoš.

2. tūkstotis; -th (rnau'fonbrn )
1. tūkstošais. 2. tūkstošdala.

thraldom (rAßao'lbom) verdzība.

thrall r/ißæl) vergs.
thrash ļàâşch) kult (labību); pērt.

thrashing (rAßā'fcrjīnsi) kulšana;
pēriens; --floor (-flor) klons;
--machine (.mäfdjïn) kuļamā
mašīna, kuļmašīna.

thread (r/tßēb) 1. pavediens (ari fig.);
diegs; (skrūves) vīte. 2. ievērt

(pavedienu); uzvērt; izkulties

threadbare (Ģē'bbZr) nodilis, no-

valkāts.

threat (rnßēt) draudi; -en (tnßetn)

(ap)draudēt.
three (fARī) 1. trīs. 2. skaitlis

trīs; trijacis; -fold (.rAßī'foi'lb)
trīskārtīgs; .pence (-p enf, F

rAßī'pēnf) trijpensu gabals; -pen-

ny (-pērn, F rAßl'peue) trij-

pensu-; niecīgs; -score (7ARĪ'-

ffor) sešdesmit.

threnetic (rAß>mē'tĪf) žēls, bēdu

thresh (rAßefd)) = thrash,

threshold (rAße'şcho»lb) sliegsnis.

threw (r/īRū) pret. no throw 1.

thrice (fAßaif) trīsreiz,

thrift (fAßtft) taupība; saimnie-

ciskums.
thriftiness (rAßÌ'ftmêf) saimnieci-

skums.

thriftless a (J.*f) izšķērdīgs.



540 thrifty— thwack

thrifty □ (fAßf'fte) taupīgs; veik-

thrill (thuil) l. v\a. izurbt; fig.
ievainot; sašausmināt; v\n. (no)

drebēt; satrūkties. 2. drebuļi;
satrūkšanās.

thrive ( rAßalru ) [irr.] izdoties,
veikties, laimēties.

thriving U (rAßai'wfnn) sekmīgs,
veiksmīgs.

throat (rARO"t) rīkle; kakls.

throb vARam) 1. pukstēt. 2. puk-
stēšana; pulsa puksts.

throe (rARO'i) (smeldzošas) sāpes; .s

pl. dzemdēšanas sāpes; nāves

Cīņa, agonija (ari last .s pl.).
throne (rARO"n) 1. tronis. 2. v\a.

celt tronī; v\n.sēdēt tronī.valdīt.

throng (fAßàottä) 1. drūzmaIpūlis,
bars. 2. drūzmēties, pulcēties,

throstle (fAßàofï) orn. strazds,

Strazdiņš.
throttle (fAßautl) 1. gaisa rīkle; ©

kakla vārstulis. 2. nožņaugt.
through (rARū) 1 prp caur; aiz;

no; ar. 2. adv. cauri, caur un

cauri; .out(rAßûáïï't) 1. prp. pa-

visam caur; .
the gear— cauru

gadu. 2. adv. caur un cauri;

visādā ziņā; visur; .-train

(t/ißū'tßein) caurejošs vilciens.

throve (fnßo"ìrj) pret. no thrive.

throw (rARO") 1. [irr.] v\a. mest,

Sviest; liet (ūdeni); nomest (jāt-

nieku); nogāzt (zemē); šķetināt

(diegus); ieslodzīt (cietumā); taisīt

(tiltu); to
~

at — mest uz; to
.

away — aizsviest; izšķērdēt; at-

mest; to
.

in — iesviest; iestar-

pināt; dot līdz; to .

off— no-

mest, aizsviest; novilkt (drēbes);

atmest; to
.

out — izsviest;

atmest; dot (mājienu); to
.over

— atstāt; to
. up — uzsviest;

uzmest (skanstis); pacelt (roka);

atteikties (no vietas); v\n. mest,

2. metiens.

thruml (rARŽmt) 1. mala; bārksts;
rupja dzija. 2. apbārkstot.

thrum- (.) tinkšķinat.

thrush1 (kAßaZsch) orn. strazds.

thrush2 (.) mutpuve; vet. nag-

thrust (rARäSft) 1. grūdiens; dū- ļ
riens; uzbrukums; spiediens.
2. [irr.] v\a. grūst I to

-
o.s,

into — spiesties ; to
.

out -

grūst ārā; izkārt (mēli); vn.\
grūst (at — pēc),

thud (rAZd) 1. dārdēt. 2. dārdoņa,

thumb (tAaom) 1. īkstis. 2. no-

grābstīt inosmuļļāt.

thump (fAāŠmp) 1. belziens, dunka:

blīkšis. 2. belzt; dunkāt; blikšēt,

.er (kAàrZ'mpoì) belzējs(-ja); F

rupji meli; .ing F (.pins) ne-

thunder (.AsS'nbot) 1. pērkons. 2.

ducināt, graut; .bolt (.fjo»lt)
pērkoņabulta, zibens;.clap(-fläp)
(pērkona)grāviens; .-cloud (.fláût))

negaisa mākonis,

thunderer (.dvßor) ducinātājs.

thunder-sform (.bovftīī'm) pērkona
negaiss; .-struck (.ftßæf) (kā)
zibeņa ķerts.

Thuringian 1. li-

ringiešu-, Tiringas-. 2. tirtn-

gietis(-te).
Thursday (rAin'fbe) ceturtdiena,

thus (t/AäSf) tā, tā tad; tādējādi;
tālab.

thwack (rAwäf) 1. sitiens, belziens.

2. sist, dauzīt; izpērt.
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thwart1 (f/jwæd) 1. šķērss. 2. iz-

thwart2 * (-) šķērssols.
thy (dhâi) _tavs.
thyme 5 (táìnt) timians.

thyself (dhai\è'l\) (tu) pats; tev;

Tiber (tál'rjfr) npr. Tibra.

Tibet (ti'bêy npr. Tibeta.

tibia (-C-a) anat. liela kauls.
tickl (tik) aitu uts, ērce.

tiek 2 (-) pārvalks.
tiek 3 (-): F on - — uz parādu.
tiekl (-) 1. tikšķēšana; punkts;

atzīmīte. 2. v\n- tikšķēt; va.

to
.

off— punktēt,
ticket (ti'fčt) 1. biļete; zīmīte;

loterijas loze; Am. vēlēšanas

zīmīte. 2. pielikt zīmīti :c.

ticking (tï'finä) trinītis (drāna),

tickle (tifl) kutināt (ari fig.);
glaimot,

tickler (tï'fisr) kutinātājs(-ja).
ticklish (.ļisch) kutelīgs; grūts,
tidal(taì'bot) paisuma un bēguma-;

tide (táìb) 1. gadskārta ; paisums

r un bēgums, plūdi un atplūdi;
"strāva, plūdi; (laika) gaita; (darba)

kārta; turn of the - — plūdu
maiņa; laimes maiņa. 2. peldēt
ar strāvu; to

.
over— tikt pāri

par.

tidewaiter (táï'bwedor) ostas mui-

tinieks.
tidiness (tiî'b«nêf) tīrība, spodrība,
tidings (-binsf) pl. ziņas, jaunas

tidy (-be) I. tīrs, glīts, spodrs. 2.

(brodēta) aizsargu sedziņa. 3.

, glītot; kārtot.
tie (tāi) l. saite; līdzīgs skaits

balsu, punktu zc. 2. siet; sa-

siet; saistīt; savienot; to - down
— nosiet; fig. saistīt, piespiest;
to

.
up— aiz-, uz-, sasiet.

tier (tīr) rinda; thea. sēžrinda.
tierce (tīrs) terce.

tiff (tis) ptīkošanās, īgnums.
tiger (táî'gor) tīģeris; jauns ap-

kalpotājs.
tight □ (tiìt) ciešs, necaurlaidīgs;

stiprs; grožs; piekļāvīgs; fig.
kritisks; F sev Am. taupīgs;
apskurbis; to hold

. —stipri
turēt; .

sit — ķeza.
tighten(taitn) savilkt, sašaurināt.

tight-laced (taī'tleift) groži savilkts;

fig. šaursirdīgs.
tightness (tai'tnčf) grožums; sti-

prums; ciešums.

tights (tails) pl. šauras bikses.

(táì'gßêf) tīģeriene.
tile (tail) 1. kārniņš. 2. jumt kār-

niņiem.
tiler (táì'lär) kārniņu jumiķis,
till' (til) atvilktne; naudas lāde.

till 2 (.) līdz.

till3 (.) apstrādāt (zemi),

tillage (tl'lèdsch) (zemes) apstrādā-
šana, aršana.

tiller1 (.or) zemkopis, arājs.

tiller 2 (.or) grozeklis.
tiller-rope t, (.Ro«p) stūre trose.

tilt1 (tìlt) telts; pajumte; (ratu)

tilt 2 (.) 1. slīpums; grūdiens;

šķēpu cīņa. 2. v\a. noliekt, pa-

gāzt; v\n. Cīnīties (ar šķēpiem,

rapieriem).
filter (tî'ltor) Cīkstonis (turnīrā);

pagāzne (zem mucas).

tilting (.tins) 1. turnīra-. 2. šķēpu

cīņa.
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tilth (tïlfA) aršana; zemkopība.
Tim (tun) — Timothy.

timbal (tt'mbol) (vara) bungas.
timber (.b»r) 1. būvkoki, lietkoki;

koka stumbrs. 2. būvēt; strā-

dāt galdniecības darbus; .cd

—no kokiem taisīts; apme-
žojies; .-work (.wôtf) koka

būve; galdnieka,namdara darbs;

.-yard (-jmb) būvvieta.

time (táïm) 1. laiks; reize; takts;
temps; . essay — klases sace-

rējums;
. paper — ekstempo-

rals; at .s — šad tad; behind .

— nosebojies; by that
_

— taī

laikā, līdz tam laikam; pa tam;
for the

- being — tagad, taī

laikā, tagadējosapstākļos; in
-

—
īstā laikā; in the mean . —

pa tam; out of
- — nelaikā;

to beat the
-

— sist taktu; to

keep
.

— ieturēt taktu ;pari. J.

beigas! 2. v\a. piemērot lai-

kam; saskaņot ar laiku; īstā

laikā uzsākt (ari to
-

well, prt.

to
-
ill— nelaikā darīt); i uz-

dot taktu; noteikt laiku; «1«.
ieturēt taktu; saskanēt ar.

time-«o«oaraf (tai'niāsn°>b) aiz

vecuma cienīgs; daudz cienīts;

.keeper (-fîpBr) kontroles ierēd-

nis; kronometrs.
timeliness (fai'ml6nê f) īstlaicība.

timely (-le) īstlaicīgs.
timepiece ( pis) pulkstens; --ser-

ver (.şgrwûr) izdabis; --table

i-te'bl) braucamais plans.

timid (tt'mtb), timorous (tt'm ußa3f)
□ bailīgs; kautrīgs.

timidity ( fi-mfbefe ), timidness

(tPmtbmf) bailība.

Timothy (tt'im'rAe) Timotejs.

tin (tut) 1. alva; skārds; konzervu

bundžiņa; sl. nauda. 2. apal-
vol; likt bundžiņās.

tincture (tt'ngkfichSr) i. krāsa; fy.
nokrāsa; tinktūra. 2. krāsot;
dot nokrāsu.

tinder dūlājs; posa.

tine (tain) zars (dakšiņu k.).
tin-foil (tt'nfôìl) staniols.

ting (tina) (zvana) skanēšana, tink-

šķēšana.
tinge (tļnbsch) sk. tincture.
tingle (tînsal) skanēt; džingstēt;

kniest; sūTstēt.

tink (tfnaf) \ skanēt; -er (tī'ns-
for) 1. skārdnieks; katllāpis. 2.

lāpīt; saķēzīt.
tinman(tï'timän)alvlêjis;skārdnieks.

tinsel (tl'nfêf) 1. ar zeltu caur-

austa drāna; vizuļi. 2. apvi-

zuļot. 3. vizuļu-.
tint (tint) 1. krāsa, kolorīts. 2.

krāsot; noēnot.

Tintagel (tintZ'bschêf) Tintagela,
karaļa Artura pils.

tintinnabulation (tmtSnābifile''fd)Bn)
skanēšana.

tiny (tai'tte) niecīgs maziņš.

tip (tip) 1. gals; uzgalis; F dzeram-

nauda; F mājiens; aizrādījums. 2.

apkalt; apgāzt; F dot dzeram-

naudu.
tip-cart (ti'pfmt) apgāžamā riča.

tippet (tt'Pèf) kažoka apkakle; pe-

tipple (tipi) žūpot,
tippler ttf'plB') žūpa.

tipsiness (.şinêş) dzērums,
tipstaff(-ftaf) zizlis; liesas sulainis,

tipsy (-fe) apskurbis; piedzēries;
--cake (-set) vīnā mērkts rausis,

tiptoe (-tou) pirksta gals.
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tiptop (tì'ptào'p) 1. visaugstākā
pakāpe; vislabākais. 2. pirmās

šķiras-, vislabāks.

tirade (tčßei'b) tiiade; bāriens.

tire' (táìt) 1. galvasrota. 2. pušķat.

tire 2 (-) riteņa riepa; pneumatic .

— gaisa riepa (pie riteņiem X.).

tire 3 (.) v\a. nogurdināt; v\n. no-

gurt.^
tired (tai'b) noguris; apnicis; .ness

(látl'bltêş) nogurums; apnikums.
tireless (tâh'lêş) neapnicis.
tiresome □ (.f°m) nogurdinošs;

garlaicīgs; .ness (nş) garlai-
cīgums.

tissue (tf'fd)[j]Q) 1. ar zeltu, su-

drabu caurausta drāna; audums;

— paper — zīda papīrs.
tit (ttt) mazulītis; zirdziņš; sk. tat.

titanic (taitā'ntl) titānisks,

titbit (tt'tbït) gardums,
tithable desmito mak-

sājošs.
tithe (täìaTì) 1. desmitdaļa;desmitā.

2. maksāt desmito; ievākt de-

titiliate (tì'fefeif) kutināt; .ion

(tltelei'şchOn) kai-

rinājums.
title (taiil) 1. titulis; virsraksts;

dokuments. 2. nosaukt.

titmouse (tf'tmáuf) orn. zīle, zīlīte.
titter (tì'tot) l. jrgoties. 2. irgo-

šanas.

tittle (tttl) punktiņš; .-tattle (tt'ti-

tätl) 1. pļurkstēšana. 2. pļurk-
stēt.

tilutar(y) (fi'iiVr. jaRe) titular-.
Titus (táì'tOf) npr.

Tits,

to (tū, t", F tO) 1. (nenoteicamās iz-

teiksmes apzīmēšanai, piem.) to go
— iet. 2. prp. Un adv. uz; pret;

pēc; līdz; lai; priekš; . me, .

you — man, jums; he gave it

.
his friend — viņš deva savam

draugam; cousin brālēns

(karalim X.)', heir
.

— (tā un tā)

mantnieks; secretary .
— se-

kretārs (pie 2C.); I weep .
think

of it— es raudu, par to domājot;
here's

. youI — uz jūsu vese-

lību; sveiki!;
.

and fro — šurpu

toad (tot'b) rupucis, krupis,

toad-eater (to«'bîtût) siekalu laiža,

toadstool (.ftūf) (nāvīga) sēne.

toady (tou'be) siekalu laiža; lišķis.
2. lišķēt; .ism (.ļsm) iišķība.

toastl (touft) l. grauzdēta maizīte.

2. grauzdēt; sasildīt.
toast 2 (.) l. tosts, veselības iz-

saukums. 2. izsaukt veselību.

tobacco (t°bā"fo») tabaka; .nīst

(t°bä'fôntft) tabakas tirgotājs.

Tobias (t"baì'3f), Toby to'i'be) To-

toboggan (.bào'gon) 1. tobogenas
(kamanas Kanādā). 2. tobogenot.

tocsln (tao'ffln) trauksmes zvans.

to-day <fude>') šodien.

toddle (tàobl) lāčot; grīļoties; to .

ost — aizvilkties,

toddy (tào'be) todijs (savāds groks).

toe (to") (kājas) pirksts.
toed (to"b) pirkstots, pirkstu-.
toffy (tao'fe) saldumi, cukura ce-

togcther (tfigē'rfAfr) kopā; reizē,

toggery F (ti»'g°Re) apģērbs,
toggle * (làzgl) 1. spruņģis. 2. a-

spruņģēt.
toill (toll) 1. nopūlēšanās; pūles.

2. nopūlēties nomocīties.
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toil'2 (.) tīkls (ari pl. .s).'
toiler (toi'lor) darba vergs, čakls

strādnieks.

toilet (.Rt) rota; greznums; toa-

lete; to make one's
. — ap-

ģērbties; .-paper (.pe'por) klo-

zeta papīrs.
toilsome (tôl'lşom) pūļu pilns; gŗûts;

.ness (.nêş) pūles.
token (toi'ln) zīme; piemiņas zīme;

told (I0»lb) pret. un p.p. no tell 1.

tolerable □ (taa'lOßobl) panesams;

puslīdzīgs; .ness (.mf) pane-

samība.

tolerance (.R°nf) pielaišana; cie-

šana; panesība.
tolerant □ (.R°nt) panesīgs.
tolerate (.Reit) panest, paciest; .-

ion (tælflßei'fdjon) panesība.
toll1 (toi'l) nodoklis; muita; tilta

nauda; .-bar (tou'lbSr) aiz-

sprostne.
toli2 (-) zvanīt (sev. bērēs).

Tom (tæm) Toms.

tomahawk (taa'mAhāvk) 1. toma-

havks, kasa cirvis (pie indiāņiem).

2. nonāvēt (ar kara cirvi).

tomato (tomū'to», K'mei'to»), pl.
.es (.tows) tomāts.

tomb (turn) kaps; kapa piemineklis.
tomboy (tao'mbrJl) nebēdne, drai-

skule, puisiete.

tom-cat (tāo'mlāt) runcis.

tome (to»m) sējums; grāmata.
tomfool (tào'mfûl jeb tæmfu'l) pin-

tiķis, āksts; .ery (taomfū'loße)
ākstība.

Tommyl (tàá'me) Toms;
.

Atkins

— angju kareivis.

tommy 2 (.) sl. maize, pārtikas lī-

dzeklis; maksājums naturālijās.

to-morrow (tūmao'Ro") rit.

tom-tom (tàô'mtaom) tamtams.
ton (täsn) muca; tonna (=2ooomrcj

tone (to>m) 1. tonis; skaņa; mode;
akcents. 2. dot toni; noēnot

tongs (taansf), />/. knaibles, stangas.
tongue (tàßna)mele; mēlīte; valoda;

zemes mēle; to give .
— ierie-

ties; .less tM'nglêş) bezmēles-;

mēms.

tonic (tào'nït) 1. tonisks; .
chord

— pamatakords. 2. s pamat-

tonis, tonika; mcd. tonisks lī-

dzeklis.

to-night (tûnáì't) šovakar.

tonnage (tso'nķbsch) tonnaža; tonnu

nauda.■

tonsil (tàoïifìl) kakla dziedzeris.

tonsure (tao'njcljflr) tonzura.

too (tū) pārāk; ari.

took (tiiî) pret. no take.

tool (tūl) 1. darba rīks. 2. strā-

dāt ar darba rīku.

toot (tut). .Ie (tūtl) 1. pūst (ragi).

2. pūšana.
tooth (īūth) 1. [pl. teeth] zobs.

2. v\a. iegriezt zobus; (ie)zobot.
toothache (tū'the'ī) zobu sāpes.

tooth-brush (.bĢsch) zobu suka.

toothed (tufM) zobots; zobu-.

toothing (tū'Mlnfj) ierobojums; sa-

tapojums.
toothless (tū'rAIef) bezzobu-.

tooth-pick (.pit) zobu bakstāmais,

toothsome a (.f°m) garšīgs; -•

'ness (.n>lş> garšīgums.
tOOtle sk, toot.

top l (tàop) 1. virsgals; galotne;
ģēvele;galva;fig. augstāka pa-

kāpe; virspuse; baldachins; *

maršs; (zābaka) stulms; .s F

stulmu zābaki. 2. virs-. 3. vn.
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pacelties; izcelties pār; v\a. vai-

ņagot; virsū apklāt; apšķibīt;
fig. pārspēt.

top- (.) vilciņš.
topaz (lou'pāsi topass.

top-beam (tao'pbîm) bendele.

top-boots pl. (.būts) stulmuzābaki.

tope (toi'p) dzert, žūpot; .r (to»'-

por) dzērājs, žūpa.

topgallant * ( tai'pgâlont, * p.i.d.

logā'lSnt) brambuŗa.

top-heavy ( tao'phewe) augšgalā
smagāks; sl. piedzēries.

topic (tao'pìf) priekšmets; temats;

.al □ (.êfBI) vietējs, vietas-.

top-knot (tao'pnaot) matu lente;
cekuls; .mast * (.mast) top-
masts; .most (.moiift) augstāks,
virsējs.

topographic(a/n)tàopôfjßâ'g,.êfa[)
topogrāfisks; .y (tSpao'gßìîfe)
topogrāfija.

topper sl. (tao'pft) velna zellis.

topple (tazpl) apgāzties.
topsail t (tao'pfeif, 4 pt.d. -j sl)

marsbuŗa.
topsy-turvy (tàá'pfêtflrme) kūle

niski, ar dibenu uz augšu.
tor (tot) stāva klints.

torch (torfşch) lāpa; .-light (tm'tsch-
tāīt) lapas gaisma; .light pro-
cession—lāpu gājiens.

tore (tor) pret no tear 2.

torment 1. (tor'mênt) mocīšana,
mokas, spīdzināšana. 2. (tor-
mē'nt) mocīt, spīdzināt; .or

(.mē'nfSr) mocītājs, spīdzinātājs.
torn (torn)

pp. no tear 2.

torpedo(torpī'bo») ichth. elektriska

raja; torpeds; -
boat (.b°bo«t)

torpedlaiva;.-catcher (.fätfcrjor),

~(-boat)destroyer (.(bo>it)bèftßoi-
»r) torpedlaivu iznīcinātājs.

torpid D (tiZr'pid) nejūtīgs; no-

tirpis; sastindzis; fig. vienal-

dzīgs, kūtrs; -ity (torpì'bet<o,
.ness (toi'ptbnčf). torpitude

(.pētjūb), torpor (.po') sastin-

gums; kūtrums.

torrefy (taā'Rēfāi) grauzdēt.
torrent (. ent) strauts; strāva (ari

fie.); .ial (toßē'nfdjol) strautam

līdzīgs, straujš.
torrid (rao'Rib) karsts, svelmīgs;

.zone — karstā josla.
torsion (tôr'fdjSn) griešana.

tort (tort) pārestība; kaitējums;
apvainojums.

tortoise (tor'tlf) zo. bruņu rupucis;

.
shell (schēl) šildpats.

tortuous (.i |10 f) □ izlīkumots; fig.
divkosīgs; .osity (toitmæ'fete)
izlīkumotība.

torture (tot'tMSr) i. spīdzināšana.
2. spīdzināt.

torturer (-tiŞßor) spīdzinātājs.

Tory (tūRe) 1. torijs (ang|u konzer-

vativais). 2.toiijistisks;.ism (.ìņn)
torijisms (toriju principi).

toss (tæf) 1. mešana; metiens;

galvas atciršana (atpakaļ); žer-

biņu mešana, lozēšana; to win

the
.

— lozējot vinnēt, i. v\a.
mest, sviest (augša); kratīt, sa-

tricināt; izlozēt; mest žerbiņus;
sasvaidīt; v\n. svaidīties; būt

nemierīgs.

tot1 (tæt) bērniņš; meitiņa.
tot2 (.) via. to

-
up — saskaitīt.

total (tou'tol) 1. □ viss. 2. kop-

zuma; .ity (totālie) viskopums;
pilnīgums.

totter (tao'tor) ļodzīties.
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touch (tàStşch) 1. aiztikt; aizskart;

pieskart; aptaustīt; sasniegt;

kustināt; to > one's hat to a p.

— sveicināt kādu; a little .cd —

drusku bojājusies (gala); traks

(cilvēks); to . off— ātri uzmest;

to
. up — izlabot; atjaunot; v'n.

pieskarties; uz īsu brīdi apcie-

mot; to
.

at —pienākt. 2. pie-

skaršanās; pieskārums; sajūta;
tauste; lēkme; nokrāsa; ; pie-

sitiens.

touch-and-go (tà?'tşchondgou') iz-

sprukšana; riskēta lieta; sprūk-

touchiness (tL'tşchiķş) jūtelība.

touching (.Ina) 1. □ aizgrābjošs.
2. prp. attiecoties (uz), kas at-

tiecas (uz).

touchstone (tâļ'tşchştoun) pārbau-
dāmais akmens.

touchy □ (tL'tfche) jūtelīgs.

tough □ (tasf) sīksts (ari fig.).
toughen (taofn) vļņ. tapt sīksts;

v\a. darīt sīkstu.

toughness (tàrZ'fmş) sīkstums.

toupee (tûpï') pieres mati.

tour (tOr) I* apkārtceļojums; iz-

braukums. 2. (ap)ceļot.

tourist (tū'Rlft) tūrists, ceļotājs.
tournament (tūt'n§mērtt), tourney

(tQt'tte) tumirs.

tout (táut) pielabināt pircējus.
tow1 * (to") 1. velkamā tauva

(ari .-line, .-rope). 2. vilkt.

tow 2 (.) pakulas.
towage a (tou'êbsch) vilkšana; vel-

kamā maksa.

toward(li)ness (to"'orb[[èJnêf) izta-

toward (to»'»rb) 1. sev. Am. =to-

wards. 2. iztapīgs.

towardly (.le) = toward 2.

towards (tou'Sros, p.i.a. to-ds) pret;
uz... pusi.

towel (táû'êl) dvielis.

tower (.vr) i tornis; citadebļ
torņa cietums; fig. patvērums.
2. pacelties (torņa augstumiļ:

augsti laisties; .ing (.orIm)
kas torņa augstumā laižas;
augsts, cēls; fig. straujš, ne-

vaidams.

town (tāun) pilsēta.
town-hall (.'häbT) domes nams.

township ( tátļ'nşchlp ) pilsētas

draudze; pilsētas novads.'
townsman (taTi'nfntäit) pilsonis;

univ. filistrs I fellow
.

— līdz-

pilsonis.
toy (to!) 1. rotaļas lieta; blēņas.

2. blēņoties; .-book (M'biiļļ
bilžu grāmata.

tracel Ctße'f) l. pēdas; plans. 2.

iet pa pēdām; sekot; (uz)zīmēt;

to . out — izošņāt.

trace 2 (.) streņģe.
traceable (tße<'f°bl) sekojams; sa-

meklējams.

tracer (şr) sameklētājs; uzzīmē-

trachea (tßäfl'a, tßei'fêa)gaisatīkle.

tracing (tßei'ftmt) uzzīmējums;

plans; caurzīmējums.
track (tßāf) 1. pēda; gramba;

ceļš; taks; sliede (ari S). 2.

sekot pa pēdām; to . out — iz-

tracker (tßā'for)okšķeris; kvekšķis.

trackless (J«f) bezpēdu-, bezceļa-.

tract1 (tßäft)izplatījums; apvidus;
sakars.

tract 2 (.) traktāts; sacerējums;

brošūra.
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tractability (tßZklSbNeje). tracta-

bleness (tßä'ft~>clnêt~) piekāpība.
tractable □ (.tobl) piekāpīgs,

viegli vadāms.

tractile \ (.tïl) stiepjams.
traction (tßā'ffdiSh) vilkšana;

stiepšana; .-engine (.ēnbschēu)
ielas lokomotīve.

trade (lße>d) 1. veikals, rūpals,
amats; tirdzniecība. 2. tirgoties;

kaulēties.

trade-mark (ißei'bmSrf) fabrikas

zīme; aizsargzīme.
trader (tßei'b°r) tirgotājs; tirdz-

niecības kuģis.
tradesman pārdevējs,

sīktirgotājs; amatnieks.

tradespeople ( .pīpi) veikalnieki;

amatnieki.

trade(s)-union (tßei'i)ff|jjnni£>n)amat-

nieku biedrība; .ism (.Ism) amat-

niecības savienība; amatnieku

biedrības; .ist (Jft) amatnie-

cības savienībnieks.

trade-wind (tßei'bwïnb) pasatvējš.
trading (tße°'bfm) tirdzniecības-.

tradition (tßsbt'fd)°ït) tradīcija; .al

(-n°T); .ary (.n"Re) tradicionāls;
teiksmains.

traduce (tßafajū'f) apmelot; .r (.-

bjū'fSi) apmelotājs.
traffic (tßä'ftf) 1. tirdzniecība; sa-

tiksme. 2. v\n. tirgoties; v\a.
izmainīt; .ker (.iZļ«r) tirgotājs.

tragedian traģiķis;
traģeds.

tragedy(tßZ'bschêbe) traģēdija,bēdu

luga.

tragic(ai □) (.tf, .efo[) traģisks,
trail (tßeil) 1. pēda; aste; šlepe.

2. v\a. vilkt; dzīt (pa pērtām); to

- arms — ņemt šauteni labajā
rokā; v\n. vilkties.

train (tßeut) l. rinda; aste; S

vilciens; gājiens;pavadoņi; šlepe.
2. v\a- vilkt; (uz)audzināt; ie-

dīdīt; iejādīt; ievingrināt; trenēt;

v\n. ievingrināties; trenēties; F

to . (it) — braukt pa dzelzsceļu.
trainer (tßeī'nOi) iedīdītājs; lejā-

dītājs; ievingrinātājs; Am. -S

pt. miliči (art .-bands).
training (.tuns) ievingrināšana; ie-

dīdīšana; vingrinājums; .school

(.şļûl) skolotāju zeminars.

train-oil (tßei'nôïï) zivju trāns.

trait (tßeit) (rakstura) vilciens.

traitor jtßei'tor) nodevējs; .ous L i
(.tBRasf) nodevēja-; nodevīgs.

traitress (.tßēf) nodevēja.
tram (tßänt) raktuves sliede; sk.

tram-car (tßā'ntfāt) tramvaja va-

trammel (tßā'iml) 1. tīkls, vads;

pineklis; fig. važas. 2. sapīt

(kājas).

tramp (tßāmpl 1. mīņāšana; kāj-

celojums; blandonis. 2. mīņāt;

apceļot; klejot.
tramway (tßä'mwei) tramvajs;

electric
.

— elektrisks tramvajs.

trance(tßanf) salīgsminājums;aiz-

grābtība; hipnotisks aizmigums.
tranquil □ (tßZ'mkwil) mierīgs;

.lity (tßZngkwi'şite) miers; .-

lization (.twtl6 fei'fd)on, .lai.) ap-
mierinājums; .lize (tßl'ngfwelaif)
apmierināt.

transact (tßänf- jeb tßanfä'lt) iz-

darīt;to. business — veikaloties;

(with—-ar); .lon (.ā'kfchļ>n) sa-

runu vešana; izdarīšana; vel-
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kals; .or (.ā'ltor) sarunu ve-

dējs; izdarītājs.

Transalpine (.ā'lptn) viņpusalpu-
(no Romas skatoties).

transatlantic (Jtlā'nttf) transatlan-

transcend (tßān- jeb tßanfē'nb) iet

pāri; pārspēt; .ency (.fē'nb<mfe)
krietnums; pārākums; ari =.-

ent □ (.fē'nbēnt) krietns, pārāks;
.ental (.fēnbē'ntvl) krielns; math.

transcendents; phls. transcen-

dentāls.

transcribe (.ffßai'b) norakstīt; pār-
rakstīt; .r (.f ÎRaì'bo'r) norak-

stītājs.

transcript (tßā'n- jeb tßa'nfīßtpt)
noraksts; .ion (tßān- jeb tßan-

skßļ'pfchvn) norakstīšana; pār-
raksts.

transept (tßā'nfēpt) arch, šķērseja.
transfer 1. (tßānf- jeb tßanffSi')

pārvest; pārcelt; pārvietot; at-

dot; cedēt; O pretgrāmatot. 2.

(tßā'nf- jeb tßā'nffor) pārvedums;

transferts; pārcēlums; novil-

kums; .able (tßänf-jeb tßanffC-
R8bl) pārvedams; .cc (~f°RĪ')
pārvedējs; cesionars; .ence

(tßā'nf- jeb tßa'nŗfOßonf) pār-
vedums.

transfiguration(.ftgiußei'fchim) ap-

skaidrojums.
transfigure (.fì'gor) pārveidot.
transfix (.ff'ff) izdurt, pārdurt.
transform (.fsr'm) pārvērst; .ation

(.fajtinei'fdt)Bn) pārvēršana.
transfuse (.fjū'f) pārliet; pārvadīt

(asinis); .ion (.fjū'schon) pār-

lējums; pārvadījums.
transgress (.gßê'ş) v\a. pārkāpt;

v\n. noziegties; .îon (.gßē'schon)

pārkāpums; .or (.gßē'for) pār-
kāpējs.

tranship (tßān- jeb ißanfchi'p) pār-

kraut; .ment (.ment) pārkrā-

transient □ (fßā'n- jeb tßa'nfcfjētīt)
pārejošs; nīcīgs; .ness (.n*f)
nīcība.

transit (tßā'n- jeb tßa'nflt) tranzīts,
caureja.

transition (tßā'n- jeb tßanft'fdjSn)
pāreja; .al (.81) pārejas-.

transitive (tßā'n- jeb tßā'nf«tīro)
pārejošs (ari fig.); gr. a. tran-

transitoriness (-t°R<mef) pārejošs
stāvoklis; nīcība.

transitory □ (.toße) sk. transient.

translatslfc/e (tßānf- jeb tßanflei'-

fk>bl) pārceļams; -c (.lei't) pār-

celt (cita vieta); pārraidīt (slimību);

pārtulkot (grāmatu); .lon (let'fd)Bn)

pārcēlums; pārraidījums; pār-

tulkojums; English .ion— tul-

kojums no angļu valodas; .or

(.tor) pārtulkotājs.
translucent, .cy (J|i]o'fênf, .j e)

caurspīdība; .t (.sēni) caurspī-

dīgs; fig. gaišs.
transmarine (.māßī'n) aizjūras-,
transmigrate (tßā'nf- jeb tßa'nf-

m<sgßeit) pāriet uz citu vietu,

izceļot, emigrēt; .ion (tßānf-
jeb tßanfme gßei'f<f)On) izceļošana,
emigrācija; pāriešana citā stā-

voklī; -ory (.mil'gßātoße) izce-

ļojošs; pārejošs.

transmission (tßānf- jeb tßanf-

mî'şļbl) pārvedams; .on (.mï'-
fd)°n) pārvešana, pārsūtīšana:
O spedicija; phui. (gaismas staru)

caurlaišana; vadīšana; transmi-
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sija; .on of heat — siltuma

vadīšana.

transmit (.mt't) pārsūtīt; pārvest;

-ter (.ot) pārsūtītājs.
transmutafete □ (.mjū'tobl) pār-

vēršams; .ation (.miutei'fdļon)
pārvēršana; .c (.mjū't) pārvērst.

transom (tßā'nfom) šķērssija.
transparency (tßānf- jeb tßanfpä'-

Rēnfe) caurskatamība; transpa-

rants; .t □ (.Rent) caurska-

transpiration (.pêßei'fchSn) izgaro-

transpire (-páir') izgarot, izsvīst;

izrādīties.
transplant (.plā'nt jeb .pla'nt) pār-

stādīt; .ation (.plāntei'fdjOn)pār-

stādījums.
transport 1. (tßānf- jeb tßanfpor't)

pārvest, pārnest, pārcelt; fig.

salīgsmināt. 2. (tßā'nfjeb tßa'nf-
pOrt) pārvedums; pārsūtījums;

pārbrauciens: transports; trans-

porta kuģis; salīgsminājums,
līgsmība; .able (tßānf- jeb tßanf-
pū>'tc>bl) pārsūtāms; .ation (.-

paortei'fchSn) pārsūtīšana; (senāk)

deportācija, izraidīšana; .ing (.-

pčr'ttng) salīgsminošs.
transpose (-po"'f)pārstatīt; i trans-

ponēt.
transposition (.pSfi'fchSn) pārsla-

tījums.
transubstantiate (tßān- jeb tßan-

fSbftā'nfdjēeit) vieliski pārvērst,
pārvielot; .ion (.ştânfchêei'fchSn)

pārvielojums,cccl. transzubstan-

ciacija.
Transvaal (tßānf- jeb tßanfroā'l)

npr. Transvala.
transversal (tßānf- jeb tßanfwSr'şSl)

1. šķērsām caurejošs. 2. math.

transverzale, šķērslīnija,
transverse (.rcôr'f) šķērsējs.
Transylvania (tßān- jeb tßanftl-

rrei'nša) nor. Septiņkalne.
trap' (tßāp) 1. lamatas, cilpas (ari

fig.); drenāžas caurule; aizkritne;
F viegli rati. 2. ķert (lamatās);

fig. pieķert; apgādāt (ar vārstuli).

trap' 2 (.) min traps, melns por-

trap-1 (.) 1. zirgu sega; F .s pl.
saiņi, mantas. 2. uzpost, aiz-

jūgt. '
trapan (tßāpā'n) 1. lamatas. 2. no-

ķert, ievilināt lamatās; .ner (.-
-8r) pavedējs.

trap-ball (tßā'pbābl) sitamā bumba.

trap-door (-bor) aizkritne; thea.

gremdētava.

trapeze trapecs (cirka); .-

ium (.sĶm) math- trapecoids;
.old (tßä'pêjôlb) math, trapecs.

trapper (tßā'por) traperis, med-

nieks (Amerikā).

trappings (ißā'pfnsf)pl. zirgu rota,

zirgu slejas.
trash (tßāfdj) 1. atkritumi, gra-

bažas; blēņas. 2. apgriezt, ap-

šķibīt (kokus); .y (tßā'fcfje) ne-

vērtīgs.
travail (tßā'rrjSl) 1. grūts darbs;

dzemdēšanas sāpes. 2. nopū-

lēties; būt radībās.

travel (tßä'roèl)1. ceļot; to
.through

jeb over— apceļot. 2. ceļojums;
Jer (.êl°r) ceļotājs(-ja); .ling

(.lîuä) ceļojuma-.
traversable '(.o<f°bt) apstrīdams.

traverse (tßā'it>°rf) 1. šķērss, kru-

stisks. 2. šķērskoks; arch, šķērs-

eja, galerija; iegansts; fig. ka-
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vēklis. 2. krustot; fig. izjaukt;
izbraukt; izceļot; fig. skatīt

cauri; jur. iebilst; virzīt sāņus

(lielgabalu); v\n. iet sāņus; aiz-

stāvēties; griezties (uz tapas).

travesty (ißa'toPe) 1. travestija.
2. travestet.

trawl (tRsSI) zvejot (ar vadu); .er

(.8r) vada zvejnieks; vada laiva.

tray (tßei) paplāte; prezentējamais
šķīvis.

treacherous □ (tßè'tfdj°Rasf) node-

vīgs ; neuzticams; nedrošs;
.-

ness (.nêş), treachery (.Re) no-

devība; neuzticamība.

treacle (tßīfl) pharm. teriaks; uni-

verzallīdzeklis; sīrups.
tread (tßēb) 1. [irr.] v\n. iet; mīt;

pāroties (no putniem); v\a. ieiet;
mīt (vistu); dejot. 2. solis; kāpe;
kāpslis.

treader (tßē'bor) minējs.
treadle (tßēbl) solis; olas dīglis;

pamina.
treadmill (tßè'bmïl) minamā trice.

treason (tßī)n) nodevība; .able □

(tßl'snvbl) nodevīgs.
treasure (tßē'schSr) i. manta. 2.

krāt mantu, sakrāt; .r (.fROr)
mantzinis, kasieris, rentmeistars.

treasury (_ORe) renteja; T.-Bench

(.bēntfdj) pari, ministru sols;

t.-bill (.bil), - note (.uo«t) ren-

tejas zīme.

treat (tßit) 1. v\a. apieties; ap-

spriest; pacienāt; ārstēt; v\n.
to

.
oi — grozīties ap; to . with

■— vest sarunas ar. 2. pacie-

nājums; dzīres; baudījums; F

to stand (a)
.

— pacienāt.

treater (tßī't°r) apspriedējs(-ja);
pacienātājs(-ja).

treatise (.tis)traktāts,apspriedums,
treatment (tßî'tmènt) apiešanās; ār-

stēšana.

treaty (tßi'te) sarunas; līgums.
treble (tßēbl) 1. □ trīskārtīgs; dis-

kanta-. 2. diskants; zoprans.

3. trīskāršot(ies).
tree (tRī) koks.

trefoil (tßĪ'foll) āboliņš; arch, trij-

trek (tßēl) braukt (vēršiem aizjūgtos
ratos Dienvidafrikā, lai meklētu jaunu

apmetni).

trellis (ißê'lïf) 1. trelliņi. 2. aiz-

trelliņot.
tremble'(tßèmbl) drebēt, trīcēt.

tremendous □ (tRemē'nbof) brie-

smīgs, šausmīgs; F kolosāls.

tremor (tßè'ntOr,tßî'mO') drebēšana,

tremulous □ (tßēmti"lasf) drebošs;

.ness (.nèş) drebēšana.

trench (tßēnfdj) 1. grāvis; tran-

šeja. 2. v\a. rakt; izgrāvot; no-

stiprināt ar tranšejām; v\a. to
.

upon
—ieķerties.

trenchant □ (ißê'nşchont) griezīgs,

trencher (-fchvr) griežamais dēlis;

galds; ēdiens; .-cap (.kāp) stu-

dentu cepure (Anglija).
trend (tßēnb) 1. virziens. 2. iz-

platīties.
Trent (tßēnt) npr. Triente.

trepan 1 (tßèpä'n) sk. trapan.

trepan 2 (.) 1. paururbis, trepans.

2. trepanēt, izurbt pauri.

trepidation (tßēpēoe>'fchvn) drebē-

šana; bailes, nemiers.

trespass (tße'şp-if) 1. pārkāpums;
aizskārums; noziedzīgs nodarī-

jums. 2. to
. against — no-

ziegties pret; aizskart sveša
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īpašuma tiesības; ieiet bez at-

ļaujas; to
. upon a p.'s time —

izlietot par daudz kāda laiku,

.er (.8r) pārkāpējs; tiesību aiz-

skārējs.

tress (tßèf) sproga, bize.

trestle (tßēft) steķi.

tret (tßet) svara atlīdzinājums.
Treves (ißiws) npr. Triera.

triad (tßaî'Sb) trijādība.
trial (tRÌÌ'ot) mēģinājums; pār-

baudījums; fig. kārdinājums;

tiesas izmeklēšana; nopratinā-
jums; to bring to

. —

nodot

tiesai; .-trip S (-tRÏp) mēģi-

nājuma brauciens.

triang/e (tßaï'änggl) trijstūris; s

triangula; .ular (tßáîä'n<iißlBr)
trijstūra-, trijstūrains.

tribal (tßâì'bol) cilts-.

tribe (tRÌîb) cilts; paaudze; ģimene;

tribulation (tßîbi«le>'şchvn) bēdas,

nelaime

tribunal (tßÌìbjû'nat) soģa krēsls;

tiesa; tribunals.

tribune (tßt'bjūn) tribūns.

tributary (ißt'biutSße) 1. v meslu-;

padots; .streams pl. pietekas.
2. meslu maksātājs pieteka.

tribute (ißt'bjūt) tribtits, mesli,

nodoklis.
trice (tßaìf) mirklis.
trichina (tßCîáì'na) trichina.

trick! (tßit) 1. triks, blēdība, vil-

tīgs paņēmiens; nedarbs; joks;
paraša; savādība; stiķis (kāršu

spēle). 2. piekrāpt, piešmaukt.
trick 2 (.) uzpost (ari to

.
out).

tricker (tßi'jSr), trickster (.ft»r)
blēdis, krāpnieks.

trickery (tRÌ'tSRe) krāpšana.

trickish □ (tßÏ'lïfdj) blēdīgs, vil-

tīgs.

trickle (tRÏfI) pilēt, tecēt.

trick(s)y (.fe) veikls, izmanīgs,

blēdīgs.
tricolour (tRÌì'IàSEOr) trikolora ; .cd

(.B[b) trijkrāsu-.

tricycle (tßaî'fïfl) trij ritenis,

trident (tßai'bonr) trijrobis.

triennial n' trijgadu-.
trier (tßai'St) izmeklētājs, pārbau-

trisle (tßaifl) 1. nieciņš; blēņas;

pūtelis (ēdiens). 2. niekoties,

blēņoties;to . away — noblēņot

(laiku 2C.).
trifier (tßai'fl8-) niekalbis.

trifling (-funs) 1. niekošanās. 2.

□ niecīgs; aušīgs; .ness (.ms)
niecīgums.

trig (tßtg) bremzēt, lēnināt.

trigger (tßÏ'g°o bremze, lēneklis;

spiedulis.
trigonometry (tßtg°na/imtße) tri-

gonometrija.
trilateral □ (tßaīlā'tußoī) trijmalu-.

trill (tRÏI) 1. trilleris. 2. tricināt.

trillion (tßÏ'lj°n) triljons.
trim (tßtm) 1. □ labi pataisīts,

kārtībā uzturēts; košs, glīts,tīrs.

2. uzposums; stāvoklis; gara
stāvoklis; (kuģa) pareizs nostā-

dījums. 3. v\a. savest kārtība;

sarīkot; uzpost; apšūt; nostru-

pināt (bārdu); apcirpt (matus);

apšķibīt (kokus); kurstīt (uguni);

notīrīt (lampu); * nostādīt pa-

reizi; . the boat! —laivu taisni!;

v\n. fig. šaubīties; būt neziņā,

ko darīt,

trimmer (tßt'mor) (. Up) uzposējs;
fig. divkosis.
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trimming (-ins) uzpošana; apšu-
vums; rājiens.

trimness (-mf) pienācīga kārtība;

glītums.
Trinity (tßÏ'nSte) trīsvienība.

trinket (tßÏ'nsf«t) sev. .s dI. rota,

juveji; vizuji.
trio (tßāl'ou jeb tßī'o") trios.

trip (tßtp) 1. ripināšana; klupšana;

fig. aplams solis; izbraukums;

īss jûŗas ceļojums. 2. tipināt,

iet sīkiem solīšiem; klupt; spert

aplamu soli, kļūdīties; izbraukt

(zaļumos x.); to catch a p. -ping
— pieķert kādu pie kļūdas.

tripe (tßalp) iekšas, ķidas.
triple (tRÏpI) 1. trijkārtīgs. 2. trij-

kāršot.

triplet (tßÏ'pl«t) trijatnis; poet.
trijskandis; i triole; -s pl. tri-

nīši.

triplicate (-lēkāt) trijkārtīgs; -lon

(tßlplêkei'şchdn) trijkāršojums.
tripod (tßáì'pàob) trijkājis; stativs.

Tripoli (tßPt3°[e) npr. Tripole.
trlpos (tßaTpæf) pēdējais eksā-

mens (Kembridžā).

tripper (tßÎ'pär) zaļumnieks.
tripping (.lug) 1. O mundrs; adv.

viegli. 2. lēkāšana.

trisect (tßáìfe'lt) sadalīt trijās

līdzīgās daļās.
Tristram (tßÎ'ftßOm) npr. Tristans.

trisyllable (tßaìft'ia&l jeb tRè-) trij-
zilbju vārds, trijzilbis.

trite □ (tßai't) sekls, nodilts, tri-

viāls; -ness (ißáì'tu6)) seklums.

triturate (tßt'tiûßeit) saberzt; sa-

grūst; -ion (tßļtiûßei'şchSn) sa-

bēršana; saberzums.

triumph (tßa?'»mf) 1. triumfs; uz-

vara. 2. triumfēt; līgsmoties;

-al (tßáiâļ'mşi) uzvaras-; tri-

umfa- ; .ant □ (-fBnt) svinīgs,
uzvaras pilns.

trivet (tßÏ'tpêt) trijkājis.
trivial □ neievērojams,

niecīgs; prasts, sekls, ikdieni-

šķīgs; -ity (tßÏrrjêä'lête) neieve-

rojamība; ikdienišķība.
trochee (tßou'fl) trochejs.
trochilus (tßĪß'fšlßf) orn. kolibrijs;

arch, grope.

trod(den) (tßaobļnļ sk. tread.

troglodyte (tßao'gl°báìt) alu iedzī-

votājs.

Trojan (tßou'bsch8n) 1. trojiešu-.
2. trojietis(-te); F krietns puisis;
F jautrs uzdzīvotājs,

troll (ļßoul) 1. v\a. ritināt; riņķot;
laist apkārt; v\n. apgriezties;
trallināt; makšķerēt. 2. kārta;

aprindas dziesma.

troll(e)y (tßao'le) x izmantojamā
riča; S drezīna,

trollop (tßàô'iap) l. smulē. 2.

smuļļāties.

trombone (tßào'bo«n) bazuna.

troop (tßūp) 1. bars; -s pl. kara

pulki. 2. v\n. pulcēties, drūz-

mēties; iet bariem; to
- away

jeb off — bariem aiziet; v\a.
nostādīt pulkos,

trooper (tßū'pfr) jātnieks, kava-

lerists; kavalerijas zirgs; prasts
zaldāts.

trophy (tßon'fe) trofeja, uzvaras

tropic (tßsu'pïf) saulgriežu riņķis;
-s pl. tropi; - (ari -al □ -M)
tropisks; saulgriežu-;zimbolisks.

trot (tßæt) 1. rikši. 2. rikšot;

likt rikšot; laist rikšiem.

troth (tRiSM jeb tRo«rA) uzticība;
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uzticības solījums; .-plight (.-
plait) saderināts (to — ar).

trotter (tßæ'tor) rīkotājs.
trouble (tRŽbI) 1. nemiers, bēdas,

īgnums, pūles; to take (the) .

— pūlēties. 2. traucēt, apgrū-
tināt; duļķot (ūdeni); mocīt; no-

pūlēt; sarūgtināt.
troublesome □ (tßas'blfom) trau-

cējošs; apgrūtinošs; nepatīkams;
gaŗlaicîgs; .ness (.n6f) grūtība;

garlaicība.
trough (tßæf) sile; abra; rene; viļņ-

starpe.

trounce F (tßáïïnf) sist, pērt.

trousering-s (tßāu'joßĪnaj)pl.bikšu

drān; .s (tßaū'fOrf)(gaŗas) bikses,

trout (tßáût) ichth. nigats, forele,

trover (tßou'rrjor); action of
.

—

sūdzība uz atdošanu, sūdzība

pret noslēptu atradumu,

trowel (ißáu'ol) (mūrnieka) lāpstiņa;

ķelle.
Troy (iRol) Troja. [svars.)

troy(-weight) (tßôTļweit]) zelta)

truant (tßū'ont) 1. slinks. 2. sliņ-

ķis, slaists, klaidonis. 3. slin-

kot; noslinkot skolas laiku,

mētāties apkārt.
truce (tßūf) pamieis.
truckl (tßasf) trices ritenis; ratiņi;

(divriteņu) riča I vezuma rati; S

preču vagons; » flagspole.
truck' 2(.) 1. mainīt; izmainīt;

mainīties 2.
~ .age (tR-S'ksbsch)

maiņa; maiņas tirdzniecība;
.

system — strādnieku atalgo-
jums ar precēm.

truckle i (tßasfl) padoties, paze-

moties.

truckle' 2 (.) ritentiņš.

truculence, .cy (tßaTfiūtēnf, -lēnfe)

mežonība; .t □ (Jēnt) mežo-

nīgs, rupjš, nežēlīgs; postīgs.
trudge (tÎbfcf)) iet, soļot; vilkties.

true (tRū) [adv. truly] patiess;

īsts i uzticīgs, godīgs, vaļsirdīgs;
taisnīgs; pareizs.

true-blue (tßū'blū) 1. patiesīgs;
uzticīgs. 2. uzticīgs piekritējs.

true-born (.bom) īsts (no dzimuma).

true-love (.USm) mīļākais(-kā).
trueness uzticība; vaļsir-

dība; īstums; pareizums.
truffle (tßasfl) % trifelis.

truism (tßūifm) acīmredzama pa-

tiesība; nodrāzta fraza

truly (tßū'le) patiess; īsts; vaļ-

sirdīgs; Yours
. — Jūsu pade-

vīgais (vēstuli beidzot).

trumpl (tR-rZtup) 1. trumpis. 2.

(no)trumpot.

trump- (-): to . un — sadomāt,

savārstīt; .ery (ißZ'mpvße) 1.

grabažas. 2. nevērtīgs.

trumpet (tßas'mp«t) 1. trompete;

taure. 2. pūst trompeti; taurēt;

.er (.pētot) trompetnieks; tau-

rētājs i fig. izpaudējs.
truncate (tÎ'mife't) apgriezt; sa-

kropļot; .ion (tßàâke>'şchk>n) sa-

kropļojums.
truncheon (tßas'itsch«n) 1. celms;

runga, boze; -pavēlnieka sizlis.

2. izpērt.

trundle (iR-Snbl) 1. ritentiņš; ričiņa.

2. ritināt, velt.

trunk (ißZnsk) celms; stumbrs;

stulms; videnis, rumpis; snu-

ķis; P deguns; čemodāns; ka-

ste; .-hose (tßZ'ngkhotts) piat-
bikses; .-line S (.lain) galvena

trunnion © (tßas'ition) tapa.
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truss (tRÌSf) (pl. -es) 1. sainis;

kūlis (salmu); trūkuma

jozta. 2. saiņot; uzsiet; uz-

spraust.
truss-/rame(tßas'ffßeim)sakārums;

--bridge (.bßibsch) treliņu tilts,
trust (tRÌBft) 1. uzticība; kredīts;

depozīts; ķīla; uzglabāšana; ©

trests. 2. v\a. uzticēt; v\n. pa-
ļauties uz; cerēt.

trustee (tßÌSfti') pilnvarnieks; ku-

rators; pārzinis; .ship (.şchtp)
pilnvarniecība; pārzinība.

trustful □ (tßàs'ftfûi) uzticīgs; pa-

ļāvīgs.
trustiness (.ferns) uzticība,

trustworthy uzti-

trusty □ (tßas'fte) uzticīgs; uzti-

cams, drošs.
truth (iRūrA) patiesība; patiesī-

gums; īstenība; godīgums.
truthful □ (tßū'r/tfitl) patiesīgs;

-ness (-nes) patiesīgums.

try (tRĪi) 1. v\a. mēģināt; pār-
baudīt; jur. nopratināt; šķīstīt

(metālus); piepūlēt (acis); v\n. pū-
lēties ; dzīties ; (for — pēc);
2. mēģinājums. 3. -ing (tßÌÎ'tnä)
šaubīgs, kritisks, grūts.

trysail * (tßai'feil jeb tßaīfli gafel-

tryst (tßáìft jeb tRÏft) satiksme,

randiņš; -ing-place (tßĪ'fttnfipleif)
satiksmes vieta.

Tsar (zūr) cars.

Tsaritsa (zkîßi'za) cariene,

tub (tàsb) 1. vāts; kubls; vanna

ko mazgāties; vingrināmā laiva.
2. likt kublā; mazgāt (bērnus);
mācīt airēt.

tube (tjūb) caurule; caurulīte; (lam-
pas) cilindrs,

tuber % (tjū'bvr) gums,

tubercle (tjū'borkl) mezgliņš; tuber-

tuberculosis (ļjûbô>kiulo»'fìş) tuber-

kuloze.

tuberose % (tjiTPßO'if ) tuberoze.

tuberous (-Rasf) gumains.

tubing (tju'bTng) cauru|u materials;

cauruļu rinda.

tubular (tjū'biĢr) cauruļveidigs,
cauruļu-.

tuck (tàsf) 1. (šķērs)kroka 2. ie-

šūt kroku; to - in, to . up —

ietīt; to - up — uzspraust.
tucker (tZZ'kSr) krūšu krokojums.

Tudor (tjiZ'dv'j Tudors.
Tuesday (rjū'fbe) otrdiena.

tufa S (tfjjū'fa), tufs (tasf) tufs.

tuft (täSŗt) kušķis; šķipsnis; cekuls;

.-hunter (.Basni°'rj liekēdis.

tug (tàSfj) 1. vilkšana; & velkonis;

fig.pūles; the
-

of war —

asakā

cīņa; virves vilkšana (vingrojot).

2. vilkt; raustīt; pūlēties.
tuition(ijui'şchSn) mācīšana; skolas

nauda; uzraudzība.

tulip * (tjū'ltp) tulpe.

Tully (täS'fe) npr. Tullijs.
tumble (lZmbl) 1. v\n. krist, klupt,

nogāzties; valstīties; v\a. (ap)-

gāzt; izvandīt; saburzīt; to.

out—grūst ārā, izsviest. 2. kri-

tiens; kūlenis.

tumbler (tàS'mb.or) lēkātājs, āksts;

dzeŗamâ glāze (bez kājas); orn.

tumbrel (-bßē[) (mēslu, munīcijas 3C.)

tumefaction (tjûinêfZ'kşchô'it) pam-
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tumefy (tju'mefaì) pampt,
tumid □ (tjū'mīb) uzpampis; fig.

uzpūsts; .ity (tiämì'bête) pam-

tum(o)ur (rjū'mdt) mcd.
pampums,

pumpa.
tumult (.màoìt)troksnis; kņada; ņur-

dzis; dumpis; .uous □ (ti"mas'l-
tist-of) trokšņains.

tumulus (tjū'mi"lasf) kapa kalniņš.
tun (tàsn) muca, vats; sk. ton.

tunable □ (tiū'nSol) sk. tuneful.

tune (tjūn) 1. melodija; dziesma;

mūzikas gabals; noskaņojums;

gara stāvoklis; out of
. — no-

skaņojies. 2. v\a. skaņot; v\n.
dziedāt; .ful (tjū'nful) labska-

nīgs, harmonisks; .less (.līs)
nemelodisks.

tuner (tjū'nor) (tīr)skaņotājs.
tunic (tjū'ntf) X kareivja ģērbs;

anat., % plēvīte.

tuning-fork (.ntnofotf) skaņojamās
dakšiņas, kamertons.

tunnel (tàß'nei) 1. piltuve; tunelis.

2. vest_ tuneli caur.

tunny (tao'ne) tunzivs.

tup (tasp) auns.

turban (tÔt'bSn) turbans.

turbary (.bsße) kūdrājs.
turbid (.bib) duļķains; .ness (.mf)

dujkainums.
turbine (.bin) turbina; .-steamer

(.ftlmtlt) turbinu tvaikonis.
turbot (.bot) ichth. āte.

turbulence, .cy (binfenffe] nemiers,
jukas; .t □ (.lent) nemierīgs.

tureen (riūßī'n) zupas bļoda.
turf (tots) j. velēna; kūdra; skrie-

tuve; zirgu skriešanās. 2. ap-
likt ar velēnām.

turfy (tbVfe) sazēlis; kūdrains.

turgent (tot'bfd)«nt) sk. turgid,
tumescence (tv-bfche'jSnf) pamp-

šana; fig. liekvārdība; .t (.ēnt)
pampstošs,

turgid (M'bschib) uzpampis, uz-

blīzis; fig. uzpūsts; .ity (t3r.
bschî'bète) sk. turgescence.

Turk (tsitf) turks, turciete.

Turkey' (tdi'fe) npr. Turcija.
turkey 2 (.) tītars (ari .-cock),
turmoil (tSr'moll) nemieri, dumpis;

turn (tiltu) 1. v\a. griezt; apgriezt;

grozīt; virzīt; pārvērst; novērst;
pārtulkot; (into English— angļu
valodā); veidot; noapaļot; vir-

pās, dreijāt; reibināt; satracināt,
darīt traku; to

.
a corner —

griezties ap stūri; to . the

enemy's flanks— apiet ienaid-

nieku; to
.

tail — skriet projām;

to
.

about— apgriezt; to .s.o.

against — sakūdīt kādu pret;
to

.
aside—nogriezt; to

. away

— novērst; aizdzīt; to
.

down

— apgriezt: ielocīt (tapu); atlocīt

(segu); noskrūvēt (gāzi); nogriezt
(krānu); to

-
in — ielocīt; to

.

into — pārvērst; to
.

off — no-

vadīt; aizdzīt; to
.

off (on) —

nogriezt (piegriezt) krānu; to
.

out — izgriezt; aizdzīt; parādī-
ties; to . over—apgriezt, ap-

gāzt; pavirši aplūkot; © ap-

grozīt; to
. up— uzgriezt. 2.

v\n. griezties; apgriezties; pār-
vērsties; grozīties (no laika); tapt;
(art to - sour) - saskābt (no

piena); to .

about— apgriezties;
to

.
aside — nostāties savrup;

to . away — novērsties; to .

back —iet atpakaļ; to
.

in —
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iegriezties; (go in) iet iekšā; ieiet;
F iet gulēt; to

-
into—pārvērsties;

to
-

off — novērsties; to
- on

— grozīties ap; to
-

out — griez-
ties uz āru i parādīties ; atstāt

darbu; piecelties (no gultas); X

iziet; to
- over — apgriezties;

to
-

round — griezties (ap); to
.

to —griezties pie; pārvērsties;

tapt par;
to

- up — pacelties;

parādīties; to
-upon — griezties

pret, virzīt pret. 3. s. (apgrie-

šanās; apgrieziens; līkums; vir-

ziens; tieksme; maiņa; veids;

kādība; rinda; pakalpojums; by
jeb in -s — pa rindai, pārmaiņus;
it is my -

— tagad mana rinda;
to take one's

-
— darīt kautko,

kad rinda pienākusi; to take

-s (at) — mainīties; to a - -

uz matu; a friendly .
— drau-

dzības pakalpojums; does it

serve your -?—vai tas atbilst

jūsu nolūkiem?

turn coat (t6r'nto«t) divkosis, pār-

gājējs.
turn(ed)-down (tSr'nļbjbāun):-collar

atlokāma apkakle.

turner (tOt'nor) virpātājs, dreijā-
tājs; ,y (.nORe) virpājums.

turning (.nirta) virpāšana; līkums;

novirzīšanās; .-lathe (de<dh)

virpas, dreijas; .-point (-point)
fig. ceļa jutis; izšķiršanās.

turnip 5 (tS-'nlp) turnips, rācenis.

turnkey (tôr'nîî) slēdzējs, cietum-

turn-out (tôr'náut) ārējs izskats;

uzposums; svinīga uzstāšanās;

eķipaža, rati; streiks; streiko-

tājs(-ja); © kopprodukcija; S

pārmijas vieta, pārmijas sliedes.

turnover (-ouw«-) tortïte; ©apgro-
zījums.

turnpike (-páìf) aizsprostne; .-

road (-Ro«b) šoseja,
turn-table S ( .te>bl) griežamā

platforma,
turnspit C-fpīt) cepeša grozāmais,
turnstile (-flail) grozeklis (pie

kājceliņiem).
turpentine (rS-'peniam) terpentīns,

turpitude (tôr'petjub) neģēlība.
turquoise (tOrfôl'f jeb torfì'j) min.

tirkiss.

turret (tàÎßèt) tornītis.

turtlel (tflttl) bruņu rupucis.
turtle'2 (.) orn. ūbele (ari .-dove,

fgr'tlbà).
Tuscan (tàS'fffn) 1. toskaniešu-.

2. toskanietis(-te); -y (-kân->
npr. Toskana.

tush (tàZşch) ko niekus! klusu!

tusk (tZşk) ilknis.

tussle (täSfl) kaušanās, plēšanās.
tussock (tsrZ'şok) kušķis.
tut (ta3t) klusu! projām!
tutelage (tjû'fêfêbsch) nepilngadība;

aizbildnība.

tutelary (.|vßê) aizsardzības-.

tutor (tjū'tSr) 1. aizbildnis; skolo-

tājs, (sev.) privatskolotājs, māj-
skolotājs. 2. mācīt; skolmeista-

ros; -ship (.şchļp) mājskolotāja
amats;aizbildnība.

twaddle (twàabl) 1. pļāpāšana. 2.

pļāpāt.
twain (twein) divi.

twang (twämi) 1. švīkstoņa; šņā-

koņa. 2. švīkstēt; čirkstēt;

skanēt.
tweak (twîf) knaibīt.

tweed (twïb) pusvadmala.
tweezers (twlf°*f)pl.matu knaibles.
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twelfth (twèlfiA) I, divpadsmitais.
2. divpadesmits ; divpadsmit-

Twelfth-night (twe'lifAnáìt) trij-

kungu vakars.

twelve (tvvčlro) divpadsmit.
twentieth 1. divde-

smitais. 2. divdesmits; divde-

smitdaja.
twenty (.te) divdesmit.

twice (twai'f) divreiz; divkārši.

twiddle(twïbl) dfkā grieztap; čīgāt.
twigl (twig) zariņš; rīkste; brinum-

twig- F (.) manīt; saprast.
twilight (twáì'láìt) 1. krēsla, pa-

krēslis. 2. krēslā darīts; krē-

slains, kiēsias-.

twill (twïl) 1. krustā austs au-

dums. 2. krustā austs.

twin (twin) 1. divkāršs. 2. dvī-

nītis; .s pl. divaugji.
twine (twain) 1. sienamais diegs;

pavediens; aukliņa; šķetinājums.
2. v\a. šķetināt; vīt; aptīt; ap-

tvert; v\n. vīties; sapīties; aiz-

locīties (no upes X.).
twinge (twînbsch) 1. kniebšana;

duršana; dūriens. 2. durt.

twinkle (twïnäfl) 1. mirkšķināt;

mirdzēt, spīdēt; in the twink-

ling of an eye — acumirklī.
2. mirkšķināšana.

twirl ( twS'l ) 1. virpuļošana;
ātra apgriešanās. 2. ātri ap-

griezties); -ing-stick (twot'lmg-
ftff) mieturs.

twist (twist) I. griešana; pinums;
bize; diegs; dzija; vīstoklis ta-

bakas. 2. v\a. sagriezt; savīt;
sapīt; šķeterēt; v\n. griezties.

twister (twl'ftOi) virvnieks; šķe-

tinatajs; pinējs; F (vārdu) sa-

grozītājs.

twit (twit) pārmest (s.o. with —

kādam ko).

twitch (twļtsch) I. raustīt, knai-

bīt. 2. raustīšana, knaibīšana;

krampji.
twitter (twf'tor) 1. čivināt; vīterot;

drebēt (aiz kāres x.). 2. čivinā-

šana ; drebēšana; in a. —

two (tū) divi; in
-

— pušu; .fold

(tū'fo«lb) 1. a. divkāršs. 2.adv.

divkārt, divreiz; .-handed (.HZn-
bčb) divrocīgs, divroku-; .pence

(tŽ'pčnf) divpensi; .penny (tū'-,

tŽ'pēne) divus penijus vērts;

niecīgs; .-ply (tû'pïáì) divkāršs.

tymbal (tl'mb 8!) bungas, paukas.
tympan (tì'mpûn) © tup. timpans;

ari=.um (.p3n°ut) anak.bungu
plēvīte.

type (táìp) 1. tips; pirmtēls, pa-

raugs; zimbols; zīme; burts;

tup in
. —

salikts. 2.
— type-

type-founder (táì'pfáuudor) burtu

lējējs; .write (.Rait) rakstīt ai

iaktam o mašinu; .writer (-Raî-
fļ>r> rakstāmā mašīna: mašin-

rakstītājs(-ja).

typhlitis (tffláî'tïf) aklās zarnas

iekaisums.

typhoid (táì'fôib) litam līdzīgs.
typhoon i, (taifū'n) taifūns.

typhus (táì'fof) tīfs.

typycal □ (tt'pefol) tipisks; priekš-
zīmīgs.

typify (.fáî) tēlot priekšzīmīgi,

tipiski.
typist (táî'pïft) mašinrakstī-

tājs(-ja).
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typographer (táìpäá'gßäfOt) grämat-

iespiedejs, tipografs; .ic(al □)

(tlpSgßā'ftk. jsm, ari tÄ.) tipo-
grāfisks; .ie error — iespieduma

kļūda; .y (táìpào'gßâfe) tipogrā-
fija; grāmatu spiešanas māksla.

tyrannic(al □) (táÌßâ'ttîf, .ef°T)var-

mācīgs.
tyrannize (tl'Rattáîf) varmācīgi

valdīt; to
. over— tiranizēt.

tyrannous □ (-ttà3f) nežēlīgs.

tyranny (.ne) tirānija, despotisms,
varmācība.

tyrant (tái'ROnt) tirāns, varmāka.

tyre (tau) Sk. tire2.

tyro (tai'Ro«) iesācējs; māceklis.

Tyrol (tļ'Rkîl. têßou'l) npr. the
_

Tirole; .ese (tī'R'dif jeb fIRSII's)
1. tirolietis(-te). 2. tiroliešu-.

Tyrrhenian (têßï'nê-"n) „ Sea —

Tireniešu jûŗa.

U

übiquitous (itìbî'îw£täsf) visurējs.
übiquity (.te) visurība.

U.C. abbr. ----- Upper Canada,
udaller (ju'bsiOr) brīvmuižas īpaš-

udder (as'bBr)jesmenis.
udometer (iûdL'mêt»') lietmēris.

ugliness (aî'fllenef) nesmukums;
neglītums,

ugly □ (arj'gte) nesmuks, neglīts;
riebīgs.

u(h)lan ([jļū'lSn) ulans.

U.K. abbr. —United Kingdom,
ulcer (āS'lfor) augonis; .ate (.foßeit)

čulat; .ation (aßlfOßei'fdjCn) čū-

lašana; .ous (Ž'lfoÊßf) augo-

ullage (S'lebfdj) O tece (mucā).
Ulster i (aTS'lftor) npr. Ulstera.
ulster2 (.) ulsteris (garš mētelis).
Ult. abbr. sk. ultimo.
ulterior □ (ìSlti'rşir) vinpusējs;

talaks.

ultimate □ (äJ'ltemat) pēdējs; gala-;
.ly (.Ie) galu galā, beidzot,

ultimatum (aßltêmei'tom),pl. ari .a

(.ta) ultimāts,

ultimo O (aS'ltèmou) pēdējā mē-

nesi, iepriekšēja mēneša (pi.d.
abbr ult.=ot last month),

ultra (às'ltßa) pārmērīgs; .marine

(asltßam%n) 1 .aizjûŗas-.jî.ultra-
marins; .montane (.mao'ntem)
1.ultramontans. 2.ultramontanis.

Ulysses (jūļi'fīj) npr. Odisejs,
umbel %jas'mbēl) čemurs,

umber (àZ'rnbSr) min. umbra.

umbilic(al□) tÄmbļ'lļr,.Şl) nabas-,

umbrage (-L'bßebsch) (koku) ēna;Fx.
aizdomas, neuzticība,

umbrageous □ ( Žmbßei'bfdjof)
ēnains; .ness (.nes) ēnainums.

umbrella (iSmbßē'la) saulsargs;
liet sargs,

umpire (aS'mpiìt) I. šķīrējtiesnesis.
2. būt par šķīrējtiesnesi.

un... (aSn...) (salikteņos p.i.d.) ne-, ne.

unabashed(à3näbä'fd)t)neapkaunots.
unabated (.uei'tèb) nesamazināts.

unable (žtiei'bl) nespējīgs.
unaccented (Jffe'nteb) neuzsvērts,

unaccommodating (.IS'mäbeUïni)
nepiekāpīgs; nesaticīgs.

unaccountable □ (ämäfáu'nt''iM)ne-

atbildīgs; nesaprotams.

unaccustomed (àsnäfàs'ftomb) ne-

pierādīs; neparasts.

unacknowledged (Snâïnào'Rbfdib)
neatzīts; neievērots.
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unacqalnted (.!wei'nt«b) (with) ne-

pazīstams; nezinīgs, nepiedzī-

unadorned (àßnSbôï'nb) nepušķots,
unadvised □ (.Sbluáì'fb)neapdomīgs,

unaffected □ (šonāfē'fteb) neaiztikts;

fig. nejūtīgs, neaizkustināts;
nemākslots, dabisks, vienkāršs,

unaided (.ei'bêb) nepabalstīts;
kails (no acīm).

unalloyed (.lol'b) nemaisīts; tīrs.

unalterable C ( Snæ'ltoßobl) ne-

grozāms.
unaltered (.ts>b) negrozīts.
unambitious □ (àSnlmbî'şchSş) ne

godkārīgs; vienkāršs.

unamenable (Jmî'nOfil) nelabprā-
tīgs.

unamiable □ (.ei'mi°bl) nelaipns,
unanimity (jûnänï'imte)vienprātība,
unanimous □ (iiînâ'nêmàsf) vien-

prātīgs.
unanswerable □ (aîna'njOßSbl) ne-

apgāžams, neatspēkojams.
unappalled (asii2pās'lb) bezbaiļu-.

unappeasable (.pi'sSbl) nesamie-

rināms.

unapproachable □ (.pßou'tşdMl)
nepieejams.

unapproapriated ( .pßou'pßi-e>tsb )
neizglītots; bezsaimnieka-.

unapt D (àôuâ'pt) nederīgs, ne-

lietojams.
unarmed (.āt'mb) neapbruņots.
unasked (.a'şļkļt) neprasīts, nelūgts.
unassailable n (Jfei'l«bl) neaiz-

tiekams; nesatricināms; nepie-

unassisted (.şl'ftêb) nepabalstīts,
bezpalīdzības-,

unassuming (.fjjļū'nttns) vienkāršs,

unattached (.tātfcht) nepiekjāvīgs.

unattainable □ (.tei'no&l) nesa-

sniedzams.

unattained (.te>'nb) nesasniegts.

unattended (_tè'no*&) nepavadīts.
unattractive (.tßZ'ktlw) nepievil-

cīgs, nekairinošs. (ļauts.I
unauthorized ta?naz'rAvßa!sb) neat-j
unavailing (à?n^we>'lļnâ) veltīgs.

unavenged (.wê'nbschb) neatriebts.

unavoidable □ (.wÄ'bobl) neno-

vēršams.

unaware (-woV): to be
-

ot — ne-

nojaust ko; .s (.wK-'s) negaidot,
nejauši, piepeši.

unawed (ISnæ'b) neiebiedēts.

unbacked (.bl'ft) neiejādīts; fig.
nesegts (ari O).

unbag (.bZ'g) laist no maisa ārā;

fig. celt dienas gaismā.

unbalanced (àsnbä'lßnfr) ne līdz-

svarā esošs; nelīdzsvarots.

unbaptized tasnb3ptai"]b)nekristīts.
unbar (-biîr') atslēgt.

unbearable□ (.bā'RSbt)nepanesams

unbecoming □ (SnbsfiS'inlns) ne-

pieklājīgs; nepiedienīgs; .ness

(.nêş) nepieklājība.
unbefriended(.fßē'ubsb)bezdrauga-;

bezpalīdzības-.

unbelie/(a3nbē[ī'f) neticība ;neuz-

ticība; .ver (.lī/roOr) neticīgais
(-gā); .ving □ (Jl'īolm) neticīgs.

unheloved (.IZ'wb) nemīlēts.

unbend (aonbē'nb) [irr.] (bend) v\a.
atslābināt; vājināt;; atpūtināt;

atlaist; v\n. tapt laipns, omulīgs;

.ing (.ìns) nelokāms; fig. ap-

ņēmies.

unbeseeming □ (āmbSfl'ming) ne-

pieklājīgs i nepiedienīgs,
unbiassed (àsn&ai'ïft) bezaizsprie-
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unbid(den) (àßnbt'bļnļ) nelūgts, ne-

aicināts.

unbind (Žnbīi'nb) [irr. bind] at-

raisīt, atlaist,

unbleached s.blī'tfcht) nebalināts,

unblemished (.blē'mfscht) neaptrai-

unblest (.blê'şt) nesvētīts.

unbloody (.blàs'b<o neasiņains.
unblushing □ (.blàZ'şchlm) ne-

sarkstošs, bezkaunīgs.
unbolt (.bo«'It) atbultēt; .cd (.c-b)

vaļējs; nebīdelēts.

unborn (.bēr'n) vēl nedzimis.

unbosom (.bu'j'om) atklāt (sirdi).

unbound (.báu'nb) neiesiets; sašūts.

unbounded □ (.báïï'nbêb) neapro-
bežots.

unbrace (äSnbßei'f) atraisīt; at-

pogāt.
unbridle (.bßai'bl) noņemt ie-

mauktus.

unbroached (.bßOu'tşcht) neuzsākts,
neaiztikts (temats).

unbroken (ähtbßou'fn) nesalauzts;

nepārtraukts.

unbrotherly(~drì&'dhMe) nebrālīgs.
unbuckle (.bàs'fi) atsprādzēt.
unbuild (.bï'lb) [irr. (build)ļ no-

jaukt (ēku).

unburden (aonbGr'bn) atvieglināt.
unburied (.bè'Rèb) neaprakts.
unbusinesslike (àbt'smşláik) pie

lietas nepiederīgs.
unbutton (āmbiS'tn) atpogāt.
uncalled (.fæ'lb) nepieprasīts; .for

— veltīgs.
uncandld □ (.lā'nbfb]) maz vaļ-

sirdīgs.

uncared (.kā-'b): . for — neievērots,

aizmirsts,

uncase (-set's) izņemt.

unceasing v (.fī'fīna) nerimstošs,
nemitīgs.

unceremonious □

nepiespiests, vienkāršs, bezce-

remoniju-.

uncertain □ (.fOt'tên) nedrošs,

šaubīgs; grozīgs; to be
.

of —

nebūt kādā lietā drošs; .ty (.-

t<mte) nedrošums.

uncertified (.iēfaib) neapliecināts.
unchain (asntfd)ei'n) atvāžot; at-

svabināt.

unchangeable □ (.tşchei'nbschW
negrozīgs; -ing □ (.bfditnfl) ne-

mainīgs, pastāvīgs.
uncharitable v ( āSntfchā'Refkibl)

nelaipns; nežēlīgs.
uncharm (.tfd)ft''tn) atburt.

unchaste □ ( .tfdjei'ft) nešķīsts;
.ness (~nêf). unchastìty (àïn-
tfcģä'ftste) nešķīstība.

unchecked (.tfdbè'ft) nekavēts.

unchristian □ (ämfßt'ftion) ne-

kristīgs.
uncial (A'nşdM) liels (no burtiem);

letter — lielais burts,
uncilvil □ (àonşl'iķl) neizglītots,

neaptēsts,
unclaimed (.flei'mb) nepieprasīts;

nepiesūtāms,
unclasp (.fla'fp) atāķēt; atvāzt;

attaisīt.
unclassed (àSnfla'ft) nešķirots; univ.

caurbiris.

uncle (äsnsfl) krusttēvs, tēva vai

mātes brālis,
unclean □ (àônfli'n) netīrs; .ness

(.nêf) netīrība; fig. nešķīstība,
uncloak (-flou'f) nolaupīt mēteli;

fig. atklāt,

unclose (.f(o»'j) atplēst (vēstuli);

pacelt (acis).



unclothe — unction 561

unclothe Ļîlo"'dh) noģērbt; atklāt,

unclouded (.tlau'bsb) neapmācies,

skaidrs; fig.Jautrs,
uncocked (asn!æ'lt) neuzvilkts (no

šautenes gaiļa)

uncoil (àSnfol'l) attīt.

uncollected (.kBlê'ktèb) neievākts;

fig. samulsis,

uncomely (.îàs'm(e) nekošs, neglīts;
nepieklājīgs,

uncomfortable □ (LnksS'ntfvrtobl)
neērts, neomulīgs, nepatīkams;
-ness (.nêş) neērtība, neomulība

uncommon□ (aßnfao'mfm)neparasts,
rets; act's, ļoti.

uncommunicative (àkSmjû'nêMìw)
nerunīgs, nesaticīgs,

uncomplaining □ ( .fomplei'nïnii)
kas nežēlojas; .ness (.nž f) pa-
došanās.

uncompromising (àsnfas'mpëntáìf-
kns) nepiekāpīgs, nesamierināms.

unconcern (àsl°nfBr'n) vienaldzība;
.cd □ (.fttnfSr'nb) vienaldzīgs,
bezrūpīgs.

unconditional □ (.ļvnbļ'fchonSl)
visādā ziņā darāms,bez ierunas

izpildāms, neaprobežots.
unconfessed (.fonfē'ft) neatzīts, ne-

sūdzēts.

unconflned □ (.fáì'nb) neaprobežots.
unconfirmed (.sS-'mb) neapliecināts;

neiesvētīts, nekonfirmēts; ne-

spēcināts (no veselības).

uncongenial (.bschl'nĶi.) nevienāds;
nezimpatisks.

unconnected □ (āSnfunē'ftēb) ne-

saistīts, neattiecīgs; nesakarīgs.

unconquerable □ (.fau'nnĪOßOul)
t.neparspējams.

unconscientious C (.faonfdjsē'nfdjof)
neapzinīgs.

unconscionable □ (àsnkà?'iişch»nSbl)
neapzinīgs; F pārspīlēts, pār-
mērīgs.

unconscious v (-fdjof) nezinošs;

bezsamaņas-; .ness bez-

samaniba.

unconsecrated (-feißeiteb) neie-

svētīts; neiesvaidīts.

unconstitutional □ (àsnfaonftčtjū'-
şchk>n8l) nekonstitucionals, sa-

tversmei pretējs.
unconstrained □ (.fonftßei'nb) ne-

piespiests, labprātīgs.
uncontaminated (.tä'nteiieitèb)neap-

gānīts, neaptraipīts.

uncontested □ (.tê'ftèb) neapstrī-
dēts; neapstrīdams.

uncontradicted (a3ntasntß^bt'fteb )
nenoliedzams, bez pretrunas
pieņemts.

uncontrollable P (asnfontßo«'(Bbl)
nekontrolējams; nevaidams.

unconventional □ (.wē'nfch8n8l)
nekonvencionals.

unconverted (.wSr'teb) neatgriezts;
nepārgrozīts, nepārvērsts.

unconvinced (.rrn'nft)nepārliecināts.
uncord (àßnïot'b) atraisīt.

uncork ĻÎGr'l) atkorķēt.

uncorrupted ( Znfoßsß'pteb) tīrs,

godīgs, nepiekukuļots.
uncouple (.fàß'pl) atsiet.

uncourteous □ (.kū''ti°f) nelaipns;

.ness (.m'f) nelaipnība.

uncouth ' ' (žīnfū'fA) lempīgs;
dīvains. [cepuri \

uncover (.îàs'tt)8t) atklāt; noņemt|
uncritical □ (.fßPtčfoT) nekritisks.
uncrowned (.ÏRau'nb) nekronēts.

unction (ìô'mkşchSn) svaidīšana;

svaidāmās zāles, eļļa; extreme

.
— pēdējā svaidīšana.
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unctuous (sS'ņgļtiĶş, .fşchĻş) tau-

kains, eļļains; fig. svinīgs.
uncultivated (Siifaf'ltšrDe'tšb) ne-

kultivēts ; neizglītots.
uncured (àîjû'-d) neizdziedināts;

nesālīts.

uncurl (.ïôt'l) izgludināt(ies); at-

tīries).
uncut (-fàS't) negriezts; netēsts;

neapgriezts; necirpts,
undamaged (.ba'imbschb) nebojāts,
undated (-beī't6b) bezdatuma-.

undaunted □ (-bāā'ntēb) bezbailīgs,

undebauched ( srZnbi-bw'tfcht) ne-

maitāts, nepavests.
undecanted (-îä'nteb) neatliets.

undecaving (-fei'ins) neiznīcīgs.
undeceive (Znbeşi'w) atvērt acis,

noskaidrot.

undecided (Smbefáì'be b) neizšķirts.
undefended (-fē'nbēb) neaizstāvēts.

undefiled (-fáì'lb) neaptraipīts.

undefined (-fáì'nb) neaprobežots,
nenoteikts.

undemonstrative (-ittäî'nftßätïlt))
mierīgs, atturīgs.

undeniable □ (.nai'«bl) neliedzams.

under (ās'tibf<) 1. adv. apakšā. 2.

prp apakš, zem; from
.— no

apakšas ... ārā; . age — nepiln-
gadīgs ; I speak »

correction —

pēc manām maz ievērojamām
domām;

-
one's own hand —

pašrocīgi. 3. (salikteņos pl.d.)

apakš-; -bid (ämborbt'b) [irr.
(bid)] solīt mazāk kā; -bred (--

-bßē'b) neizglītots; -clothing

(à3'nborflo«(iAui9) apakšdrēbes,
apakšveļa; -current

apakšstrāva; -done (aZnMbs?'it)
puscepts; -fed (-fē'b) nepietie-

koši barots; .go (ämbOrgou') [frr.
(go)ļ panest, izciest; izturēt; ..

graduate (.gßa'bifiāt) univ. stu-

dents (vēl nesasniedzis B. A. grādu);

.ground (āS'nbūrgßāuttb) 1. apak-

zemes-. 2. apakšzemes dzelzs-

ceļš; .growth (.gRO«tA) krūmi;

.hand(.hānb) slepeni, zemrokas;

krāpjot; .jaw (-L'nbSchschso) apak-
žoklis; .let (āSttbOdē't) [irr. (let)]

izīrēt, iznomāt talak; izīrēt, iz-

nomāt zem vērtības; .lie (àSnb*-
fáì') [irr. (lie)] atrasties apakšā;
fig. būt par pamatu;Jine (.láì'nl
pastrīpot; .linen (so'nb°Şn>
apakšveļa, miesas vela; —ling

(.lïnä) apakšnieks; .lip (.lîpj

apakšlūpa; .mine (Snbßoitáì'tt)
palikt minas apakšā; fig sa-

postīt, satricināt; .most (àf'ttb"I-
mouft) 1.

a. apakšējs. 2. adv.

pašā apakšā; .neath (iSnbSmi'fn)
1. prp. apakš, zem. 2. adv.

apakšā; uz apakšu.
underogatory (Znb°RaZ'gZtSße) ne-

kaitējošs.

underpaid (a?nb«rpe>'b) slikti sa-

maksāts; .part (äs'nbOtp3d) otras

šķiras loma; .pin (-LnîMpl'ni
pamūrēt; atbalstīt; .pinning(-•

pï'ntns)pamatbūve; .rate (-Re>'t)
par zemu novērtēt; .score (--

jfst')pastrīpot;.secretary(as'nb'-B-

fèfßêfOße) apakšsekretars; .sell

(Lnbvrse'l) ļi>r. (sell)] lētāki

pārdot nekā; pārdotzem vērtības;

.sign (àsttborfáì'n) parakstīt; -•

sized (àZ'nbSrfáljb) zem parastā
lieluma (esošs); .stand (āmb81-

-ftā'nb) [irr. (stand)] saprast;
dzirdēt; prast, zināt; saprasties;
.standing (.ftā'nblns) prāts; sa-
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praša; zināšana; uzskats, domas;

saprašanās; .state (.ftei't) par
maz uzdot; .take (.tei'f) [irr.
(take)j uzsākt, ķerties (pie), uz-

ņemties; .taker (.tei'kSr) uzņē-
mējs; līķu apglabātājs; darb-

devis; taking (.tei'llm) uz-

ņēmums, nzsākums; .tone (aS'n-

dSrto"u) klusa balss; .value

(aZnbvrmā'ljū) novērtēt par zemu;

fig. nicināt; .wood (S'ltbOrwub)
krūmi; .world (.wfldb) apakš-

zeme, pazeme;.write (àSttbStßáì't)
[irr, (write)] O apdrošināt; .-

writer (a3'nb«vßai'tSr) apdroši-
nātājs.

undeserved □ (LnbĢ-'wb) nepel-
nīts; .Ing (.jg-'wlng) necienīgs.

undesigned □ (.jaī'nb) netīšs.

undesirable (.sai'R«bl) nevēlams.

undeterred (.tV'-b) neatbaidīts.

undeveloped (.luē'lopt)neattīstījies.
undeviating (arjiibi'itneittiig) neno-

virzīgs, taisns.

undigested (àbebsche'şteb) nesa*

gremots.

undiminished (asiibemì'ntfd)t) nesa-

mazināts.

undiscerned □ (.so-'nb) nepama-
nīts; .ing (.fôt'nïnfl) neapdāvi-
nāts, fig. tuviedzīgs.

undisciplined ( aDnbī'fēplfub) ne-

disciplinēts; neskolots.

undiscovered (àsnb!şkaZ'w«>b) neat-

nenoskaidrots.

undisguised □ (.gáì'jb) neliekuļots,

vaļsirdīgs.
undisposed (.pou'fb) neizdots; ©

nepārdots.
undisputed (.pjū'tēb) neapstrīdēts.
undisturbed f.tār'bb) netraucēts;

mierīgs.

undivided (àsnb6máì'b6b) nedalīts.

undo (aonbïï') [irr. (do)] atvērt;
atraisīt; izjaukt, izārdīt; iznīci-

nāt, izpostīt; .ing (.ing) atvēr-

šana; .ne.(.bas'tt) nenoticis; iz-

postīts.

undoubted □ ( .bau'ļēb) neap-
šaubīts.

undress l. (.bßè'f) v\a. noģērbt,
novilkt, noņemt; v\n. noģērb-
ties. 2. (àS'nbßèf) mājas uz-

valks; .cd (sKubßē'st) neapģēr-
bies; nesataisīts (piem. no salā-

tiem); neapsiets (no vātīm); ne-

mīts (no ādas).

undried (.bßaī'b) nekaltēts.

undue (-bjû') [adv. unduly] vēl

maksājams; nepelnīts.
undulate 1. (às'nbi"leit) viļnot(ies).

2. -ing (-leitim) vijņojošs, viļ-
ņains; -ion (à?nbi»le>'şchon) viļ-

ņošana; -ory (as'nbi"l3tOße) viļņ-

veidīgs; viļņu-.
undutiful Li ( Lnbjū'teslil) nepa-

klausīgs; pienākumu aizmirsis;

.ness (.nèş) nepaklausība; pie-

nākuma neizpildīšana.

undying (âmdát'lnâ) neiznīcīgs, ne-

mirstams.

unearth (Jn'th) izrakt; fig. izdzīt;

.ly (.le) ne zemes-, pārdabisks;
nedabisks; nepatīkams; nemieru

modinošs.

uneasiness (J'f«n*fj nemiers; ne-

patīkamība.

uneasy 11 (.se) neērts; grūts; ne-

patīkams; nemierīgs, bažīgs.

uneatable (.i'tobl) nebaudāms.

unedisying □ (žnē'befaītmi) nepa-

mācošs.

uneducated (.i«īeit&b) neizglītots,
iunembarrassed (àSnentbâ'Râft) ne-
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samulsis; neapgrūtināts, neap-

kŗauts (parādiem).
unemotional (.c-mou'schSnSl) nekai-

slīgs; pasivs; neuzbudinošs.

unemployed (-ploì'b) neaizņemts,
nenodarbināts, nelietots; .ment

( .plô"ì'mênt) darba trūkums,

bezdarbs.

unencumbered (àsnenïàs'mbsrb) ne-

apkrauts, neapgfūtināts.
unending (.ē'nbīnii) bezgalīgs.

unendowed (àÔnSnbau'b) neapdā-

vināts; neapgādāts; bezpūra .
unengaged (.gei'bjdjb) nesaistīts,

nesaistījies; nesaderinājies; ne-

nodarbināts; .ing (.gei'bfdļīng)
nepievilcīgs; nekairinošs.

unenlightened (.lar'tnb) fig. neap-

apgaismots, nenoskaidrots.

unenterprising (Snē'ntßrpßaiftmi)
neuzņēmīgs.

unenviable P neapskati-

unequal P (àsm'fwB[) nevienāds;

nepietiekams; nesamērīgs; ne

pa spēkam esošs; .led (.îwOlb)
nesalīdzināms; nesasniegts.

unequivocal P (Lnêkwl'wŞl) ne-

divdomīgs, nešaubāms, skaidrs.

unerring (āmē'RĪng) nemaldīgs,

unessential ( Lnêşe'nşchSl) □ ne-

svarīgs.
uneven P (àsnl'ron) nelīdzens;

nepâŗa-; .ness (.n6f)nelīdzenība;

nepārība.
uneventful (iSmiue'iitfttl) neievē-

rojams (attiecoties uz notikumiem).

unexampled (àônègfa'mplb) bezpie-

mēra-, nedzirdēts.

unexceptionable P (.ekşê'pşchSnWl)
nepeļams; neatmetams.

unexpected □ (s?n°kspe'kt°b) ne-

gaidīts, piepešs,
unexpired (.pair'b) vēl nenotecējis.
unexplained (.ple>'nb) neizskai-

unexplored (.plorb) neizpētīts, ne-

izdibināts,

unexpressed ( ISmffpße'ft ) neiz-

unfaded (àonfei'beb) nevītis; neno-

plucis, nenobālējis.
unfading (.ïm) nevīstams; īsts (no

krāsas).

unfailing □ (àsnfei'ling) neapgā-
žams; neizsmejams.

unfair □ (-f&V) netaisns, nego-

dīgs; .ness (.nēf) netaisnums.

unfaithful □ (asnfei'r/ifūl) neuzti-

cams; aizmāršīgs (attiecoties v:

pienākumu) ! nodevīgs ; .neSS

neuzticamība.

unfaltering □ (fæ'ltoßme) stingrs,

nešaubīgs, neļodzīgs.
unfamiliar (àsnfämt'lïBr) nepazī-

stams; nepierasts.

unfashionable n (àsnfâ'şch°n»bl>
nemoderns.

unfasten (āmfa'fn) attaisīt; atraisīt.

unfatherly(.fs'dAB'le) netēvišķīgs.

unfathomable P (.fä'a'ABmt>6l) ne-

izdibināms.

unfavourable P (.fei'woðbl) nelab-

vēlīgs; neizdevīgs.
unfeeling P (.fl'lïnä) nejūtīgs.
unfeigned P (.fei'nb) neliekuļots,

patiess.
unfelt (.fē'lt) nesajusts.
unfetter (.fē'tOi) atsvabināt, at-

unfilial (.fì'liôT) nebērnišķīgs.
unfinished (.ft'nìfcņt) nepabeigts,
unfit (àßnft't) 1. nederīgs. 2. darīt
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nederīgu; -ness (.nes) nede-

rīgums.
unfix (-f)'kş) atlaist; šķīdināt.

unflagging (-p'gìttg) nenogurstošs.
unflattering ( -flä'tSßtng) neglai-

mīgs, nelabvēlīgs.
unfledged (.flē'bjd)b) neapspalvo-

jies; fig. ļauns, nepiedzīvojis.
unflinching (.fll'nschlns) cieši ap-

ņēmies, nepiekāpīgs.
unfold (-fo»'lb) attīt: izrādīt;

stāstīt.

unforbidden (-iàoibï'bên) neaiz-

unforced □ (.fCt'ft) nepiespiests,
dabisks.

unforeseen ( iSnfotfl'it) nepare-

dzēts.

unforgiving (ænfOrgi'rolitg) nesa-

mierināms.

unforgot(ten) (-ga/tļnļneaizmirsts,
neaizmirstams.

unfortified (-fôr'tèfaib) neapcieti-

nāts (no pilsētas); fig. Vājš.
unfortunate □ (asnfsr't''*"nät) ne-

laimīgs.
unfounded P (-fāu'nbeb) bezpa-

mata-; nepamatīgs.

unfrequented (àsnfß6fwè'itteb) maz

apmeklēts.
unfriended S (asnfße'nb«b) bez-

drauga-; Jiness (.fße'nblķş)
nelaipnība; -ly (.le) nelaipns.

unfruitful P (.fßū'tfiil) neauglīgs.
unfulfilled (Snflilfi'ld) nepildīts;

neizpildīts.
unfurl (ánfßt'l) atplēst; izplatīt.
unfurnished ( -fil-'nlfcht) neapgā-

dāts; nemeblēts.

ungainliness (-gei'nlntèf) nevei-
klība.

ungainly Ļļt) neveikls, lempīgs.

ungallant P (aongā'lßjtt) neglauns
(to — pret)

ungenerous P (aonbsche'n"Rsof)
neaugstsirdīgs; nedevīgs, skops.

ungentee/ P (aonbjdtjšnti'l) ne-

smalks, nelaipns; -IeP (-bsche'ntl)
nelaipns; rupjš.

ungentlemanly (.inänle) nepieklā-
jīgs, neizglītots.

ungird (aongīir'b) atjozt.
unglazed (-giei'jb) neglazēts; ne-

stiklots.

ungloved (-glaš'mb) bezcimdtt-, ne-

cimdots.

ungodliness (-gL'blênêş) bezdie-

ungodly p ( .gæ'ble ) bezdievīgs;

negants.
ungovernable P (.gL'wß>nobl) ne-

vaidams.

ungoverned (-3mb) patvaļīgs; ne-

vaidams.

ungraceful P (aSngßei'fful) nedaiļš,
nekairinošs.

ungracious I i (Litgße>'şchk>s) ne-

laipns; nepatīkams, pretīgs.
ungrammatical P

negramatisks.
ungrateful P (žongßei'tfuT) nepa-

teicīgs; -ness < -nêş) nepatei-

ungratifìed (.gßâ'fêfáib) neapmie-

ungrounded (iôitgßáû'iibcb) nedibi-

nāts, bezpamata-.
ungrudging P ( SngÎ'bfdjtitii)

labprātīgs, nekurnīgs.

ungual (afj'nflflv/dl)nagains, nagots.
unguarded □ neapsar-

gāts; nepiesardzīgs.

unguent (aTnstgwSnt) smēre.

unguided □ (àSngaî'bSb) nevadīts.
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unguiltiness (sZitgì'ltênes) bezvai-

unguilty □ (.te) bezvainas-; ne-

■ vainīgs.

ungula S (aZ'nagjula),pl. .se(.li)
nags ; (šķībi nogriezts) cilindrs,

unhallowed (Lnhä'lo"b) nesvēts;

negants; neiesvētīts.

unhandiness (ìdnha'ndênķş) nevei-

klība.

unhandsome □ (asiil)ā'n[b]f8m) ne-

glīts.

unhandy □ (.b«) neērts; neveikls,

unhappiness (Liihâ'pêneş) nelaime;

nelaimība.

unhappy □ (.e) nelaimīgs,
unharmed ( .hiZ-'md > neaiztikts,

vesels.

unharmonius □ (asiis)nrmo"'neef)
neharmonisks.

unharness (Zļnhîl>'ìîķf> nojūgt,
unhealthful □ (Lnhē'lrAful) neve-

unhealthiness (.he'lk/,êiièş) neve-

selība.

unhealthy □ (.fAe) nevesels, sli-

unbern-d (.Hv-'d) nedzirdēts.

unheeded neievērots.

unheedfui I (.hī'bful) nevērīgs.
unhesitating (.fie'fēteittna) bez

vilcināšanās.

unhinge (.hl'iidsd)) izcelt no eņ-

ģēm; fig. sajaukt.
unholy (sonhou'le) nesvēts; bez-

dievīgs.
unhook (àottbu'î) atāķēt.

unhoped-for (s6nho«'ptfôr) nece-

unhorse (.Hs»'ş) izcelt no sed-

unhouse (àînrjáu'î) padzīt.
unhurt (.bSr't) nebojāts.
unicorn (ju'mfOin) zo. vienradzis.

uniform (-fo'ni) 1. □ vienāds.

2. uniforma; .ity (jûnèfor'me'te)
vienādība.

unify (jû'n&fáì) apvienot.
unimaginaWe ( Liiêma'bschêiiubl)

neiedomājams; .tive (.netīto)
bez fantāzijas.

unimpaired (55nuitp(u'b) nemazi-

nāts, nevājināts.

unimpeachable i.pī'tschBbl> nepa.
jājams; neapstrīdams.

unimpeded nekavēts.

unimportant □ (.pūr'tSiit) nesvarīgs.
unimprovaftte □ (.pßū'wBbl) ne-

labojams; .cd (.pßū'inb) nela-

bots; neapstrādāts; nelietots.

uninfluenced (asnt'iifl«ēnft) neie-

spaidots, [mēts.j
uninformed (ænfnfbVmb) neinfor-j

unihabitable (.HS'bĢbl) neapdzī-
vojams.

uninjured (æni'nbfdjSrb) nebojāts;

neaizskarts.

uninstructed (àoittnftßao'fteb) ne-

pamācīts, neinstruēts.

unintelligibtVirju ( .telebjd)«ln'Ietc)
nesaprotamība; .Ie □ (.te'Ie-

bschlbl) nesaprotams.
unintended (.tē'nbsb) nenodomāts,

beznodoma-.

unintentional □ (æiiiitte'nfdjOnB!)

netīšs, nejaušs.
uninteresting □ ( soiihītfßējtinii)

neinteresants.

unintermitted (sonîiitSrmì'tèb) ne-

pārtraukts, nebeidzams, bezap-

stājas-, nemitīgs.

uninterrupted (.t»R«'pfêb) □ ne-

pārtraukts.
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uninvested (.we'steb) neietērpts;
neiecelts (amata); nenoguldīts.

uninvited (-rcai'teh) neaicināts, ne-

uninviting □ (.tins) nepievilcīgs.
union (jū'niūjt) savienība; laulība;

pol. ūnija; vienprātība;saskaņa;
biedrība; nabagu māja; nabagu

mājas iecirknis; -jack (-b)djäf)
angļu nacionālais karogs; -ist

(-ist) unionists; liberal -ist —

liberālis.

unique (ionlli vienīgs.
unison (jūnēfOtt, -fBn) vienskanis;

saskaņa.
unisonous (inni'fôn8f) vienskanīgs.
unit (jū'nit) vieninieks; vienība;

U-arian (iūitēta'Rē-o'n) !. unita-

rietis. 2. unitarisks; -c (i"náì't)
savienot(ies); -y (jû'nète) vie-

nība; vienprātība.
universal □ (junītooVfoT) vispārējs,

pasaules-, universals; -ity (-rrM-
fā'iste) vispārīoa.

universe (jQ'n*n)s'f) visums.

university (juuewo-'fete) univerzi-

tate.

unjudged (s6ubsd)à?'bschb) nespriests,

neizšķirts.
unjust n (.bjchào'şt) netaisns; -ifl-

able □ (-bschZo'şiêfáìobl) neat-

taisnojams, nepiedodams.
unkempt (àsnîè'm[p]t) nesukāts;

fig. neglīts.
unkept (-îê'pt) neatturēts; neie-

unkind ū (-táî'nb) nelaipns,
unknot (SmnäS't) atraisīt,

unknowing □ (-noting) nezinošs,
unknown (-itou'n) nezināms; ne-

unlace (àonlei'f) atauklot.

unlade (ssnle>'b) [irr. (lade)ļ iz-

unladylike (soulei'belai'f) dāmai ne-

piedienīgs,
unlaid (žSnlei'b) nelikts; neapmie-

unlamented (asnläntè'nteb) ncaprau-

unlatch (sonļā'tfdi) atkliņķēt.

unlawful Li (àoulaj'fiil) nelikumīgs;
neatļauts,

unlearn (aottlslt'n) atradināties;

aizmirst; .cd (-èb) nemākulīgs,
neizglītots, muļķīgs,

unleavened (àsnlè'rrmb) neraudzēts,

unless (ænle'f) ja ne, ja tik; bez

tam, izņemot,
unlettered nemācīts,

unlicensed (LmÄ'şiftft) nekoncesio-

unlicked (àSnlï'ft) nelaizīts; neau-

dzināts; neaptēsts.

unlike n (àmláï'f) nevienāds; -li-

hood (-bfiiib) nevarbutība; -ly

(-Ie) nevarbūtīgs, neticams.

unlimber X (asnlt'mb°t) nocelt.

unlimited (asnlt'metēb)neaprobežots.
unlined (.laī'nb) bezoderes-; bez-

unlink (-li'itäî) atķēdēt.
unliquidated ( .li'fwCbe'teb ) nesa-

maksāts.

unload (asitlo"'b) izkŗaut.
unlock (àonlào'I)atslēgt; -ed (-lào'fr)

neaizslēgts.

unlooked-for (Litlu'ktfôr) negaidīts.
unloose (aonlū'f) atraisīt; atrisināt.

unlovable (asnlæ'rn8fjl) nelaipns.
unlovely (-Ie) nekairinošs.

unloving (Jttt) nejūtīgs, nežēlīgs.
unlucky □ (àsntàs'fe) nelaimīgs.
unmade (-mei'b) netaisīts.
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unopposed

unmake (.mei'f) [irr. (make)] iz-

postīt; atcelt (valdnieku).

unman (aonmā'n) izrūnīt; nomur-

dzināt; atņemt dūšu.

unmanageable D

nelokāms; nepaklausīgs, stūr-

galvīgs; -ness (-mf) neloka-

unmanli'wess (Jems) vīrišķības
trūkūms, bābiskums; -y (.le)
vīra necienīgs, bābisks.

unmannerly (.Ode) nelaipns, rupjš,

neaptēsts.
unmarked (aonmāt'ft) neatzīmēts;

nepamanīts.
unmarried (aonmä'Rèb)neprecējies.
unmask (.ma'ff) atmaskot(ies);

noraut masku.

unmatched (.asnmātfd)t) nesalīdzi-

nāms; nepāja-.

unmeaning (-mi'ntmi) nenozīmīgs;

nejēdzīgs.
unmeasured (-mē'fdņdib) neizmē-

rīts; neizmērījams.
unmeet (-mi't) nederīgs; nepie-

klājīgs
unmentionable (.men'şchon8bl) ne-

minams; nenosaucams.

unmerciful □ (-môi'fèful) nežēlīgs.
unmerited (āmmē'RStēb) nepelnīts.
unmindful : (-māi'nbfiil) neapdo-

mīgs; bezrūpīgs, nevērīgs.
unmistakable v ( àsnmlftei'îBbl)

neapšaubāms.

unmodified (àonmao'befáìb) nemodi-

ficēts, nepārgrozīts.
unmolested (3mmôfê'ffêS>j neapgrū-

tināts, netraucēts.

unmoor * (àomiiûi') atenkurot.

unmortgaged (.mSr'gķdschd) neie-

ķīlāts, [tisks.j
unmotherly Ļmx>'dha <lt) nemā-J

unmounted (.mau'nfêb) nejāšus-.
unmourned (-rnS-'nb) neapraudāts.
unmoved □ ( .mû'wd ) nekusti-

nāms, nesatricināms; fig. ne-

aizgrābts.
unmusical □ (.injū'fčfdl) nemuzi-

kalisks; nemelodisks.

unmuzzle (-rnìrZ'sl) noņemt uz-

unnamed (äsnitei'mb) neminēts, ne-

nosaukts,

unnatural □ (-nā'tf'i'oßol) nedz-

unnavigable (-nā'rrjčgāblj nekuģo-

unnecessary □ (.nè'fêfûße) neva-

jadzīgs.
unneighbourly (.nei'b&'u>) nedrau-

unnerve (-nBt'h>) nomurdzināt.

unnoted (.nou'tsb) nepamanīts; ne-

apzīmēts.
unnoticed (-ttft) nepamanīts, ne-

ievērots.

unnumbered (aonnào'mbO'b) neskat-

unobjectionable («ut>bbschek'sch»n-
î>bl) neatmetams.

unobservarar (ænobjot'rrj Biit) ne-

vērīgs; -ed (.sôr'wb) nepama-

unobtainable (.tei'iiSM) nesasnie-

dzams
unobtrusive i : (.tßūftm) neuzmā-

cīgs, kautrīgs; .ness (-itef) kau-

unoccupied (ænæ'fi»piib) neaiz-

ņemts.
unoffending (SSnOfê'nbïnst) nekai-

tīgs, nevainīgs,
unofficial □ (şşdM) neoficia's.

unopposed (.pou'jb) nekavēts.
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unostentatious □ (àSnaostêntei'şchSş)
vienkāršs.

unpack (àsnpä'î) izsaiņot, izlikt.

unpaid (-pei'b) nesamaksāts; ne-

atlīdzināts. \fig. pretīgs, j
unpalatable (-pā'tlfSbl) negaršīgs;)
nnparalleled nesalīdzi-

nāms, [piedodams \
unpardonable □ (-pūr'bvnSbl) ne-)
unparliamentary □ (äSnpâdènie'nt-

ORe) neparlamentarisks.
unpatriotic (àsnpeitßè- jeb -pätßê-

æ'tff) nepatriotisks.
unpaved' (Žmpei'mb) nobruģēts.
unpeople (-pī'pt) izskaust, mazināt

|auŽu skaitu.

unperceived □ (àZupSrfî'wb) nepa-

manīts.

unperformed (-fOt'mb) neizpildīts.

unperplexed (-ptè'fjt) nesamulsis.

unperused (-Rūfb) nelasīts.

unphilosophic(al □) (àfìlSşsZ'fif,
-ēļU) nefilozotisks.

unpicked (-pt'îr) neplūkts; nešķi-
rots, neizlasīts.

unpin (-pin) atspraust.
unpitied nenožēlots.

unpitiful (-efīit) nežēlīgs.
unplaced (iSnpiei'ft) bez vietas at-

unpleasant □ (.ple'sSnt) nepatī-
kams; -ness (-nes) nepatika-

unpoetic(al) (àSnpSe'tlk, -Şl) ne-

dzejisks.
unpolished (àZnpàá'lîfcht) nepelēts;

fig. nenoslīpēts, neizglītots.
unpolluted (žmpaol[i]ū'teb) neapgā-

nīts.

unpopular □ (àsnpàs'pioiBt) nepopu-
lārs; -ity (äJnpaopifila'Rêtè) ne-

popularība.

unpractical (àsnpßä'ftef.<>l) neprak-

unpractiscd (.tīst) neievingrinājies.
unprecedented (a3npßè'ffbentèb)ne-

dzirdēts, [spriedīgs.ļ
unprejudiced(.pße'bfdļfibtft)neaiz-j
unpremeditated (àsnpßêmè'bsteitèb)

neapdomāts, nesagatavots.
unprepared (.pfir'b) nesagatavots.

unprepossessing (soupßlpàûse'şìnâ)
nepievilcīgs.

unpresentable («npßēsL'nfvbl) ne-

uzrādāms.

unpretending (.tê'nblnä) kautrīgs.
unprincipled (àSnpßÏ'nfïplb) bez-

principu-, netikumisks.

unproductive □ ( àonpßobào'fttru)

neražīgs, neauglīgs, neizdevīgs,
neienesīgs; .ness (.n6 f) nera-

žība, neauglība.^
unprofessional □ (Lnpßôfe'şcht>nt>l)

nearodniecīsks.

unprofitable □ (asnpßi»'fe t°6l) ne-

ienesīgs; veltīgs; .ness (~n6 f)
neienesība.

unpromising (àsnpßàs'nie fui3) daudz

neapsološs.
unpronounceable D (asnpß*nāu'nf-

vbl> neizsakāms.

unpropitious □ (.pi'şchSş) nelab-

vēlīgs.

unproportional/? □ (-pOt'fdrjOnO&l),
.ate (.schSnār). .Ed (.şch»nb)

»nesamērīgs.
unprotected □ («npßôte'ktèb) ne-

aizsargāts.
unproved (asnpßū'h>b) nepierādīts;

neizmēgināts, nepārbaudīts.
unprovided (asnpßo miī'bsb) neap-

gādāts ; .
for — neparedzēts.

unprovoked □ (-ruou'ft) neuzbu-

dināts; neierosināts.
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unpublished (îLnp-6'blişcht) nepu-
blicēts.

unpunctual □ s.pL'ngkişchĶN ne-

akurats; -ity(àsnpàsn>iftī*ūā'lete)
neakuratība.

unpunished (àsnpà3'ntf;ct)t) nesodīts.

unqualified (ænfwa/lêŗáìb) nede-

rīgs; neapzvērināts; beztiesisks;

neaprobežots.
unquenchable (àonkwe'nşchSbl) ne-

dzēšams i fig. neapmierināms.

unquestionable □ ( asnfwe'ftfcf)Bn-

-Bbt) neapšaubāms, nenolie-

dzams.

unravel (.Rā'rul) atmudžināt; iz-

plucināt; izrisināt; izskaidrot.

unread (.Rē'b) nelasījis; .able

(.Rî'bObl) nesalasāms.

unreadiness negala-

unready d Cc) negatavs; tūļīgs,
neveikls.

unreal (asnßi'°l) ne īstens.

unreasonable □ (sonßī'sn8bl) ne-

prātīgs; netaisns; pārmērīgs,
bezmērīgs.

unreclaimed nelabo-

jies; neapstrādāts.

unrecognisaofe (2mßē'ī3muīiī''bl)

neuzjjazīstams; cd (.Rē'-

kSgnaisb) neatzīts.

unrecompensed (.Smpēnft) neat-
līdzināts.

unreconciled (.fnfáìlb) nesamieri»-

unrecorded (ionßēfoi'bSb)nèuzrak-

unredeemed (.bi'mb) neatpirkts;
neizpirkts,

unredressed (.bßè'ft) neizlabots,

unrefined (ïmßêŗáì'nb) netīrīts; fig.
neizglītots.

unreflecting (.flē'krtm) neapdo-

unrefreshed (.fßē'scht) neatspirdzi-

unregarded (.a,īū'bēb) neievērots;
.ful (.fļät'bful) nevērīgs; no-

laidīgs.
unregistered («nße'bsdMSrb) ne-

reģistrēts.
unregretted (àsnßea,Rè'tèb) neno-

žēlots.

unrelenting (.lē'ntlng) nelokāms;

nepielūdzams.
unreliable (.lai'8bl) neuzticams.

unrelieved (.H'rnb) neatvieglots.
unremembering (.mē'mbSßŪ») ne-

pieminīgs; aizmāršīgs.
unremitting nerimstīgs.

unrepealed (.pi'lb) neatsaukts.

unrepented nenožēlots.

unrepining ( -páï'nm*) kas ne-

žēlojas.

unreprievable \ (-pßĪ'ttMl) neat-

liekams.

unrequited (»nßêfwáî'têb) neatlī-

dzināts.

unresented (.jē'ntsb) neatriebts.

unreserved □ (.fôt'rob) (open) ne-

aprobežots; nenumurots.

unresisting (.st'ftim) kas neturas

pretīm; vājš.

unrest (asnßè'ft) nemiers; -ing

(.Re'ftins) nemierīgs.
unrestrained (àsnßêftße<'iib) neap-

robežots; nevaidams.

unrestricted (.ftßÏ'fteb) neierobe-

unreturned (.tbr'nb) neatdots; pari
nevēlēts,

unreveald (.rrī'lb) neizrādīts,

unrevenged ( -we'nbschb ) neat-
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unrewarded ( -wsor'bib) neatlīdzi-

unrhymed (àsnßÌì'mb) nerīmēts.

unriddle (-RÏ'bl) atminēt; iz-

unrig * (-Rt'g) notakelēt.

unrighteous □ (-Lnßát'lMLş) ne-

taisns ; .ness (-nēf) netaisnība,
unrip (-Rtp) atārdīt,

unripe (àsitßáî'p) negatavs,
unrivalled (-Rai'iuSlb) nesalīdzi-

unroll (,ro"'I) atritināt; fig. at-

tīstīt.

unruffle (-Rso'fl) apmierināties,
nostāties,

unruliness ( Litßulķş) nevalda-

unruly (~le) nevaidams,

unsaddle (Lnşâ'bl) nosedlot.

unsafe □ (-fei'f) nedrošs; -ness

(-mf) nedrošība,

unsaid (àottfè'b) neteikts,

unsaleable (à?uşei'|k>bl) nepārdo-

unsalted (-faa'ltèb) nesālīts.

unsanctioned (ìonşâ'nļ'kşchSnb) ne-

apstiprināts; neatļauts.

unsatisfactory □ (LnşalìşfZ'ļtoße)
neapmierinošs.

unsatisfying (àşâ'llşfaitm) neap-

mierinošs, nepietiekošs.

unsavoury (.şe>'wSße) negaršīgs;
smirdošs; pretīgs.

unsay (aoītfeī') [irr. (say)| ņemt
atpakaļ, atsaukt.

unscathed (àsnffei'rf/ib) nebojāts,
vesels.

unschooled (-ffūlb), nemācīts; ne-

skolots.

unscientific(al □) ( ænflfcntt'ftf,
-

eï°l) nezinātnisks.

unscrew (_ffrcT) atskrūvēt.
unscriptural (aonffßÌ'pt>*Bßß[) ne-

biblisks.
unscrupulous □ (-ffßū'pifi|as|) ne-

šaubīgs, neapzinīgs.
unseal (-fīl) atzieģelēt.
unsearchable □ (ZĢr'tsdMl) ne-

izdibināms.

unseasonaôte □ (àsnfi'jnBfj[) nelai-

kā, nevietā esošs; -cd (aanfī'fub)

nesatrenējis; fig. nenorūdīts;
nesataisīts (no ēdieniem).

unseat (.fit) padzīt no sēdekļa;

izmest no sedliem; atzīt ievē-

lēšanu par nederīgu.
unseaworthy * kuģ-

niecībai nederīgs.
unseconded (žmje'fonbsb) nepabal-

unseemliness (-şîiulênêş) nepicklā-

unseemly (.!<-) nepieklājīgs.
unseen (āsnfī'n) 1. neredzēts;

neredzams. 2. neredzamība, viņ-

pasaule.
unselfish □ (Lnşe'lsisch) nesavtīgs;

ness (.nēf) nesavtība.

unsentimental («iişeniême'nM) ne-

zentimentals.

unserviceable (ìo'yfà''weşobl)
nederīgs; veltīgs.

unsettle (àonfe'tl) aizstumt; sajaukt;
satricināt; -d (.sē'tlb) neno-

teikts; nedrošs; svārstīgs; ne-

pastāvīgs; © nesamaksāts.

unsew (àonfo»') [irr. (sew)] at-

unsex (.şe'kş) laupīt dzimumu; to

-
o.s. emancipēties ķno sie-

vietēm).

unshaded neapēnots,

bezēnas-.
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unshaken (.fchei'kn) nesatricināts,

unshape (.scheī'p), .ly (.Ie), .n

(.şchei'pn) nekošs, kroplīgs,
unshaven (.şchei'wn) neskūts,

unsheathe (.şchi'àA) vilkt no mak-

unshed (.şche'b) neizliets,

unsheltered (.şche'lforb) neaizsar-

gāts, bezpajumtes-.
unship (-fd)Vp) izkŗaut.
unshod (.şchaob) neapauts; neap-

kalts (no zirgiem).

unshorn (.schrn'n) necirpts.
unshrinking □ (àonşchßt'nskins)

drošs, neiebiedējams.

unsightlmess (.fáì'tlèmf) ne-

smukums; .y (.le) nesmuks.

unsized (àZitsaî'sb) negrundēts; ne-

unskiļ/K/ □ (.ffï'lful) neizveicīgs;
.led (.fîî'lb) nepiedzīvojis, ne-

iemācījies.

unslaked (.jlo'ft) nedzēsts.

unsleeping (.flī'ptng) bezmiega-,
unsociable ( aZnşou'şchSbl) nesa-

unsocial (.şch«l) pretsabiedrisks.

unsold (àZnşou'lb) nepārdots,

unsoldierlrfte (àsttfo"'lbfcgBrlail), .y

(.(e) nekareivisks.

unsolicited jàoit]"lf'fetêb) neprasīts,

unsolved (àônfao'lrrjb) neizšķirts,
unsophisticated (àsnfôfï'ftefeitêb)

nemākslots,

unsought (.şao't) nemeklēts,

unsound □ (àsiifn7i'nb) nevesels,-

iebojājies; tārpairjs; nepamatīgs;

vājprātīgs; ne pareizticīgs; .

doctrine — maldu mācība,

unsparing □ (.fpfi'Rtmr) netaupīgs,

devīgs; nesaudzīgs, nežēlīgs.

unspeakable □ (.şpî'fMl) neizsa-

kāms.

unspecified (-fpê'fGfiïb) nespecili-
cē'ts.

unspent (.şpe'nt) neizlietots; neiz-

smelts.

unspoken (.şpou'kn) neteikts;[ne-
pieminēts.

unsportsmanlike (-fpôt'tfmänlaìf)ne-
sportveidigs.

unspotted (.fpào'teb) netraipits.

unstable □ (.frei'bl) nestiprs; ne

unstatesmanlike ( .ste>'tfm^nM>
nepolitisks

unsteadiness (àonfte'bênèf) nepastā-

unsteady □ (.«) nepastāvīgs,
unstinted (Lnştî'nfèb) nesaīsināts:

.Ing (.ting) devīgs,
unstrained (ämftßei'nb) nefiltrēts:

fig. nepiespiests,
unstrung (.ftßĪS'mi) atslābināts:

atstīgots; novērts; fig. noguris,
unstudied (.ftàS'faêb) nemākslots,

dabisks.

unsubdued (.şibjû'b) neuzveikts,

unsubmissive □ (.mt'ftro) nepa-
devīgs.

unsubstantial □ (.ştZ'nşch°l) ne-

būtisks ; nemiesisks; nestiprs.

unsuccessful □ (àSnffffê'fŗûl) ne-

sekmīgs;.ness Cnef) nesekmība.

unsuitable □ (aonfjū'tofal) nederīgs;

bez vietas.

unsullied (.fào'leb) neaptraipīts.
unsung (aonfas'nii) nedziedāts; ne-

apdziedāts.

unsurpassed(ā3Uļ"otpa'ft)nepārspēts.
unsuspected (à3nf«'tpe'fteb) neaiz-

domīgs; .ing (.tīņa) vientiesīgs;

nekā ļauna nedomādams.
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unsuspicious □ (ZZnşoşpî'şchSş) ne-

aizdomīgs; uzticīgs,

unswear (sonfwoV) [irr. (swear)]
atsaukt ar zvērestu, atzvērēties.

unswerving' (.şwSr'wtns) stingrs,
nesatricināms,

unsymmetrical □ (iSnfēmē'tßeīo'i)
nezimetrisks.

untainted □ (a?nte>'ntsd) tīrs; nebo-

untamaWe ( àsntei'm°bl) nevajā-
jams; .cd (.b) nevajāts.

untangle (.ta'nggl) izmudžināt; iz-

risināt.

untanned (.tā'nb) nemīts.

untarnished (.tū-'ntfcht) skaidrs,

spodrs.

untasted (-tei'ftčb) nebaudīts.

untaught (.tæ't) nemācīts.

untaxed (.tä'fft) nodokļiem neap-
līkts ; nepaļājams.

untempting ( .te'mļpjttmi) nekār-
dinošs.

untenable neturams, ne-

aizstāvams.
untenanted (.SMb) neizīrēts, ne-

apdzīvots.

unthankful □ (äSnfAl'nnfful) nepa-

teicīgs; .ness (.nes) nepateicība.

unthinking □ (sonrAl'nsklng) nedo-

mājošs i aplams.
unthought (.rAārj't) neapdomāts;

negaidīts.
unthread (ìïmrAßê'b) izvērt diegu.

unthrifty (.rAßt'fte) izšķērdīgs;
neveiksmīgs.

untidiness (ìontái'bķş) nekārtība.

untidy □ (.be) nekārtīgs.
untie (-Sntái') atraisīt.
until (.tï'l) l. prp. līdz. 2. cj.

kamēr.
untitled (.tl'lb) neapstrādāts.

untimelrness (.riì'mlênef) nelai-

čība; .y (.Ie) nelaicīgs.
untiring (.táì'Ruw) nenogurstošs.

unto (Ž'ntū) — to.

untold (asntou'lb) neteikts; ne-

skaitīts.

untouched (.tL'tşcht) neaizskarts;
fig. neaizkustināts,

untoward □ (æntou'3tb) ietiepīgs;
pretīgs; nepatīkams; neveikls,

untractable (.tßâWbl) gŗûti vel-

untrained (.tßei'nb) nepieradināts;
nedresēts.

untrammelled (.tßā'mļe]lb)nekavēts.
untransferable (asntßä'nff°RBbl, .-

tßā'nf.) nepārvedams.
untranslatable (àsntßänfÌei't°bl, .-

tßā'nf.) nepārtulkojams.
untravelled (.tßâ'wèlb) nepazīstams;

neceļojis,
untried (àontßaì'b) neizmēģināts;

nepārbaudīts; nepabeigts; ne-

notiesāts,

untrimmed (āīntßt'mb) nepušķots,

neuzposts.

untrod(den) (LittßL'b(n)ļ neiemīts,

untroubled (.tßsS'blb) netraucēts;

neapgrūtināts,
untrue ci (-tßū') nepatiess; neuz-

untrustworth/ness (-tßæ'ftwSt-
c/Aitef)č neuzticamība; .y (-cfAe)

neuzticams.

untruth (.tßū'rA) nepatiesība.

unturned (.tb-'nb) neapgriezts.
untutored (Lntju'ta-b) neaudzināts,

neizglītots.
untwine (àsntwáTn), untwist (.twï'ft)

atgriezt; atpīt.

unused (asnjū'fb) nelietots; ne-

pierasts.
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unusual □ (àjû'schĶl) neparasts,

rets i .ness retums.

unutterable (Zna?'t»RSbl) neiz-

sakāms.

unuttered neizteikts.

unvalued (.roā'ljūb) nenovērtēts;
necienīts; nenozīmīgs.

unvanquished (aSnrcâ'nsfwîfdjt) ne-

uzvarēts.

unvaried (-tpfi'Rêb) negrozīts.

unvarnished (.runt'mfdņt) nelakots;

fig. nepušķots.
unvarying (.wL'Re(nâ) negrozāms,

pastāvīgs.
unveil (.luei'l) atklāt.

unvisited (.wt'şiêb) neapmeklēts.
unvoiced (.rooi'ft) nebalsīgs.
unwarr'wss (àrZnwâ'Rènc-ş) nepie-

sardzība; -y □ (.Re) nepiesar-

dzīgs, neapdomīgs.
unwarlike (.itiäôt'lai'f) nekareivisks.

unwarrantaW<? U (~wæ'RBnt°'bl)
neattaisnojams, nepiedodams;
.cd neattaisnots neno-

drošināts.

unwashed (àßnwao'fdļt) nemazgāts.

unwavering (.wei'ruSßtnfl) nekusti-

nāms, drošs.

unwearied □ (.wî'Rêb) nenoguris;
.ying (.Rêfutt) nenogurstošs.

unwed(ded)(àsnwe'b(6b)neprecējies.

unwelcome (.wê'lÎSm) nepatīkams.
unwell (.we'l) nevesels.

unwept (.wè'pt) neapraudāts.
unwholesome (àho»'lşîim)nevese-

līgs ; kaitīgs.

unwieldiness (asnwi'lbSnSf) nevei-

klība.
unwieldy (.be) neveikts.

unwilling □ (àSnwf'lïm) nelabprā-
tīgs; nepaticīgs; .ness (~nef)
nepatika.

unwind (.wáî'nb) [irr. (wind)] attit.

unwise (.wii'j) negudrs, mu|ķigs.
unwished (.wi'şcht) nevēlams.
unwithered Ļ\nī'dhQ<b) nenovītis.

unwittingly (ætiwi'thtale) nezinot.

unwomanliVtess (.wu'm»nl°n«s) ne-

sievišķība; .y (.!<-) nesievišķīgs.
unwonted □ neparasts,
unworn (.wiï-'n) nevalkāts

unworldlmess (amwSr'lbbmêf) ne-

pasaulnieciskums; .y ĻU) ne-

pasaulniecisks.
unworthiraess (ænwor'aViemt) ne-

cienība; .y □ (~dhe) necienīgs.

unwounded (.wû'nbêb) neievainots,

unwrap (-Rä"p) attīt.

unwrinkle (-R 'nskl) atkrunkot.

unwritten (.Rļ'tn) nerakstīts; ne-

aprakstīts.
unwrought (.RsS't) neapstrādāts;

nt-izstiādāts.

unyielding (àonji'lbutg) nepiekāpīgs.
unyoke (āsnjo»'f) nojūgt.

up (æp) 1. adv. uz; augšā; uz-

budinājumā; to be hard-— būt

grūtos apstākļos;
-

to — līdz:

pēc;. to date —līdz šai dienai;

moderns; to be .to a th. -

prast kādu lietu; .. to the mark

— saskaņā ar prasījumiem;what

are you . to there?—ko jūs

tur darāt? to take a pa-

aicināt kādu_ tiesas priekšā;.
with — vienādā augstumā at.

2. int. augšā! 3. prp. uz; augšup;
.

the hill — kalnup, 4. s.: the

.s and downs of life — dzīves

likteņi.
upbraid (Lpbßei'b) pārmest;paļāt,

kaunināt.

upcast (æ'pfaft, ari -opļa'ft) uz-

sviests I uzsists.
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upheaval ( Äphi'rrM) paaugstina-

upheave (-ïjt'ro) pacelt.
uphill (ào'phii) kalnup ejošs; grūts.
uphold (sophou'lb) [irr. (hold)ļ uz-

turēt; atbalstīt.

upholder (àopfjon'tbOr) atbalsts; uz-

turētājs i aizstāvis.

upholsterer (-hou'lşfSßSr) tapsētājs;
mēbeļu tirgotājs.

upholstery (-Re) mēbeles; tapsē-
jamie darbi; tapsētāja veikals.

upkeep (ao'pîip) uzturēšana.

upland (sS'ptänb) augstiene.
uplift («piī'ft) pacelt.

upon (fpao'n) uz, virs; -inquiry —

pēcapvaicāšanās;
-

this condition

— ar šo nosacījumu.

upper (às'por) augšējs, virsējs; virs-;
-most l-moust) visaugstāks.

uppish (s?'pifch) lepns, uzpūtīgs.
upraise (SSpßei'j) pacelt.
uprear (Lpßtr') uzcelt.

upright (sZ'PRmt) 1. □ stāvus,
taisns; vaļsirdīgs. 2. stendere;

-ness {-nes) vaļsirdība.

uprising ( Lpßaī'sķns) celšanās;
(saules) lēkšana; (kalna) kāpšana;
sacelsme, dumpis.

uproar (àî'pßor) dumpis, troksnis;
-ious □ (āSpRS'RP6f) trokšņains.

uproot (šrSpßū't) izraut ar'sak-

upset 1. (sßpfē't) [irr. (set)ļ apgāzt;

samulsināt. 2. (as'pfēt) apgā-

šana ; apvērsums.
upshot (ào'pşchàZt) beigas.
upside (iS'pşát'b) adv. :- down —

juku jukām

upstairs (L'pştSrs) augšā.
upstart (SJ'pftčM) I. tikt uz priekšu.

2. laimes luteklis.

up-stroke ( àS'pftßouf) (burta)
smalkais vilciens.

up-train (ào'ptßein) uz Londonu

ejošs vilciens.

upturn (LpM'n) uzsviest.

upward (S'pwvrd) ]. Q. augšupējs.
2. adv.=-.s s.s) augšup; virsū;
.s ot — vairāk nekā.

Urai (jū'RSI) Urals.

uranium chm. urāns.

urban(flt'b&n)pilsētas-;.« (aorbei'n)
godprātīgs: Jty (.bā'nete) god-
prātība.

urchin (Ôt'tfdjtn) zo. ezis; zeņķis.
urethra (i»Rī'rAßa) mīzalcaurule.

urge (S'bfdj) spiest; skubināt; to
.

s. th. upon a p. or upon a p.'s
acceptance — uzspiest kādam ko.

urgency (Sr'bschênşe) steidzamība;
liela vajadzība.

urgent □ (sr'bjc£) 6nt) steidzams;

ļoti vajadzīgs; neatliekams; to

be. for s.th. — neatlaidīgi pra-

urinal (jū'RēnBl) mīstava.

urinary (jū'Rēnvß-) 1. mīzalu-. 2.

mīstava.

urine (jū'Rfn) urīns, mīzali,

um (sm) urna; trauks; —stand

(ôr'nftânb) tējkatliņa stāvs.

Ursa (flr'fa) ast. Lācis.

Ursula (Bt'fjßla) Urzula.

Uruguay (ûßûgwáì' jeb [jļû'RÛgwei)
npr. Urugvaja.

us (ìoş) mūs, mums; of
-

— musu.

U. S. (A.) abbr. = United States

(of America ) — Savienotas

Valstis (Ziemeļamerikā).

usage (jū'febsch) lietošana; paraša;
apiešanās,

usance © (~îBnf) paraša; vekseļa

termiņš; bill of — uzovekselis.
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use 1. (jūs) lietošana; lietojums,

piemērojums; paraša, prakse;
derīgums, labums. 2. (jūs) v\a
lietot, piemērot; izdot; apieties,

izturēties; pieiadināt; to be .d

(to) — būt pie kā pieradis; .d

up — nolietots; izlietots; v\n.
būt pieradis; tikt lietots.

useful U (iū'tfiit) lietojams, derīgs;

.ness (.nèŗ) derīgums.
useless □ (jū'ftef) veltīgs.
usher (ào'şchSr) 1. durvju sargs;

ielaidējs; tiesas sulainis; \ pa-

līgskolotājs. 2. ievest; pieteikt.
usual lJ (jū'schĶl) parasts; lietots.

usufruct (jū'jļiļiifßaoft) lietojums.

usurer <jū'sd>vßk>i) augļotājs.
usurious □ (iūfd)ū'Re-Df) augļotāja-.
usurp (iSjOt'p) piesavināties; sa-

grābt; .ation (jū)otpei'fd)Bn) ne-

likumīga piesavināšanās; .er

(iujdr'pOr) uzurpators, varas sa-

grābējs, troņa laupītājs; .ing □

ļ.pttt!') pretlikumīgs, patvarīgs.

usury (jū'fcfjūße) augļošana.
utensil (nde'nftl) darba rīks.

uterine(jū'tOßfnjeb.Rain) dzemdes-;

no tās pašas mātes dzimis;
.

brother — pusbrālis.
uterus (.Rasf) dzemde.

utilitarian derīguma
principa piekritējs.

utility (jutfl-de) derīgums.

utilization (jûfèlêsei'şchļ>n. .lii. )
utilizācija, lietā likšana.

utilize (jû'tèlaìf) utilizēt, likt lietā.

utmost (ào'tmoHft) galējs.
Utopian (i"to"'pe-on) 1. utopisks.

2. utopists, politisks sapņotājs.
utter (arS'fSt) 1. ārējs; viss, galīgs.

2. izteikt, izrunāt; laist apgro-
zībā; pārdot; .ance (as't8RBnf)

izteikums; izdevums; izruna;
.er (-R°t) izteicējs; izplatītājs;
Jy (L'tMe) pavisam, pilnīgi;
.most (-moiift) galējs,

uvula (jū'nMa) anat. ūka; -r (.■

lk>>) ūkas-,

uxorious □ ( äJffô'.)
akli savai sievai padevies.

V

v. abbr. = verb; verse; volume.

V. abbr. = Viscount.

Va. abbr.
— Virginia.

vacancy (we>'foufe) tukšums; va-

kance; neaizņemta vieta; vaļas

laiks; .of mind—domutukšums,
bezdomība.

vacant □ (rnei'font) tukšs; neaiz-

ņemts; neapdzīvots; domu ziņā
nabadzīgs.

vacate Jeb ruei'feit) atcelt;

atstāt (vietu); izstāties (no amata).

vacation (wSļet'şchSn) brīvlaiks;

atcelšana; (vieta-,) atstāšana.

vaccinate (rrjä'îfêjteit) potēt; -ation

(rDäîfènei'fd)Bn) potēšana; .ator

(mä'tfêneitor)potētājs;-e (wZ'ffln
jeb -fáìn) 1. baku-. 2. limfa.

vacillate? (rcä'fsieit) šaubīties, ne-

zināt ko darīt; -lon (wâşèle>'şch»n>
šaubīšanās.

vacuity (rrjSījū'ete) tukšums.

vacuous tukšs.

vacuum (roä'fitï-om) vakuums.

vade mecum (wei'dēml'k°m) rokas

grāmata.

vagabond (mā'gābSnb) 1. klīstošs,

blandoņa-. 2. klaidonis, blan-
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vagary (wAgct'Re) untums,

vagina 4 (dzemdes)

maksts.

vagrancy (wei'gßSnşe) blandonība.

vagrant (.a.R°nt) = vagabond.
vague □ (weig) nenoteikts; .ness

(toei'mtej) nenoteiktība.

vain (roein) tukšs, niecīgs; vel-

tīgs; lielīgs; in. — velti;.-

glorious n (rreinglo'Rê^f) lielīgs,
uzpūtīgs: .glory (.Re) uzpūtība.

valance (ro3'l"nf) gultas aizkārtne.

vale (well) ieleja.

valediction (wZ'lebi'kschSn) atva-

dīšanās;.ory(.tSßc)atvadīšanās-.

Valentine (tvā'lēntaīn) Valentīns;

v. mīļākais; mīlestības vēstule.

valerian baldriāns.

valet (roā'lēt, wā'le>) sulainis.^
valetudinarian ( roälètjûbênS'Rran)

1. slimīgs. 2. slimotājs(-ja),

nikulis(- Ie).
Valhalla (wZIHZ'Ia) Valhalla.

valiant □ (wS'livnt) dūšīgs.
valid □ (wâ'lîb) ticams, dibināts,

likumīgs; .ity (rt>3lì'b6te) tica

valley (roā'(e) ieleja.
valo(u)r (mā'iot) dūšība.

valorous □ dūšīgs.
valuable dārgs,vērtīgs.
valuation (rrähfiei'fdjOn) novērtē-

šana, [taksators. I
valuator (rnā'hSeitSr) novērtētājs, j
value (īrjā'ljū) 1. vērtība; cena; ©

valuta. 2. novērtēt; cienīt.

valueless (.tf-lèfl nevērtīgs.
valuer (.iūOt) — valuator.

»atve (māto) klape; vārstulis.

�«■p (teāmp) (kurpes) virsāda.

vanpire (roä'mpai'r) vampīrs, asins*

van' (ruän) vētiklis; spārns,
van- (.) preču rati, mebe|u rati.

van1 X (mān) avangards.
Vancouver (wānkū'w»r) npTm Van-

kuvēra.

Vandai (it)ā'nb°l) vandals; Jc

(luänbä'Kf) vandalisks.

Vandyke © (irjättbáì'f) vandeikas

(cakas).

vane(mcm) vejloks; (sudmalu) spārns;

surv. vizirs,

vanguard avangards
vanilla (manila) % vaniļa,

vanish (wâ'nļsch) nozust,

vanily (wâ'nêje) uzpūtība; niecība,

vanquish (roā'nsfwifrf; ) uzvarēt;
pārspēt; atspēkot; -er (-fwêfd)"')
uzvarētājs; pārspējējs.

vantage (wZ'ntêbsch) izdevīgs brīdis;

labums; pārākums,
vapld □ (wâ'pîb) novadējies,

vaporize (mei'prt ßáïj) izgarot; likt

izgarot.
vaporous (.rSjii tvaikains; tvanams;

fig. miglains, niecīgs; sapņains.
vapo(U)r(rnei'p<3r) 1. tvaiks, garaiņi;

tvans. 2. v\n. izgarot; lielīties

v\a. pārvērst tvaikos; .-bath

(.bflrA) sviedrēsanās pirts.

variable □ grozīgs;

mainīgs; nepastāvīgs; .ness (--

n«f) grozība.
variance (-R*"nf) pārgrozījums;

nevienprātība, nesaticība; to be

at . - ķildoties; to set at
.

—

sakiīdot, sarīdīt.

variation twâß-ei'şchdn) pārgrozī-

jums; pārmaiņa; dažādība; fig.
novirzīšanās; gr. locīšana; ;

variācija.

varicose (roä'Rêfo»f) varikozs, ar

venu paplašinājumu.
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venerableness

varied (mS'RC-b) dažāds.

variegate saraibināt; -d

(_(je«teb) raibs.

variegation (niāßččgei'fcfļOn)daudz-

krāsainība; saraibināšana.

variety (rDŠßai'fte) dažādība; pa-

suga; daudzums; fig. daudz-

pusība; --show (-fd)O") varietetu

izrāde.

variola (-°la) bakas.

various □ dažāds.

variet (rocīr'iet) f pažs; nelietis.

varnish (wiî-'nîşch) 1. firnisa, laka;

fig. nokrāsa. 2. firniset, laķēt;
piepušķot; -er (.nSschvr) laķētajs.

varsity P c~fĒte) sl. =university.

vary(mS'Re) t/|a.(pār)grozīt,mainīt;

darīt dažādu; v\n.(pārjgrozīties;

mainīties; novirzīties; būt gro-

zīgs.
vase (wits, mets je b lueif) vaza.

vassal (rrā'fol) vasalis; -age (--
vasalisms.

vast □ (roast) plašs; milzīgs; fig.
aptverošs; Fa- deal

—
milzīgi

daudz; -ness (wa'ştms) plašums;
milzīgums.

vat (māt) vāts; kubls.

Vatican (wa'tekvn) Vatikāns,

vaticinate (ttiStî'fèneit) pareģot.
Vaud (wo»> npr. Vata.

Vaughan (māon jeb traā'On) npr.
Voons.

vault 1 (tošolt) 1. spriešļi; velve,

velvēta kapa vieta. 2. spriešļot;
velvēt.

vault- (-) 1. v\n. lekt; voltižēt;

v\a. pārlēkt. 2. lēciens,

vaunt (roābnt, roSnt)_l. lielīt(ies).

2. lielīšanās; -er(mæ'ntS',wct'nt«-)

lielībnieks; -ing (-tins) 1. □

lielīgs. 2. lielīšanās.

veal (irti) teļa gaļa.
Veda (wei'da. ari wì'ba) veda.

vedette (wêbe't) vedets.

veer (tnty griezt(ies).
vegetaWc (tuè'bfcfjètsbl) 1. □ augu-,

2. augs; dārzāji (ari -bles pl.);
-rlan veģetā-
rietis; -te (wê'bschêteit) augi; fig.
vilkt dzīvību; -tion (rnēbfd)£tei'-

schvn) veģetācija; augu valsts;
-tive (wē'bsd,ēt-ļt!w) augošs (kā

augs); audzelību veicinošs.

vehemence (wl'hêmenş) straujums,

karstums, dedzība; -t □ (-tnènt)

straujš, dedzīgs; varens.

vehicle (wl'hlkl) ore; pārvedamais
līdzeklis; fig. starpnieks.

vehicular (wêht'kiiîM) ores-.

veil (we>l) 1. šķidrauts; fig. maska.

2. aizsegt ar šķidrautu; fig.
slēpt.

vein (wem) dzīsla; tieksme; gara
stāvoklis; -cd (ruemb) dzīslots;

-ing (roei'nlnii) dzīslojums.
vellum (roē'lūm) rakstāms perga-

ments; .-paper (-peipflr) velen-

papirs.
velocipede (weiào'şepîb) velosipēds,
' (braucamais) ritenis.

velocity (-6fe) ātrums.

velvet (rrjē'ltrjet) i. samts. 2. samta-

(ari -y -c); .een (welwc-ti'ii) vel-

vetins, kokvilnas samts,

venal ( wl'itOl ) pārdodams; .ity

ruenä'lête) pārdodamiba.

vend(mēttb)pārdot; -er,-or (roē'nb8t)
pārdevējs; -ible (-blbl) pārdo-

veneer (\vmī'') 1. furnieris; fi&
ārējs uzposums. 2. furnierēi.

venerable □ (we.'nSßvvl) cienīgs;

-ness (.nêf) cienība.
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venerate (.Reh) cienīt, Jon (IrjènB
-

Rei'fcfjfn) cienīšana; -or (mē'nO-
Reitû'O cienītājs.

venereal mīlas-; dzi-

muma-; venērisks.

venery1 (we'tMe)mīlasbaudījums;
miesas kārība.

venery 2 (.) medniecība.

Venetian (wêni'şchk>n) 1. venēciešu-.

Venēcijas-; -

blind — žalūzija.
2. venecietis(-te).

Venezuela (ruS'nèfwēla, inenefwl'la)
npr. Venecuēla.

vengeance (tvē'nbschBns) atrieb-

šanās; sods; F with a _ —

krietni, pamatīgi.
vengeful □ (we'nbschful) atriebīgs.
venial □ ( wl'nşil > piedodams;

atjauts; Jty (>vitteg'|ete) pledo-
damība.

Venice (tuē'ntf) npr. Venēcija.
venison (roênfn jeb mè'nìfn) me-

dījums.
venom(rrjč'nBm) inde, gifts, nāveklis.

venomous □ (-Omàoi) indīgs, ģiftīgs;
-ness (-ms) indïba.

venous ()uï'n8f) venu-; venozs.

•ent (went) 1. I. caurums; izeja;

caureja; to give-to one's anger
— savām dusmām palaist vaļu.
2. pavērt vaļā; palaist vaļu.

ventilate (ruē'ntele't) vēdināt; ie-

taisīt gaisa caurumus; fig. iz-

tirzāt (Jautājumu); Jon(wêntêlei'-

şchBit) vedinājums; fig. iztirzā-

jums; -or (mē'nteleit 81 ) venti-

!ventral (wentR8!) vēdera-,
ventricle (JRÏrlj (sirds) dobums,

kambaris,

ventriloquist(wentßt'l»kwtşt) vēder-

ļ runātājs.

venture (ft>è'ntf*t>r) i. risks; spe-

kulācija; metiens (spēts); at a -

—uz labu laimi. 2. v\a. riskēt;
© izsūtīt mēģinājuma dēļ; v\n.
iedrošināties; izmēģināt laimi;

-some □ (-şķ>m), venturous

(>vê'ntşch BRà?ş) pārdtošs.
venue (htē'ujū) notikuma vieta;

attiecīga tiesas vieta.

Venus (wi'nvs) Venera.

veracious □ (tvêße>'şck) 8ş) patiess;

patiesīgs.
veracity (wêßJ'şete) patiesïba;Jpa-

tiesīgums. ļranda.)

veranda (weßZ'nda) lievenis, ve-ļ
verb (wSrb) darbības vārds; .al □

( Irjèr'b8!) burtisks; mutisks;

vārda-; darbības vārda-.

verbatim ( w B'be>'ttm ) burtiski,
vārdu pa vārdam.

verbiage (wS-'be-edsd)) liekvārdība.

verbose □ (w»rbo»'ş) vārdiem ba-

gāts, plašs.

verbosity(niBrbao'fete)daudzvārdība.
verdancy (môt'bfnfe) zaļums.

verdant □ (-b«nt) zaļš, svaigs;
fig. naivs.

verdict (hjOt'bïït) spriedums.
verdigris (-b^gßlf)cAm.vaŗazaļums.

verdure (wSr'oschSr,.blur) zaļums.

vergel (triirbjdt))zizlis; .r(wôr'bsch«r)
zižļnesis; ķesteris.

verge- (.) 1. mala. 2. liekties;

to - on— pieskarties pie.
veriest F a. atzīts; īstā-

kais; the
.

baby — pat mazākais

verifiable ( .êfáZ8bl) pierādams;
kontrolējams; apstiprināms.

verification <wêßêfeke>'şchļ>n) pie-

rādījums; kontrole; apstiprina-
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verify (tce'Refil) pārbaudīt; pie-

rādīt; apstiprināt, apliecināt.
verily (.Ie) patiesi.
veritable □ (.tsbl) patiess, patie-

sīgs, īsts.

verity (hje'Rête) patiesība.

verjuice (wgr'bschûş) (zaļu augļu vai

negatavu vīnogu) sula.

vermicelli (WiZrmêşê'lê jeb .tschē'le)

nudeji.
vermicular (ws-tnî'ļiLlor) tārpvei-

dīgs.
vermifuge (wS-'mSfjubsch) cērmju

nodzenamais līdzeklis.

vermilion (rrMmî'ltdn) cinobrs; ci-

nobra sarkanums.

vermin (rust'mtn) mūdži; fig. die-

delnieki.

vernacular □ (wdma'riŞi) 1. dzim-

tenes-; tēvijas-. 2. mātes valoda,
vernal (roSt'noT) pavasara-; zie-

vernier nonijs.
versatile □ (roô-'fStïl,-tail) grozīgs,

svārstīgs; Izveicīgs.daudzpusīgs;
-ity (wS-ş-tî'lête) grozīgums; iz-

veicīgums.
verse (wSrş) pantiņš, strofa; dzeja;

-d (mfltft) piedzīvojis.
versification (wSrfêsêkei'şchun) dze-

jas māksla.

versify (wot'şêfâi) v\n. sastādīt

pantiņus, dzejot; v\a. likt pantos.
version (root'sctjon) pārtulkojums;

uztversme; verzija.
vērst (worst) verste (l.vss km).
vertebra (trj&vtebßa) skriemenis;

-I, -te (-6rBl, -bßlt) 1. skrie-

rneņu-i mugurkaula-. 2. mugur-
kaulainis.

vertex (wot'têkş) virsotne; galv-
vidus; cenits; augstākā pakāpe.

vertical □ (.sēksi) vertikāls, sver-

tenisks.

vertigo (wg>'fêgou jeb wSitiì'gou)
reibonis,

verve (wStw) verve, mākslinieciska
sacilsme.

very (wê'Re) 1. adv. ļoti, visai.

2. a. patiess, īsts; the
-

same

— tas pats; the
-

best — vis-

labākais; the
- thought — jau

to tikai iedomājoties.

vesicatory (wê'şeàkiße) velkamais

plāksteris.

vesicle (-îfl) pūtīte.

vesper (we'şpķir) vakarzvaigzne;
poet- vakars; -spl. vakara diev-

kalpojums.
vessel (we'şi) trauks; trauciņš; t

vest (wēst) 1. \ apģērbs, drebēs;

veste; apakšjaka. 2. apģērbt;
ietērpt; ievest, ielikt; noguldīt;
-ed interests/j/.—tiesiski pama-
totas intereses.

Vesta1 (we'fta) Vesta.

vesta2 (trjē'fta): wax . —

vasku

skaliņi.
vestai (wē'M) 1. Vestas-, vesta-

lisks; jaunavīgs, šķīsts. 2. ve-

vestibule (wê'şr-bjûl) vestibils;

priekšnams; priekštelpas; -(d)
train sev. Am. D-vilciens.

vestige (wê'ştlbsch) pēda; zīme.

vestment (wê'ştrnènt) drēbes, ap-

vestry (we'ştße) ģērbkambaris;
—

.-board (-both) draudzes viet-

niecība, draudzes valde; .man

(.mJn> baznīcas vecākais; -•

meeting (.-mļtļm) draudzes

priekšnieku sapulce.
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vesture (we'şriĢ jeb .tiû-) drēbes.

Kesuvian 1. Vezuva-.

2. V. veZUVianS (minerals); vēja
skaliņi.

Vesuvius (.şjû'we of) Vezuvs.

vetch Sr (metşd,) vīķi.

veteran 1. izkalpojis;
iemanījies. 2. veterans.

veterinary 1. lopārstnie-
cisks. 2. lopārsts, veterinārs.

veto (wi'to") 1. pl. -es (.j) veto.

2. ielikt veto pret.

vex (roēlf) v\a. mocīt, apgrūtināt;

darīt nemierīgu, uzbudināt; kai-

tināt i v\n. skaisties; uzbudi-

nāties.

vexation (Weîşe>'şchBn) mokas, ne-

patikšanas; uzbudinājums, ne-

miers; rūpes; īgnums.
vexatious □ (.şch«ş) nepatīkams;

uzbudinošs; nomācošs.

vexed (melst) uzbudināts; saīdzis;

.question — strīda jautājums.

via (tuáì'a) (uz vēstulēm) pār.

viaduct (Jbàßît) viadukts, ceļvads
viai (mát'Sl) liola, pudelīte.

viands (.«nbs) pl. (galas) ēdieni.

viaticum (miîä'teiam) ceļa maize;

ceļa nauda.

vibrate (wái'bßed) vibrēt; drebēt;

tricināties; fig. šaubīties; .ion

(máîbßei'fdjßn) vibrācija, trici-

nājums; .ory (mai'liÊtSße) dre-

bošs; tricinošs.

vicar (ml'ĪBr)cccl. vikārs; vietnieks;

-age (.BRSbsch) ecc/.vikarība; viet-

niecība; draudzes garīdznieka
nams; -ious □ vietu

izpildošs.
vice l (wätş) netikums; trūkums,

nepilnība.
vice 2G (.) skrūvspīles, žņaugi.

vice 3 (.)... vietā; (saiikļeņos) vice-,
apakš-; .-admiral (roai'fäbmêß&ï)
viceadmirals;.-chancellor(t~d)au-

fèior)vicekanciers; univ. rektors;

.gerency (wáişbschî'Ren)e) viet-

turība; .gerent (.Rênt) 1. vietu

izpildošs. 2. vietturis, zemes

pārvaldītājs; .regal (TOaìfßî'gOl)
vicekaraļa-; .roy (rcîî'fßôl) vice-

karalis; .-versa (wáìşìwķZr'şa )

vicinage (wî'şènèbsch) sk. .ity; .al

( .n8l ) kaimiņu-, tuvs; .ity

(ro&fï'nête) apkaime, tuvums.

vicious □ (wî'schoş) trūkumīgs;

nepilnīgs; sabojāts, slikts; fig.
netikumīgs, jauns; niķīgs; .ness

(.nèf) netikumība x.

vicissitude(m&ft'fstjļūb) nepastāvība;

grozība; maiņa.
victim (rul'ltïm) upuris; .ize (.tē-

mai)*) (uz)upurēt.
victor (wi'kM) uzvarētājs; .ial

(lutfto'Rča) (viegls) vienjūgs.

Victoria- (mirto'Rēa) Viktorija.
victorious □ (wìktô'RĶş) uzvaras

pilns, uzvaras-.

victory (wl'ktSße) uzvara.

victual (will) 1. apgādāt ar pār-
tikas līdzekļiem. 2. .s pl. pār-

tikas līdzekļi; .ier (wl'Wr) pār-
tikas līdzekļu piegādātājs(-ja),
pārdevejs(-ja); licensed .ler —

krodznieks.

vide (roai'bl) skaties!
videlicet (mèbe'lêfètj (abbr. viz.;

lasi: namely, that is) proti, tas ir.

vie (ruáì) sacensties.

Vienna (wi-e'ua) npr. Vine.

view (rojļū) l; redzēšana; apskatī-
šana; fig. Acs, redze; viedoklis;

skatiens; izskats; izskate, iz-
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redze; nolūks; uzskats; to keep
in

.
— paturēt acīs; ievērot;

fig. to liave in
-— būt nodo-

mājis. 2. redzēt; apskatīt; pār-
baudīt, [uzraugs. )

viewer (irjū'Or) apskatītājs(-ja);)
vigil (wt'dschìl) nomodā būšana; .s

pl. svētku priekšvakars; -ance

(-Ģnf) modrība; rūpība; -ant □

(.efont) modrs; rūpīgs; piesar-

vignette (iutnje't) vinjete.
vigours rot'gßrjspēks,spars, enerģija.

vigorous □ (m('gnßasf) stiprs, spē-

cīgs, sparīgs.

viking (máî'îtus) vikings.
vile □ (wall) slikts, niecīgs; zems,

prasts; nekrietns; .ness (roáì'l-
nêş) sliktums; prastums.

vilification (hn[«fsfei'fcfj°n) paze-

mojums; nonievājums, nozākā-

vilify (rul'têfáì) pazemot; nonievāt,
nozākāt; zaimot.

villa (wî'la) villa, vasarnīca.

village (wî'lebsch) sādža;-r(-êb'ct)Or)
sādžinieks.

villain (-C'n) dzimtscilvēks; nelietis,

negantnieks; -age ( -mbsch )
dzimtsbūsana; -ous □ (-uasf)
nelieša-; negants; -y (.ne) ne-

lietība; negantība.
vindicate (wļ'ndDļètt) aizstāvēt;

attaisnot; aizsargāt; -ion (win

bēkei'fchvn) aizstāvēšana; .pry
(rDĪ'iibc-fSt'TRC) aizstāvošs, attai-

sno|ošs; atriebjošs
vindictive □ (rrjìnbf'îtïw) atriebīgs.
vine % (malu) vīns; vīnkoks; vīn-

koka zars.

vine-branch (tuanibßaiifd))vīnkoka

vine-dresser (.bßèfOt) vīnkopis.

vinegar (wl'negBr) l. (vin)etiķis.

2. likt etiķī; pielikt etiķi.
vine-grower (.gßoà) vīnkopis.

vine-louse (-laïïf) liloksera, vīn-

koka uts.

vinery (máï'iiOße) siltumnīca (vīn-

kokiem).

vineyard (tuT'niSrb) vīnkalns.

vinous (wáî'nOf) vīna-.

vintage (wî'niêbsch) vīnoglase.

vintager (.fêbschSi) vīnkopis.
vintner (wì'ntnot) vīntirgotājs.

viol, a j (roai'Ol, -ôla, wêo«'la)

brača, viola.

violable □ (wáî'ôisbl) pārkāpjams.
violate? (-leit) pārkāpt; aizskart;

laupīt godu, apgānīt; izvarot;
-ion (wáì»le>'schî>n) pārkāpums;

goda laupījums; izvarojums;

-or (wat'Sle'l8 -) pārkāpējs; goda
laupītājs; izvarotājs.

violence (-tens) varas darbs; strau-

jums; izvarojums; to offer - to

— varmācīgi apieties; gribēt

izvarot.

violent □ (tnai'ôfent) straujš, ne-

žēlīgs, varmācīgs.
violet (tuáî'ôlèt) 1. Sr vijolīte. 2.

vijolītes zilumā, mē|š.

violin i (wái'Slîn jeb ruái'ôlì'n) vi-

jole; -ist ( wáìoTì'nlft) vijol-

viper (máî'por) zo. odze; .ine, -ous

(m'aī'paßtn, .Rasf) odzei līdzīgs;

nāvīgs.
virago (rt>ê- jeb wáÌßei'go") vīrene.

virgin (wêl-'bschtn) 1. jaunava. 2. ū

jaunavīgs; jaunavas-; šķīsts,
tīrs; fig. jauns, neizlietots; ne-

izdibināts ; -ity (wvrbscht'nete)
jaunavība.
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Virginia ()»B'bfd6t'ne a) npr. Virģi-
nija (valsts un siev. vārds).

viridity (ipêßÌ'bête) zaļums.
virile (rtiī'Rēl jeb wai'RÌl) vīri-

šķīgs; virīgs; -ity (rrjê- jeb wái-

RÏ'[6te) vīrišķība; vītība.
virtual □ (wlZr'tşchĶl jeb .tşol)

spējīgs darboties.

virtue (wSr'tşchîZ jeb -tjīī) tikums,
krietnums; spēja darboties; iek-

šējs spēks; by (jeb in) -
of

— pec.
virtuoso ( wlZrtjuou'şo») virtuozs;

şi, mākslas pratējs,
virtuous lH(Wgr'tichiņş jeb wSi'fìĶş)

tikumīgs: krietns,

virulence (wî'Rļiļulênş)lipīga viela;

fig. ļaunprātība,
virulent □ (-lent) indīgs, giftigs

(ari figj; lipīgs,
virus (máì'ROj) inde, gifts,
vis (wis) spēks; - viva — dzīvs

visage (w.'sHsch) ģīmis.
vis-a-vis (wişiwì') f. iepretim.

2. vizavijs, iepretnieks.
visceral (wi'şBßBl) iekšu-; iekšējs.

viscid (rrjt'ftb) lipīgs; -ity (luêfï'b-
èfe) lipīgums.

viscount (ruáì'faunt) vikonts; -ess

(.fáuntêf) vikontese.

viscous (roì'ffff) lipīgs, sīksts.

visibility (wisêbt'lête) redzamība.

visible □ (irjf'ffbl) redzams.
vision (wi'schdn) redzes spēja,

redze; sapņu tēls, vīzija, parā-
dība; .ary (-8

n
BRe) 1. iedomāts,

sapņains. 2. garreģis(.-ģe); sap-

ņotājs( ja).
visit (rot'îlt) 1. v\a. apciemot;

aplūkot; bibl. piemeklēt; v\n.

ciemoties. 2. apciemojums, vi-

zite; -ant (wi'sĢnt) 1. viesis;

orn. apvidus putns. 2. ciemā

ejošs; -ation (wisêiei'şchSn) ap-
ciemojums; vizitacija; aplūko-
jums;piemeklējums; -(at)orial
()rĪfē[ta]tū'Rē-ol) vizitacijas-, ap-
lūkotāja-, -ing (rtiï'jêtmg) 1.

ciemā ejošs; vizitējošs; -ing
card — vizītkarte. 2. apciemo-
šana; piemeklēšana; -or (-tOr)
apciemotājs, ciemiņš; apskatī-
tājs; inspektors.

visor (wî'sîir) vizirs; maska, vie-

plis; -cd (-Btb) maskēts.

vista (tut'fta) izredze; galva.
Vistula (rrjï'ftifila) npr.

Visla.

visual (wļ'schiûoi) redzes-; -ize

(.iûZláis) iedomāties, iecerēties.

vital (roáì'tB!) dzīves-, dzīvei va-

jadzīgs, svarīgs, vitals; -s,
-

parts pl. dižākās daļās.

vitality (rrjáìtä'lète) dzīvības spēks;
dzīvība; -ze (luaf'tālais) atdzī-

vitiate? (wì'şchêeif) bojāt; sagānīt;

viltot; darīt par nederīgu, par

spēkā neesošu; atcelt; iznīcināt;
-ion (wischeei'şchSn) sabojājums;
iznīcinājums.

vitreous (wi'iß^sş) stikla-; sti-

klains.

vitrescent (Uiêtßè'fênt) apstiklo-

vitrifaction (wttßêfâ'kşch8n) apsti-

klojums; pārstiklojums.
vitrify (wi'tßêfai) v\a. apstiklot;

v\n. pārstikloties.
vitriol (wi'ißĶl) vitriols.

vituperate (ivāttjū'pvßeit jeb w«-)
paļāt, zākāt; -ion(-tjūpBßei'fci) Bn)

nozākājums; -ive (.tjū'pBßātiw)
paļašanas-.
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Vitus (mastos) npr. Veits.

vivacious □ (máî- jeb même>'şchvş)
dzīvs, žirgts, mundrs,

vivacity (máì- jeb wêwâ'şie) dzī-

vivid □ (m)'mîb) dzīvs; spilgts;
.ness(-nēf) dzīvums; spilgtums,

vivify (.êfsi) atdzīvināt,

vivisection (mîmêşê'ksd)"n) vivi-

zekcija.
vixen (mļkşn) lapsa (mātīte); ļauna

asaka, ķildniece..
viz. abbr. sk. videlicet,

vizier (rrjefir') vezirs.

vocabulary (môfâ'bi"loße ) vārdu

saraksts; vārdu krājums,
vocal (lDOu'ïoi) balss-; vokal-; Jst

(.ļâlļft) dziedātājs(-ja); -ize (.-

Mals) vokalizēt; Jy (-Ie) adv.

ar balsi.

vocation (m°ke>'sd)vn) aicinājums;

tieksme.

vocative (roæ'fattm) vokatīvs.

vociferate (wSşî'fvßeit)kliegt,bļaut;

skaļi izsaukt; -lon (mSşîfSße>'-

şchSn) kliegšana.
vociferous □ (rrj°ff'fBßasf) bļaujošs.
vogue (rrjoug) mode; iecieņa.

voice (tools) 1. balss; valoda; gr
active (passive) -

— darāmā

(ciešamā) kārta. 2. s skaņot,
pamēģināt; izteikt; balsīgi iz-

runāt; -d (moist) balsīgs; -less

(môl'flêf) nebalsīgs; bezbalss-.

void (rrjoîb) 1. tukšs; neaizņemts;
niecīgs i spēkā neesošs. 2.

tukšums. 3. (iz)tukšot; izmest;

atcelt, iznīcināt; -able (môl'bSbl)
iztukšojams; atceļams; .ance

iztukšošana; atcelšana;

-ness (wôl'omş) tukšums; nie-

cīgums.

vol. abbr. =volume.

volatile (toao'lMl)) lidojošs; chm.

gaistošs, gaistams; fig. viegls,
paviršs, vieglprātīgs, nepastā-

vīgs;-ity (maotāti'lčteļgaistamība;
paviršība; -ize (toæ'st*liif)w[a;
izgaisināt; v\n. izgaist.

volcanic (niaolfā'ntf) vulkānisks.

volcano (wàZtkei'nou) vulkāns,

ugunsvēmējs kalns.

vole (rro«t) mačs (visi stiķi).
Volga (wào'lga) npr. Volga.
volition (W°lî'şchon) gribēšana;

volley (wàZ'le) 1. zalve; fig. uz-

liesmojums,plūdums. 2. izmest.

VOlt (WO»It) (jāšanas mākslā) Volts;

fenc sāngrieze.
voltaic (ipæitei'ft) voltaisks; -Siti

(liiao'ltätfm) galvanisms,

volubility (īraolļiļiibt'lēte)kustamība;

šķirīgums.
voluble □ (wàZ'lļiļubl) kustams,

kustīgs; tekošs,

volume (trja/lļijūm) sējums; phyi.
votums, apjoms; (baiss) apmērs;
daudzums; -s pt. masās; -s of

smoke — dūmu mākoņi,
voluminous □ (wSlļijû'ķnasş) plašs;

biezs; daudzsējumu-,

voluntaryn(mā)'lont"'Re)labprātīgs,
savvaļīgs; Jness lab-

prātība.

volunteer (maotSntïr') 1. savvaļnieks.
2. v\n. labprātīgi piedāvāties;
dienēt kā savvaļnieks; v\a. lab-

prātīgi piedāvāt; to
-

one's

services — dienēt kā savvaļ-

voluptuary (wSlL'ptiĶr<e) nešķīst-

voluptuous O (-tifēof) nešķīsts, al-
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katīgs; -ness (ķş) alkatība,

miesas kārība.

volute (ru°[ji]ū't) gliemezis; -d (--

ī[iļū'teb) gliemēžveidīgs.
vomit (luao'mtt) 1. vemt; iz-

mest. 2. vēmas, vēmekļi; vem-

jamais līdzeklis; -ory (-ērMe)
1. vemšanas-. 2. vemjamais
līdzeklis; vomitorija (galvena ieeja

amfiteātri).

voracious □ ( it)°Rei'fri)0f ) rijīgs,
nepieēdināms; -ness (-to'f) vora-

city (lTJ°Ri'fete) rijība.

vortex (rrjôt'tèff;, pl. p.i.d. -ices

(-têfîf) viesulis i atvars.

Vosges (toousch) pl. npr. Vogezi.
votary (wou'fvße) apsolītājs; pie-

kritējs; cienītājs.
vote (toouf) 1. balss; nobalsojums;

(uzticības 2C.) votums. 2. v\a.
balsot par; balsojot pieņemt,

nolemt; ievēlēt, iecelt; v\n. no-

dot balsi, nobalsot.

voter (wou'tSr) balsotājs; vēlētājs.
voting paper <wou'tingpe>pSr) bal-

sojamā zīmīte, vēlēšanu zīmīte.

votive (-tīto) piemiņas-; apsolīts.

vouch (toáutfdt)) 1. apliecināt;
galvot. 2. (ap)liecība; aplieci-

nājums ; -er (wK'tşchà) lieci-

nieks; liecība; galvotājs; galvo-

jums; attaisne (zīme, kas attaisno);

thea. ieejas karte; -safe (wáutşch-
set's) v\a. atļaut, atvēlēt; v\n. būt

laipns, izturēties labvēlīgi.

vow (rcáû) 1. svinīgs solījums;
(uzticības) zvērests. 2. v\a. (ap)-
solīt; veltīt; v\n. svēti solīties.

vowel (ruāu'ēl) gr. patskanis.

voyage (wôi'edsch) 1. jûŗas ceļojums.
2. v\a. apceļot; v]n. braukt pa

jūru.

vulcanize (luas'tfänai'f) vulkanizēt.
vulgar (wL'lg«>) 1. □ vispārējs,

visiem zināms; parasts; ļaužu-;

fig. prasts, rupjš. 2 s.: the.

— pūlis i .ism ( hiāD'lgŠßĪļm )
prastums; prasts izteiciens; .ity
(n)û'[gä'RE-te) prastu-ms, rupjums;
.ize (roàS'tgSßáìi) darīt prastu.

Vulgate (tuào'tgät) vulgata.

vulneraW/iYy (ws?tnoßâbi'iêfe) ie-

vainojamība; .die

ievainojams; .ry dzie-

dinošs; ievainojumu-.

vulpine (ipào'lpin, -pain) lapsas-;
fig- v'ltīgs-

vulture (rD»'lti*ot jeb w-o'itiur) līja;
-ine (ws?'lt>cho- jeb màS'ltiußÌn)
lijai līdzīgs,

vying (wái'ing) sk. vie.

W

W. abbr. = west; week; Welsh.

wabble (waobl) Jodztt(ies); mei-

murot; šaubīties.

wabbly F (wao'ble) ļodzīgs.
wad (waub) 1. sainis; (salmu) kūlis;

(matu) kušķis I vate : prapis. 2.

izbāzt (ar vati); vatēt! -ding

(wao'bîna) vatējums; vate.

waddle (wæbl) lumpačot, meimurot.

wade (weib) v\n. brist; v\a. pār-

brist; izdibināt.

wafer (wei'fûr) I. vafle; oblate

(vēstulēm x.i: consecrated . —

hostija, dievmaizīte.

waffle (wafl) vafle.

waft (waft) 1. pūst; vicināt; nest.

2. (vēta) pūšana, pūsma.
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wagl (wäg) 1. kustināt; kratīt;

luncināt (asti); to
.

one's tongue
— pļāpāt. 2. kratīšana,

wag- (.) jokpeteris.

wage (we>bsch) 1. derēt; riskēt;

ielaisties; uzsākt. 2. p.i.d. -s

(wei'dschês) pl. alga, atlīdzinā-

nājums.

wager (wei'bscho-) 1. derības. 2

derēt.

waggery şwZ'rMe) joks, nedarbs,

waggish □ (wä'gïfdtj) jocīgs,draisku-

līgs.
waggle (wägl) v\n. kustēties;

drebēt; v\a. kustināt.

wag(g)on (wä'g&n) vezuma rati;

(preču) vagons; -er(-ûnOr)vezum-

wagtail (wä'gteil) om. cielaviņa.
waif (weif) atrasta lieta, bezsaim-

nieka manta; -s and strays —

vazaņķi.
wail (weil) 1. raudas; vaimanas.

2. raudāt; vaimanāt; nožēlot,

wainscot (wei'nffàot, p.i.d. we'nffst)
(stenas) apšuvums (no koka). 2.

apšūt, apsist.

waist (weift) vidus, viducis; ņie-

burs; * vidusklājs.
waistcoat (wei'ftîo»t, p.t.d. wè'ffot)

veste; jaka; kamzoļi.
wait (weìt) 1. v\n. gaidīt; to

-
for

— gaidīt uz kādu; to - on jeb

upon— apkalpot kādu, pakalpot
kādam; parādīt kādam savu

godbijību; kopt; pavadīt kādu;

lo keep -ing — likt gaidīt; v\a.
sagaidīt; nogaidīt; gaidīt uz.

2. glūnētava; .s pl. pilsētas
muzikanti.

waiter (wei'tbt) apkalpotājs, sulai-

nis; paplāte.

waiting (wei'thui) gaidīšana; ap-

kalpošana; dienests; officer in
-

— dienestu izpildošs virsnieks;

--boy (.bôl) izsūtāmais zēns;

.-girl (.gOrl),--maid (-meib) ap-

teksne; sulaine; istabmeita;

--room(-Rūm) uzgaidāmā istaba;
.-woman (-wuntOn) istabmeita.

waive (weirc) pamest; atteikties;

atlikt.

wake1 (we'f) 1. [irr.\ v\n. būt no-

modā; atmosties; v\a. (p«)mo-

dināt; to
- a corpse — stāvēt

pie līķa kā godsargs. 2. līķa

godsardze; baznīcas svētki.

wake 2 (-) * ķīļūdens; fig. pēdas.
wakeful □ (we»'ffitl) nomodā esošs;

vērīgs; bezmiega-.

waken (we>kn) v\n. pamosties; v\a.
pamodināt; fig. ierosināt.

wale (weil) strīpa; brūce.

Wales (weils) npr. Velsa.
walk (wabf) 1. v\n. iet; staigāt;

pastaigāties (= to take a .);

soļot; fig. dzīvot; to -

about —

staigāt apkārt; sl. to
-

into —

uzbrukt; v\a. likt iet soļos; vest

pastaigāties; izstaigāt. 2. gā-

jiens; pastaiga; gatva; solis;

ganības; fig. dzīves gājums.
walker (wāū'ļk>>) kājāmgājējs; stai-

gātājs.
walking (wæ'fina) 1. pastaigāša-

nās; staigāšana. 2. pastaigā-
šanās-.

walkover (-omiM) (sportā) valko-

vers, viegla uzvara.

wall (wā3l) 1. siena; mūris; the

-s pl. — pilsētas, cietokšņa
iecirknis; to give a p. the

-
—

atstāt kādam priekšrocību, pirmo
vietu; to ģo to the

.
—

būt
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uzvarēts, palikt apakšā; © krist

bankrotā. 2. iemūrēt; apmūrēt;

to
-

up — aizmūrēt,

wallet (wao'lêt) soma, mugursoma.
wa\\-eye (wæ'lai) vet. glaukoms;

-slower (-flāufli) ş- mūra levkoja;
--fruit (-fßūt) spalieru augji;

.-map (-map) sienas karte.

Walloon (waolû'u) 1. valonis(-ne).
2. valoņu-.

wallow (wæ'lou) velties; vilkties;
vārtīties; lepni dzīvot,

walnut -/ (wæ'lnaSt) valrieksts;
valriekstu koks.

walrus (wào'(Rû'f) zo. valzirgs.
Walter (waz'ltS') Valters,

waltz (wazlz) I. valsis. 2. valsēt,

wan (wain) bāls.

wand (wajitb) rīkste; zizlis; burvja

wander (wL'nfM) staigāt, ceļot;

(ari to
- about) klejot; nomal-

dīties; novirzīties; muldēt; -er

(wao'nbOßBi) ceļa vīrs, ceļinieks;

-ing (wS'nbo'RiiKs) 1. □ ceļojošs;
klīstošs; izklaidīgs. 2. ceļošana;
klejošana; nomaldīšanās; mul-

dēšana.

Wane (wem) 1. dilt (no mēneša);

fig. nīkt, grimt. 2. (mēneša) dil-

wanness (wàu'imäf) bālums.

want (waont) 1. trūkums; vaja-

dzība; nabadzība. 2. v'n. ciest

trūkumu; trūkt; v\a. vajadzēt;
vēlēties, gribēt.

wantage (wao'ntêdjch) iztrūkums,

deficīts.

wanton (waj'nfon) 1. □ draisku-

līgs; izlaidīgs; alkatīgs. 2. iz-

virtulis; draiskulis. 3. plivinā-

ties; pajokot, plosīties; būt

alkatīgs; -ness (ķş) draisku-

lībā; izlaidība; alkatība.

wapentake (wào'pn-, wä'pn- jeb

wei'pnteil) iecirknis, apriņķis.
war (wàjt) 1. karš. 2. kasot; fig.

cīnīties.

warble (wiwt'bl) 1. tricināt, vīte-

rot; dziedāt; .r (wigt'bior) dzie-

dātājs putns.

ward (waâ'b) 1. glabāšana; aizsar-

dzība; sardze; uzraudzība; aiz-

bildnība; aizbildneklis; parade
(patīkojot); sargs; cietuma istaba;

nodala(stimnicā); pilsētas iecirknis.

2. glabāt; aizsargāt.
warden (wærbn) glabātājs; sargs;

priekšnieks (pie brīvmūrniekiem);

rektors; gubernators.

warder (waor'b0 ') sargs; uzraugs.

wardrobe (wæt'bßo«6) garderobe;
drēbju skapis.

ward-room t. (-Rūm) virsnieku ka-

jīte; Am. vēlēšanu telpas (pil-

sētas iecirkni).

ware (wflj) prece; trauks.

warehouse (wfit'rjáïïf) 1. (preču) no-

liktava. 2. nolikt preces.

warfare (wi»r'fsr) karš; kaŗa dzīve;

kara dienests; kara vešana.

warlike (wajr'láìf) kareivisks; kasa-.

wariness (wâ'Rênef) piesardzība.
warm (wabrni) 1. □ silts, karsts

(ari fig.); fig. dedzīgs, rosīgs.

2. siltums; F sasildīšana. 3.

v\a. (sa)sildlt; P sapērt; v\n.
silt; sildīties; iesilt.

warming (wær'mtnfl) 1. sildošs. 2.

P pēriens.

warmth (wætiitiA) siltums; de-

dzība; rosība.

warn (wāsm) biedināt, brīdināt;

atgādināt;paziņot; dot mājienu.



588 warning — watch

warning (vvav-'ntns) biedinājums;

brīdinājums;atgādinājums; mā-

jiens; paziņojums.
warp (wsZrp) i. meti, šķēri; 4

velkoņa tauva. 2. v\n. mesties

(no koka); liekties; novirzīties;

pārmesties; v\a. saliekt; uzvilkt

šķērus; vilkt; novirzīt; saķēmot.

war-paint (wær'pemt) kaŗa nokrā-

SOjumS (pie indiāņiem) ; UZpo-

warrant (wào'Rflnt) 1. pilnvara;
galvojums; pavēle apcietināt; O

noliktavas zīme. 2. pilnvarot;

galvot; nodrošināt; apstiprināt;

.-able □ (wao'Rontobl) attais-

nojams; .cd (.tēb) nodrošināts,

garantēts; .cc (waoßOntî) per-

sona, kuŗai kautkas nodrošināts;

.er (wao'ROnto'r) galvotājs; .-of-

ficer *(.aofêfft)klājavirsnieks; .y

(.te) garantija; galvojumazīme.

warren (wao'Rên) (putnu) krāts; ig-

warrior wæ'R.) kareivis.

Warsaw ( win'sæ) npr. Varšava,

wart (waz-t) kārpa; vet. spreijas;

.y (wær'te) kārpains, (domīgs.)
wary □ (wfi'Re) piesatdzīgs, ap- j
was (wàof) [1. un 3. pers. sg. pret.

md. no be] bija Ikā v\aux. cie-

šamā kārtā: tika; he
.

to have

come — viņam būtu bijis jānāk.
wash (wàofd)) 1. mazgāt(ies); no-

skalot; skalot. 2. mazgāšana;
skalošana; bangošana; sēklis;

piesērējums; samazgas; (skai-

stuma) ūdens; uzkrāsojums; me-

tāla kārtiņa.
washable (wÄ'şdMl) mazgājams.

wash-basin (w»'fdjbe>fn) mazgā-
jamā bļoda.

[ wash-board (.bo'b) mazgājamais
ļ dēlis.

' washer (wao'fcfjOi) mazgātājs(-ja);
mazgājamā mašina; .woman

(-wumOn) mazgātāja, veļiniece.

washiness (.ê nSf) ūdeņainums.

washing (wæ'fdjina) 1. mazgā-
šana; veļa; pieskalojums. 2.

mazgājams.

Washington (wao'fdtjfnstfn) npr.
Vašingtona.

washstand (waz'şchştZnd) mazgā-

jamais galds.
washy (wao'fdje) ūdeņains.

wasp (waofp) lapsene.

waspish □ (wao'fptşch) lapsenei

līdzīgs; viegli uzbudināms; sa-

wassail (svæ't"60 dzīres; ābolu un

alus dzēriens: .er (.Sr) iemeiejs,

waste' (weift) 1. tukšs, tuksnesīgs;

neapstrādāts; veltīgs; G nelie-

tojams; lieks; to lay
.

— iz-

postīt. 2. izpostījums; izšķēr-

dejums; zaudējums; atlikās,

atkritumi; postaša, tuksnesis;

to go to
.

— panīkt. 2. v\a.
izpostīt; izšķērdēt; noliesināt;

v\n. mazināties; noliesot, nīkuļot.

wasteful □ (wei'ftful) postīgs; iz-

šķērdīgs.
waste-(paper)basket (weī'ft[peipļ-Bt-

baffēt) papīru kurvis.

waste-pipe (.pái'p) novadāmā cau-

waster (wei'ftSr) izpostītājs; iz-

šķērdētājs.
wastrel (weì'ftR êI) nelietots zemes

gabals; ielas puika.

watch (waotfdi) 1. nomodā būšana;

vērība, modiība; (slepens) novē-



rotājs; kabatas pulkstenis. 2.

v\n. būt nomodā; pielūkot; to

.
for — gaidīt uz, uzglūnēt; via.

apsargāt; novērot; nogaidīt,
watch-boat » (waô'tfdjbo«t) sarg-

watch-case (-feif) pulksteņa vāzts.

watcher (.Or) kopējs; sargs.

watchful □.(wao'tfdjfiil) vērīgs.
watch-maker (.meifOr) pulksteņ-

nieks, pulksteņu taisītājs; .man

(.män)naktssargs;.-lower(.táïïBr)
sargtornis;.word(wf)tb) lozungs,
vardols.

water (wæ'tB>) 1. ūdens; to drink

the.s — dzert minerālūdeni;fig.
to go to

.
— izputēt. 2. v\a-

apūdeņot; aplaistīt; dzirdināt;

v\n. siekaloties; asarot; .-cart

(.fārt) laistāmie rati; .-closet

(.ftaofēt) [p.i d W.C. rakstīts) vater-

klozets; .-colours (.ksolSrs) pl.

akvarelkrāsas; akvarelgleznas;
.-cress * (.-ÏRèf) krese, ķērši;
.-cure(.fjūt) ārstēšanās ar ūdeni;
.-fall (.fāol) krāce, ķerksis;

.-fowl (.fául) pi. ūdensputni;

.-ga(u)ge (.getbsch) G pegelis.
udensstāvokja radītājs.

wateriness (waz'fSßênèş) ūdeņai-

waterlng (.Kins) rosināšana, aplai-

stīšana; .-can, .-pot (.fān, .pàát)
laisteklis; .-place (.-pleif)mine-

ralavoti; dzirdinātava; peldvieta.
water-level (wāā't»tlewēl) ūdens-

līmenis; līmeņrādis; .-logged

(.laogb) ūdens pilns (no kuģiem).

Waterloo (wār3tBilū') npr. Vaterloa.

waterman (wæ'torm-n) pārcelējs;

laivnieks; .-mark (.māts) ūdens-

zīme; .-pipe (.paīp) ūdenscau-

rule; .-power (.paitSr) ūdens-

spēks, hidraulisks spēks; .proof

(.pßūf) 1. nepiemirkstams. 2.

gumijas mētelis; .shed (.şcheb)

ūdensšķirtne; .spout (.fpāūt)
tifons; .tight (.táìt) nepiemirk-
stams; .works (.wflrff) strūkla-

kas; ūdensvads,

watery ūdeņains;drēgns;
ūdens-.

wattle (wàotl) 1. pinums; pits žogs.
2. appīt; iežogot.

wave (wetro) 1. vilnis, banga; .
of

the hand— rokas mājiens. 2.

via. viļņot; māt; vicināt; v\n.
viļņoties; plivināties.

waver (wei'ttiSt) ļodzīties; šau-

bīties; .er (.it)BßBr) šaubulis(-le);
.ing □ (.Ring) šaubīgs, neap-
ņēmīgs, stomīgs.

wavy (wei'tne) viļņains.

waxl (wāff) 1. vaski; (zieģelu) laka;

ausu sviedri, ausu vaski; kurp-
nieku niķis; . doll—vasku leitis;

.
vestas — vasku skaliņi. 2.

Viksēt; noberzt (ar vaskiem); pi-

ķot.

wax- (.) [irr.] augt, pieņemties;
tapt.

waxen (wâffn) vasku-; vaskains;
vaskots.

waxwork (wā"ffwstf) vasku figūra,
waxy (wa'ffej vaskiem līdzīgs;

mīksts.

way (wet) ceļš; attālums; virziens,

puse; * brauciens, kurss; līdze-

klis; metode;
-

in (out) ieeja

(izeja); in a
.

— dažā ziņā; by

the
.

— garām ejot; by .

of

excuse — kā aizbildinājumu; in

the family -
— uz grūtām kā-

jām; on the
.

— ceļā; to give .

589watch-boat — way
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— iet no ceļa; to go out of

one's
. — nogriezties no sava

ceļa; to let s.o. have his own .

— atļaut kādam vaļu; to lead

the
. — rādīt ceļu, iet pa-

priekšu.
way-W/i (wei'bst) preču zīme;

-farer (.fâR«-) ceļotājs(-ja);-lay
(-lei) [irr. (lay)] uzglūnēt; --

leave (.liw) ceļa tiesība; -side

(.şaid) 1. ceļmala. 2. ceļmalas-;

.side inn—viesnīca ceļmalā.

wayward □ (wei'w&'rb) untumains;

stūrgalvīgs; .ness (.ms) untti-

mainība; stūrgalvība.
W. C. (dìS'bljûfî') abbr. — water-

closet; West(ern) Central (Lon-
donas centra vakarpuse).

we (wi) mēs.

weak n (wīf) vājš, slimīgs; -en

(wtfn) vājināt; -ling (wl'flìmi)
nīkulis, vārgulis; -ly (.le) vā-

jīgs, pavājš; -minded (-má~mb6b)
vājprātīgs; rakstura ziņā vājš;

-ness (wî'knêş) vājums.
weal1 (wil) labklājība.
weal- (-) strīpa, zilums (nositiena)

wealth (wèlrÀ) turība; bagātība;!
-y □ (wê'l/Ae) turīgs; bagāts, ļ

wean (win) atšķirt (no krūts); at- ļ
radināt; attālināt; novērst.

weapon (wè'pOit) ierocis;-less (.lêş)
bezieroču-, neapbruņots.

wear 1. (war) [,yr,] v\a. nēsāt,

valkāt; rādīt; to . away - no-

valkāt, nolietot; iznīcināt; iz-

postīt; to
-

off— novalkāt; to

— out —
novalkāt, nolietot; no-

plicināt (zemi); fiff. nomākt (pa-

cietību); nomocīt, nogurdināt;

izpostīt; v\n. būt valkājams;
turēties; novalkāties; to - away

—nolietoties; noplicināties; no-

zust; aiztecēt; to
. into—pa-

mazām pieradināt; to
-

off—

izdzēst; aiztecēt; to
«. on— lē-

nām aiziet; to
.

out — noval-

kāties, nolietoties. 2 nēsāšana,
valkāšana; apģērbs, uzvalks;

novalkājums (ari
_

and tear).
wearable (wâ'RObl) valkājams.

weariness (wî'Rêmf) nogurums;
apnikums.

wearing (wä'RÌna) valkāšana;,

apparel —apģērba gabali.
wearisome □ (wi'Rēfasm) nogur-

dinošs; gfūts; garlaicīgs; .ness

(-it6f) grūtums; garlaicība.

weary (wl'Re) 1. □ noguris; ap-

nicis; nogurdinošs; apgjTitinošs.

2. v\a. nogurdināt; garlaikot;
nomākt (pacietību); v\n. nogurt.

weasel (wijl) zoo. žebris.

weather (wè'rfA01) 1. laiks, gaiss;

negaiss; * vēja puse; (wind
and)

.
permitting — izdevīgos

gaisa apstākļos. 2. t, apbraukt
UZ Vēja pusi; pārspēt (briesmas,

negaisu); to
.

out— izturēt.

weather-Seare/ļ (weVAotbītu) no-

rūdīts; .-board 4 (-borb) vēja

puse; .-bound (.báund) slikta

laika dēļ aizturēts; .cock (.faof)
vēj loks; torņa gailis; fig. vēj-

grābslis; .-forecast (.fo'laft)
meteoroloģisks ziņojums.

weathered (~°<b) sadrupis, sabir-

weatherly i. (JH?) vēja pusē esošs,

weave (wi'm) [irr.] aust; pīt.

weaver audējs,

weaving (.wing) aušana; audums,

weazen ( wlfn ) izkaltis, sauss,
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web (wèb) audums; peldplēve;
--footed (-fūtšb) pleznains.

wed (web) via. precēt; v\n. ap-

precēties; -ding (wè'bïna) 1.

kāzas. 2. kāzu-, laulāšanas-,

laulājams.
wedge (Wèbfcfj) 1. ķīlis, (metāla)

stienis. 2. (sa)ķīlēt; skaldīt;

--shaped (we'bfchfche>pt) ķīlvei-
dīgs.

wedlock (we'blaof) laulība.

Wednesday (wê'njbe) trešdiena,

wee (wi) mazs sīciņš.
weed1 (wib) 1. nezāle; tabaka. 2.

ravēt; izskaust; atsvabināt; tīrīt.

weed 2 (-) drēbes; widow's -s pl.
(atraitnes) sēru drēbes,

weeder (wi'M) ravētājs; izskan-

weedy (.be) nezāļu pilns.
week (wis) nedēļa; by the -

—

nedēļām; this day - — no šīs

dienas par nedēļu.
week-day (wï'fbe') darbdiena.

week-end (.ênb) nedēļas beigas;
-ticket — atpakaļbiļete (par pa-

zeminātu cenu, sestdienas vakara un

svētdienā derīga).

weekly (wî'fle) 1. nedēļas-, ik-

nedēļas-. 2. nedēļas lapa, ik-

nedēļnieks (ari
. paper).

ween gandrīz f (win) domāt.

weep (wīp) [irr.] v'n. raudāt; to -

for — apraudāt; to -

tor joy —

raudāt aiz prieka.
weeper (wl'por) raudātājs(-ja), rau-

dulis(-le).

weeping (-pitta) 1. raudošs; sēru-.

2. raudāšana; .-willow %(.wUo»)
sēru vītols.

weevil (wîrrjf) gaŗdegunis, labības

tārps.

weft (west) audums; G audi.

weigh (we*) 1. v\a. svērt, nosvērt;

fig. apspriest, apsvērt; * pacelt

enkuru; to
.

down — pārsvērt;
to be -ed down— būt nomākts;

v\n. svērt, būt smags; būt sva-

rīgs. 2.a to get under
. [=way]

— doties jūrā.

weighable (we>'»bl) sverams,

weigh-bridge (-bktbfch) vezumu

weigher (wei'Or) svērējs; svarinieks.

weight (wet) 1. svars; smagums;

svarīgums; nozīme; iespaids;
-s pl. — svari; to carry great «

—

daudz iespēt. 2. apgrūtināt,

weightiness (wei'fHt-f) svars, sma-

gums; fig. svarīgums, nozīme.

weighty ū (we«'te) smags; fig.
svarīgs.

weir (wi'r) dambis; murds.

weird (wbb) burvīgs; noslēpu-
mains; dīvains; likteņa-; W.

Sisters pl. —likteņa māsas.

weicomtj (we'lfSm) 1. □ patīkams,

mīļš, mīļi sagaidīts. 2. apsvei-

cinājums; laipnasaņemšana. 3.

apsveicināt; mīļi saņemt.

weld (weld) salodēt.

welfare (we'lfâ-) labklājība.
welkin (wè'tfln) debesis.

well1 (w6I) 1. aka; avots;S ūdens-

tvertne; trepju apbūve; .s pl.

— mineralavoti. 2. plūst ārā,

tecēt.

well- (.) 1. adv. labi; ļoti; pa-

visam ias . as—tikpat ka ; ~
off

—labās attiecībās. 2. a. labs,

vesels; derīgs, izdevīgs; I am

not
.

— es nejūtos vesels, man

nav labi; that's , — tas ir labi,
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vieti-affected (wē'lāfē'ft8b), .-dis-

posed (wê'ldîşpou'sd) labi do-

mājošs, krietns; .-being (wè'l-

bï'ïna) labklājība; .-born (wè'l-

bSt'n) labas cilts-; .-bred(.bßè'b)

labi audzināts.

Wellington (wê'linai&n) npr. Veling-

well-met (wè'lme't) int. sveiki!

well-nigh (.naì') gandrīz.
weU-timed (we'ltii'mb) īstā laikā

dots; .-to-do (.tBbū') turīgs;
.-wisher (wî'şch 8r); labvēlis(-le),

draugs, draudzene; .-worn

(.-worn) novalkāts; nolietots;

izmīņāts.

welt (welt) 1. mala, apšuve. 2.

apvīlēt, apšūt.

welter (wē'lt°r) ritēt, velties; mirkt

(savās asinīs)

wen (wen) (tauku) pampums.
wench (wênsch) 1. meiča; drau-

gule. 2. nodoties ar maukām;
maukoties.

wend (wènb) griezt(ies); aiziet.

went (wènt) pret. no go 1.

wept (wept) pret. un pp. no weep.

Were (wß', wSr) [Dret. pl. īstenī-

bas izteiksmē un pret. sg. un pl.
no to bej bija; tika; būtu; as it

.
— itkā, tā sakot.

west (west) rietumi.

West-ender (weste'itM) vestendie-

tis(-te), Londonas rletumgala
iedzīvotājs(-ja).

westerly rietumu-.

western (.t8m) 1. rietumu-, rie-

tumzemes-. 2. rietumnieks; .er

(.tOtnor) rietumnieks (sev. Zie-

meļamerikas rietumu valtīs).
Westminster (wè'ftmïnftoï) Vest-

minstera (Londonā),

Westphalia (weftfei'lêa) Veslfale;
~n (.şin) l. vestfaļu-. 2. vest-

talis(-liete).

westward ( wê'ştwS>d ) rietumu-;

uz rietumiem; .s (.f) uz rietu-

mu pusi.
wet (wêt) 1. slapjš; drēgns. 2.

slapjums. 3. \irr.) slapināt.
wether (wê'dA8') auns.

wetness (wê'inêş)slapjums.
wet-nurse (we'ttißtf) zīdīdāja.
wettish (wè'tîfd)) paslapjš.
whack F (ļhļwâk) 1. pērt, sist. 2.

sitiens.

whacker (ļhļwâ'k8') sl. lieliskums;

sl. prasti meli.

whacking Ļìnt) 1. pēriens. 2. joti

whale (ļl)]wei'l) valzivs.

whale-6o«etrf)]wei'lbo»n)zivkauls;
.-fisher (.fļjchvr) valzivju zvej-

nieks (ari .er, .Sr) ; .
oli (.511)

trans, ziveļla.
whaling ([ņļweHînä) valzivju zveja.

whap P ([h]waop) 1. sitiens. 2. sist,

wharf a ([ljjwærf) i. [pi. a ri

wharves, (h)wazrwsļ krastmala;

piestātne. 2. izkraut,

wharfage (ļhjwā>r'sēdsch) izkŗautne,
izkŗautnes nauda,

wharfinger (.fiudschur) piestātnes
pārzinis.

what ([sijwàot) kas; ko; kas par;

kā; cik; kurš; kāds; .
is your

desire? — ko jūs vēlaties?;

lor .?—kādēļ?; .
is the news?—

, kas no jauna?; .
now? — ko

nu?;
. money have you got?—

cik naudas jums ir?; .
time? —

kurā laikā?; . a man! — kas

par vīru!; , though — kaut
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ari, lai gan; -
with... - with—

pa daļai ar..., pa daļai, ar...

what(so)ever ([6]wæt[fo]e'it>t)r) >a,

būtu kāds būdams; lai būtu

kas būdams,

wheat (ffjļwlt) kvieši,
wheaten ([ljjwîtn) kviešu-,

wheedle ([tjjwîbl) glaimot; pie-

wheel (ļt)]wïl) 1. ritenis; (vērpja-

mais) ratiņš (ari spinning--); t,

stūres ritenis ; (braucamais) rite-

nis; apgrieziens. 2. v\a. ritināt;

stumt; griezt; uz riteņiem aiz-

sūtīt ; v\n. ritēt; griezties; no-

griezties.

wheelbarrow (ļhļwi'ļbZßou) riča.

wheeled ([ljjwîìb) riteņots; riteņu-.
wheeler (ļhļwl'lur) ilkšu zirgs.
wheelman (-mSn) stūrmanis; riteņ-

braucējs.

wheelwright (-Rait) ratnieks.

wheeze ([tjjwîî) 1. elsot; kārkt.
2. elsošana; joks; -y (ļhjwî'je)
elsojošs.

whelk (ļhļwelk) pūtīte; brūce (no

sitiena).

whelm ([f)[wē[m) apklātI fig. sa-

dragāt.
whelp ([îjļwelp) 1. kucēns. 2. at-

nesties (no kuņas 2C).

when (ļhļwen) 1. kad? 2. kamēr;

whence (ļhļwenş) no kurienes.

wben(so)ever lai

būtu kad būdams; lai nāktu

no kurienes nākdams.

where (jHjwSYKur; kurp; .about(s)

([l)]wSr'Rābāu't[f] 1. kur; par
ko. 2. uzturēšanas vieta; -as

(ļbJwSrä'j') kurpretim, kamēr;

tāpēc ka; -at (-ä't) pie kam;

par ko; pēc kam; -by ([ljļwfir-
bai') caur ko, ar ko; -fore

([f)]wstfot') kālab; -in ([ņļwâß-
ì'n); iekš kam, kur; .of (-àá'ip)
no kam, par ko; kura-, kā-;
-on (-æ'n) uz kā ; -soever

([ņļwSrfôê'mûr) lai būtu kur

būdams, visur; -upon (ļïjļwfiß-
fpao'n) pēc kam; pa tam; -ver

(-ê'rrft) lai būtu kur būdams;
.with ([s)]wHtv.ì'(/A) ar ko;

-withal (-wêrfAaa'l) 1. lai ar ko.

2. vajadzīgie līdzekļi.

wherry ([ljjwe'Re) laiva.

whet ([siļwêt) 1. trīt, asināt. 2.
trīšana, asināšana ; kaireklis

(ēstgribai)! šņabītis.
whether «ļhjvve'ļMr) 1. vai. 2. kurš

no abiem,

whetstone ([îj]ê'tfto«n) galoda,

whey (ļljjwei) suliņas,

which (ļhļwîtşch) pron. kurš, kas;

-ever (-ê'ïuOr) kurš ari lai.

whiff (Pjjwïf) 1. kupls dūms. 2.

laist kuplu dūmu, kūpināt.

Whig (ļhjwîg) vigs (ang|u liberālis

[pretstats toryļ).
while ([fijwáìl) 1. laiks; brīdis;

a long - ago — pirms ilga
laika. 2. pavadīt (laiku), paka-

vēt (ari to
- awayjl. 3.

-, gan-

drīz f whilst (ļfjļwailftj) kamēr.

whilom f jeb '-oet. (ļhļwai'ldm) cit-

kārt, senāk.

whim' (ļljļwìm) untums.

whim* © (-) ģēpelis.
whimper (ļhjwì'mp°r) 1. vaidē-

šana. 2.vaidēt, kungstēt; smilk-

stēt.

whimsical □ ([hļwî'mjĢl) untu-

mains, dīvains; -ness (-n6 f),
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-ity ([r)]wîmf-IB'l-te) untumai-

nums, dīvainums.

whin1 V (jljjwm) irbulenes.

whin' 2 (-) bazalts (ari -stone,

(ļhjwt'nstoun).
whine ([ftļwáïn) 1. raudāt, vaidēt.

2. vaidēšana,

whinny ([ņļwl'm) zviegt.

whip (ļf)]wtp) [pret. un p.p. ari -t]
1. v\a. pātagot; šaust (ari fig.);
pāršūt, šūt pārmaļis, apvīlēt;

* aptakelēt; kult (krējumu); to

- away — ātri atņemt; to
-

from — atraut no; pari, to
-

in — sabungot; to
-

off —

ātri noraut; to - on — ātri ap-

vilkt; to - up
— uzdzīt; uz-

raut; v\n. lēkt, lēkāt. 2.pātaga;

rīkste; kučieris; sabungotājs;
pārmalas vīle.

whip-cord ( [bjwï'pforb ) pātagas

whipper (ļljļwt'psr) pātagotājs; --in

(ļņļwï'pßßi'il)hunt. piķieris; pari.

sabungotājs; -snapper (jljļwì'-
pBrfnāpBr) nebēdnieks, rezgalis.

whipping ([fjjwt'pfiui) pēršana (ar

pātagu).

whip(ping)-top (-tæp) vilciņš (ar

pātagu dzenams).

whir (ļf)[wOt) švīkstēt.
whirl (ļïjjwM) 1. griezt(ies); vir-

puļot. 2. virpulis.

whirlpool (ļhļwôr'lM) atvars.

whirlwind (-wind) viesulis.

whisk (ļhļwişf) 1. suka, slotiņa;

salmu vīšķis; ātra kustība. 2.

v'a. slaucīt; notīrīt; kult (olas);
to

-away — noslaucīt; fig. ātri

nolikt.

whisker ([bļwt'fïOr) p.i.d. -s pl.

vaigu bārda; Osiņas.

whisk(e)y (ļfjļwì'ffe) viskijs.
whisper (ļhjwļ'şpßr) 1. čukstēt. 2.

čukstoņa; -er (.pSROr) čukstē-

tājs(-ja); mēlnesis(-se).
whist' ([ņjwfft) est! klusu!

whist2 (-) vists.

whistle (ļhjwişl) 1.svilpot. 2. svilpe;
svilpiens; P rīkle.

whit (ļfifwït) punkts; drusciņa;

sīkumiņš.
white (ļsijwáìt) 1. balts; tīrs; -lie

— glābiņa meli. 2. baltums;
the -s pl. —

baltie (cilvēki).

whiteôa#([fi]wáTtbeir) ichth. vīķe,
jugliņš; --heat (.hit) baltkvēle;

--lead (.tēb) svina baltums; .-

livered (.llmSrb) bābisks.

whiten ( ļhjwáifn) v\a. balsināt;

balināt; v\n. tapt balts; nobālēt;

nosirmot; .er ([bJwáî'tnSi) bal-

sinātājs; .ing ([bjwáî'tntnfl) balsi-

nāšana.

whiteness ([bļwáì'tnêf) baltums;

bālums.

whitesmith (-fmì/Ä) skārdnieks.

whitewash (.wæfd)) 1. kaļķu java.

2. balsināt; fig. mazgāt baltu.

whither kurp.
whiting (ļņļwáì'tfns) spāniešu krīts;

baltzivs.

whitish (-tïfd)) bālgans.
whitlow (ļfiļwf'tlou) nagēdis.
Whitsun (ji)ļwî'tşßn) vasarsvētku-;

.day ([Ï)]wì'tfßnb<o vasarsvētku

svētdiena; .tide(.fBntaīb)vasar-

svētki.

whittle (ļhļwitl) 1. kabatas nazis.

2. drāzt,

whiz (ļfļļwff) švīkstēt, brāzties,

who (t)ū) 1. kurš. 2. kas?

whoever ( .hūē'ivvr) = whoso-
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whole (fio-I) 1. □ viss; vesels. 2.

vesels; veselums.

wholesale (hou'lşeil) I. lieltirdz-

niecība. 2. lielumā; vispārējs.
wholesome □ (r)o»'IfOm) vesels;

veselīgs, derīgs, nolūkam pie-
mērots; .ness (-mf) veselīgums;
derīgums.

whom (hum) 1. kuru. 2. ko?

whoop (Ijūp) 1. kaujas kliedziens.

2Jekliegties; -ingcough (hū'pin!'-
faof) gaŗais kāšus.

whop (jljjwàop) sk. whap.
whore P (IjSt) mauka.

whorl (ļbļwSd) % mieturs; vīte.

whortleberry 5 ([ljļwOi'tlbèße) mel-

nene; red
-brūklene; dzērvene.

whose (hūs) 1. kura-. 2. kā-?

kas ari lai.

why tļhļwai) 1. kāpēc. 2. ē!

W. I. abbr. =West Indies.

wick (wit) dakts; līcis.

wicked □ (wì'fc-b) bezdievīgs; ne-

gants; ļauns; blēdīgs; -ness

(-n?s) bezdievība.

wicker (wï'for) no klūdziņām pīts;
--basket (-başşit) klūdziņu grozs;
-work (-wsrf) pinums.

wicket (wt'fêr) vārtiņi.
wide (wáìb) ņ plašs; plats; atstats,

tāls; fig. novirzīgs, maldīgs;
-

awake
— pilnīginomodā esošs;

3 feet
-

— 3 pēdas plats; -
dif-

ference— liela starpība; -of the

mark — tālu no mērķa.
wide-awake (wáì'bSweif) sl. gaiš-

redzīgs.
widen (wáìbn) paplašināt(ies).
wideness (wái'bmş) plašums; pla-

widow (wl'bo») atraitne; -ed (-o»b)
par atraitni tikusi ; fig. par

bāriņu ticis; -er (-ôOr) atraitnis;

-hood (-ūfļiib) atraitnība.
width (wfbrA) platums; plašums.
wield (wild) turēt, vadīt, valdīt.
wife (wáìf) [pl. (wives)] sieva,

laulāta draudzene; .ly (wáì'fle)
sievišķīgs.

wig (wtfļ) parūks.
wigging (wl'gtng) sl. izbāršana.

Wighti (wáît) npr. Vaita (sala).
wight- (wait) tēviņš.
wigwam (wì'gwâm) vigvama, in-

diāņu būdiņa.

wild (wáîlb) 1. □ meža-; dēkains;

traks; palaidnīgs; neapdzīvo-

jams; neapstrādāts; tosow one's

-
cats —

iztrakoties. 2.
~ -s

pl. (wáìlfb) postaša, tuksnesis.

wilderness (wt'lbOrmf) postaša,
tuksnesis.

wild fire (wáTlbŗáïr) grieķu uguns;
mcd. roze; to spread like

. —

izplatīties zibeņa ātrumā.

wilding (wai'lbtnä) mežēns.

wiidness (-mf) mežonība; traku-

lība.

wile (wail) 1. viltība; blēdība;

nedarbs. 2. rīkoties ar viltu,
vilstīt; to

- away — nopļēgurot
(laiku).

wilful □ (wt'lfûì) stūrgalvīgs, ie-

tiepīgs; tīšs; -ness (-mş) stūr-

galvība.
Wilhclmina (wMļml'na) Vilhel-

wiliness viltība.

Will' (wli) Vilhelms.

will2 (wtl) 1. griba; vēlēšanas;

novēlējums, testaments; good
_ _

labvēlība; ill
-

— nelabvē-

lība; at
-

— pēc patikas; with

a-— ar visu spēku. 2. [irr.]
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v\a. un v\n. gribēt, vēlēties;

prasīt; pavēlēt; novēlēt; he-

talk lor hours — viņš mēdz

stundām runāt; -y nilly —

viņš lai grib vai negrib;v\aux.:
he

- come — viņš nāks; I
.

do

it — es to darīšu.

Willed (wild) a. (sev. salikteņos) ...

tieksmes-; sell-. — stūrgalvīgs.
William (wi'liOm) Vilhelms.

willing □ (wi'ling) pakalpīgs; lab-

prātīgs; -ness (.nes) pakalpība;
labprātība.

will-o'-the-wisp ( wï'lScfTièwttp )
malduguns, spīgana.

willow (wi'lo») H kārkls, vītols.

willow-herb % (-l°l)ôrb) kapu roze.

Willy (wì'le) Vilis.

wilt (wilt) gribi.

Wilton (wt'lt&n) npr.; -carpet —

plīša tepiķis.
wily □ (wáì'le) viltīgs.
wimple (wtmpl) l. Šķidrauts; plī-

vurs. 2. aizplīvurot.

win (win) ļ, \irr.] va. vinnēt;

iegūt; v\n. uzvarēt.

wince (wins) 1. satrūkties; atkāp-
ties; izvairīties. 2. satrūkšanās.

winch (winsch) tītavas; a griez-

tuvis; krāns, ceļamā mašīna.
windl (winb, poet, ari wáìnb) vējš;

vējiņš, pūsma; fig. dvaša; plau-

šas; mcd. uzpūsme; bezdeli;
the

-
is very high — ir ļoti

stiprs vējš; to break a horse's

-
— nodzīt zirgu.

wind- (waìub) [irr.] v a. tīt;griezt;
Skrūvēt; pŪSt (ragu); to

-
off—

notīt; to
- up — uztīt; uzvilks

(pulksteni); noridāt; noslēgt (rē-

ķinu); v\n. locīties.

mndbag (wt'nbbâg) vējgrābslis;

-bound a (-báunb) pretēja vēja
atturēts; -fall (-fæl) vēja birdi-

nāti augļi; laimes gadījums;
--flower % (flāūfr) vējotne.

windiness (wi'nbèneŗ) vējainums;

uzpūsme.
winding (wai'nbtits) 1. līkums. 2.

līkumots, līču loču; --sheet

(.şchlt) līķauts; zārka sega;
--stairs (-stāts) pļ.—locenes;

--up (-asp) uzvilkšana; fig. no-

slēgums; nobeigums.

windlass ( wï'nbläf) grieztuvis;
enkura tītuvis.

windless bezvēja-.
windmill (-mil) vējdzirnavas.
window (wt'nbo") logs; lodziņš;

--blind (wì'ub»blámb) loga ža-

lūzija; --shutter (-bSschZWr) s ig.

ģis.
sill (-şil) palodze,
windpipe (wï'nbpaìp) gaisa rīkle,

wind-row (wl'nbßO" jeb wt'ttßo-)

spaile.
Windsor (wi'nļbļsSr) npr. Vindzora.

windward 1. vējup,
uz vēja pusi. 2. vēja puse.

windy (wi'nb-) vējains; mcd. uz-

putošs; fig. uzpūtīgs,
wine (wain) vīns; vīna skurbulis,

wing (wins) 1. spārns; fig. pa-

spārne; to take
-

— aizlaisties;

to be upon the—būt spārnos.
2. spārnot; .ed (wins) spārnots,

wink (wtnäî) 1. mājiens; mirkšķis;

mirklis. 2. māt; mirkšķināt,
winker (wï'n9t3t) mirkšķinātājs;

iemauktu oss.

winner (wï'nSr) vinnetājs(-ja).
winning □ (.hm) pievilcīgs; -s pl.

vinnests; --post (-po«ft) (sportā:)
mērķis.
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winnow (.no») vētīt, viškāt (labību);

fig- sijāt
winsome (wt'nfuiit) jautrs, patī-

kams, pievilcīgs; .ness (~n«f)
pievilcība.

winter (wì'ntSr) 1. ziema. 2. pār-
ziemot; -ly (.[e) wintry (wì'ntße)
ziemas-.

wipe (wáìp) 1. (no)slaucīt; tīrīt;
sutināt; to .

off —■ noslau-

cīt; samaksāt (rēķinu); fig. iz-

postīt ; iznīcināt. 2. noslaucī-

šana; sitiens; cirtiens; fig dzè-

wire (wait) 1. stiepule, drāts; tele-

grama.
2. v\a. piestiprināt,

apgādāt ar stiepuli ; vn. tele-

grafēt.
wiredraw (waVbßæ) izstiept par

stiepuli, par drāti; fig. vilcināt.

wireless (.lēs) .message — dzirk-

steļu telegrama; » telegraphy
—bezdrāts telegrafija.

wire-puller (.pūlSr) leļļu teātra

spēlētājs; fig. slepens aģents.
wire-wove(n) (.wo«rt>[tt] stiepuļ-

wiry (wáì'Re) stiepules-, drāts-; F

sīksts.

wisdom (wï'fbOm) gudrība.

wise l (wáìf) □ gudrs; prātīgs;

mācīts.

wise- (.) veids.

wiseacre (wáì'jeifOr) gudrinieks.
wish (wlşch) 1. v\a. velēt; to

.
a p.

joy of—novēlēt kādam laimi;

v\n. vēlēties. 2. vēlēšanās; vē-

lējums.
wishful □ (wî'fdļfû!) kas karsti

vēlas; ilgu pilns.

wish(ing)-bone ( wi'şchļim]bo"n >
(putnu) krūteža.

wishy-washy ( wl'fcfj-wæfaje ) 1.

tapiņā. 2. ūdeņains, plāns,
wistful U (wt'ftfitl) domu pilns;

ilgu pilns,
wit (wit) 1 atjauta, joks; (ari .s

pl.) prāts, atjautība; asprātība;
atjautnieks. 2. to

.
— proti;

tas ir.

witch (wïtfdj) ragana, burve.

witchcra/f ( wt'tschfßast ), .cry

(wt'tfdjfße) burvība.
with (wic/A) ar; uz; aiz; pie; no;

his influence „
the king — viņa

iespēja pie karaļa; it is just
so

-
me— maniet gluži tāpat;

that is usual
.

him —tas pie

viņa tā parasts; angry .
— ļauns

uz; she wept .
joy — viņa rau-

dāja aiz prieka.
withal (w*dhk>'l) reizē ar; citādi;

bez lam.

withdraw (wtaTibßæ') [irr. (draw)]
v\a. atvilkt; atsaukt; ņemt at-

pakaļ; vn. atkāpties; .al (.81)
atsaukums; atņēmums; atkāp-

withe (wlrA jeb waïdh) klūga, klu-

wither (wì'dh0') vn. (no)vīst, sa-

kalst; fig. nīkt, zust, dilt; va.

fig. sagrauzt (sirdi aiz bēdām);

.ing □ (.ORfns) novītošs; drau-

došs (skatiens),

withers (wï'dh®']) skaustuve

wither-wrung skaustuvē

nqberzts.
withhold (wtļ/AHou'ld) [irr. (hold)[

atturēt; aizturēt; kavēt; neiz-

sniegt; .in (.f'n) 1. adv. iekšā,

mājā; from
.

in—no iekšienes.

2. prp iekšpus, iekš;
_

in doors

— irtajā; .out (.aū't) 1. adv.
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ārā; no ārpuses. 2. prp. ārpus;
bez; -stand (.ftānb) [irr. (stand)j
turēties pretīm, nepadoties.

withy (wt'fsie)=withe.

witless □ (wî'tl6f) sekls, aplams,
muļķīgs.

witling (wî'tltns) jokdaris.
witness (wï'tnSf) 1. liecība, lieci-

nājums; liecinieks; to bear
.

to

— liecināt par. 2. apliecināt;
būt liecinieks.

witted (.C'b) prātīgs; asprātīgs.
witticism (wï't-ffjm) atjauta; ass

wittiness (.ênêf) asprātība.

wittingly (.ìnâle) tīšām.
witty □ (.e) asprātīgs, atjautīgs;

kodīgs,
wive (wáìrn) precêt(ies)
wives (wáìrof) pl. no wife,

wizard (wì'forb) burvis.

wizen(ed) (wifnfb] sarucis, izkaltis.

WOad -/ (WO«b) (krāsojamā) vaida.

woe (wou) 1. sāpes, mokas, bēdas,

posts. 2. vai!
. to me!

- vai

wo(e)sul □ (won'ful) bēdīgs, no-

žēlojams,nelaimīgs; -ness (.mj)
bēdas, posts.

woke (wouf) pret. unp.p. no wake 1.

wold (wo"Ib) augstiene; klaja pa-

kalnaina zeme.

wolf (wills) [pl. wolves] vilks.
wolfish (wu'lfifd)) vilka-; F fig.

ēdelīgs, rijīgs.
wolverene, -me (wulrrjfßl'n) zoo.

wolves (wulmi) pl. no woll.

woman (wu'm°u) [pl. women (wt'-

m-rij] sieva; sieviete; women

students pl.— studentes; -hood

(.hub) sievišķība; .ish □ (wii'-

m-Wfdj) sievišķīgs, sieviešu-;
.kind (wii'mfnfáìnb) sieviešu

dzimums; .liness (-lBn*f) sie-

višķība; .ly (.le) sievišķīgs,
womb (wūm) mātes miesas; klēpis.
women (wfimn) pl. no woman.

won (wasu) pret. un p.p. no win 1.

wonder (wäi'nb8r) 1. brīnums;

brīnēšanās. 2. brīnēties; būt

ziņkārīgs; .ful □ (.fill) brīni-

šķīgs; apbrīnojams; brīnum-

skaits; .iruj (.bOßtn>o 1. □ pār-

steigts. 2. brīnēšanās.
wondrous □ (wào'nbR8)*) brīnišķīgs.
won't (wo"nt) = will not.

wont (wæiit, wo«nt) 1. paradis.
2.paraša;. ed (wào'nteb, wo»'nb'b)

parasts; paradis.
woo (wū) precēt; bildināt.

wood (wîib) mežs; malka; koks;

(vīna) vāts. 2. v\a. F apmežot;
v\n. apgādāt ar malku.

wooábine % (wu'bbám) kazlape;

.cock (.îaof) orn. sloka; .cut

(.kìot) kokgriezums; .cutter

(wti'dka?for) malkas cirtējs.
wooded (wii'bêb) mežains.

wooden (wubn) koka-; fig. neveikls.

wood-engraver ( wît'bênMeirrM)
kokgriezējs.

woodiness (wû'b-n-f) mežainība.

wood/and (.I3nb ) mežs; meža

zeme; .lark (.Imî) orn.
sila

cīrulis; .man (.itAi) mežsargs;
malkas cirtējs; mežinieks; .»

pecker (.pēfor) orn. dzenis; .-

roof (.Rūs), .ruff(.Rszf) % miešķi;

.work (.wflrf) koka darbi, koka

woody (wii'be) mežains, meža-;

kokains; koka.

wood-yard (-jā rb) malkas laukums.
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wooer (wû'Ot) precinieks,

woof (wfit) audi; audums.

WOOI (will) Vilna; (neizstrādāta) kok-

wool-gathering (wu'lglc/PRtnfl) 1.

izklaidība. 2. izklaidīgs,
woollen(wìt'len) 1. vilnains; vilnas-.

2. vilnas prece; -draper (-bßei-
p3r) vilnas tirgotājs,

wooliiness (Jtatf) vilnainums.

woolly (wii'le) vilnains; vilnas-,

woolsack (.sāk) vilnas maiss (lord-
kanclera sēdeklis augšnamā).

wool-stapler (-steipM) vilnas liel-

tirgotājs; vilnas šķirotājs.
Worcester (wii'sfSr) npr. vusteta.

word (wbrb) 1. vārds; izteiciens;

vēsts, pavēstījums; apsolījums;
parole, vārdols, lozungs; pavēle;

-s pl. vārdi; fig, vārdu maiņa;
teksts (dziesmas 2C. vardi); by -

(of mouth) — mutiski; to eat

one's -s —ņemt sacīto atpakaj;
to bring .

— nest ziņu ; to be

as good as one's
.

— turēt vārdu.

2. izteikt vārdos.

wordiness (wfjr'bènêf) vārdu bagā-
tība.

wording (-bin*) izteiciens; stils,

izteiksme,

wordy (-be) vārdiem bagāts;

wore (wôr) pret. no wear 1.

work (wôrf) 1. darbs; darbība;

nodarbošanās; ražojums; rok-

darbs, izšuvums; -s pl. ceplis,
fabrika; mechanisms; at-—

gaitā, darbā; to cut out. for —

darīt kādam daudz darba, ne-

patikšanu. 2. [irr.] v\n. strādāt;

pūlēties; iedarboties; rūgt; būt

straujā kustībā; v\a. apstrādāt;

strādināt; piepūlēt, nodarbināt;
izlietot; izmantot (raktuvi zc.);

kopt (zemi); laist darbā (mašinu);

raudzēt; izdabūt; ražot; izšūt;
panākt; aust; izrēķināt (uzdevumu),

atrisināt; X to
- a gun — vadīt

lielgabalu; to -a horse — iejāt
zirgu; to one's way —izlauzt

sev ceļu; to
-off — apstrādāt;

to
-

out — izstrādāt; pabeigt;
sasniegt; atrisināt; to

- up
—

uzbudināt, sakarsēt; apstrādāt;
izlietot, patērēt; izstrādāt, iz-

veidot; iemācīties, iestrādāties.

workable (wSr'k»bi) apstrādājams;
X izmantojams.

worker (wd-'kSr) strādnieks(-niece);
darbinieks(-niece).

workhouse (wSr'khádş) darbnīca ;
nabagu māja.

working (woVnna) 1. darbā esošs;

lietojams. 2. strādāšana; rūg-
šana; iedarbe; --day (-bei) darb-

workman strādnieks;

amatnieks; -like (Jáìf), -ly
(Je ) meistarisks ; mākslīgs;
-ship (--şchip) darbs; mākslas

workshop (-schàop) darbnīca,

work-table (.te>vl) darba galdiņš,
workwoman (-witm»n) šuvēja,

world (wsidb) pasaule; fig. dau-

dzums.

worldliness (wdr'tblènêş) pasau-
liskums, pasaules gudrība.

worldling (Jina) pasaulnieks, pa-

saules bērns.

worldly (woVibie) pasaulīgs; laicīgs;
pasaules-; -minded (.ntámbeb)
pasaulisks; --wise (.wáis) pa-
saules lietās gudrs.
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World-wide (.wait) tālu izplatīts;
vispār atzīts,

worm (wfirm) 1. tārps; © vītes;

kasiklis. 2. v\n. grauzt; v\a.
izgriezt; to

-
a secret out of

one—izvilt kādam noslēpumu;

to
-

o.s. into one's favour —

pielabināties pie kāda.

worm-eaten (wôr'mìtn) tārpains,
wormwood $/ (.wild) vērmeles,

wormy (w3t'm<o tārpains,
worn (worn) p.p. no wear 1; .-out

(wot'nâut) nolietots, novalkāts;

satricināts,

worrier mocītājs,

worry (wào'Re) raustīt; saraustīt,

saplosīt; fig. mocīt. 2. mocī-

worse (wļìrs) ļaunāks; sliktāks;

(all) the .
— jo ļaunāki.

worship (wkh'fchip) 1. cienīšana;

pielūgšana; dievkalpojums;Your

Worship — Jūsu Cienība. 2.

cienīt; pielūgt, dievināt; .ful □

(.ful) cienīgs; .per (.şchepor)
cienītājs(-ja); dievinātājs(-ja).

worst (wOtft) 1. visļaunāks, vis-

sliktāks. 2. visļaunākais, vis-

lielākais ļaunums. 3. pārspēt,
uzvarēt.

worsted (wu'stsb,\ wuVftêļ>) vilnas

dzija; vilnainadrāna; .stockings
pl. — vilnainas zeķes; -yarn —

kamgarns.
WOrt' (wort) (salikteņos) -Zāle.
wort- (.) susla.

worth (wô'th) I.vērtīgs; cienīgs. 2.

vērtība; cena; cieņa; krietnums;

svarīgums; .inesš (wSr'<Ģnèş)
vērtība; cienība;.lessn(wsr':Alč f)

nevērtīgs; necienīgs; .y D

(wÔr'cfTiê) i. cienīgs, nopelnu

pilns, krietns. 2. nopelniem

bagāts cilvēks.

would (wild) [pret. no will] gribēju;
gribētu ; mēdza.

would be F (wit'bbi) šķietams, tā

saucams; the
.

assassin—slep-

kavības nodomātājs.
would'nt (wìtbnt — would not.

wound1 (wtmd) 1. ievainojums,

brūce; fig. aizskārums. 2. ie-

vainot; fig. aizskart.
wound 2 (wátìnb) sk. wind2.
wove(n) (wo"ii>[n]) sk. weave.

Wp. abbr.= worship 1.
wrack1 Sr (Räf) jūras zāles.

wrack 2(.) klīstoši mākoņi; bojā

iešana; posts (sk. rack 4).
wraith (Re'th) gars.

wrangle (Ränstgl) 1. strīdēties, ķil-
doties. 2. strīds, ķilda.

wrangler (Rā'n<igl3r)ķildnieks(-nice).
wrap (Räp) [pret. un p.p ari wrapt]

ietīt; aptīt.
wrapper (Rā'pfr) ietinums; ap

loksne; rītsvārki; bandrole.

wrapping-paper ( .ļmpet'pvr) ie-

tinamais, saiņojamais papīrs.
wrath (Rūth) dusmas; niknums.

wrathful □ (Rū'tAfūl) dusmīgs;

wreak (Ris) atriebties; palaist
dusmām vaļu (upon ap.— pie

wreath (Rïth), pi. .s (RlrfAf) vītes;

pinums; vija, vaiņags; (dūmu)

mutulis; .
of snow — snieg-

kupenis.

wreathe (R\dh) [irr.] vīt, pīt; (ap)-
vaiņagot.

wreck (Rēf) 1. 4 vraks; kuģa
drupas; kuģu bojā iešana; kuģa

sadragāšanās; izpostīšana; posts.
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2. sadragāt; (vilcienu) izlecināt

no sliedēm,

wreckage (Rē'kēdsch) kuģa drupas,
wrecker (Rē'fBr) jûŗmalas zaglis

(kas zog bojā gājušu kuģu mantas)

wren (Rēn) orn. ceplītis.
wrench (Rēnfch) griezt; raut, iz-

raut; izmežģīt; fig. sagrozīt;
to

. open — atvērt ar varu. 2.

rāviens; izmežģījums; fig. sa-

grozījums.
wrest (Rēft) griezt; izgriezt; fig.

sagrozīt; to
.

from
— izraut.

wrestle (Rēfl) cīnīties; spēkoties;
rauties.

wrestler (Rē'flOt) cīkstonis; cīnī-

tājs; stiprinieks.

wrestling (.lins) cīņa; spēkošanās.
wretch (Rētfch) nelaimīgs, nožēlo-

jams cilvēks; nelietis.

wretched □ (Re'tşchêb) nelaimīgs;
nožēlojams; nelietīgs; nicināms;
.ness (.nēf) nelaime; posts; no-

žēlojams stāvoklis; nicināmība.

wriggle (Rigl) v\ru locīties; kustē-

ties ; grīļoties ; v\a. luncināt;
kustināt.

wright (Rait) amatnieks; cartwright
— ratnieks,

wring (Ring) [irr.] žņaudzīt (rokas);

izžnaugt (vēju); plosīt (sirdi); to

.
from —izraut, izspiest; to

.

off— nogriezt (kaklu, vistai x.).
wrinkle' (Rinskl) 1. krunka; kroka.

2. krunkāt(ies); krokāt(ies).
wrinkle- (.) laba ideja,
wrist (Rift) rokas locītava,

wristband (Ri'ftbānd jeb F Rl'fbSnb)
piedurknes apšuve; (rokas) man-

writ (Rit) raksts; sacerējums; ap-

kārtraksts; pavēle; pavēste; .

of attachment,
. to apprehend

the body — apcietinājuma pa-

vēle;
.

ot*execution
— izpild-

raksts;
.

oferror — revizijas pa-
vēle (formas kļūdas dēļ),

write (Ráìt) [irr.] v\a. rakstīt; to
.

down — uzrakstīt; to
.

off
—

aizrakstīt (rakstīt un aizsūtīt); ©
norakstīt; to

. out — izrakstīt;
v\n.rakstīt, nodarboties arrakst-

niecību; nodarboties ar raksti-

skiem darbiem; to
.

for —rak-

stiski pasūtīt.
writer (Rai'to.) (vēstules x.) rakstī-

tājs; (grāmatas 2c.) sarakstītājs;

rakstnieks; (Skotijā:)
.

to the

signet — advokāts, aizstāvis; .

ship (.şchtp) rakstveža amats.

writing (RaTttmi) rakstīšana; raksts;
vēstule; sacerējums; rokraksts;

dokuments; stils; in
.

— rak-

stiski; .-desk (Ráì'ttnflbêff) rak-
stāmā pulte; .-paper (.peipor)
rakstāmais papīrs.

written (Ritu) [p.p.™ write] rak-

stīts; rakstisks;
>

evidence —

dokumentarisks pierādījums.
wrong(Raons) 1. ačgārns; nepareizs;

netaisns; maldīgs; to be
.

—

maldīties; on the
-

sideof sixty
—pāri par 60. 2. netaisnība;
aizskārums. 3. darīt pāri; kaitēt.

wrongful □ (Ràz'ngful) netaisns; aiz-

skarošs; kaitīgs.
wrongness (.n-f) aplamība; ačgār-

nība; maldība.

wrote (Ro«t) pret. no write.

wroth (RāoVA) dusmīgs, sakaitināts.

wrought (rboï)pret. unp.p. no work 2;

. iron G kaļamā dzelzs.

wrung (Rasii9)pret. unp.p.no wring.

wry □ (RÌÌ) līks; šķībs; aplams.
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W.S. abbr,=writer to the signet.

Wyclif(fe) (wl'flif) npr. Viklels.
Wyoming (wáìo'l'mïnfl)

npr. Vaio-

X

X (Čff; kā skaitļu zīme) X=10.

X., Xt. abbr.=Christ.

Xanthippe (fāllMt'pi) npr. (ari fig.)
Ksantipe.

xebec * (sl'bSk) šebeka.

xerophagy (sêßL'şibsche ) sausa

barība.

Km., Xmas abbr. =Christmas.

X-rays (e'ffßeif) pl. &> jeb Rent-

gena stari.

xylographer (fáìlào'gßäfßr) ksilo-

grafs, kokgriezis; .ic(al) (sails-
gŖZ'fik, .êfoi) ksilografisks; .y
(fallæ'gßafe) ksilografija.

xylophone (táì'lofoun) ksilofons.

Y

yacht a (jæt) 1. jachta. 2. braukt

ar jachtu; .«man (jao'tfrnSn)
jachtnieks.

yak (jās) zo. jaks.
yam % (jSm) jamsa sakne.

yank ( jānsf) rosīgi rīkoties,

olïties.

Yankee (jä'uaïe) jenkijs; .ism (.ïfm)
jenkisms.

yardl (jārb) 1. jards (angju olekts

=0,914 m); * rāja, buru kārts;

pocket
.

— saliekams jarda

yard 2 (.) sēta, pagalms,
yard-arrre * (jSr'bamt) rājas gals;

.stick (-ftïf), .-wand (.wàonb)
jards (ko mērīt).

yarn (jam) dzija; * kabejdzija;
fig. pasaka; stāsts; to (spin a)
.

— stāstīt pasaku,

yarrow -/ (jā'ROu) pelašķi,
yawl (jæl) æ laiviņa; buŗu kuģītis,
yawn (jam) 1. žāvoties. 2. žāvo-

šanās; žāvas.

ye (jī, je) a6èr.=the.

ye (jl) jūs.

yea (jei) 1. ja, patiesi. 2. s. ja.

year (\U) gads.

yearling (jlr'lim) gadu vecs jērs

(te|s 2C.).
yearly (jh'fe) gada-, ikgadīgs.
yearn (jßm) sēroties, ilgoties,
yeast (jīft) raugs; putas; .y (jl'fte)

rauga-, raugains.

yell(jel) 1. kaukt; bļaut; iekliegties.
2. kaukšana; bļaušana; kaujas
sauciens,

yellow (jè'lo'i) 1. dzeltens. 2.

dzeltenums. 3. krāsot dzel-

yellowish (jļê'l«ïfd>) iedzeltens.

yellowness (.ms) dzeltenums.

yelp (jē(p) I. riet. 2. riešana.

yeoman (jou'tßÏn) brīvzemnieks,
īpašnieks; mazzemnieks;

.

of

the guard— leibgvardists, mie-

sas sargs; .ry (jo»'mānß<o zem-

nieki īpašnieki, gruntnieki; X

miliči (jāšus); zemessargu ka-

Valerija.

yes (ies) ja.

yester (jē'ftBr)\vakarējs; .day (.be)
1. vakar. 2. vakardiena.
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yet (jet) 1. adv. vēl; tagad vēl;
līdz šim; pat; as

-
— līdz šim;

jau tagad; no - — vēl ne. 2. ej.
bet, tomēr,

yew (jū) .-tree 3 (jū'tßi) taksus.

yield (jilb) 1. v\a. nest (augļus);
ienest (peļņu); dot; atdot; atjaut;
izlaist (garu); v\n. padoties. 2.

raža; ienākums,

yielding □ (jļ'ldļng) piekāpīgs;
-ness (.ms) piekāpība,

yoke (jo»ļ) 1. jūgs; pāris vēršu.

2. iejūgt; fig. savienot kalpināt;
--fellow (jou'ffejou), --mate (--
me>t) (dzīves) biedris, bie-

yokel F (jouļl) bauris, miķelis.
yolk (j»uk) (otas) dzeltenums.

yon (jam), yonder (jào'nboi) 1. lūk

tas; viņš. 2. lūk tur.

yore (jor) sen; of
-
—citkārt; senāk,

senatnē.

York (jorf) npr. Jorka; -snire (jSv'Ī-
şchkir) npr. Jorkšira.

you (jū) jūs; tu; jums; tev; tevi.

young (Mis) 1. □ jauns; fig.
zaļoksnējs ; negatavs ; nepie-
dzīvojis. 2. ( kustoņu ) bērni ;

jaunība ; with
-

— gŗûsnêja;
-ish F (jso'wìşch ) pajauns ;
-ster (--ştM') jauneklis, jauns
puisis.

your ijūr) jūsu-; tavs.

yours (Mrs) jūsu-, jūsējs; tavs,
tavējs.

yourself (jmse'ls), pl. yourselves

(iūrfē'lruf) jūs paši ; tu pats;
jūs pašus; tevi pašu; sevi

youth (jūsA) jaunība; jauneklība;
jauneklis; jauni ļaudis,

youthful □ (ja'fĀfttl) jauns; jau-

nības-; jauneklīgs; .ness (.n*f)
jauneklība; jaunība.

Ypres (īpr) npr. Ipra.
Yule (jūt) ziemsvētki.

Z

zacco (fā'fou) arch, pakāje.
Zach(ariah) (satļ-Rai'a]). Zachy

(fä'fe) Cacharija.
zany (se>'n«) āksts.
zareba (ļäßî'ba) apcietināta no-

metne (Āfrikā).

zeal (sll) centība.

Zealand (fī'lSnb) npr.
Zelande.

zealot (sē'lvf) censonis; ceļots,

fanātiķis.
zealotism (-vttsm) celotisms.

zealous □ (sē'fos) centīgs, rosīgs,

sirsnīgs; -ness (.ms) centība,

rosība.

zebra (sl'bßa) zo. cebra.

zebu (sī'bjū) zo. cebs.

zechin (zē'kfn, si'kìn) cechina.

zenana (fêjiO'na) sieviešu telpas
(Indijā).

Zend (sēnb) cendu valoda.

zenith ( se'iii/A, \Vn\th ) cenits

(ari fig.)

zephyr (fè'fdt) cefirs.

zero (ji'Rou) nulle; nulles jeb sal-

šanas punkts,
zest (sēst) garša; pagarša; baudī-

zigzag (sî'gsZg) 1. cikcaks. 2. cik-

zinc (fīngf) 1. cinks. 2. apcinkot.
Zion (sai'Sn) Lions.
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— zymotic

zodiac codiaks, zvēru

riņķis; .ai (j"bli'afBi") codiaka-.

zone (joi'n) josta; (zemes) josla;

fig. apvidus.
Zoo F (fū) saīsinājums pric'iš Zoo-

logical Gardens (sev. Londonā).

zoological (souSlN'dschŞl) zoolo-

ģisks (īsti: COOloģisks).
zoologist (sSaa'lSdschîşt) zoologs

(īsti: COOlOgS).

zoology (-bscfje) zooloģija (īsti:

cooloģija).
zounds P (jaunbj) tavu brīnumu!

pie joda!
Zurich (}ū'n.U) npr. Ciriche.

zygoma (jaigc-u'ma,se.) jūgakauls,

vaiga kauls.

zymotic (sáunaz'tlk) rūgstošs; rūg-
šanas-.



SKAITĻU VĀRDI.

Pamatskaitļi.

0 naught (naot), zero (fißou) nulle

1 one (wißn) viens u.t.t.

2 two (tū)
3 three (rARï)
4 four (so-)
5 five (fiìro)
6 six (fits)
7 seven (sewn)
8 eight (ed)
9 nine (nam)

10 ten (ten)
11 eleven (Sfe'tun)
12 twelve (twe'lw)
13 thirteen (fAdt'ti'n)
14 fourteen (fst'tl'n)
15 fifteen (ff'ftl'n)
16 sixteen (fi'fftl'n)
17 seventeen (şê'wnti'n)
18 eighteen (ei'tl'n)
19 nineteen (náì'ntì'n)
20 twenty (twè'nte)
21 twênty-one (twèntê wàs'n)
22 twenty-two (twē'nt<dū')
23 twenty-three Ļthßi')
30 thirty (Ş're)
40 forty (fot'fe)
50 fifty (ff'fte)
60 sixty (ft'îfte)
70 seventy (fe'hmte)
80 eighty (eide)
90 ninety (náì'nte)
95 ninety-five (námtêfai'w)
100 a jeb one hundred (ā, wa3n

hL'ndßed)
101 a jeb one hundred and one

(ä, wasti hsô'ndßêd Snb wàS'n)
200 two hundred (to hS'nbßêb)

Kārtas skaitļi

Ist first (fSrft) pirmais

2nd second (fè'f°nb) otrais u.t.t.
3rd third (Ģ-b)

4th fourth (forrA)
sth fifth (flffA)
6th sixth (fltffA)
7th seventh (fêrtmtA)
Bth eighth (edfA)
9th ninth (nainfA)
10th tenth (tentA)

I Ith eleventh (ēlē'lnnrA)
12th twelfth (twèlfrA)
13th thirteenth [fASt'tï'nrA)
14th fourteenth (fS-'ti'mA)
15th fifteenth (fï'ftì'nfA)

16th sixteenth (fl'fftl'nrA)
17th seventeenth (fè'rtm.)
18th eighteenth (ei'H'nrA)
19th nineteenth (ital'n.)
20th twentieth

21st twenty-first (twê'ntèfôr'ft)
22nd twenty-second (.şê'k«nb)
23rd twenty-third (.Ş'b)
30th thirtieth

40th fortieth

50th fiftieth (ft'fffeiA)
60th sixtieth (fì'ff-)
70th seventieth (fe'wtt.)
80th eightieth
90th ninetieth (luu'n.)

95th ninety-filth (uai'ntcsi'fkA)
100th ( one) hundredth (wàsn

Bafj'nbßčbrA

101 st one hundred and first

(wasn hL'nbßi-b fār'ft)

200th two hundredth(tū hL'nbßêb-A)



606

560 five hundred and sixty
1000 a jeb one thousand (n, wasn

Máu'fßnb)
60140 sixty thousand one hun-

dred and forty
500 000 five hundred thousand

1000000 a jeb one million (Z,
wasn mt'Wn)

560th five hundred and sixtieth

IMoth (one) thousandth (wasn
k/iau'sSndkA)

60 I4otn sixty thousand one

hundred and fortieth
500 000th five hundred thou-

sandth

I 000000th millionth (atì'li«nMj
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